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 به نام خدا

مــورخ (قــانون مصــوب مجلــس شــوراي اســالمي  بــر اســاسشــوراي عــالي آمــوزش و پــرورش 

ــارچوب      ) 29/7/1381 ــطه در چ ــومي و متوس ــرورش عم ــوزش و پ ــتگذاري آم ــع سياس مرج

شـود و وظيفـه دارد بـا تعيـين      محسوب مـي هاي كلي نظام و قوانين و مقررات موضوعه  سياست

هاي درسي و تربيتي، تصويب مقررات آموزشي، انضباطي،  برنامه  هاي آموزشي، تصويب مشي خط

ها و نهايتاً دستيابي به اهـداف نظـام    بسترهاي قانوني براي اجراي سياست... ارزشيابي مدارس و 

  .آموزش و پرورش را فراهم آورد

وزشي و تربيتي به فرزندان عزيز كشور در راستاي تربيـت شـهروندان   بي ترديد عرضة خدمات آم

ي ديني و ملي نيازمند تصويب قوانيني است كه تسهيل ها ارزشمؤمن، كارآمد، خالق، وفادار به 

دست اندركاران نظـام   كننده و تقويت كننده تحقق اهداف آموزشي و تربيتي باشند تا مجريان و

هـا، صـالحيت هـاي حرفـه اي و      هـا، مهـارت   گيـري از توانمنـدي   رهتعليم و تربيت بتوانند با بهـ 

به بيان ديگر . تجربيات خويش و در چارچوب قوانين و مقررات به ايفاي مسئوليت خود بپردازند

هاي علمي و پژوهشي، تجربيـات و   ها، يافته ها و ديدگاه ، انديشهها Ĥنقوانين و مقررات، تجلي آرم

هاي كارشناسانه به تصويب رسـيده و   ان است كه پس از بررسيهاي مسئوالن و صاحب نظر طرح

لذا اعتبار وروايي قوانين و مقررات به ميزان اثربخشـي  . گردند االجرا مي براي مخاطبان خود الزم

ها و تحقّـق   در فرايند تحقق اهداف نظام آموزشي بستگي دارد و بايد امكان اجراي سياست ها آن

اندركاران تعليم و تربيت با قوانين و مقررات  مين دليل، هر چه دستبه ه. اهداف را فراهم سازند

آشنايي بيشتري داشته و بر اجراي بهينه آن اهتمام ورزند، اميد به دسـتيابي بـه اهـداف فزونـي     

  .يابد مي

ي فكـري،  هـا  Ĥننظر به اينكه در دنياي متحول و متغير كنوني بسـياري از مفـاهيم نظـري، بنيـ    

هاي حاكم در حوزه تعلـيم و تربيـت دسـتخوش تغييـر و دگرگـوني       و روش رويكردها، كاركردها

و » شـرايط و نيازهـاي زمـان   «پاي ساير عوامل، بـا درك   است، قوانين و مقررات نيز بايد هم شده

روزآمد شـوند و امكـان   » تحول آفريني«و » پذيري انعطاف«  ،» اصول و مباني تربيتي« التزام به

رو،  تربيتي را براي امروز و فرداي جامعه اسـالمي فـراهم آورنـد؛ از ايـن    تحقق اهداف آموزشي و 

موضوع مصوبات شوراي عالي در فرآيند بررسي و تصويب، پس از اخذ نظرات كارشناسـي دفـاتر   

هـاي شـوراي عـالي مـورد نقـد و بررسـي قـرار         ذيربط در وزارت آموزش و پرورش در كميسيون

شـود تـا بـا حضـور      آمـوزش و پـرورش مطـرح مـي     گيرد و سپس در جلسات شـوراي عـالي   مي

  .شود نظران و نيز مسئوالن وزارت آموزش و پرورش اتخاذ تصميم  فرهيختگان و صاحب

قانون تشكيل شوراي عالي آمـوزش و پـرورش، مصـوبات شـوراي      5ماده  بر اساساز آنجايي كه 

ت، شايسـته اسـت   االجراسـ  الزم ذيـربط عالي در حدود اختيارات قانوني شـورا بـراي مؤسسـات    
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مديران محترم مدارس و مسئوالن محترم آموزش و پرورش نسبت به اجراي دقيق و همه جانبه 

مصوبات و قوانين اهتمام الزم را مبذول دارند و در صورت بروز ابهام و يا نياز به تبيين و توضـيح  

ا و با توجه به اين كه تفسـير مصـوبات شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش بـر عهـده خـود شـور          

كميسيون معين آن است با خودداري از هر گونه تفسير، موضوع را از دبيرخانـه شـورا استفسـار    

  .نمايند

كـه   -ترديد مشاركت و مساعدت مسئوالن محترم و همكاري آنان با دبيرخانه شـوراي عـالي    بي

ي بر ضمانت اجرايي و افـزايش اثربخشـ   –دار است  نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا را عهده

  .مصوبات خواهد افزود

مورد عمـل شـوراي عـالي آمـوزش و      كلي و عمومي مجموعة حاضر شامل كلية مصوبات و آراي

است كه با تغييرات و اصالحات به عمل آمـده   1390لغايت سال  19/12/1358پرورش از تاريخ 

  .شود در قوانين و مقررات با ويرايش جديد تقديم خوانندگان مي

همكاران دبيرخانـه   ، ها صميمانه اعضاي محترم شوراي عالي كميسيونضمن سپاس از همكاري 

كاركنـان محتـرم انتشـارات مدرسـه كـه       تشـكر از ايـن مجموعـه و   گروه تدوين كننـده   به ويژه

در خدمت بـه  از خداوند اند، توفيق همگان را  داشته معمولچاپ و توزيع آن  الزم برايهمكاري 

  .ددارنظام مقدس جمهوري اسالمي مسئلت 

  

  مهدي نويد
  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش
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   ايران  اسالمي  جمهوري  پرورش و  آموزش  كلي  اهداف
  24/8/1377 تاريخ 1/8350/120شماره ابالغ -  30/7/1377تاريخ  626جلسه 

  
 بـه   غـايي   هـدف   ايـن  . اسـت   الهـي   قرب  به  رسيدن  اسالمي  تربيت و  تعليم  نظام در  انسان  كمال
  :شود مي  تقسيم زير  اهداف
  : اعتقادي  اهداف -  الف

  . جويي  حقيقت  روحيه  و تقويت  و خداشناسي  خودشناسي  براي  الزم  ايجاد زمينه -1
 و  كـريم   قـرآن   بر اسـاس   الهي  و بسط بينش  اسالم  مباني  و اعتقاد به  ايمان  تقويت -2

 در  اساسـي   قـانون  13و 12  اصـول   مراعـات  با)  ع(  معصومين  ائمه و ) ص(پيامبر  سنت
 . ديني  هاي اقليت و  اسالمي  مذاهب  مورد پيروان

  ايـن   اعمـال  و  انسـان  و  جهـان  خداوند بـر   مطلق  حاكميت  پذيرش  روحيه  پرورش -3
  . فقيه  واليت  اصل  اساس رب  جامعه در حاكميت

 : اخالقي  اهداف -  ب
 خـدا و   بـه   ايمـان   اسـاس  بـر   اخالقي  مكارم و  رشد فضايل و  نفس  تهذيب و  تزكيه -1

  .اسالمي  تقواي
 . اسالمي  آداب و  احكام  به  عملي  التزام و  تعبد الهي  روحيه  پرورش -2
 . شخصيت  و استقالل  نفس  اعتماد به  روحيه  پرورش -3
 . نفس  عزت  برانگيختن و  اخالقي  متكرا  احساس  تقويت -4
 .آميز مسالمت  همزيستي و  انساني  عواطف  متعادل  پرورش -5
 .انضباط و  نظم  روحيه  پرورش -6
  . كاذب  و مشاغل  بطالت بيكارگي، با  مبارزه  روحيه  پرورش -7

 : آموزشي علمي  اهداف -  پ
  .ابتكار ، نقد و تعمق و  بررسي تفكر، و  تحقيق، تعقل  روحيه  تقويت -1
 .مستمر  تربيت و  متعلّ و  تعليم  روحيه  پرورش -2
 .جامعه و فرد  اعتالي  جهت افراد در  استعدادهاي  هدايت و  پرورش شناخت، -3
منظـور    بـه   الهـي   آيـات   عنـوان   بـه   طبيعت  قوانين و  آفرينش  اسرار جهان  شناخت -4

 . بشري  تجارب و  معرفت و پيشبرد دانش
 و  ايـران   مـردم   مشـترك   خـط رسـمي   و  زبـان   عنوان  به  خط فارسي و  زبان  ترويج -5

 . اسالمي  معارف و  با قرآن  نظور آشناييم به  عربي زبان  آموزش
 . جامعه و نياز فرد مورد  هاي مهارت و  فنون و  علوم  توسعه -6
 . مطالعه و  كتابخواني  روحيه  پرورش -7
  . گروهي  هاي فعاليت در  همكاري و  مشاركت  روحيه  پرورش -8

 : هنري  فرهنگي  اهداف -  ت
  . شناسي زيبايي و  هنري  مختلف  استعدادهاي و  ذوق  هدايت و  ، پرورش شناخت -1
 .الهي  مظاهر جمال  عنوان  به  آفرينش  جهان  هاي زيبايي  شناخت -2
 . مناسب  جهاني و  ملي  هنرهاي و  هنر اسالمي  شناخت -3
 . تاريخي و  هنري  فرهنگي  حفظ ميراث  روحيه  پرورش -4
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  اجتمـاعي  و  ملي  مظهر وحدت هنر و ذوق  گاه جلوه  عنوان  به  فارسي  ادب  شناخت -5
 .كشور

 .ايران  اسالمي  جامعه  مطلوب  سنن و  آداب و  فرهنگ  شناخت -6
 .رافيخ منحط و  احتراز از رسوم  روحيه  تقويت -7
  .معاصر  فرهنگ بر تأكيد با  و جهان  اسالم، ايران  تمدن و  فرهنگ و  تاريخ  شناخت -8

 : اجتماعي  اهداف -  ث
  و اخـالق   حقـوق   پايـه  بـر   و روابـط خـانواده    قداسـت  از  پاسـداري   روحيه  پرورش -1

  . اسالمي
 .آن از  پاسداري و  قسط اسالمي  به  بخشيدن  تحقق  روحيه  پرورش -2
 . آن  تقويت و  فرهنگي و  ملي  همبستگي و  اسالمي  تعاون و  برادري  روحيه  پرورش -3
 . همگاني  اي وظيفه  عنوان  منكر به از  نهي و  معروف  به امر  روحيه  پرورش -4
 .آن  رعايت  به  التزام و  قانون  به  احترام  روحيه  پرورش -5
 .اجتماعي و  فرديدر روابط   نظم  روحيه  پرورش -6
 و  دينـي، فرهنگـي    هـاي  فعاليـت  در  مشـاركت  و  پـذيري  مسئوليت  روحيه  پرورش -7

 . اجتماعي
 . تبري و  تولي  روحيه  تقويت -8
 . ايثار در روابط اجتماعي و  فداكاري ، گذشت  روحيه  تقويت -9

 .ها  برخورد انديشه در  ديگران  آراي  و تحمل صدر  سعه  پرورش -10
 . آنان  معنوي و  مادي  حقوق  مراعات افراد و  شخصيت  به  احترام  روحيه  پرورش -11
  .سوء  ر تبليغاتببرا در  مقاومت  روحيه  پرورش -12

 : زيستي  اهداف -  ج
  . شرايط مناسب  ساختن  فراهم با  رواني  و بهداشت  جسمي  سالمت  تأمين -1
 . حفظ محيط زيست و  ميعمو  بهداشت  رعايت  روحيه  تقويت -2
  . انسان  معنوي رشد  براي  اي زمينه  عنوان  به  بدني  تربيت  به  توجه  روحيه  رورشپ -3

 :  سياسي  اهداف -  چ
  جهـت   مختلـف   هـاي  زمينـه  در  فقيـه   واليت  اصل  بر اساس  سياسي  بينش  ارتقاي -1

  .كشور  سياسي  در سرنوشت  آگاهانه  مشاركت
 ، عـدالتخواهان طلبان،  حق از  حمايت و  مسلمانان  بين  اتحاد اسالمي  روحيه  پرورش -2

 و  اسـتثمارگران  ، بـا مسـتكبران    مبـارزه   روحيه  تقويت و  جهان  و مستضعفان  مظلومان
 . اسالمي  يها ارزش  بر اساس  ستمكاران

 و  سـتمگري   هرگونـه   نفـي  كشور و  جانبه همه  از استقالل  پاسداري  روحيه  پرورش -3
 . پذيري و سلطه  گري و سلطه  كشي ستم

 .كشور  دفاعي  بنيه  تقويت و  اسالم  منظور حفظ كيان  به  سلحشوري  روحيه  پرورش -4
 و  اسـالمي   ممالـك   بخصوص و جهان،  ايران  مسائل  به  نسبت  سياسي  بينش  تقويت -5

 . محروم  ملل
  .آن با  مبارزه  و ضرورت  استكبار جهاني استعمار و  ترفندهاي  شناخت -6
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 : اقتصادي  اهداف -  ح
  رشـد توسـعه    بـه   رسـيدن   براي  اي وسيله  عنوان  به  رشد اقتصادي  اهميت  به  توجه -1

  . اجتماعي
 . حالل  معاش كار و  و قداست  ارزش  شناخت -2
،  كشاورزي  هاي بخش د درمولّ  اشتغال  جهت  عالقه و  و ايجاد آمادگي  بخشي مهارت -3

 . و خدمات  صنعت
 و  زدگـي  مصـرف  و  اسـراف   هرگونـه  پرهيـز از  و  قناعـت  ، زيستي ساده  روحيه ايجاد -4

 . گرايي تجمل
 . از محرومان  دستگيري و  انفاق  روحيه  پرورش -5
 . اسالم  اقتصادي  احكام  به  عمل  روحيه  تقويت -6
  و وابسـتگي   بيكـاري   رفـع  ، درآمد ملي  افزايش  د جهتمولّ  مشاغل و  فرَح  ناختش -7

 . اقتصادي
 .اسالمي  جامعه  مصالح  خالف  مشاغل و  اقتصادي  كشي با بهره  مبارزه  روحيه  تقويت -8
   پـرورش  و هـا  آن از  اسـتفاده   صـحيح   هـاي  شـيوه  كشور و  اقتصادي  ناخت منابعش -9

  . ملي  ثروت و  عمومي  از اموال  حراست  روحيه
 ششـمين  و  بيسـت  و درششصـد   ايران  اسالمي  جمهوري  پرورش و  آموزش  كلي  اهداف: موضوع

  . است  صحيح .رسيد  تصويب  به 30/7/77  تاريخ  پرورش و  آموزش  عالي شوراي  جلسه 
  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
  

   ابتدايي  دوره  اهداف
  16/3/1379تاريخ   901/120 شماره ابالغ -  29/2/1379 تاريخ 647 جلسه

 

بـر    آموزان دانش  جانبه رشد همه  به  دهي و جهت  و پرورش  آموزش  و مأموريت  رسالت  در راستاي
. شـود  مـي   تعيـين  زيـر   شـرح   بـه   ابتـدايي   دوره  ، اهداف اسالم  مبين  دين  و دستورات  تعاليم  پايه

 دارنـد،   عهـده  بـر   نقشـي   آمـوزان  دانش  و تربيت  تعليمدر   كه  افرادي  و همه  ريزان ، برنامه مديران
نمايند   اقدام  اي گونهه مربوط ب  وظايف  و انجام ها فعاليت  امور، سازماندهي  ريزي مكلفند در برنامه

 1.باشد  ممكن شده  تعيين  اهداف  به  آموزان دانش  دستيابي  تحصيلي  دوره  پايان تا  كه
 :اعتقادي

  . معتقد است  آن  به و داند مي را  دين  اصول -1
 .داند مي  كمك و ياور  بهترين را او و دارد  دوست را خداوند -2
 و  آشناسـت   حدودي تا  معصومين و)  ص(  اكرم  نبي  ويژه  به  انبياء اولوالعزم  زندگي با -3

 .دارد  دوست را  آنان
دهـد نـزد    مـي   انجـام   كـه   كارهايي در  انسان  داند كه و مي  معاد آشناست  معناي با -4

 . است پاسخگو خداوند
 .گذارد مي  احترام  اسالمي  هاي شخصيتو   ، بزرگان اولياء دين  به -5
 .داند مي را  و تبري  تولي  معناي -6
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و از حفـظ    داشـته   هـا آشـنايي   از سـوره   برخـي   ترجمه خواند و با را از رو مي  قرآن -7
 .خواند مي
 .داند مي را  ساده  از احاديث  بعضي  ترجمه -8
 . آشنا است  نماز و روزه  مربوط به  ضروري  احكام با خواند و مي  درستي  به را نماز -9

 )  دختران  براي. (خواند مي  را با رغبت  واجب  نمازهاي -10
 .كند مي  مربوط را رعايت  احكام دهد و مي  را تشخيص  و نامحرم  افراد محرم -11
  را در حـد ضـرورت    و احكـام   و تقليد آشنا اسـت   تكليف  سن  مربوط به  ا مسائلب -12
 ) دختران  براي. (كند مي  عمل  آن به داند و مي
 .كند مي  رعايت  حد ضرورت در مربوط را  احكام و  آشنا است  حرام و  حالل با -13
 .داند از منكر را مي  و نهي  معروف  به امر  معناي -14
 .گذارد مي  خدا و شهداء احترام  در راه  مجاهدين  هب -15
 .شناسد مي را  مهم و  مقدس  يها Ĥنو مك ها Ĥنزم -16
 .داند را مي  آن  دهد و آداب مي  نشان  حضور در مسجد عالقه  به -17

 : اخالقي
  . است  امين راستگو و -1
 .  است  و مهربان  مؤدب -2
 . است بند عهد خود پاي  به -3
 . در او آشكار است  مظاهر حيا و عفت -4
 .كند مي  توجه ها آن  نظرات  به داند و مي خود  وظيفه را بزرگترها  به  احترام -5
 .كند مي  اطاعت  والدين از -6
 . صبوراست و  شجاع -7
 .دارد  دوست را  پاكيزگي و  است تميز -8
 .دهد مي  انجاماً شخص را خود  روزانه  شخصي  تكاليف -9

 .كند مي  تالش و پشتكار دارد  موفقيت  به  رسيدن  براي -10
 .كند مي  رعايت را  آن دارد و  دوست را  اسالمي  پوشش -11
 .كند پرمي  مناسب  هاي  بازي و ها فعاليت با را خود  فراغت  اوقات -12
 .هراسد نمي  با مشكالت  مواجهه از و  نشاط است با و اميدوار -13
 .دارد  آراسته  ظاهري -14
 .بخشد خود مي مورد در را  ديگران  اشتباه و خطا -15
 .دارد  دليل  ديگران با خود  رفتارهاي  براي -16
 .كند مي  استفاده  آميز و دوستانه محبت  از كلمات  ديگران ارتباط با در -17
 .اندازد نمي  زحمت  به را  خود دوستانش  كارهاي  انجام  براي -18
 .كند مي  كمك  يادگيري  وظايف  انجام خود در  همساالن و  همكالسان  به -19
 .كند مي  اصالح را رفتار خود و  خواسته  ناپسند خود پوزش  در برابر رفتارهاي -20
 .كند مي  رعايت  اجتماع و  مدرسه خانه، در انضباط را و  نظم -21

 : و آموزشي  علمي
  . است ها كنجكاو پديده  شناخت  به  نسبت -1
  كـردن   و حسـاب   و نوشـتن   مقصود، خوانـدن   و بيان  ، گفتن ، شنيدن در فكر كردن -2

 .دارد كافي  مهارت
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 .كند  استفاده  و روزنامه  تواند ازكتاب دارد و مي  آشنايي  فارسي  زبان با -3
 . است  آگاه  زندگي در  رساني اطالع و  اطالعات  ارزش و  اهميت  به -4
 .داند مي  كارها تا حدي  درست  را در انجام  علم  ارزش -5
 .  است كرده كسب را  در جامعه  زندگي  براي  اوليه  هاي مهارت -6
 .  آشناست  حدودي تا خود  يادگيري  با نحوه -7
 . مند است عالقه  كتاب  مطالعه  به -8

 :هنري  فرهنگي
  .دارد  دوست را  آن  هماهنگي دارد و  توجه  طبيعت  هاي زيبايي  به -1
 .گيرد مي الگو  طبيعي  هاي در پديده  از زيبايي  هنري  هاي در زمينه -2
 .برد مي  لذت  هنري آثار  مشاهده از -3
 .دهد مي  نشان ها فعاليت  خود را در انجام  هنري  و خالقيت  ذوق -4
 .دارد  را دوست  ها و آثار موزون ها، پديده سنت -5
 . آشنا است  هنري  معروف ثاراز آ  برخي با -6
 . است مند عالقه  مناسب  هاي قصه و اشعار  خواندن  به -7
  ارزش هـا  آن  براي و داند مي را  ايراني - اسالمي  اجتماعي و  فرهنگي  آداب از  برخي -8

 . است  قائل
 : اجتماعي

  .داند مي  و همسايگان  ، دوستان خانواده  خود را در مقابل  وظايف -1
 .كند مي  كمك ها آن  به كارها  دارد و در انجام مي  خود را دوست  خانواده  اعضاي -2
 .گذارد مي  احترام  مدرسه  اولياي و  معلمين  به -3
 .كند مي  را رعايت  ديگران  و حقوق  است  خود قانع  حق  به -4
 .كند مي  تالش  درست  هاي راهخود از   حق  آوردن بدست  براي -5
 .كند مي  كمك ها آن  دارد و به  خود را دوست  هاي مكالسيه -6
 .دارد  را دوست  با ديگران  همكاري -7
 .كند مي  شركت  گروهي  هاي فعاليتها و  بازي در -8
 .كند مي  عمل ها آن  داند و به را مي  مدرسه  مقررات -9

 .دهد مي  نشان  عالقه  اجتماعي  مقررات  رعايت  به -10
 . بند است گذارند، پاي او مي  برعهده  كه  يهاي مسئوليتو   وظايف  انجام  به -11
 .پذيرد را در مورد خود مي  ديگران  اصالحي  نظرات -12
 .دهد تذكر مي ها آن  به  احترام  رعايت با را  ديگران  اشتباهات -13
 .كند تشكر مي ها آنو از   است  قدرشناس  ديگران  در برابر خدمت -14
 .كند مي  رعايت را  گفتن  سخن  آداب -15
 .دارد  دوست را خود  مردم و  ميهن  به  كردن  خدمت -16

 : زيستي
  .كند مي  و استفاده  محافظت  خوبي  خود به  از حواس -1
 .كند مي  عمل  درستي  به  بدني  از قواي  استفاده و  رفتن  و راه  در نشستن -2
 .كند مي  را رعايت  اجتماعيو   فردي  بهداشت -3
 .  است كوشا  در حفظ محيط زيست -4
 . دهد مي  افزايش را  خويش  جسمي  هاي قابليت ، مناسب  هاي بازي ها و با تمرين -5
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 .كند مي  داند و رعايت را مي  ايمني  نكات -6
 .كند مي  درك را  امراض برابر در  مصونيت  اهميت -7
 .كند مي  تالش  ديگران خود و  در حفظ سالمتي -8

 : سياسي
گـذارد و   مـي   كشـور احتـرام    پـرچم   شناسد، به را مي  ايران  اسالمي  جمهوري  نظام -1

  .خواند حفظ مي را از  سرود ملي
يـاد    بزرگـي   بـه  از او و  آشـنا اسـت    ايـران   اسـالمي   گذار جمهـوري  بنيان  با زندگي -2

 .كند مي
 .كند مي  درك  جامعه  را در پيشرفت  آزادي و  استقالل  اهميت -3
 . است مند عالقه  فقيه  و واليت  ديني  حكومت  به -4
 . نيست  تفاوت بي  امور آنان  به  دارد و نسبت  را دوست  مسلمانان -5
 .كند مي  همبستگي  احساس  شناسد و با آنان را مي  ايراني  مختلف  اقوام -6
 .دارد  دوست را  طلب حق و  افراد عدالتخواه -7
پيامبر و   به  نسبت ها آن  شناسد و با اعمال را مي  صدر اسالم  كفار و مشركين  سران -8

 . آشنا است  مسلمين
 .شناسد حاضر مي  زمان در را  اسالم معاند با  كفار و مشركين  سران -9

 .است آشنا  ملي  امنيت و  وحدت  با مفهوم -10
 : اقتصادي

  .گذارد مي  احترام دارند مفيد  كارهاي  كه  افرادي  دارد و به  را دوست  كاركردن -1
 .دارد مي  نگه  سالم و تميز را خود  وسايل -2
 .داند  مي  جامعه فرد و  شكست  را از عوامل  طلبي و راحت  ، بيكاري پروري تن -3
  درست ها آناز   كوشد و در استفاده مي  ملي  ثروت  عنوان  به  عمومي  در حفظ اموال -4

 .كند مي  عمل
 .گذارد مي  احترام  ديگران  مالكيت  دهد و به را تميز مي  خود و ديگران  مالكيت -5
 .شناسد مي را خود  موجود در محيط زندگي  فرَو ح  مشاغل -6
 . مند است عالقه  داخلي  از توليدات  استفاده  به -7

 پرورش و  آموزش  عالي شوراي  جلسه  و هفتمين  چهلدر ششصد و   ابتدايي  دوره  اهداف : موضوع
  .شود  اجرا گذاشته مورد  به است،  صحيح .رسيد  تصويب  به 29/2/79  تاريخ 
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   تحصيلي  راهنمايي  دوره  اهداف
  16/3/1379تاريخ  902/120 شماره ابالغ -  2/1379/ 29تاريخ 647 جلسه

  
بـر    آموزان دانش جانبه  همهرشد   به  دهي و جهت  و پرورش  آموزش  و مأموريت  رسالت  در راستاي

  زيـر تعيـين    شـرح بـه     تحصيلي  راهنمايي  دوره  ، اهداف اسالم  مبين  دين  و دستورات  تعاليم  پايه
  برعهـده   نقشـي   آمـوزان  انـش د  و تربيت  در تعليم  كه  افرادي  و همه  ريزان ، برنامه مديران. شود مي

  اقـدام   اي گونهه ب مربوط  وظايف  و انجام ها فعاليت  امور، سازماندهي  ريزي دارند، مكلفند در برنامه
 11.باشد  ممكن  شده  تعيين  اهداف  به  آموزان دانش  دستيابي  تحصيلي  دوره  پايان تا  نمايند كه
 : اعتقادي

  .كند مي  عمل  آن  مبناي بر باور دارد و را  دين  اصول -1
 .داند مي  اطاعت  شايسته  ربوبيت  دليل  به را خدا -2
  نشـان   عالقـه  هـا  آن  زندگي  مطالعه  دارد و به  آشنايي ) ع( معصومين  انبياء و ائمه با -3

 .دهد مي
 .داند مي  امامت با را  آن  رابطه و دارد  آشنايي  فقيه  واليت با -4
 .دارد  توجه  وتبري  تولي  رعايت  به -5
  زنـدگي   مطالعـه   دارد و بـه   آشـنايي   اسالمي  هاي شخصيت و  بزرگان با اولياء دين، -6
 .دهد مي  نشان  عالقه ها آن
نـزد   در  بـا اعمـالش    رابطـه  در را دارد و خـود  باور روز را  درآن  حساب و  قيامت  به -7

 .داند مي  مسئول خداوند
  عـادت   گانـه   پـنج   نمازهاي  خواندن  داند و به مي خدا ارتباط با  راه  مهمترينرا  نماز -8

  . است  كرده
 . آشناست  آن  از قصص  كند و با برخي مي  قرائت  را صحيح  قرآن -9

 .دهد مي  نشان  عالقه  آن  و به  آشنا است  صدر اسالم  با تاريخ -10
 .داند مي را  دين  فروع -11
 .كند  خود استفاده  سنين  خاص  عمليه  تواند از رساله مي -12
 . است  كرده  انتخاب خود  براي  مرجعي و داند مي تقليد را  احكام -13
 .كند مي  رارعايت  نامحرم و  محرم  مربوط به  احكام -14
 .دهد مي  نشان  از منكر عالقه  و نهي  معروف  امر به  انجام  به -15
  عالقـه   از ديـن   دفـاع   هاي صحنه حضور در  داند و به مي را  شهادت و جهاد  معناي -16

 .دهد مي  نشان
  عمـل  هـا  آن  مقابل خود در  وظيفه  شناسد و به مي را  مقدس  يها Ĥنمك و ها Ĥنزم -17
 .كند مي
  و اجتمـاعي   ، فرهنگـي  عبـادي   هاي يابد و در برنامه حضور مي  در مسجد با رغبت -18
 .دارد  فعاالنه  شركت  آن

 : اخالقي
  . دار و راز نگهدار است راستگو، امانت -1
 .دهد مي  نشان  عالقه  اخالقي  يها ارزش  به -2
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 .دارد ها آن  پرورش در  و سعي  است  آگاه خود  هاي توانايي و ها ارزش  به -3
 . است غيور و  شجاع  حياء و پسري و با  عفيف  دختري -4
 .داند مي  را وظيفه  والديناز   اطاعت -5
نيـاز   بـي   ديگران  مشورت را از كند و خود مي  اقداماً شخص خود  كارهاي  انجام  براي -6

 .داند نمي
 .كند مي  تالش  موفقيت  به  رسيدن  براي نيز نهد و خود مي  را ارج  ديگران  موفقيت -7
 .كوشد يم ها آن  هاي ضعف  كند و در رفع مي  كمك  ديگران  به -8
 .كند مي  استفاده  ايراني  اسالمي  مناسب  هاي لباساز  -9

 .كند مي پر  مناسب  هاي فعاليت با را خود  فراغت  اوقات -10
 .كند مي  مرتب  اجتماع و  ديني  موازين  به  توجه با را خود  ظاهري  وضع -11
 . است  آمده بوجود او در  ديگران  عفوكردن  توانايي -12
 مـورد  در را هـا  آن  خطاي و اشتباه  زمينه  ديگران  به  نسبت خود  اعمال در  دقت با -13

 .برد مي  خود از بين
آميـز   احترام  جمالت با داند و مي  الزم ها آنبا   را در صحبت  ديگران  احترام  رعايت -14

 .گويد مي  سخن
 .داند مي ناپسند  امري  ناچاري  صورت مگر در را  خواستن  ديگران از  كاري -15
 بـا  را  ملـي   يكپـارچگي  و دهـد  مـي   اهميت  هموطنانش و كشور خود  پيشرفت  به -16

 .داند مي  ارزش
 .داند مي  الزم  خود و ديگران  پيشرفت  بزرگترها را براي  از تجربه  استفاده -17
 .كند مي فكر  از عمل  قبل -18
 .دهد مي  اهميت  انتقاد از خود و ديگران  به -19
 .دارد  خوبي  به  دهد و گرايش مي  را از بد تشخيص  خوب -20
 .خود تسلط يابد  احساسات كند بر مي  دارد و سعي  متعادل  رفتاري -21
 . است  كرده  انضباط عادت و  نظم  رعايت  به -22
 .داند مي  الزم  همه  حفظ حقوق  را براي  قانون  رعايت -23

 : و آموزشي  علمي
  را درك ها آنو ارتباط   است  حساس  و تجربي  محيطي ، علمي  هاي پديده  به  سبتن -1

  .كند مي
  و بـه   كـرده   كسـب   و اجتماعي  ، انساني طبيعي  علوم  هاي را در حوزه  الزم  اطالعات -2

 . است  آگاه  جامعه  در پيشرفت ها آنكاربرد  و  علوم  نقش
از   و اسـتفاده   يزبـان   هـاي  مهـارت و در كـاربرد    اسـت   مأنوس  فارسي  و ادب  زبانبا  -3

 .دارد  توانايي  ادبي  ساده  متون
و   در زنـدگي   و كـاربرد آن   دانـد و بـا نقـش    مـي   را در رياضـيات   پايـه   هـاي  مهارت -4

 . آشنا است  علوم ساير  پيشرفت
  تـا حـدودي    فارسـي   و ادبيات  و ادعيه  حاديثا و  قرآن بهتر  فهم  براي  عربي  زبان با -5

 . است آشنا
 .دارد  آشنايي  روزمره و  ساده  مكالمه  توانايي حد در  خارجه  زبان  يك با -6
 .كند  استفاده  اطالعات  كسب  براي  ارتباطي  هاي تواند از رسانه مي -7
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  مهـارت   جامعـه  در  زنـدگي   براي و شناسد مي  حدي تا را  آن  خود و مشاغل  جامعه -8
 .دارد  كافي

 . است  كار آگاه  انجام هاي روشبهبود  در  كاربرد علم  به  نسبت  -9
 .دارد  خالق و  تفكر انتقادي و  استدالل  قدرت ، علمي  روحيه -10
 .فهمد خود را مي  يادگيري  نحوه -11
 .داند را مي  و تحقيق  مطالعه  صحيح  شيوه -12
  .دارد  عملي  آشنايي  تحقيق  روش با و  است مند عالقه  مباحثه و رتفك  به -13

 : هنري  فرهنگي
  .دارد ها آن  پرورش در  سعي و  است آشنا خود  استعدادهاي با -1
 .كند مي  توصيف  الهي  مخلوقات در را  ابعاد زيبايي -2
 .برد مي  لذت  هنري آثار  بررسي و  مشاهده از -3
 .دارد ها آن  پرورش در  سعي و  است آشنا خود  هنري  استعدادهاي با -4
 كوركورانـه  تقليـد  از و كنـد  مي  استفاده  ديگران  فرهنگي  دستاوردهاي و  تجارب از -5
 .ورزد مي  اجتناب 

 . است آشنا  ايراني و  اسالمي  از هنرهاي  برخي با -6
 . است دمن عالقه  و فرهنگي  ادبي  متون  مطالعه  به -7
  احسـاس  هـا  آن  بـه   نسـبت  و  اسـت  آشنا  جامعه  مطلوب  سنن و  آداب و  فرهنگ با -8

 .كند مي تعهد
 .كند مي  بررسي  رشد انسان در ها آن  تأثيرات  به  توجه با را  فرهنگي و  هنري آثار -9
 : اجتماعي

  .كند مي  رعايت  همسايگان و  دوستان خانواده،  مقابل در را خود  وظايف -1
 .كند مي  استفاده ها آناز  شود و جويا مي مورد خود در را  ديگران  اصالحي  نظرات -2
 .كند مي  تالش  ديگران خود و  حق  گرفتن  براي -3
 .كند مي  نيز كمك  ديگران  به گيرد و مي  كمك  كارها از ديگران  انجام در -4
  وظـايف  و  رهبري  نقش  اهميت  به و كند مي  شركت  اجتماعي و  گروهي  كارهاي در -5

 . است  واقف اعضاء
 .شود مي نيز شاد  ديگران  هاي از موفقيت كند و مي  تالش  موفقيت  كسب  براي -6
 .داند مي  را مفيد و ضروري  آن  و رعايت  است  واقف  قانون  اهميت  به -7
 . بند است پاي ها آن  انجام  به  و نسبت  آگاه خود  هاي مسئوليت و  وظايف  به -8
 .دهد مي تذكر  مناسب  شيوه دهند با نمي  خود را انجام  مسئوليت  كه  كساني  به -9

 .نهد مي  ارج  المللي بين  هاي صحنه خود را در  جامعه  هاي موفقيت -10
 .دهد مي  نشان  از خودگذشتگي  لزوم  موقع و در  آشنا است ايثار  معني با -11
 .كند تشكر مي ها آناز  و  است  قدرشناس  ديگران  خدمت برابر در -12
 .داند مي  و اجتماع  خانواده و مرد را در  زن  نقش -13
 .داند مي  را وظيفه  و ميهن  مردم  به  كردن  خدمت -14

 :زيستي
  .كند را حفظ مي ها آن  تناسب و شناسد را مي  بدن  اعضاي  كاركرد و وظايف -1
 .كند مي  رعايت را  آن و  است آشنا  و اجتماعي  فردي  با بهداشت -2
 .كند مي  كوشش  محيط زيست  احياي در حفظ و -3
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  داراي خود  عالقه مورد  ورزشي  رشته در و كند مي  ورزش خود  حفظ سالمتي  براي -4
 . است  نسبي  مهارت

 .كند  استفاده  لزوم  مواقع در ها آن تواند از مي دارد و  آشنايي  اوليه  هاي كمك با -5
 را هـا  آن از  پيشگيري  هاي راه و شناسد را مي زا بيماري  عوامل ها و بيماري از  برخي -6

 .داند مي
خـود را    سـالمتي   مناسـب   داند و با تغذيه مي  بدن  را در حفظ سالمت  تغذيه  نقش -7

 .كند حفظ مي
 : سياسي

  .داند مي را  اسالمي  جمهوري  نظام در  حاكميت  مراتب  سلسله -1
 .داند مي ها حكومت را با ساير  فقيه  واليت بر  مبتني  ديني  حكومت  تفاوت -2
  اسـالمي   بنيانگـذار جمهـوري    سياسـي   و مبـارزات  معاصـر   ايـران   سياسي  تاريخ با -3

  .دارد  آشنايي
 . است  حساس  جهان  مسلمانان  سرنوشت  به  نسبت -4
 .شناسد مي را  وابستگي  عدم و  آزادي حفظ استقالل،  هاي راه -5
 از  دفـاع  در ) ع( معصـومين   ائمـه  و  پيـامبران   مبـارزه   شيوه و  سياسي  هاي فعاليت با -6

 . آشنا است حق،
 . است  كشور اسالمي  از كيان  و دفاع  سلحشوري  روحيه  داراي -7
 . آشنا است  در جامعه  عمومي  آراي  و نقش  با انتخابات -8
 .دهد مي  نشان  از خودهوشياري  اسالمي  ميهن  دشمنان  با تبليغات  در مواجهه -9

 . كند مي  درك را  ملي  امنيت و  وحدت  اهميت -10

 .داند مي  حكومت در را  دين و  مردم  نقش -11
 : اقتصادي

 .داند مي  اجتماعي و  فردي  وضعيت بهبود  براي را كار  ارزش -1
 هـا  آن از را  اسـتفاده  حـداكثر  هـا  آن  تـرميم  بـا  و كوشـد  مـي  خود  حفظ وسايل در -2

 .كند مي
  اقتصـادي   پيشـرفت  در را  طلبـي    راحت از پرهيز و بيشتر كار  براي  آمادگي  اهميت -3

 .داند مي  جامعه
 . است  حساس خود  اي منطقه و  ملي  اقتصادي  منابع  توسعه حفظ و  به  نسبت -4
 . است  حساس  آن  رعايت  به  نسبت و شمارد مي  محترم را  ديگران  مالكيت -5
 .است  آگاه  اجتماعي و  فردي  زندگي در  فرَح و  مشاغل  نقش  به -6
  رفـاه  در را  آن  نقـش  و شناسـد  مـي  را خود  زندگي محيط و كشور  اقتصادي  منابع -7

 .داند مي  عمومي
 .  است پايبند ها آن  به  حد وظيفه داند و در را مي  اسالم  اقتصادي  احكام -8
  خـارجي   مشـابه   كاالهـاي  بـر  را هـا  آن از  اسـتفاده   داخلي  توليدات از  حمايت  براي -9

 .دهد مي  ترجيح
 . مند است عالقه  اقتصادي  هاي فعاليتدر   مشاركت  به -10

 عـالي   شـوراي   جلسـه   هفتمـين  و  چهـل  و در ششصد  تحصيلي  راهنمايي  هدور  اهداف : موضوع
اجـرا   مـورد   بـه  ، اسـت   صـحيح  .رسـيد   تصـويب   به 29/2/79  تاريخ  پرورشو   آموزش 

  .شود  گذاشته
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   متوسطه  دوره  هدافا
  16/3/1379تاريخ   903/120شماره ابالغ -  29/2/1379 تاريخ 647 جلسه

  
بـر    آموزان دانش  جانبه   رشد همه  به  دهي و جهت  و پرورش  آموزش  مأموريت و  رسالت  در راستاي

. شـود  مـي   زيـر تعيـين    شـرح   بـه   متوسطه  دوره  ، اهداف اسالم  مبين  دين  و دستورات  تعاليم  پايه
 دارنـد،   بـر عهـده    نقشـي   آمـوزان  دانش  و تربيت  در تعليم  كه  افرادي  و همه  ريزان ، برنامه مديران

 نمايند  اقدام  اي گونهه مربوط ب  وظايف  و انجام ها فعاليت  امور، سازماندهي  ريزي مكلفند در برنامه
 1.باشد  ممكن شده  تعيين  اهداف  به  آموزان دانش  دستيابي  تحصيلي  دوره  پايان تا  كه

 : اعتقادي
 . است بند پاي  اسالمي  احكام و  ديني  مباني و  اعتقادي  اصول  به -1
 .كند مي  دفاع  استدالل با خود  اعتقادي  از اصول و  آشنا است  اديان  تكاملي سير با -2
 .كند مي  او عمل  خداوند و با اعتماد به  به  در كارها با اتكال -3
 .دهد الگو قرار مي را  رفتارآنان و  آشنا است ) ع( معصومين  ائمه انبياء و  زندگي با -4
  نشـان   حساسيت خود از  آن  رعايت  به  نسبت و دارد  آشنايي  تبري و  تولي  لسفهف با -5

 .دهد مي
  و اسـتدالل   تبيين  داند و قدرت مي  اسالم  قطعي  اصل  يك را  فقيه  واليت  حاكميت -6
 .دارد را  مورد آن در
 هـا  آن  و از تجارب  آشنا است  اسالمي  هاي شخصيت و  بزرگان اولياء دين،  با زندگي -7
 .جويد مي  خود بهره زندگي در
 .خواند مي  وقت  و نماز را اول  دانسته  دين  ستون را نماز -8
آشـنا    آيات  برخي تفاسير و  مفاهيم با و كند مي  تالوت  قرآن  است  ممكن  كه آنجا تا -9

 . است
 .كند مي  استفاده  عمليه  از رساله -10
 .كند مي  ريزي برنامه خود  و اخروي  دنيوي  زندگي  براي -11
 .داند مي  وظيفه را خداوند برابر در  تكليف  آگاهانه  انجام -12
 . از منكر است  نهي و  معروف  به آمر -13
  .داند مي  سعادت را  شهادت و دارد  جهادگري  روحيه -14
 .كند مي پرهيز  مكروه از ودهد  مي  نشان  رغبت  مستحبات  انجام  به -15
  وظيفـه  را  اجتمـاعي  و  مـذهبي   مراسـم  و  محافـل  در  شركت و حضور در مسجد -16

  .داند مي  ديني
 : اخالقي

 .جويد مي  دوري  لغزش و  گناه  از عوامل -1
 . است بند پاي ها ارزش از  پاسداري  به و دهد مي  تشخيص را ها ارزشضد و ها ارزش -2
 .كند مي  استفاده  درستي  به خود  هاي توانايي از -3
 . است بند پاي  عفت و حيا  رعايت  به خود گفتار و رفتار در -4

                                                           
  .هاي ديني الزامي است قانون اساسي براي اقليت 13و  12رعايت اصول ـ 1
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 تشـويق  هـا  آن از  اطاعت  به نيز را  ديگران و داند مي خود  وظيفه را  والدين از  اطاعت -5
 .كند مي 

 .كند مي  ريزي برنامه خود  كارهاي  انجام  براي -6
 .شمارد مي  عبادت خدا  راه در را خير كار  انجام -7
 .كند مي  خودداري  آن  انجام از و داند نمي خود  شأن در را ناپسند  اعمال و افكار -8
 .كند مي  استفاده  ايراني و  اسالمي  مناسب  هاي لباس از -9

 .سازد مي  بهتري  آينده  دورانديشي با -10
  تـرويج   بـه   كند و نسـبت  مي  رعايت  ظاهري  را در آراستگي  و اجتماع  دين  موازين -11
 .دارد  اهتمام  آن
 .داند مي  ضد ارزش  را يك  جويي شناسد و عيب مي  هايشان را با توانايي  ديگران -12
 .داند مي  پيشرفت  و زمينه  را با اهميت  نيت با حسن  و نقد توأم  انتقادپذيري -13
  روحيـه   دهد و در تـرويج  مي  ترجيح ها آناز   خواستن  را بركمك  ديگران  به  كمك -14

 .كوشد مي  شخصي  اقدام
  مردم  و امنيت  كند و آسايش مي  تالش  هموطنانش  كشور و راحتي  پيشرفت  براي -15
 .داند مي  و يكپارچگي  وحدت  نتيجه  را

 .كند مي  انتخاب و  ارزشيابي فكر و  عقل  پايه بر را خود  اعمال و رفتار -16
 . مسلط است خود  احساسات  به و دارد  متعادل  رفتاري -17
 .كوشد مي  آن  ترويج در و كند مي  رعايت را  مقررات و  قوانين -18

 : آموزشي و  علمي
 .كند مي  درك را ها آن ارتباط و  محيطي و  تجربي ، علمي  ساده  هاي پديده -1
 در توانـد  مـي  دارد و  كـافي   اطالعات  انساني و  اجتماعي ، طبيعي  علوم  هاي حوزه در -2

 .كند  استفاده ها آناز   زندگي
 تكلـم   خـوب   زبان  اين  به و خواند مي  روان را  فارسي  زبان  به  شده  نوشته  هاي كتاب -3
 .كند مي 

 مقالـه  و  گـزارش  ، نامـه  ، زبـان   ايـن   بـه  توانـد  مـي  و داند مي را  فارسي  نگارش  آئين -4
 .بنويسد 

 .دارد  مهارت  جامعه و خود  مسائل  حل  براي  رياضيات از  استفادهدر  -5
و  نمـاز  اذكـار  و  احاديـث  و  قرآنه سور از  برخي  معني  درك  سطح در را  عربي  زبان -6

  ادب  بهتـر متـون    فهـم   بـراي   عربـي   زبـان  در خود  دانش از و داند مي  متداول  دعاهاي
 .كند مي  استفاده  فارسي

 .دارد  آشنايي  ديگران ارتباط با  حد توانايي در  خارجه  زبان  يك  حداقل با -7
 جديـد   از ابزارهـاي   اسـتفاده  در و دانـد  مي را  صحيح و  جانبه  همه  اطالعات  ارزش -8

 .دارد  مهارت  ارتباطي
 .دارد را  الزم  هاي مهارتباالتر   هاي در دوره  تحصيل و  در جامعه كار و  زندگي  براي -9

  خـدمت   بـه  را  مناسـب   ورينـا ف كارهـا   درسـت   انجـام  در  علـم  تأثير  به اعتقاد با -10
 .گيرد مي
 .نمايد  شغل  تواند انتخاب مي  خود و نياز جامعه  هاي توانايي  به  توجه با -11
 .كند مي  خود را هدايت  يادگيري  جريان -12
 .دارد  عملي  آشنايي  تحقيق  روش با و  است مند عالقه  مباحثه و تفكر  به -13
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 : هنري  فرهنگي
  .كند مي  تالش خود،  عالقه مورد هنر  فراگيري  براي -1
 .داند مي  خويش  ملي  از هويت  جزيي را  ايراني  جامعه  هنري  فرهنگي  دستاوردهاي -2
  زيبـاترين  و بندد مي كار  به ها فعاليت  انجام در را خود  عالقه مورد هنر از  هايي جنبه -3

 .كند مي  ثبت هنر  كمك  ها را به پديده ها و لحظه
و در نقـد    منـد اسـت   عالقـه   ملل  و فرهنگي  هنري  برجسته  خصوصيات  شناخت  به -4
 . كند مي  استفاده كشورها كشور خود و ديگر  فرهنگي  و دستاوردهاي  تجارب از ها آن
 .كند مي  استفاده ها آنو از  و هنر آشنا است  با مفاخر فرهنگ -5
 . است مند عالقه  و جهان  ايران ، اسالم  تمدن و  فرهنگ و  تاريخ  مطالعه  به -6
 . است مند عالقه خود  محلي و  بومي  لهجه و  زبان  به -7
 .دهد مي  را تشخيص  اصيل هنر و  فرهنگ و  ارزيابي را  فرهنگي و  هنري آثار -8
  واقف  ايرانيان  فرهنگي و  فكري  ايجاد ارتباط و وحدت در  فارسي  زبان  مهم  نقش  به -9

 . است  مأنوس  فارسي  ادب  برجسته و با آثار
 :اجتماعي

  دوسـتان  و  همسـايگان  خـانواده،   اعضاي  اجتماعي و  عاطفي  ارتباطات  تقويت  رايب -1
  .كند مي  الشت
 .كند مي  تشويق  آن  انجام  به را  خانواده و  آشنا است  ارحام  صله  ارزش با -2
 . آشناست  متعادل  خانواده  هاي ويژگي داند و با مي را  خانواده  تشكيل  اهميت -3
 .كند مي  تالش  عدالت و  حق  برقراري در و داند مي  عدالت و  منشاء حق خداوند را -4
 .كند مي  تالش ، اجتماع در  يكپارچگي  توسعه و حفظ  براي -5
 .كند مي  نهي  نادرست  كارهاي  را از انجام  آنان و  است  خيرخواه  ديگران  به  نسبت -6
  فـردي   را برتر از تمايالت  قانون و دهد مي  ترجيح  فردي  مصالح را بر  جامعه  مصالح -7
 .كند مي  را رعايت  داند و آن مي  گروهي و
 . بنداست پاي  ديگران  حقوق  رعايت  به -8
 .كند مي  شركت  مندي عالقه با و  آگاهانه  اجتماعي  هاي فعاليتدر  -9

 رفتـار  خـود  از هـا  آن  بـه   نسبت و كند مي  درك  اجتماع در را افراد  هاي مسئوليت -10
 .دهد مي  نشان  مناسب

 .كند صدر برخورد مي  باسعه  ديگرانعقايد  و  نظرات ارتباط با در -11
 .كوشد مي  آن  اهداف  تحقق  و براي  آشنا است  توسعه  هاي برنامه با -12
ــار را ارزش -13 ــد و هــر مــي  ايث ــان دان ــد  اســالمي  جامعــه  مصــالح  زم از  اقتضــا كن

 .دهد مي  نشان  خودگذشتگي
  .دهد مي  نشان  خودگذشتگي و از  بوده  داوطلب  مردم و  ميهن  به  خدمت  در راه -14

 : زيستي
ورزشي، سـالمت    هاي فعاليت  شناسد و با انجام مي را  بدن  اعضاي  كاركرد و وظايف -1

  .كند را حفظ مي ها آنو تناسب 
 و  اسـت  آشـنا   جامعه  سالمت بر ها آنو تأثير   رواني و  و اجتماعي  فردي  بهداشت با -2

 .كند مي  رعايت را  آن  اصول
 .كند مي  مشاركت  فعاالنه  محيط زيست  احياي و حفظ رد -3
 .كند مي  تالش  عالقه مورد  ورزشي  رشته در خود  سطح ارتقاء  براي -4
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 يـاري   توانـد بـه   مـي   حـوادث  بـروز   مواقـع  در و دارد  آشـنايي   اوليـه   هـاي  كمك با -5
 .بشتابد  ديدگان آسيب 

 .داند مي را ها آن  درمان و  پيشگيري  يها راه و ها از بيماري  برخي  عالئم -6
 :سياسي

 .دارد اعتقاد  آن  داند و به را مي  ايران  اسالمي  جمهوري  در نظام  حاكميت  مباني -1
 .كند مي را نقد  آن شناسد و مي را  جهان  حكومتي  هاي نظام -2
 .فهمد مي  آخرت و دنيا  سعادت در را  فقيه  و واليت  ديني  حكومت  آثار مثبت -3
 ، سياسـي   هـاي  تفـاوت و   آشنا است  اسالمي  و كشورهاي  ايران  سياسي  با جغرافياي -4

 .داند را مي ها آن  اقتصادي و  فرهنگي
 . است  قدم  ثابت و  گذشته از خود  وابستگي  و عدم  آزادي حفظ استقالل،  براي -5
 . آشنا است  آن  اصول و  اساسي  با قانون -6
  نشـان   از خودگذشـتگي   و ايـران   اسالم  حفظ كيان  براي و دارد  سلحشوري  روحيه -7

 .دهد مي
 .داند مي را  آن با  مقابله  هاي راهو   آشنا است  نوين استعمار  هاي با شيوه -8
 مناسـب   العمـل  عكـس  هـا  آن  مقابـل  در و شناسد مي را  دشمنان  تبليغي  هاي شيوه -9
 .دهد مي  نشان 

  آن  تحقـق   داند و بـراي  مي  ملي  امنيت  را الزمه  جامعه  يكپارچگي و  حفظ وحدت -10
 .كند مي  تالش
  مسـئوليت   احسـاس   مستضعفين  رهايي و  مسلمين  وحدت  هاي زمينه ايجاد  براي -11
 .كند  مي
  مسايلو   بند است پاي  ملي و  ديني  تكليف  عنوان  به  سياسي  هاي فعاليت  انجام  به -12

 .كند مي  تحليل را  سياسي
  لحاظ مبـارزات  از  غيبت  زمان در را  مسلمين  وظايف و  است انتظارآشنا  معناي با -13

 .داند مي  سياسي
 : اقتصادي

 .جويد مي  دوري  طلبي راحت و  پروري تن از و شمارد مي  كار را عبادت -1
دوري   زدگـي  مصـرف  و  گرايي تجمل از و كند مي  نگهداري  خوبي  به خود  وسايل از -2

 .جويد مي
و درسـت    خـوبي   بـه  را خـود   شـغلي   وظايف كوش سخت و پيگير ، عالقه و  عشق با -3

 .دهد انجام مي
  تـالش  هـا  آن  توسـعه   بـراي  و دارد آشـنايي  جهان و  منطقه كشور، اقتصادي  با منابع -4

 .كند مي
 .كند مي  رعايت و داند مي را  اجتماعي و  فردي  مالكيت  حقوق -5
  تـالش  هـا  آن  بـه   دستيابي  براي و شناسد مي را خود  جامعه  مشروع و مولد  مشاغل -6

 .كند مي
 .كند مي  تالش  خانواده  اقتصادي  ارتقاء سطح  براي -7
 . است بند پاي ها آن  به  داند و درحد وظيفه را مي  اسالم  اقتصادي  احكام -8
  .داند مي را كشور  اقتصادي  استمرار استقالل و  كسب  هاي راه -9

 .داند ها مي نسل  همه  به  متعلق و خداوند  آن از را  ملي  هاي ثروت و  مادي  منابع -10
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 .كند مي  اقتصاد استفاده  از علم  اقتصادي  هاي فعاليت در -11
  در مقايسـه  را  داخلـي   از توليـدات   استفاده كشور،  اقتصادي  استقالل  تقويت  براي -12
 .كوشد مي  آن  داند و در ترويج مي افتخار  خارجي  مشابه  كاالهاي با

 .داند مي  ملي و  انساني ، الهي  وظيفه را  اقتصادي  هاي فعاليتدر   مشاركت -13
 و  آمـوزش   عـالي  شـوراي   جلسـه   هفتمـين  و  چهـل  و در ششصد  متوسطه  دوره  اهداف : موضوع

  .شود  مورداجرا گذاشته  به است،  صحيح .رسيد  تصويب  به 29/2/79  تاريخ  پرورش
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  1 معلم  مراكز تربيت  اساسنامه
  17/6/1362تاريخ -2147شماره ابالغ - 2/6/1362تاريخ - 311جلسه

   : هدف
 فقيـه   واليت  و معتقد به  ، آگاه فن  ذي،  صالح  معلمان  منظور تربيت به  معلم  مراكز تربيت

،  از دبسـتان   قبـل   هاي در دوره  پرورش و  مورد نياز آموزش  انساني  نيروي  تأمين  جهت 
 .شوند مي  سراسر كشور تأسيس  تحصيلي  راهنمائي و  دبستان

 .شوند مي  ناميده  ، دانشجو معلم ممعل  تربيت مراكز  دانشجويان -1  ماده
، بايـد   معلـم   مراكـز تربيـت    هـاي  برنامـه   محتواي و  تربيتي و  آموزشي  هاي فعاليت  كليه -2  ماده

 هـا  آن بـر   اسـالمي   انقالب  روح و  بوده  ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون بر  منطبق
 .باشد  حاكم

  روزي شـبانه   رتمراكز بصو و  است  سال 2  حداقل  معلم  مراكز تربيت در  تحصيلي  دوره -3  ماده
 .شوند مي  اداره

  نيز موارد اسـتثنائي  و 2روزي شبانه  اداره  ضوابط مربوط به و  تحصيلي  سال  پايان آغاز و -  تبصره
  كـه   اسـت   اي نامه آئين  مطابق شد، خواهد  معين  مقتضيات و ها ضرورت  حسب بر  كه  آن
 .رسيدخواهد   پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  تصويب  به

  موزيآكـار   مربـوط ازحقـوق    برابـر قـانون    تحصـيل   مـدت   طـول  در  دانشـجو معلمـان   -4  ماده
در   خـدمت   سـال   پـنج   حداقل  به  موظف  تحصيل از  از فراغ  پس خواهند كرد و استفاده
 .باشند نمايد، مي مي  تعيين  وزارت  اين  كه  محلي و در  پرورش و  آموزش  وزارت

 تعهـد خـودداري    انجـام  از  كـه   التحصـيالني   فـارغ   به  تحصيلي  مدرك  تسليم  چگونگي -5  ماده
دانشـجو   از  همچنـين  و آنـان  از تحصيلي  هزينه و  كارآموزي  وجوه استرداد و نمايند مي 

 برابـر  شـوند  مـي   محروم  معلم  تربيت مراكز در تحصيل  ادامه از  علت هر به كه  معلماني
  موضـوعه   هـاي  دسـتورالعمل و   معلـم   مراكز تربيـت   آموزشي  نامه رآئيند ضوابط مندرج

  .خواهد بود
 .شرايط زير باشند   بايد داراي  معلم  مراكز تربيت  ورود به  داوطلبان -6  ماده

 2. ايران  اسالمي  جمهوري  دولت  تابعيت -1-6
  اساسـي   و قـانون   قيـه ف  و واليـت   اسـالمي  انقـالب   بـه   و معتقد و ملتزم  مسلمان -2-6

 . ايران  اسالمي جمهوري
 و  اساسـي   قـانون   بـه   ، التزام اساسي  قانون در  شده  شناخته  مذهبي  هاي در مورد اقليت -  تبصره

 . است  كافي  فقيه  واليت

                                                           
شوراي  656مصوب جلسه (در مراكز تربيت معلم  آموزش و پرورش مجوز ادامه تحصيل فرهنگيان شاغل و رسمي وزارت  -1

مقرر مي دارد بخشي از  آموزش و پرورش شوراي عالي )12/9/79مورخ  8/2498/120به شماره ابالغي  26/8/79عالي مورخ
اين قبيل پذيرفته . اختصاص يابد آموزش و پرورش ظرفيت مراكز تربيت معلم به پذيرش فرهنگيان شاغل و رسمي وزارت 

از مقررات مربوط به شبانه روزي بودن، دريافت حقوق كارآموزي و شرط سني مندرج در اساسنامه مراكز تربيت شدگان 
  .معلم معاف خواهند بود

به شماره ابالغي  27/4/64شوراي عالي مورخ  305مصوب جلسه (نحوه تحصيل در مراكز تربيت معلم در موارد استثناء  -
توانند به صورت شبانه روزي در  قت مي نمايد ، به افرادي كه در موارداستثنايي نميشوري مواف«) 24/5/64دش مورخ -1200

  .مراكز تربيت معلم تحصيل نمايند، اجازه داده شود تمام يا قسمتي از تحصيالت خود را به صورت روزانه بگذرانند
مورخ  8/4181/120ره كه طي شما شآموزش و پرورشوراي عالي  11/11/80مورخ  670به استناد مصوبه جلسه  -2

اجازه داده شد از اتباع خارجي در صورت داشتن مدرك تحصيلي آموزش و پرورش به وزارت «ابالغ شده است  14/11/80
رسد، در مراكز يا دانشسراهاي تربيت معلم بدون  ميآموزش و پرورش دستورالعملي كه به تاييد وزير  بر اساسقابل قبول 

 »ثبت نام به عمل آورد ايجاد هر گونه تعهد استخدامي
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 ). كامل  ديپلم( متوسطه  تحصيالت  پايان  نامه  گواهي -3-6
 1. سن  سال 22و حداكثر  17  حداقل  داشتن -4-6
باشـند،    را گذرانـده   عمـومي   وظيفـه   نظـام   ، خـدمت  داوطلب  برادران  كه  صورتي در -1تبصره

 .  خواهد يافت  ، افزايش وظيفه  نظام  رسمي  خدمت  مدت  ميزان  به  فوق  حدنصاب
 .گردد مي  تعيين  تمام  سال 28  يسن  سقف  ذيل  بندهاي  مشمول  داوطلبان  براي -2  تبصره

   آزادگان - الف
 وباالتر %25 جانبازان - ب

 .اند داشته حضور  باطل  عليه  حق  هاي جبهه در  ماه 6  حداقل  كه  ايثارگراني - ج
 . وآزادگان  شهداء، مفقودين  محترم  خانواده  يك  درجه  بستگان -د
  سـال 25  سـني   سـقف  )برادر-خواهر(شاهد،  محترم  خانواده 2 درجه  بستگان  براي -3  تبصره

 .گردد مي  تعيين  تمام
  محدوده در  استان  پزشكي  كميسيون از  گواهي  ارائه و  روان و  تن  سالمت و  مزاج  صحت -5-6

 بـا   متناسـب   اعتقادي و  اخالقي  صالحيت و  ورودي  درامتحانات  قبولي -6-6ضوابط 
 . اسالمي  جمهوري  نظام در  معلمي  شئون

  سـاعات   جـدول  و  دروس  تفصـيلي   هـاي  ، برنامـه  ، مواد درسـي 2تحصيلي  هاي رشته -7  ماده
 بـا   درسـي   ريـزي  برنامـه  و  تحقيقـات  توسط دفتـر   مربوط كه  هاي نامه آئين و  درسي

                                                           
ابالغ  5/2/75مورخ  2/752/120كه طي شماره  16/1/75نود و پنجمين جلسه شوراي عالي مورخ  و به استناد مصوبه پانصد -2

  .اصالح شد) 6-4(شده است، بند
مصـوب  ( قـراردادي و آموزشـياران نهضـت سـوادآموزي    التـدريس و   افزايش سن ورود به مراكز تربيت معلم براي افراد حق -

  )5/11/64دش مورخ /2613به شماره ابالغي  3/11/64شوراي عالي مورخ  368جلسه 
التدريسي و قراردادي كه پس از پيروزي انقـالب اسـالمي در    نمايد براي افراد حق موافقت مي آموزش و پرورششوراي عالي 

سـال و بـراي    5زن سنوات خدمت حـداكثر  اند به مي مشغول به كار بوده آموزش و پرورش مقاطع مختلف آموزشي و ادارات 
آموزشياران نهضت سوادآموزي نصف سنوات خدمت تا حداكثر سه سال به حد نصاب سن مجاز ورود به مراكز تربيـت معلـم   

  .اضافه گردد
بـه   20/12/66شوراي عـالي مـورخ    441مصوب جلسه (نحوه احتساب سنوات خدمات آموزشياران نهضت سوادآموزي - 

نمايد سنوات خدمت آموزشـياران نهضـت سـوادآموزي     شوري موافقت مي) 22/1/67دش مورخ  -1066شماره ابالغي 
التدريسـي و قـراردادي    هاي آموزشي اين گروه هماننـد افـراد حـق    بر مبناي فرمول زير محاسبه گرديده و تعداد سال

 3/11/1364مـورخ  و شصت و هشتمين جلسه شوراي عالي  موضوع مصوبه سيصد آموزش و پرورش شاغل در وزارت 
 .به حدنصاب سني مجاز آنان جهت ورود به مراكز تربيت معلم اضافه گردد

  تعداد ساعات همكاري بصورت تدريس يا كارآموزشي  =هاي آموزشي تعداد ماه

100  

  تعداد ماههاي خدمت آموزشي  =سال خدمت آموزشي يا كسري 

90  
ساعت باشد جزء سنوات خدمت آنان محاسبه نخواهـد   900چنانچه ساعات تدريس آنان در يكسال تحصيلي بيشتر از  -تبصره

سـاعت باشـد مـي تواننـد كسـري آن را از       900شد ولي در صورتي كه ساعات تدريس آنان در يكسـال تحصـيلي كمتـر از    
  .هاي بعد تأمين كنند سال

به شماره ابالغي  20/5/67شوراي عالي مورخ  455مصوب جلسه (ي آمادگي دفاعيمجوز تأسيس رشته كارداني تربيت مرب -1
  )5/67/ 22مورخ 2806/120

رشته كارداني تربيت مربي آمادگي  شود ميبه منظور تربيت مربي براي تدريس ماده درسي آمادگي دفاعي، اجازه داده «
هاي ذيربط محتوي  يزي و تاليف با همكاري دفاتر و ارگاندفتر تحقيقات و برنامه ر. دفاعي در مراكز تربيت معلم داير شود

  .برنامه رشته مذكور را تهيه خواهند نمود
مورخ  6290/120به شماره ابالغي  24/9/67شوراي عالي مورخ  472مصوب جلسه (طرح آموزش مديران واحدهاي آموزشي -
3/10/67(  

اجازه آموزش و پرورش تخصصي مديران مدارس به وزارت  -به منظور باال بردن كيفيت آموزشي و ارتقاء سطح علمي -1
  .دائر نمايد» كارداني مديريت آموزشي«  شود كه رشته داده مي
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  تصـويب   تاريخ از  ماه  سه  ظرفگردد، حداكثر  مي  تدوين  معلم  دفتر تربيت  همكاري
 .خواهدشد  فرستاده  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  براي و  تهيه  اساسنامه  اين

 مربـوط   در رشته  مدرسي  ديپلم  فوق  نامهگواهي  معلم  مراكز تربيت  صيالنالتح  فارغ  به -8ماده
 .عطاءخواهدشدا

  و وزارت  پـرورش  و  آمـوزش   وزارت  توافـق  بـا   معلـم   مراكـز تربيـت    التحصـيالن   فارغ -9  ماده
  شـد ادامـه   خواهـد   وضـع   كـه   ضـوابطي   مبنـاي  توانند بر مي  عالي  وآموزش  فرهنگ
 .دهند  تحصيل

 بـه   شـده   ابـالغ   مصـوب   هـاي  ها و برنامـه  نامه آئين، اساسنامه  اجراي  حسن منظور  به -10  ماده
  جهـت   شورايي  است  الزم  پرورشي و  آموزشي  كيفيتنيز اعتالء  و  معلم  تربيت مراكز 

 زيـر   تركيـب  بـا   اسـتان   مـدير كـل    رياسـت   به  استان هر نظر در  تبادل و  هماهنگي
 :شود  تشكيل

 .  استان  پرورش و  آموزش  مديركل -1
 .  استان  آموزشي  معاون -2
 . معلم  تربيت  كارشناس -3
 . استان  معلم  مراكز تربيت  رؤساي  كليه -4

 بـر   معلـم   تربيـت  مراكـز   و ويژگـي   اهميت  به  توجه با  است  موظف  معلم  دفتر تربيت -11 ماده
  تربيـت  مراكـز   براي  جامعي و  مناسب  تربيتي و  آموزشي و  اداري  نياز سازمان  حسب
 .ذيربط برساند  مراجع  تصويب  به پيشنهاد و  معلم

  بـه   متخلـق  ، متقي بصير، بايد از افراد  معلم  مراكز تربيت  كاركنان و  كارمندان  كليه -12  ماده
  انتخـاب   فقيـه   واليـت   متعهـد بـه   ، اسالمي  جمهوري  نظام  ، متعهد به اسالمي اخالق
 .شوند

  بايسـتي   فـوق   ماده در  شرايط مندرج  بودن دارا بر  عالوه  معلم  مراكز تربيت  رؤساي -1  تبصره
  آن  معـادل  يـا  و  ليسـانس   مـدرك  و  آموزشـي   خـدمت   سابقه  سال 4  داراي  حداقل
 .باشند

  اسـتان   پـرورش  و  آموزش  كل  توسط اداره  معلم  مراكز تربيت  رؤساي  عزل و  نصب -2  تبصره
و   داريسـاير اعضـا ا    احكـام .گيـرد  مـي   صـورت   معلم  و تأييد دفتر تربيت  موافقت با

  ضـوابط مربـوط از طـرف     مركز، در محـدوده   پيشنهاد رئيس با ، خدماتي و  آموزشي
 .گردد مي صادر  استان  پرورش و  آموزش  كل  اداره

  كليـه  باشـد  مـي   تبصره 5 و  ماده 13 بر  مشتمل  كه  اساسنامه  اين  تصويب  تاريخ از -13  ماده
 .گردد لغو مي  باآنمغاير   قبلي  مقررات ها و اساسنامه

 و  آمـوزش   عـالي   شـوراي   جلسـه   يازدهمين و سيصد در  معلم  تربيت مراكز  اساسنامه: موضوع
  .دشو  اجراء گذارده مورد  به  است  صحيح.رسيد  تصويب  به 2/6/1362  مورخ  پرورش

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

                                                                                                                                        
محتوي برنامه درسي اين رشته توسط معاونت پژوهشي و برنامه ريزي آموزشي با همكاري معاونت امور آموزشي و  -2

و به مورد اجرا گذارده شود و براي تصويب آن در مراجع  معاونت تأمين و تربيت نيروي انساني تهيه و تدوين شده
  .آيد هاي مراكز تربيت معلم اقدام الزم به عمل ذيصالح همانند محتواي برنامه درسي ساير رشته

نامه اجرايي آن توسط  باشد و آيين مي آموزش و پرورش اين دوره صرفاً براي معلمان و مديران شاغل در وزارت  -3
  .به مورد اجرا گذارده خواهد شد آموزش و پرورشتدوين گرديده و پس از تصويب وزير  آموزشي تهيه ومعاونت امور 
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1 معلم  تربيت  دانشسراهاي  پيوسته  كارداني  دوره  اساسنامه  
  15/9/77تاريخ  3901/120شماره ابالغ - 3/9/1377تاريخ كميسيون معين 179 هجلس

  
 ، صـالح   معلمـان   منظـور تربيـت    بـه «  معلم  تربيت  دانشسراي  پيوسته  كارداني  دوره« -1  ماده

  تـأمين   جهـت   فقيه واليت  به معتقد و  اسالمي  تربيت و  تعليم  مسائل  به  آگاه ، كاردان
 .گردد مي  تأسيس كشور  محروم  نياز مناطق مورد  نسانيا  نيروي

 :باشند شرايط زير  بايد داراي دانشسرا  ورود به  داوطلبان -2  ماده
 2. ايران  اسالمي  جمهوري  دولت  تابعيت - الف
 . ايران  اسالمي  جمهوري  اساسي  قانون  به  ملتزم معتقد و و  مسلمان - ب
  متناسـب   اعتقادي و  اخالقي  وتأييد صالحيت  مصاحبه ، كتبي  درآزمون  موفقيت - پ

 . معلمي  شئون با
مـورد اعتمـاد     پزشـك   برابر گواهي  و رواني  جسمي  كامل  از سالمت  برخورداري - ت

 . و پرورش  آموزش
  نظري  شاخه  و دوم  اول  سال  درسي  واحدهاي  در كليه  قبولي  كارنامه  دارا بودن - ث

 .  متوسطه  جديد آموزش  نظام
  ورود بـه   سـال  مهـر   اول تا  سال18حداكثر  و  تمام  سال15  سن  حداقل  داشتن -  ج

 .دانشسرا
  عـوارض  و  زبـان   و لكنت  بدني  نقص  نداشتن و  كامل  بينايي و  شنوايي  بودن دارا -  چ

  .شود  معلمي  وظايف  از انجام  مانع  كه  ديگري
  كـه   باشـند يـاافرادي   مـي   تحصـيل   مشغول  متوسطه  سوم  الس در  كه  آموزاني  دانش - تبصره

در   تحصـيل   ادامـه   توانند داوطلب باالتر هستند نمي و  ديپلم  تحصيلي  مدارك  داراي
 .دانشسرا شوند

  منـاطق   بـومي   داوطلبـان   از بين اًدر دانشسرا منحصر  تحصيل  دانشجو براي  پذيرش -3  ماده
 .خواهد بود  استان  همان  محروم

  كل  اداره  تشخيص  به  استانواجد شرط   بزرگ  شهرهاي درمركز يا اًدانشسرا منحصر -4  ماده
 و  و اخذ مجـوز اسـتخدام    بودجه  از تأمين  پس  انساني  نيروي  آموزش و  معلم  تربيت

 .شود مي ربط دايري ذ  از مراجع  التحصيالن  فارغ  بكارگيري
  بگذراننـد بـه    موفقيـت  را بـا   معلـم   تربيت  دانشسراي  ساله  سه  دوره  كه  دانشجوياني -5  ماده

 .شوند مي  مربوط نايل  در رشته  كارداني  تحصيلي  مدرك  دريافت

                                                           
بـه شـماره    17/6/77شـوراي عـالي مـورخ     625مصوب جلسه (مجوز تاسيس دوره كارداني پيوسته دانشسراهاي تربيت معلم -1

  )21/6/77مورخ  1/2380/120ابالغي 
تواند نسـبت بـه تأسـيس دانشسـراهاي      مي آموزش و پرورشمورد نياز مناطق محروم، وزارت  تامين معلم به منظور -ماده واحده

توانند متقاضي ادامه تحصيل در اين گونه دانشسراها باشند كه سال دوم  تربيت معلم كارداني پيوسته اقدام نمايد، افرادي مي
حداقل مدت تحصـيل در دانشسـراهاي مـذكور سـه     . نظري نظام جديد آموزش متوسطه را با موفقيت به پايان رسانده باشند

مفاد قانون متعهدين خدمت مصوب مجلـس شـوراي اسـالمي از كمـك      بر اساسسال است و دانشجو معلمان پذيرفته شده 
  .هزينه و مزاياي تحصيلي استفاده خواهند كرد

تدوين و  آموزش و پرورشتوسط وزارت  هاي آموزشي دوره سه ساله دانشسراهاي تربيت معلم ها و برنامه نامه اساسنامه، آيين
  .باشد قابل اجراء مي آموزش و پرورش با تصويب كميسيون معين شوراي عالي 

مـورخ   8/4181/120كـه طـي شـماره     آمـوزش و پـرورش  شـوراي عـالي    11/11/80مـورخ   670به استناد مصـوبه جلسـه    -2
لي شد از اتباع خارجي در صورت داشـتن مـدرك تحصـي   اجازه داده آموزش و پرورش به وزارت « ابالغ شده است 14/11/80

بـدون   رسد، در مراكز يا دانشسراهاي تربيـت معلـم   مي آموزش و پرورشكه به تاييد وزير  قابل قبول بر اساس دستورالعملي
  »ايجاد هر گونه تعهد استخدامي ثبت نام به عمل آورد



�� 

 

  معلـم   تربيـت   دانشسـراهاي   پيوسـته   كارداني  در دوره  تحصيل مجاز  سنوات حداكثر - تبصره
 1.خواهدبود  سال چهار

  سـوم   دانشسـرا هماننـد سـال     اول  سال  امتحانات و  آموزشي  ، برنامه دروس  محتواي -6  ماده
  دروس  محتـواي  و  آموزشـي   برنامـه  و باشد مي  نظري  هاي از رشته  در يكي  متوسطه

مورد   دروس  محتواي و  آموزشي  برنامه با  دانشسرا در هر رشته  سوم و  دوم  هاي سال
 .خواهدبود  يكسان  رشته  همان در  معلم  در مراكز تربيت  عمل

 حرفه در ارتباط با  درس  ساعت 6حداكثر   اي دانشسرا هفته  اول  سال  اندانشجوي  به -  تبصره
  الزامـي   برنامـه  فوق  هاي كالس حضور در. شود مي  ارائه  برنامه  فوق  صورت  به  معلمي 

 .باشد مي
  مالي انضباطي، ، اجراييت مقررا و  است  روزي  شبانه  صورت   دانشسرا به در تحصيل -7  ماده

 .باشد مي  معلمت  تربي مراكز  مقررات همانند دانشسرا بر حاكمي ادار و
 ندارنـد   قبـولي   نمـره   واحد درسي 6دانشسرا حداكثر از   اول  درسال  كه  دانشجوياني -8  ماده

  بـه   بعـدي   سال نيم در مربوط را  دروس ، دوم  درسال  تحصيل  ادامه  وانند ضمنت مي
 .دهند  امتحان  حضوري غير  صورت

  عللـي   باشند و به  گذرانده را  متوسطه  دوره  درسي  واحدهاي  كليه  كه  دانشجوياني  به -9  ماده
  پرداخـت  وبـاز   وظيفـه   نظـام   وضـعيت   شـدن   از روشن  شوند پس  دانشسرا اخراج از

  متوسـطه   تحصـيالت   پايـان   گواهينامه مربوط،  برابر رشته خود،  تحصيلي  هاي هزينه
  .شود مي  تحويل

،  گواهينامـه   تسـليم  ، خـدمتي   تعهـدات  ، كـارآموزي   حقوق دانشسرا از نظر  دانشجويان -10  ماده
  وزارت  خـدمت   تعهـدين م  مقـررات  و  قوانين  ساير موارد ذيربط مشمول و  ريزنمرات
 2.باشد مي  و پرورش  آموزش

 بـا   انسـاني   نيـروي  و  ريـزي  برنامـه   توسط معاونـت   اساسنامه  اين  اجرايي  دستورالعمل -11  ماده
  .گردد مي  وابالغ  تهيه ذيربطدفاتر   همكاري

  نهمـين  و هفتـاد  و در يكصد  معلم  تربيت  دانشسراهاي  پيوسته  كارداني  دوره  اساسنامه : موضوع
  تصـويب   بـه  3/9/77  مـورخ   و پـرورش   آموزش  عالي  شوراي  معين  كميسيون  جلسه
  .شود  مورد اجراء گذاشته  به،  است صحيح. رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  
   

                                                           
كه طـي   1/8/80مورخ  آموزش و پرورشين شوراي عالي به استناد مصوبه دويست و شصت و هشتمين جلسه كميسيون مع -1

  .ابالغ شده است 8/8/80مورخ  8/939/120شماره 
به شماره ابالغـي   5/5/84مورخ شوراي عالي آموزش و پرورش و پنجاهمين جلسه كميسيون معين  به استناد مصوبه سيصد -2

التحصـيالن ايـن دانشسـراها بـا      وره متوسطه به فـارغ صدور و ارائه گواهينامه پايان تحصيالت د 19/5/84مورخ  9/961/120
 .رعايت مقررات حقوقي بالمانع خواهد بود
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  اسالمي  جمهوري  مربيان و اولياء  مركزي  انجمن  اساسنامه
    ايران

 2/4/1367تاريخ -1623/120شماره ابالغ - 19/3/1367تاريخ 451جلسه

 

  :  كليات:  اول  فصل
 ، اسـالمي   جمهـوري   حكومت در  آن  تبع  به و  اسالم  مقدس  آئين در  تربيت و  تعليم از  غايي  هدف
  جهـت  در  صراط مستقيم در  حركت و  زكيه و  مطمئنه  نفسي  يافتن ، اخالقي  مكارم  به  يابي دست
 . است  انسان  فطري  هاي زمينه از  استفاده با توانا،  خداي  شايسته  بندگي  مقام  به  وصول

 و  خـانواده   باهـدف  و باصـفا   هـاي  كانون از  است  عبارت  تعالي و  ترقي  اين  اساسي و  مهم  ركن دو
  تحكـيم   جهـت  در  كـانون  دو  ايـن   بيشتر ارتباط ميان  هرچه  منظور برقراري  ، به بنابراين  مدرسه

 هـا  آن  اهـداف  از  بخشـي  يـا  و  تمام  كه  مراكزي  كليه  بين  ايجاد هماهنگي و  تربيتي  هاي همكاري
  وزارت  بـه   وابسـته  غيرانتفـاعي،   اي مؤسسـه  ، است  عمومي  اخالق  تربيت افكار و  تهذيب و  هدايت
در   پـس   اين از  كه  ايران  اسالمي  جمهوري  اولياء و مربيان  مركزي  انجمن نام به ، پرورش و  آموزش

 .گردد مي  خواهد شد تشكيل  نوشته  انجمن ، اساسنامه  اين
  عنـوان  بـا   پـرورش  و  آموزش وزير  از جانب  منصوب  زيرنظر مديريتي  كه  است  اي مؤسسه  انجمن
  هميـاري  و  مشـاركت  از  منـدي  بهـره  با و  زمينه  اين در )وزير االختيار  تام  نماينده( وزير  مقام  قائم
  در ايـن   منـدرج   شـرح   بـه   تربيتـي   خـدمات   عرضـه  و  سازماندهي ، گردآوري  به  مردم  جانبه  همه

  .كند مي  اقدام  اساسنامه
    انجمن  هدف :دوم  صلف

 .باشد مي زير  شرح  به  انجمن  اهداف -1 ماده
 و رشد  با مسائل  در رابطه  اسالمي  معارف  به  و مربيان  مادران و  پدران  تر ساختن آگاه -1

 مختلـف   جهـات  از  آنـان   نيازهـاي   بـه   توجـه  با  و جوانان  ، نوجوانان كودكان  پرورش
 .  بهداشتي و  ، اجتماعي ، سياسي ، عاطفي رواني ، معنوي 
  مسـائل   بـه   نسـبت   مربيـان  اوليـاء و  در  آن  احسـاس   هـا و تقويـت   مسـؤوليت   تبيين -2

   . فرزندان  پرورشي
 فرزنـدان  و  طـرف   يك از  اولياء و مربيان  بين  صميمي  رابطه  و تحكيم  ايجاد و تقويت -3

 .ديگر  طرف از
 ، كودكـان  در  خودآگـاهي   تقويـت  و  شخصـيت   مبـاني   تحكـيم   موجبات  كردن  فراهم -4

  . جوانان و  نوجوانان
  رواني و  رشد بدني  مانع  كه  عواملي يا و  ناسازگاري  موجب  كه  عللي  و بررسي  مطالعه -5

  .بروز  موانع و  علل  رفع  هاي راه  كشور بشود و پيداكردن  و جوانان  ، نوجوانان كودكان
 و  ضـروري   هـاي  تخصـص  و  جامعـه  و  خانواده  اقتصادي  مسائل  اولياء به  ساختن آشنا -6

 .  فرزندانشان  شغلي  راهنمايي  نياز كشور جهت مورد
  پيشبرد اهـداف  در  آنان  جانبه  همه  مشاركت  جهت  مردمي  نيروهاي و  امكانات  جذب -7

  ايران  اسالمي  جمهوري  پرورش و  آموزش
   انجمن  وظايف: موس  فصل
   اهداف  به  نيل هاي روش -2  ماده

 . تربيتي و  آموزشي  مسائل  طرح  آزاد جهت  بحث و  سخنراني  مجالس  تشكيل -1
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 .نظر صاحب  استادان از  گيري بهره با  آموزشي  هاي كالس  تشكيل ها و دوره  برگزاري -2
 بـه   اوليـاء و رسـيدگي    راهنمـايي  و  مشـاوره   جهـت  مراكـز   تأسيس و  ايجاد امكانات -3

 .  آموزان دانش  و خانوادگي  ، تربيتي تحصيلي  مشكالت
از   در حـد امكـان    آمـوزان  دانـش   براي  مناسب  رفاهي  امكانات و  الزم  تسهيالت ايجاد -4

  مدارس  اولياء و مربيان  هاي انجمن طريق
 .  مدارس  مربيان و اولياء  هاي انجمن  فعاليت  افزايش  براي  زمينه ايجاد -5
 سـالم   تفريحي و  پرورشي  هاي برنامه  ارائه و  تهيه  جهت در  مربيان و اولياء با  همكاري -6

  . آموزان  دانش  فراغت  ايام  براي  بخصوص 
  انجمن  اركان:  چهارم  فصل
 :از عبارتند  انجمن  اركان -3  ماده

   عالي  شوراي - الف
  مركزي  سازمان - ب
   سراسري  كنگره - ج

   عالي  شوراي -  الف
 : است زير  شرح  به نفر  از دوازده  مركب  عالي  شوراي -4  ماده

   پرورش و  آموزش وزير -1
 . مربيان اولياءو  مركزي  انجمن در  پرورش و  آموزش وزير  مقام  قائم -2
 . تربيت و  تعليم  مسائل  به آشنا  روحانيون نفراز يك -3
   پزشك نفر يك -4
 )نفر يك  تحصيلي  دوره هر از(ها آموزشگاه  پرورشي  مربيان از رؤسا يا نفر  سه -5
   و روانشناس  تربيت و  تعليم  كارشناس يا  دو نفر متخصص -6
  عضـو انجمـن    كـه   پرورش و  آموزش امر در  مشاركت  مند به عالقه  نفر از اولياي  سه -7

 .باشند  مدارس  مربيان اولياء و
 و پـرورش   وزير آمـوزش   تصويب وزير و  مقام  قائم پيشنهاد  به بنا  عالي  شوراي  اعضاي -1  تبصره

 . است  بالمانع  از آنان  يك مجدد هر  انتخاب و شوند مي  تعيين  سال دو  مدت  براي 
 و بـه   انتخاب  سراسري  كنگره با وزير  مقام قائم  مشورت از  پس  بند هفت  موضوع افراد -2  تبصره

 .خواهندشد پيشنهاد  پرورش و  آموزش وزير 
  نظـام   بـه   مـؤمن  ، فقيـه   واليـت   ، معتقـد بـه   مسـلمان  بايـد   عـالي   شـوراي   اعضـاي  -3  تبصره

 .باشند  اسالمي رفتار و  اخالقي  فضائل  ، مشتهر به اسالمي جمهوري
 و بـود  خواهـد  وزير  مقام  قائم با  وي  غياب در و  پرورش و  آموزش وزير با شورا  رياست -4تبصره

 خواهـد   خود انتخاب  اعضاي بين از  سال  يك  مدت  دبير براي  يك  جلسه  اولين شورا در
 .كرد

 .شورا خواهدرسيد  تصويب  به و  تهيه  توسط رئيس شورا  داخلي  نامه آئين -5  تبصره
 :باشد مي زير  شرح به  عالي  شوراي  و وظايف  اختيارات -5  ماده

 ايـن  در  منـدرج   اهـداف   مبنـاي  بـر   انجمـن   اجرايـي   مشـي  وخط ها سياست  تعيين -1
 . اساسنامه 
 .ها آن  اداره  چگونگي مورد نياز و  هاي كمتيه  تشكيل  درباره  تصميم ذاتخا -2
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  طـرف  از  مطروحـه   يهـا  گـزارش  و مـورد پيشـنهادها   در  اتخـاذ تصـميم   و  بررسي -3
 .وزير  مقام  قائم

 اسـيون رفد با  فرهنگي  و مبادالت ها همكاري  مورد نحوه در  اتخاذ تصميم و  بررسي -4
 . مقررات برابر  مشابه  ومؤسسات  اولياء و مربيان  المللي بين 
  حقـوقي  يـا  و  حقيقـي   اشخاص  هدايا از طرف و  كمك  مورد قبول در  اتخاذ تصميم -5

 ، نقـدي   از وجـوه   اعـم (  دولتـي   سسـات مؤ و  اسـالمي   انقـالب   نهادهـاي  ،ها ناسازم
 ) غيره و ها كارخانه  سهام و  منقول و غير  منقول  اموال ، موقوفات

  كـل   ، اداره مركـزي   انجمـن   داخلـي   مـالي  و  اداري  هـاي  نامه آئين  و تصويب  تدوين -6
 . و پرورش  آموزش  ادارات و  استان

  مردمي  هاي كمك  كردن  هزينهت و درياف  بهمربوط   هاي نامه آئين  و تصويب  تدوين -7
 . آموزشي  واحدهاي  هاي انجمن در

 و  ، مسؤوالن كارشناسان ، مسؤول  كارشناسان  وظايف  شرح  تصويب و  تدوين -8
 و  پرورش و  آموزش  ادارات و  كل  در ادارات  انجمن امور  مربوط به  متصديان
 . ابالغ  جهت  پرورش و  آموزش به وزير  آن پيشنهاد

 . آموزشي  واحدهاي  مربيان اولياء و  انجمن  نامه آئين  تصويب و  تدوين -9
 . اساسنامه مفاد  اجراي  حسن بر  نظارت -10

 ): مديرعامل(وزير  مقام قائم  وظايف و  اختيارات -6  ماده
  حسـب  بـر   پروررش و  آموزش وزير تأييد از  پس  عالي  شوراي  مصوبات  اجراي و  ابالغ -1

 . موضوع
 . انجمن امور  جريان  حسن بر  نظارت -2
 . عالي  شوراي  به  تقديم  جهت  بودجه و  نامه تراز ، ساليانه  گزارش  تنظيم و  تهيه -3
 . عالي  شوراي  به  انجمن  پيشبرد اهداف  جهت  الزم  پيشنهادهاي و ها طرح  ارائه -4
 . مقررات برابر  انجمن  معامالتي و  مالي ، قوقيح  قراردادهاي  واجراي عقد -5
  ايـن  5 مـاده  2 بنـد   موضـوع   عالي  شوراي  مصوبات  رعايت با  الزم  هاي كميته  تشكيل -6

 . اساسنامه
 . برابر مقررات  مركزي  انجمن  كاركنان  عزل و  نصب -7
 مـدت   انقضـاي  از  قبـل   ماه 2،  عالي  شوراي در  عضويت  جديد تصدي  اعضاي  معرفي -8

  .  قبل  شوراي 
   مركزي  سازمان -  ب

 : آن  عمل  حوزه و  انجمن  سازمان -7  ماده
 ، مركـزي  دفتـر   شـامل   ايـران   اسالمي  جمهوري  اولياء و مربيان  انجمن  فعاليت  حوزه -1

 ، دبسـتان  زا  اعـم (  تحصـيلي   هـاي  دوره  كليـه و   منـاطق  و هـا  Ĥنشهرست ، كل  ادارات
در  نيـز  كشـور و   سـطح   در تمام) ، دانشسرا ، هنرستان ، دبيرستان تحصيلي  راهنمايي
 .شود كشور مي از  خارج  مقيم  ايرانيان  مدارس

 .شود  مي اداره ) مديرعامل(وزير   مقام  نظر قائم زير ، تهران در  انجمن  مركزي  سازمان -2
  ادارات در ، مـديركل   زيرنظرمسـتقيم   مسؤول  كارشناس  يك  استاندرمركز هر  انجمن -3

 نظـر  زيـر   ولومسـ   يـك   محـل   جمعيـت   تناسـب  نياز و  برحسب  و پرورش  آموزش
 .  خواهدداشت  چند متصدي تاًضرور و  اداره  رئيس  مستقيم
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  از طريـق   مقـررات  و  قـوانين   طبـق  مورد نياز خـود را   انساني  تواند نيروي  مي  انجمن -4
 دسـتگاه  هـر  يـا  و  پـرورش  و  آمـوزش   از خود وزارت  و يا مأموريت  ، انتقال استخدام

 پرداخـت  با يا  التحقيقي  حق ، التدريسي حق ، ، قراردادي دولت  به  وابسته  دولتي ديگر
  .كند  تأمين  الزحمه حق  پرداخت يا  جلسه حضور در  حق 
 بالمـانع  وزيـر   مقـام   قـائم  تأييـد  از  پس  صالحيتاحراز  با  افتخاري  نيروهاي  انتصاب -5

 . است 
 مربيـان  و اوليـاء   انجمـن   مخصـوص   وآرم  عنوان با  انجمن  هاي ها و اطالعيه نامه  كليه -6

 .شود مي صادر 
را در   الزم  بدانـد تغييـرات    ضـروري   موقـع  هـر  خـود،   اهـداف   پيشـرفت   جهت  انجمن - تبصره

  باهمكـاري   منـاطق  و هـا  ناشهرست و ها  استانمراكز  يا  مركزي دفتر  سازمان  تشكيالت
  .خواهدداد  انجام  پرورش و  آموزش  وزارت  بودجه و  تشكيالت دفتر

   سراسري كنگره - ج
 :از   متشكل  است  مجمعي كنگره -8  ماده

 .  عالي  شوراي  اعضاي -1
  كارشـناس   يـك  و  مسـؤول   يـك :قرار  كشور به  مربيان اولياءو  هاي انجمن  كاركنان از -2

  . استان از هر مسؤول
انتخـاب  نفـر بـا    يك  از هر منطقه) ها انجمن  اعضاي( آموزان از اولياء و دانش  نتخبيم -3

 . منطقه  آنهاي  انجمن
 . منطقه  آن  رؤساي  انتخاب نفر به  يك  منطقه هر كشور از  مدارس  از رؤساي  منتخبي -4
  دعـوت  و  تشـخيص   بـه   و امـور اجتمـاعي    و تربيـت   تعلـيم   و متخصصان  دانشمندان -5

 . مركزي  انجمن
  انجمـن   دعوت و  تشخيص  به نهادها و ها ناسازم ها، وزارتخانه  كارشناسان و  مسؤوالن -6

 .  مركزي
 ديگـر   مناسب  محل در يا  تهران بار در  يك  سال  يك هر  االمكان  حتي  سراسري كنگره -1  تبصره

 .شود مي برگزار
 اوليـاء و   انجمـن   سـاليانه  كـاركرد   گزارش  استماع  سراسري  گنكره  تشكيل منظور از -2  تبصره

  جهـت  جديـد در   پيشـنهادهاي   طـرح  ، كلـي  نظـر   تبـادل  ، اسـالمي   جمهـوري   مربيان
  . اهداف  به  نيل  خط مشي  و تعيين  انجمن  اهداف  پيشرفت

  درآمد:  پنجم  فصل
 :خواهد بوداز  عبارت  انجمن  مالي منابع -9  ماده

  داده  تخصـيص  و  بينـي   پـيش   دولـت   سـاالنه   بودجـه  در  كـه   انجمن  جاري  اعتبارات -1
 .شود مي

  اشـخاص  خصوصـي،   مؤسسات و نهادها ، دولتي  يها ناسازم  طرف از  اعطايي  هداياي -2
  . مردمي  هاي كمك ساير يا و  حقوقي و يا  حقيقي

 هاي كمك از  بااستفاده  كه  انجمن  توليدات  فروش از  ناشي سود از  حاصله  درآمدهاي -3
  . است  شده  تهيه  ابتكار خودانجمن يا مردمي 

 . است گرديده  تنظيم  تبصره 8و بند 56و  ماده  ده و  فصل  پنج در  اساسنامه  اين -10  ماده
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 8و بنـد  56، مـاده   ده ، فصـل   پـنج  بـر   مشتمل  مربيان اولياء و  مركزي  انجمن  اساسنامه:  موضوع
  مـورخ   پـرورش  و  آمـوزش   عـالي   شـوراي  جلسـه   يكمين و  پنجاه و چهارصد در  تبصره

  .شود  مورد اجراء گذارده  به  است  صحيح. رسيد  تصويب  به 19/3/1367
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  
  1 انآموز دانش  وتربيتي  فرهنگي  هاي كانون اساسنامه

  23/12/1368تاريخ-12035/120شماره ابالغ -  30/11/1367تاريخ 503جلسه
  

  :  وهدف  تعريف -  اول  فصل
 : تعريف -1 ماده

 ها برنامه  اجراي  براي  شود كه مي  اطالق  مركزي  به  آموزان  دانش  تربيتي و  فرهنگي  كانون
 رشـد   جهت در  مهارتي و  علمي اجتماعي، ، ورزشي ، ادبي، هنري،  فرهنگي  هاي فعاليت و
  راهنمـايي   هـاي  دوره  ويـژه   بـه  آمـوز  دانـش   جوانـان  و  نوجوانان  استعدادهاي  شكوفايي و

  .گردد مي  در سراسر كشور تشكيل  متوسطه و  تحصيلي
 : هدف -2  ماده

 اسـتعدادهاي   و شـكوفايي  منظور رشـد   به  آموزان  دانش  فراغت  اوقات  كردن بارور - الف
  هـاي  فعاليـت  و هـا  برنامه  اجراي  طريق از  آنان  و عاطفي  ، جسمي ، فكري معنوي 

 . مهارتي و  ، علمي ، اجتماعي ، ورزشي ، هنري ادبي ، فرهنگي
 و  آموزان دانش  بين  همبستگي ايجاد و  ديني  اخوت و  تعاون  روحيه  تقويت  پرورش - ب

  .اسالمي  موازين  اساس بر  آنان  به  اجتماعي  زندگي  روش  آموختن
 

   : تربيتي و  فرهنگي  كانون  تأسيس  شيوه و ها برنامه  اصول -  خط مشي -  دوم  فصل
 پرورشـي   توسـط معـاون    تربيتـي  و  فرهنگي  هاي كانون  ريزي برنامه  اصول و  خط مشي -3  ماده

 .گردد اجراء مي  پرورش و  وزير آموزشاز تأييد   شود و پس مي پيشنهاد 
  بـه  بنـا   و ناحيـه   منطقـه  ، شهرسـتان  شـهر،  هـر  در  تربيتـي  و  فرهنگي  كانون  تأسيس -4  ماده

 در  پرورش و  آموزش  وزارت  پرورشي  معاون  موافقت مربوط و  استان  كل مدير پيشنهاد
  .بود خواهد  مصوب  اعتبارات ها و برنامه  قالب

  
 كاركنـان   و وظـايف   انتخـاب   نحـوه  هـا، شـرايط و   مسؤوليت ، تشكيالت -  سوم  فصل

    :تربيتي و  فرهنگي  هاي كانون 
  بـر اسـاس    اساسـنامه   ايـن   مشـمول   تربيتي و  فرهنگي  هاي كانون  تشكيالت و  سازمان -5  ماده

امـور    سـازمان  تأييـد  و  پرورش و  آموزش  با پيشنهاد وزارت  مصوب  معيارهاي ضوابط و
 .شود مي  تعيين كشور  استخدامي و  اداري

                                                           
به شماره ابالغي  6/3/83مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورش به استناد مصوبه سيصدو هشتمين جلسه كميسيون معين  -1

  .است» آموزشي«آموزان  دانش تربيتي هاي فرهنگي و هاي كانون ، ماهيت فعاليت 19/3/83مورخ  9/1107/120
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از  اعـم (كـانون   هـاي  فعاليـت   اجـراي   حسـن   مسـؤوليت   تربيتـي  و  فرهنگي  كانون مدير -6 ماده
  اداره  رئـيس  نظر زير و دارد  عهده  به را ...) وغيره  مالي و  اداري امور ، فرهنگي ، پرورشي
 .كند مي  وظيفه  ذيربط انجامپرورش  و  آموزش

  منصـوب  زيـر   طريـق   بـه   مختلـف   سـطوح  در  تربيتـي  و  فرهنگـي   هـاي  كانون  مديران -7  ماده
  :شوند  مي
  پرورشـي   معـاون  پيشـنهاد  بـا   تربيتـي  و  فرهنگـي   هاي كانون  مركزي دفتر مدير - الف

 .شود مي  منصوب  پرورش و  آموزش وزير  ابالغ و  پرورش و  آموزش  وزارت
  پرورشـي   پيشنهاد معاون با  استان  تربيتي و  فرهنگي  هاي كانون  مسؤول  كارشناس - ب

  منصـوب   سـال   سه  مدت  براي  استان  پرورش و  آموزش  كل مدير  ابالغ و  استان
  .شود  مي

مجـاز   مقـرر   مـدت  در  اسـتان   تربيتـي  و  فرهنگـي   هاي كانون  مسؤول  كارشناس تغيير - تبصره
  تأييـد معـاون    مسـتند بـه    با دالئـل   وي  صالحيت  يا عدم و  ناتواني  كه  اين مگر  نيست

 .باشد  رسيده  پرورش و  آموزش  وزارت  پرورشي
امـور    يامسـؤول  و  پرورشـي   پيشـنهاد معـاون   بـا   تربيتي و  فرهنگي  كانون هر مدير - ج

  بـراي   پـرورش  و  آمـوزش   اداره  رئـيس   وابالغ  و يا منطقه  ، ناحيه شهرستان  تربيتي
 .شود مي  منصوب  سال  سه  مدت

 و  نـاتواني   اينكـه  مگـر   نيست مجاز مقرر  درمدت  تربيتي و  فرهنگي  كانون مدير تغيير -1 تبصره
  اسـتان   پـرورش  و  آمـوزش   كـل  تأييـد مـدير    مستند بـه   دالئل با  وي  صالحيت  ياعدم
 .باشد  رسيده

 .  است  بالمانع  تربيتي و  فرهنگي  كانون  موفق مجدد مدير  انتصاب -2  تبصره
 :باشند شرايط زير  داراي بايد  تربيتي و  فرهنگي  كانون مدير -8  ماده

 . فقيه  واليت و  اسالمي  احكام  به  عملي  التزام و  اسالم  اعتقاد به -1
 .  كامل  سالمت از  برخورداري -2

  نباشد از ايـن   آنان  وظايف  انجام  عضو مانع  نقص  كه  در صورتي  تحميلي  جنگ  جانبازان - تبصره
 .هستند  بند مستثني

 . سياسي و  كيفري  سوءپيشينه  نداشتن -3
 .  بودن  متأهل -4
 .  سن  سال25  حداقل  بودن دارا -5
 .  پرورش و  آموزش  وزارت در  رسمي  استخدام -6
 . اولويت  ترتيب  به  ذيل  مدارج از  يكي  بودن دارا -7

 و  آمـوزش  در  خـدمت   سابقه  دوسال  حداقل با باالتر  تحصيلي  مدارك يا  ليسانس - الف
  . پرورش

،  ، روانشناسـي  اجتمـاعي   علـوم  ، تربيتي  علوم  هاي رشته در  تحصيلي  مدارك  دارندگان -1  تبصره
  .باشند برخوردار مي  اولويت از  بدني  و تربيت هنر
 و  در آمـوزش   خدمت  سابقه  سال چهار  حداقل با  معلم  تربيت  دوره  التحصيل  فارغ -  ب

 . پرورش
  معلم  تربيت  دانشسراهاي  دپيلم يا و  معلم  غير از مراكز تربيت  هاي رشته  ديپلم  فوق - ج

 .  پرورش و  آموزش در  خدمت  سابقه  سال 5  حداقل با
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 .  پرورش و  آموزش در  خدمت  سابقه  سال6  حداقل با  متوسطه  كامل  پلمدي -د
، بـا   دينـي   علميـه   هـاي  از حـوزه   معادل  تحصيلي  مدارك  دارندگان  انتخاب -)  دال بند(  تبصره

 .  است  بالمانع  ماده  مفاد اين  رعايت
 . است  الزامي  شرايط فوق  اجدينو  كليه  براي  ازانتخاب  قبل  توجيهي  دوره  گذراندن -2  تبصره
 و  فرهنگـي   كـانون  مـدير  و  خـواهران   ازبـين   دختران  تربيتي و  فرهنگي  كانون مدير -3  تبصره

 .شود مي  انتخاب  برادران  بين از  پسران  تربيتي
 ، معاونـان  ، مـديران   مـالي  و  اداري و  آموزشـي  ، پرورشـي   وظايف  مربوط به  دستورالعمل -9  ماده

  شـرح  و  تشـكيل   نحـوه   دسـتورالعمل   تربيتـي  و  فرهنگي  هاي كانون  استادان و  مربيان
ذيـربط    ساير معاونين  هماهنگي با  پرورشي  معاون  وسيله  ها به ها و انجمناشور  وظايف
 .گردد مي  ابالغ  پرورش و  تأييد وزير آموزش از  پس و  تهيه

 كانون توسط مدير  كانون  اجرايي و  پرورشي و  آموزشي  وقت  پاره يا  وقت  تمام  كاركنان -10  ماده
 امـور   مسـؤول  يـا  و  پرورشي  تأييد معاون از  شود و پس پيشنهاد مي  تربيتي و  فرهنگي 

  منصـوب   پـرورش  و  آمـوزش   هادار  رئيس  ذيربط با ابالغ  پرورش و  آموزش  اداره  تربيتي
 .شوند مي

 8 مـاده  از )6  الي1(بندهاي در مقرر شرايط واجد بايد  تربيتي و  فرهنگي  كانون  معاونان -11ماده
 .باشند  اساسنامه  اين

ي شـرايط مقـرر در بنـدها     داراي بايـد   تربيتـي  و  فرهنگـي   كـانون   اسـتادان  و  مربيان -12  ماده
 .باشند  اساسنامه  اين 8  ماده از) 2،3،6(

  مشـغول   خواهران  مخصوص  هاي كانون در  موارد استثنايي در  كه مرد  استادان و  مربيان - تبصره
  .باشند نيز  اساسنامه  اين 8  ماده 4شرط بند   داراي شوند بايد مي  وظيفه  انجام

 

سايرموارد   چهارم  فصل  
  اشـخاص  يـا  و  غيردولتـي  و  دولتي  يها نااعضاء، سازم اولياء،  طرف از  كه  وسايلي  كليه -13 ماده

بايـد   شـود   مي  هديه  تربيتي و  فرهنگي  منظور تجهيز كانون  به  خيريه  مؤسسات و خير
 .گردد  ثبت  كانون  در دفتر اموال  تحويل از  پس  بالفاصله

و   تهيـه   پرورشـي   توسط معاون  تربيتي و  فرهنگي  هاي كانون اعضاي  انضباطي  مقررات -14ماده
  .شود مي  ابالغ  پرورش و  تأييد وزير آموزش پس از

 تشـكيل   اجرايـي   نامـه  آئـين   بـر اسـاس    در كانون  كه  يهاي انجمنشوراها و   تصميمات -15 ماده
 و  آمـوزش   وزارت  هـاي  ها، دستورالعملها و بخشنامه نامه آئين،  با مقررات شوند نبايد مي 

 .باشد مغاير پرورش
  ابـالغ   پـرورش  و  آمـوزش   وزارت  از طرف  تربيتي و  فرهنگي  هاي كانون  مالي  نامه آئين -16  ماده

  .خواهدشد
  شـانزده  و  فصـل  بر چهـار   مشتمل  آموزان  دانش  تربيتي و  فرهنگي  هاي كانون  اساسنامه : موضوع

 مـورخ   پـرورش  و  آمـوزش   عـالي   شـوراي   جلسـه   سومين و در پانصد  تبصره  نه و  ماده
  .شود  مورد اجراء گذارده  به  است  صحيح. رسيد  تصويب  به 30/11/1367 
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   اي حرفه  راهنمايي  مدارس  ساسنامها
  22/8/1373تاريخ 2/6210/120شماره ابالغ -28/7/1373تاريخ  573جلسه

  
   :مقدمه

  ايـن   وابسـتگي  و  روسـتايي  و  عشـايري   زنـدگي   اجتمـاعي  و  اقتصادي ، فرهنگي  بافت  به  توجه با
 از  اســتفاده و  فعــال  نيروهـاي   هــدررفتن از  جلـوگيري  منظــور  بـه  و  طبيعــي  منـابع   بــه  جوامـع 
  براي  سازي  زمينه كشور و  روستايي  توسعه  هاي هدف  تحقق  جهت موجود در  انساني  هاي  سرمايه
  راهنمـايي   مـدارس  ، جوامع  اين نياز مورد  اي حرفه  مختلف  مشاغل  تصدي  براي هرما افراد  تربيت
 .شود  مي  تأسيس زير  شرح  به  اساسنامه  اين مفاد  رعايت با  اي حرفه
  كـه   مناسـب  و مسـتعد   روستايي و  عشايري  مناطق درصرفاً   اي حرفه  راهنمايي  مدارس -1  ماده

 و  آمـوزش   كـل   پيشـنهاد اداره   بـه  باشـد   وجود داشته  كافي  داوطلب  پذيرش  امكان
 .خواهدشد  تأسيس  پرورش و  آموزش  وزارت تأييد و  استان  پرورش

  اداره  نظـارت  با مربوط و  پرورش و  آموزش  اداره نظر زير توسط مدير،  مدارس  گونه اين -2  ماده
 .خواهندشد  اداره  استان  پرورش و  آموزش  كل

 شـرح   بـه   دوره  ايـن   شـرايط ورود بـه   خواهـدبود و   سال3  مدارس  دراين  تحصيل  دوره -3  ماده
    .زيراست 
 .  ابتدايي  ساله  پنج  دوره  گواهي  حداقل  داشتن:   الف  
 . تحصيلي  راهنمائي  مدارس  اجرايي  نامه آئين در مقرر  شرايط سني  دارابودن:   ب

 باشـد،   مدرسـه   ظرفيـت  از  بـيش   مدارس  اين  ورود به  تعداد داوطلبان  كه  صورتي در -1  تبصره
  حـدود امكانـات   در  مصـاحبه  و  آزمـون   طريق از استعداد و  ذوق  حسب بر  داوطلبان
 .خواهندشد  پذيرفته  مدارس

  هـاي  فعاليـت   بـه   كـه   كسـاني   فرزنـدان  و  روسـتايي  و  عشايري  مناطق  انآموز دانش -2  تبصره
  حـق   شـرايط مسـاوي   در دارند،  اشتغال  دامداري و  كشاورزي  هاي زمينه در  توليدي
 . خواهند داشت  تقدم

  علوم  عملي و  نظري  دروس و  پايه ، عمومي  دروس  شامل  مدارس  اين  درسي  هاي برنامه -4  ماده
  همكـاري  بـا  و  پـرورش  و  آمـوزش   توسـط وزارت   مشاغل و  فرَح  به مرتبط  فنون و

 و  آمـوزش   عالي  شوراي  تصويب  به و  تهيه  سازندگي جهاد و  كشاورزي هاي وزارتخانه
 .رسيد خواهد  پرورش

  متناسب و  اساسنامه  اين  اهداف  اساس بر ، دروس  تفصيلي  برنامه و  درسي مواد  جداول -  تبصره
 .بود خواهد  روستايي و عشاير  زندگي  هاي ويژگي با

 و  تهيه  پرورش و  آموزش  توسط وزارت  مدارس  اينگونه  امتحاني و  اجرايي  هاي نامه آئين -5  ماده
 .خواهد رسيد  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  تصويب  به

  داده  اي حرفـه   راهنمـايي   دوره  تحصـيالت   پايان  گواهينامه  دوره  اين  التحصيالن فارغ  به -6  ماده
 مـرتبط كـه    هاي رشته در  متوسطه  دوره در  تحصيل  ادامه  برارزش  عالوه  شود كه مي
 . است معتبر نيز  وابسته  در مشاغل  اشتغال  خواهد شد براي  تعييناً بعد

  هـاي  رشـته  از غيـر   هـايي  رشـته  بخواهنـد در   مـدارس   ايـن   التحصيالن فارغ  چنانچه -1  تبصره
  تعيـين اً بعـد   خواهـدبود كـه    ضوابطي  طبق امر  اين ،دهند  تحصيل  ادامه  شده تعيين

 .خواهدشد
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 شـود تـا   مـي   گرفته نظر در  ديگري  خاص  امتيازات  مدارس  اين  التحصيالن فارغ  براي -2  تبصره
 .گردد  فراهم  آنان  براي  اشتغال يا و  اي حرفه  اخذ مدارك  جهت در  تسهيالتي

 يـا  و  روزانـه   صـورت   تواننـد بـه    مي  منطقه هر  امكانات شرايط و  به  توجه با  مدارس  اين -7 ماده
 .شوند  اداره و  تأسيس  روزي شبانه

ــره ــه -  تبص ــاي وزارتخان ــاورزي  ه ــازندگي و  كش ــت  جهادس ــا Ĥندبيرس ــدارس  يه ــرتبط بام   م
 .دارند  فعاليت  مدارس  اينگونه  كه خواهندكرد داير  را در مناطقي  اي حرفه راهنمايي

 بخـش  و  دولتي  يها ناارگ و ها ناسازم ساير و  كشاورزي  وزارت ، سازندگي جهاد  وزارت -8  ادهم
  پـرورش  و  آمـوزش   وزارت  موافقت مربوط و  هاي هزينه  تأمين توانند با مي  خصوصي 

 .نمايند  اقدام  مدارس  اينگونه  تأسيس  به  نسبت
 و  جهادسـازندگي   وزارتـين  و  پايه و  عمومي  دروس  درتدريس  پرورش و  وزارت آموزش -  تبصره

 .خواهند نمود  همكاري  مدارس  اينگونه  اختصاصي  دروس  تدريس در  كشاورزي
  وزارت يـا   سازندگي جهاد  وزارت با  اي موافقتنامه  تواند طي مي  پرورش و  آموزش  وزارت -9  ماده

 را پايه و  عمومي  دروس  تدريس و  اقدام  مدارس  اينگونه  تأسيس  به  نسبت  كشاورزي
  طـرف   هاي وزارتخانه  عهده بر  اختصاصي  دروس  تدريس  حال  اين بگيرد در  عهده بر

 .خواهدبود قرارداد
  خواهـدبود كـه    ضـوابط خاصـي    تـابع   بـالعكس  و  مدارس  اينگونه  آموز به  دانش  انتقال -10  ماده

 .خواهدشد  ابالغ و  يهته  پرورش و  آموزش  وزارت توسط
  الگـوي   تـابع  و  منطقـه   خاص و شرايط اقليمي  تابع  آموزشي  تقويم و  آموزشي  سيستم -11  ماده

 .باشد مي توليد
  .باشد مي  پرورش و  آموزش  وزارت با  اساسنامه  اين  اجراي  حسن  مسؤوليت -12  ماده

 و هفتـاد  و پانصد در  تبصره7و  ماده 12بر  مشتمل  اي حرفه  راهنمايي  مدارس  اساسنامه : موضوع
. رسـيد   تصـويب   بـه  28/7/1373  مـورخ   و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  جلسه سومين
  شود  گذارده اجراء مورد  ، به است  صحيح
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  1) قرآن  خانه(  دارالقرآن  اساسنامه
   13/7/1378 تاريخ 8/2574/120 ابالغشماره  - 6/7/1378تاريخكميسيون معين  213جلسه

 

    هدف و  تعريف:  اول  فصل
 :  تعريف -1  ماده

ارتقـاء   و  قرآنـي   يهـا  آمـوزش   توسعه و  ترويج  گردد كه مي  اطالق  مركزي  به  دارالقرآن
  عهـده   قرآني  مختلف  هاي مند را در رشته عالقه  آموزان دانش  هاي مهارت و  دانش  سطح
  به  رورشپ و  آموزش  وزارت  بدني  و تربيت  پرورشي  معاونت  نظارت  شود و تحت ميدار 

 .گردد مي  اداره  مردمي  صورت
 :  اهداف -2  ماده

بيشـتر    هر چـه   گيري بهره و  قرآن  فهم و  خواندن  توانايي  كيفي و  كمي  ارتقاء سطح -1
   از آن

  فرهنـگ   تـرويج  و  آمـوزي   مراكز قـرآن   ترشگس  براي  بستر مناسب و  ايجاد زمينه -2
 .  قرآني

 .  با قرآن  انس  از طريق  آموزان دانش  فراغت  اوقات  سازي  غني -3
  .در امور قرآني  مردم  اقشار مختلف  مشاركت  جلب  براي  مناسب  ايجاد زمينه -4
  

  ها برنامه :دوم  فصل
 پيشـنهاد   بـه   دوره  پايـان   هاي گواهينامه  فرم و  آموزشي  ها، مواد درسي، محتواي برنامه -3  ماده

  تصـويب   مربـوط بـه    هـاي  در كميسيون  از بررسي  پس  بدني  تربيت و  پرورشي  معاونت
صـرفاً   هـا  آمـوزش   ايـن  .خواهد رسيد  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  معين  كميسيون

  .  نخواهد داشت  رسمي  جنبه و  بوده  مذهبي  و تعليمات  قرآن  يادگيري تقويت  جهت
 

   تأسيس:  سوم  فصل
 :  است  موارد زير الزامي  رعايت  دارالقرآن  در تأسيس -4  ماده

 .شود مي  تأمين  مردمي  هاي كمك  مراكز از محل  اينگونه  ساختمان -1
  .مورد نياز باشد و  مناسب  زاتتجهي و  و امكانات فضا  مركز بايد داراي -2
 .شوند  تأسيس  جداگانه  صورت  بايد به  پسران و  دختران  براي  مراكز دارالقرآن -3

  مراكـز دارالقـرآن    ، تشـكيل  الزم  نبـود امكانـات    دليـل   به  از مناطق  در بعضي  چنانچه -1  تبصره
مركـز    از يك  دختران و  پسران  استفاده نباشد، مجزا مقدور  صورت به  يا پسرانه  دخترانه

 .باشد ميمجاز   همزمان غير  صورت  به
  در مـدارس   مراكـز دارالقـرآن    تشـكيل   جهـت   دولتـي   مـدارس   دوم  از نوبت  استفاده -2  تبصره

 .خواهدبود  بالمانع  پرورش و  آموزش  ناحيه يا  منطقه هر  و پسرانه  دخترانه

                                                           
ابالغـي   بـه شـماره    25/6/78شـوراي عـالي مـورخ     638مصـوب جلسـه   ) (انـة قـرآن  خ( مجوز تأسـيس مراكـز دارالقـرآن     -1

  )30/6/78مورخ  8/2304/120
هـاي قرآنـي و ارتقـاء سـطح دانـش و       شـود بـه منظـور تـرويج و توسـعه آمـوزش       اجازه داده مـي  آموزش و پرورشبه وزارت 

  .اقدام نمايد) خانه قرآن( ان عالقه مند نسبت به تأسيس مراكز دارالقرآنآموز دانشهاي  مهارت
  .شود ابالغ مي شوراي عالي آموزش و پرورشاساسنامه مربوط پس از تصويب كميسيون معين  –تبصره 
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  نظـارت   تأييـد كميتـه   ، منطقـه   پـرورش  و  آمـوزش   پيشنهاد اداره  به  دارالقرآن  تأسيس -5 ماده
  اساسـنامه   ضـوابط ايـن    در چـارچوب   استان  پرورش و  آموزش  شوراي  صويب و  استان
  .گيرد يم  انجام

 

   آموزشي و  اداري  سازمان:  چهارم  فصل
 اداره  مـدير دارالقـرآن    با مسـئوليت  مربوط و  پرورش و  آموزش  زير نظر اداره  دارالقرآن -6  ادهم 

   .شود مي 
  پـرورش  و  در آمـوزش  و  آشنا بـوده   قرآني  فنون و  علوم  بايد به  مراكز دارالقرآن  مديران -7  ماده

  منطقـه   پرورشي  معاونبا پيشنهاد  مدير .باشند  كار داشته  به  اشتغال  رسمي  صورت  به
كـار    به  مشغول  پرورش و  آموزش  اداره  رئيس  ابالغ و با  واجد شرط انتخاب افراد  از بين

 .شود مي
بـر    امـور و نظـارت    همـاهنگي  ،هـا  فعاليـت   كيفـي   منظـور ارتقـاي    به  در هر دارالقرآن -8  ماده

  زيـر تشـكيل    بـا تـر كيـب    » ندارالقـرآ   شـوراي «  با عنوان  مربوط شورايي  هاي فعاليت
 :شود مي

 :اعضاء  تركيب -  الف
 .مدير  -1
 .  دارالقرآن  از مربيان  نماينده دو نفر -2
 .  پرورش و  آموزش  اداره  معرفي  به  قرآن  كارشناس نفر  يك -3
 .  پرورش و  آموزش  اداره  معرفي  به  تربيت و  نظر تعليم نفر صاحب  يك -4
  انتخـاب   بـه   نفر از افراد خير و معتمد محـل   آموز و يك قرآن  والدين از نفر  يك -6و 5

 .عضو ديگر  پنج
 :  وظايف  شرح -  ب

 مـدير در   از سـوي   كـه   دارالقـرآن   سـاالنه   پيشـنهادي   هـاي  تأييد برنامـه  و  بررسي -1
 .شود مي  شورا ارائه  و ضوابط مربوط به  مقررات  چارچوب

ــه  در مــورد پيشــنهادهاي  ميمو اتخــاذ تصــ  بررســي -2 ــان  از ســوي  شــده  ارائ ،  مربي
  . اولياء آنان و  آموزان دانش

 . دارالقرآن  در سطح  قرآني  مسابقات  مربوط به  هاي تأييد برنامه و  بررسي -3
رعايـت  ذيـربط بـا     خـدمات   ارائـه   جهت  وجه  دريافت  در مورد ميزان  اتخاذ تصميم -4

 .مربوط  هاي دستورالعمل
 مقررات  ذيربط با رعايت  امتحانات  برگزاري  در مورد چگونگي  اتخاذ تصميم و  بحث -5
 .مربوط  

 .  انآموز دانش  انضباطي  مشكالت  به  نسبت  اتخاذ تصميم و  بررسي -6
ارتقـاء    بـه   كمـك  و  مشـاركت   افراد خير جهت و  انآموز دانشاولياء   همكاري  جلب -7

 .ها فعاليت  كيفي
  بـا رعايـت    آمـوزان  آمـد دانـش   و  رفـت   سـرويس   به  نسبت  و اتخاذ تصميم  بررسي -8

 .مربوط  هاي دستورالعمل
 اجرا خواهـد   قابل  رأي 4 با  آن  مصوبات و يابد مي  رسميت عضو 5 شركت با شورا  جلسه -تبصره

 .بود
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امـور    آشـنا بـه   افراد واجد شـرايط و   از ميان  دارالقرآن  اداري و  آموزشي  كاركنان  كليه -9  ماده
. كـار خواهنـد شـد     به  مشغول  غير موظف  صورت  به  پيشنهاد مدير دارالقرآن  به قرآني
  .شود  مي  پرداخت  دارالقرآن  مالي  منابع  افراد از محل  اين  الزحمه حق

  
  آموز   قرآن  شرايط پذيرش:  پنجم  فصل
 .خواهد بود  سال 20  الي 5مراكز   گونه  دراين  انآموز دانش  نام  ثبت  سن -10 ماده

 .  است  الزامي ها كالس  بين  انآموز دانش  در توزيع  سني  تناسب  رعايت -1  تبصره
 در  آمـوزان  قـرآن   والـدين   بـراي   كـالس   تشـكيل   به  مجازند نسبت  دارالقرآن  مديران -2  تبصره

  .نمايند  اقدام  ندارالقرآ  شوراي  موافقت  صورت
 

    نظارت:  ششم  فصل
 معـاون   بـر عهـده   ها آناز عملكرد   ارزشيابي و  دارالقرآن  هاي فعاليتمستمر بر   نظارت -11  ماده

 .خواهدبود  منطقه  پرورش و  آموزش  اداره  امور تربيتي  يا مسئول  پرورشي 
زيـر    وظـايف   شـرح  و  بـا تركيـب    دارالقـرآن بـر مراكـز     نظارت  كميته  استان  در سطح -12  ماده

دار  مراكز را عهـده   بر عملكرد اينگونه  نظارت و  رسيدگي  مسئوليت  شود كه مي  تشكيل
 :خواهد بود

 :اعضاء  تركيب -  الف
 )  رئيس. ( استان  پرورشي  معاون -1
 .  هنري و  فرهنگي  مسئول  كارشناس -2
 .  قرآن  كارشناس -3
 .  شكايات  به  رسيدگي و  بازرسي ، واحد ارزشيابي  مسئول  كارشناس -4
 .  استان  مدير كل  انتخاب  به  نظر در امور قرآن نفر صاحب  يك -5
 .  مديركل  انتخاب  به )برادر  خواهر وديگري  يكي(  دارالقرآن  از مديران نفر دو -7و6

 :  وظايف  شرح - ب
 .  ارالقرآند بر عملكرد  كلي  نظارت -1
 و  آمـوزش   شـوراي  از مجـوز  صـدور   درخواست و  تجهيزات و  آموزشي  فضاي تأييد -2

 . استان  پرورش
 . در مورد آن  گيري تصميم و  دارالقرآن  در مورد انحالل  پيشنهاد مناطق  بررسي -3

اجـرا    قابـل   رأي 4 بـا   آن  مصـوبات  و يابـد  مـي   رسـميت  عضو 5حضور با  كميته نظارت- تبصره
  .خواهدبود

 

  ساير موارد :   هفتم  فصل
 درآمـدهاي  مردمي،  هاي كمك  از محل  دارالقرآن  اداره و  تأسيس  مربوط به  هاي هزينه -13  ماده

  و اعتبـارات   منـاطق   پـرورش  و  آمـوزش   ، شـوراهاي  دارالقـرآن   خـدمات   از ارائه حاصل 
 .خواهد شد  تأمين ها استان  پرورش و  آموزش  كل  ادارات  پرورشي  هاي فعاليت

 بــا رعايــت واريــز و  دارالقــرآن  بــانكي  حســاب  بايــد بــه  دارالقــرآن  درآمــدهاي  كليــه -14 مــاده
  بـه   مـدير دارالقـرآن   .شود  هزينه  دارالقرآن  نظر شوراي  تحت مربوط،  هاي دستورالعمل 

معتبر  دار و شماره  ، قبض خدمات  از ارائه  حاصل  وجوه و  نقدي  هاي كمك  دريافت  ازاي
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  حساب  به  فرصت  بايد در اولين  شده  آوري جمع  وجوه. دهد مي  اولياء تحويل  به صادر و
  .واريز شود مركز  بانكي

 ) منطقـه   از سوي  شده  معرفي(  قرآن  ، كارشناسامضاء مدير  مركز با سه  بانكي  حساب -15  ماده
 از  شـود، برداشـت   مـي   شـورا افتتـاح    انتخاب  به  دارالقرآن  يديگر از اعضاء شورا  يكي و

 در . خواهـد گرفـت    از اعضـاء ديگـر صـورت     يكي مدير و  ثابت  مذكور با امضاي  حساب
  ارسـال   پـرورش  و  آموزش  اداره  عضو به  سه عملكرد با امضاء هر  گزارش  سال هر  پايان
 .شود مي

 اموال دفتر در و  گذاري  شماره  مقررات  مطابق بايد  اهدايي و  شده  خريداري  اموال  كليه-16 ماده
 .شود  ثبت 

  هماهنگي با  بدني  تربيت و  پرورشي  توسط معاونت  اساسنامه  اين  اجرايي  دستورالعمل- 17  ماده
  .دشخواهد  ابالغ  پرورش و  وزير آموزش تأييد از  پس و  ذيربط تهيه  هاي معاونت ساير

  شوراي  جلسه  هشتمين و  سي و درششصد  صادره  رأي استناد  به  دارالقرآن  اساسنامه - موضوع

  شوراي  معين  كميسيون  جلسه  سيزدهمين و  در دويست 25/6/78  مورخ  پرورش و  آموزش  عالي

   .شود  مورد اجرا گذاشته  ، به است  صحيح. رسيد  تصويب  به 6/7/78  مورخ  عالي

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

   الكريم  دارالقرآن  آموزشي  محتواي و  درسي مواد ها، برنامه
  8/3/79تاريخ850/12شماره ابالغ - 3/3/1379تاريخ 230جلسه 

  
عـالي    شـوراي   جلسـه   هشـتمين  و  سـي  و ششصـد   مصوب  دارالقرآن  اساسنامه 3  ماده استناد  به

 رشـته   يـك  و  سطح 10در   آموزشي  دوره  سه  شامل مراكز  گونه  اين  هاي برنامه  پرورش وآموزش 
 :گردد مي  اعالم زير  شرح  به  ويژه 

 :  مقدماتي  دوره - 1  ماده
 مجيـد   قـرآن   روانخـواني  و  با روخـواني   سطح دو  گذراندن  ضمن  دوره  اين در  آموزان  قرآن: هدف

 .شوند مي آشنا
 : روخواني  آموزش) 1  سطح* 

 صداها و  حركات و  حروف با  آشنايي  شامل

 ):  روخواني  مهارت(  روانخواني) 2  سطح* 
 .  كريم  قرآن  آيات از  استفاده با  روخواني قواعد  عملي  تمرينات  شامل

 :  عمومي  دوره) 2  ماده
 :كنند مي  دنبال را زير  اهداف  سطح4   گذراندن  طي  دوره  اين در  آموزان قرآن: هدف

 .تجويد  ضروري  احكام  رعايت با  كريم  قرآن  و روان  صحيح  قرائت  توانايي) الف
ــايي) ب ــي  كثيراالســتعمال  لغــات  داراي  كــه  آيــاتي و  عبــارات  معنــاي  درك  توان   قرآن
 .باشند مي

 )  حروف  و صفات  مخارج  آموزش(1و تجويد 1  مفاهيم  آموزش )3  سطح*
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 1تجويد  مهارت و 2  مفاهيم  آموزش )4  سطح*
 ) حروف  احكام  آموزش( 2وتجويد  3  مفاهيم  آموزش )5  سطح*
 2 تجويد  مهارت و  قرآن  تالوت  آداب  آموزش )6  سطح*

 : اختصاصي  دوره)3  ماده
  اختصاصـي   رشته از دو  يكي در خود  عالقه استعداد و  به  باتوجه  دوره  اين در  آموزان  قرآن:  هدف

  .كنند مي  شركت  قرائت يا  مفاهيم
 :  كريم  قرآن  مفاهيم  اختصاصي  رشته -1
  صرف  علم  آموزش - 5و4  مفاهيم  آموزش )7  سطح*
 نحو  علم  آموزش -6  مفاهيم  آموزش )8  سطح*

  كريم  قرآن 30جزء         )1(تفسير -تفسير  مباني  آموزش )9  سطح*

   كريم  قرآن 30جزء  ديگر) 2(    تفسير –تفاسير مشهور  با  آشنايي )10  سطح*
     :كريم  قرآن  قرائت  اختصاصي  رشته -2

 5و4  مفاهيم  آموزش -  صرف  علم  آموزش )7  سطح*
 6  مفاهيم  آموزش -ابتداء و  وقف )8  سطح*
   قرآني  نغمات و  مقامات )9  سطح*
 )االداء  لحن(  آوايي  بيان ، قرآني  نغمات و  مقامات در  مهارت )10  سطح*

 : كريم  حفظ قرآن  ويژه  رشته) چهار  ماده
 از  مجـزا   بصـورت   رشـته   ايـن   خاص  يها آموزش ، الهي  از حفظ آيات  مندي منظور بهره  به:  هدف

  فراگيـران  يابـد و  مي  ادامه  عمومي  دوره  سطوح با  همزمان و آغاز  عمومي  دوره 3  سطح
  سـطوح   مربـوط بـه    حفـظ آيـات    به  عمومي  دوره  آموزشي  هاي كالس در حضور  ضمن

 .پردازند مذكور مي
 )جزء  حفظ يك( جزء  حفظ و حفظ يك  هاي شيوه با  آشنايي )3  سطح*
 )جزء3حفظ ( حفظ دوجزء ديگر      //       //    )4  سطح*
 )جزء5حفظ ( حفظ دوجزء ديگر      //       //    )5  سطح*
 )جزء8حفظ (جزء ديگر  حفظ سه      //       //    )6  سطح*
 )جزء11حفظ ( جزء ديگر  حفظ سه      //       //    )7  سطح*
 )جزء14حفظ ( جزء ديگر  حفظ سه      //       //    )8  سطح*
 )جزء17حفظ ( جزء ديگر  حفظ سه      //       //    )9  سطح*
 )جزء ياباالتر 20حفظ ( جزء ديگر  حفظ سه      //       //    )10  سطح*

 حفـظ   خواهدبود و رشـته   اي دقيقه 90  جلسه20  از سطوح  يك هر  آموزش  زمان  مدت -5  ماده
 .ندارد  زماني  محدوديت

  هـاي  وقصـه   قـرآن   معـارف   دقيقـه  10  جلسه هر در )2و1(  سطوح  مقدماتي  دوره در 1-  تبصره
 .گردد مي  مطرح  انآموز دانش  با سنين  متناسب  قرآني

 آمـوزش   بـه   دقيقه 30و تجويد  آموزش  به  دقيقه60عمومي  دوره  سطوح از  يك هر در -2تبصره
 .يابد مي  اختصاص  مفاهيم 
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  ذكـر يـك   بـا   درس  هـاي  كالس ، سطوح  تمامي در  قرآني  تربيت  به  منظور دستيابي  به -6  ماده
 .گردد مي آغاز  فراگيران نياز با شرايط و  متناسب  حديث

  تحصـيلي   سـطح  تـا  كنند مي  شركت  سطح  تعيين  آزمون بدو ورود در در  آموزان  قرآن -7  ماده
 .گردد  مشخص  آنان

ـ   اختصاصي  هاي از رشته  هريك  انتخاب  مجازبه  آموزان  قرآن  اختصاصي  دوره در -8  ماده   تقرائ
 .بود خواهند  مصوبه  اين در  ضوابط مندرج  به  حفظ باتوجه  ويژه  رشته و  مفاهيم و

 داوطلبـان   بـراي   تـوان  مـي   الكـريم   در دارالقـرآن   و شرايط الزم  وجود امكانات  درصورت -9 ماده
  هـاي  قصـه  ، كوچـك ه حفـظ سـور  :  قبيل از  سنين  اين  ويژه  هاي كالس،  دبستاني پيش 

 .نمود برگزار ...و  قرآني
و   سـطح   آن  پايـان   گواهينامـه   سـطح  هر  پايان در  موفقيت  از كسب  پس  آموزان  قرآن -10  ماده

  اختصاصـي  و  عمـومي   دوره  پايان  گواهينامه  اختصاصي و  عمومي  دوره  ازگذراندن  پس
 .كنند مي  دريافت

از   جـزء و پـس    آن  موقـت   گواهينامـه  كننـد  را حفظ  كريم  جزء قرآن هر  كه  حافظاني -11  ماده
  ايـن  كننـد  مـي   دريافـت   سـطح   پايـان   گواهينامه  مربوطه  سطح  حفظ جزءهاي تكميل

 .  است  اختصاصي و  عمومي  دوره  سطوح  مدارك غيراز  گواهينامه
  اساسـنامه  3  مـاده استناد   به  الكريم  دارالقرآن  آموزشي  محتواي و  ها، مواد درسي برنامه : موضوع

 و  آمـوزش   عالي  شوراي  معين  كميسيون  جلسه  امين و سي  در دويست  الكريم دارالقرآن
  .دشو  اجرا گذاشته مورد  به ، است  صحيح .رسيد  تصويب  به 3/3/1379 مورخ  پرورش

  
  )ه در صفحه بعد آمده استمفرم گواهي نا(  0
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   ايران  اسالمي  جمهوري

 

 »...و  نينَومملْل ةمحر وءشفاوماه  رآنِالقُ  نَم  لُزِّنَوَ نُ«
  

  »82سوره اسراء آيه «
   دارالقرآن  گواهينامه

 

 ................  طقهمن........ ....  استان  و پرورش  آموزش  كل  اداره

 

  
 :شود مي  گواهي

 

 متولد       فرزند      خواهر /برادر

 

  آموزشي  دوره                  از  صادره     شماره  شناسنامه  داراي

  

  رتبه  بكس با را     دوره       رشته     سطح  كريم  قرآن

  .  است  گذرانده  باموفقيت
  

  
  نام و نام خانوادگي مدير دارالقرآن          
          
  مهر و امضاء       

  
  
  
  
  
  
  

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
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  ايران جمهوري اسالمي  المللي  بين مدارس  ساسنامه
  3/7/88تاريخ8/11404/120شماره ابالغ  – 29/5/87تاريخ  772جلسه 

  
 :مقدمه
  ناميـده » مـدارس »  به اختصار  اساسنامه  اين در  كه  - جمهوري اسالمي ايران المللي بين  مدارس

  تحصـيلي   مختلـف  هـاي  دوره در  ايـران   مقـيم   خـارجي   اتبـاع   و پرورش  آموزش  براي -دنشو  مي
  .دنشو مي  تأسيس

 

  اهداف -  اول  فصل
 :باشد ميزير   شرح  به  اهداف اين مدارس -1  ماده
 و  ، ديـن صرفنظر از تفاوت در رنگ، جـنس، نـژاد    خارجي  اتباع انآموز دانش تعليم و تربيت )الف

 .ها آن  مليت
  هـاي  برنامه با طراز هم هاي روش و محتوا از  استفاده با  و پرورشي آموزشي  هاي برنامه  اجراي )ب

 . ايران  اسالمي  جمهوري  فرهنگي  موازينرعايت  با  جهان  المللي بين  مدارس ساير
 .  ديگران  ديني  به اعتقادات  احترام  روحيه و يكتا پروردگار  به  ايمان  تقويت )ج

الزم زنـدگي و    هـاي  مهارتو   معلومات  كسب  به منظور  آموزان دانش برايمساعد   ايجاد زمينه )د
  . المللي در ساير مدارس بين  تحصيل  ادامه  براي  آنانآماده سازي 

  .و ادب فارسي و فرهنگ ايران اسالمي زبانان با آموز دانشآشنا ساختن ) ه
  

  : مدارس  ي اداره ي  نحوه -  دوم  فصل
دشد نخواه  اداره  پرورش و  آموزش  زارتو نظرزير بصورت دولتي يا غير دولتي   مدارس -2  ماده

  .باشند مي  ايران اسالمي  جمهوري  دولت  مقررات  تابع و
تأسـيس و اداره مـدارس، مراكـز آموزشـي و مراكـز      مدارس غيردولتي مطـابق قـانون    -تبصره 

پرورشي غيردولتي و با رعايت مفاد اين اساسنامه و ساير قوانين و مقـررات تأسـيس و اداره مـي    
  .شوند
از  توانند ميآموزش و پرورش عالوه بر امكانات وزارت  خود ي اداره  براي  تيمدارس دول -3  ماده
   .دننماي اشخاص حقيقي و حقوقي استفاده  ساير و  انآموز دانش  اولياي  هاي دريافتي از كمك

بـا امضـا    تعيـين و   پـرورش  و  آمـوزش   وزارت توسط كمك هاي مردمي  دريافت ضوابط -تبصره
  .خواهدشد وزير ابالغ

  ضوابط مندرج  اساس بر  و پرورش  آموزش  وزارت  رسمي  كاركنان  بين از  ان مدارسديرم -4ماده
  .هاي مربوط انتخاب و منصوب خواهند شد نامه آئيندر

پس از كسب موافقـت   شرايط واجد  خارجي  معلمان از نياز  ند درصورتنتوا  مي  مدارس  -5ماده
 از  برخـي   تـدريس   بـراي   ايران  اسالمي  جمهوريبرابر قوانين و مقررات  آموزش و پرورشوزارت 
 .دننماي  استفاده  دروس
مسلط   خارجي مرتبط  زبان  به بايد  مدارس اداري ، پرورشي و آموزشيكاركنان   و مدير – تبصره
  .باشند
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  :آموز دانش  پذيرش  نحوه شرايط و -  سوم  فصل
  ايـران   اسالمي  در جمهوري  اقامت جواز معتبر  داراي مدارس بايددرمتقاضيان ثبت نام  -6  ماده
  .باشند

 و  خــارجي  دركشــورهاي را خــود  ازتحصــيالت  قســمتي  كــه  ايرانــي  انآمــوز دانــش -1 تبصــره
  امكـان   عـدم   درصـورت  ،انـد   گذرانيـده   ايران  اسالمي  جمهوري  آموزشي از نظام غير  يهاي نظامدر

كميسيون خـاص دفتـر    تشخيص  به بنا و كشور  مدارس ساير يا  تطبيقي  مدرسه در  آنان  تحصيل
  تحصـيالت   به توانند مي  المللي و امور مدارس خارج از كشور براي مدتي معين هاي بين همكاري
   .دهند  ادامه  مدارس  اين خود در
بنا به دعـوت   ها آندين كه يكي از وال -متقاضيان ايراني ثبت نام در پايه اول ابتدايي -2تبصره 

و يا دانشگاه ها براي مدت معيني به ايران آمده باشند؛ بنا به  ها نا، ارگها Ĥنرسمي از سوي سازم
توانند  ميالمللي و امور مدارس خارج از كشور  كميسيون خاص دفتر همكاري هاي بينتشخيص 

   .المللي ثبت نام نمايند در مدرسه بين
  .بود  وابط ساير مدارس خواهددر مدارس تابع ض شرايط سني ثبت نام -7ماده 

رود به دبستان در كشور محل اقامـت  سن و اني كهآموز دانشادامه تحصيل  ثبت نام و -تبصره  
  .بالمانع است اين مدارس در باشد ميپنج سال و نيم  ها آنقبلي 

  
  :  تحصيلي  ارزش و  دوره  طول برنامه درسي، -  چهارم  صلف

 اهد بود كههاي آموزشي بين المللي معتبر، خو نظام اساس ن مدارس براي درسي  برنامه -8ماده
بـا تصـويب    فتر ستادي ذيربط تهيه وبا همكاري د ريزي آموزشي توسط سازمان پژوهش و برنامه

 .گردد مي پرورش اجرا شوراي عالي آموزش و
ادبيـات فارسـي و مطالعـات     و زبانعالوه بر دروس مصوب هر پايه تحصيلي، آموزش  -1تبصره 

هـاي تحصـيلي مـدارس الزامـي      در كليه پايه) ويژه تاريخ و فرهنگ ايرانه ب(فرهنگي، اجتماعي 
محتواي درسي خاص براي ايـن دروس توسـط سـازمان پـژوهش و برنامـه ريـزي        منابع و. است

  .دآموزشي ظرف مدت حداكثر يك سال پس از ابالغ اين اساسنامه تهيه و تاليف خواهد ش
ــراي  -2تبصــره  ان مســلمان الزامــي و شــركت آمــوز دانــشارائــه ي دروس قــرآن و دينــي ب

  .فوق بالمانع است هاي كالسان در آموز دانشساير
ي عربـي،  هـا  زبـان بر حسب مورد يكـي از   المللي بيناصلي تدريس در مدارس  زبان -3تبصره 

  .انگليسي، فرانسه و آلماني خواهد بود
اسـاس   بـر  آمـوز  دانشاعطاي كارنامه تحصيلي پايان هر سال و گواهينامه پايان دوره به  -9ماده

  .خواهد بود) 8مذكور در ماده ( نظام آموزشي معتبر
مربـوط انجـام    ي نامـه  آئـين  بـر اسـاس  ي پايه ها  ارزشيابي تحصيلي و تربيتي در كليه -10ماده 
  .شود مي

ي ارزشيابي تحصيلي و تربيتي اين مدارس متناسب با شرايط نظـام آموزشـي    نامه آئين -تبصره
ماه پس از ابالغ اين اساسنامه توسط دفـاتر ذيـربط تهيـه و بـه      6ظرف مدت حداكثر  الملل بين

  .دتصويب شوراي عالي خواهد رسي
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  :سايرامور -  پنجم  فصل
و طبق ضوابط  ايران  اسالمي  جمهوري   قرراتم و  قوانين  چارچوب د درنتوان مي مدارس -11 ماده

در   المللي  بينداخلي و   ، فرهنگي آموزشي  يها ناو سازم مدارس آموزش و پرورش با سايروزارت 
  .ندنماي ارتباط برقرارهاي آموزشي و فرهنگي  زمينه
  .شود  مي  تشكيل   جداگانه  مدارس پسر، و دختر  انآموز دانش  براي -12ماده
سـاير مـدارس   بـا    هماهنـگ  ويـژه ايـن مـدارس    مربيـان  اوليـاء و   انجمـن   ي نامه ينئآ -13 ماده
تادي ذيـربط ظـرف   با همكاري دفتر سـ  مان مركزي انجمن اولياء و مربيانتوسط ساز المللي بين

  بـه   پـرورش  و  تاييد وزيـر آمـوزش   از  پس وتهيه  ماه پس از ابالغ اين اساسنامه 6مدت حداكثر 
  .آيد  درمي اجرا

اس مقررات وزارت آموزش اس مواردي كه در اين اساسنامه به آن اشاره نشده است بر -14ماده 
  .باشد ميو پرورش 

بين  موزشياساسنامه مجتمع آ‹ با تصويب اين اساسنامه، اساسنامه قبلي تحت عنوان -15ماده 
  .شود لغو مي› المللي تهران

هفتـاد و دومـين    و در هفتصـد  ايـران  جمهوري اسـالمي   المللي  بين مدارس  اساسنامه: موضوع
  .به تصويب رسيد 29/5/1387مورخ  آموزش و پرورشجلسه شوراي عالي 

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  
  در خارج از كشور المللي بينمجوز تأسيس مجتمع آموزشي 

  22/6/77تاريخ  1/1749/120 شماره ابالغ - 17/6/77تاريخ  625جلسه 
  

محترم وزيران، به  هيأت 28/5/75ماده يك تصويب نامه جلسه مورخ » پ«در اجراي بند  -1

شـود بـا رعايـت مفـاد      مدارس خارج از كشـور اجـازه داده مـي    آموزش و پرورشاداره كل 

شوراي  30/2/1372مورخ  557تهران مصوب جلسه  المللي بيناساسنامه مجتمع آموزشي 

، در صورت فراهم بودن امكانات و شرايط الزم نسبت بـه تأسـيس    1آموزش و پرورشعالي 

  .در كشورهاي خارجي اقدام نمايد المللي بينمجتمع هاي آموزشي 

، تأمين فرصت تحصـيلي بـراي فرزنـدان    المللي بينهاي آموزشي  هدف از تأسيس مجتمع -2

ه افـراد  ان مسـلمان ديگـر كشـورها و كليـ    آمـوز  دانـش ايرانيان مقيم كشورهاي خـارجي و  

ان آمـوز  دانـش . مند به تحصيل در ايـن گونـه مـدارس هسـتند     كه عالقه باشد ميمسلماني 

پذيرفتـه   المللـي  بـين هاي آموزشـي   توانند مجتمع مسلمان مدارس خارجي در صورتي مي

دسـتورالعملي كـه بـه تصـويب كميسـيون       شوند كه ارزش تحصيالت خارجي آنان برابر با

  .باشد رسد تعيين شده ارزشيابي تحصيالت خارجي مي

                                                           
 .لغو شد 29/5/87تاريخ  772با تصويب اساسنامه جديد در جلسه  557اساسنامه مصوب جلسه  - 1
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هـاي مـورد عمـل     اساس برنامه المللي بر هاي بين آموزشي و تربيتي در مجتمع هاي برنامه -3

هـاي   هاي تكميلي خواهد بود كه به تصـويب كميسـيون برنامـه    و برنامه المللي بينمدارس 

حفظ موازين فرهنگـي جمهـوري اسـالمي    . رسد مي شوراي عالي آموزش و پرورشدرسي 

  .و تعميق معرفت ديني در اين گونه مدارس الزامي استايران 

نحوه اداره مجتمع و چگونگي تأمين منابع مالي و نيروي انساني مربوط با توجـه بـه مفـاد     -4

مرجـع بـه   . آن صـورت مـي پـذيرد    4و 3، 2ترم وزيـران و رعايـت مـواد    مح هيأتمصوبه 

المللـي، اداره   هـاي بـين   كارگيري و تشخيص نيروي انساني خارجي واجد شرط در مجتمع

  .باشد ميمدارس خارج از كشور  آموزش و پرورشكل 

المللي دريافـت خواهنـد داشـت كـه بـا       آموزان مجتمع در پايان دوره گواهينامه بين دانش -5

  .گردد المللي توسط اداره كل مدارس خارج از كشور صادر مي توجه به ضوابط مدارس بين

مـدارس خـارج از كشـور مـي توانـد بـر حسـب ضـرورت در          آموزش و پـرورش اداره كل  -٦

هاي  نسبت به راه اندازي مدارس عادي و همچنين اجراي دوره المللي بينهاي  مجتمع

  .آموزشي غيرحضوري و پاره وقت اقدام نمايد

ششصـد و بيسـت و   در  در خـارج از كشـور   المللي بينمجوز تأسيس مجتمع آموزشي : موضوع

  به تصويب رسيد 17/6/77ي آموزش و پرورش تاريخ پنجمين جلسه شوراي عال

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
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  ها نامه آئين
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   ايران  زبان  كانون  نامه  آئين
   12/5/1368 تاريخ 4720/120شماره ابالغ - 1/1368/ 23تاريخ كمسيون معين 11 مصوب جلسه

  
  : اول  فصل
 :  هدف -1  ماده

  بمنظور تحقـق   آلماني ، ، فرانسه ، انگليسي عربي  يها زبان  شامل  آموزي  زبان  هاي كالس
 :شود مي  تشكيل  ذيلموارد 

  آمـوزي   زبـان   مـاهر درزمينـه    انساني  نيروي  و تربيت  زبان  آموزش  و تسهيل  ترويج -1
 .آزاد  و داوطلبان  و غيردولتي  دولتي  مؤسسات براي

  و مؤسسـات  هـا  ناها، ارگ با وزارتخانه  و همكاري  و همياري  اي مشاوره  خدمات  ارائه -2
 .شوند مي  از كشور اعزام  خارج  به  كه  پرسنلي  كردن  منظور آماده  به  دولتي

 آن  تناسب ، غيررسمي  يها آموزشدر   زبان  آموزش  رايج  متدهاي ها و روش  بررسي -3
  .ها كالس  مطلوب  منظور سازماندهي  به  مختلف  سني  هاي گروه با 

 

  :  ايران  زبان  كانون  آموزشي  واحدهاي  شرايط تأسيس -  دوم  فصل
  موافقـت  و  زبـان   كـانون   رئـيس پيشنهاد   به  ايران  زبان  كانون  از شعب  يك هر  تأسيس - 2  ماده

 1.خواهدبود  نوجوانان و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  مديره هيأت
 از  هريـك   تأسـيس   مـورد نيـاز بـراي     تأسيسـات  و  تجهيـزات  آموزشي،  فضاي  حداقل - 3  ماده

 و  آمـوزش   وزارت  مورد قبول  داردهاياستان  مطابق  بايستي  ايران  زبان  كانون  واحدهاي
 .باشد  پرورش

در   در هر حـال  و  كالس  گنجايشبا   بايد متناسب  در هر كالس  كنندگان  تعداد شركت - 4  ماده
  .نفر مجاز نخواهد بود 30از   بيش  كالس هر

  
  :  ايران  زبان  كانون واحدهاي  اداره  نحوه و  ،آموزشي اداري  سازمان -  سوم  فصل
 و  زبـان   كانون  رئيس پيشنهاد  به  نفر مديرمسئول  يك  زبان  كانون  ازشعب  هريك  براي - 5  ماده

 2.گردد مي  انتخاب  نوجوانان و  كودكان  فكري  پرورش  كانون  مدير عامل  موافقت
 با ضوابط گـزينش   مطابق افراد واجد شرايط و  از ميان  ايران  زبان  كانون  آموزشي كادر – 6  ماده

 3.گردند مي  انتخاب  پرورش و  آموزش 
 آموزشـي   واحـدهاي   كاركنـان  و  انخواهر  از بين  خواهران  آموزشي  واحدهاي  كاركنان - 7  ماده

 .گردد مي  واجد شرايط انتخاب  برادران  از بين  برادران 
وجـود    خـواهران   هـاي  كـالس در   تـدريس   براي  استاد زن  تأمين  امكان  كه  در صورتي -  تبصره

  استفاده  ساير مقررات  با رعايت و  سن  سال 35  با حداقل  متأهل  باشد از برادران نداشته
 .شود مي

  بـا تصـويب   ) خـدماتي  و  مـالي  ، از اداري  اعـم (  آموزشي  واحدهاي  تشكيالت و  سازمان - 8  ماده
  .خواهدبود الزم،  آموزش و » گزينش« مراحل  طي  آن  تأمين و  مديره  هيأت
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    مالي  منابع:  چهارم  فصل
  عنـوان   بـه   مبلغي ها كالسدر   كنندگان  از شركت  نام  ثبت  در هنگام  هر واحد آموزشي -9  ماده

  واحـدها بـه   نمايـد و  مـي   دريافت شود، مي  تعيين  كانون  مديره  توسط هيأت  كه شهريه
 . را نخواهند داشت  اضافي  وجوه  دريافت  حق  عنوان  هيچ

  بـا تصـويب    مبلغـي   ورودي  آزمـون   و برگـزاري   ضـروري   هـاي  هزينه  منظور تأمين  به - 10  ماده
 .شود مي  دريافت  ورودي  در آزمون  شركت  از داوطلبان  مديره هيأت

 از واحـدها   هريك  و مديران  خدماتي و  و اداري  و دستمزد كادر آموزشي  حقوق  ميزان - 11  ماده
  بـا مقـررات    و مطـابق   وانـان و نوج  كودكـان   فكـري   پرورش  كانون  مديره هيأتتوسط 
 .گردد مي  مذكور پرداخت  هاي كالسدرآمد   و از محل  مربوط تعيين  قانوني

 .خواهد شد   انجام  دولتي  برابر مقررات....) بها و  خريد، اجاره( واحد هر  هاي هزينه ساير -تبصره
 فكـري   پـرورش   كـانون   مقـررات   مطـابق   بايستي  زبان  كانون  آموزشي  واحدهاي  اداره - 12  ماده

 و  آمـوزش   بـا مقـررات    مغايرتي  آن  و آموزشي  و امور پرورشي  بوده  و نوجوانان  كودكان 
 .باشد نداشته پرورش

 : و معاون  شرايط مدير مسؤول - 13  ماده
   ايران  اسالمي  جمهوري  تابعيت -1
   فقيه  واليت و  ايران  اسالمي  وريجمه  اساسي  قانون  به  والتزام  اسالم  اعتقاد به -2
   ليسانس  تحصيلي  مدرك  حداقل  داشتن -3
 ديگر  خارجي  يها زباناز   يكي يا و  انگليسي  زبان  به  الزم  آشنايي -4

   آموزشي  فعاليت  سابقه  سال  پنج  حداقل  دارا بودن -5
 .  پرورش و  آموزش  ضوابط گزينش  اساس بر  صالحيت  دارا بودن -6
   و روان  جسم  سالمت  دارا بودن -7

وظـايف    انجـام  از  مـانع  فرد جسمي  معلوليت معتمد  پزشك  تشخيص  به  كه  صورتي در - تبصره
 . است  بالمانع  و معاون  مدير مسئول  عنوان  به  وي  نباشد انتخاب  محوله

 . سن  سال 25  و حداقل  تأهل  داشتن -8
مـرد   اًبايد منحصر  پسران  مخصوص  يها آموزشگاهدر  ها آن  و جانشينان  مسؤل  مديران -  تبصره

 .باشند  زن اًمنحصر  دختران  مخصوص  يها آموزشگاهدر  و
 : مدير مسؤول  اختيارات و  وظايف -14  ماده

ضـوابط مربـوط     اجـراي   و حسن  و مالي  پرورشي، اداري ، امور آموزشي  كليه  مسئوليت
 .خواهدرسيد مديره  هيأت  تصويب   به كه  است  آموزشي واحد مدير  بعهده

  .او خواهد بود  وظايف  كليه  مدير، مسئول  در غياب  واحد آموزشي  معاون -  تبصره
 

  : ساير امور - پنجم  فصل
  امـي الز  سرپرسـت  يـا   ولـي   كتبـي   موافقت  سال18كمتر از  انآموز دانش  نام ثبت  براي -15  ماده

 1. است
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آمـوزان   دانـش و   و معلمـان   كاركنـان   كليـه   بـراي   و انضـباطي   اسالمي  موازين  مراعات -16 ماده
  مدير مسـئول   عهده  به  آن  دقيق  بر اجراي  نظارت  و مسئوليت  است  الزامي ها آموزشگاه 

 .خواهد بود  واحدآموزشي
  رسـمي   تحصيلي  مدرك  ايران  زبان  كانون  هاي كالساز   يك هيچ  كنندگان  شركت  به -17  ماده

  عمـل   بـه   كـه   آزموني  بر اساس  كننده شركت  تقاضاي  فقط در صورت. گردد نمي اعطاء
 .صادر خواهد شد  گواهي  هردوره  در پايان  آمده

آزاد   علمـي   يهـا  آموزشـگاه   تأسـيس   نامـه   آئـين   چهـارم   فصل  طبق  نظارت بازديد و -18  ماده
مـوارد در    در كليه  و نوجوانان  كودكان  فكري  پرورش  كانون  گيرد مديرعامل مي  صورت
 .خواهد بود  مسئول  پرورش و  آموزش  وزارت  قبال

  بـه   گزارشـات   مجمـوع   بـه   واحـدها باتوجـه    تعطيل كار و  در مورد ادامه  اتخاذ تصميم -19  ماده
 .خواهد بود  و نوجوانان  كودكان  فكري  پرورش  كانون  مديره  هيأت  عهده

  توسـط كـانون    آموزشـي   واحـدهاي ...) و   ، انضباطي، اداري آموزشي(  اجرايي  نامه آئين -20  ماده
 و تأييـد   كانون  مديره  هيأت  ازتصويب  و پس  تدوين  نوجوانان و  كودكان  فكري  پرورش
 .گردد مي  ابالغ  آموزشي  واحدهاي  كليه  اجراء به  جهت  پرورش و  آموزش

  تصـويب  بـه   ساالنه  بودجه  به توجه با  كه  جدولي  برحسب  است  موظف  ايران  زبان كانون -21 ماده
  آموزش  به  منظور كمك  به  ساله  گردد همه مي  واحدها ابالغ  به رسد و مي  مديره  هيأت
  و كارشناسـان   منطقه هر  آلماني و  انسه، فر ، عربي انگليسي  زبان  معلمين  خدمت  ضمن
  از ايـن  .نمايـد   نـام   ثبتاً مجان ها آناز   پرورش و  آموزش  وزارت  معرفي با  ستادي دفاتر
 شـود  مـي   دريافـت   آموزشـي   و وسـائل   درسـي   كتـب   هزينه فقط  از دانشجويان  دسته

  شهدا و جانبـازان   فرزندان، از ها كالس  ظرفيت از% 5تا   در هر واحد آموزشي  همچنين
  و كسـب   در امتحانـات   از شركت  پس يا بنياد شهيد  پرورش و  آموزش  ادارات  با معرفي

 .آيد مي بعمل  نام  ثبت ناًمجا  امتياز الزم
  در امتحانـات   قبـولي   تواننـد در صـورت   مي  آنان  و فرزندان  پرورش و  آموزش  كاركنان
 .نمايند  ادهاستف  تخفيف %40از   ورودي

 1.نمايند  استفاده  ماده  مذكور در اين  ظرفيت% 5توانند از  نيز مي  آزادگان -  تبصره
  يـازدهمين  در  تبصـره  5و   مـاده 21و   فصـل   بر پنج  مشتمل  ايران  زبان  كانون  نامه آئين:  موضوع

  تصـويب   بـه  23/1/1368  مورخ  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  معين  كميسيون  جلسه
  .شود  مورد اجرا گذارده  ، به است  رسيد صحيح
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  نهضت سواد آموزي اساسنامه 4از ماده  2آئين نامه اجرائي تبصره 
  30/8/1369تاريخ 11310/120شماره ابالغ- 13/8/1369تاريخكميسيون معين  39جلسه

  
توانـد بـراي    سال تحصيلي در روستاها و مناطق عشايري مـي  نهضت سوادآموزي در هر -1ماده 

طريـق ادارات   از هـا  آنالتعليم كالس تشكيل دهد كـه فهرسـت اسـامي     كودكان الزم
 .باشد پرورش به نهضت سوادآموزي اعالم شده آموزش و

پايـان تيرمـاه    مناطق موظـف هسـتند حـداكثر تـا     پرورش شهرها و ادارات آموزش و -2ماده  
اساسـنامه نهضـت    4ماده  2سبت به تعيين و معرفي محلهاي مشمول تبصره ن  هرسال

 .به نهضت سوادآموزي اعالم نمايند را ها آنسوادآموزي اقدام و فهرست اسامي 

نمايد بايد حداقل مـدت سـه سـال     در محلهايي كه نهضت سوادآموزي كالس داير مي -3ماده  
پرورش بخواهـد   صورتي كه آموزش وبه فعاليت خود ادامه دهد و پس از اين مدت در 

محل حضور يابد، بايد حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه آن سال موضـوع را كتبـاً    در آن
 .به نهضت اعالم دارد 

پـرورش   نهضت سوادآموزي ضـمن رعايـت كليـه ضـوابط ومقـررات وزارت آمـوزش و       -4ماده 
  .كيل خواهدداددو نوبت در سال به شرح زير تش اول لغايت چهارم را هاي كالس

 نوبت اول از اول مهرماه تا پايان ارديبهشت ماه  -الف    

 فروردين ماه لغايت پايان آذرماه  15نوبت دوم از  -ب    

مركـزي نهضـت سـوادآموزي تـاريخ شـروع       مناطقي كـه بنـا بـه تشـخيص دفتـر      در -تبصره 
خارج از مفاد بندهاي الـف و ب باشـد بايـد ترتيبـي اتخـاذ گـردد كـه در         هاي كالس

 .مجموع طول مدت مقرر در بندهاي مذكور رعايت گردد

پـرورش   نهضت سوادآموزي ضمن رعايـت كليـه ضـوابط و مقـررات وزارت آمـوزش و      -5ماده  
مدارس عادي از اول مهرماه لغايـت پايـان سـال تحصـيلي      همانند پنجم را هاي كالس

 .تشكيل خواهد داد

نامه اجرايي مدارس  اساس آئين آموزان از نظر شرايط سني بر ثبت نام دانش پذيرش و -6ماده  
آموزان در هـر نوبـت اولـين روز     مالك محاسبه شرط سني براي دانش. گيرد انجام مي

   . سال تحصيلي مطابق تقويم اجرايي نهضت سوادآموزي در كل كشور خواهد بود

در هـر پايـه برابـر سـاعات      هـا  آندروس و جمع كـل   ميزان ساعات تدريس هريك از -7ماده  
  . پرورش خواهدبود آموزان ابتدايي مدارس عادي وزارت آموزش و دانش تدريس

 درسـي و  هـاي  كتـاب تعداد دروس و  از نظر ها كالسآموزشي اين  هاي درسي و برنامه -8ماده 
پـرورش خواهـد    هاي رسمي وزارت آموزش و شيوههاي تدريس منطبق با  روش  اعمال

   .بود

نامـه امتحانـات دوره ابتـدايي و كليـه مقـررات       نهضت سوادآموزي با رعايت مفاد آئين -9ماده  
نسـبت بـه    هاي اول تا چهارم را برگزار نموده و امتحانات پايه  پرورش وزارت آموزش و

آمـوزان تحـت پوشـش اقـدام      دانـش ثبت دفاتر امتحانات و صـدور كارنامـه تحصـيلي    
 .نمايد مي

فقـط  ) به شـرط موفقيـت درامتحانـات    ( آموز در طول يك سال تحصيلي  دانش هر -1تبصره  
صورت داشتن شـرايط منـدرج    ولي در. تواند به يك پايه تحصيلي باالتر ارتقاء يابد مي

 . دتواند از جهش تحصيلي استفاده نماي نامه امتحانات مي آئين 27در ماده 
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شـوند حـداكثر يـك     هاي اول، دوم، سوم و چهارم كه تجديد مي آموزان پايه از دانش -2تبصره  
آموزان پايـه   ماه پس از امتحانات پاياني مجدداً امتحان به عمل خواهد آمد، ولي دانش

نامه امتحانات دوره ابتدايي در امتحانات تجديـدي شـهريور مـاه     آئينپنجم بايد برابر 
 .شركت نمايند

امتحانـات برگـزار    نامـه  آئـين طبـق    دوم پايـه پـنجم ابتـدايي    امتحانات نوبـت اول و  -10ماده  
 1.شود مي

آن توسـط    آموزان تحت پوشش و تأييديـه  كارنامه تحصيلي پايه پنجم ابتدايي دانش - 1تبصره
  2.پرورش ندارد لزومي به تأييد ادارات آموزش و شود و مي نهضت سوادآموزي صادر

آموزان مدارس عادي  دانش آموزان پايه پنجم همانند نمرات امتحاني نوبت اول دانش -2تبصره 
  .شرايط قبولي آنان تأثير دارد معدل و پرورش در وزارت آموزش و

 3.حذف گرديد 3تبصره  -3تبصره 

هـا آمـوزش    نهضت سوادآموزي موظف اسـت بـراي كليـه آموزشـياران در كليـه پايـه       -11ماده 
  .به عهده بگيردروشهاي تدريس را 

از اختيارات و  ها كالسمقررات اين  دفاتر نهضت سوادآموزي در اجراي كليه قوانين و -12ماده  
  .خواهند بودار پرورش برخورد يك واحد آموزشي رسمي آموزش و هاي مسؤوليت

اساسنامه نهضت سـوادآموزي مشـتمل بـر دوازده     4ماده  از 2اجرايي تبصره  نامه آئين :موضوع 
 نهمين جلسه كميسـيون معـين شـوراي عـالي آمـوزش و      وهفت تبصره درسي و ماده

  .به مورد اجراء گذارده شود صحيح است، .به تصويب رسيد 13/8/1369پرورش مورخ 
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

   

                                                           
  .راهنمايي تحصيلي و تبصر ه ذيل آنآيين نامه امتحانات دوره هاي ابتدايي و  12ماده  - 1
مـورخ    كميسـيون معـين   231و جلسـه  79/3/26مـورخ   و پـرورش شـوراي عـالي آمـوزش     649به استناد اعالم نظرجلسه  -2

  .ابالغ شد 79/4/7مورخ  120/690/8كه طي شماره 79/3/17
 .حذف شد 3با توجه به لغو امتحانات نهايي پنجم ابتدايي تبصره  -3

 
  



�� 

 

 1 جانبازان  به  افتخاري  ديپلم  اعطاي  نامه  آئين
  21/1/1374تاريخ  230/120 شماره ابالغ -  30/11/1373 تاريخ معين كميسيون 114جلسه 

 

 :  مقدمه

  و جنـگ   اسالمي عزيز انقالب  جانبازان  به  افتخاري  ديپلم  اعطاي  واحده  ماده  تصويب  به  با عنايت 
  انـد و بـه   داشـته  اشـتغال   تحصـيل   به  باطل  عليه  نبرد حق  هاي جبهه  به  از اعزام  قبل  كه  تحميلي

  برايشـان   تحصـيل   ادامـه  و  ، يـادگيري  معلوليتو   از جانبازي  ناشي  و رواني  جسمي  ضايعات  علت
 .شود مي  زير انجام  نامه برابر آئين  افتخاري  ديپلم  ، اعطاي گرديده  ناممكن

 از حـريم   و دفـاع   شـرعي   وظيفـه   انجـام   در حـين   كـه   جانباز ايثارگري  آموزان دانش  به -1  ماده
  مركزبهداشـت ( مركز  بنيادجانبازان  درمان و  بهداشت  معاونت  تشخيص  به  اسالمي  انقالب  مقدس 

  افتخـاري   ديپلم  نامه آئين  مفاد اين  اند، با رعايت داده  خود را از دست  و رواني  ذهني  توان 2) رواني
 .گردد اعطاء مي

  جهـت  هـا  اسـتان   رشپـرو  و  آمـوزش   كل  در ادارات  فني  كميته  عنوان  تحت  اي كميته -2  ماده
از   دارد پـس   وظيفـه   كميتـه   ايـن . گـردد  مـي   زيـر تشـكيل    بـا تركيـب    واصله  تقاضاهاي  بررسي
  ستاد همـاهنگي   فني  كميسيون  به  نهايي  اخذ تصميم  تقاضاها، اظهارنظر خود را در جهت بررسي

 .نمايد   ارسال  ايثارگران امور

  .  استان  پرورش و  آموزش  مديركل -1
 .  متوسطه  آموزش  معاون -2

 .  امور ايثارگران  كارشناس -3

   امتحانات  اداره  رئيس -4

 .ذيربط   آموزشي  شاخه  مسؤول  كارشناس -5

                                                           

مـورخ   شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش    كميسـيون معـين    109مصوبه جلسـه  ( ان جانبازآموز دانشاعطاي ديپلم افتخار به  -1

  )22/8/73مورخ  2/3678/120به شماره ابالغي  24/7/73

  :ماده واحده
از انقالب اسالمي به هاي دفاع  ان جانبازي كه در صحنهآموز دانشبه پاس قدرداني از تالش ايثارگرانه  آموزش و پرورشوزارت 

مـي نمايـد كـه از مزايـايي     اند، ديپلم افتخار اعطاء  اند كه امكان ادامه تحصيل نداشته آسيب اعصاب و روان شده گونه اي دچار

  .مند گردند قانوني آن بهره

مـي  ) روانـي مركـز بهداشـت   (تشخيص اين آسيب ديدگي به عهده معاونت بهداشت و درمان بنياد جانبازان مركـز   -1تبصره    

  .باشد

اجرايي اين مصوبه همراه با متن ديپلم افتخار توسط ستاد هماهنگي امور ايثارگران تهيه و به كميسيون  نامه آئين -2تبصره     

  معين 

  .جهت بررسي و تصويب ارائه خواهد شد    

كـه   1/8/80مـورخ   ورششوراي عالي آموزش و پـر به استناد مصوبه دويست و شصت و هشتمين جلسه كميسيون معين  -2

ابالغ شده است، تشخيص و تاييد جانبازي اعصاب و روان به عهـده واحـدي خواهـد     6/8/80مورخ  8/1904/120طي شماره 

مركز بهداشـت  ( بود كه بيشترين وظايف اداره كل امور جانبازان اعصاب و روان معاونت بهداشت و درمان بنياد جانبازان مركز

  .ستبه آن محول شده ا) رواني
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  ديـپلم   منظور اعطاي  به و  استان  فني  كميته  پيشنهادات  نهايي  تصويب و  بررسي  جهت -3  ماده
بـا    امور ايثارگران  ستاد هماهنگي در  ايثارگران 1 فني  كميسيون  عنوان  تحت  كميسيوني   افتخاري
 :گردد  مي  ير تشكيلز  تركيب

 )  كميسيون  رئيس(   و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  دبيركل -1

 )  دبيركميسيون(   امور ايثارگران  ستاد هماهنگي  رئيس -2

   متوسطه  دفتر آموزش  مديركل -3

   امتحانات  مدير كل -4

  بنيـاد جانبـازان    و درمـان   بهداشـت   معاونـت   شـاخه   و روان  مركـز اعصـاب    رئيس -5
 . اسالمي  انقالب  

بـه    مـوارد لـزوم   در تواننـد  مـي   ايثـارگران   فني  كميسيون  همچنين و  استان  فني  كميته-4ماده
  بـه   دعـوت   آنـان   از نظـرات   اسـتفاده  منظور  نظر به و افراد صاحب  از كارشناسان  موضوع تناسب
 .آورند عمل

امـور    همـاهنگي  سـتاد  ،توسـط  ضـميمه   مصـوب   برابـر فـرم   2يافتخار  ديپلم  گواهينامه-5  ماده
د خواهـ   پـرورش  و  آمـوزش  و وزيـر   ايثـارگران   فنـي   كميسيون  رئيس امضاء  به صادر و ايثارگران 

 .رسيد

  )ديـپلم ( متوسـطه   تحصـيالت   پايـان   برابرگواهينامـه   افتخاري  ديپلم  گواهينامه  ارزش - 6 ماده
برخـوردار    تحصـيل   اسـتثناء ادامـه    بـه   آن  قـانوني   مزاياي  توانند از تمام مي  آن  و دارندگاناست 
  .گردند
  و پـس   تهيـه   امور ايثـارگران   توسط ستاد هماهنگي  نامه آئين  اين  اجرايي  دستورالعمل -7  ماده
  . خواهد شد  اجراء ابالغ  جهت  پرورش و  يد وزير آموزشازتأي

 و  مـاده   و هفـت   مقدمـه   يـك  بر  ، مشتمل جانبازان  به  افتخاري  ديپلم  اعطاي  نامه  آئين:  موضوع
 كميسيون  جلسه  چهاردهمين و در يكصد )ضميمه  فرم( افتخاري  ديپلم  گواهينامه  فرم  همچنين

 ، بـه  اسـت   صـحيح . رسـيد   تصويب  به 30/11/1373  مورخ  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  معين 
  .شود  مورد اجراء گذارده 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

   

                                                           

 7/1087/120كه طـي شـماره    8/2/1383مورخ آموزش و پرورش دومين جلسه شوراي عالي  و برابر رأي صادره در هفتصد. -1

  .وظايف مربوط به كميسيون معين محول شدابالغ شده است  19/3/83مورخ 

كه طـي   1/8/80مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشبه استناد مصوبه دويست و شصت و هشتمين جلسه كميسيون معين  -2

قابـل اعتبـار    30/11/73روان از تـاريخ   ابالغ شده است، ديپلم افتخاري جانبازان اعصـاب و  6/8/80مورخ  8/2109/120شماره 

 .خواهد بود
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  تعالي  بسمه

  نايرا  اسالمي  جمهوري                  
 اللحد  المهد الي  من  اطلبواالعلم                

   و پرورش آموزش  وزارت                        
  « بجوي  تا گور دانش  زگهواره«                            

                                                 

   افتخاري  ديپلم

-چ يكصـدو   مصـوب   اسـالمي   انقـالب   جانبـازان   بـه   افتخـاري   ديـپلم   اعطـاي   نامه آئين استناد به

 ،و30/11/1373مـورخ  آمـوزش و پـرورش     الـي -ع  شوراي  ن-معي  كميسيون  جلسه  هاردهمين

    .............................ايثـارگر   رزمنـده   تـالش  از  قـدرداني  منظور  ،به  ايثارگران  فني  كميسيون  تصويب

 هـاي  صـحنه  در  كـه .......... سـال  متولـد ...........از  صادره............ شماره  شناسنامه  داراي.............فرزند.

  پايـان   افتخـاري   ديـپلم  ، اسـت   جانبـاز گرديـده    اسـالمي   انقـالب  و  اسـالم  مقدس  حريم از  دفاع 

  گردد مند هبهر  آن  قانوني  مزاياي از تا شود مي اعطاء  وي  به  متوسطه  آموزش  دوره  تحصيالت

   ايثارگران  فني  كميسيون رئيس       ...................وزير آموزش و پرورش                   

  مهر و امضاء                                                               
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  يخارج يمدارس كشورها يمدارك تحصيل ينامه ارزشياب آئين
  7/10/1376 تاريخ 2/8686/120شماره ابالغ-  12/9/1376تاريخمعين كميسيون  143جلسه

  

 و يرسـيدگ  پـرورش،  آمـوزش و  يعـال  يشـورا  ياليحـه قـانون   6از مـاده  10مفادبند  ياجرا در
سطح ديـپلم متوسـطه و دوره    تا يخارج يصادره از مدارس كشورها يمدارك تحصيل يارزشياب

 .خواهدبود نامه آئينبرابر اين  يپيش دانشگاه
 مـدارس  شـود كـه در   يمـ  يارزشـياب  نامـه  آئـين اين  برابر يانآموز دانش يمدرك تحصيل-1ماده

تحصيالت  جهت تعيين ارزش تحصيل كرده باشند و )داخل ياخارج از كشور( يخارج
خـود   تحصيلي از مدارك يارزشياب يمتقاض يمدارس ايران ادامه تحصيل در يا خويش
 .باشند

 و يتطبيق سن متقاضـ  جهت ادامه تحصيل، يخارج ياز مدارك تحصيل يدر ارزشياب -2ماده  
 ياسـالم  يپرورش جمهـور  ضوابط حاكم بر آموزش و شرايط و با يو يتحصيل سوابق

 :است لذامي ايران الزا
 يبـرا  باشـد و  يسال تمام مـ  6 يورود به پايه اول ابتداي يبرا يحداقل سن متقاض -1   

 .گردد ياضافه م به ازاء هر پايه يك سال به سن او يبعد يها پايه
 ييك سـال تحصـيل   يپايه دوم ابتداي قرار گرفتن در يبرا يحداقل سنوات تحصيل -2   

بـه   يپايـه يكسـال سـابقه تحصـيل     ازاء هـر به  ،يبعد يها ورود به پايه يبرا باشد و يم
 .گردد ياضافه م سنوات تحصيل او

 .باشد يسال م هر اول مهر يسنوات تحصيل محاسبه سن و يمبنا -1تبصره  
 .شود يماه يك سال محسوب م 6ماه حذف و بيشتر از 6كمتر از  يسنوات تحصيل -2تبصره  
رسـمي   تحصـيل كـرده باشـدكه شـروع تحصـيل      ينظام در قبالً آموز چنانچه دانش-3تبصره  

  .سال خواهد بود 5/5براي ورود همان   سن  حداقل  شرط بوده، مجاز  سالگي 5/5از
 الزم  يرعايت شـرايط سـن   با سرپرست خود يا و يول  يكتب يباتقاضا تواند يم  يمتقاض -3ماده 

بـه پايـه    ارتقاء او يخويش قرار گيرد ول يتر از پايه استحقاق Ĥئينپ يهرپايه تحصيل در 
 .باشد ينم مجاز يباالتر از شرايط استحقاق

تحصـيلي   پايـه  كشـور  پرورش مـدارس خـارج از   اداره كل آموزش و يكارشناس واحد -4ماده 
 و نامـه  آئـين ايـن   برابر دارند، را يمدارس ايران ادامه تحصيل در كه قصد ار متقاضياني

 1.كند يابالغ مجهت اجراء  مربوط مشخص ويي دستورالعمل اجرا
 گيرنـد،  مي دوره متوسطه قرار در خود يخارج يمدارك تحصيل يارزشياب كه با يافراد -5ماده 

 ادامـه  كند يتعيين م يتحصيالت خارج يكه كميسيون ارزشياب يا رشته در توانند يم
  2.دهند تحصيل

                                                           
كميسـيون معـين شـوراي عـالي      152مصوب جلسه ( اصالح آيين نامه ارزشيابى مدارك تحصيلى مدارس كشورهاى خارجى -1

مـراجعين ارزشـيابى    تسـهيل امـور   نظربه اينكـه بـه منظـور   « )1/2/77مورخ  2/440/120شماره ابالغي به  18/1/77مورخ 
پـرورش و   مدارك تحصيلى خارجى واحد كارشناسى ارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى دبيرخانـه شـوراى عـالى آمـوزش و    

 و دبيرخانـه شـوراى عـالى آمـوزش     بـه  پرورش مدارس خارج ازكشور منتقل شده است لذا وظايف آن به اداره كل آموزش و
ايـن جابجـايى درآيـين نامـه ارزشـيابى مـدارك تحصـيلى مـدارس          متناسب بـا  تغييرات الزم را شود پرورش اجازه داده مى
  ».دستورالعمل مربوط اعمال نمايد كشورهاى خارجى و

بـه كميسـيونهاى    31/1/1362خ پـرورش مـور   نهمين جلسه شوراى عالى آموزش و و به استناد رأى صادره در دويست ونود -2
نظـام آموزشـى ايـران     هـاى تحصـيلى كـه عـين آن در     رشته مورد شود در ارزشيابى مدارك تحصيلى خارجى اجازه داده مى
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انتخاب رشته در شاخه نظري توسط متقاضـي و بـا راهنمـاي مشـاور مدرسـه انجـام        –تبصره 
 1.گيرد مي

شـرايط   ،يتحصـيالت خـارج   يبه تشخيص كميسيون ارزشياب يكه متقاض يصورت در -6ماده 
 را داشته باشـد،  يتحصيل يها از دوره ينامه پايان تحصيالت يك ياخذ گواه يالزم برا

 .شود يپيوست صادر م يها گواهينامه برابر نمونه
 هـا  آناست كه صحت صدور وتعلق  يقابل ارزشياب يبه شرط يخارج يمدارك تحصيل -7ماده 

 يـا  كشـور و  خـارج از  ايـران در  ياسـالم  يجمهور يبه تأييد نمايندگ يمتقاض فرد  به
  2.باشد رسيده ياسالم يخارجه كشور جمهور وزارت امور

 ادامه تحصـيل و  از حيث ثبت نام و يخارج يمدارك تحصيل يآراء كميسيون ارزشياب -8ماده 
 يمحـدوديت زمـان   قابـل اجـرا اسـت و    يهر موقع از سال تحصيل در يامتحانات داخل

  .شود يآن نم ياين زمينه مانع اجرا در يجار يها نامه آئين
تهيه پرورش  آموزش و يعال يتوسط دبيرخانه شورا نامه آئيناين  يدستورالعمل اجراي -9ماده 

  .پرورش ابالغ خواهدشد آموزش و وزير تأييد پس از و
 3مـاده و   9بـر   مشـتمل  يخارج يمدارس كشورها يمدارك تحصيل يارزشياب نامه آئين:موضوع

سـومين   چهـل و  و يكصـد  ضـميمه در  3نامـه  يتبصره به انضمام چهار برگ فرم گواه
بـه تصـويب    12/9/1376پرورش مـورخ  آموزش و يعال يكميسيون معين شورا جلسه
  .صحيح است ،به مورد اجراء گذاشته شود.رسيد

  
  

                                                                                                                                        
بـه طـورى كـه     نموده و معـادل آن را  برگ ارزشنامه قيد در خارج را وجود ندارد عين رشته تحصيلى متقاضى در )متوسطه(

  .است ذكرنمايند تر نزديك نظام آموزشى كشور در هاى موجود تهرش به كداميك از نشان دهد
 20/10/78مـورخ  8/3897/120طـى شـماره     كـه  16/10/78پرورش مـورخ   شوراى عالى آموزش و 644 مصوبه جلسه برابر -3

  .ابالغ شده است ،تبصره فوق الحاق گرديد
مادام كه تأييـد صـحت    18/12/1361 پرورش مورخ و ششمين جلسه شوراى عالى آموزش و نود دويست و به استناد مصوبه -4

تعلق مدارك تحصيلى صادره از كشور عراق توسط سفارتخانه يا نمايندگى سياسى دولت جمهورى اسالمى ايران در  صدور و
توانند مدارك تحصيلى صادره از كشور مذكور را كـه   آن كشور امكان ندارد، كميسيونهاى تعيين ارزش تحصيالت خارجى مى

  .رد تأييد كميسيون متشكله كه به تأييد وزارت امور خارجه نيز رسيده باشد ارزشيابى نمايندمو
ضمناً كميسيونهاي ارزشيابي از طرف شوري اختيار دارند در مورد كليه كشورهائي كه جمهوري اسالمي ايران نماينـدگي در  

ييد مدارك تحصيلي ميسـر نيسـت، كميسـيونهاي مشـابه     آنجا ندارد و يا نماينده دارد و اعالم كند كه بعلل سياسي امكان تا
و  و همچنـين بـه اسـتناد رأي صـادره در ششصـد     . فوق را به عنوان مراجع تاييد كننده مدارك تحصيلي مربـوط بشناسـند  

ابـالغ شـده    28/7/75مـورخ   2/6750/120كه طي شـماره   29/6/1375مورخ  آموزش و پرورشيكمين جلسه شوراي عالي 
  :است

 موافقـت  18/12/1361مـورخ  شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش     به رأي صادره در دويست و نود و ششمين جلسـه  با توجه 
شود براي ارزشيابي مدارك تحصيلي صادره از كشورهايي كه به علت مسائل سياسي، تاييـد صـحت و صـدور و تعلـق بـه       مي

امكان ندارد، تاييـد وزارت امـور خارجـه ايـران     هاي سياسي جمهوري اسالمي ايران  صاحبان آنها توسط سفارت يا نمايندگي
  .مالك عمل باشد

شـماره   كـه طـى   22/10/1377ششـمين جلسـه كميسـيون معـين مـورخ       و هشتاد و يكصدمصوبه هاى گواهينامه برابر  فرم -1
 .اصالح گرديد است،  شده  ابالغ 30/10/77مورخ 2/4549/120
  . ظه فرماييدمالح صفحات بعد در هاى اصالح شده را لطفاً فرم 
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 ايران ياسالم يجمهور   

  و پرورشوزارت آموزش   
  »)ص(امبراكرم يپ«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم
  »يتاگوردانش بجوه زگهوار«

  

  
  

  ابتدايي ساله پنج گواهينامه پايان تحصيالت دوره 
 

  درجلسـه  صـادره  يوبرابـررأ  و پـرورش  آمـوزش  يعـال  يشـورا  ب مصـو  يخارج تحصيالت يارزشياب نامه استنادمفادآئين به

 :نظربه اينكه  و پرورشآموزش  يعال يشورا يتحصيالت خارج يكميسيون ارزشياب........................مورخ 

 .......................شناسنامه شماره يدارا  .................................فرزند   ...............................................برادر /خواهر

  .................تحصيالت خود را درشهر ...........................تولّد  محل... ....................متولّدسال....................از صادره

 شده شناخته ابتدايي ساله پنج دوره تحصيالت پايان گواهينامه معادل وي تحصيالت وارزش ه گذراند...................................كشور

 .شود  يم  اعطاء  يو به  نامهيگواه است،اين

 ...........................تاريخ ثبت         ..............................شماره ثبت 

  

  
 

 مدارس خارج ازكشور و پرورشمديركل آموزش      يتحصيالت خارج يكارشناس مسئول ارزشياب

 ...............ينام ونام خانوادگ              ........ ينام ونام خانوادگ

 امضاءومهر               امضاءومهر           

 

 

  
  

    

  محل الصاق عكس

عكس بايد پس از الصاق با 

  آموزش و پرورشمهراداره كل 

مدارس خارج از كشور مهر 

 شود

  

محل 
  الصاق 
 تمبر
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 ايران ياسالم يجمهور

  و پرورشوزارت آموزش   
  »)ص(امبراكرم يپ«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم
  »يتاگوردانش بجوه زگهوار« 

  

  
  

  راهنمايي ساله سه گواهينامه پايان تحصيالت دوره 
 

  درجلسه صادره يوبرابررأ و پرورش آموزش يعال يشورا ب مصو يخارج تحصيالت يارزشياب نامه استنادمفادآئين به

 :نظربه اينكه  و پرورشآموزش  يعال يشورا يتحصيالت خارج يكميسيون ارزشياب........................مورخ 

 .......................شناسنامه شماره يدارا  .................................فرزند   ...............................................رادرب /خواهر

  ................. تحصيالت خود را درشهر...........................تولّد  محل... ....................متولّدسال....................از صادره

 شناخته   ساله راهنمايي  سه دوره تحصيالت پايان گواهينامه معادل وي تحصيالت وارزش ه گذراند.................................كشور

 .شود يم اعطاء يو به گواهينامه اين است،  شده 

 ...........................تاريخ ثبت         ..............................شماره ثبت 

  
 

 مدارس خارج ازكشور و پرورشمديركل آموزش      يتحصيالت خارج يكارشناس مسئول ارزشياب

 ...............ينام ونام خانوادگ              ........ ينام ونام خانوادگ

 امضاءومهر               امضاءومهر           

 

 

  
   

  

  محل الصاق عكس

عكس بايد پس از الصاق با 

آموزش و مهر اداره كل 

مدارس خارج از  پرورش

 كشور مهر شود

  

محل 
  الصاق 
 تمبر
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�� ����� ��  

  
  
  

  ايران ياسالم يجمهور      

  و پرورشوزارت آموزش        

  محل الصاق عكس

  عكس بايد پس از الصاق با مهر

  آموزش و پرورشاداره كل 

 مدارس خارج از كشور مهر شود

  

 »)ص(پيامبراكرم«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم
  »يتاگوردانش بجوه زگهوار«

  

  گواهينامه پايان تحصيالت دوره سه ساله متوسطه 
  

ارزشيابي تحصيالت خارجي مصوب شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش و     نامه استنادمفادآئين به    

كميسيون ارزشيابي تحصيالت خارجي شوراي .........................   برابر رأي صادره درجلسه مورخ   

 :رش نظربه اينكه عالي آموزش و پرو

..........................  داراي شناسنامه شـماره .....................................فرزند...................................برادر /خواهر

تحصـيالت خـود را   ........    .......................تولّد  محل................... متولّدسال ...............................از صادره

ــده و ارزش تحصــيالت .................................................كشــور.......................................شــهر  در  اوگذران

................................ متوســطه شــاخه معــادل گواهينامــه پايــان تحصــيالت دوره ســه ســاله      

  .شود  امه به وي اعطاء ميينشناخته شده است،اين گواه .................................رشته
 

 ...........................تاريخ ثبت ..............................شماره ثبت 

  

  

مدارس خارج  و پرورشمديركل آموزش    يتحصيالت خارج يكارشناس مسئول ارزشياب    
 ازكشور

  

  

 ...............ينام ونام خانوادگ                                                       ........    ينام ونام خانوادگ    

  

  

  امضاءومهر                                                                          امضاءومهر              
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  ايران ياسالم يجمهور
 و پرورشوزارت آموزش 

 »)ص(پيامبراكرم«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم
  »يتاگوردانش بجوه زگهوار«

  
  گواهينامه پايان تحصيالت دوره پيش دانشگاهي

  
صادره درجلسه  يو برابر رأ و پرورشآموزش  يعال يمصوب شورا يتحصيالت خارج يارزشياب نامه استنادمفادآئين به

 :نظربه اينكه  و پرورشآموزش  يعال يشورا يتحصيالت خارج يكميسيون ارزشياب.........................   مورخ   

ــرادر/خــواهر ــد..........................................................ب .......................... شناســنامه شــماره يدارا.....................................فرزن

ــادره ــال...............................از ص ــل................... متولّدس ــد  مح ــهر   ...............................    تولّ ــود را درش ــيالت خ تحص

ــان اگذرانــده و ارزش تحصــيالت .................................................كشــور....................................... و معــادل گواهينامــه پاي

اعطـاء   ينامـه بـه و  يشـناخته شـده اسـت،اين گواه    ..........................................پيش دانشگاهي رشتهتحصيالت دوره 

 .شود  يم

 ...........................تاريخ ثبت ..............................بت شماره ث

         يتحصيالت خارج يكارشناس مسئول ارزشياب        
 مدارس خارج ازكشور و پرورشمديركل آموزش 

                                                                             
 ...............ينام ونام خانوادگ      ........    ينام ونام خانوادگ  

 امضاءومهر                          امضاءومهر             

  
  
  
 

  
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

   

  محل الصاق عكس

  مهر عكس بايد پس از الصاق با

  آموزش و پرورشاداره كل 

 مدارس خارج از كشور مهر شود
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 يخارج يمدارك تحصيل ينتقال كميسيون ارزشيابا
  مدارس خارج ازكشور و پرورشبه اداره كل آموزش 

  20/10/1378تاريخ 8/3899/120شماره ابالغ -  16/10/1378تاريخ  644جلسه 
 

  
 يعـال  يپرورش باپيشنهاد دبيرخانه شورا آموزش و يعال يشورا به منظور تسهيل امورمراجعين،

ـ   آئـين  7 -2بنـد   بر اساسكه  يمدارك خارج يبر انتقال كميسيون ارزشياب يمبن  ينامـه داخل
تشكيل گرديـد بـه اداره    دبيرخانه شورا در وابسته، يپرورش وكميسيونها آموزش و يعال يشورا

 :موافقت نمود تركيب زير پرورش مدارس خارج ازكشور با كل آموزش و
  1:تركيب اعضاء 
  )رئيس كميسيون(الملل و مدارس خارج از كشور  رئيس مركز امور بين -1
 )نايب رئيس(معاون اعزام، تشريفات و ارزشيابي مدارك تحصيلي كشورهاي خارجي  -2

هاي آموزشي كشورهاي خـارجي بـه پيشـنهاد رئـيس      دو نفر صاحب نظر و آشنا به نظام -4و  3
  مركز و تصويب كميسيون معين شوراي عالي

  االختيار دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش نماينده تام -5
  رئيس اداره ارزشيابي مدارك تحصيلي كشورهاي خارجي -6
  نماينده معاون آموزشي ذيربط -7

رئيس و در غيـاب وي  (نفر  5كميسيون ارزشيابي مدارك تحصيلي خارجي با حضور  -1تبصره 
 5يابد و موضوعات با رأي موافق حداقل  رسميت مي) نفر از اعضاي ديگر 4نايب رئيس و حداقل 

  .رسد نفر به تصويب مي
بـراي مـدت دو    آمـوزش و پـرورش  حكم اعضاي صاحب نظر كميسيون توسط وزير  -2تبصره 

شـوراي عـالي آمـوزش و    تمديد عضويت آنان پس از تاييد كميسيون معين . شود ميسال صادر 
  .بالمانع خواهد بود پرورش
نظر كه در جلسات كميسيون  هر يك از اعضاي رسمي كميسيون و مدعوين صاحب -3تبصره 

نمايند، مطابق مصوبه شوراي عالي آموزش و پرورش حق حضـور در جلسـه دريافـت     شركت مي
  .نمايند مي

پـرورش   بـه اداره كـل آمـوزش و    يخـارج  يمدارك تحصيل يانتقال كميسيون ارزشياب:موضوع
 آمـوزش و  يعـال  يچهارمين جلسه شـورا  چهل و و ششصد كشور در مدارس خارج از
گـذارده   اجـراء  صحيح اسـت بـه مـورد    .به تصويب رسيد 16/10/1378پرورش مورخ 

پايـان دوره متوسـطه و پـيش     يهـا  گواهينامـه  صـدور  الزم اسـت كميسـيون در  .شود
 و درصـورت نيازبـه تغييـر،    به شرح پيوست ادامه دهـد  گذشته را يها رويه يدانشگاه

  .ارائه نمايد يعال يجديدرا جهت طرح به شورا يپيشنهادها
- -------------------------------  

   

                                                           
ابالغ شده است  28/12/89تاريخ  28644/120كه طي شماره  18/8/89شوراي عالي تاريخ  829برابر مصوبه جلسه  -  11

  . تركيب كميسيون به شرح فوق اصالح گرديد
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پايان  يها گواهينامهوردر صد يخارج يمدارك تحصيل يكميسيون ارزشياب يها ويهر
  يمتوسطه وپيش دانشگاه تحصيالت دوره

  
معادل گواهينامه پايـان تحصـيالت دوره سـه سـاله      يخارج يكشورها ساله11مدرك ديپلم  -1

 .شود يشناخته م)ديپلم ( متوسطه نظام جديد
معادل گواهينامه پايـان تحصـيالت دوره    يخارج يساله كشورها 12ديپلم  يمدرك تحصيل -2 

 .شود يشناخته م يدوره پيش دانشگاه و)ديپلم ( سه ساله متوسطه نظام جديد
اند بـه   موفق به كسب ديپلم نشده يخارج يكشورها سال تحصيل در 11كه پس از  يافراد -3 

صورت كسب حـداقل   در شركت و يماده درس چهار يامتحان نهاي در تشخيص كميسيون،
درس، مدرك معادل گواهينامه پايان تحصيالت دوره سـه سـاله متوسـطه     هر در 10مره ن

 .كنند يدريافت م )ديپلم( جديد نظام
 13بـه دليـل   ( يخـارج  يكشـورها  سال تحصـيل در 12كه پس از  يافراد يمدرك تحصيل -4 

انـد معـادل گواهينامـه پايـان      نشـده  موفق به كسـب ديـپلم   )ساله بودن طول دوره تحصيل
 .شود يشناخته م)ديپلم ( حصيالت دوره سه ساله متوسطه نظام جديدت

باشـند بـه    يتحصيالت دانشگاه يدارا يخارج يساله كشورها 11چنانچه دارندگان ديپلم  -5 
پايان تحصـيالت دوره سـه سـاله متوسـطه       گواهينامه  مدرك معادل زير يها از روش ييك

 :كنند يدريافت م يدوره پيش دانشگاه و )ديپلم( نظام جديد
 به تشخيص كميسيون يدانشگاه ياز واحدها يتعداد كسر)الف 

 بـه تشـخيص كميسـيون و    ياز دروس دوره پيش دانشگاه يامتحان تعداد شركت در)ب 
  .ها آن در 10كسب نمره حداقل 

آن كـه اعمـال ضـوابط فـوق ممكـن       نظـاير  و يواحد ينيمسال يها خصوص نظام در –تبصره 
  .خواهدبود يمدارك تحصيل  يعهده كميسيون ارزشياب بر يگير تصميم ،نيست

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
 

  آموزان تابستاني دانش هاي فعاليتنامه  آئين
  10/5/1377تاريخ 2/1750/120شماره ابالغ - 13/8/1369تاريخ كميسيون معين 160جلسه 

 

 :تعريف  -1ماده 

هايي كـه بـراي تعطـيالت تابسـتاني      تابستاني عبارتست از مجموعه برنامه هاي فعاليت
ها بـا مسـئوليت    برنامه  اين. شود ريزي مي تابستاني برنامه هاي فعاليتتوسط كميسيون 

هــاي مختلــف  آمـوزان دوره  معاونـت پرورشــي وزارت آمـوزش و پــرورش بـراي دانــش   
  .آيد تحصيلي به اجراء در مي

 :اهداف  -2ماده 

 .ها آنآموزان به منظور رشد همه جانبه شخصيت  غني سازي اوقات فراغت دانش -1 -2 

 .پرورشي سال تحصيلي در ايام تابستان هاي فعاليتاستمرار  -2 -2 

اي و  فنـي، حرفـه   هـاي  مهـارت علمي، اجتمـاعي و   ،بينش اعتقادي ارتقاء سطح دانش و -3 -2 
 آموزان  دانش  هنري
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 .آموزان پذيري در دانش همياري و مسئوليت تقويت روحيه خودياري و -4 -2 

در  هـا  آنآمـوزان جهـت شـركت عملـي      هاي جلب مشـاركت دانـش   فراهم سازي زمينه -5 -2 
 .سازندگي كشور

 .آموزان هاي الزم به منظور تقويت و تأمين سالمت جسماني ورواني دانش ايجاد زمينه -6 -2 

تابستاني كميسيوني تحـت عنـوان كميسـيون     هاي فعاليتهدايت  ريزي و نامهبراي بر -3ماده  
 :شود وظايف زير تشكيل مي تابستاني در معاونت پرورشي با تركيب و هاي فعاليت

 :اعضاء كميسيون  -الف  

 ).رئيس كميسيون ( معاون پرورشي )1

 .مديران كل حوزه معاونت پشتيباني يكي از) 2

 .هاي مختلف تحصيلي حوزه ستادي ورهآموزشي دمديران كل دفاتر )3

 .هاي مردمي و مدارس غيرانتفاعي تيكي از مديران كل حوزه معاونت مشارك) 4

 .مربيان نماينده دفتر مركزي انجمن اولياء و)5

 .مدارس كشور تجهيز توسعه و يكي از مديران سازمان نوسازي و)6

 .مديران كل حوزه معاونت پرورشي)7

 .نوجوانان نون پرورش فكري كودكان ونماينده كا)8

 .نماينده سازمان جوانان هالل احمر)9

كارشناسان جهـت اسـتفاده    صاحبنظران و ان،آموز دانش تواند از معلمان، كميسيون مي :تبصره 
  .از نظرات به صورت موردي دعوت به عمل آورد

 :وظايف كميسيون) ب 

 .هاي تابستاني ريزي فعاليت برنامه -1

 . هاي تابستاني نحوه تأمين نيروي انساني مورد نياز برنامه بيني منابع مالي و پيش -2

 مشاركت ساير نهادهـا از قبيـل وزارت كشـور، سـازمان برنامـه و      جلب همكاري و -3
ارشاد اسالمي، سازمان تبليغـات اسـالمي، بنيـاد     بودجه، صدا وسيما، وزارت فرهنگ و

 ...سازمان تربيت بدني و اسالمي،  انقالب  جانبازان، بسيج سپاه پاسداران

تابستاني ونحوه ارزشيابي  هاي فعاليتتعيين چگونگي نظارت بر  ايجاد هماهنگي و -4
 .ها آناز 

براي تصويب هر موضوع تأييداكثريت  است و  اعضا رسمي كميسيون با حضور جلسات -تبصره  
پـرورش ابـالغ    مصوبات كميسيون توسط وزير آمـوزش و .اعضاي حاضر ضروري است 

  .شود مي
 :ها برنامه -4ماده  

خـدماتي و   ،مختلف علمي، فرهنگي، هنري، ورزشي، فنـي  هاي فعاليت و ها آموزش ارائه -1 -4 
 .اماكن پرورشي در مدارس و نظامي

 بازديد از مراكز كشاورزي، صنعتي، علمي، ورزشي، فرهنگي، هنـري  هاي علمي و گردش -2 -4 
 .مؤسسات اجتماعي و 

 .برگزاري اردوهاي پرورشي -3 -4 

  .آموزي هاي دانش و اجراي جشنواره ابقات ورزشي، فرهنگي، هنري، علميبرگزاري مس -4 -4 

 .برگزاري برنامه زيارت اماكن مذهبي -5 -4 
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 ها و فعاليت كار جمعي براي سازندگي كشـور بـا   آموزي در برنامه بكارگيري نيروي دانش -6 -4 
 .از امكانات ساير نهادها استفاده و  همكاري

آموزان مناطق محروم و روستايي، عشـايري،   ارائه خدمات پرورشي تابستاني به دانش -1تبصره  
 .ايثارگران از اولويت برخوردار است فرزندان شاهد و

بـا رضـايت والـدين     تابستاني داوطلبانـه بـوده و   هاي فعاليت آموزان در شركت دانش -2تبصره  
  .يردپذ مي آنان صورت

 :منابع و ضوابط مالي  -5ماده 

هاي تابسـتاني از اعتبـارات    تواند جهت تأمين هزينه مورد نياز برنامه ميمعاونت پرورشي  -1 -5 
 .هاي مردمي استفاده نمايد ها و مشاركت كمك دولتي و

منـابع  تأمين  هرساله توسط دفتر بودجه و هاي تابستاني نياز اجراي برنامه اعتبارات مورد -2 -5 
پـرورش منظـور    بودجه وزارت آمـوزش و  در بيني و باهماهنگي معاونت پرورشي پيش

نيـز ادارات كـل اعتبـارات الزم را بـا همـاهنگي       ها استانهمچنين در بودجه . شود مي
 .كنند تأمين مي دفاتر ذيربط ستادي پيش بيني و

 ريــزي، اجرايــي و اداري ســاير عوامــل برنامــه بــه مــديران، مدرســان، مربيــان، داوران و -3 -5 
دستورالعمل مربوط توسط معاونين پشتيباني  .الزحمه مناسب پرداخت خواهد شد حق

 .تأييد مقام وزارت ابالغ خواهد شد پس از پرورشي تدوين و و

پـس از تصـويب    نامه توسـط معاونـت پرورشـي تهيـه و     دستورالعمل اجرايي اين آئين : 6ماده  
 .شود پرورش ابالغ مي با تأييد وزير آموزش و تابستاني هاي فعاليتكميسيون 

شصـتمين جلسـه كميسـيون     و يكصـد  آموزان در تابستاني دانش هاي فعاليت نامه آئين:موضوع 
صـحيح   .بـه تصـويب رسـيد    13/8/1369پرورش مـورخ   معين شوراي عالي آموزش و

  .است به مورد اجرا گذاشته شود
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   1 امتحانات  الزحمه حق  پرداخت  نامه آئين
 13/7/13تاريخ 8/2827/120ه ابالغشمار -  23/4/1377تاريخ معين كميسيون160 جلسه

  
 : اجرايي  عوامل  الزحمه حق
 آمـوز در  هـر دانـش    ازاي  بـه   كتبي  هر درس  براي  نهايي  امتحانات  اجرايي  عوامل  الزحمه حق -1

 پرداخــت  و تعيــين  ريــال 2000و  1200ترتيــب  بــه  متوســطه و  تحصــيلي  راهنمــايي  دوره
 هـا  هزينه و نوع  اجرايي  از عوامل  يك هر  وظايف  شرح  ها برحسب هزينه ريز  جدول .گردد مي 

 .خواهد شد  ابالغ  معين  ازتأييد كميسيون  و پس  تهيه  امتحانات  كل اداره توسط
  اي الزحمـه  كننـد حـق   نمـي   اسـتفاده   مأموريت  العاده از فوق  كه  امتحاني  هاي حوزه  ناظران  به -2

 .شود مي  پرداخت  روزانه  مأموريت  العاده فوق  معادل
 اجرايـي   عوامـل   الزحمـه  همانند حـق  ) متفرقه(آزاد  داوطلبان  اجرايي  عوامل  كليه  الزحمه حق -3

  .گردد مي  و پرداخت  محاسبه  عادي  آموزان دانش  امتحانات 
 : سؤال  طراحان  الزحمه حق
  بـه   و متوسـطه   راهنمـايي   هـاي  در دوره  نهـايي   امتحـان   سـؤال   طراحان  به  هر درس  ازاي  به -4

  .شود مي  پرداخت  ريال 160000و  120000 ترتيب
  سـؤال   محتوي  هاي پاكت  كردن و آماده  نوشتن  براي  نهايي  امتحان  سؤاالت  طراحان  به - تبصره

 مربــوط،  هــاي پاكــت در  تصــحيح  راهنمــاي و  ســؤال  قــراردادن(  يحتصــحراهنمــاي  و
  ريـال  500  مبلـغ   هـر پاكـت    بـراي ) هـا  آن  و مهر نمـودن   چسب ها، ظهرنويسي پاكت

 .شود مي  پرداخت

                                                           

كه طـي   8/2/81مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورش به استناد مصوبه دويست و هشتادو چهارمين جلسه كميسيون معين  -1

با افزايش ارقام منـدرج   شوراي عالي آموزش و پرورش ابالغ شده است كميسيون معين  30/2/81مورخ  8/441/120شماره 

بـه   الزحمـه  حـق و دستورالعمل نحوه پرداخت  23/4/77مورخ  160امتحات مصوب جلسه   الزحمه حقپرداخت  نامه آئيندر 

درصد براي طراحان سوال و  70و اصالحيه هاي بعدي آن به ميزان  20/11/77ه مورخ عوامل اجرايي امتحانات مصوب جلس

  .درصد براي ساير عوامل اجرايي امتحانات موافقت دارد 50مصححين اوراق امتحاني و 

  .منوط به تامين اعتبارات الزم خواهد بود 81اجراي اين مصوبه از خرداد  – تبصره

بـه شـماره ابالغــي    5/3/83مـورخ   شـوراي عـالي آمـوزش و پــرورش    رمين جلسـه  ضـمناً بـه اسـتناد مصـوبه هفتصــدوچها    

  :مقرر مي دارد آموزش و پرورش شوراي عالي  30/3/83مورخ  8/1288/120

 8/2/81مـورخ   284طراحي سؤاالت امتحان هماهنگ كشوري، استاني و منطقه اي موضوع مصوبه جلسه شماره  الزحمه حق -1

  .درصد افزايش يابد 50به ميزان  زش و پرورش آموكميسيون معين شوراي عالي 

الزحمـه عوامـل اجرايـي     دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت حـق    «كليه مـواد و بنـدهاي    الذكر فوقبه استثناي بندهاي يك و دو  -2

 شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش    كميسيون معين  8/2/81مورخ  284مصوب جلسه ...) عوامل اجرايي، پذيرايي و (امتحانات

 .به بندهاي يك و سه آن افزوده شود% 10درصد افزايش يابد و هر ساله به ميزان  30به ميزان 

) دروس مهـارتي ( طراحي سوال آن دسته از دروسـي كـه شـامل دو بخـش تئـوري و عملـي        الزحمه حقدر شاخه كاردانش  -3

 .باشند به صورت دو مجموعه سوال محاسبه شود مي

مفـاد ايـن    28/12/89تـاريخ   28671/120بـه شـماره ابـالغ     21/10/89وراي عـالي تـاريخ   ش 832به استناد مصوبه جلسه  -2

بـه عوامـل اجرايـي امتحانـات دوره پـيش دانشـگاهي نيـز         الزحمه حقو اصالحات بعدي و دستور العمل نحوه پرداخت  نامه آئين

 . تسري يافت
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  از طراحـان   هريـك   شـود و بـراي   مـي   طـرح   نفـره  2  گـروه   صورت  به  نهايي  امتحان  سؤاالت -5
 .شود مي  پرداخت  بطور جداگانه 4بند  در  مندرج  الزحمه حق

 :ساير موارد
  طـرح   الزحمـه  حـق  و ابتـدايي   پـنجم   پايه داوطلبان آزاد امتحانات اجرايي  عوامل الزحمه حق -6

 راهنمـايي   سـوم   پايـه   مربوط به  درصد مبالغ 60  ميزان  به  ابتدايي  پنجم  پايهامتحاني   سؤال
 .خواهد بود  تحصيلي 
  ميـزان   بـه   داخلي  هاي پايه  ياستانو   اي منطقه  هماهنگ  امتحانات  سؤال  طراحان  الزحمه حق -7

  و پرداخـت   مربـوط محاسـبه    مقـاطع   نهـايي   امتحانات  سؤال  طراحان  الزحمه حق درصد 60
 .شود مي

 60برابـر    اي الزحمـه  قح  ابتدايي  پنجم  پايه  امتحانات  سؤال  تكثير و چاپ  قرنطينه  عوامل  به - 8
  تكثيـر و چـاپ    قرنطينـه   عوامـل   و به  راهنمايي  سوم  پايه  نهايي  امتحانات  الزحمه درصد حق

 نهايي  امتحانات  الزحمه درصد حق 60برابر   اي الزحمه حق  داخلي  هماهنگ  امتحانات  سؤاالت
 .شود مي  و پرداخت  مربوط محاسبه  مقطع 
  مبلـغ   هـر داوطلـب    ازاي  آزاد بـه   داوطلبـان   و اموراداري  پرونده  تشكيل ، نام تثب  مسئوالن  به -9

 .گردد مي  پرداخت  ريال 400
  آن  و تحويـل   مـواد درسـي    تصـحيح   و راهنمـاي   سؤاالت  بندي و بسته  تفكيك  مسئوالن  به -10

 .شود مي  پرداخت  ريال 2000  هر بسته  ازاي  مربوط به  هاي حوزه به
  ريـال 400  هـر بـرگ    ازاي  بـه   تحصـيالت   دوره  پايان)  يها Ĥنغيرراي( گواهينامه التحرير حق -11

 .بود خواهد
در  مشـابه   امتحانات  اجرايي  از كشور برابر عوامل  خارج  امور امتحانات  اجرايي  عوامل  كليه  به -12

 .شود مي  پرداخت  الزحمه كشور حق  داخل
 .باشد ميمربوط   و پرورش  آموزش  كل اداره  عهده  به ها استان در  ناظران   پذيرايي وت اقام -13
 1377مـاه   از دي )شـود  مي  اعمال 1377ازخرداد   كه 6بند   به استثناي( نامه آئين  اين مفاد -14

  امتحانـات   الزحمـه  حـق   پرداخت  ميزان(  قبلي  مصوبات  آن  اجراي با و بود خواهد اجراء  قابل
 طراحان  الزحمه حق و 31/1/1374 مورخ  پرورش و  عالي آموزش  شوراي 581  جلسه  مصوب

لغـو   )22/5/1371پـرورش  و آموزش  عالي  شوراي 545  جلسه  مصوب نهايي  امتحان  ؤاالتس
  .گردد مي
كميسـيون    جلسـه   شصتمين و يكصد در  امتحانات  الزحمه حق  پرداخت نامه آئين:موضوع

 ، اسـت   صـحيح  .رسيد  تصويب  به 23/4/1377  مورخ  پرورش و  آموزش  عالي شوراي  معين
  .شود  اجرا گذاشته مورد  به
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ي اجراي  عوامل  به  الزحمه حق  تپرداخ  نحوه  دستورالعمل
  1 . امتحانات 

  21/11/1377تاريخ 8/4712/120شماره ابالغ -كميسيون معين  4/1377/مورخ جلسه
  

   بند يك  موارد مربوط به - الف
   تحصيلي  راهنمايي  الزحمه حق  جدول -1  ماده
   متوسطه  الزحمه حق  جدول -2  ماده
   كاردانش  الزحمه حق  جدول -3  ماده
 كمتـر  بـا  ماًالزا  تحصيلي  از مقاطع  يك هر اجرا در  حوزه  كه  مناطقي و ها ناشهرست در -4  ماده

  باسـتنثاي (   حوزه  آن  اجرايي  عوامل  الزحمه حق شود، مي  آموز تشكيل نفر دانش100از
 .نمايند  و پرداخت  محاسبه نفر يكصد  مبناي بر ) مراقبين

كمتـر از    تحصـيلي   ازمقاطع  درهريك  آموزان دانش تعداد  كه  مناطقي و ها نادرشهرست -5  ماده
  عوامـل  و  منـاطق  ، نـواحي  ،هـا  ناشهرست  ادارات  كاركنان  الزحمه  حق باشد، نفر 1000
 .شود  پرداخت و  محاسبه نفر 1000  مبناي بر  مخزن و تكثير  حوزه

بـا    تصـحيح   حـوزه  ، كننـده   شـركت   بـودن   كم  علت  به  كه  آموزشي  نواحي و  مناطق در -6  ماده
  حـوزه   عوامـل   الزحمـه   حـق  شـود  مـي   تشـكيل   داوطلب يا آموز  دانش نفر 200كمتر از
 .شود  و پرداخت  محاسبه نفر 200  برمبناي )غيراز مصحح( تصحيح

  تواننـد از محـل   مي نواحي /مناطق /ها ناشهرست  پرورش و  آموزش  ادارات و  كل  ادارات -7  ماده
  تحصيلي  مختلف  هاي دوره  الزحمه  حق دو و  يك  جداول  از بندهاي  يك هر  جويي صرفه 

  هاي هزينه يا و بندها ساير  امتحانات  اجرايي  عوامل  الزحمه حق  كسري  ترميم  به  نسبت
 .نمايند  دانند اقدام مي  مصلحت  كه  نحوي هر  به  پذيرايي

حوزه اجـرا   در  فارسي  امالي  قرائت  جهت  كه  فارسي  ادبيات  درس  متخصص  دبيران  به -8  ماده
  مـوارد پـيش    اعتبـارات   از محل يا و ها جويي  صرفه  محل از يابند مي حضور اجرا  حوزه
  و پرداخـت   محاسـبه   التـدريس   حـق   ساعت 5/2  معادل  الزحمه حق  جدول  نشده  بيني

 .نمايند
  پسـت   هزينـه  و  امتحانـات  سـتاد  و  اجـرا و تصـحيح   ،تكثير ، مورد نياز مخزن  ملزومات -9  ماده

 .شود  تأمين  ادارات  از اعتبارات  نيامتحا  اوراق  ارسال
از   كـه  درصورتي  تحصيلي  مقاطع  نهايي  امتحانات  تخلفات  به  رسيدگي  هيأت  اعضاي  به -10  ماده

  كـه   وقتـي   كنند معادل نمي  دريافت  اي الزحمه  حق  گونه  و دو هيچ  يك  جداول  بندهاي
  دوره  سـاعتي   التـدريس   برابر حـق  ،نمايند مي  صدور رأي و  اعتراضات  به  رسيدگي صرف

و يـا مـوارد    هـا  جـويي   صرفه  بندهاي  يافته  تخصيص  اعتبارات  محل از  مربوطه تحصيلي
 .نمايند  و پرداخت  محاسبه  الزحمه حق  جداول در  نشده  بيني  پيش

                                                           
كه طـي   8/2/81مورخ  آموزش و پرورشهشتاد و چهارمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي  به استناد مصوبه دويست و -1

با افزايش ارقـام منـدرج    آموزش و پرورشابالغ شده است كميسيون معين شوراي عالي  30/2/81مورخ  8/441/120شماره 
بـه   الزحمـه  حقمل نحوه پرداخت و دستورالع 23/4/77مورخ  160انات مصوب جلسه امتح الزحمه حقنامه پرداخت  در آيين

درصد براي طراحان سـوال و   70هاي بعدي آن به ميزان  و اصالحيه 20/11/77عوامل اجرايي امتحانات مصوب جلسه مورخ 
  .درصد براي ساير عوامل اجرايي امتحانات موافقت دارد 50مصححين اوراق امتحاني و 

  .ن اعتبارات الزم خواهد بودمنوط به تامي 81اجراي اين مصوبه از خرداد  –تبصره 



�� 

 

وزش ابتدايي، راهنمايي آموزشي، آم  هاي گروه ارزشيابي، ، حراست  كاركنان  الزحمه  حق -11  ماده
 و  همكـاري   بابت  مناطق و  نواحي ،ها ناشهرست و ها استانمراكز  در  متوسطه تحصيلي،

 . است  امتحانات  اجرايي  عوامل  وظايف  شرح در  موارد مندرج  رعايت
  اعـزام   امتحانـات  بـر   نظـارت   جهـت   متبوع  وزارت  از طرف  كه  ناظراني  پذيرايي  هزينه -12  ماده

 .گردد  پرداخت  تحصيلي  مقاطع  كليه  نهايي  امتحانات  پذيرايي  محل از گردند بايد مي
 كننـد و  نمـي   اسـتفاده   مأموريـت   العاده  از فوق  كه  نهايي  امتحان  هاي حوزه  ناظران  به -13  ماده

 .گردد  و پرداخت  محاسبه  ريال10000  مبلغ  نمايند روزانه نمي  بيتوته
 ستاد امتحانات  اعضاي و  اجرايي  از عوامل  يك هر  به  مسئوليت  از يك  بيش  از سپردن -14  ماده

 جـز   بـه  شـود   خـودداري  اًجـد   بايسـتي  )باشـد   همزمان غير  مسئوليت  اگر نوع  حتي( 
 تواننــد مــي  كــه  منــاطق  امتحانــات  و مســئول  اســتان  امتحانــات  مســئول  كارشــناس
 .باشند داشته  عهده  به را نيز  مخزن  مسئووليت

  مسـتثني   همزمـان  غيـر   مسـئوليت   شـرط داشـتن    بند به  اين از  مصححين و  مراقبين -  تبصره
 .باشند مي

  هـيچ   بـه  )آزاد  داوطلبـان  و  انآمـوز  دانشاز   اعم(   هماهنگ  امتحانات  برگزاري  ازبابت -15  ماده
  ناحيـه /  منطقـه /  شهرستان  ادارات و  استان  كل  ادارات  و اجرايي  امتحاني  از عوامل  يك
 1.گيرد نمي  تعلق  الزحمه حق

  التـدريس  حـق   بـر اسـاس  آزاد   داوطلبـان   شـدگان   قبول  شفاهي  امتحانات  الزحمه  حق -16ماده
  محاسـبه   التـدريس   حق  ساعت  يك  داوطلب 6هر  ازاي  به  تحصيلي  دوره  همان  معلمان

 .شود  پرداخت و
  اسـت   كتبـي   نمـره  8  داراي  كـه   قـرآن   درس  نهـايي   امتحـان   سؤال  طرح  الزحمه حق -17 ماده

 .شود  و پرداخت  محاسبه  الير 80000 مبلغ
 .شود  نفر طراحي  توسط يك   بايستي  داخلي    هماهنگ    امتحاني  سؤاالت از  هريك -18  ماده
 آمـوزان  دانـش   مجموع  به  توجه با  متوسطه  نهايي  امتحانات  اجرايي  عوامل  الزحمه  حق -19  ماده

  پرداخـت  و  محاسـبه  جـا  جديد يك  نظام  سوم  سال و  فعلي  نظام  متوسطه  چهارم  سال 
 .شود

 000/8 آموز مبلـغ   هردانشازاء   به  مهارتي  نهايي  هاي آزمون  اجرايي  عوامل  الزحمه حق -20  ماده
 .شود مي  پرداخت 3  شماره  برابر جداول  گردد كه مي  تعيين  ريال

  سـؤال   مجموعـه   يـك   شـامل   مهـارتي   نهايي  هاي آزمون در  سؤال  طراحي  الزحمه حق -21  ماده
 .گردد مي ) هم روي  نظري و  عملي(

                                                           
، كليه مفـاد مـرتبط   17/11/87تاريخ8/13968/120به شماره ابالغ 12/6/87 تاريخ 774به استناد ماده واحده مصوب جلسه % �

و جـدول   23/4/1377كميسـيون معـين شـوراي عـالي مـورخ       160امتحانات مصـوب جلسـه    الزحمه حقپرداخت  نامه آئيندر 

بـه عوامـل اجرايـي     الزحمـه  حـق اجرايي امتحانات، موضوع ماده يـك دسـتورالعمل نحـوه پرداخـت      الزحمه عوامل پرداخت حق

بـه   11تـا   1، به استثناي رديف هـاي  آموزش و پرورش يعال يشوراكميسيون معين  20/11/77امتحانات مصوب جلسه مورخ 

در مورد داوطلبان آزاد كه در حوزه هاي امتحاني مستقل شـركت مـي كننـد پرداخـت     . شود ميامتحانات هماهنگ تسري داده 

  .دستورالعمل مذكور بالمانع است 11تا  1هاي  برابر رديف الزحمه حق

به عوامل اجرايي امتحانات مصوب  الزحمه حقبند الف دستورالعمل نحوه پرداخت  15با تصويب اين ماده واحده، ماده  - تبصره

  .شود ميملغي  آموزش و پرورش يعال يشوراكميسيون معين  20/11/77 جلسه مورخ
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 كـل   توسـط اداره   مهـارتي   نهـايي   هـاي  آزمون  انجام  چگونگي و  اجرايي  وظايف  شرح -22  ماده
 .شد خواهد  و ابالغ  تهيه  امتحانات 

 )10(  بند ده  موارد مربوط به - ب
 .گردد نمي  تحصيلي  راهنمايي و  ابتدايي  هاي دوره  شامل  بندي  بسته  الزحمه  حق -1  ماده
  اداره  شـامل  و  پرداخـت   متوسـطه   دوره  نهايي  امتحانات فقط در  بندي بسته  الزحمه  حق -2  ماده

 .گردد مي  امتحانات  كل  اداره و  استان  پرورش و  آموزش  كل
  كـل   در اداره هـا  رشـته   تمـام   مجمـوع  از  نوبت هر در نفر هر  به  پرداختي  حداكثر سقف-3  ماده

 000/500  غمبل  امتحانات  كل  اداره و در  ريال000/100  مبلغ  استان  پرورش وآموزش 
 .باشد مي  ريال

 هـا  اسـتان   كل  ادارات  و به  تهيه  تحاناتام  كل  توسط اداره  بطور دقيق  بندي بسته  شيوه -4  ماده
  . دش خواهد  ابالغ
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موضـوع   عوامل اجرايي امتحانات نهايي سوم راهنمـايي،  الزحمه حقجدول پرداخت  -ماده يك 
 1200كميسيون معين شوراي عالي بر مبنـاي   23/4/77شصتمين جلسه مورخ  و يكصد مصوبه
  ريال 
عوامل   رديف

  اجرايي
  نرخ

  به ريال 
  شرح

حوزه  رئيس  1

  اجرا
نفـر   351ريـال واز   83آموز به ازاي هر ماده درسي كتبي مبلغ  نفر دانش 350تا   83

  .پرداخت شود ريال محاسبه و 70به بعد مبلغ 

نفر خودداري شود به استثناي سالن  350المقدور از تشكيل حوزه بيش از حتي 

  تاييد ستاد امتحانات نفر ظرفيت دارند با نظر و 350هاي بزرگ كه بيش از 

منشي حوزه   2

  اجرا
نفر يك منشي اضافه  100نفر به باال به ازاي هر  251نفر يك منشي واز  250تا   75

  .مساوي بين آنان تقيسيم شودتعيين شده بطور  الزحمه حقشود و

مراقب حوزه   3

  اجرا
تعيين شده  الزحمه حق نفر مراقب تعيين و 3 آموز دانشنفر  100به ازاي هر   230

  .تقسيم شود ها آنبطور مساوي بين 

خدمتگزار   4

  حوزه اجرا
 100نفر به باال به ازاي هر  251از  يك نگهبان و يك خدمتگزار و آموز دانشنفر  250تا   30

  .تقسيم شود  ها آنبطور مساوي بين  الزحمه حق نفر يك خدمتگزار اضافه شود و

پذيرايي حـوزه    5

  اجرا
هزينـه   ريـال محاسـبه و   50مبلـغ   آمـوز  دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   50

  .گردد

ــيس  6 ــوزه  رئ ح

  تصحيح
پرداخـت   ريال محاسـبه و  45 آموز دانشنفر به ازاي هر ماده درسي هر  3000تا   45

  .نفر خودداري شود  3000شود از تشكيل حوزه بيش از 

رسـيدگي بـه    حوزه تصـحيح بابـت كليـه امـور تصـحيح،      رئيس الزحمه حق:تذكر

 كنتـرل ليسـت قبـول شـدگان و     اعالم نتيجـه قطعـي،   بازبيني اوراق، اعتراضات،

  .امضاء تاييد ليست وگواهينامه فارغ التحصيالن است 

ــوزه    7 ــي ح منش

  تصحيح
نفر يك منشي  2500تا  1501از  يك نفر منشي و آموز دانشنفر  1500به ازاي   40

 نفــر يــك منشــي ديگــر اضــافه شــود و 3000نفــر تــا  2501از  اضــافه شــود و

  .به طور مساوي تقسيم شود ها آنبين  الزحمه حق

رسـيدگي   منشي براي انجام كليه امور مربوط به حوزه تصحيح، الزحمه حقضمنا 

  .اعالم نتيجه قطعي است  بازبيني اوراق و به اعتراضات،

ريال بابت تصـحيح اول و   200مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   400  مصحح  8

  .پرداخت شود محاسبه و ريال بابت تصحيح دوم، 200

رســيدگي بــه    9

  اعتراضات

ريال محاسبه واز محـل آن   20مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   20

ورسيدگي به ) در صورت مغايرت نمره بين مصحح اول ودوم (بابت تصحيح سوم 

 ريـال محاسـبه و   300اوراق امتحاني هر درسي مبلغ  و) تجديد نظر (اعتراضات 

  .پرداخت شود 

ــدمتگزار   10 خــــ

  حوزه تصحيح

پرداخـت   ريـال محاسـبه و   20مبلـغ   آموز دانشبه ازاي هرماده درسي كتبي هر   20

نفـر يـك نفـر     3000تـا  2001يـك خـدمتگزار از    آمـوز  دانشنفر  2000شود تا 

  .تقسيم شود ها آنبطور مساوي بين  الزحمه حقمبلغ  خدمتگزار اضافه شود و

پذيرايي حـوزه    11

  تصحيح

هزينـه   ريـال محاسـبه و   56مبلـغ   آمـوز  دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   56

  .رددگ

ــوزه    12 ــل ح عوام

  تكثير

ريال محاسبه گـردد تعـداد    37مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   37

 51درجه بندي آن در صـفحه   عوامل حوزه تكثير در جدول عوامل حوزه تكثير و
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الزحمه مسئول حـوزه   دستور العمل عوامل اجرايي مشخص شده است سقف حق

از  ريـال و  350000سـاير عوامـل تكثيـر     ريـال و  400000نفر  5000تكثير تا 

ريـال بـه پيشـنهاد كارشـناس      400000ريال و 500000نفر به باال مبلغ  5001

  .مسئول يا مسئول امتحانات پرداخت شود 

ريال محاسبه و حـداكثر تـا سـقف     5آموز مبلغ  به ازاي هر ماده درسي هر دانش  5  مسئول مخزن  13

  .ريال پرداخت نمايند  200000

پذيرايي حـوزه    14

  تكثير

نفر  5001ريال واز  14نفر  5000تا  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   14

  .ريال محاسبه وهزينه شود  10به باال مبلغ 

 يرايي سـتاد پذ  15

ــان  امتحـــــــ

ــتان  شهرســــ

  ناحيه /منطقه/

ريـال محاسـبه و بـراي     14مبلـغ   آمـوز  دانـش به ازاي هر ماده درسي كتبي هـر    14

 ناحيـه، كشـيك امتحانـات و    /منطقه /پذيرايي اعضاي ستاد امتحانات شهرستان

  .ناظران اعزامي هزينه شود

پايگاه اطالعاتي   16

 صــــــــدور و

ــه  تاييديـــــــ

ــيلي  تحصـــــ

ــتان  شهرســــ

  ناحيه/منطقه/

ريـال منظـور شـود پرداخـت      15مبلـغ   آمـوز  دانـش به ازاي هر ماده درسي هـر    15

توليـد ليسـت    ،شـفاهي  نمرات كتبي و ،الزحمه بابت ورود مشخصات سجلي حق

ليسـت   ،گواهي موقـت  ،هاي الف وب ،گواهينامه ليست آمار كارنامه، ريز نمرات و

  .پرداخت شود دفتر امتحانات محاسبه و دبير ،كارنامه تحصيلي و

هر يـك   الزحمه حق - 2توليد كارنامه در ثلثهاي اول ودوم الزامي است  - 1تذكر

صـدور تاييديـه تحصـيلي بـا پيشـنهاد       از همكاران شاغل در پايگـاه اطالعـاتي و  

پرداخـت شـود    با توجه به تعداد ركورد پـانچ شـده تعيـين و    مسئول امتحانات و

نفر تـا   7001ريال واز  350000 آموز دانشنفر  7000حداكثر سقف پرداخت تا .

 ريـال محاسـبه و   700000 نفر بـه بـاال   12000ريال واز  500000نفر  12000

منـوط بـه انجـام كليـه امـور       الزحمـه  حـق بديهي است پرداخـت   .پرداخت شود

  .الذكر خواهد بود  فوق

كاركنـــان اداره   17

ــوزش  و آمـــــ

 پـــــــــرورش

ــتان  شهرســــ

  ناحيه/منطقه /

با پيشـنهاد   ريال محاسبه و 40مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   40

غيـر   مستقيم يـا (ابالغ رسمي بين عوامل كه به نحوي  صدور مسئول امتحانات و

اند پرداخت  بعد از برگزاري امتحانات همكاري فعال نموده و ،حين قبل،) مستقيم

  .شود 

% 7ارزشـيابي   ،كاركنان حراسـت و %35،كاركنان امتحانات % 35ومعاونين  رئيس

كنتـرل  آموزشي مربوط كـه در   هاي گروه ،كاركنان آموزش راهنمايي تحصيلي و

خـدمات  و امورمـالي   بودجـه،  كاركنـان آمـار و   ،%8اوراق امتحاني دخالت دارنـد  

ــتيباني، ــين نويســي و پش ــاني  ماش ــاز پرداخــت  % 15بايگ ــقف مج ــداكثر س ح

 محاسـبه و ) جـدول حـداكثر پرداخـت   (هر نفر برابر جدول پيوسـتي   الزحمه حق

  .پرداخت شود 

ــيش   18 ــوارد پ م

ــده  ــي نش بين

شهرســــتان 

ــه / منطقـــــ

  ناحيه/

بـه   ريـال و  3ان مبلـغ  آمـوز  دانـش به ازاي هر ماده درسـي هـر يـك از      3

پـرورش   اداره آموزش و رئيسديد  با صالح پيشنهاد مسئول امتحانات و

  .ها پرداخت شود  ناحيه بابت ساير هزينه /منطقه /شهرستان
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كاركنان اداره   191

 كل آموزش و

  پرورش

با پيشـنهاد   ريال محاسبه و 40مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   13

غيـر   مسـتقيم و (صدور ابالغ رسمي بين عوامل كه به نحوي  مسدول امتحانات و

پرداخت  اند نمودهبعد از برگزاري امتحانات همكاري فعال  و حين، قبل،) مستقيم

  .شود

كاركنان كارشناسـي  % 35كاركنان واحد امتحانات آموزش عمومي % 35معاونين 

كاركنــان كارشناسـي واحـد آمـوزش راهنمــايي    % 7ارزشـيابي   واحـد حراسـت و  

خدمات  كاركنان آمار وبودجه ،امورمالي،% 8آموزشي مربوط  هاي گروهتحصيلي و

حــداكثر ســقف مجــاز پرداخــت  ،%15بايگــاني  نويســي و ماشــين پشــتيباني، و

 محاسـبه و ) جـدول حـداكثر پرداخـت   (هر نفر برابر جدول پيوسـتي   الزحمه حق

  .پرداخت شود

پايگــــــــاه   20

 اطالعـــاتي و

صدور تاييديه 

تحصـــــيلي  

  استان

به هر يـك از   ريال محاسبه و 3مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   3

عوامل شاغل در پابگاه اطالعاتي در ازاي پشتيباني فني ،گرفتن اطالعـات ،تهيـه   

مديريتي صدور تاييديه تحصـيلي بـه پييشـنهاد كارشـناس مسـئول       و ها گزارش

هـر   الزحمـه  حـق سقف پرداخت ( .پرداخت شود استانت آموزش عمومي امتحانا

  )ريال  350000نفر حداكثر 

پذيرايي ستاد   21

ــات  امتحانـــ

  استان

يرايي اعضـاي  ريال محاسبه و براي پـذ  5مبلغ  آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   5

  .ناظران اعزامي هزينه شود كشيك امتحانات و ،استانستاد امتحانات 

ــتيباني   22 پشـــ

  طراح سئوال

 10حـداكثر  (ريـال بـا صـالحديد     2مبلـغ   آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي هر   2

ريـال   40000نظارت اداره كل امتحانات به ازاء هر ماده درسـي   و) ميليون ريال 

در رابطه  استانبا توجه به همكاري واحد كارشناسي امتحانات آموزش عمومي  و

 رعايت دقيق مقـررات و  نظارت كامل و با نحوه برگزاري امتحان از لحاظ كيفي و

كارشناسان مسـئول واحـدهاي ايـن     گزارش ناظران و و هاي اجرايي ملدستورالع

  .اداره

عالوه بر سقف تعيين شـده در   استانواحد كارشناسي امتحانات آموزش عمومي 

ريال  300000جدول به عوامل پشتيباني كننده طراح سئوال تا سقف  19رديف 

غير اين صورت از  دربا ابالغ كتبي اداره كل امتحانات قابل پرداخت خواهد بود و 

  .پرداخت آن خودداري شود

    1200  جمع  

  

                                                           
كميسـيون معـين    225پرورش در جلسه  دبيرخانه شوراي عالي آموزش و 22/12/78مورخ  8/3358/120برابر نامه شماره  % �

   .به شرح فوق اصالح گرديد 19و17اي بنده 3/12/78پرورش مورخ  شوراي عالي آموزش و
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در هر نوبت  متوسطهعوامل اجرايي امتحانات نهايي دوره  الزحمه حقپرداخت جدول  -ماده دو 

  امتحاني

 30899/120به شماره ابالغ 18/5/90شوراي عالي تاريخ  845به استناد مصوبه جلسه 
  .اصالح گرديدبه شرح ذيل ) جداول ( مفاد ماده دو  1/6/90تاريخ 

  مالحظات  شرح  عوامل اجرايي  رديف
  

  

1  

  

  حوزه اجرا رئيس

ان از آموز دانشتعداد   ساعت 8نفر روزانه  100ان زير آموز دانشتعداد 

 12نفر به باال روزانه  251

  ساعت

نفر  250نفر تا  101ان از آموز دانشتعداد 

  ساعت 10روزانه 

نفر به باال روزانه  251ان از آموز دانشتعداد 

  ساعت 12

 منشينفر يك نفر 250ان تا آموز دانشتعداد   منشي حوزه اجرا  2

نفر به باال دو نفر  251ساعت  واز  7روزانه 

  منشي

هر نفر  الزحمه حق

  .جداگانه محاسبه شود

ان آموز دانشمنشي   3

  خاص

 منشي خاص يك نفر آموز دانشبه ازاي هر 

  ساعت 5روزانه 

آئين نامه  51ماده مطابق 

  آموزشي

 5يك نفر مراقب روزانه  آموز دانشنفر  30هر   مراقب حوزه اجرا  4

  ساعت

  

 8يك نفر ناظر ثابت روزانه  حوزه اجرادرهر   حوزه اجرا ناظر ثابت  5

  ساعت

  

  

6  

نفر يك نفر  250تا  حوزه اجراهر  در  حوزه اجرا ناظر ثابت

به باال نفر  251از  ساعت و 6خدمتگزار روزانه 

  دو نفر خدمتگزار

هر نفر  الزحمه حق

  .جداگانه محاسبه شود

 6يك نفر نگهبان روزانه  حوزه اجراهر  در  حوزه اجرا نگهبان  7

  ساعت

  

  

  

8  

  

  پذيرايي حوزه اجرا

نفر روزانه  100ان زير آموز دانشتعداد 

  ريال 40000

درصد اضافه  10هر سال 

  .شود

نفر  250تا  101ان ازآموز دانشتعداد 

  ريال 50000روزانه

نفر به باال روزانه  251از  آموز دانشتعداد 

  ريال 60000

  

  

9  

  

  

  حوزه تصحيح رئيس

 7نفر روزانه  1000ان زير آموز دانشتعداد 

  ساعت

تعداد روزها براي هركدام 

 از عوامل حوزه تصحيح 

نفر   2000نفر تا  1001ان از آموز دانشتعداد   .باشد ميروز  35حداكثر 

  ساعت 9روزانه 

نفر به باال روزانه  2001ان از آموز دانشتعداد 

  ساعت 12
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10  

  

  منشي حوزه تصحيح

نفر يك نفر  1000ان تا آموز دانشتعداد 

نفر تا  1001و از  ساعت 7منشي روزانه 

نفر به باال سه  2001نفر دو منشي و از  2000

هر كدام جداگانه محاسبه  الزحمه حق(منشي 

  )شود

 4 يك نفر خدمتگزار روزانه حوزه تصحيحهر   خدمتگزار حوزه تصحيح  11

  ساعت 

  ساعت 5يك نفر نگهبان روزانه  حوزه تصحيحهر   حوزه تصحيح نگهبان  12

 آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر   پذيرايي حوزه تصحيح  13

  گرددهزينه  ريال محاسبه و 500مبلغ 

ــر  ــار زيـ ــر  1000آمـ نفـ

ــش ــوز دان ــر  1000 آم نف

  .محاسبه شود

درصد به اين  10هر سال 

  .رقم اضافه شود

و رسيدگي به  مصحح  14

  اعتراضات
)حق شغل+حق شاغل(

1750

1
  ريال3000+

  

  

  

  

15  

  

  

  

  عوامل حوزه تكثير

حوزه تكثير  رئيس( آموز دانشنفر  5000تا 

متصدي حوزه تكثير روزانه -ساعت  11روزانه 

خدمتگزار - ساعت  8رابط روزانه  -ساعت  10

 5راننده كشيك روزانه -ساعت  7روزانه 

نفر متصدي  10000تا  5001از  و) ساعت

نفر به باال  10001از  حوزه تكثير دو نفر و

هر  الزحمه حق(متصدي حوزه تكثير سه نفر 

  )نفر جداگانه محاسبه شود 

ضمناً بدليل حساسيت 

تنوع  سوالها وكار تكثير 

دروس، هر روز يك نفر از 

كارشناسان امتحانات مي 

تواند بعنوان عوامل حوزه 

  .تكثير انتخاب شود

حوزه ( نگهبان اداره  16

  )تكثير

 ساعت و 45مناطق حداكثر  /نواحي /در شهرستان

  ساعت 25براي هر نگهبان  ها استاندر 
  

در  تكثيرپذيرايي حوزه   17

  شهرستان 

 آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر 

  .ريال محاسبه و پرداخت شود  250

درصد اضافه  10هر ساله 

  .شود

  

  

18  

  

  

  

 مسؤل مخزن

  )درشهرستان(

رشته در امتحان  7تا  1جود در صورت و

  ساعت  42 نهايي

  

رشته در امتحان  15تا  8در صورت وجود 

  ساعت   50نهايي  

شته يا باالتر در امتحان ر 16در صورت وجود 

  ساعت 5نهايي 

  

19  

پذيرايي ستاد امتحانات 

  )شهرستان(

ريال  140در هر درس آموز دانشبه ازاي هر 

  . محاسبه و پرداخت شود

ـال   ـافه    10هر س درصـد اض

نفــر  1000آمــار زيــر ( .شــود

ــش ــوز دانـ ــر 1000 آمـ  نفـ

  )محاسبه شود
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20  

  

  

  

  پايگاه اطالعاتي

  )شهرستان(

براي انجام كليـه امـور    آموز دانشنفر  1000تا 

 120ي آمـوز  دانـش مربوط به پايگاه اطالعـات  

  ساعت

براي انجـام   آموز دانشنفر  3000تا  1001از  

كليــه امــور مربــوط بــه پايگــاه اطالعــات      

  ساعت 170ي آموز دانش

به باال براي انجام كليه امور  آموز دانشنفر 3001از  

  ساعت 250ي آموز دانشمربوط به پايگاه اطالعات 

براي هريك  ميزان ساعت

پايگاه اطالعات از عوامل 

ي با پيشنهاد آموز دانش

مسؤول واحد سنجش 

آموزش و پرورش تعيين 

  .شود مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

21  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاركنان اداره الزحمه حق

  )منطقه/ناحيه/شهرستان(

و معاونين جمعاً  رئيس( آموز دانشنفر  1000تا 

كارشناس ( كاركنان امتحانات - ساعت  200

 ساعت و كارشناسان امتحانات هر 100مسوول 

 هاي گروه كارشناسان آموزش و - ساعت  70نفر 

 - ساعت  85حراست  - ساعت  60آموزشي جمعاً 

ساعت  50بودجه  امورمالي و - ساعت  45بازرسي 

  )ساعت 20دبيرخانه  - ساعت  30تداركات  - 

براي هريـك از   ميزان ساعت

ـا پيشـنهاد مسـوول     عوامل ب

ــوزش و   ــنجش آم واحــد س

  .شود ميپرورش تعيين 

براي گروه هاي آموزشي 

درصد  10الي  5بازديدكننده 

اوراق امتحاني هر نوبت، 

اي برابر  الزحمه حق

مصححين در نظر  الزحمه حق

  .گرفته شود

 معاونين و رئيس( آموز دانشنفر  3000تا  1001از 

كارشناس (كاركنان امتحانات - ساعت  220 جمعاً

ساعت و كارشناسان امتحانات هر نفر  110مسؤول 

 هاي گروه كارشناسان آموزش و - ساعت  80

 - ساعت  95حراست  - ساعت  70 جمعاً آموزشي

 - ساعت  60بودجه  امورمالي و - ساعت  55بازرسي 

  )ساعت 30دبيرخانه  - ساعت  40تداركات 

 و رئيس(به باال  آموز دانشنفر  3001از 

كاركنان  -ساعت  240 جمعاً معاونين

ساعت و  120كارشناس مسؤول (امتحانات 

 -ساعت  90كارشناسان امتحانات هر نفر 

 جمعاً آموزشي هاي گروه كارشناسان  آموزش و

بازرسي  -ساعت  105حراست  - ساعت  80

 -ساعت  70بودجه  امورمالي و -ساعت  65

  )ساعت 40دبيرخانه  -ساعت  50تداركات 

  

22  

موارد پيش بيني نشده 

  )منطقه/ناحيه/شهرستان(

 آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر 

  .ريال محاسبه و پرداخت شود  50

به پيشنهاد مسؤول واحد 

موارد خاص بين سنجش در 

  .عوامل مرتبط تقسيم شود

  

23  

  

  ل مخزنومسؤ

مركز سنجش و اداره (

  )كل

رشــته در امتحــان  7تــا  1جــود در صــورت و

  ساعت  30 نهايي

  

ميزان ساعت تعيين شده 

 رئيسفقط درخصوص 

اداره سنجش آموزش و 

و  ها استانپرورش  رشته در امتحان  15تا  8در صورت وجود 
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كارشناس مسؤوالن واحد   ساعت 40نهايي  

مربوط در مركز سنجش 

آموزش و پرورش 

  .باشد مي

رشته يا باالتردر امتحان  16در صورت وجود 

  ساعت 50نهايي 

ت امتحاناپذيرايي ستاد   24

  اداره كل
ريال  65در هر درسآموز دانشبه ازاي هر 

   .محاسبه و پرداخت شود

درصد  10هر ساله 

  .افزايش يابد 

  

25  

  

  پايگاه اطالعاتي 

  )اداره كل(

براي انجام كليه امور  آموز دانشنفر  30000تا 

 150ي آموز دانشمربوط به پايگاه اطالعات 

  ساعت

مشخص ميزان ساعت 

شده براي هريك از 

با پايگاه اطالعاتي عوامل 

اداره  رئيسپيشنهاد 

سنجش آموزش و پرورش 

  .شود ميتعيين 

براي  آموز دانشنفر  60000تا  30001از 

انجام كليه امورمربوط به پايگاه اطالعات 

  ساعت200ي آموز دانش

به باال براي انجام  آموز دانشنفر  60001از 

كليه امور مربوط به پايگاه اطالعات 

  ساعت 250ي آموز دانش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كاركنان الزحمه حق

  )اداره كل(

 معاونين مديركل و( آموز دانشنفر  30000تا 

 كاركنان امتحانات -ساعت  300 جمعاً

مسؤوالن ساعت كارشناس  110رئيس(

كارشناسان امتحانات  ساعت و 100امتحانات هر نفر 

 آموزشي هاي گروه آموزش و - ساعت  90هر نفر

بازرسي  - ساعت  90حراست - ساعت  70جمعاً 

 - ساعت  70بودجه  امورمالي و - ساعت  55

  )ساعت 20دبيرخانه  - ساعت  30تداركات 

ميزان ساعت مشخص 

هريك از  شده براي

 رئيسعوامل با پيشنهاد 

اداره سنجش آموزش و 

  .شود ميپرورش تعيين 

مديركل ( آموز دانشنفر  60000تا  30001از 

كاركنان  -ساعت  350 جمعاً معاونين و

ساعت و كارشناس  120 رئيس(امتحانات

–ساعت  110مسؤوالن امتحانات هر نفر 

 -ساعت  100كارشناسان امتحانات هر نفر 

جمعاً  آموزشي هاي گروهكارشناسان آموزش و

بازرسي  -ساعت  100حراست - ساعت  80

 -ساعت  80امورمالي و بودجه  -ساعت  65

  )ساعت30دبيرخانه  -ساعت  40تداركات 

 مديركل و(به باال  آموز دانشنفر  60001از 

 كاركنان امتحانات - ساعت  400 جمعاً معاونين

ساعت و كارشناسان مسوول  140 رئيس(

ساعت و كارشناسان  120امتحانات هر نفر 

 آموزش و - ساعت  110امتحانات هر نفر 
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حراست  - ساعت  90 جمعاً آموزشي هاي گروه

 امورمالي و - ساعت  75بازرسي  - ساعت  110

 - ساعت  50تداركات  - ساعت  90بودجه 

  )ساعت 40دبيرخانه 

  

  

  

27  

  

  

  پشتيباني طراحي سوال

مركز سنجش و اداره (

  )كل

معرفي به موقع طراحان ، طراحي سئوال مورددر 

به و تحول  ، تحويلتكثيرهاي  سئوال، اعالم حوزه

، پرورش آموزش وسنجش  مركزموقع سئواالت به 

 ذيربطساعت براي هر يك از عوامل  60حداكثر 

كارشناس  و رئيسمديركل، معاون مرتبط ، (

پرورش  كارشناسان سنجش آموزش و مسؤول و

هركدام ) اداره كل و كارشناسان مركز سنجش

  . پرداخت گردد بطور جداگانه محاسبه و

  

  

  

28  

تفكيك، بسته  الزحمه حق

بندي، آماده سازي 

راهنماي  هاي سوال و پاكت

در مركزسنجش ( تصحيح

  )اداره كل و

پاكت، يك ساعت در نظر  10به ازاي هر 

گرفته شود وبين عواملي كه در اين كار 

  .دخالت دارند تقسيم شود

 140حداكثر ساعت براي هر يك از عوامل ( 

  )  ساعت محاسبه وپرداخت گردد 

ميزان ساعت تعيين شده 

 فقط براي كاركنان 

 ومركز سنجش آموزش 

 اداره سنجش و پرورش

  .باشد مي ها استان

  

29  

  

  طراح سوال

ريال  000/000/1به ازاي طراحي هر درس نهايي 

ضمناً بابت پشت نويسي . پرداخت گردد محاسبه و

 محاسبه و) ريال  2000هرپاكت (آماده سازي  و

  .پرداخت گردد

درصد  10هر سال 

  .افزايش يابد 

  

30  

  

  ناظر

  )ياستانوزارتي و (

به ازاي هر روز ): شهري -ناظر بين شهري (

 10ناظر بين شهري  ساعت و 6ناظر شهري 

مركز سنجش و مدير كل  رئيسبا نظر ساعت 

بر و ) اداره سنجش رئيسبه پيشنهاد ( استان

پرداخت  گزارش هاي واصله محاسبه و اساس

عملي نيز ناظر  هاي آزمونبراي . (گردد

  .)مستقل در نظر گرفته شود

  

  

31  

  

  موارد پيش بيني نشده

  )در اداره كل(

 آموز دانشبه ازاي هر ماده درسي كتبي هر 

  .پرداخت گردد ريال محاسبه و 100

اداره  رئيس به پيشنهاد

سنجش آموزش و پرورش 

اداره كل بين عوامل 

  .مرتبط تقسيم گردد

ريال محاسبه  65درس  آموز دانشبه ازاي هر   ستاد عالي امتحانات  32

  .و پرداخت شود 

درصد  10هر ساله 

  .افزايش يابد 

  

33  

  

برگزار كنندگان بخش 

عملي امتحانات دروس 

  )روزانه( كارگاهي

مدير و معاون فني سرپرست كارگاه هاي 

  )هر كدام جداگانه(ساعت  4هنرستان 

  

نفر هنرجو  10به ازاي هر (  ساعت  5) شاغل در همان هنرستان(آزمونگر 
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منطقه يا هنرستان ديگر آزمونگر اعزامي به 

  ساعت 10

نفر تا  10نفر آزمونگر و از 1

نفر  2 هنرجو نفر 20

تعداد روزهاي در ( )آزمونگر

نظر گرفته شده با نظر 

آموزش اداره سنجش  رئيس

 اداره كل تعيين و پرورش

  .)شود  مي
    ساعت 4انباردار 

) كدام جداگانههر (خدمتگزار و نگهبان حوزه 

  ساعت 4

  

درصد افزايش  10ساالنه   درس آموز دانشريال هر نفر  500پذيرايي 

  يابد  مي

مركز سنجش آموزش و پرورش مشخص  اد روزهاي امتحان مطابق برنامه ي امتحانات نهاييتعد

   شود مي

معادل نرخ يك ) ي امتحان نهايي الزحمه حقجدول پرداخت ( مبناي محاسبه ريالي هر ساعت 

  .باشد ساعت اضافه كار مي

  : سقف پرداخت ها

  ساعت  195از كليه بندها حداكثر  استاناداره سنجش  رئيس -١

 170از كليه بندها حداكثر  استانكارشناسان و كارشناس مسووالن اداره سنجش  -٢

 )هر نفر( ساعت 

جمعاً از كليه بندها حداكثر  استانو معاونين اداره كل آموزش و پرورش  مديركل -٣

 )هر نفر( ساعت 130

 170ناحيه از كليه بندها حداكثر / شهرستان/ كارشناس مسؤول امتحانات منطقه -٤

 )هر نفر( ساعت 

ساعت  130ناحيه از كليه بندها حداكثر / شهرستان/ كارشناس واحد سنجش منطقه  -٥

 )هر نفر(

ساعت  110ناحيه از كليه بندها حداكثر / شهرستان / منطقه / و معاونين اداره رئيس -٦

 )هر نفر(

 30000حداكثر سقف پرداخت هاي فوق در صورت داشتن آمار باالي  3تا  1از بند  -٧

 .درصد به ساعات فوق اضافه گردد 5 آموز دانش

 10000ي حداكثر سقف پرداخت هاي فوق در صورت داشتن آمار باال 6تا  4از بند  -٨

  .         درصد به ساعات فوق اضافه گردد 5 آموز دانش
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كليه ي پايه هاي تحصيلي  عوامل اجرايي امتحانات  الزحمه حقپرداخت جدول 
  داوطلبان آزاد خارج از كشور در هر نوبت امتحاني

  مالحظات  شرح   عوامل اجرايي  رديف

نفر  1000داوطلبان آزاد زير تعداد   حوزه تصحيح رئيس  1

  ساعت 12 روزانه

  

  

  

تعداد روزها براي هركدام از عوامل 

روز  30حوزه تصحيح حداكثر 

  باشد مي

 2نفـر   1000تعداد داوطلبان آزاد تا   منشي حوزه تصحيح  2
  ساعت  12نفر منشي روزانه 

هر كدام جداگانه  الزحمه حق( 

  )محاسبه شود

يك نفر خـدمتگزار   حوزه تصحيحهر   خدمتگزار حوزه تصحيح  3
  ساعت  8روزانه 

يـك نفـر نگهبـان     حوزه تصحيحهر   حوزه تصحيح نگهبان  4
  ساعت  8روزانه 

به ازاي هر مـاده درسـي كتبـي هـر       پذيرايي حوزه تصحيح  5
ــغ  ــان آزاد مبلـ ــال  500داوطلبـ ريـ

  هزينه گردد محاسبه و

نفــر داوطلبــان آزاد  1000زيــر  آمــار

سـال  هـر   -. نفر محاسبه شود 1000

  .درصد به اين رقم اضافه شود 10

  

6  

  

و رسيدگي به  مصحح

  اعتراضات

  

  ساعت  محاسبه شود 12روزانه 

  

ــطه و( ــگاهي   دوره ي متوس ــيش دانش پ
  )پرداخت شود روز محاسبه و 5حداكثر 

دوره ي ابتدايي و راهنمايي تحصيلي (

  )روز محاسبه و پرداخت شود 3حداكثر 

  باشد وداوطلبان آزاد مدارس ايراني خارج از كشور مي انآموز دانشاين جدول ويژه *

معادل نرخ يك ساعت اضافه كار مي ) ي امتحان نهايي الزحمه حقجدول پرداخت (مبناي محاسبه ريالي هر ساعت 

  .باشد
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  عوامل اجرايي امتحانات نهايي مهارتي شاخه كاردانش  الزحمه حقجدول  - ماده سه 

  مهارتي و ساير عواملكميته نظارت بر آزمونهاي 

  حداكثر مبلغ دريافتي  آموز دانشبه ازاي هر درس   استاناعضاي 

  000/250  ريال100  معاون متوسطه

  000/250  ريال100  كارشناس مسئول امتحانات متوسطه

  000/250  ريال100  كارشناس مسئول كاردانش

  -  ريال40  پذيرايي

  -  ريال100  هزينه هاي پيش بيني نشده

  اجرايي آزمون و ساير عواملكميته 

  حداكثر مبلغ دريافتي   آموز دانشبه ازاي هر درس   منطقه

  000/150  ريال200  معاون متوسطه يا آموزش

  000/150  ريال250  مسئول امتحانات 

  000/150  ريال250  مسئول كاردانش 

  -  ريال60  پذيرايي

  -  ريال200  هزينه هاي پيش بيني نشده 

  كننده آزمون وساير عواملكميسيون برگزار 

  سقف دريافتي   در يك روز  آموز دانشبه ازاي هر درس  دبيرستان 

  000/25  ريال750  مدير 

  000/25  ريال750  معاون فني 

  000/25  ريال750  سرپرست كارگاه

  000/25  ريال1500  آزمونگر

  0000/15  ريال300  خدمتگزار

  000/20  ريال300  انباردار

  000/50  ريال1000  پذيرايي

  -  ريال800  مصحح

  000/5  ريال100  هزينه هاي پيش بيني نشده 

  ريال  250 آموز دانشورود اطالعات و نتايج آزمونها به رايانه به ازاي هر درس 

  ريال 100 آموز دانشتكثير سئواالت امتحاني به ازاي هر درس 

باشند مبلغ  آموزشي بيش از يك معاون مشغول انجام كارمدير واحد  با صالحديد) دبيرستان( چنانچه در حوزه اجرا - 1: تذكر

  .گردد تقسيم مي ها آنبه نسبت مساوي بين  الزحمه حق

و شصتمين جلسه كميسيون معين  رأي صادره در يكصد بر اساسناظرين امتحاني  طراحي سئواالت و الزحمه حق - 2

  .پرداخت خواهد شد) 13/7/77- 28278/120موضوع نامه شماره ( 23/4/77مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورش

 000/500مبلغ  استانهاي مهارتي  حداكثر سقف دريافتي در يك سال هر يك از اعضاي كميته نظارت بر آزمون - 3

  .ريال خواهد بود 000/500ريال و هر يك از اعضاي كميته اجرايي آزمون مهارتي منطقه مبلغ 
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 امتحانات نهايي در ادارات كل آموزش و الزحمه حقحداكثرسقف پرداخت جدول 
  1مناطق  نواحي و ،ها ناپرورش وشهرست

   استان– الف 
حداكثرسقف 

  پرداخت
جدول  22بند  كاردانش  بسته بندي

  متوسطه
جدول  19بند 

  متوسطه
جدول  22بند

راهنمايي 
  تحصيلي

جدول  19بند
راهنمايي 
  تحصيلي

  مواد                             
  عناوين

1300000  -  -  -  000/500  000/300  000/500  
معاون آموزش عمـومي  

   استان

1550000  -  000/250  300000  000/500  -  000/500  
معاون آموزش متوسطه 

  استان

800000  -  -  -  000/400  -  000/400  
ــالي  ــاون اداري مـ معـ

   استان

   استانمعاون پرورشي   000/300  -  000/300  -  -  -  600000

600000  -  -  -  000/300  -  000/300  
معاون نيـروي انسـاني   

   استان

800000  -  -  -  -  000/300  000/500  
ــئول  ــناس مسـ كارشـ
ــوزش   ــات آمـ امتحانـ

   استانعمومي 

1150000  000/100  000/250  300000  000/500  -  -  
ــئول  ــناس مسـ كارشـ
 امتحانـــات متوســـطه

   استان
  

هر يك از كاركنان كارشناسي امتحانـات آمـوزش عمـومي از بنـدهاي      الزحمه حق: تبصره يك

پرداخـت   ريـال محاسـبه و   700000ماده يك حداكثر  الزحمه حقجدول  22و19

  .شود
 19هر يك از كاركنان كارشناسي امتحانات آموزش متوسطه از بنـدهاي   الزحمه حق:تبصره دو 

  .پرداخت شود  يال محاسبه ور 900000بسته بندي ماده دو حداكثر  و 22و

 از هـر دو (دو  جـدول مـاده يـك و    19هريك از عوامل اجرايـي از بنـد    الزحمه حق :تبصره سه

  .پرداخت شود  ريال محاسبه و 700000حداكثر  استاندر ) جدول

   

                                                           
امتحانات  الزحمه حقحداكثر سقف پرداخت  3/12/78پرورش مورخ  و كميسيون معين شوراي عالي آموزش 225درجلسه  -1

  .مناطق برابر جدول فوق خواهد بود  نواحي و ،شهرستانها پرورش و نهايي در ادارات آموزش و
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  منطقه  /ناحيه  /شهرستان  -ب
حداكثرسقف 

  پرداخت
  كاردانش  بسته بندي

جدول  17بند
  متوسطه

جدول  13بند 
  متوسطه مخزن

جدول  17بند
راهنمايي 
  تحصيلي

جدول 13بند
راهنمايي 
  تحصيلي

  مواد                     
  عناوين

و اداره آمــوزش  رئــيس  -   000/500  -   000/500  -   -   1000000
  شهرستان  پرورش

معاون آموزش عمـومي    -   000/40  -   000/400  -   -   800000
  شهرستان 

ــطه   -   000/400  -   000/400  150000  -   950000 ــاون متوســ معــ
  شهرستان 

معــاون اداري ومــالي    -   000/350  -   000/350  -   -   70000
  شهرستان 

ــي   -   000/300  -   000/300  -   -   600000 ــاون پرورشــ معــ
  شهرستان 

ــي   -   000/400  -   000/400  150000  -   950000 ــاون آموزشــ معــ
  شهرستان 

ــات    100000  000/400  000/100  000/400  150000  -   1150000 ــئول امتحانـ مسـ
  شهرستان 

  

 از هـر دو «دو  جدول ماده يك و 17هريك از كاركنان امتحانات از بند  الزحمه حق:تبصره يك 

پرداخت  ريال محاسبه و 800000منطقه حداكثر  ناحيه و /در شهرستان »جدول

  .شود 

هـر دو  از «جـدول مـاده يـك و دو     17هريك از عوامل اجرايـي از بنـد    الزحمه حق :تبصره دو

پرداخـت   ريال محاسبه و 600000منطقه حداكثر  ناحيه و /در شهرستان »جدول

  .شود
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

از   خارج)  متفرقه(آزاد   داوطلبان  امتحانات  برگزاري  نامه آئين
   كشور

  12/10/1377تاريخ-8/3057/120شماره ابالغ -  10/10/1377تاريخ 629جلسه
 

  : مقدمه
  خارجيـان  از كشـور و   خـارج   ايرانـي   اتباع  فرزندان  تحصيل  ادامه  براي  تسهيالتمنظور ايجاد   به

  برگزاري  به  نسبت  و پرورش  آموزش  وزارت ، ايران  و پرورش  آموزش  در نظام  تحصيل  عالقمند به
 .نمايد مي  اقدام  نامه آئين  مفاد اين  به  از كشور با توجه  خارج ) متفرقه(آزاد   داوطلبان  امتحانات
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 1:نمايند  از كشور شركت  خارج)  متفرقه(آزاد   داوطلبان  توانند در امتحانات افراد زير مي -1 ماده
از   در خـارج   دولتـي   بورسـيه   و دانشجويان  ايران  اسالمي  جمهوري  كاركنان  فرزندان -1

مربـوط در    تحصـيلي   و رشـته   پايـه   يا فقدان  ايراني  مدرسه  نبودن  صورت در كشور
 .  مأموريت  محل

 از كشور  آزاد خارج  و دانشجويان  مقيم  ايرانيان  فرزندان -2

 . ايراني غير  ساير داوطلبان -3
  فارسـي  را خـود   دوم زبـان  و كننـد  مـي   تحصيل ايراني غير مدارس در  كه انيآموز دانش -2ماده

 صـورت   بـه   فارسـي  درس امتحـان  در تواننـد  مـي   تمايـل   صـورت  در اند، ردهك  انتخاب
 شـركت   درخواسـت   حسـب  بر  درس اين ارزشيابي  نتيجه .نمايند داوطلب آزاد شركت

 .شد خواهد  اعالم  ويمحل تحصيل   مدرسه  به  كننده 
 تحصـيلي   هـاي  پايـه   همـه  در تواند مي كشور از  خارج ) متفرقه( آزاد  داوطلبان  امتحانات -3ماده

 هـاي  پايه در توانند مي  افرادي شود برگزار ) دانشگاهي  پيش دوره  پايان تا  ابتدايي  اول( 
  سـن  حـداقل   كـه  شوند  امتحانات در  شركت و  نام ثبت  داوطلب  ابتدايي  چهارم تا 2اول 

  .باشند  داشته را تقاضا مورد  پايه  ورود به
 و  در امتحانـات   عمـومي   وظيفـه   مشمول  آزاد ايراني  داوطلبان  و شركت  نام  ضوابط ثبت -4 ماده

و تحويل اصـل گواهينامـه پايـان تحصـيالت      از معافيت تحصيلي  برخورداري  چگونگي
 بـا   و پـرورش   آمـوزش   توسـط وزارت   خواهد بود كه  برابر دستورالعملي ،دوره متوسطه

 .شود مي  تهيه  عمومي  وظيفه  نظام  اداره  هماهنگي
 :گردد مي  زير تعيين  شرح  به  خارجي  در كشورهاي  امتحانات  برگزاري  مسئوليت -5  ماده

از كشـور    در خـارج   ايـران   اسـالمي   جمهـوري   مدارس  سرپرستي  تحت  كه  در نقاطي -1
 مربـوط   سرپرسـتي   عهـده  بر  تحصيلي  هاي پايه  كليه  امتحانات  انجام و  نام ثبت ،هستند
  تحصـيلي   راهنمـايي   سـوم   پايـه   امتحانـات   سـؤالهاي   طرح و  برنامه  تنظيم .بود خواهد

  طـرح  و  برنامـه   تنظـيم  و كشـور  از  خـارج   مـدارس   پرورش و  آموزش  كل  توسط اداره
  امتحانـات   كـل  اداره توسـط   كشـوري   هماهنـگ  و  متوسـطه   نهـايي   امتحانات  سؤالهاي
 . خواهد گرفت  صورت

  و پـرورش   آمـوزش   كـل   نظـر اداره  زيـر  ماًدايـر و مسـتقي    ايراني  مدرسه  كه نقاطي در -2
  هماهنـگ   امتحانـات   سـؤالهاي   طـرح  و  برنامه  تنظيم كشور قرار دارد، از  خارج  مدارس

                                                           
 31/2/69شوراي عالي  مـورخ   507مصوب جلسه .( شوند اني كه به خارج از كشور منتقل ميآموز دانشنحوه انجام امتحانات  -1

  )9/3/69مورخ  2980/120به شماره ابالغي 
به فرزندان كارمندان دولت كه در مدارس كشور به تحصيل اشتغال دارند و به تبعيت از ولي خود در طول سـال تحصـيلي   « 

ر عـذر موجـه ديگـر در مـدت     اني كه به علت بيماري و مداوا و يا هـ آموز دانششوند و همچنين  به خارج از كشور منتقل مي
كه در آنجا مدرسه ايراني داير نيست و يا پايه تحصيلي مربوط جهت ادامـه تحصـيل    شوند ميمذكور به خارج از كشور اعزام 
 نامـه  آئـين مبـداء طبـق مفـاد    آمـوزش و پـرورش   گواهي صادره از طرف اداره  بر اساس شود ميآنان وجود ندارد، اجازه داده 

  .داوطلبان آزاد در خارج از كشور در امتحانات متفرقه پايه مربوط شركت نمايندبرگزاري امتحانات 
بـر  ان پس از امتحانات خرداد ماه تجديد شده و به خارج از كشور منتقل شوند مي توانند آموز دانشچنانچه اين قبيل  -1تبصره 

 مبـداء در امتحانـات مـذكور، دروس تجديـدي را امتحـان داده و ريـز       آموزش و پـرورش  گواهي صادره از طرف اداره  اساس
اي كه در آن به تحصيل اشتغال داشـته انـد ارسـال     نمرات آنان جهت اعالم نتيجه قطعي و صدور كارنامه تحصيلي به مدرسه

  .گردد
مقـررات ازجملـه قـوانين نظـام      گردد كه خروج آنان از كشور از نظـر  اني ميآموز دانشاجراي مصوبه فوق صرفاً شامل  -2تبصره 

 .وظيفه عمومي بالمانع باشد
ماره شـ  بـه  28/5/83مـورخ   شوراي عالي آمـوزش و پـرورش  و چهاردهمين جلسه كميسيون معين  به استناد مصوبه سيصد -1

ارج از متقاضي ثبت نام در پايه اول ابتـدايي مـدارس ايرانـي خـ    ) متفرقه(داوطلبان آزاد  8/6/83مورخ  9/2107/120ابالغي 
 .اجرايي مدارس استفاده نمايند نامه آئين 52توانند از مفاد ماده  كشور مي
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 و  آمـوزش   كـل   دارها  عهـده  بـر   راهنمـايي   سوم  نهايي  سؤالهاي و ) ياستانو  اي منطقه(
  نهـايي   امتحانـات   سـؤالهاي   طـرح  و  برنامـه   تنطـيم  و از كشـور   خارج  مدارس  پرورش
 .خواهد بود  امتحانات  كل  اداره  عهده بر  كشوري  و هماهنگ  متوسطه

 وجـود نـدارد،   نظـر  مـورد   شـته ر و  بـوده  داير يا  نيست داير ايراني  مدرسه  كه نقاطي در -تبصره
 مـدارس   پـرورش  و  آمـوزش  كـل  اداره عهـده  بر  امتحانات  برگزاري و نام ثبت  مسئوليت

واگـذار    مدرسـه  مـدير  يـا   سياسي  نمايندگي  به تواند مي  كه بود كشور خواهد از  خارج
 )و نتـايج  اعـالم  اوراق،  تصـحيح  امتحـان،   سـؤال   طـرح   ازقبيـل ( امـور  ساير  انجام .كند

  كـل  اداره و كشـور  از خـارج   مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  برعهده مورد برحسب
  متوسـطه  نهايي متفرقـه دوره   مواردي اجراي امتحانات  نينچ در .بود خواهد  امتحانات

 .بود خواهد  پرورش و  آموزش وزير از مجوز اخذ  به منوط
  پايـه   كـه  مواردي در  متوسطه و  تحصيلي  راهنمايي  دوره  داخلي  امتحانات  اوراق  تصحيح -6 ماده

 ، نهـايي  امتحانات  اوراق  تصحيح نيز موجود نباشد و  ايراني  مدرسه در  تحصيلي  يا رشته
 .بود كشور خواهد از  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل اداره  برعهده

 . خواهد داشت  نظارت  امتحانات  اجراي  برحسن  تحاناتام  كل  اداره -7  ماده
  در داخـل   مورد عمل  مقررات  ،تابع است  نشده  اشاره  آن  به  نامه  آئين  در اين  كه  مواردي -8  ماده

 .خواهد بود كشور
كـل    اداره  همكـاري  بـا   امتحانـات   كـل   توسـط اداره   نامه ينئآ  اين  اجرايي  دستورالعمل -9  ماده

 و  آمـوزش  تأييد وزير و با  تهيه ذيربطكشور و دفاتر  از  خارج  مدارسآموزش و پرورش 
 .شود مي  ابالغ  پرورش

داوطلبـان    امتحانـات   در ارتباط با برگزاري  قبلي  مصوبات  كليه  نامه آئين  اين  تصويب با -10  ماده
 . است  از كشور ملغي  خارج آزاد 
  بيسـت  و كشور در ششصداز   خارج ) متفرقه(آزاد   داوطلبان  امتحانات  برگزاري  نامه آئين: موضوع

 رسـيد،   تصويب  به 10/10/1377  مورخ  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  جلسه  و نهمين
  .شود  مورد اجرا گذاشته  به  .است  صحيح

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

  المللي  بين  آموزشي  هاي مجتمع  امتحانات  نامه  ينئآ
  27/4/1378تاريخ 8/578/120شماره ابالغ  – 24/4/1387تاريخ 636جلسه

 

  :  هدف -  اول  فصل
  معلمـان   از وظـايف   و پرورشـي   آموزشي  هاي فعاليتاز   المللي، ارزشيابي  بين  آموزشي  مجتمع در

  يـاددهي  در فرآيند  انآموز دانش  فعال  و مشاركت  مجتمع  و اثر بخشي  منظور كارآيي  به  كه  است
 .پذيرد مي  زير انجام  هاي هدف  به  نيل  جهت  و يادگيري

 . انآموز دانش  تربيتي و  تحصيلي  مستمر پيشرفت  ارزيابي -1
 سـاختن   نيـز مطلـع   خـود و   تربيتـي  و  تحصيلي  پيشرفت  از ميزان  انآموز دانش  ساختن  آگاه -2

 . فرزندانشان  تحصيلي  وضعيت از  آنان  اولياي 
 .انآموز دانش در  سالم  هاي رقابت ابتكار و تالش،  روحيه  پرورش و استعدادها  پرورش – 3
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 .باالتر  تحصيلي  پايه  به  انآموز دانش  منظور ارتقاي  به  شرايط الزم  از تحقق  اطمينان  حصول -4
 هـاي  برنامـه  محتـواي  و  از كيفيت  ارزشيابي  مورد نياز براي  از اطالعات  قسمتي  آوردن بدست -5

 . كار مجتمع و  ستدري  وسايل ، روشها وآموزشي 
    .آينده  هاي فعاليتدر   آنان  راهنمايي منظور به  آموزان دانش  عالئق و استعدادها  تشخيص -6
  

  :  كليات -  دوم  فصل
و   ماه بهمن  دهم  لغايت  اول  نوبت  شود، امتحانات برگزار مي  دونوبت در  مجتمع  امتحانات -1  ماده

  در ايـام  .برگـزار خواهـد شـد     هـر سـال    خـرداد مـاه    پايـان   لغايت  دوم  نوبت  امتحانات
 دايـر   دوم  نوبـت   امتحانـات  در .بـود  خواهـد  داير  درس  هاي كالس  اول  نوبت  امتحانات

 .  نيست  الزامي  درس  هاي كالس  بودن
 و آيـد  مـي   عمـل   به  نوبت  همان  شده  تدريس  از مطالب  دوم و  اول  هاي نوبت  امتحانات -1 تبصره

 .گردد مي  مربوط تصحيح  معلمان  وسيله  به  امتحاني  اوراق
 بـا   دوم  و در نوبـت   يـك   ضـريب   بـا احتسـاب    اول  در نوبـت   هـر درس   امتحان  نمره -2  تبصره

 .گردد مي  درج  در كارنامه 2  ضريب  احتساب
 ارزشـيابي   و نمـره   پايـاني   نامتحـا   نمـره   ميـانگين   در هر نوبـت   هر درس  امتحان  نمره -2 ماده

 .شود مي  مشخص 20  بر مبناي  خواهد بود كه  نوبت  مستمر همان 
 يـادگيري   هاي فعاليت در آموز دانش  مشاركت  ميزان  به  توجه با مستمر  ارزشيابي  نمره -1 تبصره

مرتبط   هاي فعاليت  ، بررسي تدريجي  هاي پرسش  ، انجام درسي  تكاليف  بررسي  طريق از
هـا در دفتـر    ارزشـيابي   ايـن   نمـره  .شـود  مي  تعيين  و نظاير آن  از كالس  خارج با درس
 حـداكثر ده  مستمر  ارزشيابي  نمره ها آن  اساس بر و  ثبت  معلم  و دفتر خصوصي  كالس

 5  حـداقل  .گـردد  امتحانات هر نوبت تحويل مسـئول مدرسـه مـي    برگزاري از  قبل روز 
 . يابد مي  اختصاص  از كالس  خارج  هاي فعاليت  به مستمر  رزشيابيا  از نمره  نمره

  از تمـام   خواهـدبود كـه    پاياني  امتحان  برمبناي صرفاً  ماه شهريور  نوبت  امتحاني  نمره -2  تبصره
  در آن  دوم  مسـتمر نوبـت    ارزشـيابي   نمـره  آيـد و  مـي   عمـل   به  درسي  كتاب  محتواي
 .نخواهدداشت  دخالت

 از  يا انتقال  مرخصي  را در صورت  در دفتر خصوصي  شده  ثبت  هاي بايد نمره  معلمان -3  تبصره
 .دهند  جديد تحويل  معلم  به  مجتمع  طريق

 از  قبـل   حـدود يكمـاه  (بـار    يـك   حداقل  نوبت هر  در طول  است  موظف  مدير مجتمع -4 تبصره
 .نمايد  مطلع  مستمر هر درس  ارزشيابي  تايجرا ازن  وي  آموز و ولي دانش)  امتحانات

  اسـاس  بـر   توسط معلم  و دوم  اول  هاي در نوبت  در هر درس  آموزان دانش  امتحان  نمره -3  ماده
در   معلـم   بوسيله  نمره  شود اين مي  تعيين  پاياني  امتحان  مستمر و نمره  ارزشيابي  نمره

  هر نوبت  امتحانات  روز بعد از خاتمه 10و حداكثر  شود و امضاء مي  ها ثبت نمره  ليست
 .گردد مي  مجتمع دفتر  تسليم

  مـاه   انضـباط حـداكثر يـك     و نمـره   و تجديـدي   ، دوم اول  هاي نوبت  امتحاني  هاي نمره -4  ماده
  و كارنامـه   مجتمـع   شـده   پلمـپ   در دفتـر امتحانـات    هر نوبـت   امتحانات  از خاتمه پس

بـا جـوهر     خـوردگي   و قلم  خدشه  و بدون  جداگانه  در ستونهاي  آموزان انشد  تحصيلي
 .شود مي  ثبت  و با دقت  مشكي
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و   آموزان دانش  كارنامه  ذيل در  نمرات  ثبت  مسؤول و  مجتمع مدير  خانوادگي  نام و  نام -1 تبصره
امضـاي    بـه   امتحانات  قطعي  نتيجه  اعالم از  پس  ماه  يك و حداكثر  درج  امتحانات دفتر
 .گردد مهر مي  مجتمع مهر با و رسد مي  نمرات  ثبت ولؤمس و مدير

 و  آمـوزش   كـل   توسـط اداره   آمـوزان  دانـش   تحصيلي  و كارنامه  دفتر امتحانات  نمونه -2  تبصره
  عـالي   شـوراي   معـين   از تأييـد كميسـيون    پس و  از كشور تهيه  خارج  مدارس  پرورش
 .شود مي  ابالغ  پرورش و  آموزش

  توسـط فـردي    تحصـيلي   سال  پايان از  پس  بايد حداكثر دو ماه  مجتمع  دفتر امتحانات -5  ماده
،  شود بررسـي  از كشور مأمور مي  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  از سوي  كه

 .و امضاء گردد مسدود، مهر
 اوراق  هـر علتـي    ، بـه  هـر امتحـان    از انجـام   پـس   هفته  يك  رفمربوط ظ  معلم  چنانچه -6  ماده

بايـد    متبـوع   كل  اداره  به  موضوع  گزارش  ضمن  نكند، مدير مجتمع  را تصحيح  امتحاني 
واجـد    از معلمـان   تيـار يكـي  در اخ  تصـحيح   را جهت  امتحاني  خود اوراق  تشخيص  به

 .دهد قرار شرايط
 و در  مـاه   شـش   مدت  به  داخلي  در امتحانات  ماه  خرداد، شهريور و دي  اناتامتح  اوراق -7  ماده

  ولـي . شـود  امحاء مـي   برابر مقررات  و سپس  نگهداري  يكسال  مدت  به  نهايي  امتحانات
  شـود و الزم  مـي   محسوب  تحصيلي  و مدارك ها جز نمره  اصلي  و ليست  امتحاني دفاتر
  كه  آموز نيز تا مدتي دانش  تحصيلي  كارنامه  در ضمن. شود  نگهداري  طور دائم  به  است

  1.حفظ گردد  مجتمع در بايد  است  نشده  وي  ولي  تحويل  برابر مقررات
 و نظافـت   بهداشـت   اصـول   رعايت ، رفتار، اخالق  بر اساسآموز  هر دانش  به  در هر نوبت -8  ماده

  انضـباط داده   نمـره   يـك   مجتمـع   مقـررات   رعايـت و   حضور و غياب  ، كيفيت شخصي 
  تحصـيلي   در كارنامه  ولي شود منظور نمي  كل  معدل  انضباط در محاسبه  نمره. شود مي

 .گردد مي  درج  و دفتر امتحانات
 كليـه   آيـد كـه    مـي   بدسـت   طريق  بدين  امتحاني  آموز در هر نوبت انضباط دانش  نمره -1  تبصره

از   هـر يـك    انضـباط بـراي    نمره  يك  هر نوبت  پايان  امتحاني  با نمرات  همزمان  معلمان 
  ايـن   معـدل   دفتر مجتمـع  .نمايند مي  تسليم  دفتر مجتمع  خود به  كالس  انآموز دانش
  معاونـان  مـدير و ضـمناً   .گيـرد  در نظـر مـي    انضباط معلمـان   نمره  عنوان  را به ها  نمره

  دفتـر مجتمـع    بـه  آمـوز  دانـش  هر  انضباط براي  نمره  يك  طور مشترك  ز بهني  مجتمع
خواهـد    آموز در هر نوبت انضباط دانش  نمره مذكور،  نمره دو  ميانگين .كنند  مي  تسليم

 .بود
 انضـباط منظـور    كننـد نمـره   مـي   استفاده  تحصيلي  از جهش  كه  انيآموز دانش  براي -2  تبصره

 .گردد نمي
  مـدير مجتمـع    و عملـي   ، شـفاهي  كتبـي   عضو مؤثر در امتحانـات   نقص  دارندگان  براي -9  ماده

  دروس  از امتحـان   لـزوم   نمايد و در صـورت  مي  عضو فراهم  با نقص  متناسب  تسهيالتي
  صورتي  در چنين. شوند مي  باشند معاف نمي  آن  انجام  قادر به  از نظر جسمي  كه  عملي
  امتحـان   براي)  عملي - شفاهي(باشد   داشته  امتحان  دو نوع ،مذكور  يا دروس  ساگر در

  اي باشـد نمـره    عملـي  صـرفاً   درس  شود و اگـر امتحـان   مي منظور 20  نمره  غير عملي

                                                           
كـه طـي شـماره     31/3/80مـورخ   آمـوزش و پـرورش  سـومين جلسـه شـوراي عـالي      و شصـت و  به استناد مصـوبه ششصـد  -1

 .ابالغ شده است 3/4/80مورخ  8/792/120
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  مدير و دو نفـر از معلمـان    امضاي  به  اي جلسه صورت  حالت  منظور نخواهد شد، در اين
  دهند و موضـوع  مي  توضيح را  ماده  اين  مستند به  شده  انجام  تتسهيال .شود مي  تنظيم

  درج  آموزان دانش  قبيل  اين  تحصيلي  و كارنامه  امتحانات دفتر  مالحظات  بايد درستون
 .شود

  به شود  اي دچار سانحه  از آن  يا قبل و  امتحانات  برگزاري  در زمان  يآموز دانش  چنانچه - تبصره
  مجتمـع  مـدير   از طرف  كه  مناسبي  تواند از منشي نباشد، مي  نوشتن قادر به  هك  نحوي
 .نمايد  شود استفاده مي  تعيين

 برابـر   اساسـي   درقـانون  مـذكور   دينـي   هاي اقليت  آموزان  دانش  ديني  تعليمات  امتحان -10  ماده
  كارنامـه  و  در دفـاتر امتحـاني    آن  و نمره  انجام  پرورش و  آموزش  وزارت  ايه نامه  يوهش

  دينـي   در تعليمـات   شـركت   آمـوز بـه   دانـش   تمايل  در صورتناً ضم. ودش  مي قيد  آنان
 1.نخواهد بود  وي  شركت  براي  منعي  اسالمي

 بهـداري   تشخيص  مؤثر به  ، بيماري مدرسه  به  دسترسي  مانند عدم  عللي  به  كه  افرادي -11  ماده
يـا   شـوند و   وارد مدرسه  موقع  اند به از كشور نتوانسته  در خارج  يا اقامت و اه آموزشگاه 

 طبـق   الزم  سـني  شـرايط   با رعايـت  باشد  ايجاد شده  آنان  تحصيالت  ادامه در  اي وقفه
 .شوند  وارد مجتمع  پايه  تعيين  در امتحان  شركت توانند با مي  اجرايي  نامه آئين 

 تجديـدي   و بـدون   نـوبتي   يك  صورت  به  نامه ينئآ  مفاد اين  طبق  پايه  تعيين  امتحان -1  تبصره
  كنندگان  آزاد خواهد بود شركت  داوطلبان  مواد امتحاني عيناً  آن  و مواد امتحاني  است 

، 18  مفـاد مـاده    با رعايت  شوند كه مي  شناخته  قبول  شرطي  به  پايه  تعيين  امتحان در
  بـا تمايـل    مـردودي   صورت نباشد و در 10كمتر از   دروس در ساير  آنان  امتحاني  نمره

 .آورد  بعمل  تر امتحان Ĥئينپ  پايه در  تواند از وي مي  ، مجتمع داوطلب
و   امتحانـات  دفتـر   مـاه  شـهريور   سـتون  در  شـدگان   قبول  پايه  تعيين امتحان  نمرات -2 تبصره

  ايـن  11  مـاده   بـه   اشـاره  بـا   نامـه  معرفـي   شـماره . شود مي  ثبت  نانآ  تحصيلي  كارنامه
 .شود ، مهر مي مهر مجتمع با مدير  امضاي از  پس و  درج  مالحظات  ستون در  نامه آئين

  تحصـيلي   پايـه   منظـور تعيـين    صـرفاً بـه    مـاده   ايـن   اسـاس  بـر   پايه  تعيين  امتحان -3  تبصره
 .ندارد  ديگري  و ارزش باشد مي  تحصيل  ادامه و  مجتمع  بهورود   جهت آموز دانش

 .خواهدبود خود  خاص  مقررات  تابع  الملل  بين  ديپلم  امتحانات -12  ماده
  به  دي و شهريور خرداد،  نوبت  سه در  ايران  المللي بين  مجتمع  دوازدهم  سال  امتحانات -13 ماده

  برنامـه   تنظـيم  و  تهيـه  .آيـد  مـي  بعمـل   درسـي   كتـاب   محتـواي   از تمام  نهايي  صورت
و   سـنجش   كـل   اداره توسـط   امتحانات  برگزاري بر  نظارت و  سؤاالت  طراحي ،امتحاني
 .اعطا خواهد شد  ديپلم  شرايط مدرك  واجدين  به .گيرد مي  انجام  ارزشيابي

 ريـز  و  دوازدهـم   سـال   انآمـوز  دانـش   مشخصـات   فهرست  است  موظف  مدير مجتمع -1  تبصره
 نمـره  مسـتمر و   و ارزشـيابي   عملي و  شفاهي  دروس  ، نمرات اول  نوبت  امتحاني  نمرات

  كـل   اداره  به  نهايي  امتحانات  شروع از  قبل  هفته  يك حداكثر را  آنان از  يك انضباط هر 
 .دارد  كشور ارسال از  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش

 امتحـان   نمـره   خواهدبود كـه  مستمر موثر  ارزشيابي  نمره  شرطي  به  نهايي  امتحان در -2تبصره
 .نباشد  كمتر از هفت  پاياني 

                                                           
كـه طـي شـماره     31/3/80مـورخ   آمـوزش و پـرورش  الي و شصـت و سـومين جلسـه شـوراي عـ      به استناد مصوبه ششصـد  -1

 .ابالغ شده است 3/4/80مورخ  8/794/120
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سـنجش    كل  توسط اداره  اوراق  و تصحيح  نهايي  امتحان  برگزاري  نحوه  دستورالعمل -3  تبصره
 كشـور  از  خـارج   رسمـدا   پـرورش  و  آموزش  اداره كل  همكاري با  تحصيلي  ارزشيابيو 

 .شود مي  ابالغ  پرورش و  آموزش وزير از تأييد  و پس  تهيه
 نماينـد  مـي   تحصـيل   خـارجي  و ايرانـي   المللـي   بين  هاي  مجتمع در  كه  آموزاني دانش -4 تبصره

 طي دوره با ، تطبيق از  پس توانند مي نشوند  المللي بين  دپيلم  دريافت  به  موفق  چنانچه
  مجتمـع   ايرانـي   ديپلم  و مدرك  شركت  باقيمانده  دروس  در امتحانات ، آموزش  يكساله 

  .نمايند  را دريافت  المللي بين
  

 :  در امتحانات  شرايط قبولي -  سوم  فصل
 :شرايط زير باشد  داراي  شود كه مي  شناخته  قبول  در خرداد ماه  يآموز دانش -14  ماده

 .نباشد  كمتر از ده  وي  كل  معدل -  الف
  كمتـر از ده   ضـريب   بـدون   از مواد درسي  يك  او در هيچ  دوم  نوبت  امتحاني  نمره -  ب

 .نباشد
 .نباشد 30كمتر از   از مواد درسي  يك  در هيچ  وي  ساليانه  نمرات -  ج

 خواهـد   دوم  نوبـت   نمـره  برابر دو و اول  نوبت  نمره  جمع  حاصل  درس هر  ساليانه نمره -1 تبصره
 .بود

 جز نمـره   به(  دروس  همه  ساليانه  نمرات  از مجموع  است  آموز عبارت دانش  كل  معدل -2  تبصره
 . پايه  آن  برابر تعداد مواد درسي  بر سه  تقسيم) انضباط 

 مـردود  باشـد 7از كمتـر  دوم  نوبـت   امتحانـات  از  پـس   وي  كـل  معدل  كه  آموزي دانش -15  ماده
 .شود مي  شناخته

 نمـره   ولـي  باشـد  7 حـداقل   مـاه  خرداد  امتحانات از پس او  كل  معدل  كه  يآموز دانش -16ماده
 نرسـيده  قبولي  نصاب حد  به  دروسي يا درس در  وي  ساليانه  نمره يا  دوم  نوبت  امتحان 
 دروس يـا   درس  آن امتحـان  در  مـاه  شـهريور  در بايـد  و شود مي  شناخته تجديد باشد 

 گـردد  مي  درج دو  ضريب با  تجديدي  ستون رد ماه شهريور امتحاني  نمرات كند، شركت
 صـورت  در و محاسـبه   كـل   معدل در دروس يا درس  همان  ماه خرداد نمره  جاي  به و
 .شود مي  شناخته  قبول 14  ماده  ب و  الف  در بندهاي  شرايط مندرج احراز 

 خـرداد   امتحانـات   شود كـه  برگزار مي  محلي  همان در آموز دانش هر  تجديدي  امتحان -17  ماده
 از  قبـل   يآموز دانش  سرپرست يا  ولي  اقامت  محل  كه  صورتي در  است  گذرانيده را  ماه

و   تحصـيلي   اخذ پرونـده  تواند با آموز مي يابد، دانش تغيير  تجديدي  امتحانات  برگزاري
  تأييـد اداره  مربـوط و   مجتمـع  از)  تجديدي مواد و  مشخصات  حاوي( دار  عكس  گواهي

 در و  ديگـر منتقـل    ايرانـي   مجتمـع   بـه  كشور، از  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل
 .نمايد  شركت  باقيمانده  امتحانات

 در  ولي باشد) 10(  ده  حداقل  ماه شهريور خرداد يا در  وي  كل  معدل  كه  يآموز دانش -18  ماده
در دو   باشـد ولـي   )12( دوازده  حـداقل  وي  كـل   معدل يا و  از ده كمتر  نمره  درس  يك

 .شود مي  شناخته  نمايد، قبول  كسب از ده كمتر  نمره  درس
 14  مـاده   احـراز بنـد ج   شـرط   بـه   مـاه  درخـرداد   ماده اين مفاد از آموز دانش  استفاده -1تبصره

 .  است  بالمانع
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 مـاده   ايـن  مفـاد  از بـار )2(دو  درس هـر  در  تحصيلي  دوره  يك در تواند مي آموز دانش -2تبصره
 .نمايد  استفاده 

استفاده از مفاد اين ماده در ستون مالحظات دفتـر امتحانـات و كارنامـه تحصـيلي و      -3تبصره
 .شود مي  درج ،نام ثبت  نامه  معرفي و معرفي 

  داشـته   غيرموجه  غيبت  درسي  دوم يا  اول  نوبت  پاياني  امتحان در  يآموز دانش  چنانچه -19ماده
  از ميـانگين   درس  آن در  وي  نمـره  شود و مي  محسوب صفر  درس  آن پاياني  نمره باشد،
 .شد خواهد  تعيين صفر  نمره و  نوبت  مستمر آن  ارزشيابي  نمره

 در صفر  نمره  داشتن  منزله  به  نهايي  امتحان  جلسات در  جهو غيرمو  از موجه  اعم  غيبت - تبصره
 . است  درسي  ماده  آن  امتحان

 نمـره   دروس  تمام يا و چند ، يك در  اول  نوبت در  موجه  غيبت  علت  به  كه  يآموز دانش -20ماده
 يـا   درس  امتحـاني   نمرات  جاي  به  وي  دوم  نوبت  امتحاني  نمرات باشد  نداشته  امتحاني 

 . گردد مي منظور ، نداشته  نياامتح  نمره ها آن در  كه  دروسي

 درسـي  مواد تمام يا و چند ، يك از  دوم  نوبت در  موجه  غيبت  علت  به  كه  يآموز دانش -21  ماده
 يـا   درس آن،  ذيـل   تبصـره  و 25  رعايـت مـاده   بـا  تواند مي باشد نداشته  امتحاني  نمره 

 .شـود   نتيجـه   اعـالم   مـاه  خـرداد   شـرايط قبـولي   برابر و دهد  را امتحان مربوط  دروس
 نكند،  شركت  موجه  غايبين  امتحانات در  از دروس  برخي يادر تمام  آموز دانش  چنانچه
  درامتحـان  مـاه  شـهريور  در  تجديـدي   انآمـوز  دانش  همراه ساير ،معدل  محاسبه  بدون
 همانند  آموزان دانش  قبيل اين  نتيجه اعالم. شركت خواهد كرد طمربو  دروس يا  درس
  1.تجديدي خواهد بود  آموزان دانش ساير

 تمـام  يـا  و چند ، يك در  دوم و  اول  هاي درنوبت  موجه  غيبت  علت  به  كه  يآموز دانش -22  ماده
  آن  ذيـل  تبصـره  و 25  مـاده   رعايت تواند با مي باشد  نداشته  امتحاني  نمره  مواد درسي 

  بـدون   آمـوزان  دانـش   قبيل  اين  مأخوذه  نمرات .دهد  امتحان مربوط را  دروس يا  درس
رايط شـ برابـر  و  گـردد  منظور مـي   دوم  نوبت  براي 2  باضريب و  اول  نوبت  براي ، ضريب
 از دروس  برخـي  يـا   تمام در آموز دانش  چنانچه .شود مي  نتيجه  اعالم  ماه خرداد  قبولي

ان آموز دانشساير  همراه ، معدل  محاسبه  بدون نكند،  شركت  موجه  غايبين  امتحانات در 
  مربـوط شـركت    دروس يا  درس  امتحان در  ماه شهريور در  تجديدي  انآموز دانش ساير

  بـدون   آمـوزان  دانـش   قبيل  اين  ماه شهريور  نمره، كل  معدل  محاسبه  براي كرد خواهد
  آنان  نتيجه  اعالم و گردد منظور مي  دوم  نوبت  براي 2 ضريب با و  اول  نوبت  براي ضريب

 2.بود خواهد  تجديدي آموزان  دانش همانند ساير

                                                           
  .توضيح پاورقي صفحه بعد مالحظه شود -1
كـه طـي شـماره     31/3/80مـورخ   آمـوزش و پـرورش  و شصـت و سـومين جلسـه شـوراي عـالي       به استناد مصوبه ششصـد  -2

  .اصالح گرديد 22و  21ابالغ شده است، مواد  3/4/80مورخ  8/793/120
 234و تفسير آن در جلسه  26/3/79مورخ  آموزش و پرورشو چهل و نهمين جلسه شوراي عالي  به استناد مصوبه ششصد  -3

 .7/4/79كميسيون معين شوراي مذكور مورخ 
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 دوم و  نوبـت   از مواد درسي  يك  هيچ  امتحانات نتواند در  موجه عذر با  يآموز دانشاگر  -23 ماده
  نداشـته  يـا   داشـته   نمـره   اول  نوبـت  در  از اينكـه  نظـر  صرفكند،   شركت  شهريور ماه

 .گردد مي  محسوب  تحصيلي  وقفه  وي  براي  تحصيلي سال  باشد،آن
 از  قبـل  و  نـام   ثبـت  از بعـد   زمـاني   فاصـله  در  موجـه  عذر  بدون  يآموز دانش  چنانچه -24 ماده

 مسـتمر   ارزشـيابي   نمـره   كه چند هركند   ترك را  مدرسه  اول  نوبت  امتحانات  برگزاري
  مـردودي   كارنامـه  و  شـده   تلقي  تحصيل  ترك  وي  براي  تحصيلي  سال  آن اشدب  داشته
  عذرموجـه   بدون  اول  نوبت  امتحانات  برگزاري از بعد  آموزي دانش اگر و گردد نمي صادر

 شهريور و  دوم  نوبت  درسي مواد  امتحانات از  يك  هيچ در نتواند يا كند  ترك را  مدرسه
 .گردد مي صادر  مردودي  كارنامه وي  براي  تحصيلي  سال  آن نمايد  شركت

 غيبـت   درسي  يا چند ماده  در يك  ماه شهريور يا خرداد  امتحان در  كه  آموزي دانش از -25ماده
 بـا   هماهنـگ   و در امتحانـات   مدرسـه   با تأييد شـوراي   داخلي  كند در امتحانات  موجه 

  هفتـه  دو تـا  از كشور  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  خاص  كميسيون تأييد
 1.آيد مي  بعمل  امتحان  دروس يا  درس  آن از امتحانات،  ايام  پايان از  پس

 هيـأت   رئـيس   بـا موافقـت    شـهريور مـاه    نهـايي   امتحان  موجه  از غايبين  اخذ امتحان -  تبصره
 .خواهد بود  بالمانع  ممتحنه

صـورت   در تواننـد  مـي  مـاه،  شـهريور  و خرداد متفرقه  داخلي امتحانات  موجه  غايبين -26ماده
از كشـور، تـا دو     خـارج   مـدارس   پـرورش  و  آموزش  كل  اداره  خاص  كميسيون  موافقت
 2.كنند  ركتمربوط ش  يا دروس  درس  امتحانات، در امتحان  ايام  پايان از  پس  هفته

 خـود   ولـي   كتبـي   تقاضـاي  بـا  و شرايط زيـر   رعايت با  برجسته و  ساعي  انآموز دانش -27  ماده
  صـورت   بـه   موفقيـت   ، درصـورت  داده  امتحـان  بـاالتر را   پايـه   شهريور ماه توانند در مي

 .ارتقاء يابند  بعدي  پايه  به  جهشي
  نمـره   حـداقل   دروس  كليـه  در و 18  آنان  كل  معدل  خرداد حداقل  امتحانات در - الف
 .باشند  نموده  كسب 15
 كليـه  در 18 معـدل   حـداقل   كسـب  بـر   عـالوه  ) جهشي(  ماه شهريور  امتحانات در - ب
 .نمايند  كسب 15 نمره  حداقل  دروس 

  تحصـيلي   جهـش  تواند از بار مي فقط دو  مجتمع در  تحصيل  درطول آموز دانش هر - ج
 .نمايد  استفاده

  كارنامـه  و  دفتـر امتحانـات    شهريور مـاه   ستون در  جهشي  امتحان  شدگان  قبول  نمرات - تبصره
 .شود امضاء مي و مهر  نامه  ينئآ  اين 27  ماده مفاد  به ذكر استناد با و  ثبت  تحصيلي

  امتحانـات   نتيجـه   ماز اعـال   روز پـس  5حـداكثر    امتحـاني   نمـرات   بـه   اعتراض  مهلت -28 ماده
 .خواهدبود

اختيـار   نظـر در  تجديـد   جهـت  را  معترضـان   امتحاني  اوراق  است  موظف  مجتمع مدير
 تجديـد نظـر    ورقـه   نمره قرار دهد،  درس  همان  معلمان نفر ديگر از  يك مربوط و  معلم
  صـورت  در گـردد و  تأييـد مـي    نظر كننـده  تجديد  علمم و مربوط  معلم  امضاي با  شده

  . االجراء است الزم و  قطعي و  كننده  تعيين واجد شرط  سوم  معلم نظر نظر،  اختالف

                                                           

 
 
كه طي  8/6/79مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشسي و هشتمين جلسه كميسيون معين  و دويستبه استناد مصوبه  -1

 .ابالغ شده است 26/8/79مورخ  1/2602/120شماره 
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  :سايرموارد -  چهارم  فصل
 دوره  داخلـي   امتحانات  متخلفان  مطابق  پنجم تا  اول  هاي پايه  امتحانات در  متخلفان با -29 ماده

  داخلـي   امتحانـات   متخلفـان   مطابق  هشتم تا  ششم  امتحانات در  متخلفان با و  ابتدايي 
  متخلفـان   مطـابق   يـازدهم  تـا   نهـم   هاي پايه  امتحانات در  متخلفان با و  راهنمايي  دوره

  مطـابق )  نهـايي (  دوازدهـم   سـال   امتحانات در  متخلفان با و  متوسطه  داخلي  امتحانات
رفتـار    و پـرورش   آمـوزش   يعـال   شـوراي   مصـوب   متوسـطه   نهـايي   امتحانات  متخلفان

 .شود مي
 بـر آمـوزش و پـرورش   صدور مجوز از سوي وزارت   صورت در آزاد  داوطلبان  امتحانات -30ماده

برگـزار   زيـر   بنـدهاي   بارعايـت  مربـوط و   هاي دستورالعملو   نامه آئين  اين مفاد اساس 
  .شود مي
تحصـيلي    سـال   ضـمن   ناظر بر تحصـيالت   كه  نامه  ينئآ  از اين  هايي تبصره و مواد - الف

 .آزاد نخواهدشد  داوطلبان  شامل ، است ان آموز دانش
  عمـل   بـه   درسـي   كتـاب   محتـواي   آزاد از تمـام   داوطلبان  براي  دوم  نوبت  امتحان - ب
 . آيد  مي
 .شود مستمر منظور نمي  ارزشيابي  آزاد نمره  داوطلبان  براي - ج
انضـباط منظـور     نمره  آنان  براي و  بوده  معاف  ورزش  درس  امتحان از آزاد  داوطلبان -د

 .شود نمي
 شـهريور  توانند در مي  نامه  ينئآ  اين 27  در ماده  آزاد واجد شرايط مندرج  داوطلبان - ه

  يهپا  مذكور به  در ماده  احراز ضوابط مندرج  صورت در و  شركت  جهشي  امتحان در  ماه
 .ندبباالتر ارتقاءيا

ـ آ در  منـدرج   نـام   ثبت  شرايط سني  رعايت با  مردودي  سالهاي تعداد حداكثر -31ماده  نامـه  ينئ
  تا يـازدهم   و نهم  دو سال  تا هشتم  اول  تحصيلي  هاي از پايه  يك هر در  مدارس  اجرايي 

توانـد در   آموز مي و دانش وجود ندارد  تكرار پايه  دوازدهم  در كالس.خواهدبود سال  يك
 .نمايد  بعد شركت  سال  ماه خود در دي  باقيمانده  دروس  امتحان

 شرايط ساير  رعايت با  است شده  قبول  كه  اي پايه  درهمان  انآموز دانشمجدد   نام ثبت -32  ماده
   1. مجازاست  متفرقه  صورت  بهصرفاً 

مواد درسي در هر پايه تحصيلي و نوع امتحان هر درس به تصويب كميسـيون معـين    -33 ماده
  .رسد مي  پرورش و آموزش  عالي  شوراي 
  جلسه  ششمين و  سي و ششصد در  المللي بين  آموزشي  هاي مجتمع  امتحانات  نامه آئين : موضوع

  بـه  ، اسـت   صـحيح  .رسيد  تصويب  به24/4/1378  مورخ  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي
  .شود  اجرا گذاشته مورد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

                                                           
 اجرايي مدارس نامه آئين 37به استناد ماده  -1
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  خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  تأسيس  نامه  آئين
  2/9/1378تاريخ 8/2653/120شماره ابالغ  – 6/8/78تاريخ  641جلسه

  
  مناسـب   هـاي  فرصـت   منظـور تـأمين    شود به مي  داده  اجازه  پرورش و  آموزش  وزارت  به -1 ماده

 ويـژه   غيرانتفـاعي   مدرسـه   صدور مجـوز تأسـيس    به  نسبت  خارجي  اتباع  فرزندان  براي تحصيلي
 .كند  اقدام  خارجي  اتباع 

  مـدارس   مربـوط بـه    هاي نامه و آئين  درسي  هاي ، برنامه تحصيلي  ، مقاطع آموزشي  نظام -2  ماده
خواهـد بـود     جهـان   آموزشي  هاي  از نظام  يكي  بقمطا  آن  كليات  كه  خارجي  اتباع  ويژه

 .رسد مي  نامه  آئين  اين 8  ماده  تأييد كميته  به پيشنهاد و  توسط مؤسس
 از  يـك  هـر  را در  مدرسـه   هفتگـي   از برنامـه   سـاعت  4  حـداقل   اسـت   موظف  مؤسس -  تبصره

 . دهد  اختصاص  ايران  اجتماعي  تعليمات و  فارسي  زبان  آموزش  به  تحصيلي  هاي پايه
 :شرايط صدور مجوز  -3  ماده

 .باشد  ايراني  مؤسس -1
  اتبـاع   ويـژه   مدرسـه   تأسـيس   بـراي   مؤسـس   و صالحيت  مدرسه  تأسيس  ضرورت -2

 .باشد  رسيده  امور خارجه  تأييد وزارت  به خارجي
 مغـاير   و پـرورش   آمـوزش   عمـومي   مقـررات  و  با قـوانين   مدرسه  درسي  هاي برنامه -3

 .نباشد
 .نخواهند بود  ايراني  انآموز دانش  و پذيرش  نام  ثبت  مجاز به  مدارس  گونه اين -4 ماده

 بـه   نسبت  پرورش و  آموزش  تواند با اخذ مجوز از وزارت مي  مؤسس  در موارد استثنايي -  تبصره
تأييـد    بايـد بـه    شرايط استثنايي  مربوط به  دستورالعمل .كند  اقدام  فرد ايراني  نام  ثبت 

 .برسد  نامه  ينئآ  اين 8  ماده  كميته
  از ادامـه   كـه   خـارجي   اتبـاع   ويـژه   مـدارس   آموزان از دانش  دسته  آن  تحصيلي  مدارك -5  ماده

  ند بـه باشـ   ايرانـي   در مدرسه  تحصيل  به  مايل و  شده  منصرف  مدارس  در اين  تحصيل
 و  آمـوزش   از تأييد وزارت  ، پس ايراني  در مدارس  تحصيل  شرايط ادامه  شرط دارا بودن

 .خواهد شد  ارزشيابي  خارجي  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي  نامه  ينئبرابر آ  پرورش
  يدارا  كـه   خـارجي   اتبـاع   را از بـين   مـدارس   اينگونه  كاركنان تواند مدير و مي  مؤسس -6  ماده

 .نمايد  انتخاب  ايراني  اتباع  هستند و همچنين  كار در ايران مجوز
 .خواهد كرد  نظارت  مدارس  اينگونه  فعاليت بر  پرورش و  آموزش  وزارت -7  ماده
 ، تأسـيس  صـدور مجـوز   خـارجي،   اتبـاع   ويـژه   مـدارس   مشـكالت   بررسـي  منظـور   به -8  ماده

 و  آمـوزش   عمـومي   با مقررات  مدرسه  هاي برنامه  مغايرت  عدم  ، تشخيص مدرسه انحالل
  ايـن   اجرايـي   دسـتورالعمل   بررسـي  و  شـهريه   در مـورد ميـزان    گيري  تصميم ، پرورش
 و  آمـوزش   عـالي   شـوراي   زير در دبيرخانـه   از افراد مشروحه  مركب  اي كميته  نامه آئين

 :شود مي  تشكيل  پرورش
   وي  يا معاون  عالي  شوراي  دبيركل -1
   المللي  بين  علمي  هاي همكاريدفتر   مديركل -2
 از كشور   خارج  مدارس  مديركل -3

   امور خارجه  وزارت  نماينده -4
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   آموزشي  معاونت  نماينده -5
 3 بـا   آن  و مصـوبات   يافته  عضو رسميت 3با حضور   خارجي  اتباع  ويژه  مدارس  كميته -  تبصره

 .معتبر خواهد بود  موافق  رأي
 يكمـين  و  چهل و در ششصد  خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  تأسيس  نامه آئين :  موضوع

  بـه   اسـت   صحيح. رسيد  بتصوي  به 6/8/78 مورخ  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  جلسه 
  .شود  اجرا گذاشته مورد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
  

  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  تأسيس  نامه آئين  اجرايي  دستورالعمل
  خارجي

 شماره ابالغ - 26/2/1379تاريخ كميته مدارس غير انتفاعي ويژه اتباع خارجي14جلسه
  4/3/79تاريخ-8/818/120

  
  ناميـده  » مدرسـه «  دستورالعمل  در اين  هك  خارجي  اتباع  ويژه  غير انتفاعي  مدرسه :تعريف  - 1

  جمهـوري   مقـيم   خارجي  اتباع  فرزندان  براي  تحصيلي  ايجاد فرصت منظور  هب ودش  مي
ـ آ  مطابق  آموزان اولياء دانش  مشاركت  طريق از  ايران  اسالمي  شـوراي   مصـوب   نامـه  ينئ

 .شود  مي  اداره و  تأسيس  دستورالعمل  اين وو پرورش    آموزش  اليع
 : شرايط مؤسس -2

 . ايران  اسالمي  جمهوري  تابعيت -2-1
  اساسـي   قـانون  و  فقيـه  واليـت  و  اسـالمي   احكـام   بـه   عملـي   التـزام  و  اسالم  به اعتقاد -2-2

 . ايران  اسالمي  جمهوري
 . شهرت  حسن  داراي -2-3

  قـانون   بـه   ، التـزام  اساسـي   در قـانون   شده  شناخته  از اديان  يكي  به  در مورد متدينين -  تبصره
 . است  كافي اساسي

 . مانند منافقين  و يا غيرقانوني  منحرف  هاي ، گروهك گذشته  رژيم  به  وابستگي  عدم -2-4
 .سن  سال 30  حداقل و  تأهل  داشتن -2-5
 . آن  يا معادل  ليسانس  تحصيلي  مدرك  داقلح  بودن دارا -2-6
  . يا فرهنگي  آموزشي  سابقه  سال  سه  حداقل  بودن دارا -2-7

 :  مؤسس  هاي مسئوليتو   وظايف -3
از   خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  از اداره  مدرسه  تأسيس  صدور اجازه  درخواست -3-1

 .  الزم  مدارك  و تحويل  كشور و ارائه
 . مدرسه  تأسيس  در مورد ضرورت  امور خارجه  وزارت  اخذ تأييديه -3-2
و   و درسـي   آموزشـي   هـاي  ، برنامـه  تحصـيلي   مقـاطع  آموزشـي،   و پيشنهاد نظام  تهيه -3-3

  جهـان   آموزشـي   هاي نظاماز   يكي  مطابق  آن  كليات  كه  مدرسه  مربوط به  هاي نامه آئين
  تأييـد نهـايي    از كشـور جهـت    خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  خواهدبود به

 . خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  كميته
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 . مدرسه  تعهدات  انجام  جهت  الزم  اعتبار مالي  تأمين -3-4
 و  ، آموزشـي  بهداشـتي  ، ، فنـي  ، ايمني از لحاظ تملك  كه  مناسب  و محل  مكان  معرفي -3-5

از كشـور    خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  مورد تأييد اداره  الزم  وسايل و  تجهيزات
  .باشد

 از كشـور   خـارج   مـدارس   پـرورش  و  آموزش  كل  اداره  به  مدرسه  براي  مناسب  پيشنهاد نام -3-6
 . خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  توسط كميته  آن  نهايي تأييد  جهت
 از كشـور   خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  به  مدرسه  كاركنان مدير و  معرفي -7-3

 .  صدور ابالغ تأييد و  جهت
  كاركنـان   و اشـتغال   مجوز اقامـت   مدرسه  كاركنان و مدير  معرفي از  بايد قبل  مؤسس -1 تبصره

 . باشد  ذيربط اخذ كرده  خود را از مراجع  خارجي  

 آمـوزش و   كل  اداره  تشخيص  به را خود  صالحيت  مدرسه  اركنانك از  يك هر  چنانچه -2 تبصره
 .لغو خواهد شد  وي كار  به  اشتغال  بدهد اجازه  از كشور از دست  خارج  مدارس پرورش

  خـارج   مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  به  تحصيلي  هر پايه  شهريه  پيشنهاد ميزان -3-8
 . خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  كميته  و تأييد نهايي  بررسي  جهت كشور از

 .  مدرسه  هاي فعاليت  كلي  جريان  حسن بر  نظارت -3-9
 در دفتـر   كـه   و پـرورش   آمـوزش   بازرسـان   و تذكرات  مستمر از نظرات  اطالع  كسب -3-10

 . مشكالت  حل ها و نارسايي  در رفع  موقع  به  شود و اقدام مي  ثبت  مدرسه  بازرسي
 :   شرايط مدير مدرسه -4

 . سن  سال 30  حداقل و  تأهل  داشتن -4-1
 .آن  يا معادل  ليسانس  مدرك  حداقل  بودن دارا -4-2
 . يا فرهنگي  آموزشي  سابقه  سال  سه  بودن حداقل دارا -4-3
 .شود  وظيفه  انجام  مانع  كه  طوري  به عضو  نقص  نداشتن روان و  سالمت از  برخورداري-4-4
  .خواهد بود  زن  دخترانه  مدارس مرد و مدير  پسرانه  مدير مدارس -4-5

 :  آموزان دانش  مربوط به  مقررات -5
  در ايـران   آنان  اقامت  كه  است  خارجي  انآموز دانش  پذيرش و  نام  ثبت  مجاز به  مدرسه -5-1

 .باشد  رسيده ذيربط  تأييد مراجع  به
  ويـژه   غيرانتفـاعي   مـدارس   تواند با اخذ مجوز از كميته  مي  مؤسس  در موارد استثنايي -  تبصره

 .نمايد  اقدام  فرد ايراني  نام ثبت  به  نسبت  خارجي  اتباع
 اخـذ  مدرسه با  محل در  نام  ثبت و  است مدير  عهده  به  آموزان دانش  نام ثبت  مسئوليت -5-2

  ازسـوي   سـاله   همـه   كـه  دسـتورالعملي   اسـاس  بـر  و معتبر  تحصيلي و هويتي  مدارك
 .پذيرد  مي  شود انجام مي  از كشور ابالغ  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل اداره

 را در معـرض   مصـوب   شهريه  و ميزان  تصوير مجوز تأسيس  است  موظف  مدير مدرسه -5-3
 .ديد اولياء قراردهد 

 انآمـوز  دانـش  نـدارد و اوليـاء    نـام   ثبـت   نقد در هنگام  پول  دريافت  حق  مدير مدرسه -5-4
و رسـيد    واريـز نمـوده    مدرسه  رسمي  حساب  به  بانك  را صرفاً از طريق  مصوب  شهريه
 .دهند مي  تحويل  مدرسه  آنرا به

 انآمـوز  دانـش   كليه  براي  تحصيلي  سال  از شروع  قبل و  نام  ثبت  بايد در حين  مدرسه -5-5
 .زير صادر نمايد  نكات  با رعايت  تحصيلي  كارت 
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 .  اي شناسنامه  مشخصات  درج -  الف
 .  مهر مدرسه  ممهور به  عكس  الصاق -  ب
 . آموز دانش  و كالس  تحصيلي  پايه  درج -  ج

بــا   تفريحــي و  تربيتــي،  علمــي  هــاي  بازديــد و گــردش  جهــت  انآمــوز دانــش  اعــزام -5-6
اوليـاء    كتبـي   از كشـور و رضـايت    خـارج   مـدارس   پـرورش  و  آموزش  كل  اداره موافقت
  . است  بالمانع  انآموز دانش

  تحصــيلي  مــدارك  و همچنــين  آموزشــي  هــاي دوره  پايــان  تحصــيلي  مــدارك -5-7
را   خـارجي   سـاير مـدارس    به  يا انتقال كشور خود و  به  قصد مراجعت  كه انيآموز دانش

 .از كشور تأييد خواهد شد  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  دارند توسط اداره
  ايرانـي   دارسدر م  تحصيل  ادامه و  نام  ثبت  به  تمايل  كه  انيآموز دانش  تحصيلي  مدارك - تبصره

 .خواهد شد  ارزشيابي  خارجي  تحصيلي  مدارك  باشند برابر داشته
  آراسـته   ظاهري  داراي و  و رنگ، ساده  بايد از نظر دوخت  انآموز دانش  و حجاب  لباس -5-8

  .باشد  مدرسه  و تربيتي  با محيط آموزشي  متناسب و
 :عمومي  مقررات -6

 هـر  در  و امتحانـات   رسمي  آموزش  دوره. خواهد بود  ماه مهر  اول  تحصيلي  سال  شروع -6-1
 مـدارس   كميتـه   و مصـوب   مؤسـس   پيشـنهادي   آموزشـي   نظام  بقمطا  تحصيلي  سال

  پيشـنهاد مؤسـس    بـه   كـه   خواهد بود، مگر در مـواردي   خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي 
 .مذكور برسد  كميته  تصويب  به  ديگري  تقويم

 جـز در   در مدرسـه   كاركنـان  و سـاير   ، معلمـان  مدير، معاونان حضور  رسمي  در اوقات -6-2
  .است  ، الزامي شده  مجاز شناخته  برابر قانون  كه  مواردي

 .شود مي  تنظيم  مصوب  و هفتگي  درسي  ساعات  با جداول  مطابق  كار مدارس  برنامه -6-3
  ويـژه   غيرانتفـاعي   مـدارس   بـراي   ايـران   اسـالمي   جمهـوري   رسـمي   تعطـيالت   رعايت-6-4

 .است  الزامي  خارجي اتباع
 امـري   انجـام   براي ها ناسازم ها و ساير دستگاه  ازطرف  كه  و كساني  ورود افراد متفرقه -6-5

 از  صـرفاً پـس    ،رسـمي   نـاظران  و  جـز بازرسـان    به ،كنند مي  مراجعه  مدرسه  به  خاص 
 .باشد مياز كشور مجاز   خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  با اداره  هماهنگي

 موافقـت   را بـدون   آن  تجهيـزات  و  و امكانـات   مدرسه  فضاي  مجاز نيست  مدير مدرسه -6-6
 و هـا  نايـا سـازم    از كشور در اختيار اشخاص  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره 

 .مراكز ديگر قرار دهد
  دريافتي  هشهري  ميزان  است  از كشور موظف  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره -6-7

  مـدارس   كميتـه   بـه   منظور اخذ تصميم  را به  و موارد مغاير با مصوبه  را كنترل  مدرسه
 . نمايد  گزارش  خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي

جـز    بـه   غير نيست  به  يا انتقال  واگذاري  قابل  وجه  هيچ  به  مؤسس  نام  به  مجوز صادره -6-8
 .رسد مي  خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  كميته  ويبتص  به  كه  مواردي در

  پايـان  حـداكثر تـا    كـار مدرسـه    ، ادامه مؤسس  صالحيت  يا احراز عدم  فوت  در صورت -6-9
از كشــور و   خــارج  مــدارس  و پــرورش  آمــوزش  كــل  اداره  بــا نظــارت  تحصــيلي  ســال

  بعـدي   در سنوات  مدرسه كار  ادامه .خواهد بودپذير  امكان  مدير مدرسه  كامل مسئوليت
 . است  خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  كميته  گيري  تصميم  منوط به
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آمار،  از قبيل(مورد نياز خود را   پرورشي و  آموزشي  دفاتر رسمي  است  موظف  مدرسه -6-10
و   گـذاري  از كشـور شـماره    خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  توسط اداره)  امتحانات

  .كند  پلمپ
  كمـي  و  كيفـي   از وضـعيت   گزارشـي   تحصـيلي   سـال   در پايان  است  موظف  مؤسس -6-11

 .نمايد  كشور ارسال از  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  را به  مدرسه
 : امور مالي  مربوط به  مقررات -7

 :از عبارتند  خارجي  اتباع  ويژه  تفاعيغيران  مدارس  مالي  منابع -7-1
 . غير منقول و  از منقول  اعم  مؤسس  اوليه  سرمايه -  الف
 . انآموز دانشاز اولياء   دريافتي  شهريه -  ب
 .  از سايرمنابع  دريافتي  هاي  كمك -  ج

  بـانكي   حسـاب   بايـد بـه  ) دريـافتي    هـاي   و كمـك   شـهريه (  مدرسه  درآمدهاي  كليه -7-2
 .شود  از افراد زير هزينه  مركب  نظر شورايي  تحت  مقررات  واريز وبا رعايت مدرسه

 . مؤسس -  الف
 . مدير مدرسه -  ب
 .معلمان  نماينده -  ج
 . انآموز دانشاز اولياء   دونفر نماينده -د 

 سه بامذكور   از حساب  برداشت. باشد  امضايي  سه  بانكي  حساب  داراي  بايستي  مدرسه -7-3
 و اعضـاي   خواهد گرفـت   صورت) اولياء  نماينده و  »باامضاءثابت«مدير  ، مؤسس( امضاء 
 . خواهند داشت  مشترك  ها مسئوليت هزينه  انجام  مذكور در قبال  شوراي 

  ثبـت   مدرسه  و در دفتر اموال  گذاري  بايد شماره  و اهدايي  شده  يخريدار  اموال  كليه -7-4
 .شود

از   و پـس   را تهيـه   و كـل   روزنامه دفتر  بايستي  خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس -7-5
 اقـدام   امور اقتصاد و دارايـي   وزارت  از طريق  آن  پلمپ  به  نسبت  صفحات  گذاري شماره
 .نمايند

 .شود  ثبت  بايد در دفتر رسمي  مدرسه  و پرداختي  دريافتي  وجوه  كليه -7-6
 :  و تخلفات  نظارت  مربوط به  مقررات -8

كنـد    آگـاه   مـوارد انضـباطي    بـه   خـود را نسـبت    همكاران  است  موظف  مدرسه مدير -8-1
  اطالع  را جهت  مراتب  تخلف  مشاهده  صورت را تذكر دهد و در  بدني  تنبيه  وممنوعيت

  كشـور گـزارش   از  خـارج   مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره و  مؤسس  به  الزم  اقدام و
 .دهد

 عهـده   در سراسـر كشـور بـه     خارجي  اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  عملكرد مدارس بر  نظارت -8-2
 .از كشور خواهد بود  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره 

و   بازرسـي  و  كلـي   نظـارت  بر  عالوه ازكشور  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره -8-3
  مربـوط نيـز رسـيدگي     شـكايات   بـه   دسـتورالعمل   ايـن  مـذكور در   ديگر وظايف  انجام
 .نمايد مي

 .رفتار خواهد شد  مقررات  طبق  زير با متخلفين  بروز موارد تخلفات  درصورت -8-4
   و سياسي  قياخال  تخلفات -  الف

 . ايران  اسالمي  جمهوري  نظام  مغاير با مصالح  اعمال  ارتكاب -1
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 . شغلي  و شرافت  و حيثيت  عمومي  عفت  خالف  اعمال  ارتكاب -2
   و اداري  آموزشي  تخلفات -  ب

 . وظايف  در انجام  انگاري  سهل و  يا اهمال  كاري  كم -1
 . واقع  خالف  يا صدور گواهي  گزارش -2
 . درس  كالس  غيرموجه  تعطيل -3
 .تحصيلي  سال  گذاشتن  و ناتمام  ناقص -4
 .اضافي  وجه  دريافت -5
 .و انضباطي  آموزشي  مقررات  رعايت  عدم -6
 .مختلط  هاي كالس  تشكيل -7
  اتبـاع   ويـژه   غيـر انتفـاعي    مدارس  كميته  موافقت  غير بدون  به  مدرسه  واگذاري يا  انتقال -8

  . خارجي
 و يـا اعتبـار اجـازه     بـوده   كـار در مدرسـه    به  اشتغال  فاقد اجازه  كه  افرادي  بكار گماردن -9

 .  است لغو شده ها آنكار   به  اشتغال 
 معتبــر و ســاير  و اقــامتي  هــويتي  فاقــد مــدارك  خــارجي  آمــوزان از دانــش  نــام ثبــت -10

 . فاقد شرايط الزم  آموزان انشد
  مجـازات   اعمـال   خـارجي   اتبـاع   ويـژه   غيرانتفـاعي   مـدارس   تخلـف   با ميزان  متناسب -8-5

 از كشـور و   خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره  برعهده 3و2و1  در بندهاي مندرج
  ازطريـق   خـارجي   اعاتبـ   ويـژه   غيرانتفاعي  مدارس  از تأييد كميته  پس 6و5و4  بندهاي

 .خواهد شد  مذكور انجام  كل اداره
 .تذكر شفاهي -1
 . اخطار كتبي -2
 . مدرسه  معلمان و  مدير، كاركنان  موقت  ساختن كنار بر -3
 . مدرسه  و معلمان  مدير،كاركنان  دائم  ساختن كنار بر -4
 . درسهم  موقت  تعطيل -5
  .ذيصالح  مراجع  به  متخلف  معرفي  لزوم  و در صورت  تأسيس  لغو اجازه -6

 در  خـارجي   اتبـاع   ويـژه   غيرانتفـاعي   مـدارس   تأسـيس   نامـه   آئين  اجرايي  دستورالعمل : موضوع
  بـه 26/2/1379  مـورخ   خـارجي   اتباع  ويژه  غيرانتفاعي  مدارس  كميته  جلسه  چهارمين

  .رسيد تأييد

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦     
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   درسي  هاي  برنامه  وتصويب  تدوين  نحوه  نامه آئين
  27/12/1379تاريخ 8/3847/120شماره ابالغ –18/12/1379تاريخ  660جلسه

  
 : مقدمه
 وزارت  آموزشـي   اتمؤسسـ   كليـه   تربيتـي  و  درسـي   هـاي   برنامـه   تصويب و  بررسي  اينكه  نظر به

اسـتناد    شـورا بـه    صوبم  هاي  با برنامه  درسي  هاي كتاب  مطالب  تأييد انطباق و  و پرورش  آموزش 
  شـوراي   مجلـس   مصـوب   و پـرورش   آمـوزش   عالي  شوراي  تشكيل  قانون 6  از ماده 5 و 3 بندهاي
و   فرآينـد بررسـي    بـا تعريـف    ، بنـابراين  اسـت   و پـرورش   آموزش  عالي  شوراي  وظايف از  اسالمي
از  5و3  بنـدهاي   اجـراي   نحـوه  ، دروس  ها و محتـواي  سرفصل ، اهداف ، درسي  هاي برنامه  تصويب
  .شود مي  زير تعيين  شرح  به  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  وظايف
   درسي  برنامه  تعريف

 روشـهاي  و  دروس  محتـواي  ها، سرفصل ، از اهداف  هماهنگ  اي مجموعه  به  درسي برنامه -1 ماده
 .شود مي  اطالق  تحصيلي  پيشرفت  و ارزشيابي  تدريس 

   درسي  هاي  برنامه  واصول  مباني
 :شوند مي  زير تهيه  و اصول  مباني  به  با توجه  درسي  هاي برنامه -2 ماده

  عـالي   شـوراي   مصـوب   تحصـيلي   هـاي  دوره  اهـداف   منظور تحقق  بايد به  درسي  برنامه - 1
 ، اساسـي   قـانون  ، اسـالم   فرهنگـي  و  اعتقادي  يها ارزش  اساس بر  كه  و پرورش  آموزش
  تـدوين   اسالمي  انقالب  معظم رهبر  رهنمودهاي و ) ره( خميني  امام  حضرت  هاي انديشه
  .شود تهيه اند،  شده

 و  ، استعداد، خالقيت شخصيت  جانبه  همه  پرورش  را براي  الزم  زمينه بايد  درسي  برنامه - 2
 .آورد  فراهم  آموزان دانش  توانايي

 ، هنـر  فارسـي   ادبيات خط و ، زبان  مطلوب  آموزش  را براي  الزم  زمينه بايد  درسي  رنامهب - 3
 شناسـي  زيبـايي   حـس   آورد و برتقويـت   كشور فـراهم   و تاريخ  و فرهنگ  و ملي  اسالمي

 .ورزد  اهتمام 
 و  علم  ارزش ، معرفت  كسب هاي روش ساير و  علمي هاي روش  ارائه بايد با  درسي  برنامه - 4

 .دهد  ترويج  زندگي را در  كاربرد آن
نيروي كـار    پرورش  براي  زمينه ايجاد ، تالش كار و  ارزش و  اهميت بر بايد  درسي  رنامهب - 5

 كشـور،   فرهنگـي  و  اجتمـاعي  ، اقتصـادي   توسـعه   بلند مـدت   هاي مورد نياز برنامه ماهر
  وصـول   براي  الزم  و زمينه  داشته تأكيد  ملي  منابع و  حفظ محيط زيست و  پذيري قانون

 .آورد  فراهم را ها آن  به
  و تقويـت  سـازد   فـراهم  پايـدار را  و  عميـق  مـؤثر،   يـادگيري   امكـان  بايـد   درسي  برنامه - 6

 .قرار دهد  توجه مورد را  مطلوب  رفتارهاي
 هـا و  ويژگـي  و  اي منطقـه  ، ملـي   نيازهـاي   تأمين  رايب  الزم  انعطاف بايد از  درسي  برنامه - 7

 .باشد برخوردار  آموزان دانش  فردي  هاي تفاوت
،  و تحقيـق   مطالعه ، گروهي كار ، يادگيرنده  فعاليت  اهميت  به  توجه بايد با  درسي  رنامهب  - 8

  گروهـي  و  فـردي   هـاي  فعاليـت   انجـام   براي را  الزم  فرصت مؤثر،  يادگيري  به  وصول در
 .كند فراهم
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  بـا تحـوالت    متناسـب  و باشـد  برخوردار  علمي اعتبار و  بايد از تازگي درسي  هاي برنامه - 9
 .شود  متحول جديد،

 .نمايد  فراهم را   انآموز دانش شغلي  راهنمايي و  هدايت  بايدزمينه  درسي  هاي برنامه  - 10
از  و كنـد   توجـه   آنـان   ويـژه   نيازهـاي  و  انآموز دانش  جنسيت  بايد به  درسي  هاي رنامهب - 11

 .باشد برخوردار  الزم  و تعادل  تفاوت
شـود تـا     توجـه   مـواد درسـي    محتواي  و عمودي  ارتباط افقي  بايد به  درسي  در برنامه  - 12

 .آيد بوجود  در يادگيرنده  و واحدي  منسجم  و نگرش  شناخت
يابـد و    كمـال  و  فزاينـدگي  اًتـدريج   تحصيل  طول بايد در  مطالب  درسي  هاي برنامه در  - 13

 و  كمـي   افـزايش  بـا   تحصـيلي   مختلـف   هـاي  دوره و ها پايه در  اساسي  و مفاهيم  مطالب
 .شود تكرار  منطقي و  متناسب  كيفي

  آمـوزان  را در دانش  و خالقيت  نوآوري  زمينه  باشد كه  اي گونه  بايد به  درسي  هاي برنامه  - 14
 .سازد  فراهم  نمعلما و

  نيزتوجـه   يـادگيري   فراينـدوجريان   بـه   يـادگيري   برنتـايج   بايد عالوه  درسي  هاي برنامه  - 15
 .نمايد

 و  يـادگيري  خـود   انگيـزه   شـود كـه    تنظـيم  و  تهيـه   اي گونه  به بايد  درسي  هاي برنامه  - 16
 .كند  تقويت  يادگيرندگان در خود را از  يابي ارزش

مـواد    و زيباسـازي   هنـري  ابعـاد   بايـد بـه    دروس  محتـواي  و ها برنامه  ارائه و  تنظيم رد  - 17
  يـادگيري   انگيـزه  هـا،   كتـاب   نگـارش  در از خـط زيبـا    اسـتفاده  بـا  شود و  توجه  درسي
 .گردد  تقويت  انآموز دانش

 و محتـواي  هـا  سرفصـل  در اهـداف،   و تناسـب   هماهنگي ، وحدت از بايد  درسي  برنامه  - 18
مـواد   و  تحصـيلي   پيشـرفت   ضـوابط ارزشـيابي   و معيارهـا  تـدريس،  هـاي  روش،  دروس 

 .برخوردار باشد  آموزشي
و   آموزشـي   تحوالت  كانون  عنوان  به  مدرسه  محوري  نقش  بايد به  درسي  هاي  برنامه در  - 19

علمـان،  م ، مـديران  مـؤثر   نقـش   ايفـاي   براي  الزم  فرصت و  امكان و شود  توجه  يپرورش
 .گردد  فراهم  آموزان دانش اولياءو

  بـراي  هـا  آن  تبيـين   اهميـت   بـه  بايـد  ، درسـي   هاي برنامه  اجراي در  منظور تسهيل  به  - 20
 از مراحـل   يكـي   عنـوان   بـه   ساير اقشار جامعـه  و  معلمان ، ، مديران مسئولين ها، خانواده

 .شود  توجه  درسي  ريزي برنامه فرايند  مهم 
   درسي  هاي برنامه  تدوين

مـواد    كليـه   و سرفصـل   اهـداف   اسـت   موظـف   آموزشـي   ريزي برنامه و  پژوهش  سازمان -3  ماده
 در  منـدرج   اصول ، درسي  ساعات  جداول ، تحصيلي  هاي دوره  اهداف  مبناي بر را  درسي
  تحصـيلي   هاي دورهاز   يك هر  مربوط براي  ساير مصوبات  و رعايت  نامه آئين  اين 2  ماده

و   اي حرفـه  و  فنـي   هـاي  شـاخه   عمـومي   دروس و  نظـري   متوسطه و  عمومي  آموزش(
 .برساند  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  تصويب  به و  تهيه)  كاردانش

 و  فنـي   يها آموزش  مربوط به  درسي  هاي برنامه  آموزشي  ريزي و برنامه  پژوهش  سازمان -4  ماده
 و  دروس  سـاعات   مربوط، جدول  هاي گرايش ، رشته  اهداف  را شامل  وكاردانش  اي حرفه

  تصـويب  بـه  و  تهيـه  ذيـربط   هاي دستگاه  هماهنگي با را  التحصيالن فارغ  هاي توانمندي
 .رساند ميآموزش و پرورش شوراي عالي 
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 هـاي  سياسـت  و  نامـه   آئـين   اين مفاد  رعايت با  آموزشي  ريزي برنامه و  پژوهش  سازمان -5  ماده
درسـي    كتـاب (  مناسب  توليد رسانه يا  تهيه  به  ، نسبت پژوهش  سازمان  شوراي  مصوب 

 .كند مي  اقدام ) آن نظاير و  تصويري و  صوتي  نوارهاي نظير  نوشتاري يا رسانه غير
  از مـدارس   تعـداد محـدودي   در ، آن  وسـيع   از اجـراي   مورد نظـر قبـل    يا رسانه  كتاب -  تبصره

 .شود مي اجرا  آزمايشي  صورت  به  تحصيلي  سال 2  مدت  به حداكثر
 را  كتـابي   محتـواي   و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  درسي  هاي برنامه  كميسيون  چنانچه -6  ماده

 بـا حضـور    موضـوع  هد،د  تشخيص عالي  شوراي  مصوبات ساير و  اصول ، اهداف با مغاير
و   آمـوزش   عـالي  شوراي در  آموزشي  ريزي برنامه و  پژوهش  سازمان ذيربط ارشناسانك

  آن  اجـراي   توقـف  دسـتور  ، كتـاب   تأييـد محتـواي    عـدم  صـورت  در و  مطـرح   پرورش
  .صادرخواهدشد

  جلسـه   شصـتمين  و ششصـد  در  درسـي   هـاي   برنامـه   تصـويب  و  تدوين  نحوه  نامه  آئين:  موضوع
  بـه   اسـت   صـحيح  .رسـيد   تصويب  به 18/12/79  مورخ  و پرورش  آموزش  عالي شوراي 

  .شود  گذاشته مورد اجرا
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
  1آزاد  علمي  يها آموزشگاه  نامه  آئين

  1/10/1380تاريخ 8/3114/120شماره ابالغ -  29/9/1380تاريخ  669جلسه
  

   كليات -  اول  فصل
  

ــاده ــه  كــه  ركــزيم -1  م ــوم  و نشــر وگســترش  منظــور آمــوزش  ب     هــاي در دوره  معــارف و  عل
 -4كنكور   آمادگي و  دانشگاهي  پيش و  متوسطه -3  تحصيلي  راهنمائي -2  ابتدايي -1

  تحصيلي  مدرك  صدور هر گونه  بدون  نامه  آئين  ضوابط اين  رعايت با  خارجي  يها زبان
دارد   آزاد نام  علمي  گردد، آموزشگاه مي  تأسيس  ييا حقوق  حقيقي ، توسط افراد رسمي

  .شود مي  ناميده  اختصار آموزشگاه  به  نامه  آئين  در اين  كه
  :هاي آموزشي زير توسط آموزشگاه مجاز است انجام فعاليت -2ماده 

از (غيرحضوري و نيمـه حضـوري    آموزشي حضوري، هاي ها و دوره كالس برگزاري -1
  متناسب با نوع مجوز) مجازي ادواري و مكاتبه اي، قبيل

 هاي حضوري و غيرحضوري برگزاري آزمون -2

 كتـب، نـرم افزارهـاي آموزشـي مـرتبط بـا       ارائـه جـزوات،   مطالعه، تهيه وتدوين و -3
 .هاي مربوط با رعايت ضوابط ومقررات موضوعه فعاليت

 ارائه خدمات مشاوره تحصيلي -4

  ت ضوابط مربوط برگزاري اردوهاي آموزشي با رعاي -5
  

                                                           
مـورخ   آموزش و پـرورش شوراي عالي و بيست و پنجمين جلسه  آموزشگاههاي علمي آزاد مصوب هفتصد نامه آئيناصالحيه  -1

  .در اين متن لحاظ شده است 1/6/84مورخ  8/1296/120به شماره ابالغي  28/4/1384
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   اركان -  دوم  فصل
 : مؤسس -  الف 

 را از  آموزشگاه  تأسيس  اجازه  قانوني  مراحل  از طي  پس  كه  يا حقوقي  حقيقي  اشخاص -3  ماده
  .شوند مي  ناميده  كنند، مؤسس اخذ مي  و پرورش  آموزش  وزارت

بـه عنـوان    شـرايط را فـردي واجـد    بايـد  شخص حقوقي باشـد  مؤسسدرصورتي كه  -1تبصره
  .نماينده حقوقي معرفي كند

  آموزشـي   فعاليـت   شود كه مي  آزاد داده  علمي  آموزشگاه  تأسيس  اجازه  اي مؤسسه  به -2  تبصره
  مغايرت  و پرورش  آموزش  وزارت  با اهداف  مؤسسه  فعاليت و  قيد شده  آن  اساسنامه در

  .باشد نداشته
 :بايد واجد شرايط زير باشد  حقوقي  يا نماينده  حقيقي  مؤسس -4  ماده

    ايران  اسالمي  جمهوري  تابعيت -1
  التزام به قانون اساسي جمهوري اسالمي ايران  و واليت فقيه اعتقاد به اسالم، -2

التـزام بـه قـانون     قـانون اساسـي،   اديان شناخته شـده در  درمورد متدينين به يكي از - تبصره
 اساسي كافي است

بـر  (  فرهنگي و عدم وابستگي به رژيم گذشته دارا بودن صالحيت اخالقي، سياسي، -3
  ) اساس ضوابط گزينش وزارت آموزش و پرورش

 عدم اعتياد به مواد مخدر  نداشتن سوء پيشينه كيفري و -4

   و روان  جسم  سالمت  دارا بودن -5
 وظـايف   ايفـاي   فرد مـانع   جسمي  معتمد، معلوليت  پزشك  تشخيص  به  كه  در صورتي -  تبصره

 . است  بالمانع  مؤسسين  يا عضو هيأت  مؤسس  عنوان  به  وي  مربوط نباشد، انتخاب 
 ) مردان  براي(  دائم  يا معافيت  وظيفه  نظام  خدمت  پايان  برگ  دارا بودن -6
  سال سن  25داشتن حداقل  -7
 دارا بودن حداقل مدرك تحصيلي ليسانس يا معادل آن -8

 هـا  آموزشـگاه سال، شوراي نظارت مركـزي   5به مدت  نامه ينئآاز تاريخ تصويب اين  -1تبصره 
اني را كه در مناطق محروم متقاضي تاسيس آموزشگاه بوده و مؤسستواند بعضي از  مي

ديـپلم يـا   ( تـر  ئيناخواهنـد شـد، بـا داشـتن مـدارك پـ      يا در آينده متقاضي تاسيس 
  .مستثني نمايد) ديپلم فوق

اجـازه تاسـيس اخـذ و شـروع بـه       نامه ينئآسساني كه تا قبل از تصويب اين ؤكليه م -2تبصره 
  .، نيز از مفاد اين بند مستثني خواهند بوداند نمودهفعاليت 

 وات آموزشـي  مؤسسـ  در فرهنگـي  بودن حداقل سه سـال سـابقه آموزشـي يـا     دارا -9
  فرهنگي معتبر

 : است  ذيل  شرح  به  مؤسس  هاي مسئوليتو  وظايف - 5  ماده
تـا   4موضوع بندهاي (ارائه مدارك الزم  درخواست صدور اجازه تاسيس آموزشگاه و -1

 . نامه ينئآاين  4ماده ) 9

و   تجهيـزات  و  آموزشـي ،  ، بهداشـت  از لحاظ ايمنـي   كه  مناسب  محل و  مكان  معرفي -2
 .باشد  و پرورش  ، مورد تأييد آموزش الزم وسايل

 ممنوعيـت   بر عدم  مبني)  اماكن  اداره(  انتظامي  نيروي  ذيصالح  از مراجع  گواهي  ارائه -3
  .مورد نظر   در محل  آموزشگاه  تأسيس 
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 تأييدجهت  ناستانهاد حداقل سه نام مناسب براي آموزشگاه به شوراي نظارت پيش -4
 . ها آنيكي از 

 ات آموزشـي انتخـاب  مؤسسـ آموزشگاه با عنايت به ضـوابط مربـوط بـه نامگـذاري      نام –تبصره 
 اسالمي مغـايرت داشـته باشـد و    بايست با فرهنگ ايراني و نمينام آموزشگاه . شود مي
 اسـتان  هـر  انتخاب نـام آموزشـگاه در  . عاليت آموزشگاه حفظ شودف تدرتمام مد بايد
  .تكراري باشديد نبا

جهت حصـول اطمينـان در تـامين     آموزش و پرورشتضمين الزم به  سپردن تعهد و -5
) موقت يـا دائـم  (ان به هنگام لغو اجازه تاسيس آموز دانشتعهدات آموزشگاه در قبال 

  يا انصراف از ادامه كار 
 / شهرسـتان  يـا   اسـتان   نظـارت   شـوراي   بـه   آموزشگاه  واجد شرايط براي مدير  معرفي -6

  .تأييد  جهت  ناحيه /منطقه
الزم است حداكثر ظرف مدت يك مـاه   در صورت عزل، استعفا يا فوت مدير آموزشگاه، -تبصره

  .معرفي گردد آموزش و پرورشجانشين وي به 
مفـاد    اسـاس  بر)  و آموزشي  كادر اداري(  در آموزشگاه  شاغل  نيروهاي  تأييد صالحيت -7

 باشد مي  مؤسس  عهده ، بر و پرورش  در آموزش  گزينش  و ضوابط معمول  نامه  آئين اين
  .شود  ارسال  و پرورش  آموزش  اداره  به  ليستي  افراد طي  اين  اسامي  است  الزم  كه

  .كند سسين ابالغ ميؤشهرستان ضوابط گزينش مذكور را به م/ استانشوراي نظارت  -تبصره 
و   آموزش  وزارت  هاي و بخشنامه  مقررات  اجراي  در حسن  با مدير آموزشگاه  همكاري -8

   امور اداري  و انجام  جلسات  و اداره  پرورش
   آموزشگاه  كلي  جريان  بر حسن  نظارت -9

  در رفـع   موقـع   بـه   اقـدام  و  بازرسـان   و تـذكرات   مسـتمر از نظـرات    اطـالع   كسب -10
   مشكالت  حل وها  نارسايي

هـاي   متناسـب بـا سرفصـل     آموزشـگاه درسـي   هاي كتابو محتواي  ها برنامه  تهيه -11
كـه كميتـه بررسـي و تعيـين      يضـوابط   بـه  ان با توجهآموز دانشدرسي  هاي برنامه

   .علمي آزاد تعيين و اعالم مي كند يها آموزشگاهمحتواي فرهنگي آموزشي 
  مـدت   از اتمـام   قبـل   مـاه  4  حـداقل   آموزشـگاه   تأسـيس   تمديد اجـازه   درخواست -12

   اعتبارمجوز تأسيس
 و  شـرايط، وظـايف    ، كليـه باشـد  مـي   حقـوقي   نماينده  داراي  مؤسسه  كه  در شرايطي -1  تبصره

 .  او است  عهده  به  مؤسس  هاي مسئوليت
و  آمـوزش   ، سـازمان  آموزشـگاه   تأسـيس   صدور و تمديد اجازه  اخذ درخواست  مرجع -2  تبصره

  .باشد مي  استان  پرورش
 :مدير آموزشگاه -  ب

 / منطقه / يا شهرستان  استان  نظارت  ورايتأييد ش و  پيشنهاد مؤسس  به  مدير آموزشگاه -6  ماده
و   آمـوزش   اداره  از سـوي   و با صـدور حكـم    ، انتخاب گزينش  مراحل  از طي  پس  ناحيه

  بودجـه   و از محـل   توسـط مؤسـس    و دسـتمزد وي   حقـوق . شـود  مي  منصوب  پرورش
  شـرايط مؤسـس    كليـه   بر دارا بودن  عالوه  مدير آموزشگاه. گردد مي  پرداخت  آموزشگاه

، واجد شرايط  آموزشگاه  نوع  حسب بر و  متأهلبايد )  نامه  ئينآ اين 4  مفاد ماده  موضوع(
  :زير باشد  اختصاصي
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  دانشسـراي   ديـپلم   گواهينامـه   بايـد داراي   حـداقل   ابتـدايي   دوره  يها آموزشگاهمدير  -1
 يـا   و پـرورش   در آموزش  آموزشي  سابقه  سال  و پنج  متوسطه  كامل  يا ديپلم  مقدماتي
و   آمـوزش   عـالي   شـوراي   تصـويب   بـه  هـا  آن  اساسـنامه   كه  يا مؤسساتي و ها دانشگاه
 .باشد  است  رسيده پرورش

 و  ديپلم فوق  گواهينامه  بايد داراي  حداقل  تحصيلي  راهنمايي  دوره  يها آموزشگاهمدير  -2
  كـه   يـا مؤسسـاتي   و هـا  دانشـگاه يـا    و پـرورش   ، در آموزش آموزشي  سابقه  سال  پنج

 .باشد  است  رسيده  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  تصويب  به ها آن  اساسنامه
  خـارجي   يها زبان  و تعليم  دانشگاهي  وپيش  متوسطه  دوره  در سطح ها آموزشگاه مدير -3

  آموزشـي   سابقه  سال  پنج و  ليسانس  دانشنامه  بايد داراي  كنكور حداقل  هاي كالس و
  شوراي  تصويب  به ها آن  اساسنامه  كه  يا مؤسساتي و ها دانشگاهيا   پرورشو   درآموزش

  .باشد  است  رسيده  و پرورش  آموزش  عالي
 و حـداقل   را گذرانـده   سطح  و دوره  بوده  حوزوي  تحصيالت  داراي  كه  افرادي  انتخاب -1  تبصره

  كـه   يـا مؤسسـاتي   و هـا  شـگاه دانيـا    و پـرورش   در آمـوزش   آموزشـي   سابقه  سال  پنج 
باشـند،    داشـته   است  رسيده  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  تصويب  به ها آن  اساسنامه

 .است  بالمانع  مدير آموزشگاه  عنوان  به
 بايـد   دختـران   مخصوص  بايد مرد و مدير آموزشگاه  پسران  مخصوص  مدير آموزشگاه -2  تبصره

  .باشد  زن
 بـه مـديريت   6سال سن و با احتساب ساير شـرايط مـاده    30انتصاب زنان مجرد با  -3تبصره 

  .علمي آزاد دخترانه بالمانع است يها آموزشگاه
  .تواند اداره يك آموزشگاه را به عهده گيرد هر مدير صرفاً مي -4تبصره 

    مدير آموزشگاه  اختيارات و  وظايف -7  ماده
 ان آموز دانشنگهداري  حفظ و -1

  در جريـان   سياسـي  و  ، فرهنگـي  اسـالمي   موازين و  اصول  در رعايت  و مراقبت  نظارت -2
  در رعايت  مخل  كه  افرادي و  آموزان دانش  پذيرش  و عدم  كار و محيط آموزشگاه  كلي
  .باشند  اصول  اين

  و دادن  و پـرورش   آمـوزش   وزارت  شـده   ابـالغ   هـاي  بخشـنامه  و  مقـررات   كليه  اجراي -3
   اداري  و مكاتبات  مراسالت  به  و سريع  الزم پاسخ

 و پـرورش   آموزش  اداره  به  آن  و اعالم  آموزشي  هاي ودوره ها كالسكار   ساعات  تنظيم -4
   آن  دقيق  و رعايت  محل 
   آموزشگاه  و معلمان  كاركنان  كليه  وظايف  انجام  برحسن  مديريت  و اعمال  نظارت -5
   آموزشگاه  و كاركنان  معلمان  حقوق  ميزان  در تعيين  با مؤسس  همكاري -6
   آموزان دانش  تحصيلي  پيشرفت  از ميزان  ارزشيابي -7
   در آموزشگاه  حضور مرتب -8
و   ساير دفـاتر مـورد نيـاز آموزشـگاه     و  نام  ، ثبت از دفاتر آمار، بازرسي  حفظ و مراقبت -9

   عنداللزوم  و پرورش  آموزش  و بازرسان  مسئولين  به ها آن ارائه
   مؤسسابالغ نظر بازرسان به  و و پرورش  آموزش  اعزامي  بازرسان با  همكاري -10
  ، آموزشـي  ، تجهيزاتي از ساختماني  اعم  آموزشگاه و كمبودهاي  نواقص  در رفع  اهتمام -11

    و تربيتي
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 نيـاز  ثبت نام شده هر دوره آموزشي و ساير اطالعات موردان آموز دانشارسال آمار  -12 
  نامه ينئآمحل در حدود اجراي مفاد اين  آموزش و پرورش هبه ادار

 هر دوره  آموزان دانش  پرونده  نگهداري و  وتنظيم  بر تهيه  نظارت -13

   آموزشگاه  آموزان و دانش  كاركنان  غياب حضور و  به  و رسيدگي  نظارت -14
 ســاير و  كاركنــان  حقـوق   پرداخــت و  آمـوزان  از دانــش  شــهريه  بــر دريافـت   نظـارت  -15

   آموزشگاه  هاي هزينه
، تصـوير   عكـس   شـامل   آموزشـگاه   و معلمـان   از كاركنـان   يـك  هر  براي  پرونده  تهيه -16

  بـراي (  دائـم   يـا معافيـت    وظيفه  نظام  خدمت  پايان  ، برگ ، شناسنامه تحصيلي مدارك
كـار ديگـر،     و محـل   سـكونت   محـل   ، نشاني) بيگانه  اتباع  براي(  اشتغال ، اجازه) مردان
  و بايگـاني   كـار هفتگـي    و تعـداد سـاعات  )  يا سـاعتي   ماهيانه(  دريافتي  حقوق  ميزان
 .باشد ميسر ها آن  به  دستيابي  لزوم  تا در صورت  آن  كردن

  را از طـرق   آموزشـگاه   و مقـررات   آمـوزان  دانـش   يفوظا  است  موظف  مدير آموزشگاه -17
  .برساند  آموزان دانش  اطالع  به...) و  در تابلو اعالنات  نصب  از قبيل(  مختلف

    عمومي  مقررات -  سوم  فصل
 

  آموزشـگاه   با تأسـيس   استان  نظارت  شوراي  موافقت  از اعالم  پس  است  موظف  مؤسس -8  ماده
  .كند  رفيمع  ماه 6  مورد نظر را حداكثر تا مدت  ، ساختمان جغرافيايي  هر محدوده در

 / يـا شهرسـتان    استان  نظارت  مورد نظر توسط شوراي  ساختمان  از تأييد تناسب  پس -1  تبصره
  مـدارك   تكميـل   معتبـر بـراي    نامه  يا اجاره  تصوير سند مالكيت  ، تحويل ناحيه/  منطقه

  . است  ضروري  استان  و پرورش  آموزش  موجود درسازمان
  مدرسـه   يـا در محـل   و  مستقل  مجزا يا در طبقات  بايد در ساختمان  آموزشگاه  محل -2  تبصره

  سـاختمان   از يك  بخشي  كه  باشد، در مواردي  همزمانطور غير   به  يا دولتي  غيردولتي
  مسـتقل   ورودي  بايـد داراي   آموزشـگاه   ، محـل  است  مورد استفاده  مسكوني  صورت  به

 .باشد
  ، فعاليـت  آموزشـگاه   صـدور مجـوز تأسـيس     از تـاريخ   پـس   ماه 6حداكثر   كه  مؤسسي -9  ماده

 .خواهد بود  خود ملغي  خودي  به  وي  نكند مجوز تأسيس  خود را شروع آموزشي
 امضـاء خـود و نيـز مهـر      ، نمونـه  از آغـاز فعاليـت    قبـل   اسـت   موظـف   مدير آموزشگاه -10  ماده

 .نمايد  اعالم  و پرورش  آموزش  اداره  به را  آموزشگاه
  كـه   تمانيساخ  مجوز فقط در همان  از دريافت  پس  هر آموزشگاه  اندازي  راه و  تأسيس -11  ماده

  و هرگونه  مجاز است  رسيده  ناحيه/  منطقه/  يا شهرستان  استان  نظارت  تأييد شوراي  به
 .گيرد  صدور مجوز انجام  مرجع  و تصويب  ، بايد با اطالع گسترش تغيير يا

اعطاي مجوز تاسيس شعبه يا آموزشگاه جديد صرفاً پس از طي كليه مراحل تاسيس  -12ماده 
  .باشد ميپذير  امكان نامه ينئآد اين برابر مفا

الزم  سال تمـام بـوده و   5مدت اعتبار اجازه تاسيس هر آموزشگاه از تاريخ راه اندازي  -13ماده 
  .تمديد گردد نامه آئين اين سال يكبار طبق مقررات 5است هر 

  اداره  و موافقـت   بـا اطـالع    معـين   مـدتي   بـراي   ضرورت  تواند در صورت مي  آموزشگاه -14  ماده
 .كند  خود را متوقف  آموزشي  فعاليت  و پرورش  آموزش
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 يـا   واگـذاري   قابـل   وجه  هيچ  به  و حقوقي  حقيقي  مؤسس  به  آموزشگاه  تأسيس  اجازه -15  ماده
 .  غير نيسته ب  انتقال

 ، حقـوقي   مؤسسـه   ، يـا انحـالل   حقيقي  مؤسس  صالحيت  يا احراز عدم  فوت  درصورت -16  ماده
تجـاوز    سـال   از يـك   در هر حال  كه  آموزشي  دوره  حداكثر تا پايان  كار آموزشگاه  ادامه

مـدير    كامـل   و مسـئوليت   و پـرورش   آمـوزش   و نظـارت   مؤسـس   نخواهدكرد با هزينه
 .اهد بودخو پذير امكان آموزشگاه

ادامـه   باشـد،  نامـه  آئيناين  4، واجد شرايط ماده مؤسسصورتي كه يكي از وراث  در -1تبصره 
پس از اخـذ مجـوز از شـوراي     فعاليت آموزشگاه با موافقت ساير وراث طبق مقررات و

  .با مسئوليت وي بالمانع است استاننظارت 
 را  موضوع  هفته  يك  مدت  ظرف  است  موظف  مدير آموزشگاه  مؤسس  فوت  در صورت -2  تبصره

 .كند  گزارش  و پرورش  آموزش  به
يـا   مؤسس هيأتاعالم عدم صالحيت هر يك از اعضاي  استعفاء يا در صورت فوت يا -17ماده 

 پايـان دوره و ، آموزشگاه تا شود ميكه منجر به تغيير مواد اساسنامه  ديگر به هر دليل
اجازه فعاليت آموزشگاه پـس از مـدت   . حداكثر تا يكسال به كار خود ادامه خواهد داد

 .باشد ميه مطابق اساسنامه آن مؤسسمذكور منوط به تعيين تكليف 

 ويا مدير آموزشـگاه   مؤسسه  نماينده  يا بركنار شده  يا مستعفي  شده  عضو فوت  چنانچه -  تبصره
/  يا شهرسـتان   استان  نظارت  شوراي  به  فرد واجد شرايط ديگري  عرفيو م  باشد انتخاب 

 .است  مورد الزامي  حسب  ناحيه/  منطقه
  يها آموزشگاه  كاركنان  و كليه  بايد زن  دختران  مخصوص  يها آموزشگاه  كاركنان  كليه -18 ماده

 .بايد مرد باشند  پسران  مخصوص
  . باشند  متأهلبايد   آموزشگاه  كادر نگهباني -1 تبصره
در صـورتي كـه امكـان تـامين      و استان چنانچه به تشخيص شوراي نظارت منطقه و -2تبصره 

آمادگي كنكور دختـران وجـود    هاي پيش دانشگاهي و معلم زن براي تدريس دركالس
رعايـت سـاير   بـا   سـال و  35با حـداقل   متأهل آقايانمي توان از وجود  ،نداشته باشد

اداري آموزشـگاه   علمـي و  دركـادر  ل زنـان بديهي اسـت اشـتغا   .مقررات استفاده كرد
  .خاص دوره ابتدايي مجاز نخواهد بود يها آموزشگاهاستثناي  پسران به

 .منتشر گردد  و پرورش  آموزش  بايد با تأييد اداره  آموزشگاه  تبليغاتي  هاي آگهي-19  ماده
  شـهريه  غيـراز   اضـافي   وجـوه   دريافت  حق  عنوان  هيچ  و تحت  وجه هيچ  به  آموزشگاه -20  ماده

 .  را نخواهند داشت  استان  نظارت  شوراي  از سوي  شده تأييد
  معلمـان   اسامي  ، سياهه مدير آموزشگاه  ، ابالغ تأسيس  نامه  بايد تصوير اجازه  آموزشگاه -21  ماده

  بـه   نـام   ثبـت   و محـل   را در دفتر آموزشـگاه   آموزشي  هر دوره  بمصو  شهريه  ميزان و
 .كند  باشد نصب  ديد همگان  كامال در معرض  كه  طوري

 احـراز   و پـرورش   توسط آمـوزش   آموزشگاه  از كاركنان  هريك  صالحيت  عدم  چنانچه -22  ماده
 .كند  اقدام  يگزينفرد جا  تعيين  به  نسبت  ماه يك  ظرف  است  موظف  شود مؤسس

 مـديريت   پست  از تصدي  معين  مدتي  براي  عللي  به  كه  كار مجدد مديراني  به  اشتغال -1 تبصره
 /اسـتان   نظـارت   شرط تأييد شوراي  و به  محروميت  دوره  از اتمام  شوند پس مي  محروم 

 .  است  بالمانع  ناحيه/  منطقه/ شهرستان
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بر كار  به  اشتغال  و نيز اجازه  اقامت  كارت  داشتن  منوط به  بيگانه  ار اتباعك  به  اشتغال -2  تبصره
 .باشد مي  مربوطه  و مقررات  قوانين  اساس

 و ساير دفاتر مورد نيـاز خـود را    و بازرسي  نام  دفاتر آمار، ثبت  است  موظف  آموزشگاه -23  ماده
 .كند  و پلمپ  گذاري  ربط شمارهذي  و مراجع  و پرورش  آموزش  و توسط اداره  تهيه

ان خود فرم ثبت نـام و كـارت شناسـايي    آموز دانشموظف است براي همه  آموزشگاه -24  ماده
  .تحصيلي تهيه و صادر كند

 ، بهداشتي  اصول  ، رعايت كالس  با گنجايش  بايد متناسب  هر كالس  آموزان دانش  عده -25  ماده
 .باشد  تربيت و  تعليم  با اصول  طابقم و  الزم  وجود نور و فضاي

 .مسئول و حضور افراد متفرقه در آموزشگاه ممنوع است به كارگيري افراد غير -26  ماده
 مراجعه كننـدگان بـه    و آموزان دانش و  و معلمان  كاركنان  براي  اسالمي  شئون  رعايت -27  ماده

  مدير آموزشـگاه   عهده  به  آن  دقيق  اجرايبر   نظارت  مسئوليت و  است  الزامي  آموزشگاه
  .خواهد بود

  
    آموزان دانش  مربوط به  مقررات -  چهارم  فصل
 

 ان در آموزشگاه الزامي استآموز دانشرعايت موارد ذيل از سوي  -28  ماده

   آموزان دانش و  رفتار با معلمان  و حسن  انضباطي  مقررات  رعايت -1
 در كـالس   و حضور مرتـب   از آموزشگاه  ورود و خروج  و انضباط هنگام  نظم  رعايت -2
   درس 

رعايت حجاب براي خواهران و رعايت ساير موازين اسـالمي، اخالقـي و اجتمـاعي     -3
  ان آموز دانشبراي كليه 

   محيط آموزشگاه  مجاز به غير  وسايل  داشتن  همراه  از به  خودداري -4
  تجهيـزات ل و امـوا  ي نگهـدار  و  حفـظ  رد   اهتمـام  وي شخصـ ل وساي از   مراقبت -5

   آموزشگاه
  از تكميـل   پـس  و  يـا سرپرسـت    با حضور ولي  سال 16كمتر از   آموزان دانش  نام  ثبت -29ماده 

 .شود مي  انجام ها آنو ارائه ساير مدارك توسط  نام  ثبت  تقاضاي  فرم
انجـام آن كوتـاهي كنـد،     در يـا  و ندهـد   ظايف خود را انجامو  يآموز شدان  چنانچه -30 ماده

  :وي رفتارخواهد شد مطابق موارد ذيل با حسب مورد و شود ميمحسوب  خاطي
   تذكر شفاهي -1
   تذكر كتبي -2
    وي  استرداد شهريه  آموز بدون دانش  اخراج -3

  .شود مياطالع اولياي آنان انجام  فوق با موارد يك از سال هر 16از براي افرادكمتر -تبصره
  ها آموزشگاهبر امور   نظارت -  پنجم  فصل
 

در   الزم  و ايجــاد همــاهنگي هــا آموزشــگاهبرعملكــرد   عمــومي  و نظــارت  رســيدگي -31 مــاده
 :باشد مياز اعضاء زير   متشكل  مركزي  نظارت  شوراي  عهده  سراسركشور، به

 )شورارئيس (اون مشاركت هاي مردمي مع -1

  االختيار تامنظري ومهارتي يا نماينده  و پرورش معاون آموزش  -2
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  االختيار تامپرورش عمومي يا نماينده  و معاون آموزش  -3

  االختيار تامامور مجلس يا نماينده  معاون حقوقي و  -4

  االختيار تاميا نماينده  آموزش و پرورشدبيركل شوراي عالي   -5

  االختيار تامآموزشي يا نماينده  ريزي برنامهرئيس سازمان پژوهش و   - 6

 )نايب رئيس(  توسعه مدارس غيردولتي مدير كل دفتر پشتيباني و  -7

 مديركل دفتر ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات   -8

 )شورا دبير( معاون آموزشگاه هاي علمي آزاد  -9

  مـدارس   پيشنهاد مـديركل   آزاد به  عملي  يها آموزشگاه  مؤسسين نفر از دو -11و  10
  ) دو سال  مدت  براي(نفر از ساير اعضاء  5  حداقل  موافقت و  غيردولتي

 رأي موافـق  مصـوبات آن بـا   نفر رسميت يافتـه و  7حداقل حضور جلسات اين شورا با -تبصره 
  .شود چارچوب قانون معتبر شناخته مي درجلسه در اكثريت اعضاء حاضر

 : مركزي  نظارت  ورايش  وظايف  شرح -32  ماده
 مغاير  لغو مصوبات و  استان  نظارت  شوراي  مصوبات  خصوص نظر در  اعالم و  بررسي -1
 آزاد   علمي  يها آموزشگاه  به مربوط  مقررات و  قوانين با

هـاي   و سـاير دسـتورالعمل   نامـه  آئـين تبيين دستورالعملهاي اجرايي اين  تدوين و -2
و اطـالع بـه دبيرخانـه     هـا  اسـتان و ابالغ آن به ) نباشد نامه آئينكه مغاير با ( مورد نياز

 آموزش و پرورش شوراي عالي 

 آزاد سراسر كشور  علمي  يها آموزشگاهبر عملكرد   كلي  نظارت -3

   دائم  بصورت  آموزشگاه  تعطيل و  تأسيس  لغو اجازه -4
 عـالي   شـوراي   دبيرخانـه   بـه  خـود را   از عملكرد سـاليانه   بايد گزارشي  نظارت  شوراي -1  تبصره

 .كند  ارسال 
و   يـا سـاير قـوانين    و  نامـه   آئـين   نبايد بـا مفـاد ايـن     مركزي  نظارت  شوراي  مصوبات -2 تبصره

  .مغاير باشد  و پرورش  آموزش  در وزارت  جاري  مقررات
 از طريق تشـكيل كميتـه   ها آموزشگاهآموزشي  هاي كتابتعيين محتوي  بررسي و -5

  تخصصي
توســعه  مـذكور بـا پيشــنهاد معـاون   كميتــه  دسـتورالعمل نحــوه تشـكيل و وظـايف    -تبصـره  

  .شود مي ابالغ ها آموزشگاهشاركتهاي مردمي و تصويب شوراي نظارت مركزي م
  ها آموزشگاهتعيين ضوابط و نحوه جذب نيروي انساني  -6

 برعهـده   اسـتان   آزاد در سـطح   علمـي   يهـا  آموزشگاهبر عملكرد   و نظارت  رسيدگي -33  ماده
  :زير خواهد بود  با تركيب  استان  نظارت  شوراي

  )رئيس شورا( استانآموزش و پرورش رئيس سازمان -1
  عموميآموزش و پرورش معاون  -2
  مهارتي نظري وو پرورش  معاون آموزش – 3
  ي مردميها مشاركت مدير -4
 و پاسخگويي به شكايات مسئول واحد ارزيابي عملكرد -5

به پيشنهاد رئيس سـازمان   استانعلمي آزاد  يها آموزشگاهين مؤسسدو نفر از  -7و  6
  نفر به مدت يك سال 4موافقت حداقل  و
  )دبيرشورا( مدارس غيردولتي توسعهكارشناس مسئول  -8
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  حقوقيكارشناس مسئول  -9
رأي  نفر از اعضاء رسـميت يافتـه و مصـوبات آن بـا     6قل جلسات شورا با شركت حدا -1تبصره 

اعضـا حاضـر در چـارچوب قـانون معتبـر شـناخته       ) بعالوه يـك  نصف(اكثريت  موافق
  .شود مي

 شـوراي   ، مصـوبات  نامـه   آئـين   نبايد مغاير با مفاد ايـن   استان  نظارت  شوراي  مصوبات -2  تبصره
  .باشد  و مقررات  و ساير قوانين  مركزي  نظارت 
  1 – 3تبصره 

 :  استان  نظارت  شوراي  واختيارات  وظايف -34ماده
   استان  يها آموزشگاهبر عملكرد   نظارت -1
 بر اساس  و مدير آموزشگاه  مؤسس  تأييد صالحيت  نظر در خصوص  اعالم و  بررسي -2
   و پرورش  آموزش  ضوابط گزينش 

 تأييـد ) 35  مـاده   موضـوع (  ناحيه/  منطقه/  شهرستان  نظارت  شوراي  تشكيل  صورت در -  تبصره
 .مذكور خواهد بود  شوراي  عهده  به  مدير آموزشگاه  صالحيت

   آموزشگاه  صدور مجوز تأسيس -3
   آموزشگاه  نام  تعيين -4
   آموزشگاه  و درسي  آموزشي  هاي بر برنامه  نظارت -5
   آموزشگاه  به  كتبي  توبيخ تذكر، اخطار و -6
   از كاركنان  يا هريك  مدير آموزشگاه  يا دائم  موقت  بركناري -7

و   پرونـده   محتويـات   بـه   باتوجـه  و  تخلـف   بـا ميـزان    متناسـب  7و6  بنـدهاي   اجـراي  -  تبصره
 آمـوزش   توسط اداره  استان  نظارت  شوراي  و تصويب  از بررسي  ، پس واصله  يها گزارش

 .خواهد شد  بايگاني و  درج  پرونده در  سوابق و  اعمال  محل  و پرورش 
  ميـزان   تعيـين  و  آموزشـي   در هـر دوره   مؤسـس   پيشـنهادي   شهريه  ميزان  بررسي -8

  وكيفيـت   تـورم   ، نرخ محل  و اجتماعي  ، اقتصادي فرهنگي  موقعيت  به  باتوجه  آن  قطعي
  هـاي  و سـاير هزينـه    الزم  و وسايل  ، تجهيزات ساختمان  ، وضعيت آموزشي دوره  و مدت

    آموزشگاه
 5  مـاده  5 بنـد   موضوع(  آن  دريافت  نحوه و  الزم  تضمين  مورد ميزان نظر در  اعالم -9

 ) نامه آئين  اين
  ختمانو سـا   محـل   مربوط بـه   يها گزارشو   مورد مدارك نظر در  اعالم و  بررسي -10

    آموزشگاه  تأسيس  جهت  شده  معرفي
   مركزي  نظارت  شوراي  به  آموزشگاه  دائم  تعطيل و تأسيس  اجازه لغو پيشنهاد -11
   آموزشگاه  تأسيس  در مورد تمديد اجازه  اتخاذ تصميم -12

  اجـازه   از انقضـاي   قبـل   مـاه  4  بايـد حـداقل    مؤسـس   يـا هيـأت    مؤسـس   درخواسـت  -  تبصره
  .شود  اعالم  و پرورش  آموزش  به  آموزشگاه تأسيس

 ماه  3متخلف حداكثر به مدت  يها آموزشگاهتعطيل موقت  -13

 آزاد  علمـي   آموزشـگاه  15از   بـيش   داراي  آموزشي  نواحي و  ، مناطقها نادر شهرست -35  ماده
 :گردد مي  تشكيل  ذيل  با تركيب  ناحيه/  منطقه/  شهرستان  نظارت  شوراي

                                                           

  .حذف شد 3شوراي عالي، تبصره  6/6/86مورخ  751مصوبه جلسه  بر اساس - 1
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 شورا   رئيس -  و پرورش  آموزش  رئيس -1

   و متوسطه  عمومي  و پرورش  آموزش  معاونين - 3و 2
   اي حرفه و  فني و  متوسطه ، حصيليي تراهنماي ، ابتداييش آموزن مسئولي-7و 6و 5و 4
   شكايات  به  و پاسخگويي  بازرسي  مسئول -8
 دبير شورا  -آزاد   علمي  يها آموزشگاهو   غيردولتي  امور مدارس  مسئول -9

 شورا   ساير اعضاي  انتخاب  آزاد به  علمي  يها آموزشگاه  از مؤسسين  يكي -10

 رأي 6  با حداقل  آن  مصوبات و  يافته  نفر رسميت 7  شورا با حضور حداقل  اين  جلسات -  تبصره
 .شود مي  معتبر شناخته  موافق 

   ناحيه/  منطقه/ شهرستان  نظارت  شوراي  اختيارات و  وظايف -36  ماده
 ها آموزشگاهبر عملكرد   نظارت -1
   آموزشگاه  نام  تعيين -2
   مدير آموزشگاه  تأييد صالحيت -3
   واصله  شكايات  به  رسيدگي -4
   آموزشگاه  به  كتبي  توبيخ اخطار و تذكر، -5
   استان  نظارت  شوراي  به 34  ماده 7پيشنهاد بند -6
و   محــل  مربــوط بــه  يهــا گــزارشو   در مــورد مــدارك  اتخــاذ تصــميم و  بررســي -7

  آموزشگاه  تأسيس  جهت  شده  معرفي ساختمان
  

  ها آموزشگاه  تخلفات -  ششم  فصل
 :گردد مي  محسوب  تخلف  در آموزشگاه  موارد ذيل -37 ماده

  ارتكاب اعمال مغاير با مصالح نظام جمهوري اسالمي  -1
 شرافت شغلي  حيثيت و ارتكاب اعمال خالف عفت عمومي و -2

   وظايف  در انجام  انگاري  يا سهل  كاري كم -3
   خالف  يا صدور گواهي  گزارش  ارائه -4
   يا آموزشگاه  درس  كالس  موجه غير  تعطيل -5
   مصوب  آموزش  هاي دوره  گذاشتن  ناتمام و  ناقص -6
   اضافي  شهريه  دريافت -7
   ارسالي  هاي دستورالعمل و  ، مصوبات مقررات  رعايت  عدم -8
 غير   به  آموزشگاه  يا واگذاري و  انتقال -9

   اشتغال  فاقد اجازه  بيگانه  اتباع  كارگماردن  به -10
 اخذ مجوز   بدون  ساختمان  يا گسترش  تغيير محل -11

  نامـه   اجـازه   در مـتن   جـز آنچـه    به  كالس  هر نوع  تشكيل و  فعاليت  هر نوع  انجام -12
 .  است  قيد گرديده »مجوز و جنسيت  نوع« تأسيس

   در آموزشگاه  افراد فاقد صالحيت  كارگيري  به -13
 از تخلفـات   هريـك   مرتكب  كه  ييها آموزشگاهتواند در مورد  مي  استان  نظارت  شوراي - 1 تبصره

 34  مـاده  11بنـد    بـر اسـاس  كننـد،   نمي  شورا نيز توجهي  تذكرات  به شوند و مي  فوق 
 .كند  اقدام
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و   هيمس ،2و1  بندهاي  تخلفات  در ارتكاب  مؤسس  هيأت  اعضاي  شود كه  ثابت  هرگاه -2تبصره 
 پيگـرد   تحـت   لـزوم   شوند و در صورت از كار بركنار مي  اند، فقط متخلفين مقصر نبوده

 .گيرند قرار مي  قانوني
  نامـه   آئـين   ايـن  17  مفـاد مـاده    طبـق  بر  آموزشگاه  نوع  كار اين  ادامه  ،در هر صورت -  3تبصره

 .خواهد بود
مـوارد    دربـاره   ناحيـه /  منطقـه / يـا شهرسـتان    استان مركزي  نظارت  شوراي  مصوبات -38ماده

خـود    توانند اعتـراض  مي  يا مؤسسان  و مؤسس  االجراء است  الزم  تخلفات فصل  مختلف
 و  اسـتان   نظـارت   شـوراي   به  ناحيه/ منطقه/ شهرستان  نظارت يشورا آراء  به  را نسبت
  مركـزي   نظارت  شوراي  به  ار استان نظارت  توسط شوراي  صادره آراء  به  نسبت  اعتراض
توسط   مركزي نظارت  توسط شوراي  آراء صادره  به  اعتراض  است  بديهي .نمايند  تسليم
  براي  ديگر مجوزي  در مراجع  تخلف  موضوع  و طرح  است  رسيدگي  قابل  صالحه  دادگاه
 .نخواهد بود  متخلف  كار آموزشگاه  ادامه

  و پـرورش   آمـوزش   توسـط وزارت   نامـه  آئـين   ايـن   بر اسـاس   كه  ييها آموزشگاه  كليه -39 ماده
 و  آموزشــي  و واحــدهاي  مؤسســات  تعطيــل  قــانون  شــوند مشــمول  اعــالم  غيرقــانوني
  نامـه   آئـين و  دنشـو  و مـي   دائر شـده   اخذ مجوز قانوني  بدون  كه  فرهنگي و  تحقيقاتي
و برخـورد بـا     پيگيري  جهت  و انتظامي  قضايي  مراجع  بود و به مربوط خواهند  اجرايي
 .خواهند شد  معرفي  متخلف

  .گردد مغاير لغو مي  مقررات و  نامه آئين،  نامه  آئين  اين  با تصويب -40ماده
شـوراي عـالي   هاي علمي آزاد در ششصد و شصت و نهمين جلسـه   آموزشگاه نامه آئين :موضوع

به تصويب رسيد، صحيح است به مورد اجرا گـذارده   29/9/80مورخ  آموزش و پرورش
  .شود

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  آموزي تشكيل مجلس دانش نامه آئين
  25/12/1380 تاريخ- 8/4980/120شماره ابالغ - 23/12/1380تاريخ 672مصوب جلسه

 

 :مقدمه

دومين جلسه شوراي  پنجاه و و مدارس مصوب ششصد نامه اجرايي آئيندر اجراي  
ي مركزي كه در اين آموز دانش، شوراي 20/5/79مورخ  و پرورشعالي آموزش 

نامه تشكيل خواهد  آئينشود بر اساس اين  ناميده مي »آموزي مجلس دانش«مصوبه 
 .شد

  اهداف – 1ماده
مسئوليت پذيري و زمينه  همكاري و تعاون و ترويج فرهنگ مشاركت جويي، -1

 وهاي مختلف آموزش  عرصه آموزان در عملي دانش فكري وشاركت مسازي براي 
  پرورش

سياسي و مديريتي دانش آموزان مبتني بر فلسفه  -فراهم آوردن زمينه تربيت اجتماعي - مكرر1
  تعليم و تربيت اسالمي
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 .آموزان مشورت بين دانش ترويج فرهنگ گفتگو و -2

هاي  برنامه طرح و مقررات و قوانين واصالح  آموزان در گيري از نظرات دانش بهره -3
 .ها آن مرتبط با

 اقتصادي داخلي و سياسي و هاي اجتماعي، هل ومق آموزان با كردن دانش آشنا -4
 .خارجي

دانش آموزان با مقوله هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي داخلي و  يي بيشترآشنا .-5
 خارجي

 اخالق اجتماعيتقويت روحيه خودباوري و خود اتكايي و رعايت  -6

 اختيارات  وظايف و - 2ماده  

 .مدارس آموزان در مشكالت دانش بررسي پيرامون مسائل و بحث و -1

پيشنهادهاي  و ها ارائه طرح انضباطي و بررسي پيرامون مقررات تحصيلي و بحث و -2
 .آن بهبود  مناسب براي

 اخالقـي و اجتمـاعي   دينـي،   تربيـت   تقويت  مورد راهكارهاي تبادل نظر در بحث و -3
اجتمـاعي، علمـي،    هاي ديني و زمينه اني كه درآموز دانش تقدير از آموزان و دانش 

 .اند اي داشته برجسته هاي فعاليتها،  زمينه ساير و  هنري

  .سازي روابط بين عوامل انساني درمدرسه بررسي پيرامون چگونگي بهينه بحث و -4
 پيشنهادارائه  فوق برنامه و هاي فعاليت درسي وهاي  بررسي پيرامون برنامه بحث و -5

  .ها آن  سازي غني  براي
 ارائـه  جامعـه و  و  آمـوز و خـانواده   بررسي پيرامون انتظارات متقابـل دانـش   بحث و -6

 .ساختن انتظارات به يكديگر  پيشنهاد براي نزديك 

طريـق   كـه از  آموزان لوايح مرتبط با دانش و ها نويس طرح مورد پيش نظر در اظهار -7
 مجلس شوراي اسالمي يا و پرورش، شوراي عالي آموزش و پرورشوزارت آموزش 

 .شود مي  ارجاع

 .منزلت معلم مقام و آموزان از تجليل دانش هاي تكريم و تعيين شيوه بررسي و -8

 .آينده شغلي و بررسي پيرامون مسائل نوجوانان درخصوص كار بحث و -9

 .مدرسه خانواده و حقوق نوجوانان درجامعه، ايف وبررسي درباره وظ بحث و -10

اسالمي راهكارهاي مناسب براي تقويت هويت فرهنگ  پيشنهاد و بررسي بحث و -11
 .انآموز دانشايراني 

 .ديگر كشورها ي مشابه درآموز دانشمجالس  تبادل تجربيات با ارتباط و -12

 هـاي  فعاليـت  آمـوزان در  دانـش مـورد چگـونگي مشـاركت     تبادل نظر در بحث و -13
 .اجرايي مدارس پرورشي و آموزشي،

 را آمـوزي   ي پيشنهادهاي مجلس دانـش آموز دانشسازمان  و و پرورشوزارت آموزش  - تبصره 
 را هـا  آنقانوني، زمينه اجراي  با فراهم كردن امكانات اجرايي و مورد توجه قرار داده و

 .خواهندكرد  تسهيل

 تركيب اعضا  - 3ماده  

آمـوزي   است كه متناسب با جمعيت دانش نفر 150ي آموز دانشتعداد اعضاي مجلس 
ي مـدارس دوره متوسـطه بـر    آمـوز  دانـش آموزان عضو شـوراهاي   ميان دانش از استان

 .رسد انتخاب خواهندشد مي و پرورشاي كه به تأييد وزير آموزش  اساس شيوه نامه

 .دوره آن دو سال خواهد بود آموزي افتخاري است و دانش  مجلس در  عضويت –تبصره  

ه خواهـد داشـت كـه اعضـاي آن توسـط مجلـس       رئيسـ ي هيـأت  آمـوز  دانشمجلس  -4ماده  
 .نامه داخلي انتخاب خواهندشد آئينرعايت  و با  آموزي دانش
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آموزي وزيـر   دانشه به عنوان مشاوران رئيساعضاء هيئت   براي و پرورشآموزش  وزير – تبصره 
  .كند مي ابالغ صادر

  
  
 ي آموز دانشدبيرخانه مجلس  -5ماده  

مسـتقر  ي آمـوز  دانشي خواهد داشت كه در سازمان ها ناي دبيرخآموز دانشمجلس  
 :وظايف آن به شرح زير خواهدبود و شدخواهد

 .تأييد  جهتي آموز دانشتقديم آن به مجلس  و  نامه داخلي مجلس آئينتنظيم  تهيه و -1    

 .يآموز دانشبراي بحث و بررسي درمجلس  ها برنامه و ها نويس طرح تهيه پيش -2    

 .مدعوين اعضاء و دعوت از ريزي براي تشكيل جلسات و برنامه -3    

 .يآموز دانشهاي متخذه مجلس  پيگيري تصميم -4    

ي، آمـوز  دانـش تشـكيل مجلـس     نامـه  آئـين  مجلس با كردن اعضاء آشنا  ريزي براي برنامه -5    
 هاي مجلس داخلي وكميسيون  نامه آئين

 .پشتيباني براي برگزاري جلسات ساليانه رفاهي و خدماتي، انجام امور -6    

 پس از همـاهنگي بـا    يآموز دانشيس سازمان ئيس دبيرخانه مجلس توسط رئابالغ ر - تبصره 
مسئوليت دبيرخانـه بـه    عالوه بريس دبيرخانه ئر. شود صادر مي و پرورشآموزش  وزير

جلسات مربوط شـركت   آموزي در مجلس دانش و و پرورشعنوان رابط وزارت آموزش 
 .خواهدكرد

 :ساير موارد 

 .ماه از هم خواهد داشت 6نشست رسمي به فاصله حدود  4دوره  هر در  مجلس -6ماده  

هاي تخصصـي   كميسيونمي تواند نسبت به تشكيل  مجلس براي اجراي وظايف خود - 7ماده  
 .اقدام كند

 يابنـد  ميجلسات حضور  يسه مجلس درئدعوت هيئت ر با و پرورشمسئولين آموزش  -8ماده  
 مذكور الزامي خواهـد   جلسات در ها آنشركت نماينده  صورت عدم امكان حضور، در و

 .بود

مجلـس  يسـه  ئت ريـأ ه بـا  و پـرورش براي سهولت ارتباط مـديران مختلـف آمـوزش     -تبصره  
 .گردد ابالغ مي و پرورش آموزش تأييد وزير از كه پس اي تنظيم خواهد شد نامه شيوه

ناحيه بـا شـركت رؤسـاي     منطقه و ي در سطح شهرستان،آموز دانشتشكيل شوراي  - 9ماده  
بـا شـركت نماينـدگان     استاندر سطح  آموزي مدارس دوره متوسطه و شوراهاي دانش

 .نواحي بالمانع خواهد بود ، مناطق وها ناشوراهاي شهرست

 هـا  آنفعاليت  غيرانتفاعي بوده و ي تشكل غيرسياسي وآموز دانششوراهاي  مجلس و -10ماده  
 .نامه خواهدبود آئينمفاد اين  مستلزم رعايت كليه قوانين و

تشكيالتي دبيرخانـه   نيز تركيب اعضاء و ساختار نامه و آئيندستورالعمل اجرايي اين  - 11ماده  
  .خواهد رسيد و پرورشبه تأييد وزير آموزش 

 دومين جلسه شوراي عالي و و هفتاد ي در ششصدآموز دانشنامه تشكيل مجلس  آئين :موضوع
بـه مـورد اجـرا     صـحيح اسـت،   .به تصـويب رسـيد   23/12/80مورخ و پرورشآموزش 

  .گذاشته شود
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♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  درسي شاخه كاردانش هاي برنامهتشكيل كميته  نامه آئين
  16/6/81تاريخ 2555/120شماره ابالغ -  7/6/1381تاريخ  677جلسه

  
 دارد بـه منظـور بررسـي و تصـويب عنـوان      مقـرر مـي   آمـوزش و پـرورش  شوراي عالي  -1ماده 
هـاي دروس،   هاي مهارتي شاخه كاردانش و عناوين دروس هـر رشـته و اهـداف وسرفصـل     رشته
دبيرخانـه   در با تركيب اعضـاي زيـر  » درسي شاخه كاردانش هاي برنامهكميته «اي به نام  كميته

  :تشكيل گردد شوراي عالي آموزش و پرورش
  دبيركل شوراي عالي يا معاون وي - 1
 كاردانش  آموزش و پرورشمديركل دفتر - 2

 اي و كاردانش  ي فني و حرفهها آموزشريزي و تأليف  مدير كل دفتر برنامه- 3

شوراي عالي آمـوزش و  به دعوت دبيرخانه ) برحسب مورد(  دستگاه ذيربط نماينده- 4
 پرورش 

شـوراي عـالي آمـوزش و    يك نفر صاحب نظر در رشته مربوط به دعـوت دبيرخانـه   - 5
 پرورش 

 درسي و تربيتي  هاي برنامهدبيركميسيون - 6

 يس سـازمان پـژوهش و  ئـ ريزي درسي بـه انتخـاب ر   برنامه در نظر صاحب يك نفر -7
 ريزي آموزشي  هبرنام

نفـر از اعضـاء رسـميت خواهـد      5درسي شاخه كاردانش با حضـور   هاي برنامهكميته  -1تبصره
  .رسد رأي موافق به تصويب مي 4يافت و موضوعات با حداقل 

ت وزيران به شـماره  أداردهاي مهارت رشته مورد نظر با رعايت تصويب نامه هياستان -2تبصره 
  .گردد تهيه مي 28/9/71مورخ ه  444/ت/ 27763

شـوراي عـالي   درسي شاخه كـاردانش بـا امضـاي دبيركـل      هاي برنامهمصوبات كميته  -2ماده 
نظـري و مهـارتي جهـت اجـرا ابـالغ       آمـوزش و پـرورش  به معاونت  آموزش و پرورش

  .شود مي
  .شود ميتاريخ ابالغ اين مصوبه، مقررات مغاير لغو  از -3ماده 

و  و هفتـاد  درسـي شـاخه كـاردانش در ششصـد     هـاي  برنامـه تشكيل كميته  نامه آئين :موضوع
صحيح . به تصويب رسيد 7/6/81مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشهفتمين جلسه 

  .است، به مورد اجرا گذاشته شود
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
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  1آموزش و پرورشهاي شوراي عالي  نامه كميسيون آئين
  19/3/83 تاريخ 120 /1087شماره ابالغ –  2/1383 8تاريخ  702جلسه

  متناسب با تشكيالت جديد آموزش و پرورش  ها كميسيونبا اصالح تركيب اعضاي 
  

قـانون شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش و بـه منظـور انجـام          14به استناد مـاده   - 1ماده 

هاي وابسته  هاي الزم در اموري كه به حيطه وظايف شورا مربوط است، كميسيون كارشناسي

عالي آموزش و پرورش به شرح زير در دبيرخانه شوراي عـالي آمـوزش و پـرورش    به شوراي 

  :تشكيل خواهند شد

  ها و اهداف  كميسيون خط مشي –1

  هاي درسي و تربيتي  كميسيون برنامه – 2

  هاي توسعه و منابع انساني كميسيون برنامه – 3

  ها و مقررات تحصيلي  كميسيون اساسنامه –4

  كميسيون معين  – 5

در اولين جلسه خود يك نفر را به عنـوان   4و3و2هاي موضوع بندهاي  كميسيون -1صره تب

هـاي فـوق    رؤساي كميسـيون . رئيس و يك نفر را به عنوان نايب رئيس انتخاب خواهند كرد

  .كنند جلسات شوراي عالي شركت مي بدون داشتن حق رأي در

تـر   ت لزوم و براي بررسـي دقيـق  توانند در صور ميشورا  دبيرخانهها و  كميسيون -2تبصره 

  هاي كاري تشكيل دهند  هاي تخصصي و كميته موضوع ها، كميسيون

  :شرح زير است ها به تركيب اعضاي كميسيون وظايف و -2ماده 

  ها واهداف  كميسيون خط مشي– 2 –1
  :شرح وظايف –الف  
  هاي آموزشي و تربيتي  بررسي خط مشي -1

  بررسي اهداف كلي نظام آموزشي وزارت آموزش و پرورش  -2

  بررسي ساختار نظام آموزشي -3

  هاي تحصيلي بررسي اهداف دوره -4

  2ها و لوايح مربوط به وزارت آموزش و پرورش بررسي طرح -5

                                                           
نامه  اين آيينهاي مندرج در  متناسب با تشكيالت جديد وزارت آموزش و پروش، تغييرات الزم در تركيب اعضاي كميسون - 1

  .اعمال شده است
طرح در اين كميسيون، در كميسيون ذيربط مورد بررسي  شرح وظايف ساير كميسيونها، قبل از طرح ها و لوايح مرتبط با -1

 .قرارخواهند گرفت
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داردهاي ارزشـيابي نظـام آموزشـي وزارت آمـوزش و     اسـتان ها و  بررسي ضوابط و شاخص -6

  پرورش 

  سند ملي و چشم اندازهاي آموزش و پرورش بررسي  -7

  المللي  هاي وزارت آموزش و پرورش در مبادالت بين ها و خط مشي بررسي سياست -8

  المللي  ها و تعهدات آموزش و پرورش در مجامع بين بررسي طرح -9

  هاي اقتصادي آموزش و پرورش  ها و خط مشي بررسي سياست -10

 آمـوزش و  وزيـر هايي كه از طرف شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش يـا       بررسي موضوع -11

  . شود معين مي پرورش

  :تركيب اعضاء –ب 
  )رئيس كميسيون(وزير آموزش و پرورش  – 1

   )به عنوان نايب رئيس(آموزش و پرورش دبير كل شوراي عالي -2
  و منابع انساني  هاي توسعه هاي درسي و تربيتي و برنامه هاي برنامه رؤساي كميسيون - 4-3

  دو نفر صاحب نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي -6-5

  دو نفر از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزير -8-7

مديران كـل يـا    يكي از(ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  نماينده معاونت برنامه -9

  )نمايندهمشاوران حوزه وي به عنوان 

  مطالعات آموزش و پرورش  شگاهرئيس پژوه -10

  ها و اهداف شوراي عالي  دبير كميسيون خط مشي -11

معاون حقوقي و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش و نمايندگان وزراي جهـاد   – 1تبصره

كشاورزي، صنعت، معدن و تجارت، فرهنگ و ارشـاد اسـالمي و علـوم، تحقيقـات و فنـاوري      

  .شوند ع و با داشتن حق راي در جلسات دعوت ميحسب موضو

دبيركـل شـوراي عـالي رياسـت كميسـيون را       در غياب وزير آموزش و پـرورش،  -2تبصره 

  .دار خواهد بود عهده
  هاي درسي و تربيتي  كميسيون برنامه -2-2

  :شرح وظايف –الف 
  ،مراكز آموزشيهاي تحصيلي و  هاي درسي دوره بررسي مباني و اصول حاكم بر برنامه -1

  ،بررسي سند برنامه درسي ملي -2
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هـاي   اهـداف، روش  شـامل (هـاي تحصـيلي    ها و پايه بررسي راهنماي برنامه درسي دوره -3

هـاي   ان و صـالحيت آمـوز  دانـش هـاي   يادگيري، شيوه هاي ارزشـيابي از آموختـه   –ياددهي 

  1).اي معلمان حرفه

سـاعات هفتگـي و    شامل عنوان،( تحصيليهاي  ها و پايه بررسي جدول مواد درسي دوره -4

  ،) ... نظري، انتخابي، اجباري و ،عملي: نوع درس

ــدت  -5 ــي م ــدريس(بررس ــاعات ت ــه) س ــي دوره و برنام ــاي درس ــواد ه ــاي س ــوزي و  ه آم

  دبستاني، پيش

  بررسي مباني و اصول حاكم بر نظام ارزشيابي پيشرفت تحصيلي، -6

  آموزشي با راهنماي برنامه درسي مصوب شورا،بررسي و تأييد انطباق محتواي مواد  -7

 هايي كه از طرف شوراي عالي آموزش و پرورش يا دبيركل شـوراي عـالي   بررسي موضوع -8

  .شود معين مي

  :تركيب اعضاء –ب  
  يك نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شورا  -1

  دبيركل شوراي عالي و در غياب وي معاون دبيركل  –2

  دو نفر صاحب نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي  –4 - 3

  ريزي و تاليف كتب درسي مديركل دفتر برنامه -5

  حرفه اي و كاردانش فني و هاي ليف آموزشأريزي و ت مديركل دفتر برنامه -6

نـده  مديران كل يا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماي     يا يكي ازابتدايي  معاون آموزش -7

  ثابت 

معاون آموزش متوسطه يا يكي از مديران كل يا مشاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماينـده      -8

   .ثابت

معاون پرورشي و تربيت بدني يا يكي از مديران كـل يـا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان        -9

  .نماينده ثابت

  ثابت مركز سنجش آموزش و پرورش يا يكي از معاونين وي به عنوان نماينده رئيس -10

ريزي و آموزش نيـروي انسـاني يـا يكـي از معـاونين وي بـه عنـوان         مركز برنامه رئيس -11

  نماينده ثابت

مشاور وزيـر يـا مـديركل بـه عنـوان نماينـده       (فناوري  تحقيقات و نماينده وزير علوم، – 12

  )ثابت

                                                           
 و هاي توسعه پس از طرح در كميسيون، جهت بررسي نهايي به كميسيون برنامه هاي حرفه اي معلمان، موضوع صالحيت -1 

 شود منابع انساني ارجاع مي
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عنـوان  مشـاور وزيـر يـا مـديركل بـه      (آموزش پزشكي  نماينده وزير بهداشت، درمان و -13

   )نماينده ثابت

 )مشاور وزير يا مدير كل به عنوان نماينده ثابت(جهاد كشاورزي  نماينده وزير -14

هاي علوم پايه، علوم انسـاني   و يا معلمان مجرب در رشته رسانمدسه نفر از  -15 -16 -17

  و فني مهندسي به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي 

 . هاي درسي و تربيتي شوراي عالي دبير كميسيون برنامه – 18

با دعوت دبير كل شوراي عالي و داشتن حق  ذيربطآموزشي  هاي گروهيك نفر از  -1تبصره

 .در جلسات كميسيون شركت خواهد كرد رأي عندالزوم

هـاي وزارت آمـوزش و    هـا و سـازمان   كـه بـه سـاير معاونـت     هايي در مورد موضوع –2تبصره

شود، معاون وزير و يا رئيس سازمان با دعوت دبيركـل و بـا داشـتن حـق      مربوط مي پرورش

  .جلسات كميسيون شركت خواهد كرد رأي در

  هاي توسعه و منابع انساني  كميسيون برنامه -3-2
  :شرح وظايف  -الف

ها و راهبردهـاي تـأمين، بـه كـارگيري و اسـتخدام منـابع انسـاني در         بررسي خط مشي -1

  ، پرورشآموزش و 

  ، شغلي و منزلتي منابع انساني ، ارتقاء علمي و راهبردهاي   ها خط مشي بررسي -2

هـاي عمـومي و اختصاصـي منـابع      هـاي صـالحيت   داردها و شاخصاستانبررسي ضوابط،  -3

  در آموزش و پرورش ، ها آنانساني و اصول حاكم بر 

  ورش ،وري منابع انساني در آموزش و پر هاي بهره بررسي شاخص -4

  هاي توسعه آموزش و پرورش ، بررسي برنامه -5

  هاي مختلف تحصيلي ، هاي توسعه دوره ها و طرح بررسي خط مشي -6

هـاي مختلـف تحصـيلي در     ها و رشـته  ها و طرح هاي توسعه در شاخه بررسي خط مشي -7

  دوره متوسطه بر اساس نيازها و امكانات كشور ،

داردهاي ارزشـيابي نظـام آموزشـي وزارت آمـوزش و     اسـتان  هـا و  بررسي ضوابط، شاخص -8

  ،1پرورش

، شهرسـتان و  اسـتان نامـه هـاي شـوراهاي     آئـين بررسي پيشنهادهاي اصالحي قـانون و   -9

  2مناطق آموزش و پرورش و شوراهاي فرهنگي و محلي و شوراهاي مدارس ،

  ، استانبررسي پيشنهاد انحالل شوراهاي آموزش و پرورش  -10

                                                           
 .موضوع پس از طرح در كميسيون ، جهت بررسي نهايي به كميسيون خط مشي ها و اهداف ارجاع مي شود - 1

موضوع شوراهاي مدارس پس از طرح و بررسي در كميسيون ، جهت بررسي نهايي به كميسيون اساسنامه ها و مقررات  -2
 .تحصيلي ارجاع مي شود
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ها  ساير بخشهاي الزم براي بسيج و مشاركت مردم و  ها و تهيه طرح مشيبررسي خط  -11

  پرورش ، در امر آموزش و

  سيس مدارس نمونه دولتي ،أبررسي و تعيين مناطق محروم آموزشي جهت ت -12

هايي كه ازطرف شوراي عالي آمـوزش و پـرورش و يـا دبيركـل شـوراي       بررسي موضوع -13

  .شود عالي معين مي

  :اعضاءتركيب  -ب
  يك نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شورا ، -1

  دبيركل شوراي عالي و در غياب وي معاون دبيركل ، -2

  يك نفر صاحب نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شورا ، -3

مشاور وزير يا مـدير كـل بـه عنـوان نماينـده      (نماينده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  -4

  )ثابت
ريزي آموزشي يا يكي از مديران كـل يـا مشـاوران حـوزه      رئيس سازمان پژوهش و برنامه -5

  وي به عنوان نماينده ثابت ،

يا يكي از مديران كل يا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماينـده       ابتداييمعاون آموزش  -6

  ثابت ،

ان نماينـده  معاون آموزش متوسطه يا يكي از مديران كل يا مشاوران حـوزه وي بـه عنـو    -7

  ثابت ،

معاون پرورشي و تربيت بدني يا يكي از مديران كـل يـا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان        -8

  ، نماينده ثابت

يكي از مديران كل يا مشاوران حوزه وي به عنـوان   معاون توسعه مديريت و پشتيباني يا -9

  نماينده ثابت ،

مردمي و خانواده يـا يكـي از    رئيس سازمان مدارس غير دولتي و توسعه مشاركت هاي -10

  مديران كل يا مشاوران حوزه وي به عنوان نماينده ثابت ،

ريزي و آموزش نيـروي انسـاني يـا يكـي از معـاونين وي بـه عنـوان         رئيس مركز برنامه -11

  نماينده ثابت،

رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشوريا يكي از معاونين سازمان يا مديران كـل   -12

  ن نماينده ثابت،به عنوا

يكي ازمديران كـل يـا   (ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري  نماينده معاون برنامه -13

  )مشاوران حوزه وي به عنوان نماينده ثابت

يك نفراز مديران مدارس ويا معلمان يا مدرسان به پيشنهاد وزير آمـوزش و پـرورش و    -14

  موافقت شوراي عالي ،



   

129 

 

  )به عنوان نماينده ثابت( مطالعات آموزش و پرورش گاهنماينده پژوهش -15

  رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش يا يكي از معاونين وي به عنوان نماينده ثابت  ، -16

  .انساني شوراي عالي  ميسيون برنامه هاي توسعه و منابعدبير ك -17

مـوزش و  وزارت آ هايي كه به سـاير معاونـت هـا و سـازمان هـاي      در مورد موضوع –تبصره 

مي شود ، معاون وزير و يا رئيس سازمان با دعوت دبيركل و بـا داشـتن حـق     مربوط پرورش

  .رأي درجلسات كميسيون شركت خواهد كرد 

  مقررات تحصيلي و كميسيون اساسنامه ها-4-2
  :شرح وظايف  -الف 

  ؛بررسي اساسنامه مراكز آموزشي تربيتي و مؤسسات تعليماتي  - 1

نامه هاي آموزشي تربيتي، اجرايي و انضباطي مدارس و ساير مراكز آموزشي  آئينبررسي  -2

  ؛

    ؛هاي تحصيلي نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و امتحانات دوره آئينبررسي  -3

هـاي   پس از بررسي و تأييد كميسيون برنامـه  ها آنمواد درسي و شيوه ارزشيابي  - تبصره 

  .اهد شدنامه درج خو آئيندرسي و تربيتي،  در 

رسيدگي و ارزشيابي مـدارك تحصـيلي صـادره از مـدارس كشـورهاي       نامه آئينبررسي  -4

  ؛خارجي 

  ؛نامه اعطاي نشان و مدال آئينبررسي  -5

  ؛بررسي اساسنامه و مقررات اجرايي مراكز آموزش پيش دبستاني  -6

  ؛هاي سوادآموزي  نامه مربوط به ارزش تحصيلي دوره آئينبررسي  -7

  ؛نامه ها و مقررات تحصيلي بر اساسبررسي اصول حاكم  -8

بررسي موضوع هايي كه ازسوي شوراي عالي آموزش و پرورش يا دبيركـل شـورا معـين     -9

  ؛شود  مي
  :تركيب اعضاء -ب
  يك نفر از اعضاي شوراي عالي به انتخاب شورا -1

  دبيركل شوراي عالي و درغياب وي معاون دبيركل -2

  نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي يك نفرصاحب  -3

يا يكي از مديران كل يا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماينـده       ابتدايي معاون آموزش -4

  ثابت

معاون آموزش متوسطه يا يكي از مديران كل يا مشاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماينـده      -5

  ثابت
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ي از مديران كـل يـا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان       معاون پرورشي و تربيت بدني يا يك -6

  نماينده ثابت

 معاون حقوقي و امورمجلس يا يكـي از مـديران كـل يـا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان         -7

  نماينده ثابت

يا يكي از مديران كل يا مشاوران حوزه وي به عنـوان   توسعه مديريت و پشتيباني معاون -8

  نماينده ثابت

ريزي آموزشي يا يكي از مديران كـل يـا مشـاوران حـوزه      رئيس سازمان پژوهش و برنامه -9

  وي به عنوان نماينده ثابت 

يك نفر از آمـوزش عمـومي و يـك نفـر از     (دو نفر از مديران مدارس و يا معلمان  -10 -11

  به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي ) آموزش متوسطه

مشاور وزير يـا مـديركل بـه عنـوان نماينـده      (ده وزارت علوم، تحقيقات و فناوري نماين -12

  )ثابت

  )مشاور وزير يا مديركل به عنوان نماينده ثابت( نماينده وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي -13

  مركز سنجش آموزش و پرورش يا يكي از معاونين وي به عنوان نماينده ثابت رئيس -14

  ها و مقررات تحصيلي شوراي عالي  اسنامهدبير كميسيون اس -15

هـاي وزارت آمـوزش و    هايي كه بـه سـاير معاونـت هـا و سـازمان      در مورد موضوع –تبصره 

شود، معاون وزير و يا رئيس سازمان با دعوت دبيركـل و بـا داشـتن حـق      پرورش مربوط مي

  .رأي در جلسات كميسيون شركت خواهد كرد 

  كميسيون معين  -5-2
  :وظايفشرح  -الف
صـورت   بـر اسـاس  تفسير آراي شوراي عالي آموزش و پرورش و تشـخيص مصـاديق آن    -1

 ؛مذاكرات جلسات شوراي عالي

  ؛ان آموز دانشهاي تحصيلي  بررسي و اتخاذ تصميم در مورد مشكالت آموزشي و پرونده -2

  ؛نامه مصوب شوراي عالي  بر اساس آئيناعطاي ديپلم افتخاري  مجوزصدور  –3

نامـه مصـوب بـه شـوراي عـالي آمـوزش و        آئـين  بر اساسپيشنهاد اعطاي نشان و مدال  -4

  ؛ پرورش
اتخاذ تصميم در خصوص مواردي كه به علت شرايط اسـتثنايي و يـا اضـطراري اجـراي      - 5

  ؛پذير نباشد  آن موارد امكانمصوبات شوراي عالي در 

  ؛امتحانات نهايي الزحمه حقبررسي ميزان  -6

شـورا   و اتخاذ تصميم در خصوص مواردي كه از طرف شوراي عـالي يـا دبيركـل   بررسي  -7

  ؛شود معين مي
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شـرح وظـايف بـا امضـاي      3و2و1تصميمات كميسيون معين درخصوص بندهاي  -1تبصره

  .شود دبيركل شورا يا معاون وي براي اجرا به مراجع ذيربط ابالغ مي

شـرح وظـايف، در جلسـه     7و5تصميمات كميسيون معين درخصـوص بنـدهاي    -2تبصره

در  .شوراي عالي طرح و در صورت تأييد به عنوان مصوبه شورا قابل ابالغ و اجرا خواهـد بـود  

موارد ضروري به تشخيص دبيركل شورا به طرق مقتضي از اعضاي شـوراي عـالي آمـوزش و    

  .پرورش در خصوص تصميمات كميسيون اخذ رأي خواهد شد

  :تركيب اعضا -ب
  وراي عالي به انتخاب شورااعضاي شيك نفر از  -1

  ) رئيس كميسيون(دبيركل شوراي عالي يا معاون وي  -2

  نظر به پيشنهاد وزير آموزش و پرورش و موافقت شوراي عالي دو نفر صاحب -4 -3

يا يكي از مديران كل يا مشـاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماينـده       ابتدايي معاون آموزش -5

  ثابت

طه يا يكي از مديران كل يا مشاوران حـوزه وي بـه عنـوان نماينـده     معاون آموزش متوس -6

  ثابت 

  مديركل دفتر حقوقي و حمايت قضايي كاركنان   -7

  ها به انتخاب وزير استانمديركل يا معاون يكي از ادارات كل آموزش و پرورش  -8

  بتمركز سنجش آموزش و پرورش يا يكي از معاونين وي به عنوان نماينده ثا رئيس -9

  دبير كميسيون معين شوراي عالي  -10

سوم اعضاء و با رياست رئـيس يـا نايـب     دو ها با حضور حداقل جلسات كميسيون – 3ماده 

  .ضروري است سوم اعضاي حاضر راي موافق دو گيري، شود و براي تصميم رئيس تشكيل مي

كارشناسـان ،  تواننـد حسـب مـورد از     هـا مـي   دبيرخانه شورا و رؤساي كميسـيون  - 4ماده 

ي بـراي شـركت   أي بدون داشتن حـق ر آموز دانشو نمايندگان مجلس  صاحب نظران مطلع

  .در جلسات دعوت كنند

نامـه   آئـين ايـن   1مـاده   4و 3و 2هاي موضـوع بنـدهاي    احكام رؤساي كميسيون - 5ماده 

 ماده 5تا  1موضوع بندهاي (ها  توسط وزير آموزش و پرورش و حكم ساير اعضاي كميسيون

سال بـوده و   2مدت زمان احكام مذكور . شود كل شورا صادر ميتوسط دبير) نامه آئيناين  1

  .نيز بالمانع خواهد بود تمديد آن

  .سال بالمانع است 2ها قبل از اتمام مهلت  و معاونت ها ناتغيير نمايندگان سازم –تبصره 
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يك از اعضاء در سه ها در جلسات الزامي است چنانچه هر  حضور اعضاي كميسيون -6ماده

جلسه متوالي حضور نيابد و يا قادر به همكاري مؤثر با كميسيون نباشد، مراتب جهـت اخـذ   

  .تصميم به اطالع مقام مافوق وي و شوراي عالي خواهد رسيد

  . هاي شوراي عالي دو گونه است عضويت كميسيون - 7ماده

ها كه بـا   ب كليه كميسيون ها، شامل اعضاي بند كميسيون ي هعضويت رسمي و پيوست) الف

  .كنند داشتن حق رأي در جلسات شركت مي

هـاي تخصصـي،    هـا، شـامل اعضـاي كميسـيون     رسمي يا وابسته كميسيون عضويت غير) ب

  نظران مطلع هاي كاري، كارشناسان و صاحب كميته

 الزحمـه  حـق بابت حضور در جلسات، ) رسمي و غير رسمي(ها  اعضاي كميسيون -1تبصره 

  :رح زير دريافت خواهند كرداي به ش

دارندگان مدرك تحصيلي دكتري و فوق ليسانس هر سـاعت يـك بيسـتم حـق شـغل      ) الف

  مستخدم

دارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و فوق ديـپلم هـر سـاعت يـك سـي ام حـق شـغل        ) ب

  مستخدم

باشـند يـا بازنشسـته     براي آن دسته از اعضاي كميسيون كه مستخدم دولت نمي -2تبصره

العاده شغل پايـه اسـتخدامي مـدرك تحصـيلي كـه       ، معادل يك بيستم حقوق و فوقهستند

  . شود منظور مي الزحمه حقكنند  ارائه مي

هاي كاري آن بر حسـب نيـاز و صـالحديد     تعداد جلسات هر كميسيون و كميته -3تبصره

  .گردد رئيس كميسيون و دبيركل شوراي عالي حداكثر تا شانزده جلسه در ماه تعيين مي

، و پـرورش هـا و دفـاتر وزارت آمـوزش     در صورت تغيير ساختار و عناوين معاونت - 8ماده 

دبيرخانه شوراي عالي مجاز خواهد بود متناسب بـا آن تغييـرات الزم را در تركيـب اعضـاي     

  .ها اعمال و مراتب را به اطالع شوراي عالي برساند كميسيون

دو يا چند كميسيون ارتبـاط دارد پـس از    هايي كه با شرح وظايف در مورد موضوع -9ماده 

هاي ذيربط، موضوع در كميته تلفيـق بـا تركيـب زيـر مطـرح و       طرح و بررسي در كميسيون

هاي ذيربط در دستور كـار شـوراي عـالي     ها به همراه نظرات كميسيون سپس نتيجه بررسي

  .گيرد قرار مي

 )رئيس كميته(كل شوراي عالي يا معاون وي دبير - 1

 هاي ذيربط  س يا نايب رئيس كميسيونرئي - 2

در صورت لزوم از ساير اعضاي كميسيون هاي ذيربط نيز توسط دبيركـل شـوراي    –تبصره 

  .آيد عالي دعوت به عمل مي
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و پنجمـين جلسـه شـوراي عـالي      و هشتاد نامه، مصوبه ششصد آئينبا تصويب اين  -10ماده

و هاي شـوراي عـالي آمـوزش     كميسيوننامه  آئينموضوع ( 23/2/82 تاريخآموزش و پرورش 

نامه به فعاليـت خـود ادامـه خواهنـد      آئينهاي موضوع اين  شود و كميسيون لغو مي) پرورش

  .داد

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  
  

  باع خارجيتنامه تأسيس مدارس ا آئين
  26/10/1386تاريخ7784/120شماره ابالغ - 29/8/1386تاريخ 755جلسه

  
ــاده  ــاع خــارجي مدا  -1م ــدارس مخصــوص اتب ــر اســاسرســي هســتند كــه م ــا  ب ــرارداد ي ق

ـ       نامه موافقت  بـر اسـاس  و يـا   تهاي فرهنگي بين دولت جمهـوري اسـالمي ايـران بـا سـاير دول

 خارجـه و  موافقـت وزارت امـور   بـا  مؤسسهاي خارجي در ايران به عنوان  درخواست سفارتخانه

  .شوند تأسيس ميمتقابل   عملموافقت با شرط   به پرورششوراي عالي آموزش و تصويب 

بـه   مجـاز  متقاضـي بـوده و   تربيت فرزندان اتباع كشـور  اين مدارس مخصوص تعليم و -2ماده 

 .ساير كشورها نيستند نام از فرزندان اتباع ايراني و ثبت

سـال در صـورت درخواسـت     5وزارت آموزش و پرورش مجاز است حداكثر تا مـدت   -1تبصره 

لـي  المل ان آنـان در مجتمـع بـين   آمـوز  دانـش  كشورهايي كه در ايران مدرسه ندارنـد و تحصـيل  

اين در  ها آنور مجوز ثبت نام از وزارت امور خارجه نسبت به صدپذير نيست، با هماهنگي  امكان

  .مدارس اقدام كند

در صورت داشتن شـرايط   گونه مدارس، فرزندان اتباع ايراني متقاضي تحصيل در اين -2تبصره

مجاز خواهند بـود پـس از اخـذ     و پرورشزير به تشخيص كميسيون معين شوراي عالي آموزش 

  :راي موردي در مدارس مذكور ثبت نام و به تحصيل خود ادامه دهند

  ج از كشور باشدداراي اقامت دائم در خار آموز دانشوالدين  -الف

  در نظام آموزشي خارجي تحصيل كرده باشد آموز دانش -ب

  و خانواده وي در ايران موقتي باشد  آموز دانشاقامت  -ج

  .المللي ميسر نباشد در مدرسه بين آموز دانشامكان ادامه تحصيل  -د

متقاضي تأسيس اين قبيل مدارس مي بايسـت تقاضـاي كتبـي خـود را بـا ذكـر دوره        -3ماده

 تأييـد تحصيلي،جنسيت ومحل تأسيس مدرسه به وزارت  امورخارجه تحويـل دهـد تـا پـس از     

وزارت آمـوزش و پـرورش   . وزارت مذكور جهت بررسي به وزارت آموزش و پرورش ارسـال شـود  
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شـوراي  جهت صدورمجوز تاسيس بـه دبيرخانـه   ر را ،مدارك وتقاضاي مذكوتأييدوپس ازبررسي 

  .ارسال مي كند و پرورشعالي آموزش 

صـادر خواهـد    و پـرورش برگ ضميمه توسط وزارت آموزش  نمونهمجوز تأسيس برابر  -4ماده 

  .مناسبي در دفتر مدرسه نصب كندف است اين اجازه نامه را در محل مؤسس موظ. شد

ز تأسيس، حـداكثر ظـرف مـدت يكسـال نسـبت بـه راه       بايد پس از اخذ مجو مؤسس -5ماده 

اندازي مدرسه با رعايت مفاد اين آئين نامه وضوابط و مقرراتي كه در مورد تهيه و تجهيز فضـاي  

دام نمـوده و گـزارش آن را حـداكثر    اقـ  شـود  ميآموزشي توسط وزارت آموزش و پرورش ابالغ  

  .اعالم كندظرف مدت يك ماه  كتباً به وزارت آموزش و پرورش 

تأسيس ملغـي   مجوز مدت مقرر اقدام به راه اندازي مدرسه نكند، در مؤسسچنانچه  -1تبصره

  . نامه خواهدبود آئيناين  3ماده  آن مستلزم رعايت مراحل مندرج در مجدد صدور شده و

وزارت آموزش و پرورش موظف است پس از شش ماه از صدور مجوز تأسيس، نسبت  -2تبصره

  .زارش از پيشرفت راه اندازي اقدام كندبه دريافت گ

نمي تواند نسبت به انحالل مدرسه رأساً اقدام كند مگر آنكـه قـبالً موافقـت     مؤسس -3تبصره 

  .وزارت آموزش و پرورش را اخذ كرده باشد

  .مجوز صادره غير قابل انتقال است -4تبصره 

امـور خارجـه و   ت وزارت كان مدرسه منوط بـه موافقـ  تأسيس شعب جديد و يا تغيير م -6ماده

  .تاييد وزارت آموزش و پرورش خواهد بود

 زبـان آمـوزش  از برنامه درسـي هفتگـي خـود را بـه     ساعت  4اين مدارس بايد حداقل  -7ماده 

ارت آمـوزش و پـرورش   ضوابطي كـه توسـط وز   بر اساسفارسي و مطالعات فرهنگي و اجتماعي 

  .اختصاص دهند شود ميتعيين 

ريـزي درسـي مناسـب وتـأمين      موظف است نسبت به برنامـه  و پرورشوزارت آموزش  -تبصره

  .معلم مورد نياز اقدام كند

ــاده ــت و -8م ــران و   رعاي ــالمي اي ــوري اس ــوانين جمه ــراي ق ــالي و   اج ــوراي ع مصــوبات ش

  .هاي ابالغ شده از سوي وزارت آموزش و پرورش در اين مدارس الزامي است دستورالعمل

تعيين  و پرورشو با موافقت وزارت آموزش  مؤسس مدير اين قبيل مدارس به پيشنهاد -9ماده

  .شود مي

مشخصـات  ر يك ماه پـس از شـروع سـال تحصـيلي     مدير مدرسه موظف است حداكث -10ماده 

ان شاغل به تحصيل در اين گونه مدارس را بـه صـورت مكتـوب بـه وزارت     آموز دانشكاركنان و 

  .داردآموزش و پرورش ارسال 
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مدير مدرسه در كليه امور مدرسه مسئوليت دارد و موظف است بـا رعايـت ضـوابط و     -11ماده 

  .ويژه با بازرسان وزارت آموزش و پرورش همكاري كنده مقررات ابالغي ب

قصد تغيير مدير را داشته باشـد الزم اسـت مراتـب را بـه      مؤسسچنانچه در مواردي  -12ماده

دت يـك  موظف است حداكثر ظرف م مؤسسكند در اين صورت  ورش اعالموزارت آموزش و پر

  .موافقت به وزارت آموزش و پرورش معرفي كندماه مدير جديد را جهت اخذ 

اسـت   و پرورشهاي مدارس اتباع خارجي از وظايف وزارت آموزش  نظارت بر فعاليت -13ماده 

اي  دهاجراي امـور نماينـ  منظور نظارت بر حسن تواند به  ور در صورت صالحديد ميو وزارت مذك

 آمـوزش و پـرورش  وزارت . از اين مـدارس تعيـين و منصـوب نمايـد    را براي استقرار در هر يك 

مـدارس خـارج از   مدارس را برابر دستورالعمل دفتـر  است گزارش دو ساالنه عملكرد اين موظف 

  .ارائه كند آموزش و پرورشكشور به شوراي عالي 

حق اصالح و يا رد كردن هر گونه برنامـه، منـابع آموزشـي و     و پرورشوزارت آموزش  -14ماده 

  .جمهوري اسالمي ايران را داردو منافع ملي  ها ارزشسي مغاير با محتواي كتاب در

هاي علمـي، تفريحـي    ان در بازديدها، اردوها و گردشآموز دانششركت دسته جمعي  -15ماده 

ان بالمـانع  آمـوز  دانـش كتبـي اوليـاي    رضايتمدرسه از وزارت آموزش و پرورش و با درخواست 

  .است

امـور خارجـه بـه    هاي الزم را با وزارت  ت هماهنگيوزارت آموزش و پرورش موظف اس -تبصره

  .عمل آورد

توسـط   هـا  آندرخواست در صورت مدارس  نيان اآموز دانشمدارك تحصيلي صحت  -16ماده 

  .و يا ارزشيابي خواهد شد تأييد وزارت آموزش و پرورش برابر مقررات بررسي،

وزارت سـوي   ي جمهـوري اسـالمي ايـران كـه از    تعطـيالت رسـم   رعايت آن بخش از -17ماده

  .براي اين مدارس الزامي است شود ميتعيين  و پرورشآموزش 

ذيـل از  بـاع خـارجي، مراحـل    نامه از سوي مـدارس ات  آئيندر صورت نقض مفاد اين  -18ماده 

  :قابل اجرا خواهد بودسوي وزارت آموزش و پرورش 

 مدير مدرسه جهت اصالح و رفع نواقص؛ تذكر كتبي به -1

 ؛مؤسسارائه گزارش كتبي به  -2

شده   ورت بي توجهي به تذكر كتبي داده گزارش به وزارت امور خارجه در ص -3

 جهت پيگيري و اعالم نظر ؛

ــالي    -4 ــوراي ع ــه ش ــه دبيرخان ــزارش ب ــه گ ــرورش ارائ ــوزش و پ ــاذ  آم ــت اتخ جه

 .ورت لزوم لغو مجوز فعاليت مدرسهتصميم مقتضي و در ص  
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ويب از تصـ اند حداكثر ظرف مـدت يكسـال پـس     ظفمدارس اتباع خارجي موجود مو -19ماده 

  .با مفاد آن تطبيق دهندوضعيت خود را  نامه آئيناين 

مصـوب جلسـه   تاسـيس مـدارس اتبـاع بيگانـه      نامـه  آئـين از تاريخ ابالغ اين مصوبه،  -20ماده 

اثر اعـالم   بال لغو و 11/9/59مورخ  و پرورشچهاردهمين جلسه شوراي عالي آموزش  دويست و

  .شود مي

جلسـه شـوراي   پنجاه و پنجمـين   و خارجي در هفتصد نامه تأسيس مدارس اتباع آئين :موضوع

  .رسيدتصويب  به 29/8/1386مورخ  آموزش و پرورشعالي 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

  

  

  

 
  

وزارت :                      شماره                     ايرانجمهوري اسالمي 
  :تاريخ                       آموزش و پرورش 

  
  

آمـوزش و  نامه تأسيس مدارس اتباع خارجي و تصويب شوراي عـالي   به استناد آئين

، بدينوسيله مجوز تأسيس يك بـاب  .......................مورخ ................... در جلسه  پرورش

/ در استان.................... دوره هاي تحصيلي / واحد آموزشي در دوره/ مجتمع آموزشي

  .صادر مي شود............................... توسط سفارت.................... شهر 

وز راه اندازي مدرسه منوط به فراهم آوردن شـرايط و امكانـات الزم برابـر    صدور مج

  .باشد نامه فوق توسط مؤسس مي آئين 5ماده 

  
  مديركل دفتر مدارس خارج از كشور                                   
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)ها مواد و رسانه(نامه ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي  آئين  

27/1/1390تاريخ    28920/12شماره ابالغ  -2/6/1389تاريخ   828جلسه   
  

آموزان و  نظر به اهميت و نقش منابع آموزشي و تربيتي در فرايند يادگيري مؤثر و پايدار دانش

و استفاده  و پرورشآمد در وزارت آموزش  ي مديريتي كار با عنايت به ضرورت ايجاد سامانه

ها و امكانات بخش دولتي و غير دولتي در توليد و عرضه منابع مذكور مبتني بر  بهينه از فرصت

نامه ساماندهي منابع  آئينهاي درسي و تربيتي، شوراي عالي آموزش و پرورش  اهداف برنامه

  .را به شرح زير تصويب نمود) ها مواد و رسانه( آموزشي و تربيتي

 تعاريف - 1ماده

يافته است كه به هدايت، حمايت  مند و سازمان  نظام هاي فعاليتاي از  مجموعه: ساماندهي - 1

هاي  و پشتيباني از ناشران، نويسندگان و توليدكنندگان در توليد، انتشار و توزيع مواد و رسانه

هاي درسي و قوانين مصوب آموزش و  دارد، مبتني بر اهداف برنامهاستانآموزشي و تربيتي 

 .شود منجر مي پرورش

عبارت است ازتمام ابزار ها و وسايل ارتباطي كه : هاي آموزشي و تربيتي مواد و رسانه -2

آموزشي و تربيتي و پيشرفت تحصيلي مربيان ابداع شده است يا  هاي برنامهبراي تحقق اهداف 

و پايدارتر و  يادگيري را موثرتر -تواند فرآيند ياددهي مي ها آنشوند و كاربرد  به كار گرفته مي

هاي  افزار نرم بسته آموزشي،: ها از قبيل مواد و رسانه. تحقق يادگيري معنادار را آسان تر سازد

هاي الكترونيكي،  ، رسانه)اينترانت داخلي(هاي آموزشي   آموزشي، فيلم آموزشي، شبكه

كار، كتاب ها، اجسام و اشياء مختلف، كتاب درسي، كتاب  ، دستگاه)مولتي مديا(ي ها ناچندرس

  . ها و نظاير آن راهنماي معلم، مجالت، كتاب

  اهداف -2  ماده
هاي آموزشي و تربيتي مرتبط  رسانه دارد سازي و هدايت توليد مواد و استانگذاري،  سياست -1

  با اهداف و وظايف وزارت آموزش و پرورش

تي به منظور استفاده ساماندهي، مديريت و هدايت فرآيند توليد، توزيع منابع آموزشي و تربي -2

 دارد در مدارس و مراكزاستاندر مدارس و مراكز آموزشي و جلوگيري از توزيع منابع غير 

  آموزشي

هاي دولتي و غيردولتي در توليد و توزيع  هاي بخش ها و ظرفيت ي بهينه از فرصت استفاده -3

  دارداستانهاي آموزشي و تربيتي  مواد و رسانه

  هاي آموزشي و تربيتي يق آموزش و ايجاد تنوع در مواد و رسانهو تعم  تسهيل، توسعه -4
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دارد بر جريان استانهاي آموزشي و تربيتي  افزايش اثرات مطلوب استفاده از مواد و رسانه -5

  يادگيري - ياددهي

  دولتي  دارد بخش غيراستانهاي آموزشي  حمايت از توليد مواد و رسانه - 6

  مباني  اصول و - 3  ماده
  :هاي آموزشي و تربيتي به شرح زير است مباني حاكم بر توليد و ارزشيابي مواد و رسانه اصول و

هاي درسي و  برنامه هاي هدفي تعليم و تربيت اسالمي و  سويي با فلسفه هماهنگي و هم -1

  تربيتي مصوب

  فردي هاي تفاوتي عدالت آموزشي و توجه به  گسترش و توسعه -2

با رعايت ) ها مواد و رسانه(توليد منابع آموزشي و تربيتي بخشي به   توسعه و تنوع -3

  داردها استان

هاي آموزشي و  فارسي معيار در محتواي نوشتاري و گفتاري مواد و رسانه زبانتوجه به  -4

  تربيتي

  دارداستانهدايت، تشويق و حمايت از بخش غير دولتي در توليد منابع آموزشي و تربيتي  -5

  فرهنگي، اجتماعي و اقليمي با رعايت اصول و مباني نظام معيار اسالميتوجه به تنوع  - 6

  بخشي و كارآيي و صرفه اقتصادي منابع با تاكيد بر اولويت توليدات داخلي و بومي اثر -7

  داردهاي توليد منابع آموزشي و تربيتياستانها و  معيار -4  ماده
هاي آموزشي و تربيتي به دو گروه  رسانهداردهاي توليد و ارزشيابي مواد و استان معيارها و 

  .شوند بندي مي عمومي و اختصاصي طبقه

  داردهاي عمومي  استانمعيار ها و ) الف
تبيين . ها و خصوصيات عمومي منابع آموزشي و تربيتي است ها ناظر بر ويژگي اين گروه از معيار

  .آموزشي استريزي  داردها بر عهده سازمان پژوهش و برنامهاستانو تعريف اين 
 جذابيت شكلي و ظاهري  ••••

 خالقيت و نوآوري ••••

 و خط فارسي زبانرعايت قواعد  ••••

 رعايت اصول بهداشتي و ايمني  ••••

 سهولت بكارگيري ••••

 صحت و دقت علمي ••••

 هاي ارائه با مشخصات و اهداف برنامه درسي و رشته تحصيلي تناسب محتوا و روش ••••

 ايراني -جامعه اسالميي ديني، فرهنگي و اجتماعي ها ارزشرعايت و ترويج  ••••

 ها و نيازهاي مخاطبان مبتني بر روان شناسي رشد متناسب با ويژگي ••••
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 به روز بودن و تناسب با مقتضيات زمان ••••

 سادگي و رواني محتوا ••••

 سازماندهي مناسب محتوا ••••

 ايراني - توجه به متون علمي تمدن اسالمي ••••

  : داردهاي اختصاصياستانها و  معيار: ب
ريزي آموزشي و مبتني بر  داردهاي اختصاصي توسط سازمان پژوهش و برنامهاستانها و  معيار

ربط تدوين و پس از تصويب يي ذها نامعاونت ها و سازم  هاي درسي مصوب با همكاري برنامه

  .شوراي هماهنگي علمي سازمان مذكور ابالغ خواهد شد

ارزشيابي و اعتبار هاي  ريزي آموزشي موظف است معيار سازمان پژوهش و برنامه - 1تبصره

را تدوين كند و از طريق مقتضي به ) عمومي و اختصاصي(سنجي منابع آموزشي و تربيتي 

  .اطالع عموم برساند

  راهكارهاي اجرايي -5  ماده

هاي آموزشي و تربيتي  ي مواد و رسانه وزارت آموزش و پرورش موظف است توليد و عرضه 

  :مورد ارزيابي، هدايت، تشويق و حمايت قرار دهددارد را با توجه به راهكارهاي زير استان

دارد سازي، استاني مديريتي و هدايتي مناسب براي ارزيابي توليد،  طراحي و ايجاد سامانه -1

  هاي آموزشي و تربيتي  حمايت و استفاده از مواد و رسانه

  هاي آموزشي و تربيتي معتبر  دارد به مواد و رسانهاستاناعطاي نشان  -2

  :دارد به انحاي گوناگون، از جملهاستانتربيتي  هاي آموزشي و حمايت از توليد مواد و رسانه -3

دارد و معرفي استانهاي آموزشي و تربيتي  ي فهرستگان توصيفي مواد و رسانه تهيه -

ان، آموز دانشهاي آموزشي به  درسي، مجالت رشد و سايت هاي كتابويژه در ه ب ها آن

  ها  معلمان و خانواده

  هاي آموزشي و تربيتي هاي مواد و رسانه ها و نمايشگاه برگزاري جشنواره -

هاي بخش خصوصي در  طراحي و تمهيدساز و كار مناسب براي بكارگيري ظرفيت -

  ارزشيابي منابع آموزشي و تربيتي

 ذيربطبرقراري ارتباط منسجم ميان وزارت آموزش و پرورش و نهادهاي دولتي و غير دولتي  -4

  هاي آموزشي و تربيتي به منظور تحقق اهداف مذكور ي كتاب و ساير مواد و رسانه ر حوزهد

  دارد استانصدور مجوز اطالع رساني و تبليغ منابع آموزشي و تربيتي  -5

صرفاً از   آموزشي،  در واحدهاي  و تربيتي تبليغ هرگونه منبع آموزشي   خريد، عرضه و - 6ماده 

  .خواهد بود مجاز  دارداستان  منابع
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رعايت ضوابط اين ماده الزامي است و با متخلف برابر ضوابط قانوني برخورد خواهد  -تبصره

  .شد

ي وابسته به آموزش و پرورش و ساير ها ناها، سازم مشاركت و همكاري معاونت -7  ماده

  .هاي فرهنگي و آموزشي كشور در اجراي اين مصوبه الزامي است دستگاه
و  بيسـت    در هشتصـد و  )هـا  مواد و رسانه(ساماندهي منابع آموزشي و تربيتي نامه  آئين :موضوع

  .به تصويب رسيد 2/6/1389هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 

 

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
  

 

نامه تشكيل كميسيون ويژه رسيدگي به امور مدارس  آئين
  المللي جمهوري اسالمي ايران بين

 28/12/89تاريخ  28666/120شماره ابالغ  - 2/6/1389تاريخ  828جلسه 

  
المللـي در راسـتاي    ريزي و نظارت بر مدارس بين شوراي عالي آموزش و پرورش به منظور برنامه

كميسـيون ويـژه مـدارس    «دارد، كميسـيوني بـه نـام     اهداف اساسنامه ايـن مـدارس مقـرر مـي    

الملـل و   وظايف ذيـل در مركـز امـور بـين    با تركيب اعضاء و » المللي جمهوري اسالمي ايران بين

  :مدارس خارج از كشور وزارت آموزش و پرورش تشكيل گردد

  :تركيب اعضاء -1ماده

  )رئيس كميسيون(الملل و مدارس خارج از كشور  رئيس مركز امور بين -1

  )دبيركميسيون(معاون اعزام و ارزشيابي مدارك تحصيلي و مدارس خارجي مركز  -2

  ذيربط استانكي از معاونين آموزشي اداره كل آموزش و پرورش مديركل يا ي -3

  رئيس يا معاون آموزشي اداره يا منطقه آموزش و پرورش ذيربط -4

  المللي به انتخاب رئيس منطقه  يك نفر از مديران مدارس بين -5

در صورت تغيير ساختار و عناوين سازماني اعضاي كميسيون، دبيرخانه شـوراي عـالي    :1تبصره

جاز خواهد بود متناسب با آن، تغييرات الزم را در تركيب اعضاي كميسيون اعمال، و مراتـب را  م

  .به اطالع شوراي عالي برساند

  .سال از سوي رئيس مركز صادر خواهد شد 2براي مدت  5ابالغ عضويت موضوع بند  :2تبصره 

  :شرح وظايف -2ماده 
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در مـدارس بـين المللـي بـا رعايـت مفـاد       تعيين ضوابط خاص به كارگيري نيـروي انسـاني    -1

  اساسنامه مربوط

هـاي كشـور مطـابق     اسـتان المللـي در   ايجاد مدارس بـين  ريزي براي كيفيت بخشي و برنامه -2

  اساسنامه مربوط

هـا بـا اهـداف و مفـاد      المللـي و انطبـاق آن   ها و عملكرد مدارس بين نظارت و پيگيري برنامه -3

  اساسنامه مربوط

  المللي ان در مدارس بينآموز دانشنظارت و رسيدگي به مشكالت و امور تحصيلي و ثبت نام  -4

  اساسنامه 6ماده  2و  1هاي  ان موضوع تبصرهآموز دانشبررسي و صدور مجوز موردي براي  -5

نحوه تشكيل جلسات، حضور و به حدنصاب رسيدن اعضاء و ساير موارد مرتبط مطـابق   -3ماده 

الملل و مـدارس خـارج از كشـور     داخلي كميسيون خواهد بود كه توسط مركز امور بيننامه  ينئآ

  .تهيه و به تصويب اكثريت اعضاي كميسيون خواهد رسيد

ي  نظران و مدعوين با رعايت ساير مقررات، برابـر مصـوبه   به اعضاي كميسيون و صاحب -4ماده 

الملل و مدارس خارج از كشـور   ر بينشوراي عالي آموزش و پرورش و از محل اعتبارات مركز امو

  .خواهد شد الزحمه پرداخت ر در جلسه و يا حقحق حضو

المللـي   نامـه كليـه مـوارد مغـاير بـا آن در اساسـنامه مـدارس بـين         ينئبا تصويب اين آ -5ماده 

عـالي آمـوزش و   تصد و هفتاد و دومين جلسه شوراي جمهوري اسالمي ايران موضوع مصوبه هف

  . شود لغو و بالاثر مي 29/5/87پرورش تاريخ 

المللي جمهوري اسـالمي   نامه تشكيل كميسيون ويژه رسيدگي به امور مدارس بين آئين: موضوع

به  2/6/1389هشتمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  و  بيست  و در هشتصد ايران

  .تصويب رسيد

  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
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  جهت افزايش پوشش تحصيلي ها برنامه انعطاف در ايجاد
  28/12/1378تاريخ8/4681/120شماره ابالغ -  26/12/1378تاريخ 645جلسه

  
ان آمـوز  دانششود جهت افزايش تعداد  اجازه داده مي و پرورشبه وزارت آموزش  -ماده واحده 

هـاي راهنمـايي    حـل مشـكالت اجرايـي در دوره    محيط و سازگاري با تحت پوشش و
 .كند هاي آموزشي و درسي ايجاد برنامه در انعطاف را متوسطه حداكثر تحصيلي و

تأليف كتب  ريزي و برنامه هماهنگي دفتر با و پرورشمعاونت آموزشي وزارت آموزش  -تبصره  
بـه تصـويب    ن مصوبه را تـدوين و نامه اجرايي اي آئينماه  3درسي حداكثر ظرف مدت 

 .رساند خواهد و پرورشكميسيون معين شوراي عالي آموزش 

 چهـل و  و جهـت افـزايش پوشـش تحصـيلي درششصـد      هـا  برنامـه  ايجاد انعطـاف در  :موضوع 
 صحيح اسـت،  .به تصويب رسيد 26/12/78 مورخ و پرورشپنجمين جلسه شوراي عالي آموزش 

  .اجرا گذاشته شود به مورد
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
 بازنگري استفاده از تجارب اجراي طرح كرامت در

  ابتدايي  هاي درسي دوره اصالح برنامه و
  28/10/1379تاريخ8/2912/120شماره ابالغ -  22/10/1379تاريخ  658جلسه

 
مشـاركت حـوزه معاونـت     شـود بـا   ريزي آموزشي مأموريت داده مـي  برنامه به سازمان پژوهش و

 تربيت بدني و با استفاده از تجارب حاصل از اجراي طرح كرامت نسبت به بـازنگري و  پرورشي و
بـه   1380پايـان خـرداد    تـا  ابتدايي اقدام و نتيجه فعاليت خـودرا   هاي درسي دوره اصالح برنامه

 .شوراي عالي آموزش و پرورش گزارش نمايد

شـيوه قبلـي اسـتمرار    بـا   79 -80اجراي آزمايشي طرح موصوف به كرامـت در سـال تحصـيلي    
  .خواهد يافت

هـاي درسـي دوره    استفاده از تجارب اجراي طرح كرامت در بـازنگري و اصـالح برنامـه   : موضوع
 مـورخ  و پـرورش شوراي عـالي آمـوزش   و پنجاه و هشتمين جلسه  ابتدايي در ششصد

 .صحيح است، به مورد اجرا گذاشته شود .به تصويب رسيد 22/10/79
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  ها تمدن  گفتگوي  درس
  14/11/80تاريخ 4182/120شماره ابالغ -  11/11/1380تاريخ   670جلسه

 

 دوره    اختياري  دروس  مجموعه  شود به مي  داده  اجازه  و پرورش  آموزش  وزارت  به -  واحده  ماده
 .كند  اضافه  واحد درسي 2  ميزان  به »تمدنها  گفتگوي«  عنوان  تحت  درسي  متوسطه 

 و  اهـداف  هـا،  تمـدن   گفتگوي مركز  همكاري با  آموزشي  ريزي برنامه و  پژوهش  سازمان -  تبصره
  بـه   نهـايي   تصـويب   جهـت  81  ارديبهشـت   پايـان  حداكثر تـا  را مذكور  درس  سرفصل
 .كرد خواهد  ارائه  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي

دوره متوسـطه در    اختيـاري   دروس  مجموعـه   جـاي   به ها تمدن  گفتگوي  درس  افزودن : موضوع
  بـه  11/11/80  مـورخ   و پـرورش   آمـوزش   عـالي   شـوراي   جلسـه   فتادمينو ه ششصد

  .شود  گذاشته اجرا مورد  به است،  صحيح .تصويب رسيد
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

ي خارجي آلماني، فرانسوي، ايتاليايي، اسپانيولي و ها زبانآموزش 
  روسي

  21/8/1381تاريخ- 8/4971/120شماره ابالغ – 2/8/1381تاريخ  678جلسه
  
ي خـارجي آلمـاني، فرانسـوي، ايتاليـايي، اسـپانيولي و روسـي       هـا  زبانبه منظور توسعه آموزش   

  :دارد مقرر مي آموزش و پرورششوراي عالي 
فـراهم  ي خـارجي مـواد درسـي الزم را    ها زبانآموزشي براي  ريزي برنامهسازمان پژوهش و  -1

  .نمايد
ي مـذكور  ها نتواند در مناطقي كه امكان تشكيل كالس براي زب مي آموزش و پرورشوزارت  -2

 .باشد نسبت به تشكيل كالس و برگزاري امتحان اقدام كند
صـورت   آمـوزش و پـرورش  امتحانات دروس مذكور برابـر ضـوابط و مقـررات توسـط وزارت      -3

 .پذيرد مي
  .مذكور به مؤسسات واجد شرايط بالمانع استواگذاري اخذ امتحان دروس  -تبصره
ي خـارجي آلمـاني، فرانسـوي، ايتاليـايي، اسـپانيولي و روسـي در       ها زباننحوه آموزش :موضوع

بـه   2/8/81مـورخ   شوراي عالي آموزش و پـرورش و هشتمين جلسه  و هفتاد ششصد
  .حيح است به مورد اجرا گذاشته شودص .تصويب رسيد

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  اي  درسي مدارس شاخه فني و حرفه هاي برنامهايجاد انعطاف در 
آموزش وابسته به  و مراكز غير ها ناها سازم وزارتخانه وابسته به ساير

  و پرورش
  9/9/81تاريخ5320/120شماره ابالغ -  30/8/81تاريخ 679جلسه 

  
  :دهد به مدارس وابسته شاخه فني و حرفه اي اجازه مي آموزش و پرورششوراي عالي 

واحد درسي دوره متوسـطه را متناسـب بـا نيازهـا و امكانـات خـود        96واحد از  10ر حداكث -1
و دروس اختصاصي مورد نظر خود را جايگزين دروس انتخابي سال اول و برخي  ريزي برنامه

  .هاي دوم و سوم كنند از دروس اختصاصي سال
  .درس پرورشي سال اول، مشمول اين مصوبه نخواهد بود -1تبصره 
  .اي باشد كه ماهيت رشته مورد نظر را تغيير دهد جايگزيني دروس نبايد به گونه -2تبصره 
و  فنـي  آمـوزش و پـرورش  هـا دروس پيشـنهادي از طريـق دفتـر      اهداف و سرفصل -3تبصره 

ي فنـي و حرفـه اي و كـاردانش ارسـال     ها آموزشتاليف  ريزي برنامهاي به دفتر  حرفه
درسـي و   هاي برنامهتا پس از بررسي در دفتر مذكور جهت تصويب كميسيون  شود مي

  .ارسال شودآموزش و پرورش تربيتي به دبيرخانه شوراي عالي 
هاي مصوب نسـبت بـه تـأليف منـابع آموزشـي و تهيـه محتـواي         با رعايت اهداف و سرفصل -2

ي فنـي و حرفـه   هـا  آموزشو تأليف  ريزي برنامهدفتر  تأييددروس اختصاصي اقدام و پس از 
  .اي و كاردانش اجرا كنند

درسي مدارس شاخه فنـي و حرفـه اي وابسـته بـه سـاير       هاي برنامهايجاد انعطاف در  :موضوع
و  و هفتـاد  در ششصدآموزش و پرورش وابسته به  و مراكز غير ها ناها ، سازم وزارتخانه

صحيح . به تصويب رسيد 30/8/81مورخ  ششوراي عالي آموزش و پرورنهمين جلسه 
  .است، به مورد اجرا گذاشته شود

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
  آموزش دروس انتخابي در دوره متوسطه

  25/5/82تاريخ2070/120شماره ابالغ -  14/5/1382تاريخ  689جلسه
  

دروس انتخابي دوره متوسطه را متناسب بـا نيـاز    شود مياجازه داده  آموزش و پرورشبه وزارت 
براي مدت دو سـال بـه صـورت آزمايشـي در دوره      آموزش و پرورشوزير  تأييدتعيين و پس از 

قطعي شدن و يا استمرار آموزش دوره مذكور به مدت بيش از دو سال منوط . متوسطه ارائه كند
  .خواهد بود آموزش و پرورشبه تصويب شوراي عالي 

شوراي عالي آمـوزش و  فهرست دروس انتخابي قبل از آغاز هر سال تحصيلي به اطالع  -تبصره
  .واهد رسيدخپرورش 

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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اجراي آزمايشي برنامه درسي آموزش آمادگي دفاعي در سال 
  1384-85تحصيلي 

  10/7/85تاريخ8/4943/120شماره ابالغ  - 11/11/84تاريخ 727جلسه 
  

نظر به اينكه راهنماي برنامه درسي آمادگي دفـاعي در دوره راهنمـايي تحصـيلي بـراي طـرح و      
آماده اسـت لـذا   شوراي عالي آموزش و پرورش درسي و تربيتي  هاي برنامهبررسي در كميسيون 

برنامــه درسـي مــذكور در دوره راهنمــايي   1384-85در ســال تحصـيلي   شـود  مــياجـازه داده  
  .تحصيلي به صورت آزمايشي اجرا شود

در  1384-85اجراي آزمايشي برنامه درسي آموزش آمادگي دفاعي در سال تحصـيلي  : موضوع
بـه   11/11/1384مـورخ   شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش    و بيست و هفتمين جلسـه   هفتصد

 1.تصويب رسيد

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  تشكيل كميسيون راهبري توليد و تدوين برنامه درسي ملي 
   27/3/86تاريخ8/2401/120 - 4/2/1386تاريخ  745جلسه

  
كميسيون راهبـري برنامـه   دارد وزارت آموزش و پرورش  مقرر ميآموزش و پرورش شوراي عالي 

تشكيل داده و برنامه درس ملي را حداكثر ظرف مدت دوسال جهت  درسي ملي را با تركيب زير

  .ارائه نمايد و پرورشتصويب به شوراي عالي آموزش  بررسي و

  :كميسيون راهبري عبارت است از تركيب اعضاء
  )رئيس شورا(آموزش و پرورش وزير  .1

 )نايب رئيس شورا(  آموزشي ريزي برنامهرئيس سازمان پژوهش و  .2

 معاون آموزش و پرورش عمومي  .3

 معاون آموزش و پرورش نظري و پيش دانشگاهي  .4

  تربيت بدني معاون پرورشي و .5

 توسعه مديريت  و ريزي برنامهمعاون  .6

  و پرورشرئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش  .7

                                                           
 87-88تا پايان سال تحصيلي 25/1/87تاريخ 8/8984/120به شماره ابالغ  23/11/86تاريخ 760در جلسه  اين مصوبه - 1

  .تمديد شد
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 شوراي عالي آموزش و پرورش دبيركل  .8

 )طرح مدير شورا و دبير(و تأليف كتب درسي  ريزي برنامهمديركل دفتر  .9

 آموزش و پرورش مجري طرح سند ملي  .10

درسـي و فلسـفه تعلـيم و تربيـت اسـالمي،       ريـزي  برنامـه نفر متخصـص در حـوزه    5 -11

علمي  هيأتاي از اعضاي  هاي فني و حرفه آموزش تكنولوژي آموزشي و ارزشيابي آموزشي،

بنـا بـه پيشـنهاد مـدير طـرح و تصـويب       ( حـوزه هـاي علميـه     صاحب نظران و ها دانشگاه

 )كميسيون راهبري

بـه   شوراي عالي آموزش و پرورشدرسي و تربيتي  هاي برنامهنفر از اعضا كميسيون  3 -12

  معرفي دبيركل شورا انتخاب كميسيون و

ي هـا  حـوزه نظـران و يـا مسـئووالن در     تواند از صـاحب  كميسيون بر حسب مورد مي -1تبصره 

  .مختلف به صورت مهمان دعوت به عمل آورد

واحـده، تعريـف و   تا سه ماه پس از تصويب اين ماده كميسيون راهبري موظف است  -2تبصره 

 ررسـي و اصول حاكم بر توليد و تـدوين آن را پـس از ب   اهداف و حدود دقيق برنامه درسي ملي،

  .عالي ارائه نمايدجهت تصويب به شوراي  تأييد

طـرح بـه   سه ماه يك بـار گزارشـي از پيشـرفت    يسيون راهبري موظف است هر كم -3تبصره  

  .شوراي عالي ارائه كند

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

 

اهداف كلي، اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي پايه 
  ششم ابتدايي

  14/10/90تاريخ  32795/120شماره ابالغ  – 1/10/1390شوراي عالي تاريخ  852جلسه 

  
  : ماده واحده

و مصوبة هشتصد و پنجاه و » تحول بنيادين آموزش و پرورش«با عنايت به مفاد سند 

مبني بر استقرار ساختار جديد  29/9/90عالي آموزش و پرورش، تاريخ  يكمين جلسة شوراي

و شش ساله شدن دورة ابتدايي، اهداف كلي،  91-92نظام آموزش و پرورش از سال تحصيلي

  . شود ول مواد درسي پاية ششم ابتدايي به شرح ذيل تعيين ميهاي درسي و جد اهداف برنامه

  :وزارت آموزش و پرورش مكلف است
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اي اقدام نمايد  گونه  هاي آموزشي و پرورشي به ريزي و ساماندهي فعاليت در برنامه  -1

  .كه دستيابي دانش آموزان تا پايان دورة ابتدايي به اهداف تعيين شده ممكن شود

وين كتب درسي و مواد آموزشي پاية ششم ابتدايي براي دوره نسبت به تهيه و تد  -2

گذار بر اساس اهداف كلي، اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد و ساعات دروس 

 : پاية مذكور به شرح ذيل اقدام نمايد

  

  اهداف كلي پاية ششم 
متناسب با سند تحول بنيادين  تكميل، تعميق و تثبيت اهداف مصوب دورة ابتدايي -

 آموزش و پرورش و همسو با برنامه درسي ملي

تربيت همه جانبه دانش آموزان در راستاي دستيابي به مراتبي از حيات طيبه متناسب  -

هاي  ها و نيازهاي جديد و پاسخ به اقتضائات آن و كسب آداب و مهارت با موقعيت

 ضروري براي ورود به دوره تحصيلي بعدي و تامين زندگي

  درسي پاية ششمهاي  اهداف برنامه
 مصوب شورايدرسي پاية ششم با توجه به اهداف كلي و اهداف دوره ابتدايي  هاياهداف برنامه 

 :به شرح زير استعالي آموزش و پرورش 

  تربيت عقالني و تقويت تفكر و تعقل   -1

ايراني و ارج -تعميق باور به ارزشمندي نهاد خانواده، وطن، فرهنگ و هويت اسالمي -2

 نهادن به ميراث فرهنگي، قانون، صداقت و پاكي   

تقويت باور به هدفمندي خلقت، آيه بودن آن، ارزشمندي مخلوقات و درك قوانين و  -3

 هاي جهان آفرينش       زيبايي

 ها كارگيري آن و بههاي زندگي  آشنايي با آداب و مهارت -4

آشنايي با تأثير كار و تالش در پيشرفت كشور، مشاغل و فرايندهاي اقتصادي در  -5

 محيط زندگي 

 هاي اصلي زبان و خواندن و نوشتن متون زبان فارسي  كارگيري مهارت توانايي به - 6

 هاي پاية رياضي در حلّ مسائل روزمرة زندگي كارگيري مفاهيم و مهارت توانايي به -7

 هاي پايه در خلق آثار فرهنگي هنري با رويكرد تربيت هنري     ها و مهارت نگرش -8

ها، مواد و ابزارهاي علمي و فناورانه در يادگيري و زندگي  شناخت و كاربرد روش -9

 روزمره 
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  جدول مواد و ساعات درسي پاية ششم
ساعت فعاليت كالسي است، جدول  850نظر به مجموع ساعات ساالنة دورة ابتدايي كه شامل

  :  مواد درسي و ساعات هفتگي دروس پاية ششم به شرح ذيل خواهد بود

  

يك ساعت از ساعات درس قرآن به صورت تجميعي براي تقويت روخواني، روان خواني و انس 

  .قرآن اختصاص مي يابد

دانش آموزان به تصويب شوراي عالي آموزش و آيين نامه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  - 1تبصره

  .پرورش خواهد رسيد

هاي مورد نياز براي اجراي اين مصوبه از جمله مقررات ثبت  ها و دستورالعمل نامه آئين - 2تبصره

نام وانتخاب و آموزش نيروي انساني توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه، تدوين و ابالغ خواهد 

  . شد

 اهداف برنامه هاي درسي و جدول مواد درسي پايه ششم ابتدايي دراهداف كلي، : موضوع

به تصويب  1/10/1390هشتصدوپنجاه و دومين جلسه ي شوراي عالي آموزش و پرورش  تاريخ 

  .رسيد

   

 ساعت  مواد درسي  رديف

 3 قرآن 1

 2 تعليمات ديني و اخالق 2

 5 زبان و ادبيات فارسي 3

 3 مطالعات اجتماعي و آداب زندگي 4

 4 رياضيات 5

 2 علوم تجربي  6

 2 هنر 7

 2 سالمت  و تربيت بدني  8

 1 تفكر و پژوهش 9

  1  كار و فناوري  10

  25  جمع
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  امتحانات
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  نمونه دفتر امتحانات و كارنامه تحصيلي دوره هاي ابتدايي و راهنمايي 
  31/1/78تاريخ  126/120شماره ابالغ * 24/1/78ك م مورخ  95مصوب جلسه 

  
  
  
  
  

  آموزش و پرورشوزارت   
  نظام جامع انفورماتيك

  كالس             سال 

  نوبت اول  مواد درسي
  2نمرات با ضريب 

  مالحظات
  شهريور  نوبت دوم

  
  قرآن

  تعليمات ديني
  انشاء فارسي
  امالء فارسي

  قرائت فارسي
  تعليمات اجتماعي

  تاريخ و تعليمات مدني
  جغرافيا

  رياضيات
علوم تجربي و 

  بهداشت
    هنر

  ورزش

        

  جمع نمرات
  معدل

  انضباط

        

  مجموع نمرات ساالنه
  معدل كل

        

  مهر و امضاء  وضعيت
  :مالحظات

  
  

  

  : دبستان

  : نام و نام خانوادگي

  :تاريخ تولد:                                  نام پدر

 :محل صدور:                               شناسنامه 
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   استان آموزش و پرورش اداره كل 
  كالس            :منطقه/ ناحيه

  :آموز شماره رديف دانش:                                                                   شماره رديف آمار
  :فرزند                             :                              خانوادكي نام و نام
  :تاريخ:                                           شناسنامه شماره

  :محل صدور
نمرات ساالنه   نمرات نوبت  مواد درسي

  خرداد
نمرات ساالنه   2نمرات شهريور ضريب 

  شهريور
  مالحظات

  2دوم يا ضريب  اول
  قرآن

  تعليمات ديني
  انشاء فارسي
  امالء فارسي

  قرائت فارسي
  تعليمات اجتماعي

  تاريخ و تعليمات مدني
  جغرافيا

  رياضيات
علوم تجربي و 

  بهداشت
    هنر

  ورزش

            

                          جمع نمرات
    مجموع نمرات ساالنه

    معدل كل
  نوبت دوم بدون ضريب  نوبت اول  انضباط

  
  

  

  ماه      : در امتحانات            : نام 
  واقع در                     :دبستان      سال              :پايه

  مندرج  18با استفاده از ماده                شركت كرده و       شهر 
  روستا

  .شده است............. در ستون مالحظات
  .است تأييدصحت مندرجات فوق مورد 

         نام نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات 
  امضاء

        :دبستاننام و نام خانوادگي رييس 
    مهر و امضاء          

      :كد مدرسه
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  جمهوري اسالمي ايران 
  شبانه/ ابتدايي روزانه             ابتداي   كارنامه تحصيلي پايه 

  :كد مدرسه    13  :سال تحصيلي    :منطقه             ناحيه     :استان آموزش و پرورش اداره كل       
    آموز دانششماره رديف :                      شماره صفحه دفتر امتحانات

  
  
  
  
  
  
  
  
  :نام

  13سال                     :        ماه پايه:                   در امتحانات
  واقع در :                                                               دبستان
  شركت كرده و                     با استفاده از ماده                  شهر 
  روستا
  .مندرج در ستون مالحظات                                شده است 18

  .ت اين كارنامه با دفتر امتحانات مطابقت داردمندرجا
  

  :نام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات
  امضاء                                                    

  :نام و نام خانوادگي مديرمدرسه دبستان
  مهر و امضاء                                                   

  
  

  :فرزند                                       :          نام
  :تاريخ تولد:                          شماره شناسنامه

  :                               محل صدور

  2دوم  با ضريب  اول  مالحظات  نمرات ساالنه شهريور  2نمرات شهريور با ضريب   نمرات نوبت  مواد درسي
  قرآن 

  تعليمات ديني 
  انشاء فارسي 
  امالء فارسي 
  قرائت فارسي

  تعليمات اجتماعي
  تاريخ و تعليمات مدني 

  جغرافيا 
  رياضيات

  علوم تجربي و بهداشت
  هنر

  ورزش

          

                      جمع نمرات 
    مجموع نمرات ساالنه 

    معدل كل 
  نوبت دوم بدون ضريب   نوبت اول   انضباط

      

  

  محل الصاق تمبر 

 يا نقش تمبر

  

  محل

  الصاق

  عكس
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  آموزش و پرورشوزارت 

  نظام جامع انفورماتيك

  
  سال   كالس             

  نوبت اول  درسيمواد 
  2نمرات با ضريب 

  مالحظات
  شهريور  نوبت دوم

  
  قرآن

  تعليمات ديني
  عربي 

  تعليمات اجتماعي 
  تاريخ 

  جغرافيا 
  قرائت و دستور فارسي 

  امالء فارسي
  انشاء فارسي

خارجي  زبانقرائت 
  خارجي  زبانامالء 

  رياضيات
  علوم تجربي 

  شناخت حرفه و فن 
    هنر

  تربيت بدني
  آموزش آمادگي دفاعي 

        

  جمع نمرات
  معدل

  انضباط

        

  مجموع نمرات ساالنه
  معدل كل

        

  مهر و امضاء  وضعيت
  :مالحظات

  
  

  

  

  مدرسه راهنمايي

  نام و نام خانوادگي 

  :تاريخ تولد:                                  نام پدر

 :محل صدور:                               شناسنامه 
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  جمهوري اسالمي ايران
  دفتر امتحانات مدرسه اهنمايي

  صفحه
  : بخش / روستا 

  :كد مدرسه      : سال تحصيلي       : شهر
  : پايه                  راهنمايي:                                                                                  شماره ترتيب

  :نام خانوادگي:                                                  نام
  :شناسنامهشماره :                                           نام پدر

  : تاريخ تولد:                                     محل صدور

  مواد درسي
  نمرات ساالنه   نمرات نوبت

  خرداد
  نمرات شهريور 

  2ضريب 
نمرات ساالنه 

  شهريور
  مالحظات

  اول
دوم يا 
  2ضريب

  قرآن
  تعليمات ديني

  عربي 
  تعليمات اجتماعي 

  تاريخ 
  جغرافيا 

  قرائت و دستور فارسي 
  امالء فارسي
  انشاء فارسي

 زبانخارجي امالء  زبانقرائت 
  خارجي 
  رياضيات

  علوم تجربي 
  شناخت حرفه و فن 

    هنر
  تربيت بدني

  آموزش آمادگي دفاعي

            

                        
    مجموع نمرات ساالنه

    معدل كل

  انضباط

  نوبت دوم بدون ضريب  نوبت اول
  
  

  

  ماه      : در امتحانات        : نام 
  واقع در       :دبستان    سال    :پايه

  .شده است............. مندرج در ستون مالحظات 18از ماده     با استفادهشركت كرده و       شهر 
  دون استفاده           روستا

  .است تأييدصحت مندرجات فوق مورد 
          نام نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات 

  امضاء       
          :رييس دبستاننام خانوادگي نام و 

  مهر و امضاء                     
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  :آموز دانششماره رديف                                         راهنمايي     كارنامه تحصيلي پايه       :شماره صفحه دفتر امتحانات 

  :كد مدرسه      :منطقه/ شهر 13    :سال تحصيلي        :مدرسه راهنمايي
  
  :نام خانوادگي:                                                نام

  :شماره شناسنامه :                                          نام پدر
  :                  تاريخ تولد:                                    محل صدور

  
  
  
  
  
  :نام

  13سال                  :          ماه پايه:             در امتحانات
  واقع در :                                                            مدرسه 
  شركت كرده و                    با استفاده از روستا                       شهر 
  .مالحظات                                شده استمندرج در ستون  18ماده 

  .مندرجات اين كارنامه با دفتر امتحانات مطابقت دارد
  

  :نام و نام خانوادگي مسئول ثبت نمرات
  امضاء                                                    

  :نام و نام خانوادگي مديرمدرسه دبستان
  مهر و امضاء                                                   

  

نمرات ساالنه   نمرات نوبت  مواد درسي
نمرات ساالنه   2نمرات شهريور ضريب   خرداد

  2دوم با ضريب   اول  مالحظات  شهريور
  قرآن 

  تعليمات ديني 
  عربي 

  تعليمات اجتماعي 
  تاريخ 

  جغرافيا
  قرائت و دستور فارسي 

  امالء فارسي 
  انشاء فارسي 

  خارجي  زبانقرائت 
  خارجي  زبانامالء 

  رياضيات
  علوم تجربي 

  شناخت حرفه و فن 
  هنر 

  تربيت بدني 
  آموزش آمادگي دفاعي  

            

                          جمع نمرات 
    مجموع نمرات ساالنه 

    معدل كل 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
    

  

  

  محل الصاق تمبر 

 يانقش تمبر 

  

  محل

  الصاق

  عكس
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آموزش التحصيالن نظام جديد مجوز صدور گواهينامه براي فارغ
  1 متوسطه

  13/10/1373تاريخ2/6579/120شماره ابالغ -  24/9/1373تاريخ  576جلسه
  

مصوبه شوراي عالي انقالب  2نمايد به افرادي كه برابر مفاد ماده  شوراي عالي موافقت مي«
دش مورخ /3546متوسطه كه طي شماره  آموزش و پرورشفرهنگي در مورد تغيير نظام 

ي كه به هاي دستورالعملابالغ شده است و با رعايت  آموزش و پرورشبه وزارت  9/11/1369
شوند،  فارغ التحصيل مي ،م جديد آموزش متوسطه رسيده استتصويب هيأت اجرايي نظا

  .اعطاء گردد) ديپلم(گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه 
شوراي عالي آموزش نمونه گواهينامه مذكور توسط معاونت آموزش متوسطه تهيه و به تصويب 

  .خواهد رسيد و پرورش
و  نظام جديد آموزش متوسطه در پانصدالتحصيالن  مجوز صدور گواهينامه براي فارغ :موضوع

به تصويب  24/9/1373مورخ و پرورششوراي عالي آموزش و ششمين جلسه  هفتاد
  .ح است، به مورد اجراء گذارده شودصحي. رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

    متوسطه  دوره  نهايي  امتحان  سؤاالت  مجوز طراحي
  سؤال  بانك از  فادهتاس با

  30/6/1378تاريخ- 8/2182/120شماره ابالغ – 25/6/1378تاريخ  638جلسه
  

  :  واحده  ماده
  دوره  تحصـيالت   پايـان   نهايي  امتحان  شود سؤاالت مي  داده  اجازه  آموزشي  معاونت  به«

 مذكور  ادارات دهد تا قرار  و پرورش  آموزش  كل  اختيار ادارات در  سؤال  بانك  بصورت را  متوسطه
 ».نمايند  اقدام  امتحانات  برگزاري و  سؤال  انتخاب  به  نسبت  از آن  استفاده با

. شـود  مـي  آزمايشي اجرا  بصورت  سال دو  مدت  به 78-79  تحصيلي  سال از  مصوبه  اين - تبصره
  2.گردد مي  ابالغ و  تهيه  آموزشي  توسط معاونت  الزم  اجرايي  دستورالعمل

 ،درششصـد  سـؤال   از بانك  استفاده با  متوسطه  دوره  نهايي  امتحان  سؤاالت  طراحي  اجازه: موضوع
  تصـويب   بـه  25/6/78  مـورخ   و پـرورش   آموزش  عالي  شوراي  جلسه  و هشتمين  سي و

  .شود  گذاشته اجرا مورد  ،به  است  صحيح.رسيد

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

                                                           
بـا  شـوراي عـالي    24/9/73مورخ  آموزش و پرورشو هفتاد و ششمين جلسه شوراي عالي  به استناد صورت مذاكرات پانصد -1

التحصيالن نظام جديد آموزش متوسـطه بـه شـرح فـوق موافقـت       صدور گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه براي فارغ
نامه ها و مقررات مورد نياز براي اجـراي نظـام جديـد آمـوزش متوسـطه بـه        ينئدارد منوط بر اينكه تدريجاً كليه برنامه ها، آ

 .ارائه شود و پرورششوراي عالي آموزش 
 9/6929/120به شماره ابالغي  14/8/82مورخ  ش و پرورششوراي عالي آموزكميسيون معين  300به استناد مصوبه جلسه  -1

نظري و مهـارتي حـداكثر    آموزش و پرورش ضمناً مقرر شد معاونت . تمديد شد 83رأي فوق تا پايان دي ماه  3/9/82مورخ 
 يـر گزارش مبسوطي از طرح پژوهشي ارزشيابي از سيستم طراحي سواالت امتحانـات نهـايي بـه شـيوه غ     83تا پايان خرداد 
 .ارائه نمايند شوراي عالي آموزش و پرورشمتمركز را به 
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هاي فني و  رشته دروس از  برخي  نهايي  امتحان  سؤال  طرح  واگذاري
  111استانپرورش  و سازمان آموزش به اي  حرفه

  30/1/82تاريخ131/120شماره ابالغ -26/1/1382تاريخ 683جلسه 
  

 در دهـد  مـي اجـازه   هـا  اسـتان  و پـرورش بـه سـازمان آمـوزش     آموزش و پرورششوراي عالي «
به صـورت  نسبت به طرح سؤال امتحان نهايي  1382هاي امتحاني خرداد، شهريور و ديماه  نوبت
  ».اقدام كنند ي يا منطقه اي در برخي از دروس رشته هاي فني و حرفه اي به شرح زيراستان

  رشته  نام درس
  مقررات ملي و ضوابط عمومي ساختمان

  شيمي تخصصي سراميك
  حفاظت و ايمني
- مواد شناسي چاپ -فن آوري چاپ

  محاسبات فني تخصصي  
كارگاه  -تاريخ هنر ايران - تحليل فيلم

و درك   زيباشناسي  مباني –) 2(نگارش
  تاريخ سينما -تصوير
طراحي  -شناسي حجم -)1(كشي نقشه

  تخصصي
  برنامه سازي تجاري

  ساختمان
  سراميك

  صنايع فلزي
  چاپ
  

  سينما
  

  پشتيباني صحنه
  كامپيوتر

  

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
   

                                                           
بـه شـماره ابالغـي     22/2/83مـورخ   اي عـالي آمـوزش و پـرورش   شـور و سومين جلسـه   به استناد مصوبه هفتصدضمناً  -1
شورا با استمرار راي فوق در مورد آن دسته از دروس رشته هاي فنـي و حرفـه اي كـه بـراي      30/3/83مورخ  8/1280/120

فهرسـت ايـن   . آنها توسط سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي كتاب درسي تاليف يا معرفي نشـده اسـت موافقـت نمـود    
  .گردد يزي آموزشي و تاييد وزير تعيين مي يس سازمان پژوهش و برنامهئدروس با اعالم ر
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  1دوره متوسطه سالي واحدي نمونه گواهينامه پايان تحصيالت
  9/2/1382تاريخ8/36/120شماره ابالغ - 2/2/1382كميسيون معين تاريخ 294جلسه

  
به  آموزش و پرورشدارد وزارت  مقرر مي آموزش و پرورشكميسيون معين شوراي عالي 

نامه پايان   فارغ التحصيالن دوره متوسطه روزانه سالي واحدي برابر نمونه پيوست گواهي
  .اعطا كند) ديپلم( ت دوره متوسطهتحصيال

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

  

 )نمونه گواهينامه هادر صفحات بعد آمده است( 

  

                                                           
مـورخ   آمـوزش و پـرورش  شـوراي عـالي   و ششـمين جلسـه    و هفتـاد  اين گواهينامه ها به استناد مصوبه ششصد: - 1

. رسـيده انـد   شـوراي عـالي  به تصويب كميسيون معـين   29/4/81مورخ  8/1860/120به شماره ابالغي  13/4/81
بـه   20/3/83مـورخ   شوراي عالي آموزش و پرورشو نهمين جلسه كميسيون معين  ضمناً به استناد مصوبه سيصد

اليل موجـه اصـل گواهينامـه پايـان تحصـيالت آنـان       افرادي كه به د« 27/3/83مورخ  9/499/120شماره ابالغي 
تواننـد   مفقود و يا بر اثر حوادث قهري و جبري از جمله سيل، زلزله، آتش سوزي و نظاير آن از بين رفته است، مي

نواحي مراجعه نمايند و كميسـيون مـذكور پـس از بررسـي      مناطق و آموزش و پرورشبه كميسيون خاص ادارات 
ك معتبر نسبت به تكميل فرم كميسيون اقدام و نتيجه را به همراه اظهارنظر صـريح از طريـق   موضوع و احراز مدار

جهت بررسي و اتخـاذ تصـميم و مجـوز صـدور گواهينامـه       ذيربطاستان و دفاتر ستادي  آموزش و پرورشسازمان 
  ».ارسال نمايند شوراي عالي آموزش و پرورشالمثني پايان تحصيالت به دبيرخانه 
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  جمهوري اسالمي ايران             » )ص(پيامبراكرم«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم                  
  آموزش و پرورش وزارت                زگهواره تا گور دانش بجوي                    

  گواهي نامه پايان تحصيالت دوره متوسطه                  
  شاخه كاردانش                        

  :شماره ثبت                                                                   

  :تاريخ ثبت                                     .....................  رشته مهارتي                                                                                 

  

ــه اينكــه خــانم   ــاي/ نظــر ب ــد ........................... آق ــد ســال.................................... صــادره از.................. داراي شناســنامه شــماره ................................. فرزن محــل ...................... متول

 اسـتان .................................... شهرسـتان ................................. منطقـه / ناحيـه .......................................... داوطلـب آزاد هنرسـتان كـاردانش   / آمـوز  دانش..... .......................................تولد

كليـه دروس رشـته   ............................... دوره تابسـتاني سـال تحصـيلي    / نيمسال دوم / تا پايان نيمسال اول ........................... ............يآموز دانشبا شماره ......................................... 

بـــا ( بـــا معـــدل كـــل  .......................... بـــه شـــماره مهـــارتي  ........... .............زمينـــه................................گـــروه..................... از رشـــته اصـــلي  ........................ مهـــارتي 

  .شود ميبا موفقيت گذرانده است،  اين گواهي نامه به وي اعطاء ) ........................................ با حروف)...................................................(عدد
  

  آموزش و پرورش مدير اداره / رييس    آموزش و پرورش كارشناس امتحانات اداره     مدير هنرستان كاردانش 
  نام و نام خانوادگي          نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي 

  امضاء و مهر            امضاء و مهر        امضاء و مهر
  

  .اين گواهي نامه يك نسخه است و از آن رونوشت يا المثني داده نمي شود

 ����� ��	


��  

4  3×  

 ���	 ����

��� ��	 

محل 

الصاق 

  تمبر
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  جمهوري اسالمي ايران     » )ص(پيامبراكرم«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم                    
  آموزش و پرورش وزارت       زگهواره تا گور دانش بجوي                        

  گواهي نامه پايان تحصيالت دوره متوسطه        
  :شماره ثبت                                              شاخه نظري                                                               

  :تاريخ ثبت                                              .... .................رشته                                                                    

محل ........... ..................متولد سال............................ صادره از................... داراي شناسنامه شماره ........................... فرزند ................................ آقاي/ نظر به اينكه خانم 

  ............................................................ شهرستان................................. منطقه/ ناحيه........................ داوطلب آزاد دبيرستان / آموز دانش............................. تولد

كليه دروس رشته  ................................... دوره تابستاني سال تحصيلي  / نيمسال دوم / تا پايان نيمسال اول .................................... يآموز دانشبا شماره ..................................  استان

) با حروف) ....................................  (با عدد(و معدل كتبي نهايي ) ........................................................با حروف) ............ ................. (با عدد(كل را با معدل ......................................  

  .شود مياين گواهي نامه به وي اعطاء   با موفقيت گذرانده است،................................................. 
  

  آموزش و پرورش مدير اداره / رييس    آموزش و پرورش كارشناس امتحانات اداره     مدير هنرستان كاردانش 
  نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي         نام و نام خانوادگي 

   امضاء و مهر  امضاء و مهر          امضاء و مهر 
  .شود يك نسخه است و از آن رونوشت يا المثني داده نمينامه  اين گواهي

    

  محل الصاق عكس

  

��� ��	 ���	 ���� 

محل 

الصاق 

  تمبر
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  جمهوري اسالمي ايران         » )ص(پيامبراكرم«اللحد يمن المهدال اطلبواالعلم           
  آموزش و پرورش وزارت       زگهواره تا گور دانش بجوي            

 

  گواهي نامه پايان تحصيالت دوره متوسطه 
                                       اي  شاخه فني و حرفه

  :شماره ثبت                                                                                                                                

  :تاريخ ثبت                                   ..................... رشته مهارتي                                                                     

............................. متولد سال.................................... صادره از............................................ ه شماره داراي شناسنام.................................... فرزند ............................. آقاي/ نظر به اينكه خانم 

 استان........................................................ شهرستان................................ منطقه/ ناحيه.. ...................................................داوطلب آزاد هنرستان / هنرجو................................ محل تولد

........................................................ دوره تابستاني سال تحصيلي  / ل دوم نيمسا/ تا پايان نيمسال اول ............................................... يآموز دانشبا شماره ........................................... 

) با عدد(و معدل كتبي نهايي ..........) ..........................................با حروف) .................................. (با عدد(را با معدل كل ...................................... كليه دروس رشته  

  .شود ميبا موفقيت گذرانده است،  اين گواهي نامه به وي اعطاء ) ................................................. با حروف.................................... (
  

  آموزش و پرورش مدير اداره / رييس    آموزش و پرورش كارشناس امتحانات اداره     مدير هنرستان كاردانش 
  نام و نام خانوادگي             نام و نام خانوادگي       نام و نام خانوادگي 

  امضاء و مهر          امضاء و مهر       امضاء و مهر 
  .شود نامه يك نسخه است و از آن رونوشت يا المثني داده نمي اين گواهي


�� ����� ��	  

  

��� ��	 ���	 ���� 

 ��	

 �����

����  
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ابالغ  12/10/77تاريخ  2010/120كه طي شماره  10/10/77شوراي عالي تاريخ  629مه پايان تحصيالت پيش دانشگاهي برابر مصوبه نمونه گواهي نا
  .باشد ميبه شرح ذيل  ،شده 

  
  جمهوري اسالمي ايران »               )ص(پيامبر اكرم «اطلبوا العلم من المهد الي اللحد

  زگهواره تا گور دانش بجوي                                                وزارت آموزش و پرورش 
  
  
  
  
  

  گواهينامه پايان دوره پيش دانشگاهي
  :نظر به اينكه 10/10/1377عالي آموزش و پرورش مورخ  و نهمين جلسه شوراي  در ششصد و بيست  صادره  استناد رأي به 

             آقاي                      فرزند              داراي شناسنامه شماره           صادره از               متولد سال / خانم
  يآموز دانشداوطلب آزاد دوره پيش دانشگاهي                     به شماره / آموز دانشحل تولد                        م

اندن دوره پيش دانشگاهي در رشـته   موفق به گذر...................... .امتحانات جبراني سال تحصيلي/ دوم/ تا پايان نيمسال اول........................... استان....................... شهرستان.................... ناحيه/ منطقه
  .شود ميشده است، اين گواهينامه به نامبرده اعطا )...............................با حروف)................................ (با عدد(با معدل كل.......................

  
  

  شماره ثبت                              تاريخ ثبت            )                با حروف)                ( باعدد( نمره انضباط
  
  

  رييس اداره آموزش و پرورش       مسئول امتحانات اداره     مدير مركز پيش دانشگاهي
  نام و نام خانوادگي             نام و نام خانوادگي     نام و نام خانوادگي    

  امضاء و مهر                امضاء و مهر          امضاء و مهر      
  

  .شود مياين گواهينامه در يك نسخه تهيه شده است و از آن رونوشت يا المثني صادر ن
 

 

محل الصاق 

 عكس

عكس بايد پس 

 از الصاق با مهر

مدرسه يا اداره 

  مهر شود

محل الصاق 

 تمبر
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  ادارهتاسيس و 
  مدارس
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  ي علوم و معارف اسالميها نانحوه تأسيس دبيرست
  10/6/1381تاريخ8/2554/120شماره ابالغ  –7/6/1381تاريخ677جلسه 

  
هاي علوم و معارف اسالمي با رعايت ايـن مصـوبه و بـا اسـتفاده از قـانون تأسـيس        دبيرستان -1

هـاي وابسـته بـه     يا اساسنامه دبيرستان) مصوب مجلس شوراي اسالمي(مدارس غيرانتفاعي 
مصوب شـوراي عـالي   (آموزش و پرورش وابسته به  مراكز غير و ها ناها، سازم وزارتخانه ساير

  .شوند تأسيس مي) آموزش و پرورش
اي خواهد بـود كـه    نامه آئينبرابر  آموزش و پرورشتأسيس اين مدارس توسط وزارت  -1تبصره

  .رسد مي آموزش و پرورشبه تصويب وزير 
 ان براي پايه اول از طريـق برگـزاري آزمـون يـا تعيـين معـدل يـا       آموز دانشپذيرش  -2تبصره

ان از پايـه دوم  آموز دانشصورت مي گيرد و چنانچه پذيرش  ها آنيقي از فبرگزاري مصاحبه يا تل
صورت پذيرد اين پذيرش از طريق رتبه فضلي با در نظر گرفتن معدل ساليانه پايه اول و معـدل  

  . پذيرد آنان صورت مي) مندرج در فرم شماره يك هدايت تحصيلي( رشته علوم و معارف اسالمي
در صـورت وجـود   ( هـاي دوم و سـوم   ابط موضوع اين مصوبه و چگونگي تكميل ظرفيت پايـه ضو

  .1مشخص و اعالم خواهد شد آموزش و پرورشتوسط وزارت ) ظرفيت
ي علوم و معارف اسالمي، عـالوه بـر ضـوابط    ها نامؤسس يا حداقل يكي از مؤسسين دبيرست -2

سـطح سـه حـوزوي و يـا داراي     بايد داراي مدرك تحصـيلي حـداقل   ) حسب مورد(مربوط 
 ها دانشگاه هاي مرتبط با علوم و معارف اسالمي از مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته

و مراكز آموزش عالي باشد و يا از علماي شناخته شده با گواهي مديريت حـوزه علميـه قـم    
  .باشد

 2ايط منـدرج در بنـد   عالوه برضوابط مربوط بايدداراي يكي از شرها Ĥنمديراين گونه دبيرست -3
  .باشد
بررسـي و   شوراي عالي آموزش و پـرورش  در موارد خاص موضوع در كميسيون معين  -تبصره

  .شود مياتخاذ تصميم 
  .منحصراً داراي رشته علوم و معارف اسالمي خواهند بود ها نااين دبيرست -4
  .رسد مي آموزش و پرورشصالحيت مؤسس يا مؤسسين به تصويب شوراي عالي  تأييد -5
مجـوز  آمـوزش و پـرورش   ي علوم و معارف اسالمي كـه قـبالً از شـوراي عـالي     ها نادبيرست -6

  .رده اند در تغييرات آتي خود تابع شرايط مندرج در اين مصوبه خواهند بودكدريافت 
آمـوزش  را به شوراي عالي  ها Ĥنهر سال نحوة عملكرد اين دبيرست آموزش و پرورش وزارت  -7

  .ارش خواهد كردگزو پرورش 
و هفتمـين   و هفتـاد  ي علوم و معـارف اسـالمي در ششصـد   ها نانحوه تأسيس دبيرست :موضوع

يح اسـت،  صـح . به تصويب رسيد  7/6/81مورخ آموزش و پرورش جلسه شوراي عالي 
  .به مورد اجرا گذاشته شود

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

                                                           
  .تبصره فوق اضافه شد25/1/87تاريخ8/8983/120به شماره ابالغ  23/11/86تاريخ760ستناد مصوبه جلسه به ا -1
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 بارشته ادبيات و علوم انساني  نحوه تأسيس دبيرستان خاص در
  عنوان دبيرستان فرهنگ

  16/12/83 تاريخ8/9903/120شماره ابالغ – 5/8/1383تاريخ  714جلسه
  

 خـالق از نقـش و   هـاي انديشـمند و   علوم انساني در پرورش انسـان  نظر به اينكه رشته ادبيات و
ان آمـوز  دانـش به منظور جذب  و پرورشآموزش است لذا شوراي عالي  اي برخوردار اهميت ويژه

  :دارد عالقمند به تحصيل در رشته مذكور مقرر مي ومستعد 
 متناسب با نياز نسبت به تاسيس دبيرستان خـاص در رشـته ادبيـات و    و پرورشآموزش وزارت 

ها در مناطق برخوردار مطـابق   اين دبيرستان .علوم انساني با عنوان دبيرستان فرهنگ اقدام كند
  :فعاليت خواهند كرد رعايت موارد زير هاي مردمي در مدارس و نامه گسترش مشاركت آئين

 اي كـه از سـطح علمـي و    بـا تجربـه   ها از ميان افراد متعهد و مربيان اين دبيرستان معلمان و -1
  .شوند انتخاب مي آموزشي بااليي برخوردارند،

آموزشـي از وجـود دبيـر راهنمـا بـراي       ها عالوه بر كاركنان پرورشـي و  در اينگونه دبيرستان -2
رفتـاري اسـتفاده    اخالقـي و  هاي مختلف آموزشي، ان در زمينهآموز دانشارشاد  و راهنمايي

  .شود مي
ها از بين قبول شدگان سـال سـوم راهنمـايي     ان مستعد در اين دبيرستانآموز دانشپذيرش  -3

جمع . گيرد آزمون ورودي صورت مي بر اساس را دارا هستند 17تحصيلي كه حداقل معدل 
معيار گـزينش  ) به نسبت مساوي( راهنمايي تحصيلي و نمره آزمون وروديمعدل سال سوم 

  .خواهد بود
در هـر مـاده    12ها منوط به كسب حداقل نمره  ان در اين دبيرستانآموز دانشادامه تحصيل  -4

  .است 15معدل ساالنه  درسي و
 قـوانين و  ها به صورت نمونه دولتـي و غيرانتفـاعي تـابع    سيس اين قبيل دبيرستانأت -1تبصره

  .باشد ضوابط مربوط مي
  .شود ابالغ مي پرورش آموزش ودستورالعمل اجرائي الزم با امضاي وزير  -2تبصره
علـوم انسـاني بـا عنـوان دبيرسـتان       سيس دبيرستان خاص در رشته ادبيـات و أنحوه ت :موضوع

به  5/8/1383 پرورش آموزش وچهاردهمين جلسه شوراي عالي  و فرهنگ در هفتصد
  .تصويب رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  چگونگي اداره مدارس ماندگار
  1/6/84تاريخ-1297/120شماره ابالغ – 28/4/1384تاريخ  725جلسه 

 

هاي مردمي در  گسترش مشاركت نامه آئينبا الحاق موارد ذيل به  و پرورششوراي عالي آموزش 
بـراي اسـتفاده در آن   )  19/3/83تـاريخ  مصوب هفتصد و ششمين جلسه شوراي عالي (مدارس 

 آموزشـي و فرهنگـي در سـطح    دسته از مدارسي كه از قدمت تاريخي و سوابق درخشان علمي،
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شـوند موافقـت    ي برخوردار هستند و در اين مصـوبه مـدارس مانـدگار ناميـده مـي     استانملي يا 
 :كند مي

 و پـرورش شـوراي آمـوزش    يدتأيو  استان و پرورشاين مدارس به پيشنهاد سازمان آموزش  -1
 .شوند انتخاب مي و پرورشتصويب كميسيون معين شوراي عالي آموزش  و استان

 :اعضاي هيأت امناي اين مدارس عبارتند از -2

  ) دبيرهيأت امنا( مديرمدرسه  -1
  نماينده معلمان  -2
  ان به انتخاب انجمن آموز دانشرئيس انجمن اوليا و مربيان و يك نفر از اولياي  -3
  يا نماينده ثابت وي  استان و پرورشرئيس شوراي آموزش  -4
  يا نماينده ثابت وي  استان و پرورشرئيس سازمان آموزش  -5
  منطقه / شهرستان و پرورشرئيس آموزش  -6
يك نفر از صاحب نظران آموزشي وفرهنگي به انتخاب اعضا و بـا ابـالغ رئـيس سـازمان      -7

  )ترجيحاً از فارغ التحصيالن همان واحد آموزشي( استان شو پرورآموزش 
انـد   و در مدارسي كه به ثبـت سـازمان ميـراث فرهنگـي رسـيده      رئيس شوراي شهر -1تبصره 

امنا به تركيب ايـن بنـد    هيأتتوانند به عنوان عضو  رئيس سازمان ميراث فرهنگي مي
   .اضافه شوند

 يـا نماينـده   معـادن و  وكاردانش رئيس اتاق صنايع وي فني وحرفه اي ها نادرهنرست –2تبصره
  .درهيأت امنا عضويت داشته باشد ثابت وي در صورت تمايل مي تواند

هاي  نامه گسترش مشاركت آئين اختيارات مندرج در اين مدارس عالوه بر  امناي   تأهي -3
 :بود دار خواهند نيز عهده اختيارات زير را مدارس وظايف و مردمي در

هاي اين گونه مدارس با رعايت قـوانين مربـوط و    انتخاب نيروي انساني متناسب با ويژگي -
   استان و پرورشهماهنگي سازمان آموزش 

   استان و پرورشهماهنگي سازمان آموزش  با آموز دانشنحوه پذيرش  تعيين شرايط و -
ب شـوراي عـالي   مصـو (مديراين گونه مدارس عالوه برداشتن شرايط احراز مديريت مـدارس   -4

سابقه مديريت موفـق در   بايد حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و) و پرورشآموزش 
 و پـرورش رئـيس سـازمان آمـوزش     تأييدامنا و  هيأتمدير به پيشنهاد . سطح منطقه باشد

 .شود ميمنصوب  استان

كتاب و  ،پرورشو توانند با رعايت راهنماي برنامه درسي مصوب آموزش  گونه مدارس مي اين -5
سـازمان پـژوهش و    تأييـد مواد آموزشي و كمـك آموزشـي مـورد نيـاز را توليـد و پـس از       

 .ريزي آموزشي نسبت به استفاده از آن در مدرسه اقدام كنند برنامه

 .شد اين مصوبه انجام خواهد 1رويه بند بر اساسامناي اين قبيل مدارس  هيأتانحالل  -6

و بيسـت و پنجمـين جلسـه شـوراي عـالي       در هفتصد چگونگي اداره مدارس ماندگار :موضوع
  .به تصويب رسيد 28/4/1384مورخ آموزش و پرورش 

 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  نامه انتخاب مدارس ماندگار شيوه
  14/6/84 تاريخ 1554/120 شماره ابالغ  - 12/5/1384 كميسيون معين تاريخ 351جلسه 

  
  :مقدمه
به منظور حفظ و استمرار فعاليت  28/4/84تاريخ  725در جلسه آموزش و پرورش عالي  شوراي

آن دسته از مدارسي كه از قدمت و سوابق درخشان علمي، آموزشي و فرهنگي 
اند، با الحاق برخي از موارد به  ي داراي حسن شهرتاستانبرخوردار و در سطح ملي يا 

موضوع مصوبه هفتصد و ششمين جلسه ( 1گسترش مشاركتهاي مردمي نامه آئين
 هيأتاندازي مدارس ماندگار، تركيب اعضاي  نحوة راه) 19/3/83عالي تاريخ  شوراي

  .امنا و اختيارات مدارس ماندگار را به تصويب رساند
داده اين امكان » ماندگار«ي كسب عنوان مصوبه مذكور، به مدارس واجد شرايط برا بر اساس

فراهم آوردن شرايط مناسب تحصيلي براي افراد مستعد و خالق و خواهد شد تا با 
التحصيالن  فارغ ي ههاي موجود، از تجارب ارزند استفاده بهينه از امكانات و قابليت

هاي آموزشي و تربيتي  مند و به عنوان الگويي مناسب و پيشرفته در زمينه خود بهره
  .به ساير واحدهاي آموزشي معرفي شوند

هاي مردمي  گسترش مشاركت نامه آئيناين مدارس، عالوه بر اختيارات مندرج در  امناي هيأت
هاي مورد نظر خود  توانند نيروي انساني واحد آموزشي را متناسب با ويژگي مي

  .آموزان را نيز تعيين كنند انتخاب و شرايط و نحوه پذيرش دانش
 شوراي 28/4/1384تاريخ  725ه مصوب جلس» اداره مدارس ماندگار  چگونگي « 1به استناد بند

و  استان آموزش و پرورشعالي آموزش و پرورش، مدارس پيشنهادي توسط سازمان  
عالي معرفي   به كميسيون معين شوراي استان آموزش و پرورششوراي  تأييدپس از 

و مورد بررسي قرار خواهند گرفت و در صورت احراز شرايط و ضوابط الزم به عنوان 
  .خواهند رسيد تأييدبه  رمدارس ماندگا

  هاي انتخاب مدارس  شاخص
هاي ذيل مورد  ماندگار، ويژگي مدارس پيشنهادي به عنوان مدارس  تأييدبه منظور انتخاب و 

هاي كمي،  شاخص بر اساسها  برخي از اين ويژگي. گيري قرار خواهند گرفت اندازه
 استانشوند و برخي ديگر با توصيفي كه توسط سازمان  گيري و عددگذاري مي اندازه

  :گيرد كند مورد قضاوت قرار مي از حدود آن شاخص تبيين مي
  نيم قرن؛ قدمت و سابقه آموزشي بيش از -1
علمي، فرهنگي و تاريخي در سطح  ملي و   درخشان  اعتبار و پيشينه  داشتن -2

 المللي؛  بين

برخورداري واحد آموزشي از امتيازاتي نظير مؤسساني داراي شخصيتي معنوي و  -3
 -اداري (هاي برجسته و ممتاز در واحد آموزشي  شاخص يا سابقه فعاليت چهره

 ؛)آموزشي

 ؛...التحصيالن برجسته علمي، فرهنگي، اجتماعي و  داشتن فارغ -4

                                                           
هاي مردمي به شيوه مديريت هيات  آيين نامه توسعه مشاركت "نامه به  ينئعنوان آ 1/2/88تاريخ  788برابر مصوبه جلسه  - �

  . تغيير نام يافته است "امنايي در مدارس 
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 هاي اخير؛  داشتن فعاليت موفق آموزشي، علمي، عملي و فرهنگي در سال -5

  اين مدارس در مسابقات عملي و علمي؛  آموختگان دانشموفقيت  -
 عالي؛  ات آموزشمؤسسها و  التحصيالن واحد آموزشي در دانشگاه موفقيت فارغ -

 توجه و احترام معنوي مردم منطقه نسبت به مدرسه؛ - 6

 هاي آموزش و پرورش؛ تن فضاي فيزيكي مناسب با توجه به شاخصداش -7

هاي  رعايت معماري بومي و محلي و انطباق فضاي فيزيكي مدرسه با شاخص -8
 سازمان ميراث فرهنگي؛

 .موقعيت مناسب جغرافيايي و امكان توسعه مدرسه با توجه به موقعيت منطقه -9

  نحوه انتخاب مدارس 
هاي  تواند با درخواست كتبي و همراه با فرم مي استان پرورشآموزش و سازمان  -1

اند،  مدارسي را كه موفق به كسب حداقل امتياز شده ،"ب"و "الف " ي هشد تكميل 
  بط به كميسيون معين شوراييربه مدارس ماندگار از طريق معاونت ذ جهت تبديل 

 و  آموزششوراي  ي هيدتأييمصوبه فوق،  1بند  بر اساسچنين  هم. عالي پيشنهاد كند
 .به منظور تبديل مدرسه پيشنهادي به مدرسه ماندگار الزامي است استان پرورش

سنجش با  كه داراي قدمت تاريخي بيش از نيم قرن بوده و پس از مدارسي -2
در (امتياز را كسب نمايند  ∗ 70، حداقل "ب"و "الف "هاي  معيارهاي مندرج در فرم

 بر اساسبه عنوان مدارس ماندگار انتخاب و ) صورت تصويب در كميسيون معين
 .مصوبه مربوط اداره خواهند شد

كميسيون معين، سوابق مدارس را به صورت موردي و با توجه به امتيازهاي  -3
 .دنظر خواهد نمو  بررسي و اعالم استان آموزش و پرورشپيشنهادي سازمان 

مكلف است گزارش عملكرد ساالنه مصوبه فوق را  استان آموزش و پرورشسازمان  -4
، به معاونت آموزش و پرورشعالي   به منظور انعكاس به كميسيون معين شوراي

ادامه فعاليت مدارس ماندگار و برخورداري . ارسال كند آموزش و پرورشذيربط در 
هاي مدرسه  از امتيازات و امكانات يادشده منوط به نتايج مثبت ارزيابي فعاليت ها آن

  .در گزارش عملكرد ساالنه خواهد بود

                                                           

  .باشد مي 60هاي ابتدايي و راهنمايي، براي اين مدارس حداقل امتياز  با توجه به ماهيت مدارس دخترانه در دوره ـ*
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:فرم الف  

  :منطقه  :شهر  :استان
  :نام قبلي واحد آموزشي  :نام فعلي واحد آموزشي

  :قدمت بنا  :سال تأسيس
  :نوع مالكيت

  
  
  )امتياز 15حداكثر (امتياز 3سال  10هر  يسال به ازا 50قدمت تاريخي باالي  -1
هاي  هاي زير بر اساس شاخص محاسبه شاخص( هاي فضاهاي آموزشي شاخص -2

هاي توسعه و منابع انساني بررسي  فضاهاي آموزش و پرورش كه در كميسيون برنامه
ابالغ شده است، انجام مي  16/4/80تاريخ  1/919/120و طي نامه شماره  تأييدو 

  ) گيرد

  نوع شاخص  رديف
مقداري 
  عددي

  ميانگين كشوري

  امتياز
  راهنمايي  ابتدايي

متوسطه و 
پيش 

  دانشگاهي
    7/32  7/20  9/19    سرانه زمين آموزشي  1
ــاي    2 ــر بنـ ــرانه زيـ سـ

  كالسهاي فيزيكي
  6/1  5/1  8/1    

    5/28  4/17  7/16    سرانه محوطه  3
    8/0  3/0  2/0    سرانه فضاي سبز  4
ــاي   5 ــرانه زيربنـــ ســـ

  كارگاهي
  -  1/0  5/0    

ــاي   6 ــرانه زيربنـــ ســـ
  آزمايشگاهي

  0  1/0  2/0    

    1/0  1/0  0    سرانه كتابخانه  7
    3/26  9/25  5/21    تراكم كالسهاي داير  8
سرانه زمين فضاهاي   9

  ورزشي
  9/0  3/1  3/1    

1
0  

سرانه فضاهاي ورزشي 
  دار سقف

  -  -  -    

1
1  

    3/0  3/0  2/0    خانهسرانه نماز 

1
2  

تراكم كالسهاي 
  فيزيكي

  4/19  4/22  9/20    

 1امتياز و باالتر از ميانگين كشوري هر شاخص  5/0هر شاخص برابر ميانگين كشوريي به ازا
  )امتياز 10حداكثر (امتياز

 جمع امتياز

 جمع امتياز
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 اداري،(  آموزشي واحد در  كه  ياستان و  ملي  المللي، بين  برجسته  هاي شخصيت -3
  اند فعاليت داشته) آموزشي

نام ونام   رديف
  خانوادگي

درصورت لزوم (بيوگرافي مختصري از فرد وسمت وي 
  )ضميمه گردد

المل بين
  ياستان  ملي  لي

1            
2            
3            
4            
5            

 10حداكثر (امتياز 1ياستان و امتياز 2امتياز،ملي 3 المللي بينهر فرد برجسته  يبه ازا
  )امتياز
 
 
 

هاي علمي،  ي درزمينهاستانالمللي،ملي و  فارغ التحصيالن برجسته درسطح بين -4
  ......فرهنگي، اجتماعي و

نام ونام   رديف
  خانوادگي

درصورت (بيوگرافي مختصري از فرد وسمت وي
  )لزوم ضميمه گردد

  ياستان  ملي  المللي بين

1            

2            

3            

4            

5            

امتياز 1ياستانامتيازو 2امتياز،ملي 3المللي بينالتحصيل برجسته  هر فارغ يبه ازا
  )امتياز10حداكثر (

  
  
  
  

 جمع امتياز

 جمع امتياز
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  سال اخير  5هاي موفق آموزشي وتربيتي در  فعاليت -5
  موفقيت در مسابقات علمي داخلي و خارجي  -  الف

سال 
  تحصيلي

عنوان   رتبه
  مسابقه

  ياستان  كشوري  المللي بين  فرهنگي  ورزشي  علمي

83 – 82  
82 – 81  
81 – 80   
80 – 79   
79 – 78  

  

                

 1ياستانو  امتياز 2امتياز،ملي  3هر كدام  المللي بينهاي اول تا پنجم  رتبه ايبه از
  )امتياز 10حداكثر (امتياز

  
  
  ات آموزش عالي مؤسسها و درصد پذيرفته شدگان واحدآموزشي دردانشگاه - ب
  ) درصورتي كه واحدآموزشي متوسطه وپيش دانشگاهي باشد(

سال 
  تحصيلي

  غيردولتي  دولتي  درصد پذيرفته شدگان  تعدادپذيرفته شدگان

83 – 82  
82 – 81  
81 – 80   
80 – 79   
79 – 78  

        

امتياز  1امتياز و مراكز غير دولتي  2درصد قبولي در مراكزدولتي  10هر  يبه ازا
  )امتياز 10حداكثر (

  
  
 

 جمع امتياز

 جمع كل امتيازها

 جمع امتياز
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  :فرم ب
   .دهيدهاي آموزشي رعايت شده است؟ توضيح آيا معماري بومي و محلي در توسعه فضا -1
به منظور مشخص شدن سازگاري موقعيت جغرافيايي واحد آموزشي و موقعيت محلي با  -2

  : هاي فرهنگي آموزشي به سواالت زير پاسخ دهيد فعاليت
  . آيا محيط هاي همجوار واحد آموزشي با كاربري آموزشي مطابقت دارد؟ توضيح دهيد -
تهويه براي فضاها از جمله جهت و موقعيت ساختمان واحد آموزشي از نظر تابش آفتاب و  -

  ها در فصول مختلف به چه صورت است؟  كالس
هاي  ها، جاده موقعيت جغرافيايي واحد آموزشي از نظر ارتباط مستقيم ورود و خروج با خيابان -

ترافيك چگونه است؟ و آيا دسترسي كليه  هاي پر ها و شبكه ها، ميدان راه ، چهار اصلي
  پذير است؟   واحد آموزشي امكان وسايل نقليه امداد رساني به

هاي سازمان  به منظور مشخص شدن مطابقت فضاي فيزيكي واحد آموزشي با شاخص -3
  : ميراث فرهنگي به سواالت زير پاسخ دهيد

كاري، نقاشي،  هاي خاص هنري نظير گچبري، كاشي در صورتي كه واحد آموزشي از ويژگي -
  . آجركاري و غيره برخوردار است، توضيح دهيد

 . باشد؟ توضيح دهيد آيا واحد آموزشي از نظر طراحي ساختمان و اجرا منحصر به فرد مي -

ماران و طراحان مشهور در صورتي كه طراحي يا اجراي ساختمان واحد آموزشي توسط مع -
  . داخلي يا خارجي صورت گرفته، لطفاً ذكر نماييد

  باشد؟  واحد آموزشي محل وقوع كداميك از حوادث تاريخي مهم و خاص مي -
  .باشد؟ توضيح دهيد هاي نوع خود مي آيا واحد آموزشي از اولين -
  د دارد؟ امكان توسعه واحد آموزشي با توجه به موقعيت جغرافياي منطقه وجو -4
احترام معنوي آنان نسبت  مدرسه براي مردم منطقه از چه اهميتي برخوردار بوده و توجه و -5

  كنيد؟  به مدرسه را چگونه ارزيابي مي
  

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
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    تحصيل  ادامه  نحوه
 )از تحصيل  افراد بازمانده(
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  1 فاقد ديپلم  و پرورشي  آموزشي كاركنان تحصيل  ادامه  حوهن
  29/3/79تاريخ- 1015/120شماره ابالغ  –26/3/1379تاريخ  649جلسه

  راهنمايي  دوره  پايان  مدرك  حداقل  داشتن  صورت در  فاقد ديپلم  يو پرورش  آموزشي  كاركنان  به
 :شود مي  داده  اجازه  متوسطه  اول  سيكل يا  تحصيلي

  صـورت  و در  شركت  نظري  هاي از رشته  جديد در يكي  نظام  متوسطه  سوم  سال  در امتحانات -1
 .كنند  را دريافت  متوسطه  دوره  پايان  گواهينامه  موفقيت

  كـه   آموزگاري  ديپلم  مهارتي  و در رشته  نام ثبت  كاردانش  شرايط در شاخه  داشتن  صورت در -2
  شـاخه   ضـوابط و مقـررات    و در چـارچوب   معلم  تربيت  دانشسراهاي  دروس  جدول  بر اساس
 .دهند  تحصيل  ادامه  حضوري و غير  حضوري  شود بصورت مي  تهيه  كاردانش

 در  دفتري امور يا  امورمالي ، اموراداري  مهارتي  هاي از رشته  يكي شرايط در  داشتن  صورت در -3
 .دهند  تحصيل  ادامه  غيرحضوري و  حضوري  رتصو به و  نام  ثبت  كاردانش  شاخه

  تدوين  پرورش و  آموزش  وزارت  آموزشي  توسط معاونت  مصوبه  اين  اجرايي  دستورالعمل : تبصره
 .خواهد شد  ابالغ  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  معين  از تأييد كميسيون  و پس

 و  چهـل  و ششصـد  در  فاقـد ديـپلم    پرورشـي  و  آموزشـي   كاركنان  تحصيل  ادامه  نحوه : موضوع
رسـيد    تصـويب   بـه  26/3/1379  مـورخ   و پـرورش   آموزش  عالي  شوراي  جلسه  نهمين

  .شود  اجرا گذاشته مورد  به ، است  صحيح.
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

   فاقد ديپلم  كاركنان  تحصيل  ادامه  نحوه  اجرايي  دستورالعمل
   و پرورش  آموزش  وزارت

  26/9/79تاريخ- 2922/120شماره ابالغ – 22/9/1379تاريخ  245جلسه 
موضـوع  آمـوزش و پـرورش   دستور العمل اجرايي نحوه ادامه تحصيل كاركنان فاقد ديپلم وزارت 

به  26/3/79مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشو چهل و نهمين جلسه  رأي صادره در ششصد
  .شرح زير خواهد بود

 :  داوطلبان  تحصيل  ادامه  نحوه
  اسـتخدام  در2 26/3/79 از تـاريخ   قبـل  تـا   كـه   و پـرورش   آموزش  وزارت  ديپلم فاقد  كاركنان -1

  پايـان   مـدرك   حـداقل   داشـتن   باشند در صـورت   و پرورش  آموزش  وزارت  و پيماني  رسمي
  يكي  توانند به مي  قديم  نظام  متوسطه  دوره  اول  سيكل يا  تحصيلي  راهنمايي  دوره  تحصيالت
 :دهند  تحصيل  ادامه زير  از طرق

                                                           
ــتناد مصـــوبه سيصـــد  -1 ــه اسـ ــيون معـــين   بـ ــالي آمـــوزش و پـــرورش و پنجمـــين جلســـه كميسـ   مـــورخ شـــوراي عـ

فاقـد ديـپلم تـا پايـان      آموزش و پرورش، در صورتي كه كاركنان  14/2/83مورخ  9/8235/120به شماره ابالغي  26/1/83 
در شيوه نيم سالي واحدي فارغ التحصيل نشوند، ادامه تحصيل آنان پس از تطبيق دروس گذرانده شـده بـا    83شهريور سال 

  .پذير خواهد بود شيوه سالي واحدي امكان
 8/1286/120بـه شـماره ابالغـي     25/1/83مـورخ  شوراي عالي آموزش و پـرورش  و يكمين جلسه  به استناد مصوبه هفتصد -2

بـوده انـد،    آمـوزش و پـرورش  در استخدام رسمي يـا پيمـاني    26/3/79آن دسته از افرادي كه قبل از تاريخ  30/3/83مورخ 
توانـد از مفـاد راي مـذكور     موفق به اخذ مدرك قبولي سال سوم راهنمايي تحصيلي شده اند مي 26/3/79ليكن بعد از تاريخ 

 .ه نماينددفااست



  

175 

 

  متوسـطه   سـوم   سال  امتحانات در و  نام  آزاد ثبت  داوطلب  بصورت  الزم  مدارك  ارائه با - الف
  قبـولي   صورت در و  كرده  شركت  مقررات  طبق  نظري  هاي از رشته  يكي جديد در  نظام

 .كنند  دريافت را  متوسطه  دوره  تحصيالت  پايان  گواهينامه
 در صـورت   معلمان  مشاغل  بندي طبقه  طرح  شغلي  هاي از رشته  در يكي  شاغل  كاركنان - ب

  بـه   الزم  مـدارك   ارائـه  بـا   آموزگاري  ديپلم  دريافت  به  و تمايل  كارگزيني  حكم  داشتن 
  مربـوط بـه    درسـي  واحـد  20بايد افراد،  قبيل  اين .كنند  نام  ثبت آزاد  داوطلب  صورت
 دانشكـار   شـاخه   مربوط بـه   واحد مهارتي 20و1  شماره  جدول برابر را  عمومي  دروس

 .بگذرانند  مقررات  طبق 2  شماره  برابر جدول را  گاريآموز 
  مهـارتي   هـاي  رشـته  از  يكـي  در  كاردانش  شاخه در  تحصيل  ادامه  به  مايل  كه كاركناني - ج

 آزاد  داوطلـب   صورت  به  الزم  مدارك  ارائه با باشند  دفتري امور يا امورمالي ، اداري امور
 برابـر  را  عمـومي   دروس  به مربوط  درسي واحد 20بايد افراد،  قبيل اين .كنند  نام ثبت

 دفتـر   كـه   جـداولي  برابر و  مقررات  طبق را  مهارتي احدو 20 حداقل و 1شماره  جدول
 .بگذرانند داد، خواهد  ارائه  مهارتي  يها آموزش و  كاردانش

 آموزشـي   توسـط معاونـت    امتحانـات   برگـزاري   چگونگي نياز و مورد  مدارك و  نام  ثبت  نحوه -2
 .خواهدشد  ابالغ 

 همزمــان توانــد مــي  مهــارتي و  عمــومي  دروس  مربــوط بــه  واحــدهاي  گذرانــدن و انتخــاب -3
  .گيرد صورت 

 كتـب  و 2 شماره  جدول  بر اساس  گاريآموز  دانشكار  شاخه  مهارتي  دروس  آموزشي  محتواي -4
 دفتـر آمـوزش    خودآموز از سـوي   هاي مجموعه  قالب در ، معلم  تربيت  دانشسراي  دوره  درسي 
  . گرفت قرار خواهد  استان  و پرورش  آموزش  كل  اختيار ادارات و در  تهيه  عمومي 

  تعـداد دفعـات   و  زمـان  .گـردد  مـي   تشـكيل   حضوري  هاي كالس ، داوطلبان  اشكال  رفع  براي -5
بـا شـرايط     متناسـب  و  مناطق  و پرورش  آموزش  ادارات  تشخيص  به بنا ها كالس  اين  تشكيل

 .شود مي  تعيين  آنان نيازداوطلبان و 
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 : 1 آزمون  موارد مربوط به و  شرايط قبولي
ــولي  -6 ــرط قب ــر  ش ــب  درس ه ــداقل  كس ــره  ح ــومي  در دروس 10  نم   در دروس 12و   عم

  نمـره   دروس  دركليـه   كـرد كـه   اخـذ خواهـد    ديپلم  مدرك  صورتي در  داوطلب.  است مهارتي
 .باشد  كرده  كسب  قبولي

  قبلـي   يليتحصـ   هـاي  كارنامه يا و  نموده  تحصيل  متوسطه  آموزش جديد  نظام در  كه  افرادي -7
  قبـولي   نمـره   از دروس  برخـي  در  كـه   صـورتي  در ، است  شده  داده  جديد تطبيق  نظام با  آنان

  2.شود مي  پذيرفته  آنان  قبولي  نمرات باشند،  داشته
  پـرورش  و  آمـوزش   كـل   ادارات  سـوي  از  مهـارتي  و  عمـومي   دروس  آزمون  سؤاالت  طراحان -8

 .شوند مي  تعيين ها استان
و   آمـوزش   كـل   ادارات  متوسـطه   آمـوزش   معاونـت   عهـده   بـه   آزمون  اجراي  حسن بر  نظارت -9

  .خواهد بود ها استان  پرورش
 :گواهينامه صدور و  تنظيم  نحوه

 ) كليـه (  كلمـه   چهارم سطر در  آنان  گواهينامه و در  تنظيم  گواهينامه  فرم  شدگان  قبول  براي -10
 و ششصد  رأي  به و مربوط قيد  محل در  تحصيلي  رشته  عنوان  و سپس  هاشور حذف  بوسيله
 در شـود و  مـي   اشـاره  26/3/79  مـورخ   و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  جلسه  و نهمين  چهل
  .گردد مي  درج  انضباط نيز خط تيره  نمره  محل
 در و پـرورش   آمـوزش   وزارت  فاقد ديپلم  كاركنان  تحصيل  ادامه  نحوه  اجرايي  نامه شيوه : موضوع

  و پـرورش  آمـوزش   عـالي   شـوراي   معـين   كميسيون  جلسه  پنجمين و  و چهل  دويست
  .شود  مورد اجرا گذاشته  به. تأييد رسيد  به 22/9/79 مورخ

                                                           
كـه طـي    28/1/80مـورخ   شوراي عالي آمـوزش و پـرورش  برابر مصوبه دويست و پنجاه و چهارمين جلسه كميسيون معين   -1

  :ابالغ شده است 2/2/80مورخ  8/35/120شماره 
ي مطابق ضوابط سازمان شرط قبولي استانداردهاي مهارت مربوط به سازمان آموزش فني و حرفه اي كسب نصاب قبولي در بخش نظري و عمل - 

در بخـش   12در بخش نظـري و نمـره    10مذكور و شرط قبولي استانداردهاي مهارتي امور دفتري مدارس و آموزگاري كسب حداقل نمره 
  .عملي خواهد بود

هاي مهارتي شاخه كاردانش فرم گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه شاخه كاردانش تنظيم  براي قبول شدگان رشته -
شود، ميانگين وزني نمرات دروس عمومي و دروس استاندارد مهارت به عنوان معدل كل در محل مربوط قيد و در محـل   مي

  .شود مينمره انضباط نيز خط تيره درجه 
تواند طراحي سؤاالت دروس عمومي را به مناطق آموزشـي و يـا    استان در صورت صالحديد مي آموزش و پرورشاداره كل  -

  .كند مدارس تفويض
كه طـي   18/11/79مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشبه استناد مصوبه دويست و پنجاه و يكمين جلسه كميسيون معين  -2

  :ابالغ شده است 19/11/79مورخ  8/3525/120شماره 
  .جدول تطبيقي دروس نيمسالي واحدي به سالي واحدي به شرح ذيل تصويب شد

 

  رديف  واحدي –دروس شيوه نيمسالي   واحد  واحدي –دروس شيوه سالي   واحد
  1  )2(رياضي )+1(رياضي   2+2  )1(رياضي   4

  2  )2(زبان خارجي   2  )2(زبان خارجي   2

  3  )4(وادبيات فارسي )3(ادبيات فارسي   1+1  )2(ادبيات فارسي   2

  4  )4(وادبيات فارسي )3(ادبيات فارسي   1+1  )2(ادبيات فارسي   2

  5  )2(عربي   2  )2(عربي   2

  6  )2(قرآن )+2(تعليمات ديني   2+1  )2(تعليمات ديني وقرآن   1+2

  7  جغرافياي ايران وجغرافيان استان   3  جغرافياي عمومي واستان    3

  8  )از صفويه تا معاصر(تاريخ ايران   3  تاريخ معاصر ايران   2
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1عناوين دروس عمومي
  )1(جدول شماره  –

  

  تعدادواحد  نام درس  رديف
  4  )1(رياضي   1
  2  )2(خارجي  زبان  2
  2  )2(ادبيات فارسي   3
  2  )2(فارسي  زبان  4
  2  )2(عربي   5
  3  )2(قرآن   ديني و  6
  3  استان جغرافياي عمومي و  7
  2  ايران تاريخ معاصر  8
 20 جمع

  
جدول شماره  –تخصصي وعمومي  هاي مهارتعناوين دروس 

)2(  
  

  تعدادواحد  نام درس  رديف
  3  تدريس هاي مهارت فنون و  1
  3  وسايل آموزشي توليدوكاربرد  2
  2  نوجوانان ادبيات كودكان و  3
  2  هاي دبستاني بازي ورزش و  4
  2  هاي اوليه بهداشت وكمك  5
  3  روانشناسي عمومي  6
  3  روانشناسي تربيتي  7
  1  و پرورشآموزش  مديريت در  8
  1  جامعه شناسي روستايي  9
 20 جمع

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

    

                                                           
جدول  28/1/80مورخ  و پرورشچهارمين جلسه كميسيون معين شوراي عالي آموزش  پنجاه و دويست و مصوبهبه استناد  -1

 .عناوين دروس عمومي به شرح فوق اصالح گرديد



  

178 

 

   علميه  هاي حوزه  طالب  تحصيل  ادامه  نحوه
  22/2/1372تاريخ-2/1298/120شماره ابالغ -  14/1/1372تاريخ كميسيون معين 87 جلسه 
  

  بودن دارا  بدون مصوبه،  اين  تصويب  تاريخ تا  كه) وبرادران  خواهران(  علميه  هاي حوزه  طالب : الف
 باشــند،  شــده  علميــه  هــاي وارد حــوزه  تحصــيلي  راهنمــايي  ســوم  پايــه  تحصــيلي  مــدرك

 باشـند،   داشـته   اشـتغال   تحصـيل   مربـوط بـه    هـاي  حـوزه  در  سـال   سه  حداقل  كه درصورتي
 در  مندرج  از مراجع  يكي  از طرف  كتبي  معرفي با  قبلي  تحصيلي  مدرك  ارائه  بدون توانند مي
 .نمايند  شركت  متفرقه  صورت  به  تحصيلي  راهنمايي  سوم  پايان  امتحانات در ) ج(بند

 سـوم   پايـه   قبـولي   تحصـيلي   مـدرك   داراي  كـه )  بـرادران  و  خواهران(  علميه  حوزه  طالب  به: ب
  معـارف  و  و علـوم   انسـاني   علـوم  و  ادبيـات   هـاي  از رشـته   يكي بخواهند در و  بوده  راهنمايي 

  هـاي  سـال  تعـداد   كه  مشروط بر اين دهند،  امتحان  سوم اي و  دوم يا  اول  هاي پايه در  اسالمي
 شـود  مي  داده  اجازه نباشد،  سال  يا سه دو و يا  كمتر از يك  ترتيب  به  حوزه در  آنان  تحصيلي

 توسـط   شـده   تهيـه   جداول  طبق »ج«بند در  مندرج  از مراجع  يكي  از طرف  كتبي  معرفي با
 يـا   پايـه   پيوسته غير  دروس و  پايه هر  پيوسته  دروس  مبناي بر  كه  تأليف و  ريزي دفتر برنامه

  آموزشـي   نظـام  هماننـد   جـداول   ايـن   دروس  كليـه  امتحـان  در شود، مي  تهيه  قبلي هاي پايه
 .نمايند  شركت  متفرقه  امتحانات در  بزرگساالن  يها نادبيرست

  برابـري   كـه   سـوم   پايـه   مختلف  هاي رشته و  يرستاندب و  حوزه  مشترك  دروس  نمرات -  تبصره
  معـادل   كتـب درسـي    تـأليف  و  ريـزي  برنامـه  دفتـر   كارشناسـان   بررسـي  از  پس ها آن

را   دروس "امجـدد   امتحـان   گذرانـدن   نيـاز بـه   و  اسـت   مورد قبول شود داده  تشخيص
 .ندارند

 و  امتحانـات   بـه   معرفـي   بـراي   علميـه   هاي حوزه  طالب  معرفي  جهت  ذيصالح  رسمي  مراجع : ج
 .باشند زير مي  شرح  به  و پرورش  ذيربط آموزش  مناطق  به  قبولي  نمرات  ارسال

 ها استانمراكز   علميه  هاي حوزه  مديريت  شوراي -1
    قم  اسالمي  تبليغات دفتر -2
   الزهراء قم  جامعه -3
1اسالمي  علوم  مركز جهاني -4

 

 بايـد  باشـند، اوالًً  مـي   مختلف  هاي در رشته  متوسطه  چهارم  نهايي  امتحان  داوطلب  كه  طالبي : د
  چهـارم   پايه  مواد درسي  كليه  امتحان در اًثاني باشند،  رشته  آن  سوم  پايه  قبولي  مدرك  داراي

  .نمايند  شركت  واحدي  نظام با  بزرگساالن  متفرقه  داوطلب  صورت  به  رشته آن
  كميسـيون   جلسـه   هفتمـين  و درهشـتاد   علميـه   هـاي  حوزه  طالب  تحصيل  ادامه  نحوه : موضوع

  صـحيح  .رسـيد   تصـويب   بـه  14/1/1372  مـورخ   و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  معين
  .شود  اجرا گذارده مورد  به ، است

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

                                                           
 2/6515/120كه طي شماره  27/6/1376مورخ  ششوراي عالي آموزش و پرورو يازدهمين جلسه  به استناد مصوبه ششصد -1

 .به راي مذكور الحاق گرديد 4ابالغ شده است، بند  3/8/76مورخ 
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  1جهاني علوم اسالمينحوه ادامه تحصيل طالب غيرايراني مركز 
  28/10/79تاريخ 3149/120شماره ابالغ  – 22/10/1379تاريخ 658جلسه 

  
معرفـي نامـه از مركـز    ايراني مركز جهاني علوم اسالمي اجازه داده مي شود با ارائه  به طالب غير

هـاي   مذكور، بدون داشتن مدرك تحصيلي سنوات قبل در سال سـوم متوسـطه يكـي از رشـته    
صورت داوطلب آزاد ثبت نام كنند و با رعايت ساير مقررات در امتحانات مربوط شركت نظري به 

  .نمايند
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

براي )داراي معدل(نحوه اخذ گواهينامه پايان دوره متوسطه 
  .افرادي كه قبالً در دوره متوسطه تحصيل كرده اند

  10/7/85تاريخ- 4945/120شماره ابالغ - 9/12/1384تاريخ 729جلسه
  

                                                           
تبصـره يـك    14/2/83مورخ  9/381/120به شماره ابالغي  26/1/83كميسيون معين مورخ  305به استناد مصوبة جلسه -1

آزاد داخل كشور شامل طالب غيرايراني مركز جهاني علوم  آيين نامه آموزشي دوره متوسطه بزرگساالن و داوطلبان 70ماده 
  .اسالمي نيز مي شود

طـالب   7/2/84مـورخ   9/10245/120بـه شـماره ابالغـي     31/1/84كميسيون معين مـورخ   340به استناد مصوبه جلسه -
ت داوطلـب آزاد هماننـد   غيرايراني مركز جهاني علوم اسالمي مي توانند در يكي از مراكز آموزشي بزرگساالن دولتي به صـور 

 .هاي تحصيلي در امتحانات مربوط شركت نمايند داوطلبان آزاد ساير رشته
تبصره اي به شرح زير بـه مصـوبه    2/7/86مورخ  5196/120به شماره ابالغي  30/8/85شوراي عالي مورخ  740در جلسه -

 .فوق الذكر الحاق گرديد
علوم و معارف اسالمي هستند در صـورتيكه هـر يـك از دروس دوره    شته طالبي كه داوطلب شركت در امتحانات ر -تبصره -

و سومين جلسه شوراي عالي برنامه ريزي وزارت فرهنـگ و   و هفتاد مصوب سيصد( كارشناسي فرهنگ و معارف اسالمي را 
از امتحـان   وارد مركز جهـاني علـوم اسـالمي شـده باشـند      85-86بگذرانند مشروط بر اينكه تا سال تحصيلي ) آموزش عالي

 .گردد جدول زير معاف خواهند شد و نمره آن دروس بجاي دروس معادل ملحوظ مي بر اساسدرس يا دروس معادل آن 
 

  دروس معادل در رشته علوم و معارف اسالمي  دروس دوره كارشناسي فرهنگ و معارف اسالمي   رديف
  ويژه معارف) 3(عربي  )2(نحو )+ 1(نحو  1
  )2(علوم قرآنيتفسير و   علوم قرآني  2
  فلسفه و منطق  منطق+فلسفه اسالمي  3
  )2(تاريخ اسالم  )2(تاريخ اسالم)+ 1(تاريخ اسالم  4
  )2(اصول عقايد  )2(عقايد   5
  )2(اخالق  )2(اخالق و تعليم و تربيت اسالمي  6
  فن سخنوري  ›خطابه‹)1(روش تبليغ  7
  )3(تربيت بدني  )2(تربيت بدني  8
  انگلسي -)3(خارجيزبان   )1(زبان خارجي  9

در موارد استثناء تصميم گيري به صورت موردي به پيشنهاد مركز جهاني علوم اسالمي بر عهده كميسيون معين شـوراي  
  .خواهد بود آموزش و پرورشعالي 
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چنانچه متقاضـي اخـذ   ) ساله، سه ساله 4ساله،  6(  دارندگان گواهينامه پايان دوره متوسطه -1
تواننـد بـه يكـي از دو روش زيـر      متناظر با ديپلم خود باشند مـي  ديپلم معدل دار در رشته غير

  :اقدام كنند
  اعم از نهايي (  در شاخه نظري در امتحانات كليه دروس پايه سوم رشته مورد نظر) الف

نمـرات   بـر اسـاس  بعنوان داوطلب آزاد شركت نماينـد و در صـورت احـراز شـرايط     ) و غيرنهايي
  .خواهد شد مأخوذه براي آنان معدل كتبي و كل محاسبه و منظور

هاي مهـارت رشـته مـورد نظـر در امتحانـات دروس       در شاخه كاردانش ضمن ارائه گواهينامه)ب
بعنـوان داوطلـب    2/2و عربـي   3و تعليمات ديني و قرآن ) ارورزيبه استثناي ك(تكميل مهارت 

نمرات مأخوذه براي آنان معـدل كـل محاسـبه و     بر اساسآزاد شركت نمايند كه در اين صورت 
  .منظور خواهد شد

ساله متوسطه يا قبولي پايـه پـنجم دوره شـش     دارندگان مدرك قبولي پايه سوم دوره چهار -2
فني و حرفه اي، يا قبولي پايه چهارم دوره پنج ساله فني شـبانه نظـام   ساله متوسطه نظري و يا 

. اند ديپلم معدل دار اخذ نمايند اي كه قبالً تحصيل كرده توانند در همان رشته قديم متوسطه مي
رشـته مربـوط در شـاخه نظـري يـا      امتحان نهايي دروس پايه سوم افراد موضوع اين بند بايد در 

 غيـر  اين قبيـل افـراد از گذرانـدن دروس   . ن داوطلب آزاد شركت نماينداي به عنوا حرفه وفني 
بوده و معدل آخرين پايه قبولي آنان جايگزين نمرات دروس مـذكور   نهايي در پايه مذكور معاف

نمرات مأخوذه بـراي آنـان معـدل كتبـي و كـل       بر اساسخواهد شد و در صورت احراز شرايط، 
  .محاسبه و منظور خواهد شد

 فنـي و دي كه قبالً مطابق ضوابط موفق به اخذ ديپلم بدون معدل در شاخه نظري و يـا  افرا -3
توانند مطابق مفاد اين مصوبه براي اخذ ديـپلم معـدل دار    اند نيز مي شدهحرفه اي و يا كاردانش 

  .اند اقدام نمايند اي كه ديپلم بدون معدل كسب كرده در رشته
يا دروس معـادل  (افراد موضوع اين مصوبه چنانچه قبالً برخي دروس را با كد يكسان  -1تبصره 

گذرانـده باشـند نمـرات ايـن دروس در صـورت تمايـل متقاضـي        ) آن را مطابق جداول تطبيـق 
  .شود ميپذيرفته 
شيوه نامه اجرايي اين مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش تنظيم و ابـالغ خواهـد    -2تبصره

  .شد
براي افرادي كه قـبالً در دوره  ) داراي معدل(  نحوه اخذ گواهينامه پايان دوره متوسطه :موضوع

 شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش    و بيست و نهمين جلسه  اند در هفتصد متوسطه تحصيل كرده
  .به تصويب رسيد 9/12/1384مورخ 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  ايثارگران
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  شهيد   آموزان دانش  به  افتخاري  ديپلم  اعطاي
   معلم  تربيت  دانشسراهاي

  20/7/1371تاريخ- 3844/120شماره ابالغ  –2/7/1371تاريخ 547جلسه
 

  ديـپلم   تحصـيلي   ، مدرك معلم  تربيت  شهيد دانشسراهاي  آموزان دانش  نمايد به مي  موافقت  اشور
 .نمايند  استفاده  آن  استخدامي  بتوانند از مزاياي ها آن  معظم  هاي اعطاء شود تا خانواده  افتخاري
 و پانصـد  در  معلـم   تربيـت   شهيد دانشسـراهاي   آموزان دانش  به  افتخاري  ديپلم  اعطاي :  موضوع

ــالي  شــــوراي  جلســــه  هفتمــــين و  چهــــل   مــــورخ  و پــــرورش  آمــــوزش  عــ
  .شود  مورد اجراء گذارده  ، به است  صحيح. رسيد  تصويب  به2/7/1371 

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  شهيد  انآموز دانش  افتخار به  ديپلم  اعطاي
  26/4/1374تاريخ- 2/1202/120شماره ابالغ  –  25/3/1374تاريخ583جلسه

 

 :  واحده  ماده
در   اسـالم   مقـدس   از حـريم   در حراسـت   كـه   شـهيدي   انآمـوز  دانـش   نمايد به مي  شورا موافقت

 ديـپلم   انـد، گواهينامـه    گرديـده   نائـل   شـهادت   رفيع  درجه  به  اسالمي  از انقالب  دفاع  هاي صحنه
 بتواننـد از   لـزوم   در صـورت  ها آن  معظم  هاي  اعطاء شود، تا خانواده) 1ضميمه  برابر فرم(  افتخاري 

 .نمايند  استفاده  آن  استخدامي  مزاياي
 از  پـس  و  تدوين  متبوع  وزارت  امور ايثارگران  توسط ستاد هماهنگي  مصوبه  اين  اجرائي  نامه آئين

  .خواهد شد  اعالم  و پرورش  و تأييد وزير آموزش  تصويب
ـ   انآموز دانش  به  اريافتخ  ديپلم  اعطاي  در خصوص  واحده  ماده :  موضوع   فـرم   همـراه ه شهيد ب

  و پـرورش  شآموز  عالي  شوراي  جلسه  ومينس و هشتاد و در پانصد  ضميمه  گواهينامه
  .شود  مورد اجراء گذارده  ، به است  صحيح. رسيد  تصويب  به 25/3/1374مورخ

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
  

                                                           
 29/1/75  مـورخ  2/507/120 شـماره   شد و طي  اصالح 17/12/74 مورخ  عالي  شوراي 594  در جلسه  مصوبه  اين  ضميمه  فرم -1

 .شد  ابالغ
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  سبيلِ الله اَمواتاً بلْ اَحياء عند َرّبِهم ُيرَزقَُونَو ال تَحسبنَّ اَّلذينَ ُقتلُوا في 
  جمهوري اسالمي ايران 

  آموزش و پرورش وزارت 
  

  :شمارة ثبت

  »گواهينامة افتخاري دوره متوسطه«                                              :تاريخ
  

شـوراي  به نشانه قدرشناسي از مقام واال و متعالي شهيدان انقالب اسالمي و به استناد رأي صادره در پانصدو هشتادو سومين جلسه 

و بـــه پـــاس ايثارگريهـــاي شـــهيد گرانقـــدر                             فرزنـــد                               25/3/1374مـــورخ  عـــالي آمـــوزش و پـــرورش 

                      آموز دانشه شماره                      صادره از                                    متولد سال                    شناسنام

ر صحنه هاي دفـاع از  كه در تاريخ                       در پاسداري از حريم مقدس اسالم د                           استانشهرستان                    

  .گردد انقالب اسالمي به درجه رفيع شهادت نائل گرديده ، اين گواهينامه افتخاري به آن شهيد بزرگوار اعطاء مي

  آموزش و پرورش وزير          استان آموزش و پرورش مدير كل                        
  

  

محل الصاق 

 عكس
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   ت دوره سه سالهپايان تحصيال يگواهينامه افتخار ياعطا
  يآموز بزرگسال نهضت سواد يه شهداب يتحصيل يراهنماي

  12/12/1377تاريخ- 8/3545/120شماره ابالغ -6/12/77تاريخ 632جلسه 
  

  :ماده واحده 
حراست از حريم  كه در يبزرگسال نهضت سوادآموز ينمايد به شهدا يموافقت م شورا

بـه درجـه رفيـع شـهادت نايـل       يدفاع از انقـالب اسـالم   يها صحنه ردمقدس اسالم 
 يتحصـيل  يپايان تحصـيالت دوره سـه سـاله راهنمـاي     يافتخار گواهينامه اند، گرديده

 از بتوانـد   صـورت لـزوم   در هـا  آن  خانواده تا شود اعطا و پرورش توسط وزارت آموزش
  .آن استفاده نمايند  يقانون يمزايا

پس از تأييـد   ايثارگران تدوين و اين مصوبه توسط اداره كل امور يدستورالعمل اجراي
 . اعالم خواهدشد و پرورشآموزش  وزير

به  يتحصيل يان تحصيالت دوره سه ساله راهنمايپاي يگواهينامه افتخار يمجوز اعطا :موضوع 
 يعـال  يدومين جلسه شـورا  و يس و در ششصد يبزرگسال نهضت سوادآموز يشهدا

بـه مـورد اجـرا     صـحيح اسـت،   .بـه تصـويب رسـيد    6/12/77مورخ  شو پرورآموزش 
  .گذاشته شود

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

   كاردانش شاخه باالتر در درصد و 70  1جانبازان و  آزادگان  تحصيل  نحوه
  25/4/1379تاريخ- 8/945/120شماره ابالغ – 14/4/1379تاريخ  235جلسه 

  
  جلسـه 2سـومين  و نـود  و در يكصـد   صـادره   رأي  مشمول(باالتر  درصد و 70  جانبازان و  آزادگان

  گواهينامـه   ارائه  در صورت)  25/12/1377 مورخ  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  معين  كميسيون

                                                           
درصـد و   25«مفـاد مصـوبه فـوق بـه جانبـازان       16/8/85شوراي عالي آموزش و پرورش مورخ  739به استناد مصوبه جلسه  -1

  . نيز تسري يافت» باالتر
مـورخ   8/260/120كه طي شماره  25/12/77مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشكميسيون معين  193برابر مصوبه جلسه  -2

توانند در سه نوبت امتحاني دي، خـرداد و شـهريور در امتحانـات سـال سـوم       ابالغ شده است كليه آزادگان عزيز مي 1/2/78
  .متوسطه نظام جديد شركت و در صورت كسب شرايط قبولي، گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه را دريافت كنند

طـي    كـه  18/11/79  مـورخ   و پـرورش   آموزش  عالي  شوراي  معين  كميسيون  جلسه  يكمين و  پنجاه و  دويستمصوبه  ربراب -
 : است  شده  ابالغ 19/11/79  مورخ 8/3525/120  شماره
  . است زير  شرح  به  فوق  رأي از مفاد  شرايط استفاده  واجدين  براي  واحدي  سالي  به  واحدي  نيمسالي  دروس  تطبيقي  جدول

  

  رديف  واحدي –دروس شيوه نيمسالي   واحد  واحدي –دروس شيوه سالي   واحد

  1  )2(رياضي )+1(رياضي   2+2  )1(رياضي   4
  2  )2(زبان خارجي   2  )2(زبان خارجي   2
  3  )4(وادبيات فارسي )3(ادبيات فارسي   1+1  )2(ادبيات فارسي   2
  4  )4(وادبيات فارسي )3( ادبيات فارسي  1+1  )2(ادبيات فارسي   2

  5  )2(عربي   2  )2(عربي   2

  6  )2(قرآن )+2(تعليمات ديني   2+1  )2(تعليمات ديني وقرآن   1+2

  7  جغرافياي ايران وجغرافيان استان   3  جغرافياي عمومي واستان    3
  8  )از صفويه تا معاصر(تاريخ ايران   3  تاريخ معاصر ايران   2
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  و كسـب )  واحد مهـارتي  20  حداقل(  كاردانش  شاخه  مهارتي  هاي از رشته  يكي  ، در قالب مهارت
  زبان -) 2( فارسي  ادبيات -) 2(  خارجي  زبان -) 1(  رياضي  دروساز   يك در هر 10  حداقل  نمره

  گواهينامـه  ، معاصـر ايـران    تاريخ و  ايران  جغرافياي -) 2(  قرآن و  ديني -) 2(  عربي -) 2(  فارسي
  .كنند مي  دريافت  كاردانش  در شاخه  متوسطه  دوره  تحصيالت  پايان

 و  دويسـت  در  كـاردانش   شـاخه  در باالتر درصد و 70  جانبازان و  آزادگان  تحصيل  نحوه : موضوع
 مــورخ  پــرورش و  آمــوزش  عــالي  شــوراي  معــين  كميســيون  جلســه  پنجمــين و  ســي
  .شود  گذاشته اجرا مورد  به ، است  صحيح .رسيد -  تصويب به 14/4/1379

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  

 

  سوم  سال باالتر در و% 70 جانبازان و  آزادگان تحصيل  جوزادامهم
  « ايثارگران  مدارس جديد  نظام  متوسطه«

  27/9/1379تاريخ- 8/2921/120شماره ابالغ- 22/9/1379تاريخ كميسيون معين 245جلسه
 

 : واحده  ماده
  مـدارك   ارائـه   شـود بـدون   مـي   داده  وبـاالتر اجـازه  % 70  جانبـازان  و  آزادگـان   كليه  به

 و  نـام   ثبـت   ايثارگران  جديد مدارس  نظام  متوسطه  سوم  درسال ، قبل  سنوات تحصيلي 
 .دهند  تحصيل  ادامه  غيرحضوري يا  حضوري  صورت  به  مقررات ساير  رعايت با

 قبلـي   تحصيلي  كارنامه و يا  نموده  تحصيل  متوسطه  آموزش جديد  نظام در  كه  افرادي -  تبصره
  نمـره   از دروس  برخـي  در  كـه   صـورتي  در  اسـت   شده  داده  جديد تطبيق  نظام با  آنان 

  .شود مي  پذيرفته  آنان  قبولي  باشند، نمرات داشته  قبولي
 جديد  نظام  متوسطه  سوم  سال در باالتر و%70  و جانبازان  آزادگان  تحصيل  ادامه مجوز : موضوع

 عـالي   شوراي  معين  يسيونكم  جلسه  پنجمين و  و چهل  در دويست  ايثارگران  مدارس
  اجرا گذارده مورد  به ، است  صحيح .رسيد  تصويب  به 22/9/79  مورخ  و پرورش  آموزش 

  .شود

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  صفحه سفيد
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  معادل سازي مدارك
  تحصيلي
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با نظام جديد و نحوه  و پرورشنظام قديم آموزش  يها كالس يبرابر
نظام قديم  يادامه تحصيل دارندگان كارنامه يا گواهينامه قبول

  .در نظام جديد  يآموزش
  14/3/1359تاريخ- 121شماره ابالغ – 19/12/1358تاريخ  183جلسه 

  
در حكـم   و پرورشنظام جديد آموزش  يگواهينامه پايان تحصيالت دوره پنجساله ابتداي -الف 

 .سابق است  يگواهينامه ششم ابتدائ
 يسال سـوم راهنمـائ   ييا كارنامه قبول يتحصيل يگواهينامه پايان تحصيالت دوره راهنماي -ب  

سـال سـوم    يحكم گواهينامه پايان دوره اول متوسـطه يـا كارنامـه قبـول     در يتحصيل
 .متوسطه سابق است

در حكـم   و پـرورش سـاله آمـوزش متوسـطه نظـام جديـد آمـوزش        گواهينامه دوره چهار -ج  
 .گواهينامه پايان دوره دوم متوسطه سابق است

نظـام   يبر ادامه تحصيل دارندگان كارنامه يا گواهينامه قبـول  يموافقت خود را مبن ياضمناً شور
و  26/9/58 -9300شــماره  يهـا  در نظـام جديـد موضـوع بخشـنامه     يقـديم آموزشـ  

 و امتحانــات و دســتورالعمل ياداره كــل آمــوزش متوســطه نظــر 18/10/58 -9781
 .اعالم داشت يا و حرفه يمعاونت آموزش فن 18/10/1358 -20610شماره 

با نظام جديد و نحـوه ادامـه    و پرورشنظام قديم آموزش  يها كالس يبرابر يچگونگ :موضوع  
در نظـام جديـد در    ينظام قديم آموزشـ  يدارندگان كارنامه يا گواهينامه قبول  تحصيل
 19/12/1358مـورخ   و پـرورش آموزش  يعال يجلسه شورا  و سومين هشتاد و يكصد

  .صحيح است به مورد اجراء گذارده شود. به تصويب رسيد
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
توانند در كالس دوم متوسـطه   يكالس چهارم متوسطه نظام قديم م يدارندگان كارنامه قبول -1

  .امه تحصيل دهنداد ينظام جديد آموزش
توانند در كالس سوم متوسطه  يكالس پنجم متوسطه نظام قديم م يدارندگان كارنامه قبول -2 

 .ادامه تحصيل دهند يجديد آموزش نظام
رفتن به كالس باالتر از دو مـورد فـوق اعـالم     يخود را برا يآمادگ يكه داوطلب يدرصورت 

كـه   يدر صورت كالس ذكر شده را امتحان دهد و ينمايد بايد در خرداد ماه تمام مواد درس
قبول شـود   ينمره هيچ يك از دروس او كمتر از دوازده نبوده و بدون استفاده از ماده ارفاق

بـر  آموزان  اينگونه دانش يماه كالس باالتر را امتحان دهد شرايط قبول تواند در شهريور يم
 .خواهد بود يورت يك نوبتبه ص نامه امتحانات متوسطه نظام جديد و آئين اساس

 : ينظام قديم با نظام جديد آموزش ينظر يتحصيل يها نحوه انطباق رشته
 فيزيك  -يبه رشته رياض يرشته رياض

   يبه رشته علوم تجرب يرشته طبيع
   ياجتماع و ياقتصاد ادب و فرهنگ و يها به رشته يخانه دار و يادب يها رشته
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 :آموزش خدمات  جديد درنحوه انطباق نظام قديم به نظام 
 نظام جديـد  يها توانند در سال اول گروه يشدگان سال سوم متوسطه نظام قديم م قبول – الف 

 .ثبت نام كنند يآموزش
 .قبول شدگان سال چهارم متوسطه نظام قديم  -ب  

  يبه سال دوم گروه فن يو دوخت تجارت يرشته خياط -1 
  يبه سال دوم گروه هنر ينقشه كش تزئينات و، طرح و يداخل تتزئينا يها رشته -2 
 و يبـه سـال دوم گـروه ادار    يمنشـيگر  و يحسـابدار  ،يبانكـدار  ،يبازرگـان  يها رشته -3 

  .يبازرگان
 .قبول شدگان سال پنجم متوسطه نظام قديم  - ج 

 درنظام جديد  )همنام(رشته معادلنظام قديم  يها رشته 

  يرشته خياط به سال سوم يدوخت تجارت و يخياط -1 
  به سال سوم رشته  يداخل  تزئينات و  طرح ،يداخل  تزئينات -2 

 .ساختمان   يتزئينات داخل يكش نقشه و 
  يبه سال سوم بازرگان يبازرگان -3 
  يبه سوم بانكدار يبانكدار -4 
  يبه سال سوم حسابدار يحسابدار -5 

   يبه سال سوم منشيگر يمنشيگر - 7
 

  : يآموزش فن قديم به نظام جديد درنحوه انطباق نظام 
 

 جديد  نظام يها رشته        قديم نظام يها رشته

 الكتروتكنيك  -الكترونيك          الكتروتكنيك برق و -1 

 اتومكانيك            اتومكانيك   -2 

 ساختمان            ساختمان  -3 

  يمكانيك عموم           يمكانيك عموم -4 
  يصنايع شيميائ            يصنعت يشيم -5 
  يصنايع شيميائ          دندان     پروتز -6 
  يمكانيك عموم تأسيسات و           تأسيسات   -7 
  يمكانيك عموم ماشين افزار و            ماشين افزار  -8 
  يدرودگر صنايع چوب و        صنايع چوب   -9 
  يمكانيك عموم و يصنايع فلز           يصنايع فلز -10 
  يرنگرز - ينساج          يو رنگرز ينساج -11 
 مخابرات  -الكترونيك          الكترونيك    -12 

   يصنايع چوب و درودگر            يمدل ساز -13 
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 : ينحوه انطباق نظام قديم به نظام جديد درآموزش كشاورز
 نظام جديد             نظام قديم     

  يصنايع غذاي         يصنايع غذائ -1 
  يصنايع غذاي        يدام يفرآوردها -2 
  يمديريت روستائ        خاك      مكانيك آب و -3 
  يكشاورز يها مكانيك ماشين         يكشاورز يها مكانيك ماشين -4 
  يمديريت روستائ       سبز   يفضا پارك و يطراح -5 
  يمديريت روستائ            يو روستائ يآبادان -6 
 زراعت           زراعت   -7 

  يباغبان             يباغبان -8 
  
  

آنـان   يكـه ارزش تحصـيل  ) دوره سـه سـاله  (سابق  يا حرفه يها آموزشگاهالتحصيالن  ضمناً فارغ
 يهـا  توانند با رعايت ساير مقررات در سال اول گروه يمعادل سال سوم متوسطه شناخته شده م

  .خدمات در نظام جديد ثبت نام نمايند يآموزش
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
 ينيروها يها آموزشگاهالتحصيالن  تحصيالت فارغتعيين ارزش 

  1مسلح
  13/9/1361تاريخ-دش- 2296شماره ابالغ  –  26/8/1361تاريخ 281جلسه
 

 ي، معين پزشكي، كمك پرستاريبهيار ،ي، پزشكياريپرستار يها آموزشگاهالتحصيالن  به فارغ«
 و ي، شـهربان ي، دريـائ ي، هـوائ يزمينـ ( يانتظـام  مسـلح و  يو غيره نيروها يپرستار يو گروهبان
سوم متوسـطه نظـام قـديم دوره دوسـاله      يمدرك قبول ايران كه با ياسالم يجمهور)يژاندارمر

اعطـاء   ياند، همان امتيـازات  گواهينامه مربوط نائل شده به اخذ موفقيت گذرانده و با آموزشگاه را
فرهنگ مورخ  يلعا يهشتمين جلسه شورا چهل و و نهصد يگردد كه به بهياران مشمول رأ يم

28/2/1377.«  
، يبهيار ،ي، پزشكياريپرستار يها آموزشگاهالتحصيالن  تعيين ارزش تحصيالت فارغ :موضوع  

 يانتظـام  مسلح و يو غيره نيروها يپرستار يگروهبان و ي، معين پزشكيپرستار كمك
                                                           

كـه طـي    31/2/81مورخ شوراي عالي آموزش و پرورشو ششمين جلسه كميسيون معين  و هفتاد به استناد مصوبه دويست -1
  :ابالغ شده است 8/3/81مورخ  8/981/120شماره 

شوراى عالى فرهنگ  948ساله بهيارى موضوع رأى  دو  دوره)سيكل اول(مدرك سال سوم متوسطه نظام قديم افرادى كه با-  
 گروهبـانى پرسـتارى را   معـين پزشـكى و   كمـك پرسـتارى،   پزشـكيارى،  هاى پرسـتارى،  رشتهيكى از  يا و 28/2/37مورخ 

 948رأى ( بهيـارى   دوسـاله   گذرانـدن دوره  مـدرك سـال سـوم راهنمـايى تحصـيلى عـالوه بـر        افرادى كـه بـا   و اند گذرانده
 547موضـوع رأى   )الهجديـد سـه سـ    سـاله و  تفاوت دروس دوره قـديم دو (مشترك  امتحان دروس غير در) 28/2/37مورخ

مـردودين   و همچنين اند موفق به كسب نمره نصاب قبولى شده شركت كرده و 2/7/71مورخ  و پرورششوراى عالى آموزش 
هـاى   نامه تطبيق كارنامـه  شيوه 3 -3استفاده از بند  با توانند مى ،)ماه11هرسال (سه ساله بهيارى نظام قديم   سال سوم دوره

  .واحدى ادامه تحصيل دهند -دروس دوره سه ساله سالى  متوسطه با هاى مختلف آموزش دوره
مـورخ  948رأي (ضمناً به استناد رأي مذكور افرادي كه با مدرك سال سوم راهنمايي تحصيلي صرفاً دوره دو سـاله بهيـاري     

  .نامه مذكور ادامه تحصيل دهند شيوه 3 – 2توانند با استفاده از بند  اند مي را گذرانده) 28/2/37
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 ايـران در دويسـت و   ياسالم يجمهور) يو ژاندارمر ي، شهربانيدريائ ،ي، هوائيزمين(
بـه تصـويب   26/8/1361مـورخ   و پرورشآموزش  يعال يشورا  يكمين جلسه و هشتاد
  .اجراء گذارده شود صحيح است، به مورد. رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

 گواهينامه پايان آموزش دوره دو ساله تكنسين يارزش علم

  1ارتش يو دامپزشك يمواد غذاي يبازرس
  24/5/1364تاريخ-دش/1201شماره ابالغ -  27/4/1364تاريخ- 350جلسه

 

سوم متوسـطه نظـام قـديم دوره دو     يكه با مدرك قبول يارزش گواهينامه پايان آموزش افراد«
ايـران را بـا موفقيـت     ياسـالم  يارتش جمهـور  يو دامپزشك يمواد غذاي يساله تكنسين بازرس

 948اساسـنامه مصـوب جلسـه     6موضوع ماده  ياند، معادل گواهينامه آموزشگاه بهيار گذرانيده
 ».فرهنگ خواهد بود يعال يشورا 28/2/1337مورخ 

  
و  يمـواد غـذائ   يگواهينامه پايان آموزش دوره دوساله تكنسـين بازرسـ   يارزش علم:  موضوع 

 يعـال  يپنجاهمين جلسه شـورا  و ايران در سيصد ياسالم يجمهور ارتش يدامپزشك
، بـه مـورد اجـراء    صـحيح اسـت  . به تصويب رسيد27/4/1364مورخ و پرورشآموزش 

 .گذارده شود
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

 يها آموزشگاهكه با مدرك سال سوم  يارزش تحصيالت افراد
  .اند را گذرانيده يدوره دوساله بهيار يا حرفه

  30/4/1365تاريخ- دش/844شماره ابالغ - 17/4/1365تاريخ كميسيون خاص10جلسه
  

دوره دو سـاله   يا حرفـه  يهـا  آموزشـگاه سـال سـوم    يكه بـا داشـتن مـدرك قبـول     يبه افراد«
 يهشتمين جلسه شورا چهل و و مفاد اساسنامه مصوب نهصد بر اساسرا  يبهيار يها آموزشگاه

انـد اجـازه داده    تأسيس گرديده با موفقيت بـه پايـان رسـانيده    28/2/1337 فرهنگ مورخ يعال
  ».اساسنامه مذكور استفاده نمايند 6ماده  يشود كه از مزايا يم

دوره  يا حرفـه  يهـا  آموزشـگاه سال سـوم   يمدرك قبول كه با يارزش تحصيالت افراد :موضوع
كميسـيون   اند در دهمين جلسـه  موفقيت گذارنيده با را يبهيار يها آموزشگاهدوساله 

 اسـت، صـحيح   .به تصويب رسيد 17/4/65مورخ  و پرورشآموزش  يعال يخاص شورا
 .به مورد اجراء گذارده شود

  

                                                           
كه طى  31/2/81مورخ  و پرورشششمين جلسه كميسيون معين شوراى عالى آموزش  و هشتاد دويست ومصوبه  به استناد -1

 :است ابالغ شده 8/3/81مورخ  8/981/120شماره 
توانند بااستفاده از بنـد   اند مى ه تكنيسين بازرسى مواد غذايى ودامپزشكى راگذراندهدوره دو سال)سيكل اول(افرادى كه باكارنامه قبولى سال سوم متوسطه نظام قديم «
  .واحدى ادامه تحصيل دهند -هاى مختلف آموزش متوسطه بادروس دوره سه ساله سالى  هاى دوره تطبيق كارنامه نامه شيوه 3 -3
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  از فارغ التحصيالن يا عده يارزش تحصيل
  يدرياي ينيرو يآموزشگاه مهناو 

  30/4/1365تاريخ- دش/842شماره ابالغ -  17/4/65تاريخكميسيون خاص  10جلسه 
 

سـال   يداشتن كارنامه قبـول  كه با يدرياي ينيرو يآن عده از فارغ التحصيالن آموزشگاه مهناو«
انـد   موفقيت بـه پايـان رسـانيده    با ساله آموزشگاه مذكور را دوره دو يا حرفه يها آموزشگاهسوم 

  ».باشند يم 14/10/1340فرهنگ مورخ  يعال يامين جلسه شورا يس و هزار يك يمشمول رأ
در دهمين  يدرياي ينيرو يالتحصيالن آموزشگاه مهناو از فارغ يا عده يارزش تحصيل: موضوع 

بـه تصـويب    17/4/65مـورخ   و پـرورش آمـوزش   يعال يكميسيون خاص شورا جلسه
  .به مورد اجراء گذارده شود صحيح است، .رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  دوره يكه باداشتن ششم ابتداي يافراد يارزش تحصيل
  .اند را گذرانده يساله بهيار دو

  10/2/1367تاريخ- دش/402شماره ابالغ -  1/2/1367تاريخ  444جلسه
 

 يششـم ابتـداي   يداشتن مدرك تحصيل كه با يافراد ينمايد مدرك تحصيل يموافقت م ياورش«
سـال سـوم    يانـد معـادل مـدرك تحصـيل     را گذرانـده  يدوره دوساله بهيـار  ينظام قديم آموزش

  ».شود شناخته يراهنماي
 ينظام قديم آموزش يششم ابتداي يداشتن مدرك تحصيل كه با يافراد يارزش تحصيل:موضوع 

 يعال يچهارمين جلسه شورا چهل و و اند درچهارصد گذارنده را يساله بهيار وددوره 
بـه مـورد اجـراء گـذارده      صحيح است، .به تصويب رسيد 1/2/1367 و پرورشآموزش 

  .شود

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
  

  دوساله كه دوره يتعيين ارزش تحصيالت افراد
  .اند نموده يرا ط يمهناو 

  4/11/1372تاريخ- 2/6864/120شماره ابالغ -  18/10/1372تاريخ كميسيون معين 100جلسه
 

ايران كه تـا پايـان    ياسالم يارتش جمهور يدرياي يآن دسته از پرسنل نيرو يمدرك تحصيل«
بـه صـورت   ( را يسوم متوسطه نظام قـديم دوره دوسـاله مهنـاو    يبا مدرك تحصيل 1353سال 

و  يتوجه به تأييد سـازمان امـور ادار   اند با هنمود يموفقيت ط با )يو يكسال تئور ييكسال عمل
ديـپلم كامـل متوسـطه     يهمانند دارندگان مدرك تحصيل يكشور از لحاظ استخدام ياستخدام

به ديگران نيـز   يباشد و قابل تسر يادامه تحصيل فاقد ارزش م يبرا ياين رأ .گردد يمحسوب م
 ».نخواهد بود
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اند در يكصدمين  نموده يرا ط يكه دوره دوساله مهناو يتعيين ارزش تحصيالت افراد:موضوع 
به تصويب  18/10/1372آموزش و پرورش مورخ  يعال يجلسه كميسيون معين شورا

  . اجراء گذارده شود صحيح است به مورد .رسيد
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

نظام  يداشتن مدرك ششم ابتداي كه با يتحصيالت افراد ارزش
  . اند گذرانده را يكمك آموزگار يها كالسدوساله   دوره قديم،

  28/7/1375تاريخ-2/3128/120شماره ابالغ – 29/6/1375تاريخ 601 جلسه
 

 يها كالسدوره دوساله  ،1نظام قديم يداشتن مدرك ششم ابتداي كه با يافراد يارزش تحصيل«
 يسـاله راهنمـاي  معـادل گواهينامـه پايـان دوره سـه      انـد،  موفقيت گذرانده را با يكمك آموزگار

  ».شود يشناخته م يتحصيل
دوره دوسـاله   نظام قـديم،  يداشتن مدرك ششم ابتداي كه با يارزش تحصيالت افراد :موضوع 

 يعـال  ييكمـين جلسـه شـورا    و اند درششصـد  گذرانده را يكمك آموزگار يها كالس
بـه مـورد اجـراء     صحيح اسـت،  .به تصويب رسيد29/6/1375مورخ  و پرورشآموزش 

  .گذاشته شود
 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  يدريائ ياز پرسنل نيرو يا عده يارزش تحصيل
  2/7/1376تاريخ-2/2692/120شماره ابالغ -  27/6/1376تاريخ 611جلسه 

 

داشـتن   ايران كه بـا  ياسالم يارتش جمهور يدرياي يآن دسته از پرسنل نيرو يارزش تحصيل«
به مـدت   را) يمهناو( يو تخصص يعموم يسپاهيگر يها نظام قديم، دوره يمدرك ششم ابتداي

 يتحصـيل  يراهنمـاي  نامـه پايـان دوره سـه سـاله    يدل گواهانـد، معـا   دو سال با موفقيت گذرانده
 ».شود يشناخته م

 و ششصد در ياسالم يارتش جمهور يدرياي ياز پرسنل نيرو يا عده يارزش تحصيل:  موضوع 
. تصويب رسـيد   به 27/6/1376مورخ  پرورشو آموزش  يعال ييازدهمين جلسه شورا

  .صحيح است، به مورد اجراء گذاشته شود
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
  

                                                           
كـه طـى    1/8/80مورخ  و پرورشهشتمين جلسه كميسيون معين شوراى عالى آموزش  شصت و دويست و مصوبه به استناد -1

دوسـاله    دوره داشتن مدرك ششـم ابتـدايى نظـام قـديم،     افرادى كه با«:است ابالغ شده 8/8/80مورخ 8/1753/120شماره 
 و پـرورش ى عالى آموزش كمين جلسه شوراي و مشمول استفاده از رأى صادره درششصد اند گذارنده تربيت معلم روستايى را

 ».خواهندبود 29/6/75مورخ 
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  سواد يها دوره يمدارك تحصيل يامور مربوط به ارزياب يواگذار
 يآموز نهضت سواد  به سازمان يپيش از انقالب اسالم يآموز

 تاريخ- 1/1842/120شماره ابالغ -  1/6/1379تاريخ كميسيون معين 237جلسه
14/7/1379  

 

مـدارك   يشـود نسـبت بـه ارزيـاب     ياجازه داده مـ  يبه سازمان نهضت سوادآموز - ماده واحده 
 يبرابر آن اقدام و نظاير اكابر و ،يبيسواد با پيكار يها گواهينامه و ها كارنامه ،يتحصيل

 .را مشخص كند يموجود نهضت سوادآموز يها يك از مدارك دوره هر با ها آن
بـر عهـده كميسـيون     يمدارك معادل پايه پنجم ابتداي ياتخاذ تصميم در مورد ارزياب -تبصره  

  .خواهد بود و پرورشآموزش  يعال يمعين شورا
پيش از انقالب  يسوادآموز يها دوره يمدارك تحصيل يامور مربوط به ارزياب يواگذار :موضوع 

هفتمـين جلسـه    و يمصـوب دويسـت و سـ    ينهضـت سـوادآموز    به سـازمان  ياسالم
 و پـرورش آمـوزش   يعال يبه تأييد شورا 1/6/79مورخ  يعال يكميسيون معين شورا

  .به مورد اجرا گذارده شود صحيح است، .رسيد

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  1و پرورشبه آموزش  يدسترس يها شاخص
  كميسيون برنامه هاي توسعه و نيروي انساني   مورد تاييد

  18/10/1379تاريخ-12/3170/120شماره ابالغ
 

 :مقدمه
يـك از   شرط را به هر واجد افراد يميزان دسترس و پرورشبه آموزش  يدسترس يها شاخص

 انآمـوز  دانـش تعداد  يبين پيش به ويژه در ها اين شاخص. كند يمشخص م يتحصيل يها دوره
تـرين   ياساسـ  .گيـرد  يمـورد اسـتفاده قـرار مـ     يتحصـيل  يهـا  يـك از دوره  آينده هـر  يها الس

 :گردد يتعيين م به شرح زير و پرورشبه آموزش  يدسترس يها شاخص
 : يدرصد پذيرش دوره آمادگ -1

بـر   يتعداد كودكـان ثبـت نـام شـده در دوره آمـادگ      درصد پذيرش دوره آمادگي از تقسيم
 . آيد يجمعيت پنج ساله ضرب در صد بدست م

 :ساله  6جمعيت  يظاهر درصد پذيرش -2 
 يپايـه اول ابتـداي   يآمـوز  دانـش ساله از تقسيم جمعيـت   6جمعيت درصد پذيرش ظاهري 

 مردودين مشغول به تحصيل آن پايه بر جمعيت شش ساله همان سـال ضـربدر صـد    يمنها 
 .آيد يبدست م

 :ساله  6جمعيت  يواقعدرصد پذيرش  -3 
ــر  ان پايه اول شش ساله آموز دانشاز تقسيم تعداد  ساله 6ي جمعيت درصد پذيرش واقع  بـ

 . آيد يجمعيت شش ساله همان سال ضربدر صد بدست م
 : يبعد يبه دوره تحصيل ينرخ انتقال از يك دوره تحصيل -4 
 مشخص از ييك سال تحصيل يبرا يبعد يبه دوره تحصيل ينرخ انتقال از يك دوره تحصيل   

بـا حـذف مـردودين مشـغول بـه      (بـاالتر   يان پايه اول دوره تحصيلآموز دانشتقسيم تعداد 
تـر   ئيناپـ  يبعد بر تعداد قبول شدگان پايه آخر دوره تحصـيل  يدر سال تحصيل) تحصيل آن

 .شود يدر همان سال ضربدر صد حاصل م
پذيرش و نرخ انتقـال همـه سـاله و بـه تفكيـك جـنس و شـهر و روسـتا          يدرصدها :ييادآور 

 . است ينيز ضرور يمحاسبه نرخ انتقال به تفكيك دوره تحصيل. شوند يمحاسبه م

 ينيـرو  توسـعه و  يها كميسيون برنامه در و پرورشبه آموزش  يدسترس يها شاخص :موضوع 
   .رسيد و به تأييد يبررس و پرورشآموزش  يعال يشورا يانسان

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
    

                                                           
ها نياز به تاييد شـوراي عـالي نداشـته     شاخص 2/10/78مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورش 643مذاكرات جلسه  بر اساس -1

  .است
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  )يپوشش تحصيل(اشتغال به تحصيل  يها شاخص
  هاي توسعه و نيروي انساني   كميسيون برنامه مورد تاييد

  24/10/1379تاريخ- 12/3225/120شماره ابالغ
 

 :مقدمه 
 الزم التعلـيم در  تحت پوشش قرار دادن افـراد  كشورها،  همه  و پرورشيك هدف مهم درآموزش 

 يكم سـوادها  يا سوادها يگروه ب تحصيل بعدها بازمانده از افراد .است يمختلف تحصيل يها دوره
بـه منظـور    .آورنـد  يم جوامع بوجود يبرا را يا دهند و مشكالت عديده يتشكيل م يك كشور را

 .شـود  ياسـتفاده مـ   يپوشـش تحصـيل   اشتغال به تحصـيل يـا   يها شاخص از كنترل اين پديده،
 :گردد يتعيين م اشتغال به تحصيل به شرح زير يها ترين شاخص ياساس

 : يدرصد اشتغال به تحصيل ظاهر -1 
معــين از تقســيم تعــداد  ييــك دوره تحصــيل يبــرا يدرصــد اشــتغال بــه تحصــيل ظــاهر    

ان آن دوره بر تعداد جمعيت در سـن متعـارف همـان دوره ضـربدر صـد بدسـت       آموز دانش
نيـز تجـاوز    صـد ممكن اسـت از عـدد    يوقفه تحصيلآيد، كه به دليل وجود تكرار پايه و  يم

   .كند
 : يدرصد اشتغال به تحصيل واقع -2 
ــ      ــرا يدرصــد اشــتغال بــه تحصــيل واقع معــين از تقســيم تعــداد  ييــك دوره تحصــيل يب

انـد و در سـن متعـارف همـان دوره      ثبـت نـام كـرده    يكه در آن دوره تحصيل يانآموز دانش
. آيـد  يم جمعيت در سن متعارف همان دوره ضربدر صد بدستدارند بر تعداد  قرار يتحصيل
تفاضـل   .خواهـد بـود  صـد   يكمتر يا مسـاو  يهمواره عدد ياشتغال به تحصيل واقع درصد
از جمعيـت درسـن    يدهد كه چـه درصـد   ياز صد نشان م ياشتغال به تحصيل واقع درصد

از تحصيل در مدارس محرومند يا به دليل داشتن سـابقه تكـرار    يمتعارف يك دوره تحصيل
 .كنند يتحصيل م يدر دوره ديگر ييا جهش تحصيل يوقفه تحصيل پايه،

 : يدرصد اشتغال به تحصيل ويژه سن -3 
معين از تقسيم تعداد  ييك سن يا يك گروه سن يبرا يدرصد اشتغال به تحصيل ويژه سن 

تحصـيل   يا نظر از اينكـه در چـه دوره   صرف( ييا گروه سن ان موجود در آن سنآموز دانش
. آيـد  يضربدر صد بدسـت مـ   يتعداد جمعيت موجود در همان سن يا گروه سن بر) كنند يم

تفاضـل  . صد خواهد بود يكمتر يا مساو يهمواره عدد يدرصد اشتغال به تحصيل ويژه سن
 از جمعيـت  يچه درصـد  دهد كه ياز عدد صد نشان م يدرصد اشتغال به تحصيل ويژه سن

  .معين از تحصيل در مدارس محرومند يدر يك سن يا گروه سن
 : ييادآور 
شود كه در آن دوره تحصيل  يم يانآموز دانشان يك دوره شامل تعداد كل آموز دانشتعداد  -1 

از ( كننـد  يكه در آن تحصيل م يا نظر از نوع مدرسه ان را صرفآموز دانشكنند و همه  يم
ــ ــه دولتــي، غيرانتفــاعيقبيــل دولت در ...) و  يدرخشــان، اســتثناي ي، اســتعدادهاي، نمون

 آمـوز  دانـش ضمناً داوطلبـان آزاد يـا شـركت كننـدگان در امتحانـات متفرقـه       . گيرد يبرم
 .شوند ينم  محسوب
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، در دوره يسـالگ  10 -6 ي، در دوره ابتـداي يسالگ 5 يسن متعارف تحصيل در دوره آمادگ -2 
پـيش   و در دوره يسـالگ  16 -14، در دوره متوسـطه  يسالگ 13 -11 يتحصيل يراهنماي
 .باشد يم يسالگ 17 يدانشگاه

به تفكيك جنس و شـهر و روسـتا محاسـبه     اشتغال به تحصيل بايد همه ساله و يدرصدها -3 
   .شوند

و  يمحاسبه درصد اشـتغال بـه تحصـيل واقعـ     يكه اطالعات مورد نياز برا يدر صورت -تبصره 
بصـورت همـه سـاله و     يدر اختيار نباشد، درصد اشتغال به تحصيل ظـاهر  يويژه سن
منطبـق  (بصورت هر پنج سال يكبار  يو ويژه سن ياشتغال به تحصيل واقع يدرصدها
  .شوند يبرآورد م يميان يها سال يمحاسبه و برا) كشور يسرشمار يها با سال

 يانسـان  ينيـرو  توسـعه و  يهـا  اشتغال به تحصيل در كميسـيون برنامـه   يشاخص ها :موضوع 
  .رسيد به تأييد و يبررس و پرورشآموزش  يالع يشورا

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  و پرورشنظام آموزش  يدرون يكاراي يها شاخص
  هاي توسعه و نيروي انساني   كميسيون برنامه مورد تاييد

  19/10/1379تاريخ-12/3193/120شماره ابالغ
  

 :مقدمه
 و يگـذار  سياسـت  ،و پـرورش آمـوزش   افزون جامعه از انتظارات روز محدويت منابع و

 ،يدرونـ  يكـارآي  يهـا  شـاخص  .كنـد  يمـ  اجتناب ناپذير را يدقيق و علم يريز برنامه
رابطه بين نهاده  مشخص و و پرورشبه اهداف آموزش  يدستياب در نظام را يثمربخش

از  يكلـ  يتـوان تصـوير   يمـ  هـا  استفاده از اين شـاخص  با .كند يتعيين م برداشته را و
تـرك تحصـيل    و از قبيل تكـرار پايـه   يهاي در زمينه و پرورشمشكالت نظام آموزش 

 يكارآي يها شاخص .كرد يانديش  چاره ها آنتر نسبت به رفع  تحقيقات دقيق تهيه و با
  :گردد يتعيين م ايران به شرح زير ياسالم يجمهور و پرورشنظام آموزش  يدرون

 : يآموز دانشجريان  يالگو اساس بر يدرون يكاراي يشاخص ها -1
 :نسبت اتالف  -الف  

بـه نسـبت نهـاده بـه برداشـته       ينسبت اتالف از تقسيم نسبت نهاده به برداشـته واقعـ   
 - ييـا واحـد درسـ   ( آمـوز  دانـش  -تعـداد سـال    ينهـاده واقعـ  . شود يمطلوب حاصل م

اول  از افـراد كـه وارد پايـه   ) نفـر  1000مثالً ( يگروه معين يهزينه شده برا) آموز دانش
از آن گروه  التحصيالن بصورت تعداد فارغ يشوند، و برداشته واقع يم ييك دوره تحصيل

 .گردد يتعريف م ها آندوران تحصيالت  يدر ط
رود  يمـ  ه انتظـار كـ ) آموز دانش - يا واحد درسي( آموز دانش -نهاده مطلوب تعداد سال 

و ترك تحصـيل هزينـه شـود و    ) يا درس(همان گروه در شرايط بدون تكرار پايه  يبرا
رود در شـرايط   يبرداشته مطلوب تعداد فارغ التحصيالن از همان گروه كـه انتظـار مـ   



  

199 

 

) هـا  يهمـه ورود  ييعن( و ترك تحصيل وجود داشته باشد ) يا درس(بدون تكرار پايه 
 .گردد يتعريف م

 يبـرا  1يا بيشتر خواهد بود كه نسبت اتالف  1برابر  يميزان نسبت اتالف همواره عدد 
و ) درس يـا (خواهد بود كه به دليل فقدان تكرار پايه  يبه اين معن يتحصيله يك دور

 .وجود ندارد يهيچگونه اتالف ترك تحصيل
ارون نسـبت  كـه بصـورت و   ينسبت اتالف از شـاخص ضـريب كـاراي    يتوان به جا يم -تبصره  

  .استفاده نمود ينظام آموزش يدرون يبيان ميزان كاراي يشود نيز برا ياتالف تعريف م
 :التحصيالن ميانگين طول تحصيل فارغ -ب 

فـارغ   يشـوند، تعـداد   يم يمعين وارد يك دوره تحصيل يكه در يك سال تحصيل ياز افراد
ميانگين طول تحصيل . كنند يقبل از اتمام دوره، مدرسه را ترك م يالتحصيل شده و تعداد

 هـا  آنالتحصيالن در طول مدت تحصـيل   فارغ ضرب تعداد التحصيالن از مجموع حاصل فارغ
 .آيد يبدست م  التحصيالن فارغ تقسيم بر تعداد كل

 : يتحصيل يها از پايه اول به ساير پايه ينرخ ماندگار -ج  
ترك  يتحصيل يها در هريك از پايه يشوند، تعداد يم يكه وارد يك دوره تحصيل ياز افراد

نـرخ  . يابنـد  يبـه پايـه بـاالتر ارتقـاء مـ      يدهنـد و تعـداد   يادامه آن ترجيح مـ  تحصيل را بر
بـا   اند به پايه اول توانسته يان ورودآموز دانشاز  يكند كه چه درصد يمشخص م يماندگار

 .اند پايه ترك تحصيل نكرده ارتقاء يابند و تا آن ييا با تكرار پايه و درس به پايه معين يقبول
 :انآموز دانشنتايج امتحانات و آمار  بر اساس يدرون يكاراي يها شاخص -2 
 : يو مردود يدرصد قبول -الف  

 كننـدگان در  شـدگان در امتحانـات بـه تعـداد شـركت      از تقسيم تعـداد قبـول   يدرصد قبول
 رادرصـد مـردودي    صـد، تفاضل درصد قبولي و عدد . آيد ضرب در صد بدست ميامتحانات 
  .شد خواهد  مشخص

 :ان آموز دانشدرصد تاركان تحصيل از  -ب  
، تعـداد تاركـان   يجمع تعداد تاركان تحصيل در طول سال تحصـيل  تعداد تاركان تحصيل با

آيـد و پـس از    يتحصيل از قبول شدگان و تعـداد تاركـان تحصـيل از مـردودين بدسـت مـ      
 .گردد يان بيان مآموز دانشاز تعداد  يمحاسبه بصورت درصد

كنندگان در امتحانات از آمار تعداد  تعداد تاركان تحصيل طول سال از كسر تعداد شركت - 
 .شود يان حاصل مآموز دانش

ان ارتقاء يافتـه بـه كـالس    آموز دانششدگان از كسر تعداد   تعداد تاركان تحصيل از قبول - 
و مردودين مشغول به تحصيل همـان پايـه در   ان يك پايه آموز دانشتفاضل تعداد ( باالتر

 .آيد ياز تعداد قبول شدگان بدست م) سال بعد
ان مردود مشـغول بـه تحصـيل    آموز دانشتعداد تاركان تحصيل از مردودان از كسر تعداد  - 

 .شود يدر يك پايه در سال بعد از تعداد مردودان همان پايه حاصل م
بـر   يدرونـ  يكـاراي  يها محاسبه شاخص يورد نياز براكه اطالعات و آمار م يدرصورت -تبصره 

ان بـه  آمـوز  دانـش درصد تاركان تحصيل از  يو بررس يآموز دانشجريان  يالگو اساس
دليل مهاجرت و نظاير آن اعتبار الزم را نداشته باشد، به محاسـبه و گـزارش شـاخص    

 .اكتفا خواهدشد يو مردود يقبول درصد
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 يهـا  بـه تفكيـك دوره   يآمـوز  دانـش جريان  يالگو بر اساس يدرون يشاخص كاراي:  ييادآور 
ان آمـوز  دانـش نتايج امتحانات و آمار  بر اساس يكاراي يها جنس و شاخص و يتحصيل

  .دشون يشهر و روستا محاسبه م و جنس و يتحصيل يها ها و دوره به تفكيك پايه
 توسـعه و  يهـا  برنامـه كميسيون  در و پرورشنظام آموزش  يدرون يكاراي يها شاخص :موضوع

  .به تأييد رسيد و يبررس يانسان ينيرو

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  و پرورشآموزش  يمال يها اخصش
  هاي توسعه و نيروي انساني   كميسيون برنامه مورد تاييد

  29/11/1379تاريخ-12/3580/120شماره ابالغ 
  

 : مقدمه
مـورد اسـتفاده قـرار     يمالمنابع   كاربرد دقيق هدايت و كنترل، يبرا يمال يها شاخص

از  يتـر  واقـع بينانـه   تواننـد تصـوير   يريزان مـ  ها برنامه به كمك اين شاخص .گيرند يم
و آموزش  يبررس يبرا يمال يها ترين شاخص ياساس .ترسيم نمايند و پرورشآموزش 
  :گردد يتعيين م ايران به شرح زير ياسالم يجمهور پرورش

 :و پرورشآموزش  يمال يها شاخص
 و كل  ي، عمرانياز بودجه دولت به تفكيك جار و پرورشسهم آموزش  -1 

، يبه بودجه جـار  و پرورشيا كل آموزش  ييا عمران يتقسيم بودجه جار اين شاخص از 
 .آيد يبدست م صد و كل دولت ضربدر يعمران

ـ  توليد از و پرورشسهم آموزش  -2  ، يبـه تفكيـك جـار    )G.D.P( يناخالص داخل
 و كل  يعمران

بـه توليـد ناخـالص     و پـرورش و كل آموزش  ي، عمرانياين شاخص از تقسيم بودجه جار
 .آيد يضربدرصد بدست م يداخل

ـ   از و پرورشسهم آموزش  -3   ،يبـه تفكيـك جـار    )G.N.P( يتوليد ناخـالص مل
 كل  و يعمران

 ناخـالص  بـه توليـد   و پرورشكل آموزش  و يعمران ،يتقسيم بودجه جار اين شاخص از 
 .آيد يبدست م ضربدر صد يمل

  يو عمران ياز نظر جار و پرورشتركيب بودجه آموزش  -4 
به كل بودجه اختصـاص   و پرورشآموزش  ييا عمران ياين شاخص از تقسيم بودجه جار

 .آيد يبدست م صد ضربدر و پرورشيافته به آموزش 
  از نظر فصول هزينه  آموزش و پرورشتركيب بودجه جاري  -5 

 ياين شاخص از تقسيم بودجه پرسنل )يغيرپرسنل و  يپرسنل يافصل اول و ساير فصول، (
 ضـربدر  و پـرورش آموزش  يبه كل بودجه جار) ساير فصول (  يو غيرپرسنل )فصل اول(

 .آيد يبدست م صد
 يو عمران يها به تفكيك جار از نظر برنامه و پرورشتركيب اعتبارات آموزش  -6 
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ـ   ياين شاخص از تقسيم اعتبارات برنامه مـورد نظـر بـه كـل اعتبـارات جـار         ييـا عمران
  .آيد يبدست م صد ضربدر و پرورشآموزش 

 هسطمتو  دوره  يتحصيل  شاخه و  يتحصيل  يها دوره  تفكيك  به  يآموز دانش  سرانه -7 
 )كاردانش -يا وحرفه يفن -ينظر(

مـورد نظـر بـه كـل      ييا شاخه تحصيل يدوره تحصيل ياين شاخص از تقسيم بودجه جار
 .آيد يان همان دوره يا شاخه بدست مآموز دانش

 .شوند يمحسوب م يان سال اول متوسطه جزء شاخه نظرآموز دانش :تبصره  
  ان آموز دانش يو تربيت يفرهنگ يها سرانه فعاليت -8 

 انآمـوز  دانـش  مربوط به كـل  يها رديف و ها برنامه يتقسيم اعتبارات جار اين شاخص از
 .آيد يبدست م

آموزش  يو كل اعتبارات جار يبه اعتبارات غير پرسنل ينسبت اعتبارات پژوهش -9 
  و پرورش

اين شاخص از تقسيم اعتبارات پژوهشي به كـل بودجـه غيرپرسـنلي و اعتبـارات جـاري      
 .آيد يم  بدست صد ربدرض

  يتربيت و يآموزش يغير پرسنل يها بودجه يآموز دانشسرانه  -10 
بدسـت   انآموز دانشبه كل  يتربيت يا يآموزش يپرسنل تقسيم بودجه غير شاخص از اين
 .آيد يم

 وصول شده  يسرانه عوارض آموزش -11 

   .شود يان حاصل مآموز دانشاين شاخص از تقسيم كل عوارض وصول شده به كل 
  يفرهنگيان بر سرانه توليد ناخالص داخل يميانگين حقوق و مزايا -12

  ناخـالص  توليد  سرانه  به  فرهنگيان  ساالنه مستمر  يدريافت  ميانگين  تقسيم از  شاخص  اين
 .آيد يم  دست به  يداخل

و  ياعـم از نقـد  ( و پـرورش به كـل اعتبـارات آمـوزش     يمردم يها نسبت كمك -13 
ايـن شـاخص از تقسـيم مجمـوع     ) شـود  يكـه بـه ريـال مشـخص مـ      يو عمران يغيرنقد
 .آيد يبدست م و پرورشبه كل بودجه آموزش   يمردم يها كمك

  و پرورشسهم اعتبارات آموزش كاركنان از كل اعتبارات آموزش  -14 
و اين شاخص از تقسيم بودجه اختصاص يافته به آموزش كاركنان به كل بودجه آموزش  

 .آيد يبدست م صد ضربدر پرورش
 دولت يبه اعتبارات پژوهش و پرورشآموزش  ينسبت اعتبارات پژوهش -15 

بـه كـل    و پـرورش از تقسيم بودجه اختصاص يافته به پـژوهش در آمـوزش   اين شاخص 
  .آيد يبدست م صد دولت ضربدر يبه پژوهش از سو يبودجه تخصيص

  و پرورشبه اعتبارات آموزش  و پرورشآموزش  يشوراها ينسبت درآمدها -16
بـه   و پـرورش آموزش  يحاصل از قانون تشكيل شوراها ياين شاخص از تقسيم درآمدها

 .آيد يبدست م و پرورشكل اعتبارات آموزش 
 از اعتبارات فصول مختلف بودجه و پرورشسهم آموزش  -17

يك از فصول بـر   در هر و پرورشتقسيم بودجه اختصاص يافته به آموزش  اين شاخص از   
 .شود يمحاسبه م صد يافته به همان فصل ضربدركل بودجه اختصاص 

 برنامه  به تفكيك فصل و و پرورشآموزش  يتركيب بودجه عمران -18 
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  فصـل   آن  بودجـه   كل برنامه بر فصل و هر  مربوط به  يتقسيم بودجه عمران اين شاخص از   
  .آيد يصد بدست م ضربدر برنامه يا

 سوادآموزان تحت پوشش يهزينه سرانه جار -19

آمـوزان   سـواد  تعـداد  بزرگساالن بـر  يبرنامه آموزش يتقسيم اعتبارات جار اين شاخص از
 .شود يحاسبه مم

  يبه سرانه توليد ناخالص داخل يآموز نسبت سرانه دانش -20
 بـر سـرانه نفـر    و پـرورش   اعتبارات آمـوزش  از يآموز سرانه دانش  تقسيم از  اين شاخص 
   .شود يمحاسبه م G.D.Pاز  )جمعيت(

  يناخالص مل به سرانه توليد يآموز دانشنسبت سرانه  -21
 فـر نسـرانه   بـر  و پـرورش اعتبارات آمـوزش   از يآموز دانشتقسيم سرانه  اين شاخص از 
  .شود يمحاسبه م G.N.Pاز )جمعيت(

 سواد آموز قبول شده يهزينه جار -22

شده  قبول  سوادآموزان آموزش بزرگساالن به تعداد  يجار  اعتبارات  تقسيم از  شاخص  اين 
 .شود يحاسبه مم

  : ييادآور 
 االمكان به تفكيك  يها در صورت لزوم، حت شاخص 

  يا منطقه و ياستان ،يكشور -1 
  يعملكرد خزانه و از يپرداخت ،يتخصيص بودجه مصوب، -2 
 ثابت  و يقيمت جار -3 

 جنس  -4 

  .شوند يمحاسبه م 
 11و  4/10/79خمـور  10و  13/9/79مـورخ   9جلسات شـماره   يط يمال يها شاخص :موضوع

در كميســـيون  23/11/79مـــورخ 13و  25/10/79 مـــورخ 12و  11/10/79 مـــورخ
تأييـد    و بـه  يبررسـ  و پرورشآموزش  يعال يشورا يانسان ينيرو توسعه و يها برنامه
  .رسيد

  
♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
  يسوادآموز يها شاخص

  21/12/1379تاريخهاي توسعه و نيروي انساني  كميسيون برنامه 14جلسهمورد تاييد 
  28/12/1379تاريخ- 12/3923/120شماره ابالغ 

  
 :مقدمه
جمعيـت   .شـود  يمحسوب م يجوامع امروز يجهان و يمل يآرزوها از يسواد يكن كردن ب ريشه

نيازمنـد   يو اجتمـاع  يمل يها موفق به حمايت يزندگ يبرا يكشور هر در كم سواد يا سواد يب
 يانسـان  يگذار يك نوع سرمايه اين گروه، ياجتماع و يسياس ،يعلم يها يافزايش آگاه .هستند

 يهـا  شـاخص  .اسـت  ياهميت فراوان حائز يهم از جهت فرهنگ و ياست كه هم از جهت اقتصاد
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امكـان   موجـود،  يهـا  ظرفيـت  و يكـم سـواد   يـا  يسـواد  يبيان روشن وضعيت ب با يسوادآموز
 يبررسـ  يهـا بـرا   تـرين شـاخص   ياساسـ  .كنند يفراهم م را يمؤثرتر مطمئن و يها يريز برنامه

  :گردد يتعيين م به شرح زير كشور يوضعيت سوادآموز
 يميزان پوشش سوادآموز و يسواد يوضعيت ب يها شاخص -1 
 ينرخ بيسواد -1 

  .آيد يبدست م ضربدر صدجمعيت مربوط  تعداد سوادان بر تقسيم تعداد بي اين شاخص از
  ينرخ كم سواد -2 

 .آيد يصد بدست م جمعيت مربوط ضربدر تعداد تقسيم تعدادكم سوادان بر اين شاخص از
 ينرخ اشتغال به سوادآموز -3 

مربـوط ضـربدر    )سـواد  يكم سـوادوب (سوادآموزان به جمعيت  اين شاخص از تقسيم تعداد
 .آيد يبدست م صد

 سوادان يب يآموزنرخ اشتغال به سواد -4 

مربـوط   سـواد  يسوادان به جمعيت بـ  يگروه ب سوادآموزان از تقسيم تعداد اين شاخص از
 .آيد يبدست م صد ضربدر

 كم سوادان ينرخ اشتغال به سوادآموز -5 

مربـوط   گروه كم سوادان به جمعيت كـم سـواد   سوادآموزان از تقسيم تعداد اين شاخص از
  .آيد يبدست م صد ضربدر

 ها  ساله 6 -10 ياشتغال به سوادآموز نرخ -6

سـاله   )6 -10(سـاله بـه كـل جمعيـت     )6 -10(تقسيم تعداد سـوادآموزان   اين شاخص از
  .آيد يبدست م صد ضربدر

 جنسيت تركيب سوادآموزان از نظر -7 

كل تعداد سـوادآموزان   بر )زن يا مرد(تقسيم تعداد سوادآموزان يك جنس  اين شاخص از 
 .آيد يمصد بدست  ضربدر

 :ييادآور 
  :شوند يمحاسبه م زير يسن يها االمكان به تفكيك گروه يحت ها اين شاخص -1

ـ  -4 بـاالتر  پانزده ساله و -3 باالتر ده ساله و -2 باالتر شش ساله و -1  چهـل   يده ال
 چهل ساله به باال -5ساله 

ها بـرآورد   ساير سال يبرا و شوند يمحاسبه م دارند يكه سرشمار يهاي سال يبرا ها شاخص -2 
 .شوند يم

از  تـر  ئيناپ يكه اطالعات تحصيل شود ياطالق م يبه كس كم سواد ها درمحاسبه اين شاخص -3 
 .داشته باشد يپنجم ابتداي  پايه

 يداخل يكاراي يها شاخص -2 
 سوادآموز يقبول درصد -1 

سـوادآموزان   تعـداد  امتحـان بـر   سوادآموزان قبـول شـده در   تقسيم تعداد اين شاخص از 
 .آيد يبدست م صد امتحان ضربدر كننده در شركت

  ينرخ انتقال ازيك دوره به دوره بعد -2 
قبـول   تعداد بر يسوادآموز ييك دوره تحصيل اين شاخص ازتقسيم ثبت نام كنندگان در 

 .آيد يبدست م ضربدرصد يقبل سوادآموز  شدگان دوره
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 -3                   يتكميلـ  -2 يمقـدمات  -1 يهـا  دوره  تفكيـك   بـه  هـا  شـاخص   اين -تبصره 
 .شوند كل، محاسبه مي -4 بزرگساالن پنجم

 نرخ ترك تحصيل سوادآموز -3 

 تعـداد  امتحان بر شركت كننده در ثبت نام شده و تقسيم تفاضل سوادآموز اين شاخص از 
 .آيد يسوادآموزان ثبت نام شده ضربدرصد بدست م

  يور بهره يها شاخص -3 
 نسبت سوادآموز به آموزشيار -1 

آموزشـياران ضربدرصـد    تعـداد  تقسيم تعداد سوادآموزان ثبت نام شده بـر  اين شاخص از 
 .آيد يبدست م

 به كاركنان نسبت سوادآموز -2 

 آموزشياران و( يموزآسواد كل كاركناند تعدا آموزان بر تقسيم تعداد سواد اين شاخص از 
 .آيد يبدست م )كاركنان ساير

 نسبت سوادآموز به كالس  -3 

 .آيد يبدست م ها كالس تقسيم تعداد سوادآموزان به تعداد اين شاخص از 
 نسبت كالس به آموزشيار -4 

 .آيد يآموزشياران بدست م اين شاخص ازتقسيم تعدادكالس برتعداد 
 جنسيت نظر تركيب آموزشياران از -5 

تعــدادكل  بــر )مرديــازن(مــوردنظر آموزشــياران جــنس  تقســيم تعــداد ايــن شــاخص از 
 .آيد يبدست م ضربدرصد آموزشياران

 برحسب مكانها كالس يتوزيع درصد -6 

كـل   تعـداد  نظـر بـر   محل مـورد  تشكيل شده در يها كالس تقسيم تعداد اين شاخص از 
 .آيد يبدست م تشكيل شده ضربدر صد يها كالس

سوادآموز تحت نظر آموزشـيار بـه تحصـيل     ياست كه تعداد ياز مكان هرجاي منظور – تبصره 
 -5 چادر -4 ينازل استيجارم -3 مسجد -2مدرسه  -1:شوند اين مكان شامل يمشغول م

 .خواهدبود غيره، -6 ها ناادارات وسازم
 :توجه 
 صورت ضرورت به تفكيك  در االمكان و يحت يسوادآموز يها شاخص   

  يگروه سن و روستا شهر، جنس، -1 
  يا منطقه ،ياستان ،يكشور -2 
 .شوند يمحاسبه م 

كميسـيون   در 21/12/79 مـورخ  14شـماره    جلسـه  يطـ  يسـوادآموز  يهـا  شاخص :موضوع 
 تأييـد   بـه  و يبررسـ  و پرورشموزش آ يعال يشورا يانسان ينيرو توسعه و يها برنامه
  .رسيد

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦     
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  و پرورشآموزش  يفضاها يها شاخص
 تاريخ- 1/919/120شماره ابالغكميسيون برنامه هاي توسعه و نيروي انساني   مورد تاييد

16/4/1380  
  
 :مقدمه  

 يگيرند، بلكه بايد نيازهـا  يآموزش مورد استفاده قرار م ينه تنها برا يآموزش يمدارس و فضاها
 و پـرورش آمـوزش   يفضـاها  يهـا  شـاخص . ان را هم تـأمين نماينـد  آموز دانش يو روح يعاطف

و آمـوزش   يمطلوب از اعتبارات عمران يور دقيق، توزيع عادالنه و بهره يريز برنامه يتواند برا يم
 يفضـاها  يهـا  تـرين شـاخص   ياساسـ . مورد استفاده قرار گيـرد  يو همچنين آينده نگر پرورش
 :باشد يبه شرح زير م و پرورشآموزش 

  
 مدارس  يها ناشناخت وضعيت موجود ساختم يها شاخص

  يسرانه زمين آموزش -1 
 .آيد يبدست م  ان آنآموز دانشاز تقسيم مساحت زمين مدرسه بر تعداد   شاخص اين 

  يفيزيك يها كالس يسرانه زيربنا -2 
 .آيد يان بدست مآموز دانشبه تعداد  يفيزيك  يها كالس  ييربناز ز ا  تقسيم  از  شاخص  اين 

 سرانه محوطه  -3 

هـر   -1 ان به تفكيكآموز دانشاين شاخص از تقسيم مساحت كل محوطه مدرسه به تعداد  
 .آيد ي، بدست مها در مجموع نوبت -2نوبت و 

 سبز يسرانه فضا -4 

ان بـه تفكيـك   آموز دانشسبز مدرسه به تعداد  ياين شاخص از تقسيم مساحت كل فضاها 
 .آيد يها بدست م در مجموع نوبت -2هر نوبت و  -1

  يكارگاه يسرانه زيربنا -5 
 .آيد يان بدست مآموز دانشها به تعداد  اين شاخص از تقسيم مساحت كارگاه 

  يآزمايشگاه يسرانه زيربنا -6 
 .آيد يان بدست مآموز دانشها به تعداد  اين شاخص از تقسيم مساحت آزمايشگاه 

 نمازخانه مستقل   يدرصد مدارس دارا -7 

مسـتقل بـر تعـداد كـل مـدارس       يهـا  نمازخانه ياين شاخص از تقسيم تعداد مدارس دارا 
  .آيد يصد به دست م ضربدر

 سرانه نمازخانه  -8 

ان بدسـت  آمـوز  دانـش تعـداد    بـر  موجود  يها نمازخانه  مساحت  جمع  تقسيم از  شاخص  اين 
  .آيد مي

 اتاق بهداشت  يدرصد مدارس دارا -9

 صد كل مدارس ضربدر تعداد اتاق بهداشت بر يدارا مدارس تقسيم تعداد اين شاخص از
  .آيد بدست مي

 اتاق مشاوره  يدارا يآموزش يها نادرصد ساختم -10 

 صـد  كـل مـدارس ضـربدر    اتاق بهداشـت بـر   يمدارس دارا تقسيم تعداد اين شاخص از
 .آيد ميبدست 
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 كتابخانه مستقل  يدرصد مدارس دارا -11 

 كتابخانه مستقل بر تعداد كل مدارس ضـربدر  يتقسيم تعداد مدارس دارااين شاخص از 
 .آيد يصد بدست م

 سرانه كتابخانه  -12 

  آمـوزان  دانـش   كـل   به  مدارس  مستقل  يها كتابخانه  مساحت  جمع  تقسيم از  شاخص  اين
 .آيد يم  دست به

 مدارس  يبهداشت يها سرانه سرويس -13 

مدارس بدست  يبهداشت يها سرويس تعداد ان برآموز دانش تقسيم تعداد از  شاخص  اين     
 .آيد مي

  ياشغال شده با وسايل اسقاط يها كالسدرصد  -14 
 هـا  كـالس كـل   بـر  ياشغال شده با وسايل اسقاط يها كالساين شاخص از تقسيم تعداد    

 .آيد يصد بدست م ضربدر
 ها به كل كالس يداير غير فيزيك يها درصد كالس -15 

دايـر ضـربدر    يها به كل كالس يفيزيك داير غير يها اين شاخص از تقسيم تعداد كالس 
 . آيد يصد بدست م

خشـت و  ، كالس تشكيل شده در چادرها يها شامل كالس يداير غير فيزيك يها كالس :تذكر  
 .باشد يآن م نظاير و يگل

 داير  يتراكم كالس ها -16 

 .آيد يداير بدست م يها ان به كالسآموز دانشاين شاخص از تقسيم تعداد  
 يان اسـت كـه در زمـان معـين و مكـان مشخصـ      آموز دانشاز  يكالس داير شامل گروه: تذكر 

 .گيرند يقرار م يتحت آموزش رسم
  يفيزيك يها تراكم كالس -17 

 .آيد يبه دست م يفيزيك يها كالستعداد   به  آموزان دانش  تعداد  تقسيم  از  شاخص  اين   
اتاق اختصاص داده شده به كـالس درس بـدون در نظـر گـرفتن تعـداد       ،يكالس فيزيك: تذكر 

 .استفاده از آن است يها نوبت
 موجود يها به كل كالس ياستيجار يها نسبت كالس -18 

ضـربدر   موجـود   يها كالس كل تعداد  به  ياستيجار ي ها كالس تعداد  تقسيم از  شاخص  اين 
  .آيد يصد بدست م

 مدارس  يها نااستهالك ساختم يها شاخص

 ميانگين عمر ساختمان مدارس  -19

  .آيد يبدست م ها آناين شاخص از تقسيم مجموع عمر ساختمان مدارس بر تعداد     
 ها آنحسب عمر  ساختمان مدرسه بر يتوزيع درصد -20

 -15سـاله،   5 -10سـاله،   0 - 5بـا عمـر    يهـا  نااين شـاخص از تقسـيم تعـداد سـاختم      
بيشـتر بـر تعـداد كـل      سـاله و  30سـاله،   25 -30سـاله،   20 -25ساله،  15 -20ساله، 10

 .آيد يمدارس ضربدر صد بدست م يها ناساختم
 مخروبه  يها درصد كالس -21 

 .آيد ميضربدر صد بدست  ها كالس  كل  برتعداد  مخروبه  يها كالس  تقسيم از  شاخص  اين    
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بـا رعايـت    شود كه برحسب نظر كارشـناس و  ياطالق م يساختمان مخروبه به ساختمان:  تذكر 
  .استفاده ندارد يالزم را برا يمربوط، ايمن يها نامه شيوه
  يآموزش يدر تأمين فضا يتوصيف مشاركت مردم يها شاخص

  يمردم يها رشد ساليانه كالس -22
 يهـا  كـالس سـال قبـل از    يخاتمـه يافتـه مردمـ    يها اين شاخص از تقسيم تفاضل كالس    

در سال قبل، ضربدر صـد   ياحداث شده مردم يها بر كالس ييافته سال جار خاتمه يمردم
 .آيد يبدست م

 سهم مشاركت مردم در احداث كالس درس  -23

 يهـا  كـالس احداث شده توسط مـردم بـر مجمـوع     يها اين شاخص از تقسيم تعداد كالس
 .آيد ياحداث شده توسط دولت و مردم ضربدر صد بدست م

 خارج از مدرسه  يآموزش يوضعيت موجود فضاها يها شاخص

 سرانه زمين اردوگاه  -24 

   .آيد ميان بدست آموز دانشموجود به تعداد كل  يها تقسيم مساحت اردوگاه اين شاخص از   
 اردوگاه  يبنا سرانه زير -25

  .آيد يان بدست مآموز دانشموجود به تعداد كل  يها اردوگاه يزيربناتقسيم  اين شاخص از
  يتربيت يها سرانه زمين كانون -26 
ان بدسـت  آمـوز  دانـش موجود به تعداد كـل   يتربيت يها تقسيم مساحت كانون شاخص از  اين   

   آيد مي
  يتربيت يها كانون يسرانه زيربنا -27

ان بدسـت  آمـوز  دانشموجود به تعداد كل  يتربيت يها كانون يتقسيم زيربنا از  اين شاخص
  .آيد مي

  يورزش يسرانه زمين فضاها -28
بـه تعـداد كـل     و پـرورش موجـود آمـوزش    يورزش ياين شاخص از تقسيم مساحت فضاها

 .آيد يان بدست مآموز دانش
  يورزش يفضاها يسرانه زيربنا -29

بـه تعـداد كـل     و پـرورش موجـود آمـوزش    يورزش يفضاها ياين شاخص از تقسيم زيربنا
 .آيد يان بدست مآموز دانش

 يهـا  ماننـد كـانون   ياماكن يورزش يها نامك 29و 28شاخص در يورزش يفضا از منظور :تذكر
) بـه جـزء محوطـه مدرسـه    (درون مدرسـه   سـرباز  سرپوشـيده و  يورزش يفضاها ،پرورشي

 .باشد مي
 دختران  يسرپوشيده ورزش يسرانه فضا -30

 ويژه دختران بر تعـداد كـل   يسرپوشيده ورزش ياين شاخص از تقسيم مساحت كل فضاها 
 .آيد يدختر به دست م آموز دانش

   : ييادآور
 :صورت ضرورت در و  االمكان يها حت شاخص

  يا ، منطقهياستان، يبه صورت كشور -1 
  يو شهر يبه تفكيك جنس، دوره، روستاي -2 
 و شاهد  ي، غير انتفاعيدولت -3 
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  .شوند يمحاسبه م 
 26/1/80مـورخ   15جلسات شماره  يط و پرورشآموزش  يفضاها يها شاخص :موضوع 

مــورخ  18و شــماره  6/3/80مــورخ  17و شــماره  9/2/80مــورخ  16و شــماره 
و آمـوزش   يعال يشورا يانسان يتوسعه و نيرو يها در كميسيون برنامه 3/4/80

  .و به تأييد رسيد يبررس پرورش
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
يآموز دانشتركيب جمعيت  يها شاخص  

-12/1053/120شماره ابالغهاي توسعه و نيروي انساني  كميسيون برنامه مورد تاييد
   26/3/1381تاريخ

 مقدمه  

تخصيص  و يساير عوامل آموزش يريز به منظور برنامه يآموز دانشتركيب جمعيت  يها شاخص
 يهـا جهـت تربيـت نيـرو     ايـن شـاخص   .باشـد  ياهميت م يداراامكانات موجود  عادالنه منابع و

در مـورد   يگيـر  تصميم و يبهينه آن، تخصيص امكانات آموزش يواجد شرايط و سامانده يانسان
و  يدر منـاطق شـهر   يمختلـف تحصـيل   يهـا  هـا و رشـته   آمـوزان دوره  افزايش يا كاهش دانـش 

بـه   يآمـوز  دانـش تركيب جمعيـت   يها ترين شاخص ياساس .رسد يبه نظر م يضرور و يروستائ
 :گردد يشرح زير تعيين م

 آموزان  از كل دانش يسهم هر دوره تحصيل -1

آمـوزان تمـام    بـر تعـداد دانـش    يآموزان هر دوره تحصيل اين شاخص از تقسيم تعداد دانش 
 .آيد يها ضربدر صد بدست م دوره

  .شود يجزو دوره متوسطه محسوب م يدر محاسبه اين شاخص پيش دانشگاه -تبصره  
 آموزان دختر  درصد دانش -2 

صـد   آمـوزان ضـربدر   تعـداد كـل دانـش    آموزان دختر بر اين شاخص از تقسيم تعداد دانش 
 .آيد يبدست م

  يآموزان شهر درصد دانش -3 
آمـوزان ضـربدر صـد     به تعداد كـل دانـش   يآموزان شهر اين شاخص از تقسيم تعداد دانش 

 .آيد يبدست م
 هزبان آموزان مناطق دو درصد دانش -4 

آموزان ضـربدر   دانش  كل تعداد  به  هزبان دو  مناطق  آموزان دانش تعداد  تقسيم از  اين شاخص 
 .آيد يصد بدست م

 آموزان مدارس مختلط  درصد دانش -5 

آمـوزان   آمـوزان مـدارس مخـتلط بـر تعـداد كـل دانـش        اين شاخص از تقسيم تعداد دانش 
 .آيد يضربدرصد بدست م

 آموز  درصد رشد ساليانه تعداد دانش -6 

آموزان سال  تعداد دانش بر يسال متوال آموزان دو اين شاخص از تقسيم تفاضل تعداد دانش 
  .آيد يپايه ضربدر صد بدست م
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 در دوره متوسطه  يتحصيلسهم هرشاخه  -7

دوم و سـوم   يهـا  آمـوزان هـر شـاخه در پايـه     اين شاخص از تقسيم مجموع تعـداد دانـش   
 .آيد يدوم و سوم متوسطه ضربدر صد بدست م يها آموزان پايه تعداد كل دانش متوسطه بر

  يدر شاخه نظر يسهم هر رشته تحصيل -8 
دوم و سـوم   يهـا  در پايه ير رشته نظرآموزان ه اين شاخص از تقسيم مجموع تعداد دانش 
 .آيد يضربدر صد بدست م يدوم و سوم شاخه نظر يها آموزان پايه تعداد كل دانش بر

 و كار دانش  يا حرفه و يفن يها در شاخه يسهم هر زمينه تحصيل -9

 يدوم و سوم هر زمينـه تحصـيل   يها آموزان پايه اين شاخص از تقسيم مجموع تعداد دانش 
حسـب  (يـا كـاردانش    يا حرفـه  و يدوم و سوم شاخه فن يها آموزان پايه كل دانش تعداد بر

 .آيد يضربدر صد بدست م) مورد
  ييادآور
 :االمكان و در صورت ضرورت  يها حت شاخص 
 يا و منطقه  ياستان، يبه صورت كشور -1 
 مدرسـه، ، نـوع  1يعشـاير  ،يروستاي و ي، شهريبه تفكيك جنس، دوره و رشته تحصيل -2 

  .شود يمحاسبه م يو شبانه روز  روزانه و بزرگساالن
 ينيـرو  توسـعه و  يهـا  ون برنامـه يدركميسـ  يآموز دانشتركيب جمعيت  يها شاخص: موضوع 

نامـه شـماره    يطـ  به تأييـد رسـيده و   و يبررس و پرورشآموزش  يعال يشورا يانسان
   .ابالغ شده است 18/3/81مورخ  12/1053/120

  

  يانسان ينيرو يها شاخص
 تاريخ-12/1051/120شماره ابالغ هاي توسعه و نيروي انساني كميسيون برنامه مورد تاييد

26/3/1381  
  
  :مقدمه 

توسـعه بـه حسـاب     يدر اين بخش ركن اساسـ  يسرمايه گذار آموزش و و يانسان يامروزه نيرو
، ينهـاد اجتمـاع  تـرين   يو اساسـ  يانسـان  ينيـرو  يبه لحاظ گستردگ و پرورشآيد و آموزش  يم

گذشـته از  . برعهده دارد يفرهنگ و ي، اجتماعيتوسعه اقتصاد بيشترين سهم را در جهت رشد و
شود و به همين جهـت   يم يتلق يهر كشور ياز مهمترين مسائل نظام آموزش يانسان ياين نيرو

  عنـوان بـه    يانسـان   ينيـرو   كيفيت ، داشتن اطالعات در مورد كميت ويآموزش يريز برنامه يبرا
 .است  يضرور ييك نظام آموزش يعوامل درون

 :گردد يبه شرح زير تعيين م يانسان ينيرو يها ترين شاخص ياساس 
 درصد كارمندان برحسب نوع استخدام  -1 

تعداد كل كارمندان ضربدر صـد   اين شاخص از تقسيم تعداد كارمندان يك نوع استخدام بر
 .آيد يبدست م

 .بود و ساير خواهد يالتدريس ، حقي، قراردادي، پيمانينوع استخدام شامل رسم - تبصره
 درصد زنان كارمند به كل كارمندان -2 

                                                           
  .شود دامدارى اداره مى ى وور كوچ بر اساسبرد كه زندگى آنان  اى بسر مى ى است كه در خانوادهآموز دانشآموز عشاير  دانش -1
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 .آيد يكل كارمندان ضربدر صد بدست م اين شاخص از تقسيم تعداد زنان كارمند بر  
  يمدرك تحصيل بر اساسدرصد كارمندان  -3 
معين بر تعداد كـل كارمنـدان    يمدرك تحصيل يكارمندان دارااين شاخص از تقسيم تعداد    

 .آيد يضربدر صد بدست م
ليسانس، فوق ليسانس  كمتر از ديپلم، ديپلم، فوق ديپلم،: شامل ينوع مدرك تحصيل - تبصره 

 .خواهد بود يدكتر و
  يمعلمان در هر گروه درس يضريب اشتغال ظاهر -4

بـر مجمـوع    يم مـورد نيـاز در هـر گـروه درسـ     اين شاخص از تقسيم مجموع ساعات معل 
 .آيد يكند بدست م يرا تدريس م يساعات معلم موظف كه آن گروه درس

 يهـا  در دوره و معلـم ورزش  مدير آموزگار و آموزگار، ،يمنظور از معلم در دوره ابتداي :تبصره  
  .باشد ياستاد كار م متوسطه، دبير، هنرآموز و و يراهنماي

  يمعلمان در هر گروه درس يواقعضريب اشتغال  -5 
سـاعات معلـم    بر يگروه درس اين شاخص از تقسيم مجموع ساعات معلم مورد نياز در هر 

 .آيد يبدست م يموظف واجد شرايط در هر گروه درس
جـنس   ، رشـته و ياست كه از نظر مدرك تحصيل يمنظور از معلم واجد شرايط، معلم :تبصره  

 .مرتبط باشد
 درصد معلمان به كل كاركنان -6 

 . آيد يبدست م و پرورشاين شاخص از تقسيم تعداد معلمان به كل كاركنان آموزش    

 نسبت معلمان واجد شرايط به كل معلمان  -7 

 .آيد ياين شاخص از تقسيم تعداد معلمان واجد شرايط به كل معلمان بدست م 
  يدرصد معلمان واجد شرايط در هر گروه درس -8 

 بـر  ياين شاخص از تقسيم مجموع ساعات تدريس معلمان واجد شرايط در هر گروه درس 
 .آيد يبدست م صد ضربدر  يمعلمان آن گروه درسس كل تدري  ساعات  مجموع

 آموز به معلم   نسبت دانش -9 

 .آيد يتعداد كل معلمان بدست من آموزا دانش تعداد  تقسيم مجموع اين شاخص از 
 مأمور در اين مدارس يبه كل نيروها يآموزان مدارس غيرانتفاع نسبت دانش -10

مـأمور   يبر تعداد كل نيروها يآموزان مدارس غيرانتفاع اين شاخص از تقسيم تعداد دانش 
 .آيد يدر اين مدارس به دست م

  ها آندرجه  بر اساسمدارس  يتوزيع درصد -11
 يدرجه بنـد  بر اساستعداد كل مدارس  بر درجه اخص از تقسيم تعداد مدارس هراين ش 

 .آيد يصد بدست م ضربدر ها آن
 .شود يتشكيالت تعريف م مدارس توسط دفتر بودجه و يبند درجه 

 ميانگين سنوات خدمت كاركنان  -12

آموزش   كاركنانتعداد كل  تقسيم مجموع سنوات خدمت كل كاركنان بر اين شاخص از 
 .آيد يبدست م و پرورش

 ميانگين سنوات خدمت معلمان  -13

و تعـداد كـل معلمـان آمـوزش      اين شاخص از تقسيم مجموع سنوات خدمت معلمان بـر  
  .آيد يبدست م پرورش
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  و پرورشهر كارمند آموزش  يميانگين ساعات آموزش ضمن خدمت به ازا -14
تعـداد كـل كاركنـان     اجـرا شـده بـر    يآموزش يها اين شاخص از تقسيم كل ساعات دوره  

 . آيد يسال بدست م در هر و پرورشآموزش 

 : ييادآور 
 :االمكان و در صورت ضرورت  يها حت شاخص 
 . شود يمحاسبه م  يا منطقه ،ياستان، يبه صورت كشور -1 
 و ي، بـوم يروسـتاي  و ي، شـهر يرشته تحصـيل  ، دوره ويبه تفكيك جنس، گروه درس -2 

 .شود يمحاسبه م يآموزش و يو ادار يغيربوم
 يشـورا  يانسـان  يتوسعه و نيـرو  يها در كميسيون برنامه يانسان ينيرو يها شاخص :موضوع  

 12/1051/120نامـه شـماره    يطـ  به تأييد رسيده و و يبررس و پرورشآموزش  يعال
     .ابالغ شده است 18/3/81مورخ 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
  

  ياستثناي پرورشو آموزش  يها شاخص
  5/3/1381 تاريخهاي توسعه و نيروي انساني  كميسيون برنامه 25جلسه مورد تاييد

  26/3/1381 تاريخ- 12/1052/120 شماره ابالغ
 

 :مقدمه 
از   مناسـب  يو اقتصـاد  يآنان بـه موقعيـت اجتمـاع    يو دستياب يآموزان استثناي دانش يشناساي

و اصـالح مـداوم آمـوزش     باشد، تغيير و يم يعدالت آموزش يبرقرار يمهمترين اقدامات الزم برا
 يهـا  ياز بروز نـاتوان  يكمك به پيشگير نوين در جهان و يها با توجه به روش ياستثناي پرورش
با در دسـت  . است يضرور الزم و يامر يعموم ياز طريق باال بردن سطح آگاه يذهن و يجسم

. شـود  يفـراهم مـ   يتـر  مـؤثر و دقيـق   يها يريز در اين زمينه، امكان برنامه يهاي داشتن شاخص
 :گردد يبه شرح زير تعيين م ياستثناي و پرورشآموزش  يها ترين شاخص ياساس

 يدرصد پوشش تحصيل -1 
تعـداد جمعيـت    بـر  ياين شاخص از تقسيم تعداد افراد ثبت نام شده در مدارس اسـتثناي  

 .آيد يدر سن تحصيل ضربدر صد بدست م ياستثناي
  ياستثناي يها آموزشگاهبه تعداد كل  يموجود توانبخش يها نسبت اتاق -2 
بدسـت   ياسـتثناي  يهـا  آموزشگاهبه كل  يموجود توانبخش يها اين شاخص از تقسيم اتاق  

  . آيد يم
مجهـز بـه ملزومـات     يهـا  اتـاق  يدر شرايط مطلوب بايـد دارا  يهر آموزشگاه استثناي -تبصره 

... ، مشـاوره و يشناسـ  ي، شـنواي ي، گفتـار درمـان  ي، كاردرمـان ياز قبيل فيزيوتراپ يتوانبخش
. آمـوزان تحـت پوشـش باشـد     بر حسب نوع معلوليت دانـش  يجهت ارائه خدمات توانبخش

به صورت تـوام   ينيازمند دريافت خدمات مختلف توانبخش يآموزان استثناي از دانش يبعض
 . هستند

  يآموزان استثناي دانشبه تعداد كل  يموجود توانبخش يها نسبت اتاق -3 
 يآمـوزان اسـتثناي   به تعـداد كـل دانـش    يموجود توانبخش يها اين شاخص از تقسيم اتاق  

  .آيد يبدست م
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آمـوزان   دانـش  به تعداد يتوانبخش امور در  متخصص  ينساني انيرو عدادت تنسب -4 
  ياستثناي

آمـوزان   به تعـداد دانـش   يمتخصص در امور توانبخش ياين شاخص از تقسيم تعداد نيروها  
  .آيد يبدست م ياستثناي

 متقاضيان ورود به دبستان  نسبت تعداد افراد تحت پوشش طرح سنجش به تعداد -5

اين شاخص از تقسيم تعداد افراد تحت پوشش طرح سنجش به تعداد متقاضيان ورود به   
  .آيد يدبستان بدست م

تحت پوشش بـه   يشاغل به تحصيل در روش تلفيق يان استثنايآموز دانشنسبت  -6 
 تحت پوشش  يآموزان استثناي كل دانش

آمـوزان   تحـت پوشـش بـه كـل دانـش      يآموزان تلفيق اين شاخص از تقسيم تعداد دانش  
 .آيد يبه دست م ياستثناي

ـ  آموزان شاغل به تحصيل در نسبت دانش -7  تحـت پوشـش بـه كـل      يروش تلفيق
  يآموزان عاد دانش

 يآمـوزان عـاد   تحت پوشش به كل دانش يآموزان تلفيق اين شاخص از تقسيم تعداد دانش   
 .آيد يبه دست م

بـه   يا حرفه يها به دوره مهارت يورود يآموزان كم توان ذهن نسبت تعداد دانش -8 
   يدوره ابتداي يفارغ التحصيالن كم توان ذهن كل

 يا حرفـه  يهـا  به دوره مهارت يورود يذهن آموزان كم توان اين شاخص از تقسيم تعداد دانش  
 .آيد يبدست م يدوره ابتداي يالتحصيالن كم توان ذهن به كل فارغ

  ييادآور 
 :  در صورت ضرورت االمكان و يها حت شاخص 

  يا و منطقه  ياستان، يبه صورت كشور -1 
 .شود يمحاسبه م 2، نوع معلوليت1يبه تفكيك جنس، دوره تحصيل -2 
كـه  ... يمـال  ،يانسان ينيرو ،يآموز تركيب جمعيت دانش يها دسته از شاخصآن  - 3

داده  ينيـز تسـر   يآمـوزش و پـرورش اسـتثناي    يجنبه عام دارد، در صورت امكان برا
  .شود

كميسيون  5/3/81مورخ  25در جلسه شماره  ياستثناي و پرورشآموزش  يها شاخص :موضوع
بـه تأييـد    و يبررسـ  و پرورشآموزش  يعال يشورا يانسان ينيرو توسعه و يها برنامه

  ابالغ شده است  18/3/81مورخ  12/1052/120نامه شماره  يط رسيده و
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
   

                                                           
              باشد   متوسطه مى - 5راهنمايى  - 4اى  هاى حرفه هارتم -3ابتدايى  - 2آمادگى  - 1: هاى تحصيلى شامل دوره -1
 -5  حركتـى  -معلـول جسـمى   -4وكـم بينـا   نابينـا  – 3نيمـه شـنوا   ناشنوا و - 2كم توان ذهنى  - 1: ها شامل نوع معلوليت -2

 .باشد  چند معلوليتى مى - 7 با مشكالت ويژه يادگيرى - 6تارى اختالالت رف داراى
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1هاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش شاخص
 

25/1/87تاريخ8/89/89/120شماره ابالغ - 23/11/86تاريخ760جلسه   

 
  :همقدم
مشخصي به وجود آمده و براي نيـل بـه اهـداف معينـي      هاي آموزشي با رسالت و مأموريت نظام

هـاي آموزشـي داراي اهـداف     كشور ما نيز همچون ديگر نظـام  آموزش و پرورش. كنند تالش مي

هاي اين حوزه  ها و فعاليت اي است كه به عنوان سندي معتبر بايد مبناي همه برنامه تعريف شده

  .قرار گيرد

لزم شناسايي، كنترل و رفـع موانـع و مشـكالتي اسـت كـه      ترديد دستيابي به اين اهداف مست بي

منظـور   بـدين . ممكن است اجراي مطلوب فرايندهاي آموزشـي را تحـت تـأثير خـود قـرار دهـد      

هــاي الزم را بــراي شــفافيت عملكــرد،  و كارهــاي ارزشــيابي شــرايط و زمينــه اســتفاده از ســاز

فـراهم   آموزش و پـرورش و مقاصد هاي آموزشي و اطالع از ميزان تحقق اهداف  پاسخگويي نظام

  .نمايد مي

 و پـرورش دست اندركاران آموزش  سازد تا تصميم گيران و اي مي به عبارت ديگر ارزشيابي آئينه

بر ايـن اسـاس ضـرورت دارد    . تصوير روشني از چگونگي انجام اين رسالت خطير به دست آورند

الگـو يـا الگوهـاي     اسـتفاده از  بـا سپس  مند مشخص و صورت نظام  ابتدا عناصر نظام آموزشي به

  .تعيين كرد ها را مناسب ارزشيابي وضعيت آن

رويكـرد   ،ها آن رويكردهاي متنوع و متفاوتي ارائه شده است كه يكي از براي ارزشيابي آموزشي، 

» الگـوي اعتبارسـنجي  «ترين الگوي مربوط به اين رويكـرد،   مبتني بر نظر متخصصان و مشخص

آموزشي در جهـان اسـت كـه در     هاي نظامترين مدل ارزشيابي كيفيت  اين الگو معروف. باشد مي

ارزشـيابي  « و» ارزشـيابي درونـي  «مرحلـه   هاي عناصرمختلف نظـام آموزشـي در دو   آن شاخص

 مشـخص و  و پـرورش هـاي آمـوزش    نظـام  »عوامل« بر اين اساس ابتدا شود؛ تدوين مي» بيروني

  .شود ها تعيين مي آن »ايه شاخص« و »مالك ها«سپس 

دهنـد و ماهيتـاً مشـخص     ها اطالعاتي در مورد كميت و كيفيت نظام آموزشي ارائـه مـي   شاخص

دادن هشـدار بـه    هـا  آننقـش   به عبارت ديگـر  .باشند مي و پرورشآموزش كننده وضعيت نظام 

 و هـاي خـاص   موانع دربرخي زمينه تصميم گيران در خصوص وجود مشكالت و تصميم سازان و

                                                           

 بايسـت بـه تفكيـك اسـتاني،     هاي ارزشيابي به تناسـب موضـوع و سـطح ارزشـيابي مـي      اطالعات مورد نياز هر يك از شاخص *

جمـع آوري و   از كشوردوره، پايه و رشته تحصيلي، جنسيت و داخل يا خارج  نوع مدرسه، روستايي، عشايري، شهري، اي، منطقه

  .تجزيه و تحليل شود
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 .ها است يا وجود روندهاي مطلوب در ديگر زمينه

كـه بـا تـدوين و     كشند تصوير مي  صورت روشن به  ها زماني وضعيت نظام آموزشي را به شاخص

تري از موقعيت نظام آموزشي حاصل شود؛ امري كه  درك درست شناخت بيشتر و ها، بررسي آن

آورد تـا   ي مـورد نيـاز را بـه وجـود مـي     هـا  هـاي الزم جهـت انتخـاب برنامـه     زمينه به نوبه خود،

ايـن   .مشخص گـردد  هاي آتي آن براي رفع مشكالت، برنامه هاي مورد انتظار و وسيله اقدام بدين

هاي آموزشـي بـراي    براي بهبود وضعيت نظام آموزشي اهميتي حياتي دارد؛ زيرا نظام تشخيص،

اطمينـان حاصـل    تـا  نياز دارند و بهبود عملكرد خود به راهنماي عمل كارآيي بيشتر اثربخشي و

  . نمايند كه با كيفيت خوبي به مقصد مورد نظر دست خواهند يافت

 و فرآينـد  هـاي درون داد،  هاي ارزشيابي نظام آمـوزش و پـرورش در بخـش    ترين شاخص اساسي

  :باشد برون داد به شرح زير مي

 درون داد - 1

  نيروي انساني -1-1
  كاركنان آموزشيان به كل آموز دانشنسبت  -1-1-1

  نسبت كاركنان واجد شرايط علمي و حرفه اي به كل كاركنان -2-1-1

  ميانگين سطح تحصيالت كاركنان -3-1-1

  ميانگين سنوات خدمتي كاركنان -4-1-1

  نسبت كاركنان آموزشي به كل كاركنان  -5-1-1

  ميانگين ساعات آموزش هاي ضمن خدمت ساالنه كاركنان -6-1-1 

  شتغال ظاهري و واقعي كاركنان آموزشيضريب ا -7-1-1

   آموز دانش -2-1
 دبستاني  درصد پذيرش دوره پيش -1-2-1

  ها ساله 6واقعي جمعيت  درصد پذيرش ظاهري و -2-1- 2

  درصد پوشش تحصيلي ظاهري و واقعي -3-2-1

ان دوره آمـوز  دانـش كـاردانش بـه كـل     حرفـه اي و  ان شاخه فنـي و آموز دانشنسبت  -4-2-1

  متوسطه 

  اي و كاردانش هاي فني و حرفه سهم هر زمينه تحصيلي در شاخه -5-2-1

  هاي مختلط ان كالسآموز دانشدرصد  -6-2-1

  پايه  هاي چند ان كالسآموز دانشدرصد  -7-2-1

  انآموز دانشان مدارس غير دولتي به كل آموز دانشنسبت  -8-2-1

   برنامه درسي -1- 3
  تحصيلي هاي دورههاي مواد درسي با اهداف  انطباق اهداف و سرفصلميزان  -1-3-1
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  ان آموز دانش نيازهاي ميزان تناسب محتواي آموزشي و پرورشي با ويژگي ها و -2-3-1

  تناسب محتواي آموزشي و پرورشي با نيازها و مسائل جامعه ميزان -3-3-1

   تعيين شده )ساعات( ميزان تناسب حجم محتواي آموزشي و پرورشي با زمان -4-3-1
  هاي درسي هاي درسي جديد التأليف و بازنگري شده به كل كتاب نسبت كتاب -5-3-1

  هاي كمك آموزشي به كل دروس نسبت دروس داراي رسانه -6-3-1

  يو پرورشفضاهاي آموزشي  -4-1
  نسبت مدارس داراي نمازخانه به كل مدارس -1-4-1

  درس هاي ان به كالسآموز دانشنسبت  -2-4-1

  هاي درس برداري ازكالس ضريب بهره -3-4-1

  نسبت مدارس دو نوبته به كل مدارس -4-4-1

  مترقبه به كل مدارس برابر حوادث غير نسبت مدارس مقاوم در -5-4-1

  تربيتي و فضاهاي ورزشي –هاي فرهنگي  سرانه زير بناي اردوگاه -6-4-1

  انآموز دانشتربيتي به كل  -ي فرهنگيها ي و كانونآموز دانشنسبت پژوهش سراهاي  -7-4-1

  درصد مدارس داراي آزمايشگاه، كارگاه و كتابخانه مستقل -8-4-1

  دارد به كل مدارساستاننسبت مدارس  -9-4-1

  امكانات وتجهيزات -1- 5
  هاي مدارس هاي موجود دركتابخانه سرانه كتاب -1-5-1

  ارتباطات  اطالعات ووري اان به فنآموز دانش نرخ دسترسي كاركنان و -2-5-1

  دارد به كل مدارساستانوسايل ورزشي  نسبت مدارس داراي امكانات و -3-5-1

  دارد به كل مدارساستاننسبت مدارس داراي امكانات بهداشتي  -4-5-1

  ميزان تناسب وسايل كارگاهي و آزمايشگاهي مدارس با محتواي آموزشي -5-5-1

  اعتبارات  بودجه و -6-1
  عمراني   بودجه عمومي به تفكيك جاري و از و پرورشجه آموزش سهم بود -1-6-1

  )  G.D.P(از كل توليد ناخالص داخلي  و پرورشهاي آموزش  سهم هزينه -2-6-1

  تحصيلي و شاخه تحصيلي دوره متوسطه هاي دورهي به تفكيك آموز دانشسرانه  -3-6-1

  پرورشو كل اعتبارات آموزش  پرسنلي از سهم اعتبارات غير -4-6-1

  و پرورشكل بودجه آموزش  هاي پرورشي از سهم اعتبارات فعاليت -5-6-1

   و پرورشنسبت اعتبارات پژوهشي به كل اعتبارات آموزش  -6-6-1

  و پرورشكل اعتبارات آموزش  سهم اعتبارات آموزش كاركنان از -7-6-1

  و پرورشآموزش منابع غيردولتي به كل اعتبارات دولتي  نسبت درآمدهاي حاصل از -8-6-1

   و پرورشكل بودجه جاري آموزش  عمومي از و پرورشسهم اعتبارات جاري آموزش  -9-6-1
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  معيشت ورفاه كاركنان  -7-1
مزايـاي   بـه ميـانگين حقـوق و    و پرورشنسبت ميانگين حقوق ماهانه كاركنان آموزش -1-7-1

  سايركاركنان دولت

هـاي   بـه قيمـت   و پـرورش مزاياي ماهانه كاركنـان آمـوزش    تغييرات ميانگين حقوق و -2-7-1

  ثابت جاري و

  از تسهيالت و خدمات رفاهي و تفريحي آموزش و پرورشمندي كاركنان  ميزان بهره -3-7-1

 فرآيند -2

  مديريت  -1-2
 هــا و فعاليــت هــاي مــديران بــا خــط مشــي و هــا انطبــاق برنامــه ميــزان همــاهنگي و -1-1-2

  هاي كالن   سياست

  ميزان پايبندي به ضوابط مربوط به شرايط احراز مديران در انتخاب و انتصاب آنان  -2-1-2

  كاركنان نوآوري در ميزان موفقيت مديران در ايجاد زمينه بروز خالقيت و -3-1-2

  مديران ان ،اولياء و مراجعان ازآموز دانشميزان رضايت  -4-1-2

  ميزان رضايت شغلي كاركنان  -5-1-2

  عملكرد كاركنان  مستمر و ميزان موفقيت مديران درنظارت و ارزشيابي موثر -6-1-2

  ميزان پاسخگويي مديران به مخاطبان  -7-1-2

  ها  مقررات و دستورالعمل ميزان انطباق امور اجرايي با قوانين، -8-1-2

  هاي اداري و آموزشي محيط ميزان حاكميت روابط انساني در -9-1-2

  يو پرورشهاي آموزشي  ليتفعا ها و برنامه -2-2
  تحصيلي هاي دورههاي آموزشي و پرورشي با اهداف  ها و فعاليت ميزان انطباق برنامه -1-2-2

  توسعه معارف قرآني ميزان اهتمام مديريت به آموزش و -2-2-2

  انآموز دانشهاي اجتماعي  ميزان اهتمام مديريت به رفع آسيب -3-2-2

هـاي متناسـب در فرآينـد     از فنـاوري اطالعـات، ابزارهـا و روش   ميزان استفاده معلمان  -4-2-2

  يادگيري -ياددهي

  ميزان اهتمام مديريت مدارس به برگزاري نماز جماعت و مراسم مذهبي و صبحگاهي  -5-2-2

  ان آموز دانشهاي مدارس به نيازهاي واقعي  ميزان پاسخگويي كتابخانه -6-2-2

  اي و روان شناختي خدمات مشاوره ده ازان استفاده كننآموز دانشدرصد  -7-2-2

  انآموز دانشميزان اهتمام مدارس به تامين سالمت جسمي و بهداشت رواني  -8-2-2

ان در طراحـي و اجـراي   آمـوز  دانـش ميزان مشاركت صاحب نظران، كاركنان، اوليـاء و   -9-2-2

  ها ها و فعاليت برنامه
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  هاي پژوهشي فعاليت برنامه ها و -3-2
  و پرورشنسبت كاركنان پژوهنده به كل كاركنان آموزش  -1-3-2

  گيري تصميم هاي پژوهشي در سطوح مختلف تصميم سازي و ميزان كاربست يافته -2-3-2

  انآموز دانشان پژوهنده به كل آموز دانشنسبت  -3-3-2

نجام هاي ا خارجي به كل پژوهش نسبت مقاالت منتشر شده درنشريات معتبر داخلي و -4-3-2

   و پرورش شده در آموزش

  اي كاركنان به كل كاركنان ترجمه هاي تاليفي و نسبت كتاب -5-3-2

  كاركنان ان وآموز دانشابتكارات ثبت شده  درصد اختراعات و -6-3-2

  برون داد -3
  برون داد واسطه اي  -1-3
  ضريب كارايي دروني  -1-1-3

  ان آموز دانشنرخ قبولي  -2-1-3

  ان آموز دانشنرخ ارتقاي  -3-1-3

  ان آموز دانشنرخ تكرار پايه  -4-1-3

  انآموز دانشنرخ ترك تحصيل  -5-1-3

  انآموز دانشالتحصيلي  نرخ فارغ -6-1-3

  ان آموز دانشنرخ ماندگاري  -7-1-3

  ان آموز دانشنرخ گذر  -8-1-3

  نرخ اتالف  -9-1-3

  14-11/17-6/13-10هاي سني  نرخ باسوادي گروه -10-1-3

  آموختگان دانشميانگين طول تحصيل  -11-1-3

  برون داد نهايي  -2-3
  :به اهداف اعتقادي آموختگان دانشميزان دستيابي  - 1-2-3

 ازخود و خداي خويش آموختگان دانشميزان شناخت  -1-1-2-3

  از روحيه حقيقت جويي آموختگان دانشميزان برخورداري  -2-1-2-3

به مباني اسالم و بينش الهـي مبتنـي برقـرآن     آموختگان دانشميزان اعتقاد وايمان  -3-1-2-3

قـانون اساسـي در مـورد     13و12با توجه به اصول ) ع(و ائمه معصومين  )ص(سنت پيامبر كريم،

  هاي ديني  مذاهب اسالمي و اقليت

اعمال انسان و  هان وج به حاكميت مطلق خداوند بر آموختگان دانشميزان پذيرش  -4-1-2-3

  اصل واليت فقيه بر اساسجامعه،  اين حاكميت بر
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  : به اهداف اخالقي آموختگان دانشميزان دستيابي  -3 -2-2

ايمـان بـه    بـر اسـاس  مكارم اخالقي  از فضائل و آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -1-2-2

  تقواي اسالمي خدا و

  آداب اسالمي  به احكام و آموختگان دانشميزان التزام عملي   -3 -2-2-2

  استقالل شخصيت   از اعتماد به نفس و آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -2-2 -3

  عزت نفس از كرامت اخالقي و آموختگان دانشميزان برخورداري   -3 -4-2-2

المت همزيستي مسـ  عواطف متعادل انساني و از آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -5-2-2

  آميز

  اجتماعي در روابط فردي و آموختگان دانشانضباط  ميزان رعايت نظم و  -3 -6-2-2

  مشاغل كاذب بطالت و از بيكارگي، آموختگان دانشميزان پرهيز  -3 -2-2 -7

  از روحيه اميد به آينده آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -2-2 -8

  :به اهداف علمي آموزشي آموختگان دانشميزان دستيابي  -3 -3-2

 نقـد و  تعمـق،  تفكـر ،تعقـل،   از روحيـه تحقيـق،   آموختگان دانشميزان برخورداري  -1-3-2-3

 .ابتكار

  از روحيه تعليم و تعلم و تربيت مستمر آموختگان دانشميزان برخورداري  -2-3-2-3

اعتالي فرد و پرورش و هدايت استعدادهاي افراد درجهت  ميزان اهتمام به شناخت، -3-3-2-3

  جامعه

قوانين طبيعت بـه عنـوان    از اسرار جهان آفرينش و آموختگان دانشميزان شناخت  -4-3-2-3

  آيات الهي

  خط فارسي و زبانبا  آموختگان دانشميزان آشنايي  -3-2-3 -5

عربي به منظـور آشـنايي بـا قـرآن و معـارف       زبانبا  آموختگان دانشميزان آشنايي  -3-2-3 -6

  اسالمي

  هاي مورد نياز فرد و جامعه ميزان توسعه علوم و فنون و مهارت -3-2-3 -7

  به مطالعه و كتابخواني آموختگان دانشمندي  ميزان عالقه -8-3-2-3

  هاي گروهي درفعاليت آموختگان دانشهمكاري  ميزان مشاركت و -9-3-2-3

  :به اهداف فرهنگي هنري آموختگان دانشميزان دستيابي  -4-2-3

  آموختگان دانشاستعدادهاي مختلف هنري  ميزان شكوفايي ذوق و -1-4-2-3

 هـاي جهـان آفـرينش بـه عنـوان مظـاهر و       با زيبايي آموختگان دانشميزان آشنايي  -2-4-2-3

  جمال الهي

  جهاني مناسب ملي و با هنرهاي اسالمي، آموختگان دانشميزان آشنايي  -4-2-3 -3

  تاريخي به حفظ ميراث فرهنگي هنري و موختگانآ دانشميزان التزام  -4-2-3 -4
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سـنن مطلـوب جامعـه اسـالمي      آداب و با فرهنگ و آموختگان دانشميزان آشنايي  -5-4-2-3

  ايران

  خرافي از رسوم منحط و آموختگان دانشميزان احتراز  -6-4-2-3

وجهـان بـا   ايـران   تمدن اسالم، فرهنگ و با تاريخ و آموختگان دانشميزان آشنايي  -4-2-3 -7

  تاكيد برفرهنگ معاصر

  :                         به اهداف اجتماعي آموختگان دانشميزان دستيابي  -3 -5-2

 از روحيه پاسداري از قداست و روابط خانواده بر آموختگان دانشميزان برخورداري  -1-5-2-3 

  اخالق اسالمي    پايه حقوق و

  آن پاسداري از به محقق كردن قسط اسالمي و آموختگان دانشميزان اهتمام  -2-5-2-3

تعـاون اسـالمي وهمبسـتگي     از روحيه برادري و آموختگان دانشميزان برخورداري  -3-5-2-3

  فرهنگي ملي و

  منكر نهي از به انجام فريضه امر به معرف و آموختگان دانشميزان اهتمام  -4-5-2-3

  التزام به رعايت آن نون وبه قا آموختگان دانشميزان اداي احترام  -5-5-2-3

 مشــاركت در از روحيــه مســئوليت پــذيري و آموختگــان دانــشميــزان برخــورداري  -6-5-2-3

  اجتماعي هاي ديني، فرهنگي و فعاليت

  از روحيه تولي و تبري آموختگان دانشميزان برخورداري  -7-5-2-3

در روابـط   ايثـار  فـداكاري و  از روحيـه گذشـت،   آموختگـان  دانشميزان برخورداري  -8-5-2-3

  اجتماعي

تحمـل آراي ديگـران در برخـورد     از سعه صدر و آموختگان دانشميزان برخورداري  -9-5-2-3

  ها انديشه

 مراعـات حقـوق مـادي و    آموختگان به شخصيت افـراد و  ميزان اداي احترام دانش -10-5-2-3

  معنوي آنان

  سوءآموختگان در برابر تبليغات  ميزان مقاومت دانش -11-5-2-3

  آموختگان از روحيه سازگاري اجتماعي ميزان برخورداري دانش -12-5-2-3

  :به اهداف زيستي آموختگان دانشميزان دستيابي  -3 -6-2
  آموختگان ميزان سالمت جسمي و بهداشت رواني دانش -1-6-2-3

  آموختگان  حفظ محيط زيست توسط دانش ميزان رعايت بهداشت عمومي و -2-6-2-3

از روحيه توجه به تربيت بدني بـه عنـوان زمينـه     آموختگان دانشيزان برخورداري م -3-6-2-3

  رشد معنوي انسان 
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  :به اهداف سياسي آموختگان دانشميزان دستيابي  -3 -7-2

اصـل واليـت فقيـه     از بينش سياسي مبتني بـر  آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -1-7-2

  كشور سرنوشت سياسي براي مشاركت آگاهانه در

هاي ديني و سياسي حضرت امـام خمينـي    از انديشه آموختگان دانشميزان آگاهي  -3 -2-7-2

  )ره(

  از اتحاد اسالمي بين مسلمانان آموختگان دانشميزان حمايت  -3 -3-7-2

مستضـعفان   مظلومان و عدالتخواهان، از حق طلبان، آموختگان دانشميزان حمايت  -3 -4-7-2

  جهان

 اسـتثمارگران و  از روحيه مبارزه بـا مسـتكبران،   آموختگان دانشبرخورداري  ميزان -3 -5-7-2

  هاي اسالمي ارزش بر اساسستمكاران 

  از روحيه پاسداري از استقالل همه جانبه كشور آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -6-7-2

كشـي،   سـتم  از روحيه نفـي هرگونـه سـتمگري،    آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -7-7-2

  سلطه پذيري سلطه گري و

  از روحيه سلحشوري وحفظ كيان اسالم آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -8-7-2

از مسائل سياسي  ايران وجهـان بخصـوص ممالـك     آموختگان دانشميزان شناخت  -3 -9-7-2

  اسالمي وملل محروم

استكبار جهاني وضـرورت   از ترفندهاي استعمار و آموختگان دانشميزان شناخت  -3 -10-7-2

  مبارزه با آن 

  به كشور و انقالب اسالمي  آموختگان دانشمندي و افتخار  ميزان عالقه -3 -11-7-2

  :به اهداف اقتصادي آموختگان دانشميزان دستيابي  - 8-2-3

اي براي  به رشد اقتصادي به عنوان وسيله آموختگان دانشميزان اهميت قائل شدن  -3 -1-8-2

  رشد و توسعه اجتماعي رسيدن به

  قداست كار و معاش حالل از ارزش و آموختگان دانش ميزان شناخت -3 -2-8-2

  مشاغل مولد  از حرف و آموختگان دانشميزان شناخت  -3 -3-8-2

  براي ورود به مشاغل مولد آموختگان دانشهاي كسب شده  ميزان آمادگي و مهارت -3 -4-8-2

پرهيـز از   قناعـت و  از روحيـه سـاده زيسـتي،    آموختگـان  شدانـ ميزان برخورداري  -3 -5-8-2

  تجمل گرايي مصرف زدگي و وهرگونه اسراف 

  دستگيري محرومان از روحيه انفاق و آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -6-8-2

  از روحيه عمل به احكام اقتصادي اسالم  آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -7-8-2

كشي اقتصادي و مشـاغل   از روحيه مبارزه با بهره آموختگان دانشورداري ميزان برخ -3 -8-8-2

  مصالح جامعه اسالمي خالف
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هـاي صـحيح    منـابع اقتصـادي كشـور و شـيوه     از آموختگـان  دانـش ميزان شناخت  -3 -9-8-2

  ها استفاده از آن

  ثروت ملي از روحيه حراست از اموال عمومي و آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -10-8-2

  از وجدان كاري آموختگان دانشميزان برخورداري  -3 -11-8-2

 الزامات  

بايد در دو سطح درونـي و بيرونـي انجـام     كه ارزشيابي نظام آموزش و پرورش با عنايت به اين

هاي اين مجموعه به شـرح زيـر    كارهاي مناسب آن بر اساس شاخص و شود، ضرورت دارد ساز

  .فراهم گردد

  :آموزش و پرورش موظف است وزارت)الف 
ابـالغ ايـن    ظرف مدت سه ماه پس از حداكثر هاي اجرايي الزم را، دستورالعمل نامه و آئين -1

  .مصوبه، تهيه نمايد

هاي الزم براي فرهنگ سازي و اطالع رساني مناسب را  اقدام برنامه آموزش نيروي انساني و -2

  .پيش بيني و اجرا كند

 .تسهيالت مورد نياز را براي اجراي مطلوب اين مصوبه تامين نمايدمنابع، اعتبارات و  -3

و هاي زماني دو ساله به دبيرخانه شوراي عـالي آمـوزش    دوره در گزارش ارزشيابي دروني را -4

  .ارايه كند پرورش

ها و اطالعات مورد نياز نهايت همكاري را با دبيرخانه شوراي عـالي آمـوزش و    در ارايه داده -5

  .ه عمل آوردپرورش ب

 :دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش موظف است)ب

هـا و ارزيـابي از    پس از گذشت دو سال از اجراي اين مصوبه نسبت به اعتبار يـابي شـاخص   -1

روند و نحوه اجراي آن اقدام نموده و نتايج حاصله را به شوراي عالي آموزش و پرورش گـزارش  

  .نمايد

هـاي ايـن    عملكرد نظام آموزش و پـرورش بـر مبنـاي شـاخص     ارزشيابي گزارش جامعي از -2

  .هاي زماني سه ساله تهيه و به شوراي عالي آموزش و پرورش ارايه كند در دوره مصوبه

  .مين نمايدأها و اجراي ارزشيابي ت منابع و اعتبارات الزم را براي اعتبار يابي شاخص -3

و شصـتمين جلسـه شـوراي     هفتصـد  رهاي ارزشيابي نظام آموزش و پرورش د شاخص: موضوع 

  به تصويب رسيد 23/11/1386ش مورخ عالي آموزش و پرور

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  مناطق كشور و پرورشتركيب اعضاء و وظايف شوراهاي آموزش 
  15/9/1377تاريخ8/3900/120شماره ابالغ -  3/8/1377تاريخ كميسيون معين 175 جلسه

   
 و پـرورش قـانون تشـكيل شـوراهاي آمـوزش      9همچنين مـاده   و 2به استناد تبصره ذيل ماده 

مناطق كشـور   و پرورشو وظايف شوراهاي آموزش  تركيب اعضا مصوب مجلس شوراي اسالمي،
 .باشد ميتهران به شرح ذيل  شهر و

 ):از تهران  غير(مناطق كشور  و پرورششوراي آموزش   تركيب -1ماده 

از  يكـي  نداشـته باشـد،   درصورتي كه مركز بخش امام جمعـه (امام جمعه مركز بخش  -1
آشنايي بيشتري دارد به انتخاب امام جمعـه   و پرورشروحانيون كه به مسائل آموزش 

 ) شهرستان

 بخشدار -2 

 -4 .جلسـات شـورا اسـت    مسئول تعيين دسـتور  طقه كه دبير ومن و پرورشآموزش  رئيس -3 
 .تربيتي منطقه مسئول امور معاون پرورشي يا

  .شوراي بخش رئيس -5 

 .شهردار مركز بخش -6 

 .مختلف تحصيلي به انتخاب مديران مدارس   هاي سه نفر از رؤساي مدارس در دوره -7 

مربيـان   معتمدان منطقه به پيشنهاد انجمن اوليـاء و  ان ياآموز دانش پنج نفر از اولياي سه تا -8 
 .منطقه

 .پزشك معتمدبخش  درماني يا بهداشتي، مركز مدير -9 

پـرورش   كل آمـوزش  امضاي مدير منطقه با و پرورشاحكام اعضاي شوراي آموزش  -1تبصره  
 .شود مي صادر استان

طبـق دسـتورالعملي اسـت كـه وزارت      بـر  9و 8، 7بندهاي  انتخاب افراد مذكور در -2تبصره  
 .كند ابالغ مي و پرورشآموزش 

 و پـرورش اداره آمـوزش   رئـيس غياب وي برعهـده   در بخشدار و رياست جلسات با -3تبصره  
 .منطقه است

از  يـا  ها دانشگاهشورا از اعضاي هيأت علمي  باشند، درمناطقي كه داراي دانشگاه مي -4تبصره  
بـه   و پـرورش هاي مربوط به آمـوزش   ساير رشته تربيتي وهاي علوم  متخصصان رشته

 .كند جلسات دعوت مي در  عنوان مشاور براي شركت

 هاي فعاليتساله گزارش جامعي از  منطقه موظف است هر و پرورشآموزش  رئيس -5تبصره  
شهرسـتان و   شـوراي  به شـوراي مربوطـه و   منطقه را و پرورشآموزش   كيفي كمي و
 .يدارائه نما استان

و اختيـارات شـوراي آمـوزش     دار وظـايف و  منطقه عهـده  و پرورششوراي آموزش  -6تبصره  
 .مصوب مجلس شوراي اسالمي خواهدبود  شهرستان پرورش

 :تهران  شهر و پرورشتركيب شوراي آموزش  -2ماده  

 .نماينده ايشان  شهر تهران يا امام جمعه -1 

شوراي آمـوزش   رئيسبه عنوان نماينده تام االختيار و ) بطورثابت(دار استانمعاون  -2 
 .تهران  شهر و پرورش
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 .تهران  شهر فرماندار -3 

 .شميرانات  فرماندار -4 

جلسـات   مسئول تعيـين دسـتور   تهران كه دبير و شهر و پرورشمديركل آموزش  -5 
 .شورا است 

 .معاون پرورشي شهر تهران  -6 

بــه عنــوان نماينــده  )بطورثابــت ( يكــي از معــاونين او شــهردار شــهر تهــران يــا -7 
 .االختيار تام

 .بودجه تهران  سازمان برنامه و رئيس -8 

 .مدارس تهران  تجهيز توسعه و مديركل نوسازي و -9 

 .شوراي شهر تهران  رئيس -10 

تربيـت بـه انتخـاب     عليم واولويت اساتيد ت ي تهران باها دانشگاهيكي از استادان  -11 
 .ساير اعضاي شورا

و مناطق تهران به انتخـاب رؤسـاي آمـوزش     و پرورشنفر از رؤساي آموزش  دو -12 
 .تهران  شهر پرورش

 صـاحبان حـرف و   معتمـدان شـهر تهـران يـا     ان يـا آموز دانشپنج نفر از اولياي  -13 
تصويب ساير اعضـاي   مربيان شهر تهران و به پيشنهاد انجمن اولياء و اصناف بنا

 .شورا

نماينـده   آموزش پزشكي يـا  درمان و بهداشت،  درمان وزارت معاونت بهداشت و -14 
 .وي

صـادر   امضـا و  و پـرورش آمـوزش   تهـران توسـط وزيـر    احكام اعضاي شوراي شـهر  -1تبصره  
 .شود مي

غيـاب وي برعهـده مـديركل     دار و دراسـتان االختيـار   نماينده تام رياست جلسات با -2تبصره  
 .شهر تهران است  و پرورشآموزش 

 همه فصلي، يها گزارشبر عالوه است  تهران موظف شهر و پرورشآموزش  مديركل -3تبصره  

بـه   شهر تهـران را  و پرورشكيفي آموزش  كمي و هاي فعاليتساله گزارش جامعي از  
 .ارائه دهد استانشوراي مربوطه و شوراي 

شهرسـتان مصـوب    و استاناختيارات شوراي  دار وظايف و شوراي شهر تهران عهده -4تبصره  
 .اسالمي خواهدبود مجلس شوراي

سـال انتخـاب    شهر تهران براي مدت دو مناطق و و پرورشاعضاي شوراهاي آموزش  -3ماده  
يك از اعضا، جانشين وي به ترتيب  استعفاي هر يا فوت و در صورت تغيير، شوند و مي

شوند، انتخاب مجـدد اعضـاء    مربوط تعيين مي هاي دستورالعملاين مصوبه و  در مقرر
 .مجاز است 

دهنـد و جلسـات    بار تشكيل جلسه مي حداقل ماهي يك شوراهاي موضوع اين مصوبه -4ماده  
اكثريـت آراء اعضـاي    تصـميمات آن بـا   سوم اعضاء رسميت يافتـه و  شورا باحضور دو

 .معتبر خواهدبود حاضر

 .گردد تشكيل مي و پرورشاداره آموزش  جلسات شورا در -تبصره 
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نماينده  براي خالصه نتيجه مذاكرات شورا را جلسات و شورا موظف است دستور دبير -5ماده  
صـورت   نماينـدگان در  .مجلس شوراي اسـالمي ارسـال كنـد    نمايندگان مربوطه در يا

 .ندجلسات شركت كن توانند به عنوان ناظر در تمايل مي

تهـران در   شـهر  و منـاطق كشـور   و پـرورش تركيب اعضاء و وظايف شوراهاي آموزش  :موضوع 
 و پـرورش پنجمين جلسه كميسـيون معـين شـوراي عـالي آمـوزش       و هفتاد و يكصد
  .اجراء گذاشته شود صحيح است به مورد .به تصويب رسيد 3/8/77مورخ 

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  
  

   پرورش و  آموزش  شوراهاي  وظايف و اعضاء  تركيب
  و صنعتي  مناطق آزاد تجاري

  12/12/1377تاريخ8/5205/120شماره ابالغ -  6/12/1377تاريخ  632جلسه
   

مصـوب مجلـس شـوراي اسـالمي      و پـرورش قانون تشكيل شوراهاي آمـوزش   9به استناد ماده 
صـنعتي بـه    منـاطق آزاد تجـاري و   و پـرورش تركيب اعضاء و وظايف شوراي آموزش 

 :گردد تعيين مي زيرشرح 

 صنعتي مناطق آزاد تجاري و و پرورشتركيب اعضاي شوراي آموزش  -1ماده  

 )شورا رئيس( منطقه آزاد رئيس -1 

يكـي   باشد،  آزاد امام جمعه نداشته  صورتي كه منطقه در(امام جمعه منطقه آزاد  -2 
نتخاب امام آشنايي بيشتري دارد به ا و پرورشاز روحانيون كه به مسائل آموزش 

 ) استانجمعه مركز 

 )شورا رئيسنايب ( استان و پرورشمديركل آموزش  -3 

 )مسئول تعيين دستورجلسات شورا و دبير(منطقه آزاد  و پرورشآموزش  رئيس -4 

 .معاون فرهنگي منطقه آزاد -5 

 .منطقه آزاد پزشك معتمد درماني يا مركز بهداشتي، مدير -6 

 انجمـن اوليـاء و   معتمـدان منطقـه بـه پيشـنهاد     ان ياآموز دانشنفر از اولياي  دو -7 
 .مربيان منطقه آزاد

به انتخاب مديران مـدارس   )يك نفر ازبرادران از خواهران و يك نفر( مدير نفر دو -8 
 .منطقه آزاد

  و پرورشآموزش  نماينده وزير -9 

 امضاي وزيـر  صنعتي با تجاري و ناطق آزادم و پرورشاحكام اعضاي شوراي آموزش  -1تبصره  
 .شود مي صادر و پرورشآموزش 

بـر طبـق دسـتورالعملي اسـت كـه وزارت       8و6،7انتخاب افراد مـذكور در بنـدهاي    -2تبصره 
 .كند مي  ابالغ  و پرورش  آموزش 

 اسـتان  و پرورشكل آموزش  منطقه آزاد به پيشنهاد مدير و پرورشآموزش  رئيس -3تبصره  
 و پـرورش حكم مـدير كـل آمـوزش     با منطقه آزاد و پرورش وتأييد شوراي آموزش  و

 .شود منصوب مي استان
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صنعتي بـراي مـدت دوسـال     تجاري و مناطق آزاد و پرورشاعضاي شوراي آموزش  -4تبصره  
جانشـين وي   يك از اعضاء، استعفاي هر يا فوت و صورت تغيير، در شوند و انتخاب مي

انتخاب مجدد  .شود مربوط تعيين مي هاي دستورالعمل اين مصوبه و به ترتيب مقرر در
 .اعضاء مجاز است 

و صـنعتي شـوراي آمـوزش     منـاطق آزاد تجـاري و   و پـرورش وظايف شوراي آموزش  -2ماده  
و   دار وظايف و اختيـارات شـوراي آمـوزش    صنعتي عهده تجاري و مناطق آزاد پرورش
 .شهرستان مصوب مجلس شوراي اسالمي خواهدبود پرورش

صنعتي حداقل مـاهي يكبـار تشـكيل     مناطق آزاد تجاري و و پرورششوراي آموزش  -3ماده  
 تصميمات آن با سوم اعضا رسميت يافته و حضور دو جلسات شورا با دهد و جلسه مي

  .اكثريت آراي اعضاي حاضر معتبر خواهدبود
 صـنعتي در  و  منـاطق آزاد تجـاري   و پرورشتركيب اعضاء و وظايف شوراهاي آموزش :موضوع 

بـه   6/12/1377مـورخ   و پـرورش دومين جلسه شوراي عالي آموزش  سي و و ششصد
  .به مورد اجرا گذاشته شود صحيح است، .تصويب رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  منطقه قشم و پرورشآموزش  شوراي
  13/12/1380تاريخ8/4765/120شماره ابالغ -  25/11/1380تاريخ  671جلسه

  
مصـوب   هـا  ناوشهرسـت  هـا  اسـتان  و پـرورش قانون تشكيل شوراهاي آموزش  9به استناد ماده  

 و پـرورش تركيب اعضاء و وظايف شوراي آمـوزش   مجلس شوراي اسالمي، 29/10/72
 :شود تعيين مي منطقه قشم به شرح زير

 :منطقه قشم و پرورشتركيب اعضاي شوراي آموزش  -1ماده 

 )رئيس(قشم  منطقه آزاد رئيس -1

 )رئيسنايب ( استان و پرورشسازمان آموزش  رئيس -2

 فرماندار -3

 پرورش قشم رؤساي آموزش و -4

 )تشيع تسنن و(ائمه جمعه قشم  -5

 شهرداران قشم و سوزا -6

 )قشم وسوزا( رؤساي شوراي اسالمي شهر -7

هاي مختلف به انتخاب مشترك رؤساي آمـوزش   دوره مديران مدارس از از سه نفر -8
 .قشم و پرورش

مربيان مـدارس   اولياءو هاي انجمنآموزان به انتخاب رؤساي  سه نفر از اولياء دانش -9
 .قشم

 .بهداشت سازمان منطقه آزاد مدير شبكه بهداشت قشم و مدير -10

 سازمان منطقه آزاد  و پرورشمديريت آموزش  -11
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فرهنگي قشم به انتخاب مشترك رئـيس منطقـه آزاد قشـم،     نظر در امور صاحب -12
 . استان و پرورشفرماندار و رئيس سازمان آموزش 

 .براي مناطق آزاد و پرورشآموزش  نماينده وزير -13

و آمـوزش   امضـاي وزيـر   منطقـه قشـم بـا    و پـرورش احكام اعضاي شوراي آموزش  -1تبصره  
 .شود صادر مي پرورش

و  استان و پرورشسازمان آموزش  رئيسقشم با پيشنهاد  و پرورشرؤساي آموزش  -2تبصره  
و سـازمان آمـوزش    رئـيس ابالغ  با سازمان منطقه آزاد قشم تعيين و رئيستأييد 
 .منصوب خواهندشد استان پرورش

 شوند و منطقه قشم براي مدت دوسال انتخاب مي و پرورشاعضاي شوراي آموزش  -3تبصره  
 استعفاي هريك از اعضاء، جانشين وي به ترتيب مقـرر  يا فوت و يير،صورت تغ در
  .انتخاب مجدد اعضاء مجاز خواهدبود .شود مي  اين مصوبه تعيين در

منطقـه قشـم    و پـرورش منطقه قشم شوراي آموزش  و پرورشوظايف شوراي آموزش  -2ماده 
شهرسـتان مصـوب مجلـس     و پـرورش اختيـارات شـوراي آمـوزش     عالوه بر وظايف و
 :دار خواهدبود عهده نيز وظايف زير را شوراي اسالمي،

 .رعايت اساسنامه مربوط تأسيس دارالقرآن با -1 

 .نامه مربوط آئينرعايت  فوق برنامه با هاي كالسصدور مجوز تشكيل  -2 

خـاص مدرسـه    هاي عمرانـي و  صورت تقبل هزينه روزي در تأسيس مدرسه شبانه -3 
 سـازمان منطقـه آزاد قشـم بـا     يـا  و پرورششوراي آموزش  سويوزي از ر شبانه

 ) 6به استثناء ماده ( رعايت اساسنامه مربوط

 تشـكيل جلسـه خواهـد    بـار   منطقه قشم حداقل ماهي يك و پرورششوراي آموزش  -3ماده  
اكثريـت   تصـميمات آن بـا   سوم اعضاء رسميت يافتـه و  حضور دو جلسات شورا با.داد

  .اعضاء حاضر معتبر خواهدبودآراي 
يكمـين   و هفتـاد  و قشم در ششصد و پرورشتركيب اعضاء و وظايف شوراي آموزش  :موضوع  

صـحيح  . به تصـويب رسـيد   25/11/1380مورخ  و پرورشجلسه شوراي عالي آموزش 
  .است به مورد اجراء گذاشته شود

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  



  

229 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

              
                
                

  اسناد
  تحولي و توسعه

  
  

  
  
  

    



  

230 

 

طراحي و اجراي مطالعه ملي به منظور آسيب شناسي آموزش و 
  كشور ههاي توسع و ترسيم چشم انداز آينده در برنامه  پرورش

  

  20/3/82تاريخ  1000/120شماره ابالغ  -  6/3/82مورخ 686جلسه 
  

شناسـي آمـوزش و    مطالعه ملي به منظور آسـيب كند  موافقت مي و پرورششوراي عالي آموزش 
هـاي توسـعه كشـور انجـام و      پرورش در وضعيت كنوني و ترسيم چشم انداز آينده آن در برنامـه 

 .ارائـه شـود   و پرورششوراي عالي آموزش گزارش آن به تدريج جهت بررسي و اتخاذ تصميم به 
شور تهيه و بـه اجـرا درخواهـد    ريزي ك چارچوب اين طرح با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه

  .آمد

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  توسعه آموزش و پرورش در عصر فناوري اطالعات و ارتباطات
  20/7/83تاريخ7243/120شماره ابالغ –  3/6/1383تاريخ710جلسه

  
هاي نوين اطالعات و ارتباطات در توسعه همه جانبه علمـي، آموزشـي،    با عنايت به نقش فناوري

ها و تهديدهاي حاصـل از آن در صـحنه داخلـي و     فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي كشور و فرصت
المللي و با توجه به نقش آموزش و پرورش در فرايند توسعه كشور و ضرورت استفاده بهينـه   بين

ها در بهبود كيفيت آموزش و پرورش مكلف است با انجام مطالعات الزم و استفاده  ناورياز اين ف
نسبت بـه تجديـد   ) wsisاز جمله اسناد اجالس جهاني جامعه اطالعات (المللي  از تجربيات بين
هاي آموزشي و پرورشي و فراهم آوردن زمينـه بـه كـارگيري فنـاوري اطالعـات و       نظر در برنامه
عنوان بستري مؤثر در بهبود كيفيت آموزش و پرورش كشور اقدامات زير را معمـول  ارتباطات به 

  :دارد
طرح جامع و مباني نظري كاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات در آمـوزش و پـرورش را بـا     -1

رعايت اهداف و وظايف آمـوزش و پـرورش و بـا توجـه بـه شـرايط فرهنگـي، اجتمـاعي و         
ش ماه تدوين و براي بررسي و تصـويب بـه شـوراي    اقتصادي كشور حداكثر ظرف مدت ش

  .عالي آموزش و پرورش ارائه نمايد
فنـي و   نظـري و ( متوسـطه  راهنمـايي و  هـاي ابتـدايي و   هـاي درسـي دوره   دركليه برنامه -2

آمـوزان   نيـاز دانـش   ارتباطات به عنوان مهارت عمومي مـورد  فناوري اطالعات و ،)اي حرفه
وضـوعات  م مآمـوزان در تمـا   دانـش  و پـرورش اي كه آمـوزش   مطمح نظر قرارگيرد به گونه

 .ارتباطات توام گردد و  اطالعات  بكارگيري فناوري و  يادگيري با  درسي

هاي آموزش ضمن خدمت به نحـوي تجديـد    هاي تربيت دبير، تربيت معلم و دوره در برنامه -3
يه معلمان و كاركنـان آمـوزش و پـرورش در طـول برنامـه چهـارم       نظر به عمل آيد كه كل

اي، اجتماعي خـود بـا فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات و       توسعه و متناسب با نيازهاي حرفه
 .آموزان آشنا شوند نحوه بكارگيري آن در فرآيند تعليم و تربيت دانش

متناسـب بـا الگـوي     در طراحي و تأمين فضا، امكانات و تجهيزات مدارس و مراكز آموزشي -4
آموزان تجديد  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات براي ايجاد بستر الزم در يادگيري دانش

 .نظر به عمل آيد

گسترش شبكه ملي رشد به عنوان بستر تبادل اطالعـات، علمـي، آموزشـي و پرورشـي بـا       -5
  .عنايت به ضوابط و مقررات فرهنگي مصوب مراجع ذيربط مورد حمايت قرار گيرد
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 توسعه آموزش و پرورش در عصر فناوري اطالعات و ارتباطـات در هفتصـد و دهمـين    :موضوع
  .به تصويب رسيد 3/6/1383تاريخ  به  و پرورش  آموزش  عالي  شوراي  جلسه 

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

 ريزي، نظام نظارت و محورهاي مورد تدوين چارچوب نظام برنامه
  توسعه آموزش و پرورشانتظار از يك برنامه پنج ساله 

  11/3/84تاريخ10972/120شماره ابالغ –13/11/1383تاريخ 720جلسه 
  

  :ماده واحده
ريزي، نظـام نظـارت    ماه چارچوب نظام برنامه 4وزارت آموزش و پرورش مكلف است ظرف مدت 

و محورهاي مورد انتظار از يك برنامه پنج سـاله توسـعه آمـوزش و پـرورش را در سـطوح ملـي،       
ريزي توسعه كشـور، تـدوين نمـوده و جهـت بررسـي و       اي با رعايت نظام برنامه ي و منطقهاستان

تصويب به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه و امكانات و تدابير الزم براي تحقـق آن را فـراهم   
  .نمايد

ريزي، نظام نظارت و محورهاي مورد انتظار از يـك برنامـه    تدوين چارچوب نظام برنامه :موضوع
ج ساله توسعه آموزش و پرورش در هفتصد و بيستمين جلسه شوراي عالي آمـوزش  پن

  .به تصويب رسيد 13/11/1383و پرورش مورخ 
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  سند توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آموزش و پرورش
  1/7/86تاريخ5122/120شماره ابالغ -  1/3/1386تاريخ  747جلسه

  
  مقدمه

اقتصادي، علمـي و فنـاوري   شوري توسعه يافته با جايگاه اول بيست ساله؛ ايران كدر چشم انداز 
الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده داراي هويت اسالمي و انقالبي و  در سطح منطقه،

عمق بخشـي   دستيابي به اين مهم نيازمند اعتالء و. ترسيم شده استالملل  و موثر در روابط بين
هاي انقالب اسـالمي در انديشـه و عمـل نسـل      ارزش بصيرت ديني و نهادينه سازيو به معرفت 

  .جوان و تقويت روحيه ايثار و اميد به آينده در پرتو تحقق فضايل اخالقي و ايماني است
 در تحقـق اهـداف و  و تربيتي كشـور   موثرترين دستگاه آموزشي نهاد آموزش و پرورش به عنوان

ل در افق چشم انداز، خود نيازمند تحـو علمي و فناوري مورد نياز  رهنگي،هاي امور ف زير ساخت
  .هاي محوله است هاي الزم براي ايفاء مأموريت توانمنديو دگرگوني و اصالح در جهت كسب 

دهـي در جهـت بازسـازي     ها و امكانات در پيش رو براي سرعت بخشي و شـتاب  از جمله فرصت
گيـري از پديـده    يـادگيري، اسـتفاده و بهـره    -ددهينظام آموزش و پرورش و تحول در فرآيند يا

فناوري اطالعات و ارتباطات است كـه بايـد بـه عنـوان يكـي از مهـم تـرين راهبردهـاي دسـت          
البته با توجه به سـرعت و گسـتردگي و عمـق تحـوالت     . اندركاران آموزش و پرورش كشور باشد

پديـده و مـديريت آگاهانـه و    هـاي ايـن    ناشي از به كارگيري فناوري اطالعات، شـناخت ويژگـي  
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خدمت اهداف متعـالي نظـام اسـالمي     در ملي و هاي ديني و هوشمندانه آن كه مبتني بر ارزش
  .ضرورتي اجتناب ناپذير است باشد،
پـردازش اطالعـات و در   رتباطات تكيه بـر توليـد، اشـاعه و    ترين ويژگي فناوري اطالعات و ا مهم

هـا و   هـا و همـه زمـان    با حـداقل هزينـه  زمان ممكن  ترين ر دادن آن در كمدسترس همگان قرا
كننـدگان   تـرين توليـد   آموزش و پـرورش نيـز يكـي از بـزرگ    ها است و در عين حال نهاد  مكان

كننده و ذخيـره كننـده اطالعـات و دانـايي محسـوب        ترين مصرف اطالعات و بدون ترديد عمده
  .شود مي

هـاي دينـي و    در كشور ما با توجه به گستردگي آموزش و پرورش و توجه بـه مولفـه   اين موضوع
هاي ديني مبتنـي بـر    ملي از اهميت و ارزش بااليي برخوردار است و با پشتوانه اعتقادي و آموزه

 توانـد بـا   و ذهني در سطح ملي، مـي  استعداد باالي علميتفكر و خرد ورزي و دانش پژوهشي و 
و گسترش اطالعات و دانـش عمـومي و   اطالعات و ارتباطات عالوه بر بسط ي اورگيري از فن بهره

اطـالع رسـاني   و معلمـان و ديگـر كـاربران، زمينـه     دسترسي آسان و كم هزينه براي فراگيـران  
اي مورد نظر در افق چشم انـداز و سـازماندهي و بسـيج امكانـات و     ه مناسب براي تحقق ويژگي

هـاي   ارزش هـا و  كشور در توليدات علمي جهان و پيامش سهم ايهاي كشور در جهت افز ظرفيت
  .الملل باشد بينانقالب اسالمي در سطح 

توان نقش جايگاه فناوري اطالعات و ارتباطـات را   البته از منظر عدالت آموزشي و توسعه نيز مي
  .مؤثر دانست

: شاره شـده اسـت  همچنان كه در بخشي از بيانيه نشست اجالس عالي سران جهان به اين معنا ا
اي كه در آن همگان بتوانند اطالعـات و دانـش را خلـق كننـد، بـه آن       در راه رسيدن به جامعه«

در  قــادر شــوند افــراد و دسترســي داشــته باشــند، آن را بــه كارگيرنــد و بــه اشــتراك بگذرانــد
را محقـق   به طـور كامـل اسـتعدادهاي خـود     بهبود كيفيت زندگي خويش، ارتقاءتوسعه پايدار و

  ».محور اصلي است و پرورشآموزش  سازند،
با عنايت به آنچه گذشت به استناد مصوبه هفتصـد و دهمـين جلسـه شـوراي عـالي آمـوزش و       

و با رعايت اهداف و وظائف وزارت آموزش و پـرورش و توجـه بـه شـرايط      3/6/83پرورش مورخ 
آمـوزش و  سند توسـعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات در     فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور 

   .به شرح پيوست مورد تصويب قرار گرفت پرورش
  اختصارات 

توسـعه و كـاربري فنـاوري    "و  )فـاوا ( بـه اختصـار    "فناوري اطالعات و ارتباطات "در اين سند
  .دشو خوانده مي) تكفا( "اطالعات و ارتباطات
  تعاريف عملياتي

  :اند تعاريف ذيل مورد استفاده قرار گرفته با استفاده دراين سندهاي مورد  واژه
،  هـاي اجتمـاعي   واقعيـت  و هاي مبتني بر ايـدئولوژي نظـام    داوري اي از ارزش  آميزه :انداز شمچ

  ، كه تصوير سازگاري از آينده ممكن و مطلـوب  محيطي جامعه است  ، اقتصادي و زيست فرهنگي
 . 1را ترسيم نمايد

، مخاطبـان و   فعاليـت  ، نـوع  وجـودي هـايي را كـه بيـانگر فلسـفه      كليه مسائل و برنامه :مأموريت 
 .گويند ميجامعه است مأموريت سازمان  ر سطح د سازمان   يك كارهاي   چگونگي انجام

                                                           

اصـلي تحـوالت سـاختاري نهـادي و       هاي راهبردي و جهات گزينش  تبيين  انداز، معطوف به چشم  عبارت ديگر، هدف نهايي به. 1

  . طرف جامعه آرماني است هاي ميان مدت در مسير حركت به هاي انتخاب براي تدوين برنامه ارائه عرصه

هـا در قالـب    ها و انجام مأموريت گيري جهت رسيدن به هدف ها براي تصميم گر تدوين مجموعه مقررات و مالكبه عبارت دي -2

 .راهبردهاي انتخاب شده است
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  يـابي بـه   دسـت مات را بـراي  ها، حركات و اقـدا  گيري چارچوبي است كه مجموعه جهت: راهبرد
هاي مطلـوب و   دست آوردن موقعيتگذاري را براي به  ام كلي اولويتكند و نظ اهداف ترسيم مي

  . كند مشخص ميثي كردن تهديدها در حال و آينده خن
هـاي   رويـه هـا و   ها، مداخله ا و انتخاب هدفه رهنمودهايي است كه در تعيين اولويت: مشي خط

 2 .رود گيري درباره منابع به كار مي تصميم

فـرآوري   توليـد و اي نـوين اسـت كـه در آن مركزيـت توجـه از       جامعـه : محـور  داناييجامعه 
يافتـه و همچنـين اهميـت نقـش فكـر و دانـايي در        محصوالت به فرآوري دانش و دانايي تغيير
 . يابد مقايسه با نقش منابع فيزيكي افزايش مي

مخـابرات  ر، اطالعات و طي سه حوزه كامپيوتپوشاني و تعا از هم: ارتباطات و اطالعات فناوري
آوري اطالعـات، پـردازش و    جمـع وران، قابليـت   كه به مجموعه بهـره به نحوي شكل گرفته است 

 . دهد ارسال آن به هر نقطه ديگري را مي

بـه   يا بـدون آنكـه لطمـه    د،يـ نما يفراهم مـ  را امروز يازهاياست كه ن يا توسعه :داريپا توسعه
  .وارد نمايد شانيازهايبرآورده كردن ن يبرا ندهيآ يها نسل ييتوانا

مكـاني در  هاي مربوط به فاصله زمـاني و   ديتاي است كه در آن محدو جامعه: اطالعاتي جامعه
ادي، جغرافيـائي در تعـامالت اقتصـ   اند و اهميت مرزهـاي   ت كمرنگ شدهبه شد ها فعاليتانجام 

مبادلـه   ه،وسـيع توليـد شـد    بسـيار اي  گونـه  اطالعات بـه . فرهنگي و سياسي كاهش يافته است
شـدن كـاربري    الگوهاي زندگي و كار در نتيجـه فراگيـر  . گيرد قرار ميمورد استفاده  گردد و مي

 اقتصـادي، انـد و تأثيرپـذيري    سيار وسيع شدهفناوري ارتباطات و اطالعات دستخوش تغييرات ب
 . العاده تسهيل شده است فوق يكديگر سياسي جوامع از فرهنگي و

اطالعـات جديـد،   ازش اطالعات موجود به منظـور خلـق   افرادي كه به وسيله پرد: دانا كنانكار
 . نمايند ميف و حل مشكالت سازمان، ارزش خلق جهت تعري

مـنش  ، كسب و انتقـال دانـش را داشـته و    سازماني است كه مهارت ايجاد: يادگيرنده سازمان
  سازد ميدستخوش تحول گيري از دانش نوين و متعلقاتش،  خود را در جهت بهره

 مفروضات

سـند، نگـاه بـه    در تهيه و تنظـيم ايـن   1عالي آموزش و پرورش   با عنايت به متن مصوبه شوراي 
 .پرورش بوده استساز در آموزش و  ت، نگاه توانمندفناوري اطالعات و ارتباطا

اسـت، اگرچـه در   ها در برابر تهديـدها بـوده    فرصت اين سند، استفاده ازنگرش حاكم در تدوين 
 .اند اسناد بخشي، تهديدها نيز مورد مداقه قرار گرفته

 برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهـوري اسـالمي  "از آنجا كه اين سند در 
 .د بازنگري قرار خواهد گرفتچهارم، مور، مفروض است كه در پايان برنامه تهيه گرديده2 ايران

مفروض اسـت كـه سـند    ، باشد ميدر دست تهيه  "سند ملي آموزش و پرورش"با توجه به آنكه 
 .بازنگري و اصالح خواهد شدز آن حاضر، پس از تدوين سند مذكور و به تبعيت ا

  مستندات تدوين سند
  ؛فلسفه و اهداف نظام آموزش و پرورش -1

                                                           

آموزان براي حضور  و تقويت مهارت دانش ها در بهبود كيفيت آموزش و پرورش استفاده بهينه از اين فناوريو ضرورت ... ”.�

مكلف است با انجام مطالعات الزم و استفاده از تجربيات  و پرورشفعال و اثر بخش در جامعه اطالعاتي، وزارت آموزش 

و هاي آموزشي و پرورشي  نسبت به تجديد نظر در برنامه) wsisاز جمله اسناد اجالس جهاني جامعه اطالعاتي (المللي  بين

  ...به عنوان بستري موثر در بهبود كيفيت آموزش و پرورش كشور گيري فناوري اطالعات و ارتباطاتفراهم آوردن زمينه به كار

 

  ”...با توجه به شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور پرورش وو آموزش  اهداف و وظايفبا رعايت  �
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 مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش؛ هاي تحصيلي اهداف دوره -2

  جمهوري اسالمي ايران؛ ساله 20انداز  سند چشم -3
  فرهنگي؛ اجتماعي و اقتصادي،برنامه چهارم توسعه  -4
  ؛)2003دسامبر WSIS(ي بيانيه اجالس عالي سران جهان درباره جامعه اطالعات -5
فناوري اطالعـات و  ي ها كلي، راهبردها و سياست هاي هدف، مأموريت، چشم انداز -6

در آمـوزش    ITپيشنهادي شوراي راهبري (ارتباطات در نظام آموزش و پرورش ايران
  ). و پرورش

  اصول - 1
 توانمند سازي و تحول آفريني . 1 - 1

توانمند سـازي و تحـول   ايت طيف كاربري از سطح ابزار تا توسعه فاوا در آموزش و پرورش با رع
  .وري نظام آموزش و پرورش خواهد بود بهرهمنظور اصالح، افزايش كارايي و ه ب
 نظام آموزش و پرورش  يادگيري تسهيل دستيابي به اهداف. 1 -2

آموزش و پـرورش  ات تسهيل دستيابي به اهداف نظام كاربرد فاوا در آموزش و پرورش بايد موجب
  .ان را فراهم آوردآموز دانشملي  و بويژه تقويت هويت ديني

 علمتاكيد بر نقش وجايگاه م. 1 - 3

 –فرآينـد يـاددهي   در معلم و مدرسـه  تقويت نقش كاربرد فاوا در آموزش و پرورش بايد موجب 
 .شوديادگيري 

 عدالت آموزشي. 1 - 4

  . موجب توسعه عدالت آموزشي شود بايد و پرورشفاوا درآموزش  كاربرد
 امنيت و امانت اطالعات. 5-1

حريم خصوصي افراد، ايمني و سـالمت  هاي فاوا بايد تمهيدات الزم براي حفظ  در طراحي برنامه
  .بيني شود هاي ارتباطي پيش شبكهامنيت ها و  پايگاه

  حفظ و تقويت ارزش هاي اخالقي و فرهنگي.6-1
و هاي اخالقي، فرهنگي و ملي بايـد در كـاربرد فـاوا در آمـوزش      رعايت هنجارها و تقويت ارزش

  .مورد تأكيد قرار گيرد پرورش
  چشم انداز -2

نظـام آمـوزش و    ارتباطـات بـه منظـور تغييـر رويكـرد      گسترده از فناوري اطالعات وگيري  بهره
هـاي آموزشـي برابـر در     پرورش به سمت سازماني يادگيرنده و پژوهنـده و برخـوردار از فرصـت   

  .يادگيري مبتني بر دانايي و فرهنگ اسالمي -محيط ياددهي
  مأموريت - 3

فاوا در نظـام آمـوزش و پـرورش بـا      يادگيري مبتني بر -فراهم آوردن محيط ياددهي .1
 :تاكيد بر

نظـام   براي به كارگيري هدفمند فـاوا در  و پرورشتوانمند سازي منابع انساني آموزش   .2
  .تربيت كشور تعليم و

گيـري متناسـب از فـاوا و تـأمين محتـواي       ريـزي درسـي بـا بهـره     سازي نظام برنامهباز  .3
  .الكترونيكي پويا

پژوهنده با به كـارگيري هدفمنـد    آموز دانشهاي  توانمنديمتوازن  توسعه همه جانبه و  .4
  .فاوا

تبـاطي و اطالعـاتي   هاي ار تأمين تسهيالت و امكانات الزم به منظور دسترسي به شبكه  .5
  .آموزش و پرورش كشور براي تمام سطوح
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بـر اسـاس    و پـرورش دارد كليه مراكز وابسـته بـه آمـوزش    استانتأمين فضا و تجهيزات   .6
 .ضوابط و معيارهاي فني مبتني بر فاوا

فـاوا بـه منظـور تحقـق اهـداف سـازمان        نظام سازماني و مديريت مبتنـي بـر   برقراري  .7
 .يادگيرنده

  راهبردها - 4
ـ   .1 كـارگيري فـاوا در آمـوزش و    ه فرهنگ سازي و ايجاد زمينه مساعد بـراي ب

 پرورش

كليـه سـطوح وزارت   مهندسي مجدد نظام مديريت و فرآينـدهاي سـازماني    .2
هـاي آمـوزش    هـا و روش  آموزش و پرورش مبتني بر فاوا و تحول در برنامـه 

 .منابع انساني متناسب با آن 

 .هاي علمي و پژوهشي كشور استفاده از ظرفيت .3

هـاي   هاي تحصيلي و برنامه هاي آموزشي و درسي كليه دوره تحول در برنامه .4
  .آموزشي معلمان با استفاده مناسب از فاوا

 .ها در جهت برون سپاري خدمات مرتبط با فاوا افزايش فرصت .5

توسـعه  مرتبط با فاوا در آموزش و پـرورش  دارد سازي فضا و تجهيزات استان .6
  .شبكه ملي مدارس

 .فارسي زبانتوسعه محتواي آموزشي الكترونيكي به  .7

  .اي هاي آموزشي و پژوهشي شبكه و توسعه فعاليت ايجاد .8
  ها خط مشي – 5

هاي مبتنـي   ريزي ها و فعاليت آموزشي و اخالقي در كليه برنامه ضوابط تربيتي،رعايت  .1
 بر فاوا

اعـم از   –تأكيد بر آموزش نيروي انساني در حوزه فاوا توسط مراكـز واجـد صـالحيت     .2
هاي آموزشي توسط مراكز وابسـته بـه آمـوزش و     و ارزشيابي دوره -دولتي و خصوصي

 پرورش

  .فاوابرداري از  با بهره هاي اداري و آموزشي در فرايندتعامالت سازماني ساماندهي  .3
هـاي اداري و   توسـعه شـبكه   بـراي  كشـور  تي موجـود هـاي مخـابرا   استفاده از ظرفيت .4

  هاي موازي گري در ايجاد ظرفيت و اجتناب از تصدي آموزشي
  .ملي و جهاني در سطوح آموزشي –هاي علمي  هدفمند از شبكه استفاده توسعه .5
 بر اساس قوانين مربوط يت معنويحفظ حقوق مالك .6

  .هاي ارتباطي و اطالعاتي شبكه امنيت ها و ه ايمني و سالمت پايگا .7
 ضوابط و معيارهاي ساخت و تجهيـز فضـاهاي آمـوزش و پـرورش     داردها،استانرعايت  .8

  .براي استفاده از فاوا
گيـري   بـا بهـره   هـاي درسـي   ريزي محتـواي برنامـه   دهي و برنامه رعايت اصول سازمان .9

 .متناسب از فاوا

  .توجه ويژه به امر تحقيق و پژوهش در آموزش و پرورش .10
آموزشي نظـام آمـوزش و    هاي توسعه فاوا با اهداف تربيتي و ها و سياست انطباق برنامه .11

 .ها  پرورش كشور و متقابال متناسب سازي مقررات آموزشي با اين سياست ها و برنامه

داردهاي اسـتان موزش نيروي انساني متناسب با و آ معلم اولويت در تجهيز مراكز تربيت .12
  .فاوا

  .هاي آموزشي شبكه  فارسي در محيط زباناز  استفاده اولويت در .13
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 معلمـان در  آمـوزان و  بخشي دانـش  تحرك ترغيب وهاي مناسب براي  استفاده از روش .14
  .توليد محتواي الكترونيكي

توليـد نـرم افزارهـاي    و ي الكترونيكـي  هـا  آمـوزش  ارائـه  ترغيب بخش غيردولتـي در  .15
  .و مقررات مربوطها سياست متناسب با آموزشي و پرورشي

  الزامات - 6
هـاي مـرتبط،    هـا و ديگـر بخـش    هـا، سـازمان   دارد وزارتخانـه  براي تحقق مفاد اين سند ضرورت

اهم الزامات عبارتنـد  . هاي الزم را با وزارت آموزش و پرورش به عمل آورند همكاري و هماهنگي
 : از

اجراي دقيق و  و نظارت بر دبيرخانه شوراي عالي آموزش و پرورش مسئوليت پيگيري .1
 .عهده دارد بر هاي مرتبط با آن را نامه آئينكامل مفاد اين سند و 

 ريزي كشـور  با همكاري سازمان مديريت و برنامه وزارت آموزش و پرورش موظف است .2
سـند حاضـر    مفـاد ور تحقـق  به طريق ممكن ساختار سازماني مناسب فاوا را به منظـ 

  .ايجاد نمايد
هـاي بـين بخشـي و غيردولتـي در      قوانين و مقررات مناسب براي استفاده از ظرفيـت  .3

 .ذيربط وضع گردد ا توسط مراجعتوسعه فاو

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي و سـازمان صـدا و سـيماي جمهـوري اسـالمي ايـران        .4
هـاي فرهنـگ سـازي و اطـالع      مشاركت و همكاري الزم را در خصوص اجراي برنامـه 

 .وزارت آموزش و پرورش به عمل آورند با اين سند رساني در چارچوب مفاد

دسترسي آسـان   منظور برقراري ارتباط پرسرعت،  به تسهيالت الزم منابع، اعتبارات و .5
ي هـا  امكانات و شـبكه  ،فراگيران به تجهيزات و )معلمان به ويژه( منابع انساني ارزان و

  .اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد بط دريرمراجع ذ  ازسوي  ارتباطي
 و پرورشـي،  آموزشـي  مراكز تجهيز به منظور نياز امكانات مورد و مالي انساني و منابع .6

نيـاز    بـه   باتوجه محتوا همچنين توليد و نگهداري تجهيزات و  ايمني پشتيباني فني،
  .گيرد قرار و پرورشوزارت آموزش  اختيار بط درذير مراجعتوسط هاي تحصيلي  دوره

اسـتفاده از   بـا  يو پرورشـ  سـازي فضـاهاي آموزشـي    بهينـه  منابع الزم براي ساخت و .7
ــاو  داردهاياســتان ــر  وســطا تف ــرورشوزارت آمــوزش  اختيــار در  بطمراجــع ذي  و پ

 .قرارگيرد

 پـرورش پيشنهادي آمـوزش و  هاي  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براي اجراي برنامه .8
تصـويب   هـاي علمـي،   ظرفيـت  امـر اسـتفاده از   هـاي الزم را در  همـاهنگي  همكاري و

هـاي آموزشـي تربيـت معلـم و      آن دردوره هاي آموزشي فاوا و استفاده كارآمد از برنامه
 .به عمل آورد ، با وزارت آموزش و پرورشتربيت دبير

اعات كالسـي بـراي   تسهيالت ويژه به منظـور اسـتفاده از فـاوا در اوقـات خـارج از سـ       .9
 .فراهم شود ها و نهادهاي كشور سازمان فراگيران، توسط

، فراگيـران هاي خاص براي معلمان و  ريزي و اجراي دوره ضروري است به منظور برنامه .10
ريـزي كشـور بـه     منابع و اعتبارات الزم از سوي سـازمان مـديريت و برنامـه    اختيارات،

 .داده شود آموزش و پرورش

 و چهـل و  در هفتصـد  توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات در آمـوزش و پـرورش  سند : موضوع
  .به تصويب رسيد 1/3/1386 مورخشوراي عالي آموزش و پرورش جلسه  هفتمين

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
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  نحوه محاسبه نيروي انساني مورد نياز مقاطع مختلف تحصيلي
  1/9/1366تاريخ دش/2153شماره ابالغ - 28/8/1366تاريخ  429جلسه

  
مقاطع مختلف تحصيلي با توجه به مراتب زيـر   مقرر داشت نيروي انساني مورد نياز عالي ياشور

  .محاسبه گردد
  :دوره ابتدايي

التعليم را تحـت پوشـش    مكلف است كليه افراد الزم و پرورشوزارت آموزش : در روستا -1-1
بديهي است چون آموزش و . التعليم در روستا مطرح نيست و كميت كودكان الزم آورد

 شود نسبت يابد و در روستاهاي كم جمعيت وارد مي پرورش اصوالً هر ساله توسعه مي
  .رود تر مي ئينابه كالس پ آموز دانش

ور نفر براي هر كالس منظـ  25به كالس دوره ابتدايي در شهر  آموز دانشنسبت  :درشهر-2-1
  .گردد

  :دورة راهنمايي و متوسطه نظري -2
بـه كـالس در دوره راهنمـايي تحصـيلي و دوره متوسـطه نظـري در        آموز دانشنسبت  -1-2

  .نفر براي هر كالس منظور گردد 20روستا 
به كالس در دوره راهنمايي تحصيلي و دوره متوسطه نظري در شـهر   آموز دانشنسبت  -2-2

  .گردد نفر براي هر كالس منظور 30
بـه كـالس در شـهر و روسـتا در دوره راهنمـايي تحصـيلي و دورة        آمـوز  دانـش نسبت  -2-3

  .نفر براي هر كالس منظور گردد 27متوسطه نظري 
  :اي دورة فني و حرفه -3

نفر براي هر كالس منظـور   30اي   نسبت هنرجويان به كالس در دورة متوسطه حرفه -1-3
  .گردد

نفر براي هـركالس   25س در دورة متوسطه فني و كشاورزي نسبت هنرجويان به كال -2-3
  .باشد ميمذكور  هاي كالس هاي فوق حداكثر تراكم در نسبت. گردد منظور

ابتـدايي هـر     بـراي دورة (ريزي آموزشي با توجه به معيارهـاي فـوق    محاسبه معلم در برنامه -4
متوسـطه هـر     در دورةمعلـم،   5/1كالس يك معلم، در دورة راهنمايي تحصيلي هر كـالس  

  .خواهد بود) معلم 75/1كالس
  .معلمين محاسبه و برآورد بشود% 20محاسبه معلم جانشين بر مبناي  -5
  .نفر منظور گردد 250محاسبه نيروي امور تربيتي بر مبناي يك نفر مربي براي  -6
يگر عوامـل  مدير، معاون، معاون طرح كاد، مربي طرح كاد و د( محاسبه عوامل آموزشي ديگر -7

  .بندي مدارس محاسبه و برآورد خواهد شد با توجه به درجه) آموزشي و غيرآموزشي
مجموع نيـروي انسـاني بـرآورده شـده در     % 25محاسبه عوامل پشتيباني آموزشي بر مبناي  -8

  .فوق منظور گردد
ابط و محاسبه خدمتگزار، سرايدار، نگهبان و ساير عوامل خدماتي با توجـه بـه معيارهـا، ضـو     -9

  .بندي واحدهاي آموزشي در نظر گرفته شود درجه
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ريزي  آموزشي، ستاد تجهيزات آزمايشگاهي، كميته برنامه هاي گروهجديد نظير  هاي فعاليت -10
پـس از تأييـد مقـام وزارت و بـا     ... و پشتيباني جبهه و جنگ، مدارس شاهدآموزشي، ستاد 

  .رددمنظور گ آموزش و پرورشتوجه به مقدورات 
صـد و   نحوة محاسبة نيروي انساني مورد نيـاز درمقـاطع مختلـف تحصـيلي در چهـار      :موضوع

بـه تصـويب    28/8/1366مـورخ   آموزش و پرورشبيست و نهمين جلسه شوراي عالي 
  .صحيح است، به مورد اجرا گذاشته شود. رسيد

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  تحويل مدارك تحصيلي اتباع خارجي صدور و جوزم
  4/11/1369تاريخ13980/120شماره ابالغ – 25/4/1369تاريخ  511جلسه

  
ها كه اقامت آنان در ايـران از   يا ساير مليت براي كليه افراد خارجي اعم از اتباع عراقي، افغاني و«

انـد، بـا    نظر قانوني بالمانع بوده است و در مدارس ايراني ثبت نـام نمـوده و ادامـه تحصـيل داده    
 ».به آنان تحويل گردد انين، مقررات و مصوبات مدارك تحصيلي صادر ورعايت ساير قو

 اند در ايران تحصيل نموده تحويل مدارك تحصيلي اتباع خارجي كه در و مجوز صدور :موضوع
به تصويب  25/4/1369مورخ و پرورشيازدهمين جلسه شوراي عالي آموزش  و پانصد
  .اجرا گذارده شود به مورد صحيح است، .رسيد

 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

 كشور مدارس خارج از و پرورشتفويض اختيار به اداره كل آموزش 
نامه امتحانات داوطلبان آزاد خارج از  آئين نامه امتحانات و در خصوص آئين

  كشور
  6/3/1375تاريخ2/264/120شماره ابالغ -  27/2/1375تاريخ 597جلسه 

   
 :ماده واحده 

مدارس خارج از كشور، كليه اختيـارات   و پرورشبا توجه به تشكيل اداره كل آموزش 
نامه امتحانـات و اختيـارات مشـابه     در مورد آئين ها استان و پرورشادارات كل آموزش 

نامه امتحانات داوطلبان آزاد خارج از كشور و ساير مصـوبات مربـوط، بـه اداره     در آئين
 .گردد ميالذكر تفويض  كل فوق

 نامـه امتحانـات داوطلبـان آزاد    نامـه امتحانـات و آئـين    تفويض اختيارات در مورد آئين :موضوع 
مــورخ  و پــرورشهفتمـين جلســه شـوراي عــالي آمـوزش     و نــود و خـارج از كشــور، در پانصـد  

  .صحيح است، به مورد اجراء گذارده شود. به تصويب رسيد 27/2/1375
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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  شوراي در  پرورش و  آموزش  عالي  شوراي  نماينده  انتخاب  نحوه
 استانبر امور مدارس غيرانتفاعي و شوراهاي نظارت  نظارت  مركزي

  و شهرستان
  8/12/1377تاريخ8/5141/120شماره ابالغ  –6/12/1377تاريخ 632جلسه

 
  

 :مقدمه

قـانون تأسـيس مـدارس غيرانتفـاعي مصـوب مجلـس شـوراي         15نظربه اينكه برابر مفاد مـاده  
در شوراي مركـزي نظـارت بـر امـور      و پرورشاسالمي، يك نفر به انتخاب شوراي عالي آموزش 

سـطح   در نماينـدگاني را  بايـد  همچنـين نماينـده مـذكور    مدارس غيرانتفـاعي عضـويت دارد و  
 اجرايـي،  امـور  در  همـاهنگي  رويـه و   وحـدت  منظور  به لذا نمايد  تخابان ها ناشهرست و ها استان
 .زير خواهد بود  شرح  به  آنان  انتخاب  نحوه

بـه عنـوان نماينـده شـوراي عـالي در شـوراي        و پرورشدبيركل شوراي عالي آموزش  -1ماده  
 .مركزي نظارت بر امور مدارس غيرانتفاعي عضويت خواهد داشت

نماينده شوراي عالي، نمايندگان خود را جهت عضـويت در شـوراي نظـارت بـر امـور       -2ماده  
نمايندگان  .نمايد سال انتخاب و منصوب مي 4براي مدت  ها استانمدارس غيرانتفاعي 

مشـكالت مـدارس    هـا و  بايد آشنايي كافي با وظايف و مصوبات شوراي عالي و رسالت
 .غيرانتفاعي داشته باشند

امـور مـدارس غيرانتفـاعي بالمـانع      شوراي نظـارت بـر   د عضويت نمايندگان درتمدي -تبصره  
 اسـتان نظـارت   گـزارش شـوراي   بر اساس اي چنانچه عدم توانايي نماينده .خواهد بود

تواند نسبت به تغييـر وي اقـدام    محرز شود نماينده شوراي عالي آموزش و پرورش مي
 .نمايد

 هـاي  فعاليـت اي از  پرورش در پايان هر سـال خالصـه  نماينده شوراي عالي آموزش و  -3ماده  
عالي را در شوراهاي نظارت بر امور مدارس غيرانتفاعي بـه شـوراي     نمايندگان شوراي

 .دهد گزارش مي و پرورشعالي آموزش 

 امـور  درشوراي مركزي نظارت بـر  و پرورشنحوه انتخاب نماينده شوراي عالي آموزش  :موضوع
دومـين جلسـه    سـي و  و ششصـد  شهرسـتان در  و استانشوراهاي نظارت  مدارس غيرانتفاعي و
بـه مـورد اجـرا     صحيح است،.به تصويب رسيد 6/12/1377مورخ  و پرورششوراي عالي آموزش 

  .گذاشته شود
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦  
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  تدوين طرح جامع تربيت
  29/3/1379تاريخ8/1016/120شماره ابالغ  – 26/3/1379تاريخ 649جلسه

     
 و پـرورش هاي آموزش  شود با بازنگري همه مؤلفه مأموريت داده مي و پرورشبه وزارت آموزش  

اي كـه   هاي تربيتي آن نسبت به تدوين طـرح جـامع تربيـت بـه گونـه      و تقويت جنبه
بـه شـوراي    نتيجـه را  تربيت لحاظ شود اقدام و موضوع تربيت در همه عوامل تعليم و

 .ارائه نمايد و پرورشعالي آموزش 

و نهمين جلسه شوراي عـالي آمـوزش    چهل و و تدوين طرح جامع تربيت درششصد :موضوع  
  .گذاشته شود اجرا به مورد صحيح است، .به تصويب رسيد 26/3/1379مورخ  پرورش

 

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

  پرورشي هاي فعاليتمشاركت معلمان در 
  29/3/1379تاريخ8/1017/120ابالغشماره  - 26/3/1379تاريخ649جلسه

  
اجـازه داده   و پـرورش ايفاي وظايف پرورشي، بـه وزارت آمـوزش    به منظور مشاركت معلمان در

موظف معلمان مجرب، متعهـد و آشـنا    ساير مراجع قانوني بخشي از ساعاتشود با هماهنگي  مي
خـارج از سـاعات   ن در هـاي آنـا   يا از توانمنـدي  به مسائل پرورشي رابه اين امر اختصاص دهد و

 .التدريس استفاده نمايد موظف با پرداخت حق

هـاي مصـوب    با شـاخص  ها آنآموزش معلمان و ميزان استفاده از  چگونگي انتخاب و - تبصره 
به تصـويب شـوراي عـالي     مراجع ذيربط توسط معاونت پرورشي و تربيت بدني تهيه و

 .خواهد رسيد و پرورشآموزش 

نهمـين جلسـه شـوراي     چهل و و ششصد پرورشي در هاي فعاليتمعلمان درمشاركت :موضوع 
 اجرا به مورد صحيح است، .به تصويب رسيد 26/3/1379مورخ و پرورشعالي آموزش 
 .گذاشته شود

  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

    

  خيرين مدرسه ساز تجليل از
  3/4/1380تاريخ8/790/120شماره ابالغ – 31/3/1380تاريخ  663جلسه

 
كنند، شوراي عالي  به منظو تجليل از اشخاص خيري كه مبادرت به احداث فضاي آموزشي مي

 :كند با موارد زير موافقت مي و پرورشآموزش 

آموزش  موافقت اداره مقررات مربوط به پيشنهاد شخص خير و رعايت ضوابط و نام مدرسه با -1
 .بود خواهد شخص خير مجاز موافقت كتبي با آن نيز تغيير و شود تعيين مي و پرورش

 .مربيان مدرسه احداثي خود خواهدبود و عضو افتخاري انجمن اولياء شخص خير - 2 
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 به صـورت سـاالنه بـه اطـالع شـخص خيـر       مدرسه موظف است گزارشي از عملكرد خود را -3 
 .برساند

 ويـت در اول ي مدرسـه بـا  و پرورشـ هاي آموزشي  براي بهبود برنامه پيشنهادهاي شخص خير -4 
تصـويب   از  پـس  مقـررات،  قـوانين و  صورت عـدم مغـايرت بـا    در شوراي مدرسه بررسي و

 .گردد مي مدرسه اجرا  شوراي

رين،    به تغيير مجاز و پرورشآموزش  -5  در . بـود  نخواهـد  كاربري مدرسه احـداثي توسـط خيـ
در . موارد استثنايي تغيير كاربري پس از اخذ موافقت كتبـي شـخص خيـر بالمـانع اسـت     

كـاربري مدرسـه    منطقـه بـراي تغييـر    و پرورشصورت فوت خير موافقت شوراي آموزش 
 .الزامي است

محـل مناسـبي    ساير اطالعات ضروري در لوح يادمان شامل مشخصات خير، سال تأسيس و -6 
 .شود گردد و در سر درب مدرسه نيز نام شخص خير درج مي مي در مدرسه  نصب

 شصـت و سـومين جلسـه    و ششصـد  در خيرين مدرسـه سـاز   مواردي براي تجليل از :موضوع 
بـه   صـحيح اسـت،   .به تصـويب رسـيد   31/3/80مورخ  و پرورششوراي عالي آموزش  

  .مورد اجرا گذاشته شود
  

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 

  

 هاي مختلف آموزش متوسطه با هاي دوره كارنامهتطبيق   نامه شيوه
  »واحدي –سه ساله متوسطه سالي «دروس دوره

  13/8/80تاريخ8/2221/120شماره ابالغ - 3/8/80تاريخ666جلسه 
 
   تعاريف -فصل اول  

  .»ساله متوسطه 6«دوره  -الف 
شـد طـول    آموز پس از اتمام دوره شش سـاله ابتـدايي وارد دوره متوسـطه مـي     دانش

) سـيكل دوم  -سـيكل اول  (سال بود كه به دو دوره سه سـاله   6اين دوره  تحصيل در
آموز پس از گذراندن سيكل دوم و موفقيت در امتحانات نهـايي   شد و دانش تقسيم مي

ايـن دوره از  . شـد  پايه ششم متوسطه، به اخذ مدرك ديپلم در رشته مربوط نائـل مـي  
  .وسطه به اجرا درآمددر واحدهاي آموزشي مت 1336مهرماه سال 

  »:ساله متوسطه 4«دوره  -ب  
  تحصـيلي   سـاله راهنمـايي    دوره سـه  و  ساله ابتدائي  پنج  تمام دورها از  پس آموز دانش

 از  پس آموز دانش و بود  سال 4 دوره  اين در  تحصيل  طول شد مي  متوسطه  وارد دوره

  مدرك خذا  به متوسطه،  چهارم  پايه  امتحانات نهايي در  موفقيت و  اين دوره  گذراندن
 واحـدهاي  در1353سـال   مهرمـاه  از  دوره  ايـن  .شـد  مـي   نائـل   رشته مربوط در  ديپلم

 .درآمد اجرا  به  متوسطه  آموزشي 

  »:ساله متوسطه به شيوه نيم سالي واحدي سه«دوره  -ج  
آموز پس از اتمام دوره پنج ساله ابتدائي و دوره سـه سـاله راهنمـايي تحصـيلي      دانش

شد طول تحصيل در اين دوره سه سـال و هـر سـال تحصـيلي      وارد دوره متوسطه مي
نيمســال و يــك دوره تابســتاني بــود و دروس بــه شــيوه واحــدي در   2مشــتمل بــر 
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آمـوز پـس از    دانـش . شـد  رائه ميآموز ا هاي تحصيلي و دوره تابستاني به دانش نيمسال
. شـد  واحد درسي در رشته مربوط، به اخذ مدرك ديپلم نائل مـي  96گذراندن حداقل 

به تـدريج در واحـدهاي آموزشـي متوسـطه بـه اجـرا        1371اين دوره از مهرماه سال 
 .درآمد

  »واحدي –دوره سه ساله متوسطه به شيوه سالي  -د  
ساله ابتدائي و دوره سـه سـاله راهنمـائي تحصـيلي     آموز پس از اتمام دوره پنج  دانش

شود، طول تحصيل در ايـن دوره سـه سـال اسـت و دروس بـه       وارد دوره متوسطه مي
شـود و   آموز ارائه مي شيوه واحدي و به صورت پيوسته در طول سال تحصيلي به دانش

واحد درسي در رشته مربوط، بـه اخـذ مـدرك     96آموز پس از گذراندن حداقل  دانش
در واحدهاي آموزشي متوسطه بـه   1378دوره از مهرماه سال  اين. شود ديپلم نائل مي

  .اجرا درآمد
  شيوه اجرا -فصل دوم 

 كارنامـه تطبيـق، مجـاز    بـر اسـاس  نامه، پس از تطبيق وضـعيت و   متقاضي موضوع اين شيوه-1
شـيوه داوطلبـان   آموز صرفاً در واحدهاي آموزشي بزرگساالن و يـا بـه    خواهد بود به عنوان دانش

نامه آموزشي دوره متوسـطه بزرگسـاالن و داوطلبـان آزاد داخـل      مطابق مفاد آئين) متفرقه(آزاد 
 .كشور ادامه تحصيل دهد

 »ساله متوسطه 6«هاي دوره  تطبيق كارنامه-2

مـوزش و پـرورش   هشتاد و سومين جلسه شوراي عـالي آ  و برابر رأي صادره در يكصد  -1-2 
يــا ) ســيكل اول(امــه پايــان تحصــيالت دوره اول متوســطه ينگواه 19/12/58مــورخ 

نامه پايان تحصيالت دوره راهنمـايي   كارنامه قبولي سال سوم متوسطه در حكم گواهي
تواند با رعايت ساير شـرايط   لذا دارنده گواهينامه يا كارنامه فوق مي. باشد ميتحصيلي 

هـدايت تحصـيلي   . حصيل دهددروس پايه اول دوره متوسطه را انتخاب كرده و ادامه ت
نمرات دروس پايـه اول متوسـطه برابـر ضـوابط مربـوط       بر اساساين قبيل افراد صرفاً 

 .شود انجام مي

قبـول    به عنوان) ها در همه رشته(دارنده كارنامه قبولي پايه چهارم متوسطه دوره مذكور -2-2 
شـود و كليـه    يشـناخته مـ  » سه ساله متوسطه به شيوه سالي واحدي«پايه اول دوره 

بـه عنـوان قبـولي از وي    ) برابـر جـدول دروس  (واحدهاي درسي پايـه اول متوسـطه   
ـ  پذيرفته مي بـرگ هـدايت تحصـيلي ضـروري      ه شود براي اين قبيل افراد تنظيم نمون

هـاي شـاخه نظـري يـا شـاخه       تواننـد در يكـي از رشـته    نيست و اين قبيل افراد مـي 
 .نام كنند و ادامه تحصيل دهند خود ثبتكاردانش، موجود در منطقه، به انتخاب 

 هـا  دارنده كارنامه قبولي پايه پنجم و يا مردودي پايه ششم دوره مـذكور در همـه رشـته   -2-3 
 .يل ادامه تحصيل دهدذهاي  تواند به يكي از روش مي

نظـري   هاي شاخه در يكي از رشته) 1(در امتحانات نهايي دروس مندرج در جدول شماره  )الف 
مـاه شـركت    هاي خـرداد، شـهريور و دي   در نوبت) متفرقه(بصورت داوطلب آزاد صرفاً 

صورت اخذ نصاب قبولي در كليه دروس مذكور، گواهينامه پايان تحصـيالت   كند و در
 .دوره سه ساله متوسطه رشته مربوط در شاخه نظري را دريافت كند

 پـنجم وي معـادل   قبولي پايـه صورت تمايل به ادامه تحصيل در شاخه كاردانش كارنامه  در )ب 
تواند با ارائـه   شود و مي يدروس عمومي، انتخابي، اختياري و تكميل مهارت پذيرفته م 
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هاي مهارتي شاخه كـاردانش بـه    داردهاي مهارت در يكي از رشتهاستانهاي  نامهگواهي
 .اخذ ديپلم در رشته مهارتي مربوط نائل شود

اي وكشاورزي  هاي فني و حرفه نجم دوره مذكور در رشتهدارنده كارنامه قبولي پايه پ -تبصره  
تواند در امتحانات نهايي يـا داخلـي دروس منـدرج در     مي) ب و  عالوه بر بندهاي الف(

اي صـرفاً بصـورت    هاي مرتبط شـاخه فنـي و حرفـه    يكي از رشته) 1/1(جدول شماره 
صـورت   ت كند و درماه شرك هاي خرداد، شهريور و دي در نوبت) متفرقه(داوطلب آزاد 

اخذ نصاب قبولي در كليه دروس مذكور، گواهينامه پايان تحصـيالت دوره سـه سـاله    
 .اي را دريافت كند متوسطه رشته مربوط در شاخه فني و حرفه

  »ساله متوسطه 4«هاي دوره  تطبيق كارنامه-3
سـه  «ول دورهدارنده كارنامه قبولي پايه اول متوسطه دوره مذكور بـه عنـوان قبـول پايـه ا    -1-3

شود و كليه واحدهاي درسـي پايـه    شناخته مي» ساله متوسطه به شيوه سالي واحدي
براي اين قبيل افراد . شود به عنوان قبولي از وي پذيرفته مي) برابر جدول دروس(اول 

هـاي   توانند در يكـي از رشـته   برگ هدايت تحصيلي ضروري نيست و مي ندتنظيم نمو
نام كنند و ادامه  ش موجود در منطقه به انتخاب خود ثبتشاخه نظري يا شاخه كاردان

   .تحصيل دهند

پايه  به عنوان قبول) ها در همه رشته(دارنده كارنامه قبولي پايه دوم متوسطه دوره مذكور -2-3
هـاي   توانـد در يكـي از رشـته    شود و مـي  دوم دوره متوسطه سالي واحدي شناخته مي

كند و ادامه تحصيل دهـد در ايـن صـورت كليـه     نام  شاخه نظري به انتخاب خود ثبت
ان نـو دهـد بـه ع   اي كه ادامـه تحصـيل مـي    هاي اول و دوم رشته واحدهاي درسي پايه

 .شود قبولي از وي پذيرفته مي

چنانچه اين قبيل افراد تمايل بـه ادامـه تحصـيل در شـاخه كـاردانش داشـته باشـند        
كارنامه قبولي پايه دوم آنان معـادل دروس عمـومي، انتخـابي، اختيـاري، كـارورزي از      

بـه اسـتثناي   (توانند بـا گذرانـدن دروس تكميـل مهـارت      شود و مي آنان پذيرفته مي
هـاي مهـارتي    اردهاي مهارت در يكي از رشـته داستانهاي  نامه و ارائه گواهي) كارورزي

بـه اخـذ ديـپلم كـاردانش در رشـته مهـارتي       ) مطابق جدول دروس(شاخه كاردانش 
 .مربوط نائل شوند

 هـا  دارنده كارنامه قبولي پايه سوم و يا مردودي پايه چهارم دوره مذكور در همـه رشـته   -3-3

  .هاي ذيل ادامه تحصيل دهد تواندبه يكي از روش مي
نظـري   هاي شاخه در يكي از رشته) 1(در امتحانات نهايي دروس مندرج در جدول شماره  )لفا 

هاي خـرداد، شـهريور و دي مـاه شـركت      در نوبت) متفرقه(صرفاً بصورت داوطلب آزاد 
تحصيالت  نامه پايان صورت اخذ نصاب قبولي در كليه دروس مذكور، گواهي كند و در

 .ط در شاخه نظري را دريافت كنددوره سه ساله متوسطه رشته مربو

ادامه تحصيل در شاخه كاردانش كارنامه قبولي پايـه سـوم وي معـادل      به  در صورت تمايل )ب 
تواند با ارائـه   شود و مي يدروس عمومي، انتخابي، اختياري و تكميل مهارت پذيرفته م

 اردانش بـه هاي مهارتي شاخه كـ  داردهاي مهارت در يكي از رشتهاستانهاي  نامهگواهي
 .اخذ ديپلم در رشته مهارتي مربوط نائل شود

  اي و كشـاورزي  دارنده كارنامه قبولي پايه سوم و يا مردودي پايه چهارم فني و حرفـه  -تبصره  
همچنين دارنده كارنامه قبولي پايه چهارم و يا مردودي پايـه پـنجم دوره پنجسـاله     و
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توانـد در امتحانـات نهـايي يـا      مـي ) ب عالوه بر بندهاي الـف و (اي شبانه  فني و حرفه
هاي مرتبط شـاخه فنـي و    يكي از رشته) 1/1(داخلي دروس مندرج در جدول شماره 

در نوبتهـاي خـرداد، شـهريور و دي مـاه     ) متفرقه(اي صرفاً بصورت داوطلب آزاد  حرفه
نامـه پايـان    هيقبـولي در كليـه دروس مـذكور، گـوا     شركت كندودرصورت اخذ نصاب

اي را دريافـت   ساله متوسطه رشته مربوط در شـاخه فنـي و حرفـه    وره سهتحصيالت د
 .كند

    »واحدي –نيم سالي  سه ساله به شيوه هاي دوره تطبيق كارنامه -4
 برابـر » سـالي واحـدي   ساله متوسطه بـه شـيوه نـيم    سه«آموز دوره  كارنامه تحصيلي دانش-1-4

و در شـاخه فنـي و    4/2الـي   1/2در شـاخه نظـري جـداول شـماره     (جداول پيوست 
بـا  ) 4و در شـاخه كـاردانش جـدول شـماره      39/3الـي   1/3اي جداول شـماره   حرفه

شود  مطابقت داده مي» سه ساله متوسطه به شيوه سالي واحدي«عناوين دروس دوره 
 -شـيوه سـالي   «و نمرات قبولي دروس مندرج در اين كارنامه براي دروس معـادل در  

آموز بايد مابقي دروس را با رعايـت سـاير شـرايط     دانشمنظور خواهد شد و » واحدي
 .انتخاب كند و بگذراند

 سـالي   نـيم   سـه سـاله متوسـطه بـه شـيوه     «دوره نوان درسي ازع مواردي كه چند در -تبصره

 -سـه سـاله متوسـطه بـه شـيوه سـالي      «يك عنوان درسـي دوره   برابر مجموعاً» واحدي 
مجمـوع  ( آمـوز در آن دروس  نمـرات دانـش   آخرين  ميانگين وزني تطبيق شود، »واحدي

به ) مجموع واحدهاي دروس تقسيم بر واحدهاي آن، تعداد درس در حاصلضرب نمره هر
 به نصاب قبولي برسـد   كه  صورتي در و شد خواهد معادل منظور   براي درس  نمره  عنوان

 .شود وي پذيرفته مي از

 بـه يكـي از  » سـالي واحـدي   شـيوه نـيم  سه ساله متوسطه بـه  «آموزي كه در دوره  دانش -2-4
هاي نظري يا كاردانش هدايت تحصيلي شده باشد پس از تطبيق دروس  هاي شاخه رشته

در همـان شـاخه و رشـته ادامـه     » واحـدي  -سه ساله متوسطه به شيوه سـالي  «با دوره 
آموزي كه هـدايت تحصـيلي نشـده اسـت و يـا متقاضـي        براي دانش. تحصيل خواهد داد

نامـه آموزشـي دوره متوسـطه     پس از تطبيـق دروس، مطـابق آئـين    باشد مي تغيير رشته
 .شود انجام مي) تعيين يا تغيير رشته(بزرگساالن، هدايت تحصيلي 

شـاخه    هـاي  تواند در يكي از رشـته  اي پس از تطبيق مي آموز شاخه فني و حرفه دانش -تبصره
اين صورت دروس عمـومي   كاردانش يا شاخه نظري به تمايل خود ادامه تحصيل دهد در

و سـاير دروس گذرانـده   . شـود  واحدي مطابقت داده و پذيرفته مي -وي با دروس سالي 
شده به ميزان واحدهاي تعيين شده به عنوان دروس انتخابي در شاخه نظـري يـا دروس   

 .گيرد انتخابي و اختياري در شاخه كاردانش مورد پذيرش قرار مي

مهـارتي    هـاي  در فهرسـت مشخصـات رشـته    هـا  آنمشخصات هاي مهارتي كه  گواهينامه-3-4
شاخه كاردانش به شيوه سالي واحدي درج شده باشد به ميزان واحدهاي تعيين شده در 

هـا در   و چنانچـه مشخصـات ايـن گواهينامـه     باشـد  ميهمان رشته مهارتي قابل پذيرش 
اي هـ  واحدي درج نشده باشـد لـيكن در جـدول مجموعـه رشـته      -جدول دروس سالي 

مهارتي قبلي شاخه كاردانش تعريف شده باشد به ميزان واحدهاي تعيـين شـده معـادل    
در ايـن  . شـود  نـان پذيرفتـه مـي   آدروس اختياري و كارورزي در رشته مهارتي مربوط از 

نامه مهارت ارائه شـده بـه جـاي نمـره     ين وزني نمرات عملي و نظري گواهيصورت ميانگ
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و موضوع در ستون مالحظات كارنامـه توضـيح داده   درس اختياري و يا كارورزي منظور 
 .شود مي

بــر آمــوزي در شــيوه نيمســالي واحــدي دروســي را گذرانــده باشــد كــه  چنانچــه دانــش-4-4
توان بـه   جدول مربوط با دروس سالي واحدي قابل تطبيق نباشد اين دروس را مي اساس

در ايـن  . ي پـذيرفت تعيين شده به عنوان واحدهاي دروس انتخابي از و ميزان واحدهاي
صورت نمره درس گذرانده شده به جاي نمره درس انتخابي منظور و موضـوع در سـتون   

 .شود مالحظات كارنامه توضيح داده مي

 سايرموارد -5

داوطلبــان آزاد  نامــه آموزشــي دوره متوســطه بزرگســاالن و آئــين 86در اجــراي مــاده  -1-5
متوسـطه چنانچـه   ) سـاله  سـاله، سـه   4سـاله،   6(هـاي   التحصيالن دوره كشور، فارغ داخل

متنـاظر بـا ديـپلم     غير» واحدي -ساله متوسطه به شيوه سالي  سه«بخواهند ديپلم دوره 
-3و  2-3آموزان موضوع بنـدهاي   خود در شاخه نظري را كسب كنند بايد همانند دانش

وفقيـت  نظر شركت كنند و در صـورت م  نامه در امتحانات دروس رشته مورد اين شيوه 3
اي هـ  شود و چنانچه متقاضـي دريافـت ديـپلم رشـته     ديپلم رشته مربوط به آنان اعطا مي

هـاي مهـارت تعريـف شـده در قالـب يـك رشـته         نامه يشاخه كاردانش باشند بايد گواه
دارد اخـذ و ارائـه كننـد و نيـز دروس تكميـل      اسـتان مهارتي را از طريق دستگاه متـولي  

را امتحــان داده و بــا موفقيــت ) ي درس كــارورزيبــه اســتثنا(مهــارت رشــته مــوردنظر 
 .بگذرانند

 3-3،2-1، 2-2آمـوزان موضـوع بنـدهاي     نمرات دروس كارنامه تطبيق داده شده دانـش  -2-5
شود و نمرات ايـن   از آنان پذيرفته مي(*) نامه به عنوان قبولي و با درج عالمت  ين شيوها

اهد شد، لذا معدل كل آنـان صـرفاً   آموزان منظور نخو دروس در محاسبه معدل كل دانش
اند محاسـبه   را انتخاب كرده و گذرانده ها آننمرات مكتسبه از مابقي دروس كه  بر اساس

 .شود مي

ي دانش آموزان موارد زيـر بـه مـورد     به منظور احتساب معدل در كارنامه و گواهي نامه -3-51
  .اجرا گذاشته شود  

براي محاسبه معدل كتبي دانش آموزان شاخه هاي نظـري و فنـي و حرفـه اي،     :الف
شـيوه نامـه    1-1و  1برابر جداول شـماره  (ي پذيرفته شده امتحان درس مربوط  نمره  
در تعداد واحدهاي هر يك از دروس، ضرب شده و مجموع حاصل ضرب هاي ) تطبيق  
  .شودبه دست آمده بر تعداد كل واحدهاي دروس تقسيم مي   

هاي نظري و فني و حرفـه اي معـدل    براي محاسبه معدل كل در هر يك از شاخه :ب
سال (كتبي محاسبه شده در بند الف با ضريب يك و معدل كارنامه سال ماقبل ديپلم   
تقسيم بر  3با ضريب ) سوم براي چهارساله ها و سال پنجم براي دوره هاي شش ساله  
  .شود مي 4  

                                                           
مفاد بند  20/10/90تاريخ  33080/120به شماره ابالغ 26/6/1390تاريخ   شوراي عالي 849به استناد مصوبه جلسه  1
  .به شرح فوق اصالح گرديد 3-5
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ي دروس  ي كـاردانش، نمـرات مـأخوذه    كل داوطلبـان شـاخه  براي محاسبه معدل  :ج
و اسـتانداردهاي مهـارت و دروس تكميـل    ) 2/2(و عربـي  ) 3(تعليمات ديني و قـرآن    
در تعداد واحدهاي هـر يـك از آنهـا ضـرب و بـا      ) به استثناي درس كارورزي(مهارت   
ل سال پنجم از سال سوم از دوره چهارساله يا معد(ي سال ماقبل ديپلم  معدل كارنامه  
واحدي جمع شده و حاصل آن بـر   3به عنوان يك درس ) دوره شش ساله نظام قديم  
  .تعداد كل واحدها تقسيم مي شود  

شـيوه   سه ساله متوسطه بـه «نامه تطبيق در دوره  آموزي كه قبالً با استفاده از شيوه دانش -4-5
نرسـيده اسـت درصـورت    تحصيل كرده، ولي تحصيل وي به پايـان  » واحدي نيمسالي

كارنامـه شـيوه نيمسـالي    » سه ساله متوسطه به شيوه سـالي واحـدي  «انتقال به دوره 
 .بود واحدي وي مالك تطبيق خواهد

 آموز و داوطلب آزاد متقاضي تطبيق بايد جهت انجام امـور تطبيـق خـود بـه اداره     دانش -5-5 
نيـز پـس از بررسـي     آموزش و پرورش مربوط مراجعه كنـد و اداره آمـوزش و پـرورش    

ها و مدارك تحصيلي وي حداكثر ظرف مدت دو هفته نسبت به صـدور كارنامـه    كارنامه
و جداول  5/5الي  5هاي پيوست شماره  برگ ه برابر نمون(رشته مربوط  بر اساستطبيق 
اين كارنامـه در دو نسـخه   . اقدام خواهد كرد) 4و  39/3الي  1/3و  4/2الي  1/2شماره 

نسـخه دوم جـزء سـوابق در اداره     نام، تحويـل داوطلـب و   ه اول براي ثبتتنظيم و نسخ
 .شود آموزش و پرورش نگهداري مي

را   آمـوزان  تواند انجام امور تطبيق دانش صورت صالحديد مي اداره آموزش و پرورش در -تذكر 
به يكي از واحدهاي آموزشي بزرگساالن به تفكيك جـنس و شـاخه تحصـيلي تفـويض     

  .كند
وكارنامه » ساله متوسطه 4«و » ساله متوسطه 6«هاي  هاي قبولي نظام قديم دوره ارنامهك-6-5

آموز بايد پس از طي مراحـل تطبيـق    دانش» سه ساله متوسطه نيمسالي واحدي«دوره 
 .مهر شود» دروس سالي واحدي تطبيق داده شد بر اساس«با عبارت 

و  اي كه از سوي اداره كل آمـوزش  برابر تعرفهآموز بايد هزينه انجام امور تطبيق را  دانش -7-5 
از محـل ايـن درآمـد اداره كـل آمـوزش و      . شود پرداخت كند اعالم مي استانپرورش 

الزحمـه   پرورش براي افرادي كه انجام امور تطبيق را به عهده دارند برابر ضـوابط حـق  
 .كند پرداخت مي

هـاي مختلـف آمـوزش متوسـطه بـا دروس دوره       هـاي دوره  نامه تطبيق كارنامـه  شيوه :موضوع 
و جداول مربوط در دويست و چهل وچهـارمين و  » واحدي -ساله متوسطه سالي  سه«

و دويست و چهل و پنجمين جلسه گـروه دوم شـوراي تغييـر بنيـادي نظـام آمـوزش       
مـورد اجـراء   صـحيح اسـت بـه    . به تصـويب رسـيد   8/3/80و  21/1/80مورخ  پرورش

  .گذارده شود

♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦□♦ 
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و  3-3و  2- 3آموزان بندهاي  عناوين دروس شاخه نظري كه دانش - 1جدول شماره 
  .امتحان نهايي آن دروس شركت كنندبايد در  2-5

  

ف  عنوان رشته  عناوين دروس
دي

ر
  

 –) 2(تاريخ ايران و جهان - ويژه علوم انساني) 3(عربي
  1  ادبيات و علوم انساني  آرايه هاي ادبي -ادبيات فارسي تخصصي

  زمين شناسي -و آزمايشگاه) 3(شيمي 
  2  علوم تجربي  و آزمايشگاه) 2(زيست شناسي 

  

  - و آزمايشگاه) 3(فيزيك - جبر و احتمال - حسابان
  3  فيزيك –رياضي   و آزمايشگاه) 3(شيمي 
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هاي  آموزان رشته اي كه دانش فني و حرفهعناوين دروس شاخه  -1/1جدول شماره 
بايد در امتحان نهايي آن دروس شركت  3-3، 2-3اي موضوع بندهاي  فني و حرفه

  .كنند

  رديف  عنوان رشته  عناوين دروس

جدول  -اماكن ورزشي شناخت تأسيسات و -1فيزيولوژي
  1  تربيت بدني  مسابقات ورزشي

  2  معدن  فرآوري مواد معدني - اكتشاف معدن - 2فيزيك

  3  صنايع فلزي  محاسبات فني تخصصي  - 1رسم فني تخصصي -اجزاء ماشين

  4  طراحي و دوخت  طراحي اندام و لباس -2الگو  - الياف نساجي

  5  ناوبري  تخصصي زبان -هواشناسي -مباني رادار و وسايل كمك ناوبري

مباني  - استاتيك و ديناميك مقدماتي -محيط زيست دريائي
  هيدروليك صنعتي

مكانيك موتورهاي 
  6  دريائي

الكترونيك و مخابرات   2فيزيك  -2مباني برق  -مباني مخابرات و راديو
  7  دريايي

مباني مخابرات و  -2الكترونيك عمومي  -1مدارهاي الكتريكي 
  8  الكترونيك  راديو

ماشين هاي - DCماشين هاي الكتريكي  -1مدارهاي الكتريكي
 ACالكتريكي 

  9  الكتروتكنيك

-عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي  - شيمي تجزيه
  10  صنايع شيميايي  فرآيندهاي شيميايي

  11  مديريت خانواده  حقوق خانواده دراسالم -روانشناسي رشد -بهداشت خانواده

  12  صنايع غذايي  سردخانه و انبار - اصول تغذيه -اصول كنترل كيفيت

  13  نقشه كشي عمومي  هندسه ترسيمي - 2محاسبات فني  -2نقشه كشي 

  14  ساخت و توليد  رسم فني تخصصي -1اجزاء ماشين  -2محاسبات فني 

  
   

                                                           
درس رسم فني تخصصي به جاي حفاظت و  شوراي عالي آموزش و پرورش 2/8/1384مورخ  726به استناد مصوبه جلسه  -1

 .ايمني منظور شد
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  رديف  عنوان رشته  عناوين دروس

شكل دادن و  -محاسبات در سراميك - آالت سراميك ماشين
  15  سراميك  1ها پخت سراميك

  16  تأسيسات  تأسيسات برودتي –تأسيسات حرارتي  –نقشه كشي تأسيسات 

  17  كامپيوتر  بانك اطالعاتي -هاي كامپيوتري شبكه –تخصصي  زبان

رسم  -محاسبات فني تخصصي -اصول متالورژيكي ريخته گري
  18  متالورژي  مدل و قالب

  19  گرافيك  مباني تصويرسازي -2طراحي  -علم مناظر و مرايا

  20  نقشه كشي معماري  1عناصر و جزئيات -تأسيسات ساختمان- برآورد متره و

  21  چاپ  محاسبات فني تخصصي -موادشناسي -آوري چاپ فن

  22  صنايع نساجي  تأسيسات نساجي -چاپ و تكميل نساجي -بافندگي

  23  حسابداري بازرگاني  ها حسابداري شركت -حسابداري صنعتي -اصول حسابداري

  24  مكانيك خودرو  اجزاء ماشين - 2محاسبات فني  - رسم فني تخصصي

 -ي فلزيها Ĥنآوري ساختمفن  -2ايستايي ساختمان
  25  ساختمان  ي بتنيها Ĥنساختم

 -تكنولوژي سازه هاي چوبي - خواص فيزيكي و مكانيكي چوب
  26  صنايع چوب و كاغذ  صنايع چوب -2محاسبات فني 

بيماريهاي شايع - بهداشت رواني-تغذيه و بهداشت مواد غذايي
  27  كودكياري  3كودكان

   

                                                           
ها به جاي  دن و پخت سراميكشوراي عالي آموزش و پرورش درس شكل دا 2/8/1384مورخ  726به استناد مصوبه جلسه  -1

 .تخصصي منظور شد شيمي
درس ايستايي ساختمان به جاي مقررات ملي و  شوراي عالي آموزش و پرورش 2/8/1384مورخ  726به استناد مصوبه  -2

 .ضوابط عمومي ساختمان منظور شد
رشته كودكياري به جدول فوق 21/5/87تاريخ8/10738/120به شماره ابالغ 28/3/87تاريخ 767به استناد مصوبه جلسه  - 3

 .اضافه شد
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  علوم تجربي: شته ر»واحدي  -سالي« يوة به ش                     :زمينه  »واحدي  -نيم سالي« شيوه   نظري: شاخه  جدول تطبيق دروس                       1/2جدول شماره 

  مالحظات
حداقل نمره 

  قبولي

  شرايط تطبيق
  تعداد واحد

شماره 
  كتاب

شماره 
  درس

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي«

تعداد 
  واحد

شماره 
  كتاب

  شماره درس
  عناوين دروس در روش اجرائي

ف  »واحدي  - سالينيم «
دي

ر
  دارد  ندارد  

  10    
  1  1قرآن +  1تعليمات ديني   1021- 1011    2+1  1تعليمات ديني و قرآن   5401  203  2+2  *

  10    
  2  2قرآن +  2تعليمات ديني   1022- 1012    2+1  2تعليمات ديني و قرآن   5434  222  1+2  *

  10    
  3  3قرآن +  3تعليمات ديني   1023- 1013    2+1  3تعليمات ديني و قرآن   5491    1+2  *

  10    
  4  2فارسي  زبان+  1فارسي  زبان  1041- 1042    1+1  1فارسي  زبان  5402  02/201  2  *

  10    
  5  4فارسي  زبان+  3فارسي  زبان  1043- 1044    1+1  2فارسي  زبان  5435  02/220  2  *

  10    
  6  5فارسي  زبان  1045    2  3فارسي  زبان  5492    2  *

  10    
  7  2ادبيات فارسي +  1ادبيات فارسي   1031- 1032    1+1  1فارسي ادبيات   5403  01/201  2  *

  10    
  8  4ادبيات فارسي +  3ادبيات فارسي   1033- 1034    1+1  2فارسي ادبيات   5437  01/220  2  *

  10    
  9  5ادبيات فارسي   1035    2  3 فارسي  ادبيات  5493    2  *

  10    
  10  )2/1عربي +  1/1عربي (يا  1عربي   1061- 1067- 1068    2  1عربي   5404  02/204  2  *

  10    
  11  2عربي   1062    2  2عربي   5438  01/224  2  *

  10    
  12  3عربي   1063    2  3عربي   5496    2  *

  10    
  13  1خارجي  زبان  1071    2  1خارجي  زبان  5405  03/204  3  *

  10    
  14  2خارجي  زبان  1072    2  2خارجي  زبان  5440  10/223  2  *

  10    
  15  3خارجي  زبان  1073    2  3خارجي  زبان  5500    2  *

  10    
  16  دانش اجتماعي+  1اقتصاد   1111- 1101    1+2  مطالعات اجتماعي  5409  03/205  3  *

  10    
  17  1فيزيك   1131    3  و آزمايشگاه 1فيزيك   5046  02/206  5/2  *

  10    
  18  1آزمايشگاه فيزيك +  2فيزيك   1132- 1135    2+1  و آزمايشگاه 2فيزيك   5441  02/226  3  *

  10    
  19  2فيزيك آزمايشگاه +  3فيزيك   1133- 1136    2+1  )ويژه تجربي(و آزمايشگاه  3فيزيك   5501    3  *

  10    
  20  1شيمي   1151    3  و آزمايشگاه 1شيمي   5407  01/207  5/2  *

  10    
  21  1يشگاه شيمي آزما+  2شيمي   1152- 1154    2+1  و آزمايشگاه 2شيمي   5442  01/227  3  *

  10    
  22  2آزمايشگاه شيمي +  3شيمي   1153- 1155    2+1  آزمايشگاهو  3شيمي   5503    3  *
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  )ي دوم صفحه(1/2جدول شماره 
حداقل نمره   مالحظات

  قبولي
تعداد   شرايط تطبيق

  واحد
شماره 
  كتاب

شماره 
  درس

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد 
  واحد

شماره 
  كتاب

  عناوين دروس در روش اجرائي  شماره درس
  »واحدي -سالينيم « 

  رديف
  دارد  ندارد

  10    
  23  2رياضي +  1رياضي   1191- 1192    2+2  1رياضي   5408  1/211  4  *

  10    
  24  4رياضي +  3رياضي   1193- 1194    2+2  2رياضي   5443  2/234  4  *

  10    
  25  5رياضي   1195    2  3رياضي   5510    3  *

   ----  
  26  ----   ----     --   آمار و مدل سازي  5447    --     *

  10    
  27  1زيست شناسي و بهداشت محيط زيست   1175    2  علوم زيستي و بهداشت  5410    2  *

  10    
         +  2زيست شناسي و بهداشت محيط زيست   1176- 1171    2+2  و آزمايشگاه 1زيست شناسي   5445  01/231  4  *

  1زيست شناسي 

28  

  10    
  29  زيست شناسي گياهي+ زيست شناسي جانوري   1173- 1172    2+3  و آزمايشگاه 2زيست شناسي   5515    4  *

  30  آزمايشگاه زيست شناسي  1177    1                

  10    
  31  زمين شناسي  1178    2  زمين شناسي  5516    2  *

  10    
  32  1هندسه   1196    2  1هندسه   5444  02/233  2  *

  10    
  33  )از صفويه تا معاصر( تاريخ ايران   1082    3  تاريخ معاصر ايران  5518    2  *

  10    
  34  استانجغرافياي ايران و جغرافياي   1091    3  استانجغرافياي عمومي و   5444  01/225  3  *

  10    
  35  2بدني  بيتتر+  1تربيت بدني   1261- 1262    5/0+5/0  1تربيت بدني   5411    1  *

  10    
  36  4تربيت بدني +  3تربيت بدني   1263- 1264    5/0+5/0  2تربيت بدني   5453    1  *

  10    
  37  6تربيت بدني +  5تربيت بدني   1265- 1266    5/0+5/0  3تربيت بدني   5526    1  *

  10    
  38  1مادگي دفاعي آ  1267    1  آمادگي دفاعي      2  *

  جمع      90  جمع      90        
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  انسانيعلوم ادبيات و : شته ر»واحدي  -سالي« يوة به ش    :زمينه   »واحدي  - نيم سالي« شيوه   نظري: شاخه   تطبيق دروسجدول                 2/2جدول شماره 

حداقل نمره   مالحظات
  قبولي

تعداد   شرايط تطبيق
  واحد

شماره 
  كتاب

شماره 
  درس

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد 
  واحد

شماره 
  كتاب

  عناوين دروس در روش اجرائي  شماره درس
  »واحدي -سالي نيم «

  رديف

  دارد  ندارد
  10    

*  
  1  1قرآن +  1تعليمات ديني   1021- 1011    2+1  1تعليمات ديني و قرآن   5401  203  2+2

  10    
*  

  2  2قرآن +  2تعليمات ديني   1022- 1012    2+1   2تعليمات ديني و قرآن   5434  222  1+2

  10    
*  

  3  3قرآن +  3تعليمات ديني   1023- 1013    2+1  3تعليمات ديني و قرآن   5491    1+2

  10    
*  

  4  2زبا ن فارسي +  1فارسي  زبان  1041- 1042    1+1  1فارسي  زبان  5402  02/201  2

  10    
*  

  5  4فارسي  زبان+  3فارسي  زبان  1043- 1044    1+1   2فارسي  زبان  5436  02/220  2

  10    
*  

  6  5فارسي  زبان      2  فارسي تخصصي زبان  5494    2

  10    
*  

  7  2ادبيات فارسي +  1ادبيات فارسي   1031- 1032    1+1  1 ادبيات فارسي   5403  01/201  2

  10    
*  

  8  4ادبيات فارسي +  3ادبيات فارسي   1033- 1034    1+1  2 ادبيات فارسي   5437  01/220  2

  10    
*  

  9  5ادبيات فارسي   1037  02/249  2  تخصصي ادبيات فارسي   5495    2

  10  6ادبيات فارسي   1036    2                

  10    
*  

  11  ) 2/1عربي +  1/1عربي (يا  1عربي   1061- 1067-1068    2  1عربي   5404  02/204  2

  10    
*  

  12  3عربي + 2عربي   1062-1063    4  ويژه علوم انساني 2عربي   5439  01/224  4

  10    
*  

  13  4عربي   1064  02/254  3  ويژه علوم انساني 3عربي   5497    4

  10    
*  

  14  1خارجه  زبان  1071    2  1خارجي  زبان  5405  03/204  3

  10    
*  

  15  2خارجه  زبان  1072    2  2خارجي  زبان  5440  10/223  2

  10    
*  

  16  3خارجه  زبان  1073    2  3خارجي  زبان  5500    2

  10    
*  

  17  دانش اجتماعي+  1اقتصاد   1111- 1101    1+2  مطالعات اجتماعي  5409  03/205  3

  10    
*  

  18  1فيزيك   1131    3  و آزمايشگاه 1فيزيك   5046  02/206  5/2

  19  1آزمايشگاه فيزيك   1135    1                

  10    
*  

  20   1جامعه شناسي   1102  01/243  1   1جامعه شناسي   5448  01/243  2

  10    
*  

  21  2جامعه شناسي   1103  01/281  2  2جامعه شناسي   5519    2

  10    
*  

  22  1شيمي   1151    3  و آزمايشگاه 1شيمي   5407  01/207  5/2

  23      1آزمايشگاه شيمي   1154    1                

  10    
*  

  24  1تاريخ ادبيات ايران   1051  01/276  2  1تاريخ ادبيات ايران و جهان   5451  01/246  2

  10    
*  

  25  2 ايران  تاريخ ادبيات  1052  01/246  1   2تاريخ ادبيا ت ايران و جهان  5522    2
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  10    
*  

  26  2رياضي +  1رياضي   1191- 1192    2+2  1رياضي   5408  1/211  4

  10    
*  

  27  3رياضي   1193    2  رياضي ويژه علوم انساني  5511    2

  28   4رياضي   1194    2                

  ---  
*  

  29  ----       --   آمار و مدل سازي  5447    --   

  10    
*  

  30  2اقتصاد   1112  01/240  2  اقتصاد  5449  01/240  2

  10    
*  

  31  1زيست شناسي و بهداشت محيط زيست       2  علوم زيستي و بهداشت  5410    2

  32  2زيست شناسي و بهداشت محيط زيست   1176    2                

  10    
*  

  33  روان شناسي   1123  01/268  2  روان شناسي  5520    2

  10    
*  

  34  منطق+ سفه لف  1122- 1121  01/277  1+1  فلسفه و منطق  5525    3

تاريخ فرهنگ و ) + از آغاز تا صفويه ( تاريخ ايران   1083- 1081    2+2  1تاريخ ايران و جهان  5450  04/235  4  *    10  

  تمدن اسالم و ايران

35  

  10    
*  

  36  )از صفويه تا دوره معاصر (تاريخ ايران       3  2تاريخ ايران و جهان   5521    3

  10    
*  

  37   استانجغرافياي ايران و       3  استانو  1جغرافياي   5452  02/225  3

  10    
*  

  38  اقتصادي  –جغرافياي عمومي يا جغرافياي سياسي       2  2جغرافياي   5523    3

  10    
*  

  39  آرايه هاي ادبي       2  آرايه هاي ادبي  5524    2

  10    
*  

  40  2تربيت بدني +  1تربيت بدني       5/0+5/0  1تربيت بدني   5411    1

  10    
*  

  41  4تربيت بدني +  3تربيت بدني       5/0+5/0  2تربيت بدني   5453    1

  10    
*  

  42  6تربيت بدني +  5تربيت بدني       5/0+5/0  3تربيت بدني   5526    1

  10    
*  

  43  آمادگي دفاعي      1  آمادگي دفاعي      2

  10    
*  

  جمع      91        
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    فيزي _رياضي: شته ر     »واحدي  -سالي« يوة به ش      :زمينه »واحدي  - نيم سالي« شيوه   ،جدول تطبيق دروس شاخه نظري               3/2جدول شماره 

حداقل نمره   مالحظات
  قبولي

تعداد   شرايط تطبيق
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي  شماره درس  شماره كتاب
  »واحدي  - سالي« 

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي  شماره درس  شماره كتاب
  »واحدي  - سالينيم « 

  رديف

  دارد  ندارد
  10    

*  
  1  1قرآن +  1تعليمات ديني  1021- 1011    2+1  1تعليمات ديني و قرآن   5401  203  2+2

  10    
*  

  2  2قرآن +  2تعليمات ديني  1022- 1012    2+1  2تعليمات ديني و قرآن   5434  222  1+2

  10    
*  

  3  3قرآن +  3تعليمات ديني  1023- 1013    2+1  3تعليمات ديني و قرآن   5491    1+2

  10    
*  

  4  2فارسي  زبان+  1فارسي  زبان  1041- 1042    1+1  1فارسي  زبان  5402    2

  10    
*  

  5  4فارسي زبان+ 3فارسي  زبان  1043- 1044    1+1  2فارسي  زبان  5435  02/220  2

  10    
*  

  6  5فارسي  زبان  1045  03/249  2  3فارسي  زبان  5492    2

  10    
*  

  7  2ادبيات فارسي +  1ادبيات فارسي   1031- 1032    1+1  1ادبيات فارسي   5403  01/201  2

  10    
*  

  8  4ادبيات فارسي +  3ادبيات فارسي   1033- 1034    1+1  2ادبيات فارسي   5437  01/220  2

  10    
*  

  9  5ادبيات فارسي   1035  01/249  2  3ادبيات فارسي   5493    2

  10    
*  

  10  )2/1عربي +  1/1عربي(يا  1عربي   1061- 1067-1068    2  1عربي   5404  02/204  2

  10    
*  

  11  2عربي   1062    2  2عربي   5438  01/224  2

  10    
*  

  12  3عربي   1063    2  3عربي   5496    2

  10    
*  

  13   1خارجه  زبان  1071    2  1خارجه  زبان  5405  03/204  3

  10    
*  

  14   2خارجه  زبان  1072    2  2خارجه  زبان  5440  10/223  2

  10    
*  

  15  3خارجه  زبان  1073    2  3خارجه  زبان  5500    2

  10    
*  

  16  دانش اجتماعي+ 1اقتصاد   1111- 1101    1+2  مطالعات اجتماعي  5409  03/205  3

  10    
*  

  17  1فيزيك   1131    3  و آزمايشگاه 1فيزيك   5046  02/206  5/2

  10    
*  

  18  1آزمايشگاه فيزيك +  2فيزيك   1132- 1135  02/226  2+1  و آزمايشگاه 2فيزيك   5441  02/226  3

  19  )2(آزمايشگاه فيزيك   1136    1                

  10    
*  

  20  4فيزيك +  3فيزيك   1133- 1134  04/256 - 03/256  2+2  و آزمايشگاه 3فيزيك   5501    4

  10    
*  

  21  1شيمي   1151    3  و آزمايشگاه 1شيمي   5407  01/207  5/2

  10    
*  

  22  1آزمايشگاه شيمي +  2شيمي   1152- 1154  01/227  2+1  و آزمايشگاه 2شيمي   5442  01/227  3

  10    
*  

  23  2آزمايشگاه +  3شيمي   1153- 1155  02/257- 01/257  2+1  و آزمايشگاه 3شيمي   5503    3

  
  



  

257 

 

  
    )ي دوم صفحه( 3/2جدول شماره 

حداقل نمره   مالحظات
  قبولي

تعداد   شرايط تطبيق
  واحد

شماره 
  كتاب

شماره 
  درس

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي  شماره درس  شماره كتاب
ف  »واحدي -سالي نيم «

دي
ر

  دارد  ندارد  
  10    

  24  2رياضي +  1رياضي   1191- 1192    2+2  1رياضي   5408  1/211  4  *

  10    
  25  4رياضي +  3رياضي   1193- 1194    2+2  2رياضي   5443  02/234  4  *

  10    
  26  احتمالجبر و   1201  02/258  2  جبر و احتمال  55507    3  *

  10    
  01/258  2+2  حسابان  5509    4  *

01/258  

  27  2حسابان +  1حسابان   1202- 1203

  10    
  28  1يستزيست شناسي و بهداشت محيط ز  1175    2  علوم زيستي و بهداشت  5410    2  *

  29  2 يستزيست شناسي و بهداشت محيط ز  1176    2                

  10    
  30  1هندسه   1196  01/210  2  1هندسه   5444  02/233  2  *

  10    
  31  2هندسه   1197  01/233  3  2هندسه   5508    3  *

   ---  
  32  --       --   آمار و مدل سازي  5447  03/234  --     *

  10    
  33  مباني كامپيوتر و انفورماتيك  1211  02/266  3  مباني كامپيوتر و انفورماتيك  5517    2  *

  10    
  34  )از صفويه تا معاصر(تاريخ ايران   1082    3  تاريخ معاصر ايران  5518    2  *

  10    
  35  استانجغرافياي ايران و جغرافياي   1091    3  استانجغرافياي عمومي و   5446  01/225  3  *

  10    
  36  2تربيت بدني +  1تربيت بدني   1261- 1262    5/0+5/0   1تربيت بدني   5411    1  *

  10    
  37  4تربيت بدني +  3تربيت بدني   1263- 1264    5/0+5/0  2تربيت بدني   5453    1  *

  10    
  38  6تربيت بدني+  5تربيت بدني   1265- 1266    5/0+5/0  3تربيت بدني   5526    1  *

  10    
  39  1آمادگي دفاعي   1267    1  آمادگي دفاعي      2  *

    جمع       92  جمع      90        
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  و معارف اسالميعلوم : شته ر       »واحدي  - سالي« يوة به ش           :زمينه          »واحدي  -نيم سالي« شيوه  نظري: شاخه  جدول تطبيق دروس           4/2جدول شماره 
حداقل نمره   مالحظات

  قبولي
تعداد   شرايط تطبيق

  واحد
شماره 
  كتاب

شماره 
  درس

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد 
  واحد

شماره 
  كتاب

  روش اجرائيعناوين دروس در   شماره درس
  »واحدي -سالي نيم «

  رديف

  دارد  ندارد
  10    

*  
  1  1قرآن +  1تعليمات ديني   1021- 1011    2+1  1تعليمات ديني و قرآن   5401  203  2+2

      
  

  2  3قرآن +  2 قران  1012- 1013    1+1        

  10    
*  

  3  3تعليمات ديني+  3تعليمات ديني   1022- 1013    2+2  1اصول عقايد   5536    3

  10    
*  

  4  5تعليمات ديني +  4تعليمات ديني  1024- 1025    2+2  2اصول عقايد   5537    3

  10    
*  

  5  2فارسي  زبان+  1فارسي  زبان  1041- 1042    1+1   1فارسي  زبان  5402  02/201  2

  10    
*  

  6  4فارسي زبان+3فارسي  زبان  1043- 1044    1+1  2 فارسي زبان  5436  01/220  2

  10    
*  

  7  5فارسي  زبان      2  فارسي تخصصي زبان    5494    2

  10    
*  

  8  2ادبيات فارسي +  1ادبيات فارسي   1031- 1032    1+1  1 ادبيات فارسي   5403  01/201  2

  10    
*  

  9  4ادبيات فارسي+ 3ادبيات فارسي   1034- 1033    1+1  2 ادبيات فارسي  5437  01/220  2

  10  5ادبيات فارسي       2  تخصصي ادبيات فارسي   5495    2        

  10    
*  

  11  ) 2/1عربي +  1/1عربي (يا  1عربي   1067-1068    2  1عربي   5404  02/204  2

  10    
*  

  12  3عربي + 2عربي       2+2  معارف اسالميويژه  2عربي   5538    4

  10    
*  

  13  5عربي + 4عربي   1064-1065  02/254  2+3  معارف اسالميويژه  3عربي   5539    5

  14  6عربي   1066    1                

  10    
*  

  15  1خارجه  زبان  1071    2  1خارجي  زبان  5405  03/204  3

  10    
*  

  16  2خارجه  زبان  1072    2  2خارجي  زبان  5440  10/223  2

  10    
*  

  17  3خارجه  زبان  1073    2  3 خارجي زبان  5500    2

  10    
*  

  18  دانش اجتماعي+  1اقتصاد   1111- 1101    1+2  مطالعات اجتماعي  5409  03/2056  3

  19  1فيزيك   1131    3  و آزمايشگاه 1فيزيك   5046  02/206  5/2      10  

      
  

  20  1آزمايشگاه فيزيك    1135    1        

    *  
  

  21  -      -  1جامعه شناسي  5448  01/243  

    *  
*  

  22  -      -  2جامعه شناسي   5519    

  23      1شيمي   1151    3  و آزمايشگاه 1شيمي   5407  01/207  5/2      10  

      
  

  24  1آزمايشگاه شيمي   1154    1        
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      )صفحه دوم(   4/2جدول شماره 

  10    
*  

  25  استانجغرافياي ايران و جغرافياي   1091    3  استانو  1جغرافيا   5452  02/225  3

  10    
*  

  26  )ازصفويه تا معاصر(تاريخ ايران   1082    3  )ويژه رشته معارف(تاريخ ايران و جهان   5450  04/235  4

  10    
*  

  27  2رياضي +  1رياضي   1191- 1192    2  1رياضي   5408  1/211  4

  10    
*  

  28  3رياضي       2+2  رياضي ويژه علوم انساني و معارف  5511    2

  29  4رياضي   1194    2                

  10  
*  

  30  ---       1  آمار و مدل سازي  5547  03/234  --   

  10    
*  

  31  1بهداشت محيط زيست زيست شناسي و   1175    2  علوم زيستي و بهداشت  5410    2

  32  2زيست شناسي و بهداشت محيط زيست   1176    2                

  10    
*  

  33  منطق+ فلسفه   1122- 1121  01/277  1+1  فلسفه و منطق  5525    3

  10    
*  

  34  1اخالق   1231    1  1اخالق   5547    1

  10    
*  

  35  2اخالق   1232    1  2اخالق   5548    1

  10    
*  

  36  آئين سخنوري  1235    1  فن سخنوري  5549    1

  10    
*  

  37   1احكام   1233    1  احكام  5542    1

  38  2احكام   1234    1                

  10    
*  

  39  آشنائي با مفردات قرآن  1017    1  قرآنآشنائي با مفردات   5546    1

  10    
*  

  40  1تاريخ اسالم   1027    2  1تاريخ اسالم   5540    2

  10    
*  

  41  2ناريخ اسالم   1028    2  2تاريخ اسالم   5541    2

  10    
*  

  42  تجويد و حفظ قرآن  1015    1  قرائت و تجويد قرآن  5546    1

  10    
*  

  43  1آشنائي با معارف قرآني + آشنائي با قرآن   1014-1016    1+1  1تفسير و علوم قرآني   5543    2

   ---  
*  

  44  ---       --   2تفسير و علوم قرآني   5544    --   

  10  
*  

  45  ---       --   روان شناسي   5520    --   

  46  2تربيت بدني +  1تربيت بدني   1261-1262    5/0+5/0  1تربيت بدني   5411    1  *    10  

  47  4تربيت بدني + 3تربيت بدني   1263-1264    5/0+5/0  2تربيت بدني   5453    1  *    10  

  48  6تربيت بدني + 5تربيت بدني   1265-1266    5/0+5/0  3تربيت بدني   5526    1  *    10  

  49  1آمادگي دفاعي   1267    1  آمادگي دفاعي       2  *    10  

    جمع       92  جمع       83       
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: صنعت  رشته : زمينه   »واحدي  -سالي« به شيوة      اي فني و حرفه: شاخه     »واحدي  - نيم سالي« شيوه   جدول تطبيق دروس        1/3جدول شماره 
  الكترونيك

دي
ر   ف

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

    1  62/359  2095  كارگاه الكترونيك مقدماتي  1  462  2081  آزمايشگاه الكترونيك عمومي  1
*  

 ---    

  1  94/359  2092  آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي  1  09/472  2123  آزمايشگاه اندازه گيري الكتريكي   2
*  

  12    

  2  42/359  2093  1الكترونيك عمومي   3  09/461  2125  1الكترونيك عمومي   3
*  

  10    

    4  5/490  2094  2الكترونيك عمومي   3  472  2086  2الكترونيك عمومي   4
*  

 ---    

  2  93/359  2091  اصول اندازه گيري الكتريكي  2  468  2126  دستگاههاي اندازه گيري  5
*  

  10    

    2  75/359  2073  رسم فني  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  6
*  

 ---    

  2    1515  )فني و حرفه اي( 3رياضي   2  08/482  1512  )شاخه فني و حرفه اي( 5رياضي   7
*  

  10    

    --       -----   1  06/356  1501  شناخت مواد صنعتي  8
*  

    

    12      2    2100  كارآموزي  1  -  2078  1كارآموزي   9

  1  73/359  2130  1كارگاه سيم كشي   2  08/357  2062  كارگاه سيم كشي  10
*  

  12    

  1  37/359  1521  كارگاه مقدماتي مكانيك  2  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  11
*  

  12    

    3    2098  آزمايشگاه مباني مخابرات و راديو  2  01/472  2124  كارگاه و آزمايشگاه مباني مخابرات  12
*  

 ---    

  4  18/358  2071  مباني برق  2  01/358  2060  1مباني برق   13
*  

  10    

  3  02/358  2063  2مباني برق   14

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  )وحرفه اي فني(مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  15
*  

   ---    

  3    2097  مباني مخابرات و راديو  3  09/466  2089  مباني مخابرات و راديو  16
*  

  10    

    4  8/487  2072  1مدارهاي الكتريكي   3  05/466  2066  1مدارهاي الكتريكي   17
*  

 ---    

    2  8/489  2099  مباني ديجيتال        ---   18
*  

 ----    

    3    2096  عموميكارگاه الكترونيك         ---   19
*  

 ----    

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  •

  .انددروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده  •

  درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود •
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  الكترونيك: صنعت  رشته : زمينه »واحدي  -سالي« به شيوة   اي فني و حرفه: شاخه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه  جدول تطبيق دروس     2/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  93/359  2091  اصول اندازه گيري الكتريكي  2  06/464  2164  اصول اندازه گيري الكتريكي  1
*  

  10    

  2  3/488  2133  الكترونيك كاربردي  3  09/461  2125  1الكترونيك عمومي   2
*  

  10    

    5/2  489  2137  برق صنعتي تكنولوژي و كارگاه  1  05/463  2160  تكنولوژي و كارگاه برق صنعتي  3
* 

 --    

    2  75/359  2073  رسم فني  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  4
*  

 --    

  2  --   1515  )حرفه ايفني و ( 3رياضي   2  08/482  1512  )شاخه فني و حرفه اي( 5رياضي   5
*  

  10    

    --   --   --   --   2  08/475  1198  6رياضي   6
*  

    

    --   --   --   --   1  06/356  1501  شناخت مواد صنعتي  7
*  

    

    12      2  --   2138  كارآموزي  1  -   2178  1كارآموزي   8

    2  90/359  2132  تكنولوژي و تعمير لوازم خانگي  1  471  2165  خانگيكارگاه تعمير لوازم   9
*  

 --    

    5/2  9/487  2136  تكنولوژي و كارگاه سيم پيچي  1  01/471  2163  كارگاه سيم پيچي   10
*  

 --    

  1  73/359  2130  1كارگاه سيم كشي   1  08/357  2062  1كارگاه سيم كشي   11
*  

  12    

    2  80/359  2131  2كارگاه سيم كشي   1  04/469  2162  2كارگاه سيم كشي   12
*  

 --    

  1  -   1521  كارگاه مقدماتي مكانيك  2  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  13
*  

  12    

    DC  2134  1/490  4ماشين هاي الكتريكي   3  04/467  3036  1ماشين هاي الكتريكي   14
*  

 --    

  AC  2135  2/490  4 ماشين هاي الكتريكي   4  472  2167  2ماشين هاي الكتريكي   15
*  

  10    

  4  18/358  2071  مباني برق  2  01/358  2060  1مباني برق   16
*  

  10    

  3  02/358  2063  2مباني برق   17

  2    1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  )فني وحرفه اي(مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  18
*  

   --    

    4    2072  مدارهاي الكتريكي  3  05/466  2066  1مدارهاي الكتريكي   19
*  

 --    

 .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي « –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *

  .وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد * .اند دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده *
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الكترونيك و مخابرات : رشته   صنعت: زمينه   »واحدي  - سالي« به شيوة      فني و حرفه اي: شاخه  »واحدي  -نيم سالي« شيوه     جدول تطبيق دروس     3/3جدول شماره 
  دريائي

ف
دي

ر
  

  در روش اجرائي عناوين دروس
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  7/359  2943  )1(ملواني   2  02/356  2892  1ملواني   1
*   -  12    

  1  05/358  2897  2ملواني   2
    --   *  -   2  3/357  2946  بقا در دريا  1  03/357  2896  دريا  بقا در  3
    --   *  -   2  4/357  2944  كمك هاي اوليه پزشكي در دريا  1  04/357  2890  كمك هاي اوليه پزشكي در دريا  4
    --   *  -   2  2/357  2945  آتش نشاني  1  02/357  2891  آتش نشاني  5
  2  59/359  2947  مباني علوم دريايي و شناخت شناورها  1  07/359  2895  مباني علوم دريايي  6

*   -  10    
  2  03/358  2893  شناخت شناورها  7
    --   *  -   3  5/470  3052  آشنايي با دستگاههاي كمك ناوبري  2  05/470  3039  آشنايي با دستگاههاي كمك ناوبري  8
    10    *  2    2093  )1(الكترونيك عمومي   3  09/461  2083  )1(الكترونيك عمومي   9
    10  -   *  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  10
      *          ----   2  464  2922  روش مخابرات بين المللي دريايي  11
    12    *  1    2130  كارگاه سيم كشي  1  08/357  2062  كارگاه سيم كشي  12
      *  ---   --   --   --   ----   3  04/467  2898  ماشينهاي الكتريكي  13
    10    *  2  1/358  3048  )1(مباني برق   2  01/358  2060  )1(مباني برق   14
    10    *  2  2/358  3049  )2(مباني برق   3  02/358  2063  )2(برق  مباني  15
      *  ---   --   --   --   ----   2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي  16
        *  2  2/486  1516  مباني كاربرد رايانه  3  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  17
    --   *    3    3050  آزمايشگاه و كارگاه الكترونيك        ---   18
    --   *  ---   3    2097  مباني مخابرات راديويي        ---   19
    --   *  ---   2    3051  آزمايشگاه مباني مخابرات راديويي        ---   20
        *  2      كارآموزي  1      كارآموزي  21

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي « –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *
  .اند هاي متناظر قرار داده شده دروس همسان در رديف *
  .اخذ و اجرا شودمانده كار آموزي بايستي  درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي *
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: رشته     صنعت: زمينه    »واحدي -سالي« به شيوة   اي فني و حرفه: شاخه   »واحدي -نيم سالي« شيوه   جدول تطبيق دروس         4/3جدول شماره 
  تاسيسات

  

  .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*            .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد) واحدي –سالي ( با دروس مشابه به روش اجرائي »  واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *

   

  رديف
  عناوين دروس در روش اجرائي

  »واحدي -سالي« 
  عناوين دروس در روش اجرائي  تعداد واحد  شماره كتاب  شماره درس

  »واحدي -سالي« 
تعداد   شماره كتاب  شماره درس

  واحد
  مالحظات  حداقل نمره قبولي  شرايط تطبيق

  ندارد  دارد
  4  39/359  1859  تاسيسات بهداشتي ساختمان  2  -  1840  1تاسيسات بهداشتي   1

*  
  10    

  2  3/464  1846  2تاسيسات بهداشتي   2

  3  40/359  1860  بهداشتيكارگاه تاسيسات   2  1/461  1842  1كارگاه تاسيسات بهداشتي   3
*  

  12    

  2  2/461  1850  2تاسيسات بهداشتي كارگاه   4

  1  3/470  1875  1تكنولوژي  تاسيسات بهداشتي   5

  1  461  1847  2تكنولوژي تاسيسات بهداشتي   6

  2  56/359  1523  )تاسيسات(رسم فني عمومي   1  7/357  1500  رسم فني عمومي  7
*  

  10    

  1  8/356  1533  1 رسم فني  8

  2    1855  نقشه كشي ساختمان  1  08/465  1844  نقشه كشي معماري  9
*  

  10    

  1  04/464  1852  شي تاسيسات بهداشتي گاز رسانينقشه ك  10

  5/1    1856  1از كارگاه  1كارگاه جوش   2  4/356  1537  تكنولوژي و كارگاه جوشكاري  11
*  

  12    

  1  9/465  1843  1تخصصي  كارگاه  12

  5/1    1857  2از كارگاه  2كارگاه جوش   1  4/462  1851  2كارگاه تخصصي   13
*  

  12    

  5/1  38/359  1858  كارگاه مكانيك عمومي تاسيسات  2  7/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  14
*  

  12    

  5/1  6/490  1866  كارگاه برق تاسيسات  2  1/356  1534  صنعتيمباني تكنولوژي برق   15
*  

  12    

                  1  4/470  1848  گاز رساني ساختمان  16

                  2  356  1530  1محاسبات فني   17

                  1  3/356  1532  اجزاء ماشين  18

                  1  6/356  1501  شناخت مواد صنعتي  19

    2    1864  كارگاه تاسيسات برودتي  --   --   --   ---   20
*  

 ---    

  2    1515  3رياضي   2  08/482  1512  5رياضي   21
*  

  10    

    2  54/359  1514  2فيزيك   ---   --   --   2فيزيك   22
  

 ---    
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  جدول تطبيق دروس          )صفحه دوم(4/3جدول شماره 
  فني و حرفه اي: شاخه                »واحدي -نيم سالي« شيوه                       
  صنعت: زمينه                    »واحدي -سالي« به شيوة                        
  تاسيسات: رشته                                           

  عناوين دروس در روش اجرائي  رديف
  »واحدي -سالينيم « 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

فني (    مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  23

  )وحرفه اي

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/466  1214
*     ---    

    4    1861  تاسيسات حرارتي          24
*   ---    

    4    1863  تاسيسات برودتي          25
*   ---    

    2    1865  برق تاسيسات          26
*   ---    

    2    1862  كارگاه تاسيسات حرارتي          27
*   ---    

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  28
*     ---    

  

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *

  .اند هاي متناظر قرار داده شده دروس همسان در رديف *
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  چاپ: صنعت رشته : زمينه   »واحدي -سالي« به شيوة   اي فني و حرفه: شاخه  »واحدي -نيم سالي« شيوه       جدول تطبيق دروس     5/3جدول شماره    

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   يط تطبيقشرا
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

          -   1  03/356  1532  )1(اجزاء ماشين   1
*   -    

          -   2  04/356  1537  تكنولوژي و كارگاه جوشكاري  2
*   -    

          -   2  06/357  1531  تكنولوژي و كارگاه ريخته گري  3
*   -    

          -   2  05/357  1541  تكنولوژي و كارگاه صنايع چوپ  4
*   -    

  4      )1(تكنولوژي و كارگاه پيش از چاپ   2  -   1967  حروفچيني فتويي و كامپيوتري  5
*    12    

  1  02/480  1969  هاي اسكرينونشابل  6
  1  -   1970  كارگاه اسكرين و حروفچيني فتويي و كامپيوتري  7
  2      رسم فني عمومي  1  08/356  1533  )1(رسم فني   8

*    10    
  1  07/357  1500  )1(رسم فني عمومي   9
        تكنولوژي و كارگاه چاپ  2  02/466  1961  )1(روشهاي توليد   10

*    12    
  1  -   1975  )2(روشهاي توليد   11
  2  01/476  1965  ماشين آالت چاپ برجسته  12
  2      )فني و حرفه اي) (3(رياضي   2  08/482  1512  5رياضي   13

*    10    
  2      )تخصصي چاپ(شناخت مواد صنعتي   1  06/356  1501  شناخت مواد صنعتي  14

*    10    
  4      )2(تكنولوژي و كارگاه پيش از چاپ   2  07/459  1976  فرمهاي تصويري چاپ برجسته  15

*    12    
  2  07/479  1962  فرمهاي حروفي چاپ برجسته  16
  3      مباني چاپ  1  08/463  1964  چاپ برجسته)  1(كارگاه روشهاي توليد   17

*    10    
  1  481  1977  كارگاه فرمهاي تصويري چاپ برجسته  18
  1  -   1971  كارگاه فرمهاي حروفي چاپ برجسته  19
  1      كارگاه مقدماتي مكانيك  2  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  20

*    12    
  2      )1(كارآموزي   1  -   1973  كارآموزي  21

*    12    
  2      مباني تكنولوژي برق صنعتي  2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي  22

*    12    
  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *

  .اند هاي متناظر قرار داده شده دروس همسان در رديف*

    



  

267 

 

  چاپ: صنعت   رشته : زمينه   »واحدي - سالي« شيوة  به فني و حرفه اي   : شاخه   »واحدي -نيم سالي« شيوه         جدول تطبيق دروس        )صفحه دوم( 5/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2      مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  )فني وحرفه اي(مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  23
*    10    

  2      محاسبات فني تخصصي  2  356  1530  )1(محاسبات فني   24
*    10    

  3      مواد شناسي  1  09/467  1974  )1(مواد شناسي   25
*    10    

                  1  04/478  1972  )2(مواد شناسي   26

                          

                          

                          

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

  .هاي متناظر قرار داده شده اند دروس همسان در رديف*

  

  



  

268 

 

  ساخت و توليد: رشته   صنعت: زمينه »واحدي -سالي« به شيوة   فني و حرفه اي: شاخه  » واحدي-نيم سالي« شيوه   جدول تطبيق دروس    6/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي  - سالينيم « 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي  -سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  8/488  1522  اجزاء ماشين  1  3/356  1532  1اجزاء ماشين   1
*  

  10    

  1  3/466  1536  2اجزاء ماشين   2

  2  2/473  1551  و  آزمايشگاه اندازه گيري دقيق  2  2/473  1538  اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه  3
*  

  12    

  2  74/359  1547  )1(تراشكاري   2  466  1539  1تراشكاري   4
*  

  12    

  2  5/468  1548  2تراشكاري   2  5/468  1638  2تراشكاري   5
*  

  12    

  2  4/356  1554  جوشكاريتكنولوژي و كارگاه   2  4/356  1537  تكنولوژي و كارگاه جوشكاري  6
*  

  12    

  2  3/487  1555  تكنولوژي و كارگاه ريخته گري  2  6/357  1531  تكنولوژي و كارگاه ريخته گري  7
*  

  12    

  2  55/359  1526  شناخت و خواص مواد  1  465  1542  خواص مواد صنعتي  8
*  

  10    

  1  06/356  1501  شناخت مواد صنعتي  9

  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  7/357  1500  رسم فني عمومي  10
*  

  10    

  1  8/356  1533  1رسم فني   11

  2  6/488  1549  رسم فني تخصصي  1  7/476  1937  2رسم فني   12
*  

  10    

  1  3/468  1639  3فني رسم   13

  2  1/463  1550  تكنولوژي و كاربرد برق در ماشين ابزار  2  1/463  1641  كاربرد برق  14
*  

  10    

  2  7/356  1520  كارگاه مكانيك عمومي  2  7/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  15
*  

  12    

  2  356  1525  1محاسبات فني   2  356  1530  1محاسبات فني   16
*  

  10    

  2  8/461  1553  2محاسبات فني   2  8/461  1540  2محاسبات فني   17
*  

  10    

  2  4/474  1552  كارگاه ساخت  2  4/474  1572  كارگاه ساخت  18
*  

  12    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  برنامه نويسيمباني كامپيوتر و   19
*  

      

  2    1556  كارآموزي  1    1650  كارآموزي  20
  *  

    
  

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي  –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
 .مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شوددرس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي *        .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  ساختمان : رشته     »واحدي -سالي« به شيوة         صنعت: زمينه    »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس  7/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي - سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  4    2692  ايستايي*   2  05/474  2720  استاتيك مقدماتي  1
*  

  10    

  2  01/482  2718  مقاومت مصالح مقدماتي  2

  2    2696  نقشه كشي فني ساختمان*   1  2/482  2725  2نقشه كشي ساختمان   3
*  

  10    

  1  03/473  2717  ي اسكلت فلزيها Ĥننقشه كشي ساختم  4

    6  2/491  2691  تكنولوژي كارگاه قالب بندي و آرماتور*   1  01/473  2714رماتور بندي آبخش عمليات (3ختمان كارگاه سا  5
*  

 --    

  1  459  2715  تكنولوژي كارگاه قالب بندي و آرماتور  6

  2    2694  ساختمان هاي فلزيفن آوري *   2  03/459  2724  تكنولوژي ساختمان هاي اسكلت فلزي  7
*  

  10    

  2    2695  فن آوري ساختمان هاي بتوني*   2  08/458  2716  ي بتونيها Ĥنتكنولوژي ساختم  8
*  

  10    

          ---  --   477  --   روستائي هاي راهترافيك و   9
*  

    

          ---  --   -   --   بهسازي محيط زيست  10
*  

    

    2    2693  مقررات ملي و ضوابط عمومي ساختمان*         ---  11
*  

 --    

    2    2685  مصالح ساختمان*   1  01/482  2727  مصالح ساختمان  12
*  

 --    

  3  64/359  2686  اجرايي ساختمان سازيروشهاي *   2  08/455  2681  1تكنولوژي ساختمان   13
*  

  10    

          ---  2  08/470  2723  2تكنولوژي ساختمان   14
*  

    

    2  91/359  2687  محاسبات فني ساختمان*   1  06/359  2732  )ساختمان(محاسبات فني عمومي   15
*  

 --    

  3  17/358  2688  رسم فني و نقشه كشي عمومي ساختمان  2  07/357  1500  عمومي رسم فني  16
*  

  10    

  2  07/355  07/355  1رسم فني و نقشه كشي   17

    3  66/359  2689  نقشه برداري ساختمان*   2  04/475  2711  1اري نقشه برد  18
*  

 --    

  2    2690  كارگاه ساختمان*   1  06/355  2680  1تكنولوژي و كارگاه ساختمان   19
*  

  

  12    

  1  05/359  2682  2تكنولوژي و كارگاه ساختمان   20

  1  01/473  2714  )بخش كارهاي آجركاري و بنائي(3كارگاه ساختمان   21

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  22
*  

      

          2      كارآموزي  1      كارآموزي  23
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  راميكس: رشته   »واحدي -سالي« به شيوة   صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس  8/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   تطبيقشرايط 
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  08/356  1533  )1(رسم فني   1
*    10    

  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  2

    2    1522  اجزاء ماشين  1  03/356  1532  )1(اجزاء ماشين   3
*   ---    

  3    2515  مواد اوليه سراميك  2  07/467  2504  مواد اوليه سراميك  4
*    10    

  2  1/356  1524  مباني تكنولوژي برق صنعتي  2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي  5
*    10    

  3  8/468  2516  و كارگاه عمومي سراميك تكنولوژي  2  08/468  2512  تكنولوژي و كارگاه عمومي سراميك  6
*    10    

  2    2517  ماشين آالت سراميك  1  2/477  2509  ماشين آالت سراميك  7
*    10    

  3  6/470  2518  راميك هاسشكل دادن و پخت   2  6/473  2507  شكل دادن سراميك ها  8
*    10    

  3  7/464  2519  محاسبات در سراميك  2  7/464  2503  محاسبات در سراميك  9
*    10    

  2    2520  آماده سازي مواد اوليه سراميك  2  3/471  2500  آماده سازي مواد اوليه سراميك  10
*    10    

  4    2522  دادن و پخت سراميك ها كارگاه شكل  2  6/470  2508  كارگاه شكل دادن سراميك  11
*    12    

  2    2523  آزمايشگاه مواد اوليه سراميك  1  2/474  2505  آزمايشگاه مواد اوليه سراميك  12
*    12    

    ---   *    3    2521  شيمي تخصصي سراميك  1  07/465  1160  شيمي تخصصي سراميك  13

  2    1515  )3(رياضي   2  08/482  1512  )5(رياضي   14
*    10    

    ---   *    2  54/359  1514  )2(فيزيك   2  07/475  1510  )2(فيزيك   15

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  2  02/266  1214  نويسي مباني كامپيوتر و برنامه  16
*     ---    

  1      كارآموزي  2      كارآموزي  17
*    12    

 .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *   
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رشته       »واحدي -سالي« به شيوة         صنعت: زمينه  »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس      9/3جدول شماره 
  مانيس: 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

    2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  1
*   ---    

  2    2643  آزمايشگاه شيمي سيمان  1    2623  آزمايشگاه مواد سيمان  2
*    12    

  1    2631  آزمايشگاه شيمي سيمان  3

  2    2644  )1(توليد سيمان   2    2624  مباني توليد سيمان  4
*    10    

  2    2625  )1(توليد سيمان   5

  3    2642  شيمي سيمان  2    2626  شيمي سيمان  6
*    10    

    2    2641  محاسبات فني  --   --   --   -   7
*  10    

  1  7/356  1521  كارگاه مقدماتي مكانيك  2  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  8
*    12    

  2  1/356  1524  مباني تكنولوژي برق صنعتي  2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي  9
*    12    

    2  54/359  1514  )2(فيزيك   2    1510  )2(فيزيك   10
*   ---    

  2    1515  )3(رياضي   2    1509  )5(رياضي   11
*    10    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  12
*     ---    

    4    2646  موازنه مواد و انرژي  2    2627  موازنه مواد و انرژي  13
*   ---    

  2    2647  راهبري تجهيزات سيمان سازي  2    2628  راهبري تجهيزات سيمان سازي  14
*    10    

  2    2651  مواد اوليه و استخراج  2    2621  مواد اوليه و استخراج  15
*    10    

  2    2648  مواد نسوز و نسوز كاري  2    2632  مواد نسوز و نسوز كاري  16
*    10    

  1    2649  آزمايشگاه فيزيك سيمان  1    2630  آزمايشگاه فيزيك سيمان  17
*    12    

  3    2645  )2(توليد سيمان   2    2622  )2(توليد سيمان   18
*    10    

    4    2650  تعمير و نگهداري در صنعت سيمان  2    2629  تعمير و نگهداري در صنعت سيمان  19
*   ---    

  1      كارآموزي  1      كارآموزي  20
*    12    

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .هاي متناظر قرار داده شده اند دروس همسان در رديف*
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  صنايع چوب و كاغذ: رشته   »واحدي -سالي« به شيوة         صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس  10/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  اتمالحظ
  ندارد  دارد

    10    *     2  56/359  1523  ي رسم فني عموم  1  08/356  1533  1رسم فني   1

  1  07/356  1500  رسم فني عمومي   2

    10    *  2  70/359  1944  تكنولوژي مواد   2  04/479  1931  تكنولوژي مواد   3
    10    *  2  356  1525  1فني محاسبات   2  356  1530  1محاسبات فني   4

    10    *  2  58/359  1945  تكنولوژي كارگاه صنايع چوب   1  01/474  1921  ابزارها وماشين آالت عمومي صنايع چوب  5

  2  05/357  1541  تكنولوژي وكارگاه صنايع چوب   6

    12    *  4  44/359  1952  كارگاه مقدماتي چوب   1  06/481  1928  كارگاه مقدماتي چوب   7
  2  07/473  1939  توليد كارگاه   8

    10    *  2  463  1947  خواص فيزيكي و مكانيكي چوب   2  463  1940  مكانيك چوب  خواص فيزيك و  9

    10    *  2    1948  رسم فني صنايع چوب   2  01/479  1927  2رسم فني   10

    10    *  2  1/480  1949  تكنولوژي سازه هاي چوبي   2  01/480  1936  هاي چوبي  تكنولوژي سازه  11

    10    *  2  3/478  1950  2محاسبات فني    1  03/478  1920  2حاسبات فني م  12

    10    *  2  2/475  1951  3محاسبات فني   1  02/475  1923  3حاسبات فني م  13

    12    *  2  1/356  1524  مباني تكنولوژي برق صنعتي   2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي   14

  *  2  6/469  1946  خشك كردن ونگهداري چوب   2  06/469  1932  نگهداري چوب  خشك كردن و  15
  10    

    -     *  2  2/486  1516  مباني وكاربرد رايانه   3  02/266  1214  مباني كامپيوتر وبرنامه نويسي    16

    -   *     -   2  54/359  1514  2فيزيك   2  07/475  1510  2فيزيك    17

    10    *  2    1515  3رياضي   2  08/482  1512  5رياضي   18

    12    *  2    1955  كارآموزي   1  -   19  كارآموزي   19

    12  *     -   3  2/470  1953  كارگاهي توليد صنايع چوب           20
  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*

  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود*
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صنايع : رشته     »واحدي -سالي« به شيوة   صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس          11/3جدول شماره    
  شيميايي

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  رسم فني عمومي   1  07/357  1500  رسم فني عمومي   1

  

1523  56/359  2     *   -  10    

  1  08/356  1533  1رسم فني   2

    10  -   *     2  19/359  2401  شناخت صنايع شيميايي   2  19/359  2388  شناخت صنايع شيميايي   3
    12  -   *     2  8/359  2404  آزمايشگاه شناخت مواد   2  08/359  2386  1شناخت مواد  آزمايشگاه كاربرد  4

    12  -   *     1  98/359  2405  آزمايشگاه شيمي عمومي   1  06/477  1157  آزمايشهاي شيمي عمومي   5

    10  -   *     3  2/471  2402  شيمي عمومي   3  02/471  1156  شيمي عمومي   6

    10  -   *     2  87/359  2403  1شيمي آلي   2  04/473  1158  1شيمي آلي   7

    12  -   *     2  86/359  2406  1آزمايشگاه شيمي آلي   1  07/460  1161  1آزمايشگاه شيمي آلي   8

    10  -   *     2  كتابخانه اي  2414  ايمني وبهداشت در صنايع شيميايي   1  كتابخانه اي   2382  بهداشت و اميني در صنايع شيميايي   9

    -   *    2  54/359  1514  2فيزيك   2  09/476  2387  )صنايع شيميايي(  2فيزيك   10

    10  -   *     2  -   1515  3رياضي   2  07/473  1509   5رياضي   11

    -   -   *     2  2/486  1516  مباني وكاربرد رايانه   3  02/266  1214  مباني كامپيوتر وبرنامه نويسي   12

    10  -   *     3    2408  1شيمي تجزيه   2  460  1159  1شيمي تجزيه   13

    12  -   *     2  4/459  2411  1آزمايشگاه شيمي تجزيه   1  04/459  1162  1آزمايشگاه شيمي تجزيه   14

    10    *     3    2409  عمليات دستگاهي در صنايع شيميايي    2  480  2380  1مباني صنايع شيميايي   15

    12  *      2    2412كارگاه عمليات دستگاهي درصنايع   1  07/474  2381  1كارگاه مباني صنايع شيميايي   16

    -   *       2    2410  فرايندهاي شيميايي  2  05/459  2383  2مباني صنايع شيميايي   17

    -   *       2    2413  كارگاه فرآيندهاي شيميايي -   1  02/459  2384  )2(كارگاه مباني صنايع شيمايي   18

    -   *       2  4/490  2407  )1(شيمي معدني         -   19

    10  *      -     -   1  07/358  2290  )1(شناخت مواد   20

    12  *          -   2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي   21

    12 -     1  -     )1(كارآموزي  1  -   2389  )1(كارآموزي   22
  .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند *         .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *   
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  صنايع فلزي : رشته »واحدي - سالي« به شيوة        صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه     فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس             12/3جدول شماره     

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

ه حداقل نمر  شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

    10   *     2  8/488  1522  اجزاء ماشين   1  3/356  1532  1اجزاء ماشين   1

  1  3/466  1536  2اجزاء ماشين   2

تكنولوژي و كارگاه تغيير شكل نيمساخته   1  9/470  1695تكنولوژي برش وتغييرشكل نيمساخته هاي   3

1  

1708  45/359  3     *    12    

  2  9/460  1692كارگاه برش  وتغييرشكل نيمساخته هاي   4

تكنولوژي و كارگاه جوشكاري با شعله    1  8/474  1697  تكنولوژي جوشكاري با شعله گاز  5

  گاز

1706  50/359  4     *    12    

  2  2/479  1698  كارگاه جوشكاري با شعله گاز  6

    10    *     2  56/359  1523  رسم فني عمومي   1  7/357  1500  رسم فني عمومي   7

  1  8/356  1533  1رسم فني   8

    10    *     2  6/487  1710  رسم فني تخصصي   1  7/476  1937  2رسم فني   9

  1  3/477  1702  3رسم فني   10

    10    *     2  487  1712  متالورژي عمومي وشناخت مواد صنعتي   1  06/356  1501  شناخت مواد صنعتي   11

      *            --   1  3/480  1701  متالوژي عمومي   12

+ قوسي(تكنولوژي و كارگاه جوشكاري برق  1  1/469  1691  )مقاومتي –قوسي (تكنولوژي جوشكاري برق   13

  )مقاومتي 

1707  9/486  4     *    12    

  2  6/476  1690  كارگاه جوشكاري قوسي الكتريكي ومقاومتي   14

    12    *     2    1720  كارگاه مكانيك عمومي   2  7/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي   15

    12    *     4  1/487  1709  2تكنولوژي وكارگاه تغييرشكل نيمساخته   1  8/476  1695  2تكنولوژي برش وتغييرشكل نيمساخته هاي   16

      *              -   2  5/458  1696  2برش وتغييرشكل نيمساخته هاي   17

    10    *     2  356  1525  1محاسبات فني   2  356  1530  1محاسبات فني   18

    -   *       2  كتابخانه اي   1713  حفاظت و ايمني   1  كتابخانه اي   1694  حفاظت ايمني و بهداشت محيط كار   19

    -   *       2  5/488  1711  محاسبات فني تخصصي   3  02/266  1214  مباني كامپيوتر وبرنامه نويسي   20

        *     2  4862  1516  مباني وكاربرد رايانه         -   21

      *       2    1714  كار آموزي   1    1700  كارآموزي   22
  .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند *     .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *
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  صنايع نساجي: رشته »واحدي -سالي« به شيوة    صنعت: زمينه »واحدي  -نيم سالي« شيوه  فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس            13/3جدول شماره    

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  --   2    2469  كارگاه بافندگي        ----   23
*   ---    

  --   2  7/491  2468  كارگاه چاپ و تكميل نساجي        ----   24
*   ---    

  2  2/486  1516  كاربرد رايانهمباني و   3  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  25
*    10    

          -   1  08/356  1533  )1(رسم فني   26
*   ---    

          -   1  07/357  1500  رسم فني عمومي  27
*   ---    

          -   1  07/358  2290  )1(شناخت مواد   28
*   ---    

          -   2  359  2291  )2(شناخت مواد   29
*   ---    

          -   2  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  30
*   ---    

    2    2470  چاپ و تكميل نساجي        ----   31
*   ---    

تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي » واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

  .همسان مي باشد

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  متالوژي: رشته   »واحدي -سالي« به شيوة           صنعت: زمينه    » واحدي -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس      14/3جدول شماره    

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  69/359  2339  اصول تكنولوژي ريخته گري  2  05/473  2324  اصول تكنولوژي ريخته گري  1
*    10    

  2  4/471  2345  )ژيرمتالو(محاسبات فني عمومي   2  04/471  2320  )ژيرمتالو(محاسبات فني عمومي   2
*    10    

  2  1/356  1524  مباني تكنولوژي برق صنعتي  2  01/356  1534  مباني تكنولوژي برق صنعتي  3
*    10    

  1  37/359  1521  مكانيك تيكارگاه مقدما  1  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  4
*    12    

  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  08/356  1532  )1(رسم فني   5
*    10    

  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  6

  3  61/359  2341  شناخت فلزات  1  07/358  2290  )1(شناخت مواد   7
*    10    

  2  359  2291  )2(شناخت مواد   8

    12      2  9/471  2342  )1(كارگاه ريخته گري   2  09/471  2325  كارگاه ريخته گري  9

  3  4/480  2340  ريخته گري يكيژراصول متالو  3  04/480  2330  ژي ريخته گريراصول متالو  10
*    10    

  2  478  2346  محاسبات فني تخصصي  2  478  2323  محاسبات فني تخصصي  11
*    10    

  2  8/478  2347  رسم مدل و قالب  2  07/478  2332  رسم مدل و قالب  12
*    10    

  2  7/472  5442  )2(شيمي   2  07/472  2331  )2(شيمي   13
*    10    

  4  2/487  2344  تكنولوژي و كارگاه مدل سازي  2  05/465  2326  تكنولوژي مدل سازي  14
*    12    

  2  05/471  2322  كارگاه مدل سازي  15

  2    2343  )2(كارگاه ريخته گري        ----   16
*    12    

  2    1515  )3(رياضي   2  08/482  1512  )5(رياضي   17
*        

    2  54/359  1514  )2(فيزيك   2      )2(فيزيك   18
*      

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  19
*        

    2  7/489  2348  ژيرآزمايشگاه متالو        --   20
*      

  2      كارآموزي  1      كار آموزي  21
*    12    

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
 .تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شوددرس كارآموزي معادل يك واحد *     .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  معدن: رشته  »واحدي - سالي« به شيوة     صنعت: زمينه    »واحدي  -نيم سالي« شيوه         فني حرفه اي: شاخه    جدول تطبيق دروس        15/3جدول شماره    

ف
دي

ر
  

  اجرائيعناوين دروس در روش 
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2    2584  )1(ولوژي استخراج معدن تتك  2  04/458  2560  اصول استخراج معادن  1
*    10    

  2    2588  اكتشاف معدن  2  03/458  2561  اكتشاف معادن  2
*    10    

  1  9/468  2591  اتيك معدنكتكنولوژي و كارگاه اتوم  1  469  2569  اتيك معدنكتكنولوژي و كارگاه اتوم  3
*    12    

  2    1581  )چالزني و آتش كاري(حفاري   3  7/462  2562  كاري چالزني و آتش  4
*    10    

  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  07/357  1500  عمومي رسم فني  5
*    10    

  1  08/356  1533  )1(رسم فني   6

      2580  علوم زمين و آزمايشگاه  2  06/466  2572  زمين شناسي  7
*    10    

  3  09/357  2575  مايشگاهكاني شناسي و سنگ شناسي آز  8

  2  1/356  1524  تكنولوژي برق صنعتي مباني  2  01/356  1534  صنعتي برقمباني تكنولوژي   9
*    10    

  1  37/359  2521  كارگاه مقدماتي مكانيك  2  07/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  10
*    12    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  يكامپيوترو برنامه نويس مباني  11
*    10    

  2  5/496  2582  نقشه برداري عمومي و عمليات  3  05/496  2573  نقشه برداري عمومي و عمليات  12
*    12    

  2  2/376  2583  نقشه بردلري معدن و عمليات  3  02/376  2574  ري معدن و عملياتانقشه برد  13
*    12    

          ---   5/0  05/477  1163  آزمايشهاي شيمي  14
*      

          ---   5/1  07/472  2331  )2(شيمي   15
*      

          ---     07/358  2990  )1(شناخت مواد   16
*      

          ---   2  359  2991  )2(شناخت مواد   17
*      

  2      كارآموزي  1  --   2571  كارآموزي  18
*    12    

  2      )فني و حرفه اي( 3رياضي   2  08/482  1512  )5(رياضي   19
*    10    

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*

  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود*
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  مكانيك خودرو: رشته   »واحدي  -سالي« به شيوة        كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس   16/3جدول شماره    

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي نيم  «

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

  اجرائيعناوين دروس در روش 
  »واحدي -سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

  2  356  1525  )1(محاسبات فني   2  356  1530  )1(محاسبات فني   1
*  

  10    
  3  6/465  1893  )2(محاسبات فني   1  6/465  1762  )2(محاسبات فني   2

*  
  10    

  1  8/466  1544  )3(محاسبات فني   3

  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  7/357  1500  رسم فني عمومي  4
*  

  10    

  1  8/356  1533  )1(رسم فني   5

  2  4/489  1892  رسم فني تخصصي  1  7/476  1937  )2(رسم فني   6
*  

  10    

  1  3/468  1639  )3(رسم فني   7

  3  5/489  1889  تكنولوژي شاسي و بدنه  1  كتابخانه اي  --   تكنولوژي انتقال قدرت معمولي  8
*  

  10    

  1  4693  1776  )1(تكنولوژي شاسي و بدنه   9

  3  44/359  1884  تكنولوژي مولد قدرت  1  9/462  1775  سوخت رساني موتورهاي بنزيني تكنولوژي  10
*  

  10    

  1  4/465  1771  )1(تكنولوژي مولد هاي قدرت   11

  5/1  7/463    كارگاه انتقال قدرت معمولي  2  7/463  1772  كارگاه انتقال قدرت معمولي  12
*  

  12    

  2  7/356  1520  كارگاه مكانيك عمومي  2  7/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  13
*  

  12    

    2  7/466  1885  )1(كارگاه مولد قدرت   2  7/466  1773  )1(كارگاه مولد قدرت   14
*  

12    

  1  6/463  1778  كارگاه سوخت رساني موتورهاي بنزيني  15

  3  48/359  1886  )2(كارگاه مولد قدرت   1  5/467  1761  )2(كارگاه مولد قدرت   16
*  

  ---    

  5/1  7/469  1890  كارگاه شاسي و بدنه   1  7/469  1760  )1(كارگاه شاسي و بدنه   17
*  

  12    

    2  490  1888  كارگاه موتورهاي ديزلي  --   -     ---  18
*  

---    

    2    1887  تكنولوژي موتورهاي ديزلي        ---  19
*  

---    

  2    5443  3رياضي   2  8/482  1512  )5(رياضي   20
*  

  10    

    2  54/359  1514  2فيزيك   2  9/475  1144  )2(فيزيك   21
*  

---    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  2  2/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  22
*  

  ---    

    2  8/488  1522  اجزاء ماشين  1  3/356  1532  1اجزاء ماشين  23
*  

---    

  2      كارآموزي  2      كارآموزي   24
*  

  12    
 .اند دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده*.    تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي  –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *     
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مكانيك موتورهاي رشته  »واحدي  -سالي« به شيوة  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه    »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه  جدول تطبيق دروس  16/3جدول شماره  
  دريايي 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  7/359  2943  )1(ملواني   2  02/356  2892  )1(ملواني   1
*   -  12    

  1  05/358  2897  )2(ملواني   2

  --   2  3/357  2946  بقا در دريا  1  03/357  2896  بقا در دريا  3
*   ---    

  --   2  4/357  2944  كمك هاي اوليه پزشكي  دريائي  1  04/357  2890  كمك هاي اوليه پزشكي در دريا  4
*   ---    

  --   2  2/357  2945  آتش نشاني  1  02/357  2891  آتش نشاني  5
*   ---    

  2  59/359  2947  شناخت شناورهامباني علوم دريايي و   1  07/359  2895  مباني علوم دريايي  6
*   --  

  

10    
  2  03/358  2893  شناخت شناورها  7

  --   2  9/463  2998  استاتيك و ديناميك  2  09/463  2974  استاتيك و ديناميك  8
*   ---    

  --   4  44/359  2995  و كارگاه) 1(اصول مكانيك دريايي   3  462  2970  )1(اصول مكانيك دريايي   9
*   ---    

  --   2  479  2996  و كارگاه) 2(اصول مكانيك دريايي   3  479  2988  )2(اصول مكانيك دريايي   10
*   ---    

  --   2  4/356  1707  جوشكاري برقكارگاه تكنولوژي   1  01/469  1691  تكنولوژي جوشكاري برقي قوسي و مقاومتي  11
*   ---    

  2  56/359  1523  رسم فني عمومي  1  08/356  1533  )1(رسم فني   12
*   -  10    

  1  07/357  1500  رسم فني عمومي  13

  2  04/460  2997  فيزيك مكانيك  2  04/460  1140  فيزيك مكانيك  14
*   -   ---    

    2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  مباني كامپيوترو برنامه نويسي  15
*   ---    

  3    2999  مباني هيدروليك صنعتي  3  05/479  2987  مباني هيدروليك صنعتي  16
*    10    

    2  6/489  3000  زيست دريائيمحيط         ---   17
*  10    

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  18
*        

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند *
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   ناوبري: رشته   »واحدي  -سالي« به شيوة  صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه              فني حرفه اي: شاخه    جدول تطبيق دروس  18/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  57/359  2943  )1(ملواني  2  2/356    )1(ملواني   1
*        

    5/358    )2(ملواني   2

    2  3/357  2946  بقا در دريا  1  3/357    بقا در دريا  3
*      

    2  4/357  2944  كمك هاي اوليه پزشكي دريائي  1  4/357    اوليهبهداشت و كمك هاي   4
*      

    2  2/357  2945  آتش نشاني  1  2/357    شانيآتش ن  5
*      

  2  59/359  2947  مباني علوم دريايي و شاخت شناورها  1  7/359    مباني علوم دريائي  6
*        

  2  3/358    شناخت شناورها  7

  2    2951  مباني دريانوردي ساحلي تخميني  2  4/461    مباني دريانوردي ساحلي تخميني و اصول  8
*        

  2  464  2953  روش مخابرات بين المللي دريايي  2  464    للي درياييمروش مخابرات بين ال  9
*        

  2  41/359  2955  مباني رادار و وسايل دستگاههاي كمك ناوبري  1  2/465    اصول و مباني رادار  10
*        

  1  3/467    وسايل و دستگاههاي كمك ناوبري  11

  *    3  43/359  2950  ساختمان و تعادل كشتي  1  5/461    ساختمان كشتي  12
*  

    
  1  3/461    تعادل كشتي  13

        *  2  7/485  2957  بارگيري و و تخليه) 2(ملواني  1  6/461    تخليه و بارگيري  14

  1  9/474    )3(ملواني   15

  2  5/478  2951  ساخت و تعمير ادوات صيد  2  5/478    صيد ادواتساخت و تعمير انواع آالت   16
*        

  2  5/476  2954  قوانين راه و وظايف افسر نگهبان  2  5/476    نگهبان در درياقوانين راه و وظايف افسر   17
*        

  3  5/478  2952  ناوبري ساحلي و تخميني و كاربا نقشه    3/475    كاربا نقشه  18
*        

  1  1/465    ناوبري تخميني و ساحلي  19

  1  9/468  2959  هواشناسي  1  9/468    هواشناسي  20
*        

  2  2/486  1516  رايانه بردمباني و كار  3  02/266    مه نويسيا مباني كامپيوتر و برن  21
*        

  1      كارآموزي  1      كارآموزي  22
*        

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *    
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: رشته     »واحدي  -سالي« به شيوة  صنعت: زمينه   »واحدي  -سالينيم « شيوه       فني حرفه اي: شاخه     جدول تطبيق دروس       19/3جدول شماره    
  برداري نقشه

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي نيم «

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  3    2775  )1(كارگاه محاسبه و ترسيم   1  6/359    محاسبات فني عمومي  1
*    12    

  2  7/355    )1(رسم فني و نقشه كشي   2

  1  --     )1(كارگاه محاسبه و ترسيم   3

  2  96/359  2774  مساحي  2      1نقشه برداري عمومي  4
*    12    

  2    2776  عمليات مساحي  1      )1(عمليات نقشه برداري عمومي   5
*    10    

  1  7/357    رسم فني عمومي  6

  3    2778  فتوگرامتري مقدماتي  2      )1(فتوگرامتري   7
*    10    

  1      )1( عمليات فتوگرامتري  8

  4    2781  نقشه برداري عمومي  2  8/355    خاك و تكنولوژي ساختمان  9
*    12    

  3      )2(نقشه برداري عمومي   10

  2    2783  عمليات نقشه برداري عمومي  2      )2(عمليات نقشه برداري عمومي   11
*    10    

  3    2782  )2(كارگاه محاسبه و ترسيم  2      )2(محاسبه و ترسيمكارگاه   12
*    12    

  1  3/355    هندسه مقدمات ترسي فني  13

  3    2773  مباني نقشه برداري  2    تكنولوژي و كارگاه كنترل و نگهداري دستگاههاي نقشه   14
*    10    

  2      نقشه برداريمباني   15

  2    2785  كارآموزي  2      كارآموزي  16
*    12    

    2  95/359  2772  هندسه نقشه برداري        ---   17
*   ---    

    4    2777  كاربرد رايانه در نقشه برداري        ---   18
*   ---    

    2    2780  تعيين موقعيتروشهاي         ---   19
*   ---    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  06/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  20
*        

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي  –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
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  كشي عمومي نقشه: رشته »واحدي  -سالي« به شيوة     صنعت: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه       فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس  20/3جدول شماره 

دي
ر   ف

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم «

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

  2  8/488  1522  اجزاء ماشين  1  3/356  1532  1اجزاء ماشين   1
*  

  10    

  1  3/466  1536  2اجزاء ماشين   2

  2  2/473  1551  آزمايشگاهاندازه گيري دقيق و   2  2/473  1538  اندازه گيري دقيق و آزمايشگاه  3
*  

  12    

  2  4/356  1554  تكنولوژي و كارگاه جوشكاري  2  4/356  1537  تكنولوژي وكارگاه جوشكاري  4
*  

  12    

  2  6/375  1555  تكنولوژي و كارگاه ريخته گري  2  6/357  1531  تكنولوژي و كارگاه ريخته گري  5
*  

  12    

  2  7/487  1596  **ركارگاه ماشين ابزا  2  466  1539  1راشكاري ت  6
*  

  12    

  2  4/474  1572  كارگاه ساخت  7

  2  55/359  1526  شناخت و خواص مواد  1  465  1542  خواص مواد صنعتي  8
*  

  10    

  1  06/356  1501  شناخت مواد صنعتي  9

  4  51/359  1593  1نقشه كشي   1  7/357  1500  رسم فني عمومي  10
*  

  12    

  1  8/356  1533  1رسم فني  11

  2  3/462  1570  1نقشه كشي عمومي   12

  2  1/462  1573  2نقشه كشي عمومي   13

  2  5/487  1592  هندسه ترسيمي  1  7/461  1571  1هندسه ترسيمي   14
*  

  10    

  1  6/467  1514  2هندسه ترسيمي   15

  2  7/356  1520  كارگاه مكانيك عمومي  2  7/356  1502  كارگاه مكانيك عمومي  16
*  

  12    

  2  356  1525  1محاسبات فني   2  356  1530  1محاسبات فني   17
*  

  10    

  2  8/467  1553  2محاسبات فني   2  8/461  1540  2محاسبات فني   18
*  

  10    

    2    1595  نقشه كشي به كمك كامپيوتر        ---  19
*  

 --    

    4  9/488  1594  2نقشه كشي         ---  20
*  

 --    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  03/266  1214  نويسياني كامپيوتر و برنامه بم  21
*  

      

  2    1597  كارآموزي  1    1589  كارآموزي  22
*  

      
  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد»  واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق، دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود*   . دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
   .ه شودي دخترانه بجاي درس كارگاه ماشين ابزار درس تكنولوزي و كارگاه نقشه كشي ارائه مي شود براي مشاهده مصوبه مذكور به انتهاي فصل مراجعها Ĥنهنرست 18/2/86شوراي عالي مورخ  746مصوبه برابر * *
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  تربيت بدني: رشته   »واحدي  -سالي« به شيوة خدمات        : زمينه         »واحدي  -نيم سالي« شيوه          فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس  21/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي نيم «

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد
  2  33/359  4460  آمادگي جسماني  2  33/359  4460  آمادگي جسماني  1

*    12    

  2  88/359  4461  )1(واليبال   2  26/359  4461  )2(و )1(واليبال   2
*    12    

  2    4462  )1(ژيمناستيك   2    4462  )2(و ) 1(ژيمناستيك   3
*    12    

  2  65/359  4463  پسران/ فوتبال   2  27/359  4463  پسران ) 2(و ) 1(فوتبال   4
*    12    

  2  27/359  4464  دختران/ بدمينتون   2  1/485  4463  دختران) 2(و ) 1(بدمينتون   5
*    12    

  2  11/358  4464  )1(شنا   2و  6/483  4464  )2(و ) 1(شنا   6
*    12    

  6    4470و4471  فيزيولوژي/ آناتومي   2و 9/484    )2(و ) 1(آناتومي و فيزيولوژي   7
*    10    

  2  6/486  4472  آزمون هاي ورزشي  2  6/484  4472  آزمون هاي ورزشي  8
*    12    

  2  2/488  4465  )1(دوو ميداني   2و  28/359  4465  )2(و ) 1(دووميداني   9
*    12    

  2    4466  )1(بسكتبال   2  9/483  4466  )2(و ) 1(بسكتبال   10
*    12    

  2    4467  )1(تنيس روي ميز   2  2/484  4467  )2(و ) 1(تنيس روي ميز   11
*    12    

  1    4468  كشتي پسران  1  7/483  4468  پسران/ كشتي   12
*    10    

  1  8/486  4468  تيراندازي دختران  1    4468  دختران/ تير اندازي   13
*    12    

  2    4474  شناخت تاسيسات و اماكن ورزشي  2  -   4474  ورزشي شناخت تاسيسات و اماكن  14
*    10    

  1  4/487  4473  جدول مسابقات ورزشي  1  -   4473  جدول مسابقات ورزشي  15
*    10    

  2    4496  )1(هندبال   2  484  4469  )2(و ) 1(هندبال   16
*    12    

  2      ايمني و كمك هاي نخستين   2  346  33/4  ايمني و كمك هاي نخستين   17
*    12    

  2      تغذيه و بهداشت مواد غذايي  2  03/481  4189  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  18
*    10    

  2      روانشناسي عمومي   2  11/359   34/41  روانشناسي عمومي  19
*    10    

    12    *  2      كارآموزي   2      كارآموزي  20

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي »  واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .هاي متناظر قرار داده شده انددروس همسان در رديف *
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  چاپ دستي: رشته   »واحدي  -سالي« به شيوة خدمات        : زمينه             »واحدي  -نيم سالي« شيوه        فني حرفه اي: شاخه    جدول تطبيق دروس         22/3جدول شماره  

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي نيم«

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  4  9/489  3663  )1(طراحي   2  03/359  3342  )1(طراحي   1
*    12    

  2  02/355  3344  )2(طراحي   2

  4  21/358  3431  مباني هنرهاي تجسمي  2  06/358  3341  )1(مبان هنرهاي تجسمي    3
*    12    

  2  01/359  3343  )2(مباني هنرهاي تجسمي   4

  2    3678  تاريخ چاپ دستي  2    3641  تاريخ چاپ دستي  5
*    10    

          ---   2    3630  تاريخ نقاشي غرب  6
*      

  2  5/356  3432  تاريخ هنر ايران  2  5/356  3651  تاريخ هنر ايران  7
*    10    

      3433  تاريخ هنر جهان  2  7/470  3644  تاريخ هنر جهان  8
*        

  2  1/489  3435  علم مناظر و مرايا  2  08/479  3650  كتيوپپرس  9
*    10    

          ---   1    3701  آشنايي با هنرهاي بصري  10
*      

  4    3676  كارگاه چاپ دستي و لوحه سازي  3    3644  روشهاي لوحه سازي و چاپ  11
*    12    

  2    3643  )حكاكي) (1(كارگاه چاپ   12

  2      )1(فن آوري چاپ دستي   2    3642  )1(فن آوري چاپ دستي   13
*    12    

  2  15/358  3436  )1(عكاسي   2  07/471  3655  )1(عكاسي   14
*    12    

  2    3677  نقاشي كاربردي  2    3640  نقاشي كاربردي  15
*    12    

    12      2        1      كارآموزي  16
  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي »  واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود*  .هاي متناظر قرار داده شده اند دروس همسان در رديف*
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  فني حرفه اي: شاخه              جدول تطبيق دروس                   23/3جدول شماره 
  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه             »واحدي  -نيم سالي« شيوه                       
  حسابداري بازرگاني: رشته                  »واحدي  -سالي« به شيوة                       

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  8/358  3951  كليات اقتصاد  2  08/358  3903  كليات اقتصاد  1
*    10    

  5  76/359  3952  1اصول حسابداري   3+2    3900- 3902  2اصول حسابداري +  1اصول حسابداري   2
*    12    

  3  4/359  3953  1مفاهيم و روشهاي آماري  2  04/359  3901  )1(آماري مفاهيم و روشهاي   3
*    10    

  2    1516  مباني و كاربرد رايانه  2  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  4
*    12    

  3  3/472  3954  امور عمومي بازرگاني  3  03/472  3930  امور عمومي بازرگاني  5
*    10    

و 01/481  3937- 3936  4+3اصول حسابداري   6

01/459  

  4  2/489  3955   2اصول حسابداري  3+3
*    12    

    2    3956  حسابداري عملي        ---   7
*   --    

  3  8/483  3957  رايانه در حسابداري كاربرد  2  08/473  3939  كاربرد رايانه در حسابداري  8
*    12    

  2  8/469  3958  2مفاهيم و روشهاي آماري   2  08/469  3935  2مفاهيم و روشهاي آماري   9
*    10    

  3    3959  حسابداري صنعتي  2  04/476  3938  حسابداري صنعتي   10
*    12    

    2    3960  )مقدماتي(حسابداري شركتها         ---   11
*   --    

  2  6/460  3961  سازمان و مديريت  2  06/460  3934  سازمان و مديريت  12
*    10    

    *      2  5/480  3962  رياضيات امور مالي  3  05/480  3932  رياضيات امور مالي  13
  10    

    2  1/491  3963  مكاتبات اداري        ---   14
*   --    

  2        2      كارآموزي  15
*    12    

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي »ً واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  فني حرفه اي: شاخه       جدول تطبيق دروس                    24/3جدول شماره 
  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه        »واحدي  -نيم سالي« شيوه                     
  سينما: رشته       »واحدي  -سالي« به شيوة                     

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

        *  4  21/358  3431  مباني هنرهاي تجسمي   +2+2      مباني هنرهاي تجسمي  1

      2      رنگ شناسي  2

    4  92/359  3662  )1(طراحي   2      )1(طراحي   3
* 

    

  2  5/356  3432  ايرانتاريخ هنر   2      تاريخ هنر ايران   4
*        

  2    3877  تاريخ هنر جهان  2      تاريخ هنر جهان  5
*        

  3    3877  تاريخ سينما        تاريخ سينماي ايران و جهان  6
*        

  2  15/358  3436  )1(عكاسي   2      )1(عكاسي   7
*        

  3    3875  تحليل فيلم  +2+2      )2(و ) 1(تحليل فيلم   8
*        

  2+2    3872و3871  )2(و ) 1(كارگاه نگارش   3      كارگاه ادبيات  9
*        

  2    3873  )1(فن سينما   3      )1(فن سينما   10
*        

  2    3874  )2(فن سينما   3      )2(فن سينما   11
*        

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  12
*        

  2    3860  آشنايي با موسيقي  2      آشنايي با موسيقي  13
*        

    3      مباني زيبا شناسي و درك تصوير        ---   14
*      

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
  .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  فني حرفه اي: شاخه         جدول تطبيق دروس                     25/3جدول شماره 
  خدمات  : زمينه       »واحدي  -نيم سالي« شيوه                       
  صنايع دستي: رشته         »واحدي  -سالي« به شيوة                       

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  روش اجرائيعناوين دروس در 
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  3  30/359  3585  آشنائي با صنايع دستي ايران  3  30/359  3571  )1(آشنايي با صنايع دستي   1
*    10    

  2  5/356  3432  تاريخ هنر ايران  2  5/356  3346  تاريخ هنر ايران  2
*    10    

  1  8/483  3588  )صنايع دستي(حجم سازي   1  8/483  3572  حجم سازي  3
*        

  2  1/489  3435  علم مناظر و مرايا  2  10/359  3580  رسم فني  4
*    10    

  4  92/359  3662  )1(طراحي   2  3/359  3342  )1(طراحي   5
*    12    

  2  2/355  3344  )2(طراحي   6

  2  15/358  3436  )1(عكاسي   2  7/471  3655  )1(عكاسي   7
*    12    

  4    3589  كارگاه نگارگري  3  -   3573  نگارگري) 1(كارگاه صنايع دستي   8
*    12    

  4    3593  )بافت(كارگاه صنايع دستي   3  -   3577  بافت) 2(كارگاه صنايع دستي   9
*    12    

  4  3/484  3590  )چوب(كارگاه صنايع دستي   3  3/484  3581  چوب) 2(كارگاه صنايع دستي   10
*    12    

  4  7/484  3592  )سفالگري(كارگاه صنايع دستي   3  7/484  3583  سفال و سراميك) 2(دستي كارگاه صنايع   11
*    12    

  4  4/485  3591  )قلمزني(كارگاه صنايع دستي   3  4/485  3582  فلز) 2(كارگاه صنايع دستي   12
*    12    

  4  77/359  3586  )1(كارگاه طراحي نقوش سنتي   3  -   3574  )1(كارگاه طراحي نقوش سنتي   13
*    12    

  4  21/385  3431  مباني هنرهاي تجسمي  2  1/478  3578  مباني رنگ  14
*    12    

و  1/359  3575  مباني هنرهاي تجسمي  15

6/358  
2  

    12    *  2  485  3587  )1(هندسه نقوش   2  485  3579  )1(هندسه نقوش   16

        *  2  2/486  1511  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214فني وحرفه (مباني كامپيوتر و برنامه نويسي   17

        *  2        1      كارآموزي  18

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*

  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق، يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود*
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  فني حرفه اي: شاخه       جدول تطبيق دروس                 26/3جدول شماره    
  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه        »واحدي  -نيم سالي« شيوه                            
  طراحي و دوخت :رشته       »واحدي  -سالي« به شيوة                     

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  3/491  3466  )1(ودك .الگو و دوخت لباس ك  2  05/472  3454  )1(الگو و دوخت لباس كودك   1
*    12    

  3  83/359    )1(الگو   1  09/358  3456  )1(الگو   2
*    12    

  3  02/467  3503  )2(الگو  3

  4  488    )2(الگو   2  06/479  3451  )3(الگو   4
*    12    

  2  84/359    )1(دوخت   2  12/359  3457  )1(دوخت   5
*    12    

  3  09/469  3450  )2(دوخت   6

  3  1/488    )2(دوخت   3  03/460  3452  )3(دوخت   7
*    12    

  4      طراحي اندام و لباس  2  01/460  3503  اصول طراحي لباس  8
*    12    

                  1  06/471  3501  الياف نساجي  9

  2  6/471    الياف نساجي  1  08/478  3453  شيمي عملي  10
*    12    

  4  2/358    مباني هنرهاي تجسمي  2  06/358  3341  )1( يمباني هنرهاي تجسم  11

4  
*  

*  

  12    

  2  359101  3507  )1( يمباني هنرهاي تجسم  12

  2  06/474  3506  )1(رنگ شناسي   13

  4  92/359    )1(طراحي   2  03/359  3502+3342  طراحي اندام) + 1(طراحي   14
*    12    

  2      )1(كارآموزي   1  6/472  3502  )1(كارآموزي   15
*    12    

    3  5/491    رنگ شناسي تخصصي لباس    -   --   ---   16
*   ---    

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  )فني و حرفه اي(مباني كامپيوتر و برنامه   17
*    10    

                          

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

  .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*

  .كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شوددرس *
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  كامپيوتر :رشته   »واحدي  - سالي« به شيوة خدمات        : زمينه   »واحدي  - نيم سالي« شيوه       فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس        27/3جدول شماره 

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  3    4290  مباني كامپيوتر  3  16/359  4250  1سواد كامپيوتري   1
*    12    

  3  19/358  4291  يسازمباني برنامه   2  09/355  4251  2سواد كامپيوتري   2
*    12    

  2    4292  1سيستم عامل   3  09/459  4255  و كارگاه 1سيستم عامل   3
*    12    

  1    4293  1كارگاه بسته هاي نرم افزاري   1  07/481  4253  1كارگاه بسته هاي نرم افزاري   4
*    12    

  3  16/358  4294  1برنامه سازي پاسكال   3  482  4265  برنامه نويسي كامپيوتر و كارگاه  5
*    12    

تجزيه تحليل و طراحي سيستم هاي   3  3/482  4282  تجزيه تحليل و طراحي سيستم هاي كامپيوتري  6

  )1(مپيوترياك

4298  3/482  2  
*    12    

  3  3/490  4300  برنامه سازي تجاري  2  7/482  4289  هاي نسل چهارم زبان  7
*    12    

    2    4295  تخصصي زبان  2  08/480  4261  تخصصي زبان  8
*   ---    

          ---   3  06/480  4260  سازه هاي گسسته  9
*   ---    

        ---   1  09/480  4266  كارگاه ويراستارهاي كامپيوتري  10
*     ---    

        )3(رياضي         )5(رياضي   11
*        

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  12
*    12    

  3    4299  تكنولوژي و كارگاه سخت افزار  2  09/481  4283  1سخت افزاري   13
*    12    

  1  08/481  4286  كارگاه سخت افزار كامپيوتر  14

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*

 .تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود درس كارآموزي معادل يك واحد*
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  فني حرفه اي: شاخه         جدول تطبيق دروس            28/3جدول شماره    
  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه        » واحدي -نيم سالي« شيوه                
  ياري كودك: رشته       »واحدي  -سالي« به شيوة                 

ردي

  ف

  عناوين دروس در روش اجرائي

  »واحدي - سالينيم « 

شماره 

  درس

شماره 

  كتاب

تعداد 

  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي

  »واحدي - سالي« 

شماره 

  درس

شماره 

  كتاب

تعداد 

  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق

  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

  2    4141  ايمني و كمكهاي نخستين  2  346  4133  ايمني و كمكهاي نخستين  1
*    12    

  2  13/359  4136  بهداشت فردي و عمومي  2  13/359  4180  بهداشت فردي و عمومي  2
*    10    

  2    4139  توليد و كاربرد مواد آموزشي  2  18/359  4132  توليد و كاربرد مواد آموزشي  3
*    12    

  4  99/359  4135  )كودكياري(زيست شناسي   2  14/359  4181  )1(زيست شناسي  4
*    12    

  2  15/359  4185  )2(زيست شناسي  5

  2  02/458  4188  )3(زيست شناسي  6

  2    4140  روانشناسي عمومي  2  11/359  4134  روانشناسي عمومي  7
*    10    

  2  1/458  4138  پرورش پيش از دبستاناصول و مفاهيم آموزش و   2  01/458  4184  اصول و مفاهيم آموزش و پرورش پيش از دبستان  8
*    10    

  3  458  4145  بهداشت مادرو كودك  3  458  4195  بهداشت مادرو كودك  9
*    12    

  2  3/481  4143  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  2  03/481  4189  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  10
*    10    

  3  2/481  4142  بيماريهاي شايع كودكان  2  02/481  4190  بيماريهاي شايع كودكان  11
*    10    

  3  483  4144  بهداشت رواني  2  483  4191  بهداشت رواني  12
*    10    

  2    37/41  مراقبت ونگهداري فنون   3  05/481  4192  فنون نگهداري و مراقبت از كودك  13
*    12    

  2  4/481  4148  )در مراكز پيشاز دبستان(مشاهده كودك   1  04/481  4193  )از دبستان در مراكز پيش(مشاهده كودك   14
*    12    

    4    4147  آموزشي پيش دبستاني هاي فعاليت        --   15
*   ---    

    2    4146  پرورش خالقيت در كودكان        --   16
*   ---    

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  17
*    12    

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  فني حرفه اي: شاخه       جدول تطبيق دروس               29/3جدول شماره 
   خدمات: زمينه          »واحدي  -نيم سالي« شيوه                
  گرافيك: رشته         »واحدي  -سالي« به شيوة                   

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  4  92/359  3662  )1(طراحي   2  3/359  3342  )1(طراحي   1
*    12    

  2  2/355  3344  )2(طراحي   2

  4  9/489  3663  )2(طراحي   2  8/467  3654  )3(طراحي   3
*    12    

  2  474  3659  )4(طراحي   4

  2  20/358  3664  كارگاه چاپ دستي  1  3/474  3652  چاپ دستي  5
*    12    

  2  15/358  3436  )1(عكاسي   2  7/471  3655  )1(عكاسي   6
*    12    

  2  8/471  3437  )2(عكاسي   2  8/471  3660  )2(عكاسي   7
*    12    

  4  21/358  3431  مباني هنرهاي تجسمي  2  6/358  3341  )1(مباني هنرهاي تجسمي   8
*    12    

  2  1/359  3343  )2(مباني هنرهاي تجسمي   9

  2  6/474  3653  )1(رنگ شناسي   10

  2  8/471  3658  )2(رنگ شناسي   11

  2  1/489  3435  مناظر و مراياعلم   2  8/479  3650  پرسپكتيو  12
*    12    

  2  5/356  3432  تاريخ هنر ايران  2  5/356  3346  تاريخ هنر ايران  13
*    10    

  2  7/470  3433  تاريخ هنر جهان  2  7/470  3651  تاريخ هنر جهان  14
*    10    

  1    3434  خوشنويسي  1  1/467  3657  خوشنويسي  15
*    12    

    2  475  3667  پايه و اصول صفحه آرائي  2  475  3656  پايه و اصول صفحه آرائي  16
*   ---    

    2  6/491  3668  خط در گرافيك        ---   17
*   ---    

    3    3665  كارگاه گرافيك        ---   18
*   ---    

    3    3666  مباني تصوير سازي        ---   19
*   ---    

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  20
*        

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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هيچگونه تطبيقي نمي توان ( رشته موسيقي  -30/3جدول شماره 
 )انجام داد



  

294 

 

  جدول تطبيق دروس                               31/3جدول شماره 
  ه ايفني و حرف: شاخه                                        »واحدي -نيم سالي«  در اجراي                      

  نقاشي: رشته          »واحدي -سالي«  و اجراي                    

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  4  92/359  3662  )1(طراحي   2  03/359  3342  )1(طراحي  1
*    12    

                  2  02/355  3344  )2(طراحي   2

  4  9/489  3663  )2(طراحي   4    3707  رديبطراحي كار  3
*  *  12    

                  2  06/358  3341  )1(مباني هنرهاي تجسمي   4

  4  21/358  3431  مباني هنرهاي تجسمي  2  01/359  3343  )2(مباني هنرهاي تجسمي   5
*    12    

    --       --   2    3704  )1(كارگاه نقاشي   6
*   ---    

  4    3721  كارگاه نقاشي  3    3705  )2(كارگاه نقاشي   7
*        

  2    3717  آشنايي با هنرهاي تجسمي  1    3701  شنايي با هنرهاي بصري آ  8
*    10    

  2  5/356  3432  تاريخ هنرايران  2  5/356  3346  ايرانتاريخ هنر   9
*    10    

  2  7/470  3433  تاريخ هنر جهان  2  7/470  3651  تاريخ هنر جهان  10
*    10    

  3    3718  آشناييي با مكاتب نقاشي  2  07/471  3700  آشنائي با مكاتب نقاشي  11
*    10    

  2  15/358  3436  )1(عكاسي   2  07/471  3655  )1(عكاسي   12
*    12    

  2    3664  )1(كارگاه چاپ دستي   1    3706  )1(كارگاه چاپ دستي   13
*    12    

  2  1/489  3435  علم مناظر و مرايا  1    3702  علم مناظر و مرايا  14
*    12    

  3    3720  كارگاه رنگ در نقاشي  2    3703  كارگاه رنگ در نقاشي  15
*    12    

  2    3719  )1(حجم سازي   2    3708  )1(حجم سازي   16
*    12    

  2  2/486  1516  رايانهمباني و كاربرد   3  02/266  1214  مباني  كامپيوتر و برنامه نويسي  17
*     ---    

  1      --   2      كارآموزي  18
*    12    

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

 .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  فني حرفه اي: شاخه       جدول تطبيق دروس                     32/3جدول شماره 
  خدمات: زمينه                        »واحدي  -نيم سالي« شيوه                       
  كشي معماري نقشه :رشته       »واحدي  -سالي« به شيوة                      

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   تطبيق شرايط
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2    3541  آشنايي با بناهاي تاريخي  1  07/477  13162015  تاريخ معماري قبل از اسالم  1
*    10    

  1  5/460  13152016  تاريخ معماري كشورهاي اسالمي  2

  --     ---   ---   ---   1  01/467  12162013  خوشنويسي  3
*   ---    

  2  3/489  3537  تاسيسات ساختمان  1  2/460  13162013  تاسيسات آب و فاضالب  4
*    10    

  1  9/477  13162012  تاسيسات الكتريكي  5

  4  78/359  3531  ترسيم فني و نقشه كشي  2  10/359  13162017  رسم فني  6
*    12    

  2  3/355  13162011  هندسه  7

  2  8/460    )1(نقشه كشي   8

  3    3536  كارگاه حجم و ماكت  2  6/478  13162021  رنگ شناسي و ماكت سازي  9
*    12    

  2    3532  )1(شناخت مواد و مصالح   1  9/478  13162031  )1(شناخت مواد مصالح   10
*    10    

  1  4/478  13162032  )2(شناخت مواد مصالح   11

  4  92/359  3662  )1(طراحي   2  3/359  13162018  )1(طراحي   12
*    12    

  2  2/355  13162019  )2(طراحي   13

    4  2/358  3431  هنرهاي تجسميمباني   2  6/358  13162014  )1(مباني هنرهاي تجسمي   14
*  12    

  2  4/475  3539  نقشه برداري  2  04/465  13162020  نقشه برداري  15
*    12    

  2    3533  نقشه كشي معماري  2  6/458    )2(نقشه كشي   16
*    12    

  1        1      كارآموزي  17
*        

  3  4/488  3538  )1(عناصر و جزئيات   2  08/477  13162033  )1(عناصر و جزئيات ساختمان   18
*    12    

  2  06/459  13162034  )2(عناصر و جزئيات ساختمان   19

  2  2/486  1516  رايانهمباني و كاربرد   2  02/266    مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  20
*    12    

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

  .شده اند دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده*
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  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه     »واحدي  -نيم سالي« شيوه      فني حرفه اي: شاخه       جدول تطبيق دروس      33/3جدول شماره 
   نمايش :رشته       »واحدي  -سالي« به شيوة                                                

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  2  7/470  3433  تاريخ هنر جهان  2      تاريخ هنر جهان  1
*        

    4  21/358  3431  مباني هنرهاي تجسمي  2      مباني هنرهاي تجسمي  2
*      

  2  5/356  3432  تاريخ هنر ايران  2      تاريخ هنر ايران  3
*        

  2    3851  آشنائي با ادبيات كهن ايران و جهان  2      آشنائي با ادبيات كهن ايران و جهان  4
*        

  4  92/395  3662  )1(طراحي   2      طراحي مقدماتي  5
*        

  2    3859  تاريخ نمايش  2      )1(تاريخ نمايش جهان   6
*        

  3    3853  تحليل نمايشنامه و خواندن  2      خواندن تحليل نمايشنامه  7
*        

  4    3854  اصول و مباني بازيگري و كارگرداني  2+2      اصول و مباني بازيگري و كارگرداني  8
*        

  2    3857  اصول و مباني طراحي صحنه        طراحي صحنهاصول و مباني   9
*        

  2    3852  اصول و مباني نمايشنامه نويسي        اصول و مباني نمايشنامه نويسي  10
*        

  2    3856  اصول و مباني نمايش عروسكي        اصول و مباني نمايش عروسكي  11
*        

  2    3858  كارگاه نمايش  1      )ايراني(كارگاه نمايش   12
*        

          ---         فرهنگ عامه  13
*      

  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه  2  02/266    مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  14
*        

  2      آشنائي با موسيقي  2      آشنائي با موسيقي  15
*        

          اصول و مباني ماسك و گريم        ---   16
*      

  2      كارآموزي  2      كارآموزي  17
*        

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

    .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند *
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  كشاورزي/ خدمات /  صنعت: زمينه       »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   جدول تطبيق دروس            34/3جدول شماره  
   پشتيباني صحنه :رشته       »واحدي  -سالي« به شيوة                   

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  4  92/359  3662  )1(طراحي   2+2      )2(و ) 1(طراحي   1
*        

  4  21/358  3431  مباني هنرهاي تجسمي  2+2  6/358  3341  مباني هنرهاي تجسمي  2
*        

                  2  6/474  3653  رنگ شناسي  3

  2    3438  رسم فني  2      رسم فني  4
*        

  2    3971  گريم –لباس  –تاريخ صحنه   2      گريم –لباس  –تاريخ صحنه   5
*        

  2    3972  تكنيكهاي ويديو  2      تكنيكهاي ويديو  6
*        

  2    3973  صحنه كاربرد خط در  2      كاربرد خط در صحنه  7
*        

  2  15/358  3436  )1(عكاسي   2  15/358  3436  )1(عكاسي   8
*        

  2    3974  )1(نقشه كشي   2      )1(نقشه كشي   9
*        

  2  7/470  3433  تاريخ هنر جهان  2      تاريخ هنر جهان  10
*        

  2    3975  حجم شناسي  1      حجم شناسي  11
*        

  2    3976  طراحي تخصصي  2      تكنيكهاي طراحي  12
*        

  3    3977  كارگاه طراحي صحنه تلويزيوني  1+2      پرسپكتيو –آشنائي با عوامل صحنه   13
*        

    2    3978  كارگاه طراحي لباس نمايشي        ---   14
*      

    2    3979  كارگاه گريم        ---   15
*      

  2    1516  مباني و كاربرد رايانه  3  02/266  1214  )فني و حرفه اي(مباني كامپيوتر و برنامه نويسي  16
*        

  2  5/356  3432  تاريخ هنر ايران  2      ايرانتاريخ هنر   17
*        

  2      كارآموزي  1      كارآموزي  18
*        

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي »  واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي  *
  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق دارد وپس از انجام تطبيق يك واحد باقي مانده كار آموزي بايستي اخذ و اجرا شود*    .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند *
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فني حرفه : شاخه         جدول تطبيق دروس                         35/3جدول شماره 
  اي

  خدمات : زمينه                          »واحدي  -نيم سالي« شيوه                       
  مديريت خانواده :رشته         »واحدي  -سالي« به شيوة                       

دي
ر   ف

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي - سالينيم « 

شماره   درسشماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

    12    *  1  14/358  4224  اصول حسابداري   1  25/359  4207  )مديريت خانواده(اصول حسابداري   1

    10    *  2  1/486  4228  بهداشت خانواده  2    4211  بهداشت خانواده  2

    10    *  2  13/359  4136  بهداشت فردي و عمومي   2  13/359  4180  بهداشت فردي وعمومي   3

    10    *  2  32/359  4223  تعليم و تربيت اسالمي   2  32/359  4204  تعليم و تربيت اسالمي   4

    10    *  2  03/481  4143  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  2  03/481  4189  تغذيه و بهداشت مواد غذايي  5

    10    *  2  4/484  4232  حقوق خانواده در اسالم   2  4/484  4213  حقوق خانواده در اسالم   6

    10    *  2  486  4229  خانواده در اسالم   2    4210  خانواده در اسالم   7

    12    *  2  34/359  4225  1خياطي   1  34/359  4205  )1(خياطي   8

    12    *  2  9/485  4235  2خياطي   1    4206  )2(خياطي  9

    10    *  2  1/484  4231  روانشناسي رشد  2  1/484  4209  روانشناسي رشد  10

    10    *  2  11/359  4140  روانشناسي عمومي   2  11/359  4134  )كودكياري(روانشناسي عمومي  11

    10    *  3  36/359  4222  زيست شناسي  2  36/359  4201  )مديريت خانواده( زيست شناسي  12

    10    *  2  2/481  4233  شناخت بيماريهاي كودكان   2  02/481  4212  شناخت بيماريهاي كودكان  13

    12    *  1    4237  )1(كارآموزي  1    4220  مديريت خانواده )1(كارآموزي  14

    12    *  1    4234  كاربرد و نگهداري لوازم خانگي  1  -   4216  كاربرد و نگهداري لوازم خانگي  15

    12    *  2  352  4221  )1(كارگاه هنر دستي  2  352  4202  )1(كارگاه هنردستي  16

    12    *  2  6/485  4227  )2(دستسيكارگاه هنر   1    4203  )1(كارگاه هنر دستي  17

    10    *  1    4226  كمكهاي اوليه   1  346  4208  كمكهاي اوليه   18

    10    *  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه   3  02/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي   19

    10    *  2  6/486  4230  مديريت خانواده و هزينه ها  2    4214  مديريت خانواده و هزينه ها  20

    12    *  2  8/486  4236  تدارك و تهيه غذا  1    4215  هنر آشپزي   21

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي »  واحدي –نيم سالي « –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
  .يف هاي متناظر قرار داده شده اند دروس همسان در رد*
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  هاي زمينه كشاورزي به ترتيب حروف الفباء رشته
  

  امور دامي. 36/3
  امور زراعي و باغي. 37/3

  صنايع غذايي. 38/3
  هاي كشاورزي ماشين. 39/3
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  امور دامي :رشته   »واحدي  -سالي« به شيوة          كشاورزي: زمينه    »واحدي  -نيم سالي« شيوه          فني حرفه اي: شاخه  جدول تطبيق دروس           36/3جدول شماره     

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

    12    *  2  470  4856  اصول پرورش آبزيان   2  470  4653  اصول پرورش آبزيان   1

    12   *  4    4857  اصول پرورش دام  2  2/464  4650  اصول پرورش دام  2

    12    *  2    4858  اصول پرورش زنبور عس و كرم ابريشم   2  7/472  4659  اصول پرورش زنبور عسل و كرم ابريشم   3

    12    *  3    4855  اصول پرورش طيور  2  4/466  4651  اصول پرورش طيور  4

    12    *  2    4831  زراعت و باغباني عمومي  1  4/358  4601  اصول زراعت و باغباني  5

    12   *  3    4851  اصول تغذيه دام  2  2/468  4652  اصول تغذيه دام  6

  تشريح و فيزيولوژي  2  6/468  4657  )الف(و فيزيولوژي دام و طيور ماهي تشريح   7

  

4854  4/486  4  *  

  

  12    

  2  7/468  4668  )ب(تشريح و فيزيولوژي دام وطيور ماهي   8

    10    *  4  53/359  4853  جانورشناسي  2  3/465  4655  جانورشناسي   9

    10   *  2    4627  صنايع غذايي  1  9/357  4602  )1(صنايع غذايي  10

    12    *  2    4852  ميكروبيولوژي  1  -   4800  )امور دامي(ميكروبيولوژي   11

    10    *  2    4836  منابع طبيعي و محيط زيست  1  358  4604  منابع طبيعي  12

    12    *  2    1516  منابع و كاربرد رايانه  3  2/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي   13

    12    *  2    4860  كارآموزي  1  -   4658  كارآموزي  14

    -   *  -   -       -     1/357  4600  )1(آب و خاك  15

    -   *  -   -       -   2  4/355  4608  و آزمايشگاه )1(زيست شناسي   16

    -  *  -   -       -   2  5/475  4660  و آزمايشگاه ) 2(زيست شناسي   17

    -   *  -   -       -   2  357  4605  دامپروري   18

    -   *  -   -       -   2  9/356  4603  ماشينهاي كشاورزي  19

    -   *    -       و آزمايشگاه ) 2(شيمي   -   -   -   -   20

    --   *  -   2    4859  تاسيسات و تجهيزات دامپروري   -   -   -   -   21
  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
  .انددروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده *

  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق يك واحد باقي مانده كارآموزي بايستي اخذ و اجرا شود*.
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  كشاورزي: زمينه  »واحدي  -نيم سالي« شيوه     فني حرفه اي: شاخه    جدول تطبيق دروس    37/3جدول شماره     
  امور زراعي و باغي :رشته          »واحدي  -سالي« به شيوة                                                              

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالينيم « 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

    12    *  3  60/359  4837  آب و خاك  1  01/357  4600  )1(آب و خاك   1

  3  06/462  4750  )2(آب و خاك  2

    -   *  -   -       ---------  5/0  05/355  4610  )1(آزمايشهاي زيست شناسي  3

    -   *  -   -       ---------  1  08/464  4706  ابزارشناسي و عمليات كارگاهي  4

    10    *  2    4840  ديمكاري  1  02/462  4701  اصول ديمكاري  5

    12   *  2  4/358  4831  زراعت و باغباني عمومي   2  4/358  4601  اصول زراعت و باغباني   6

    12    *  4    4839  توليد محصوالت باغي  3  1/464  4703  توليد محصوالت باغي  7

    12    *  4    4838  توليد محصوالت زراعي  3  467  4702  توليد محصوالت زراعي  8

    12    *  2    4833  )1(حفظ نباتات   2  4/463  4704  حفظ نباتات  9

    12   *  2  357  4820  دامپروري  2  357  4605  دامپروري  10

    -   *  -   -       -   5/1  4/355  4608  )1(زيست شناسي   11

    12    *  4    4841  ماشينهاي زراعي  2  9/464  4705  سرويس و نگهداري و كاربرد ماشينهاي كشاورزي  12

    -   *  -   -        -   1  9/357  4602  )1(صنايع غذايي  13

    12    *  2    4835  گياه شناسي   2  3/261  4752  گياه شناسي  14

    -   *  -   -       -   2  9/356  4603  ماشينهاي كشاورزي  15

    12    *  2    1516  مباني و كاربرد رايانه   3  2/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي   16

    12   *  2    4843  مساحي و نقشه برداري  2  8/462  4759  مساحي و نقشه برداري  17

    10    *  2    4836  منابع طبيعي و محيط زيست   1  358  4604  منابع طبيعي  18
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    ---   *    2    4842  تجهيزت و ماشينهاي باغباني        -   19

    ---   *    2    4834  )2(حفظ نباتات         -   20

    12    *  2    4845  كارآموزي  1    4707  كارآموزي  21

      *   2    4832  رانندگي و سرويس تراكتور   -   -   -   -   22

      *    2    4834  2حفظ نباتات   -   -   -   -   23

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» ًواحدي  –سالي « با دروس مشابه به روش اجرائي » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
  .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق يك واحد باقي مانده كارآموزي بايستي اخذ و اجرا شود*.هاي متناظر قرار داده شده اند دروس همسان در رديف*
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صنايع  :رشته   »واحدي  -سالي« به شيوة   كشاورزي: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه    فني حرفه اي: شاخه      جدول تطبيق دروس   38/3جدول شماره 
  غذايي

  عناوين دروس در روش اجرائي    6
  »واحدي  -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

  عناوين دروس در روش اجرائي  تعداد واحد
  »واحدي - سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

      *    3    5442  و آزمايشگاه ) 2(شيمي   2  1/257  4619  صنايع غذايي) 2(شيمي   1

       *  3      و آزمايشگاه ) 2(فيزيك  2  7/475  1510  )2(فيزيك   2

        *  2    5441  زيست شناسي و آزمايشگاه   5/1  4/355  4608  و آزمايشگاه ) 1(زيست شناسي   3

        *  2    4637  صنايع غذايي  1  9/357  4602  )1(صنايع غذايي  4

        *  3    4627  ميكروبيولوژي  2  5/483  4622  ميكروبيولوژي  5

       *  2  71/359  4628  عمليات ميكروبيولوژي  1  3/483  4623  عمليات ميكروبيولوژي  6

      * -  -  67/359     -  1  1/357  4600  )1(آب و خاك  7
        *  2    4631  اصول تغذيه  2  -  4620  اصول تغذيه  8

      *  -  -      -  2  9/356  4603  ماشينهاي كشاورزي  9

      *  -  -      -  2  9/358  4601  اصول زراعت و باغباني  10

       *  2    4638  كارآموزي  2  -  4625  )1(كارآموزي  11

        *  2    4634  بهداشت و ايمني كار در كارخانجات مواد غذايي  2  -  4626  بهداشت و ايمني محيط كار  12

        *  4    4635  فرآورده هاي گياهي   3  -  4624  )3(صنايع غذايي  13

        *  4    4636  فرآورده هاي دامي   3  6/482  4621  )2(صنايع غذايي  14

      *  -  -      -  1  8/464  4706  ابزارشناسي و عمليات كارگاهي   15

      *  -  -      -  2  357  4605  دامپروري  16

        *  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه   3  2/266  1214  نويسيمباني كامپيوتر و برنامه   17

     *  -  -      ---------   1  358  4604  منابع طبيعي   18

      *    2    4630  اصول كنترل كيفيت          -  19

      *    2    4632  ماشينهاي صنايع غذايي         -  20

    ---   *    2    4633  سردخانه و انبار        -  21

    ---   *   2    5500  3 زبان        -  22

  .تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد» واحدي –سالي «با دروس مشابه به روش اجرائي  » واحدي –نيم سالي «  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *

  .دروس همسان در رديف هاي متناظر قرار داده شده اند*
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  امور زراعي و باغي :رشته »واحدي  -سالي« به شيوة   كشاورزي: زمينه   »واحدي  -نيم سالي« شيوه   فني حرفه اي: شاخه   تطبيق دروسجدول     39/3جدول شماره 

دي
ر   ف

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي - سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

تعداد   شماره كتاب  شماره درس
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات

  ندارد  دارد

    12    *  2    4820  دامپروري   2  357  4605  دامپروري  1

    12   *  2  22/359  4813  ابزارشناسي و عمليات كارگاهي   2  8/464  4614  عمليات كارگاهي   2

    12    *  2  72/359  4812  موتورهاي احتراقي  1  4/482  4612  موتورهاي احتراقي  3

    10    *  2    1522  اجزاي ماشين   1  3/356  1532  )1(اجزاي ماشين   4

    -   *  -   -       -   1  358  4604  منابع طبيعي   5

    12   *  3  9/482  4816  ماشينهاي تهيه زمين و كاشت  3  9/482  4616  ماشينهاي تهيه زمين   6

    12   *  2  4/483  4819  پمپها و ماشينهاي آبياري  1  4/483  4615  پمپها  7

    12    *  3  5/482  4815  كاربرد و سرويس تراكتور   3  5/482  4617  سرويس و كاربرد تراكتور   8

    10    *  3    5441  و آزمايشگاه ) 2(فيزيك  2  9/475  1144  )2(فيزيك  9

    10    *  2  2/486  1516  مباني و كاربرد رايانه   3  2/266  1214  مباني كامپيوتر و برنامه نويسي   10

    10   *  2    1523  رسم فني عمومي   1  7/357  1500  رسم فني عمومي   11

  1  8/356  1533  )1(رسم فني  12

    -   *  -   -       -------   1  1/357  4600  )1(آب و خاك  13

    12    *  3    4810  آب وخاك و گياه        2  4/358  4601  اصول زراعت و باغباني   14

    -   *  -   -       -   2  4828  1512  )5(رياضي  15

    12    *  2    4822  كارآموزي   1  -   4618  كارآموزي  16

    -   *  -   -       -   2  9/356  4603  ماشينهاي كشاورزي  17

    -  *  -   -       -   1  -   4613  موتورهاي الكتريكي جريان متناوب  18

    -   *  -   -       -   2  4/355  4608  و آزمايشگاه ) 1(زيست   19

    -   *  -   -       -   1  9/357  4602  )1(صنايع غذايي  20

    -   *  -   -       -   1  358  4604  منابع طبيعي  21

    -   *  *  -       -   1  6/356  1501  شناخت مواد صنعتي  22

  .واحدي ً تطابق دروس و كسب نصاب نمره قبولي در هر كدام از درس هاي همسان مي باشد –واحدي ً با دروس مشابه به روش اجرائي ً سالي  –ً نيم سالي  –شرط تطبيق دروس در روش اجرائي *
 .درس كارآموزي معادل يك واحد تطبيق و يك واحد باقي مانده كارآموزي بايستي اخذ و اجراء شود*    .هاي متناظر قرار داده شده انددروس همسان در رديف *
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  فني حرفه اي: شاخه            جدول تطبيق دروس                            )                                      صفحه دوم(  39/3جدول شماره 
  كشاورزي : زمينه          »واحدي  -نيم سالي« شيوه                    
  امور زراعي و باغي :رشته         »واحدي  -سالي« به شيوة                                   

  عناوين دروس در روش اجرائي  رديف
  »واحدي -سالينيم « 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  --   4    4811  ماشينهاي ثابت كشاورزي        -----   23
*   -    

  --   2    4814  تجهيزات و ماشينهاي باغباني        -----   24
*   -    

  --   3    4817  ماشينهاي داشت و برداشت        -----   25
*      

  --   2    4821  محاسبات فني تخصصي        -----   26
*      

  
  كار دانش: شاخه          جدول تطبيق دروس                     4جدول شماره 

  ------- :زمينه        »واحدي  -نيم سالي« شيوه                       
  -------  :رشته       » واحدي -سالي« به شيوة                     

ف
دي

ر
  

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره   شماره درس
  كتاب

تعداد 
  واحد

  عناوين دروس در روش اجرائي
  »واحدي -سالي« 

شماره 
  درس

شماره 
  كتاب

تعداد 
  واحد

حداقل نمره   شرايط تطبيق
  قبولي

  مالحظات
  ندارد  دارد

  1    4/597  قانون كار        قانون كار  1
*        

  2    597  كارآفريني        كارآفريني  2
*        

  2    7/598  ايمني و بهداشت كار        ايمني و بهداشت   3
*        

واحد به ميزان واحهاي  4كارورزي كمتر از         كارورزي  4

 4واحد معادل  4گذرانده شده و بيش از 

  .واحد پذيرفته مي شود

حداكثر     

4  
*        
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  5برگ شماره  نمونه
دوره سه ساله متوسطه به شيوه سـالي  ( متوسطه با دروسساله آموزش  4ساله و  6ان دوره آموز دانشكارنامه تطبيق (
  )واحدي –

  ساله آموزش متوسطه 4/ ساله 6دوره متوسطه ......................... رشته...................... هاي پايه/ هاي قبولي پايه كارنامه/ كارنامه
مفــاد شــيوه نامــه  بــر اســاس....... متولــد............. صــادره از ...............داراي شناســنامه.............. فرزنــد.............. خــانم/ آقــاي 
اول و سـالهاي  / ها معادل با قبولي كليـه دروس سـال   كارنامه/ مورد بررسي قرار گرفت اين كارنامه........ مورخ............ شماره
واحد  32و  31واحدي شناخته شد لذا به ترتيب تعداد  –دوره سه ساله متوسطه شيوه سالي  رياضي فيزيكرشته  دوم

واحدي مطابق جدول ذيل بـه عنـوان قبـولي از وي     –واحد درسي رشته مربوط در شيوه سالي  63درسي جمعاً به تعداد 
  .شود پذيرفته مي

  رديف
عناوين دروس پذيرفته شده 

 –سالي  شيوه اول سال
  واحدي

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

عناوين دروس پذيرفته  شده سال   رديف
  دوم رشته رياضي فيزيك 

  واحدي –شيوه سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

  2+1  *  )2(تعليمات ديني و قرآن   1  2+2  *  )1(تعليمت ديني و قرآن   1
  2  *  )2(فارسي زبان  2  2  *  )1(فارسي زبان  2
  2  *  )2(ادبيات فارسي  3  2  *  )1(ادبيات فارسي   3
  2  *  )2(عربي  4  2  *  )1(عربي  4
  2  *  )2(خارجي زبان  5  3  *  )1(خارجي زبان  5
  3  *  و آزمايشگاه ) 2(فيزيك  6  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(فيزيك  6
  3  *  و آزمايشگاه ) 2(شيمي  7  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(شيمي  7
  4  *  )2(رياضي  8  4  *  )1(رياضي  8
  2  *  )1(هندسه  9  3  *  مطالعات اجتماعي  9
  2  *  آمار و مدلسازي  10  2  *  بهداشتعلوم زيستي و   10
  3  *   استانجغرافي عمومي و   11  1  *  )1(تربيت بدني  11
  1  *  )2(تربيت بدني  12  1  *  )پرورشي(دروس انتخابي   12

13  
جبراني يـا  (دروس انتخابي 

  )تكميلي
  2  *  آمادگي دفاعي  13  1  *

  1  *  )پرورشي(درس انتخابي   14  1  *  ساير دروس انتخابي  14
  32  جمع واحدهاي پذيرفته شده   31  جمع واحدهاي پذيرفته شده 

  63:جمع كل واحدهاي پذيرفته شده
  :تاريخ تطبيق        :سمت    نام ونام خانوادگي تطبيق كننده  -1

  امضاء  
  نام و نام خانوادگي رئيس اداره آموزش و پرورش                       

  امضاء



  

307 

 

  1/5برگ شماره  نمونه
دوره سه ساله متوسطه به شيوه سـالي  ( ساله آموزش متوسطه با دروس 4ساله و  6ان دوره آموز دانشكارنامه تطبيق (
  )واحدي –

  ساله آموزش متوسطه 4/ ساله 6دوره متوسطه ........ .................رشته...................... هاي پايه/ كارنامه هاي قبولي پايه/ كارنامه
نامـه   مفـاد شـيوه   بـر اسـاس  ...............  متولـد ............. صـادره از  ...............داراي شناسنامه.............. فرزند.............. خانم/ آقاي 
اول و سـالهاي  / ها معادل با قبولي كليـه دروس سـال   كارنامه/ مورد بررسي قرار گرفت اين كارنامه........ مورخ............ شماره
و  31واحدي شناخته شد لذا به ترتيـب تعـداد    –دوره سه ساله متوسطه شيوه سالي ادبيات و علوم انساني رشته  دوم
واحدي مطابق جدول ذيل به عنوان قبولي  –واحد درسي رشته مربوط در شيوه سالي  63واحد درسي جمعاً به تعداد  32

  .شود مياز وي پذيرفته 
  پذيرفتهعناوين دروس   رديف

  شده سال اول شيوه  
  واحدي –سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

شده سال  عناوين دروس پذيرفته  رديف
  دوم رشته ادبيات و علوم انساني 

  واحدي –شيوه سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

  2+1  *  )2(تعليمات ديني و قرآن   1  2+2  *  )1(تعليمت ديني و قرآن   1
  2  *  )2(فارسي زبان  2  2  *  )1(فارسي زبان  2
  2  *  )2(ادبيات فارسي  3  2  *  )1(ادبيات فارسي   3
  4  *  ويژه علوم انساني) 2(عربي  4  2  *  )1(عربي  4
  2  *  )2(خارجي زبان  5  3  *  )1(خارجي زبان  5
  2  *  )1(جامعه شناسي  6  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(فيزيك  6
  2  *  اقتصاد  7  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(شيمي  7
  2  *  آمار و مدلسازي  8  4  *  )1(رياضي  8
  4  *  )1(تاريخ ايران و جهان  9  3  *  مطالعات اجتماعي  9
  2  *  )1(تاريخ ادبيات ايران و جهان  10  2  *  علوم زيستي و بهداشت  10
  3  *  )1(جغرافيا  11  1  *  )1(تربيت بدني  11
  1  *  )2(تربيت بدني  12  1  *  )پرورشي(دروس انتخابي   12
جبراني يـا  (دروس انتخابي   13

  )تكميلي
  2  *  آمادگي دفاعي  13  1  *

  1  *  )پرورشي(درس انتخابي   14  1  *  ساير دروس انتخابي  14
  32  جمع واحدهاي پذيرفته شده   31  جمع واحدهاي پذيرفته شده 

  63:جمع كل واحدهاي پذيرفته شده

  :تاريخ تطبيق      :سمت    نام ونام خانوادگي تطبيق كننده  -1
  امضاء

  نام و نام خانوادگي رئيس اداره آموزش و پرورش          
  امضاء                              
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  2/5برگ شماره نمونه
دوره سه ساله متوسطه به شيوه سـالي  ( ساله آموزش متوسطه با دروس 4ساله و  6ان دوره آموز دانشكارنامه تطبيق (
  )واحدي –

  ساله آموزش متوسطه 4/ ساله 6دوره متوسطه ......................... رشته...................... هاي پايه/ كارنامه هاي قبولي پايه/ كارنامه
نامــه  مفــاد شــيوه بــر اســاس....... متولــد............. صــادره از ...............داراي شناســنامه.............. فرزنــد.............. خــانم/ آقــاي 
اول و سـالهاي  / ها معادل با قبولي كليـه دروس سـال   كارنامه/ قرار گرفت اين كارنامه مورد بررسي. .......مورخ............ شماره
واحـد   32و  31واحدي شناخته شد لذا به ترتيـب تعـداد    –دوره سه ساله متوسطه شيوه سالي علوم تجربي رشته  دوم

طابق جدول ذيـل بـه عنـوان قبـولي از وي     واحدي م –واحد درسي رشته مربوط در شيوه سالي  64درسي جمعاً به تعداد 
  .شود ميپذيرفته 
  عناوين دروس پذيرفته  رديف

  شده سال اول شيوه  
  واحدي –سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

عناوين دروس پذيرفته شده سال   رديف
  دوم رشته علوم تجربي شيوه 

  واحدي –سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

  2+1  *  )2(تعليمات ديني و قرآن   1  2+2  *  )1(تعليمت ديني و قرآن   1
  2  *  )2(فارسي زبان  2  2  *  )1(فارسي زبان  2
  2  *  )2(ادبيات فارسي  3  2  *  )1(ادبيات فارسي   3
  2  *  ) 2(عربي  4  2  *  )1(عربي  4
  2  *  )2(خارجي  زبان  5  3  *  )1(خارجي زبان  5
  3  *  و آزمايشگاه) 2(شيمي يك   6  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(فيزيك  6
  3  *  و آزمايشگاه) 2(شيمي   7  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(شيمي  7
  4  *  )2(رياضي   8  4  *  )1(رياضي  8
  2  *  1هندسه   9  3  *  مطالعات اجتماعي  9
  4  *  و آزمايشگاه) 1(زيست شناسي   10  2  *  علوم زيستي و بهداشت  10
  3  *   استانجغرافياي عمومي و   11  1  *  )1(تربيت بدني  11
  1  *  )2(تربيت بدني  12  1  *  )پرورشي(دروس انتخابي   12
جبراني يـا  (دروس انتخابي   13

  )تكميلي
  2  *  آمادگي دفاعي  13  1  *

  1  *  )پرورشي(درس انتخابي   14  1  *  ساير دروس انتخابي  14
  33  جمع واحدهاي پذيرفته شده   31  جمع واحدهاي پذيرفته شده 

  64:جمع كل واحدهاي پذيرفته شده
  :تاريخ تطبيق        :سمت    نام ونام خانوادگي تطبيق كننده  -1

  امضاء                
  نام و نام خانوادگي رئيس اداره آموزش و پرورش                     

  امضاء                
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  3/5برگ شماره نمونه

دوره سه ساله متوسطه به شيوه سـالي  ( ساله آموزش متوسطه با دروس 4ساله و  6ان دوره آموز دانشكارنامه تطبيق (
  )واحدي –

  ساله آموزش متوسطه 4/ساله 6دوره متوسطه ...................... رشته...................... هاي پايه/ كارنامه هاي قبولي پايه/ كارنامه
نامــه  مفــاد شــيوه بــر اســاس....... متولــد............. ز صــادره ا...............داراي شناســنامه.............. فرزنــد.............. خــانم/ آقــاي 
اول و سـالهاي  / ها معادل با قبولي كليـه دروس سـال   كارنامه/ مورد بررسي قرار گرفت اين كارنامه........ مورخ............ شماره
و  31واحدي شناخته شد لذا به ترتيـب تعـداد    –دوره سه ساله متوسطه شيوه سالي علوم و معارف اسالمي رشته  دوم
واحدي مطابق جدول ذيل به عنوان قبـولي   –واحد درسي رشته مربوط در شيوه سالي  62واحد درسي جمعاً به تعداد 32

  .شود مياز وي پذيرفته 
  عناوين دروس پذيرفته  رديف

  شده سال اول شيوه  
  واحدي –سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

دروس پذيرفته شده سال عناوين   رديف
  شيوه............ دوم رشته 

  واحدي –سالي  

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

  3  *  )1(اصول عقايد   1  2+2  *  )1(تعليمت ديني و قرآن   1
  2  *  )2(فارسي زبان  2  2  *  )1(فارسي زبان  2
  2  *  )2(ادبيات فارسي  3  2  *  )1(ادبيات فارسي   3
  4  *  انساني ويژه علوم) 2(عربي  4  2  *  )1(عربي  4
  2  *  )2(خارجي زبان  5  3  *  )1(خارجي زبان  5
  2  *  )1(تاريخ اسالمي  6  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(فيزيك  6
  1  *  احكام  7  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(شيمي  7
  2  *  )1(تفسير و علوم قرآني   8  4  *  )1(رياضي  8
  1  *  ات قرآن دآشنايي با مفر  9  3  *  مطالعات اجتماعي  9
  1  *  قرائت و تجويد قرآن  10  2  *  زيستي و بهداشتعلوم   10
  3  *  )1(جغرافيا  11  1  *  )1(تربيت بدني  11
  2  *  )1(جامعه شناسي  12  1  *  )پرورشي(دروس انتخابي   12
  2  *  آمار و مدلسازي  13  1  *  )جبراني يا تكميلي(دروس انتخابي   13
  1  *  )2(تربيت بدني  14  1  *  ساير دروس انتخابي  14

  1  *  )1(اخالق  15        
  2  *  آمادگي دفاعي  16        

  31  جمع واحدهاي پذيرفته شده  31  جمع واحدهاي پذيرفته شده
  62:جمع كل واحدهاي پذيرفته شده

  :تاريخ تطبيق                    :سمت             نام ونام خانوادگي تطبيق كننده  -1
  امضاء    

    پرورشنام و نام خانوادگي رئيس اداره آموزش و         
  امضاء
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  4/5برگ شماره نمونه
دوره سه ساله متوسطه به شيوه سـالي  ( ساله آموزش متوسطه با دروس 4ساله و  6ان دوره آموز دانشكارنامه تطبيق (
  )واحدي –

  ساله آموزش متوسطه 4/ساله 6دوره متوسطه ......................... رشته..................... هاي پايه/ كارنامه هاي قبولي پايه/ كارنامه
نامــه  مفــاد شــيوه بــر اســاس....... متولــد............. صــادره از ...............داراي شناســنامه.............. فرزنــد.............. خــانم/ آقــاي 
اول و سـالهاي  / روس سـال ها معادل با قبولي كليـه د  كارنامه/ مورد بررسي قرار گرفت اين كارنامه........ مورخ............ شماره
واحـد  .... و  31واحدي شناخته شد لذا به ترتيـب تعـداد    –دوره سه ساله متوسطه شيوه سالي ساير رشته ها رشته  دوم

واحدي مطابق جـدول ذيـل بـه عنـوان قبـولي از وي       –واحد درسي رشته مربوط در شيوه سالي ... درسي جمعاً به تعداد 
  .شود ميپذيرفته 
  دروس پذيرفتهعناوين   رديف

  شده سال اول شيوه  
  واحدي –سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

شده سال   عناوين دروس پذيرفته  رديف
  دوم رشته رياضي فيزيك 

  واحدي –شيوه سالي 

  نمره
(*)  

تعداد 
  واحد

        1  2+2  *  )1(تعليمت ديني و قرآن   1
        2  2  *  )1(فارسي زبان  2
        3  2  *  )1(ادبيات فارسي   3
        4  2  *  )1(عربي  4
        5  3  *  )1(خارجي زبان  5
        6  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(فيزيك  6
        7  5/2  *  و آزمايشگاه) 1(شيمي  7
        8  4  *  )1(رياضي  8
        9  3  *  مطالعات اجتماعي  9
        10  2  *  علوم زيستي و بهداشت  10
        11  1  *  )1(تربيت بدني  11
        12  1  *  )پرورشي(دروس انتخابي   12

13  
جبراني يـا  (دروس انتخابي 

  )تكميلي
*  1  13        

        14  1  *  ساير دروس انتخابي  14
      31  جمع واحدهاي پذيرفته شده

  :جمع كل واحدهاي پذيرفته شده

  :تاريخ تطبيق        :سمت    نام ونام خانوادگي تطبيق كننده  -1
  امضاء                  

  نام و نام خانوادگي رئيس اداره آموزش و پرورش           
  امضاء                
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  باسمه تعالي               5/5برگ شماره  نمونه
  »ان دورة سه ساله متوسطه شيوه نيم سالي واحدي با دروس شيوه سالي واحديآموز دانشكارنامه تطبيق «

بـه شـماره   ....... متولـد  ................. صـادره از .......داراي شـماره شناسـنامه   ......... فرزنـد ............ خـواهر  / كارنامه تحصـيلي شـيوه نيمسـالي واحـدي بـرادر     

مورد بررسي قـرار گرفـت نمـرات    ............... مورخ ....................... ....مفاد شيوه نامه شماره  بر اساس............. رشته........... در شاخه....................... يآموز دانش

واحـد بـه عنـوان نمـره قبـولي از وي پذيرفتـه       ............ جمعاً بـه تعـداد  .................... دروس اين كارنامه در شيوه سالي واحدي برابر جدول ذيل در رشته 

  .شود مي
  يوه سالي واحديدروس ش  دروس شيوه نيمسالي واحدي

تعداد   عنوان درس  كد درس  رديف 
  واحد

نمره 
  درس

تعداد   عنوان درس  كد درس
  واحد

نمره پذيرفته 
  شده

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

                  

          

      جمع واحدهاي پذيرفته شده           

  :سمت      :نام ونام خانوادگي تطبيق كننده
  نام ونام خانوادگي رئيس اداره آموزش و پرورش       امضاء      :تاريخ تطبيق
  مهرو امضاء              
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  »واحدي –سه ساله متوسطه سالي « مختلف آموزش متوسطه با دروس دوره  هاي دورههاي  شيوه تطبيق كارنامه  دوره

  ساله 6
  متوسطه  سيكل

  اول
  و

  دوم

  دارنده كارنامه قبولي پايه پنجم متوسطه و مردودي پايه ششم متوسطه  دارنده كارنامه قبولي پايه چهارم متوسطه  دارنده كارنامه قبولي پايه سوم متوسطه
   شود ميمعادل سوم راهنمائي پذيرفته 

  مي تواند در پايه اول متوسطه ثبت نام كرده و ادامه تحصيل دهد
معادل قبـولي پايـه اول متوسـطه بـوده و كليـه واحـدهاي پايـه اول متوسـطه بصـورت          

  .شود ضربدري از وي پذيرفته مي

خـود ثبـت نـام     تواند در يكي از رشته هاي شاخه نظري يا شاخه كاردانش به دلخواه مي

  .كرده و ادامه تحصيل دهد

  : راه اول
درس مربوط بـه يكـي از رشـته هـاي شـاخه نظـري بـه عنـوان          3-4مي تواند در امتحان  -

  .داوطلب آزادشركت كرده وديپلم رشته مربوط رااخذ كند

اي شـركت   اگر هنرجوي فني و حرفه اي باشد مي توانـد در امتحـان دروس فنـي و حرفـه     -

  اي اخذ كند ديپلم فني و حرفهكرده و 

  :راه دوم
كليه دروس عمومي ، انتخابي ، اختياري و تكميل مهارت از وي پذيرفته شـده ومـي توانـدبا    

  .داردهاي مهارت ديپلم كاردانش اخذ كنداستانگذراندن 
  ساله 4

  متوسطه
  دارنده كارت قبولي پايه سوم متوسطه و مردودي پايه چهارم متوسطه   دارنده كارت قبولي پايه دوم متوسطه   دارنده كارت قبولي پايه اول متوسطه 

معادل قبولي پايه اول متوسطه بوده و كليه واحدهاي درسـي پايـه اول متوسـطه    

  .شود ميبصورت ضربدري از وي پذيرفته 

مي تواند در يكي از رشته هاي شاخه نظري يا شاخه كـاردانش بـه دلخـواه خـود     

  تحصيل دهد ثبت نام كرده و ادامه

  :راه اول
شـود و مـي    اول و دوم متوسطه در رشته دلخواه از وي پذيرفته مي هاي پايهكليه دروس 

تواند در يكي از رشته هاي شاخه نظري به دلخواه خود ثبت نام كـرده وادامـه تحصـيل    

  .دهد

  :راه دوم
نـد بـا   توا كليه دروس عمومي، انتخابي، اختياري و كارورزي از وي پذيرفتـه شـده و مـي   

  .داردهاي مهارت ديپلم كاردانش اخذ كنداستانگذراندن دروس تكميل مهارت و 

  .ديپلم كاردانش اخذ كند

  :راه اول
درس مربوط به يكي از رشته هاي شاخه نظري به عنوان داوطلـب   3-4مي تواند در امتحان 

  .آزاد شركت كرده و ديپلم رشه مربوط را اخذ كند

ي شـركت   باشد مي تواند در امتحـان دروس فنـي و حرفـه     اگر هنرجوي فني و حرفه اي -

  .كرده و ديپلم فني و حرفه اي اخذ كند 

  :راه دوم
كليه دروس عمومي ، انتخابي، اختياري و تكميل مهارت از وي پذيرفته شده و مي توانـد بـا   

  .داردهاي مهارت ديپلم كاردانش اخذ كنداستانگذراندن 

ساله نيمسالي  3
  واحدي

  و متقاضي بايد باقيمانده دروس را انتخاب كرده و بگذراند شود ميتطبيق شده و پذيرفه ) واحدي –سالي ( دروس گذرانده شده در شيوه نيمسالي واحدي متقاضي برابر جدول مربوط با دروس -

  )هنرجويان فني و حرفه اي صرفاً مي توانند در شاخه نظري يا كاردانش ادامه تحصيل دهند( يلي خواهد بودصرفاً مي تواند در رشته مربوط ادامه تحصيل دهد و تغيير رشته وي مطابق آئين نامه هدايت تحص -

  .شود مينمره براي دروس مربوط پذيرفته  در مواردي كه چند عنوان درسي مجموعاً برابر يك عنوان تطبيق شده باشد چنانچه ميانگين وزني نمرات دروس مذكور به نصاب قبولي برسد اين -

  .شود ميحتي االمكان بعنوان دروس انتخابي از متقاضي پذيرفته  شود ميدروسي كه تطبيق ن -

  .شود ميافراد ذيربط از اين محل پرداخت  الزحمه حقپرداخت كند و  استانمتقاضي بايد هزينه تطبيق را برابر تعرفه اداره كل آموزش و پرورش  -

  

 .ها صرفاً  مجاز به ادامه تحصيل در واحدهاي آموزشي بزرگساالن و يا به شيوه داوطلب آزاد مي باشد هممتقاضي پس از تطبيق دروس و كارنا*   



 

313 

  

  »واحدي –سه ساله متوسطه سالي «مختلف آموزش متوسطه با دروس دوره  هاي دورهشيوه تطبيق كارنامه هاي   دوره 
ساله  6

متوسطه 
سيكل 
اول و 
  دوم

  دارنده كارنامه قبولي
  پايه سوم متوسطه 

  دارنده كارنامه قبولي
  پايه چهارم متوسطه 

دارنده كارنامه قبولي پايه پنجم 
متوسطه و مردودي پايه ششم 

  متوسطه
 شـود  مـي معادل پايـه سـوم راهنمـايي پذيرفتـه     

تواند در پايه اول متوسـطه ثبـت نـام گـردد و      مي
  .ادامه تحصيل دهد

معدل قبـولي پايـه اول متوسـطه بـوده     
وكليـــه واحـــدهاي درســـي پايـــه اول 
ــربدري از وي    ــورت ضـ ــطه بصـ متوسـ

  شود ميپذيرفته 
مي تواند در يكي از رشته هـاي شـاخه    

ه دلخواه خود نظري يا شاخه كاردانش ب
  ثبت نام كرده و ادامه تحصيل دهد

  :راه اول
 3-4مــي توانــد در امتحــان    -

درس مربـوط بــه يكــي از رشــته  
ــه عنــوان   هــاي شــاخه نظــري ب
ــرده و    ــركت ك ــب آزاد ش داوطل

  .ديپلم رشته مربوط را اخذ كند
  :راه دوم 

كليه دروس عمـومي، انتخـابي ،   
اختياري و تكميل مهـارت از وي  
ــا   ــد ب ــي توان پذيرفتــه شــده و م

داردهاي مهـارت  اسـتان گذرانـدن  
  .ديپلم كاردانش اخذ كند

ســاله  4
  متوسطه 

  دارنده كارنامه قبولي
  پايه اول متوسطه

  دارنده كارنامه قبولي
  پايه دوم متوسطه

دارنده كارنامه قبولي پايه سوم 
متوسطه و مردودي پايه چهارم 

  متوسطه
معــادل قبــولي پايــه اول متوســطه بــوده و كليــه 
ــورت    ــطه بص ــه اول متوس ــي پاي ــدهاي درس واح

  .شود ميضربدري از وي پذيرفته 
مي تواند در يكي از رشته هاي شـاخه نظـري يـا    
شاخه كاردانش به دلخواه خود ثبـت نـام كـرده و    

  ادامه تحصيل دهد

  :راه اول
اول و دوم  هـــاي پايـــهكليـــه دروس 

متوسطه در رشته دلخواه از وي پذيرفته 
ومـي توانـد در يكـي از رشـته      شـود  مي

هاي شاخه نظري به دلخواه خـود ثبـت   
  .نام كرده و ادامه تحصيل دهد

  :راه دوم
كليــــه دروس عمــــومي ، انتخــــابي ، 
اختياري و كارورزي از وي پذيرفته شده 
و مي تواند بـا گذرانـدن دروس تكميـل    

داردهاي مهـارت ديـپلم   اسـتان مهارت و 
  .كاردانش اخذ كند

  :راه اول
ــان    ــد در امتح ــي توان درس  3-4م

مربوط به يكي از رشته هـاي شـاخه   
نظري به عنوان داوطلب آزاد شركت 

رشـته مربـوط را اخـذ     كرده و ديپلم
  .كند
اگر هنرجوي فني و حرفه اي باشد  -

مي تواند در امتحان فني و حرفه اي 
شركت كرده و ديـپلم فنـي و حرفـه    

  .اي اخذ كند
  :راه دوم

كليه دروس عمـومي ، انتخـابي ،   
اختياري و تكميل مهـارت از وي  
ــا   ــد ب ــي توان پذيرفتــه شــده و م

داردهاي مهـارت  اسـتان گذرانـدن  
  .ردانش اخذ كندديپلم كا

ــاله  3 س
نيمسالي 
  واحدي 

تطبيق شـده و پذيرفتـه   ) واحدي –سالي ( دروس گذرانده شده در شيوه نيمسالي واحدي متقاضي برابر جداول مربوط با دروس -
  .و متقاضي بايد باقيمانده دروس را انتخاب كرده و بگذراند شود مي
هدايت تحصيلي خواهد بود  نامه آئينصرفاً مي تواند در رشته مربوط ادامه تحصيل دهد و تغيير رشته يا تعيين رشته وي مطابق  -
  )توانند در شاخه نظري يا شاخه كاردانش ادامه تحصيل دهند اي صرفاً مي هنرجويان شاخه فني و حرفه(
نوان درسي تطبيق شده باشد چنانچه ميانگين وزني نمـرات دروس مـذكور   در مواردي كه چند عنوان درسي مجموعاً برابر يك ع -

  .شود ميبه نصاب قبولي برسد اين نمره براي دروس مربوط پذيرفته 
  .شود ميحتي االمكان بعنوان دروس انتخابي از متقاضي پذيرفته  شود ميدروسي كه تطبيق ن -
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در واحدهاي آموزشي بزرگسـاالن و يـا بـه    ه ادامه تحصيل متقاضي پس از تطبيق دروس و كارنامه صرفاً مجاز ب* 
  .آزاد مي باشد شيوه داوطلب

افـراد ذيـربط    الزحمه حقمتقاضي بايد هزينه تطبيق را برابر تعرفه اداره كل آموزش و پرورش استان پرداخت كند و ** 
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  1شرايط احراز مديريت مدارس
  26/1/1381تاريخ8/205/120شماره ابالغ –22/1/1381تاريخ  673جلسه

  
 :شود مديريت مدارس به شرح زيرتعيين مي اختصاصي احراز شرايط عمومي و -1ماده 

 شرايط عمومي  -الف 

قـانون اساسـي    واليـت فقيـه و   التزام عملي به احكام اسالمي و به اسالم و تقادعا -1 
  .جمهوري اسالمي ايران

 .هاي ديني، التزام به قانون اساسي كافي است مدير مدارس اقليت مورد در -تبصره 

سعه صدر، انصاف و روحيـه گذشـت و    تخلق به اخالق اسالمي مانند حسن خلق، -2 
  .امانتداري از نظر همكاران

برخورداري از سوابق تجربي موفق و برخورداري از حسن شهرت و مقبوليت بـين   -3 
   .همكاران

داشتن توان مديريت و روحيه كارگروهي و قـدرت برقـراري ارتبـاط بـا ديگـران و       -4
و براي تحقق اهداف آموزش  ها آنآموزان و اولياي  جلب همكاري كاركنان، دانش

 .پرورش

  .بودن متأهل -5 

 متأهـل براي مدارس دخترانه انتصاب افراد مجرد بالمانع است ليكن اولويت بـا افـراد    -تبصره  
  .بود خواهد

 .داشتن سالمت جسمي و رواني الزم براي انجام وظايف مديريت -6 

   .و پرورشبودن در آموزش   رسمي كارمند -7 
در مدارس ابتدايي روستايي و عشايري در صورتي كه نيروي رسمي واجـد شـرايط در    -تبصره

غيـر  آموزگار وجود نداشته باشد، واگذاري اين پست به نيروي  محل براي تصدي مدير
هـاي تخصصـي    رسمي كه از حداقل مدرك تحصيلي كارداني برخوردار بوده و آموزش

 .بالمانع است استان آموزش و پرورشسازمان  رئيسالزم را فراگرفته باشد، با موافقت 

 شرايط اختصاصي -ب

نياز براي مديران مـدارس برحسـب نـوع دوره     سوابق تجربي مورد حداقل تحصيالت و
  .گردد تعيين مي رس به شرح جدول زيردرجه مدا و تحصيلي

   

                                                           
  .در اين متن اعمال شده است آموزش و پرورششوراي عالي  750و  691هاي مصوب جلسه  اصالحيه -1
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درجه مدرسه  دوره تحصيلي
1

  
حداقل سابقه خدمت 
  مالحظات  آموزشي يا تربيتي

  وباالتر ليسانس فوق  ليسانس

  3و2و1درجه -الف  آمادگي وابتدايي
  5و4درجه -ب
  وباالتر6درجه  –ج 

  سال  2
  سال  4
  سال6

  سال  2
  سال  2
  سال 4

  
ــداقل -1 ــال از  2ح س

موزشي آسابقه خدمت 
 يا تربيتي بايد در دوره

نظر براي  شاخه مورد و
  تصدي مديريت باشد 

داقل داشـتن دو  ح -2
سال سابقه مديريت يا 
معاونت مدرسه بـراي  
مديريت مدارس گروه 

  ج الزامي است
  

  1درجه -الف  راهنمايي تحصيلي
  2درجه -ب
  وباالتر 3درجه  –ج

  سال  2
  سال  4
  سال 6

  سال  2
  سال  2
  سال 4

ــيش   ــطه وپـ متوسـ
  دانشگاهي 

  1درجه -الف
  2درجه -ب
  وباالتر 3درجه  –ج

  سال  4
  سال  6
  سال 8

  سال  2
  سال  4
  سال 6

ــي و   ــطه فنـ متوسـ
   3و2و 1درجه  -الف  اي كاردانش حرفه

  و باالتر 4درجه  -ب
  سال 4
  سال 6

  سال 2
  سال 4

  
سـوابق   مـدارس ضـميمه هسـتند مـدارك تحصـيلي و      ي كه داراييها آموزشگاه در -1تبص�ره  

آمـوزان    جمـع كـل دانـش    باالترين دوره تحصيلي مدرسـه و  بر اساسمديران   تجربي
  2.گردد تعيين مي

هـاي مختلـف علـوم     شرايط اختصاصي مساوي دارندگان مدرك تحصيلي رشـته  در -2تبصره  
 مـديريت مـدارس ابتـدايي،    يبـراي تصـد   )ترجيحاً گرايش مديريت آموزشي(تربيتي 

 دارا داشـت و  پيش دانشگاهي اولويت خواهنـد  تحصيلي و متوسطه نظري و  راهنمايي
اي بـراي تصـدي مـديريت     هـاي فنـي و حرفـه    رشته بودن مدرك تحصيلي در يكي از

  .ي فني و حرفه اي و كاردانش الزامي استها ناهنرست
مرتبط با فنـي و حرفـه    هاي غير ر رشتهدارندگان مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر د -3تبصره

اي  رشته فني و حرفه امرتبط ب) فوق ديپلم و باالتر(اي كه مدرك تحصيلي قبلي آنان 
 .شود باشد، در احراز پست مديريت مدارس، مدرك تحصيلي آنان مرتبط تلقي مي

                                                           
�
بندي مدارس به تصويب كميسيون معين شوراي عالي آمـوزش و پـرورش خواهـد     اصالحات الزم متناسب با تغيير در درجه - 

  .رسيد

  
به شـماره   16/10/83مورخ  شوراي عالي آموزش و پرورشو بيست و نهمين جلسه كميسيون معين  سيصدبه استناد مصوبه  -1

ادامه مديريت مديران واحدهاي آموزشي داراي شاخه نظـري و كـاردانش بـا رعايـت      29/10/83مورخ  9/8632/120ابالغي 
در انتصاب مديريت جديـد بـراي ايـن قبيـل     . شرايط احراز مديريت مدارس تا انتصاب مدير جديد به قوت باقي است 4ماده

ان شاغل به تحصيل در هر يك از شاخه هاي نظري و كاردانش كه حـايز اكثريـت اسـت    آموز دانشواحدهاي آموزشي تعداد 
  . مالك عمل خواهد بود

د اصـالح  قانون اين مدارس خواهد بود ليكن با عنايـت بـه پيشـنها    بر اساسشرايط احراز پست مديريت مدارس غيرانتفاعي 
و شـوراي عـالي آمـوزش    مديريت اين مـدارس بـر مصـوبات     قانون مذكور در مجلس محترم و پيش بيني ابتناءشرايط احراز

اي روزانـه   هـاي فنـي و حرفـه    شايسته است در فرايند انتخاب اين مديران، ويژگي مورد نياز مديريت براي هنرستان پرورش
شوراي عالي آموزش شرايط احراز مديريت مدارس مصوب  بر اساسهاي روزانه و بزرگساالن كاردانش  غيرانتفاعي و هنرستان

 .گيرد مورد توجه قرار مي و پرورش
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انتخـاب  بـين مـردان    مدرسـه پسـرانه از   مـدير  بـين زنـان و   مدرسه دخترانه از مدير -2ماده  
 .شود مي

 هـا  آنآن دسته از مدارس ابتدايي پسرانه كه بيشـتر كاركنـان    زن در مدير استفاده از -تبصره 
 .بود خواهد  بالمانع زن هستند

آمـوزش و  سـازمان   رئـيس در مناطق محروم، روستايي و عشـايري كـه بـه تشـخيص      -3ماده 
هاي ابتدايي و  انتخاب مدير با مدرك تحصيلي ليسانس و باالتر در دوره استان پرورش

مجازنـد حـداكثر تـا     آموزش و پـرورش راهنمايي تحصيلي امكان پذير نباشد، مناطق 
هـاي مـذكور را از بـين افـراد داراي      مديران جديـد دوره  87-88پايان سال تحصيلي 

يـت آموزشـي يـا مـديريتي     سـال سـابقه فعال   5مدرك تحصيلي فوق ديپلم با حداقل 
  .منصوب نمايد

در شرايط استثنايي و در صورتي كه فرد واجد شرايط اختصاصي براي تصدي مديريت  -تبصره
مجوز موردي  تواند با اخذ مي آموزش و پرورشاداره  رئيسمدرسه وجود نداشته باشد 

نسبت بـه انتصـاب فـرد مـورد نظـر جهـت        استان آموزش و پرورشسازمان  رئيساز 
  .ديريت مدرسه تا تعيين فرد واجد شرايط اقدام كندم

سال جهت تصـدي   4براي مدت  و پرورشاداره آموزش  رئيسفرد واجد شرط با ابالغ  -4ماده 
شود و تمديد مديريت وي نيز با رعايت شـرايط   مديريت مدرسه مورد نظر منصوب مي

 .نامه بالمانع خواهد بود آئينمندرج در اين 

 درآموزشي مـديريت يـا    هاي دورهدر  براي تصدي مديريت مدرسه بايد نظر مورد افراد -5ماده 
ـ  و شركت كنند   هاي مديريت مدرسه صالحيت آزمون احراز موفقيـت   شـرط احـراز  ه ب
 . صادر شود  آنان  ابالغ مديريت

هـاي   آموزشي مديريت و يا آزمـون احـراز صـالحيت    هاي دوره برگزاري  امكان  چنانچه -تبصره 
مديريت مدرسه به مدت يك سـال بـراي فـرد مـورد نظـر       ابالغ صدور مديريت نباشد
  .بالمانع است

مكلف خواهد بود با همكاري واحدهاي ذيربط ظـرف   استانسازمان آموزش و پرورش 
 .مدت يك سال شرايط الزم براي برگزاري دوره و يا آزمون مذكور را فراهم نمايد

با ضوابط منـدرج   موجود مكلفند جهت تطبيق وضع مديران و پرورشادارات آموزش  -6ماده  
  .نماينداقدام  به تدريج مصوبهدر اين 

مديران فعلي با حداقل مدرك تحصيلي فوق ديپلم در دوره هاي ابتـدايي و راهنمـايي    -تبصره
توانند بـا موافقـت اداره    سال سنوات مديريت موفق مي 5تحصيلي و دارا بودن حداقل 

بـه مـديريت خـود     88-89منطقه حداكثر تا پايان سـال تحصـيلي    آموزش و پرورش
  .ادامه دهند

موظف است شرايط ارتقـاء تحصـيلي مـديران را بـه تناسـب نيـاز و        آموزش و پرورش -7ماده 
  .فراهم نمايد استانامكانات موجود هر 

، هـاي مغـاير   ها و دستورالعمل موظف است ضمن لغو بخشنامه آموزش و پرورشوزارت  -8ماده 
بر حسن اجراي مصوبه شرايط احراز مديريت مدارس نظارت نموده و عملكـرد سـاالنه   

  .گزارش نمايد آموزش و پرورشاجراي آن را به شوراي عالي 
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نحوه انتضاب مديران و مسئوالن آموزش و پـرورش   نامه آئين از تاريخ ابالغ اين مصوبه، – 9ماده
لغـو اعـالم    26/7/1375شـوراي عـالي آمـوزش و پـرورش مـورخ       602مصوب جلسه 

  .شود مي
 .خواهد رسيد و پرورشدستورالعمل اجرايي اين مصوبه به تأييد وزير آموزش  -10ماده 

جلسـه شـوراي عـالي     سـومين  و هفتـاد  و شرايط احراز مديريت مدارس در ششصـد : موضوع  
صـحيح اسـت بـه مـورد اجـرا       .به تصويب رسيد 22/1/1381مورخ  و پرورشآموزش 

  .گذاشته شود
  

�€�€�€�€�€�€�€� 
  

  تأكيد بر استمرار اجراي پرسش مهر
  1/6/84تاريخ1298/120شماره ابالغ -  23/1/1384تاريخ722جلسه  

  
شوراي عالي آموزش و پرورش با توجه به آثار تربيتي اجراي پرسش مهر و تـأثير آن در ايجـاد   «

  ».دهد ان و معلمان استمرار آن را مورد تأكيد قرار ميآموز دانشنشاط در 
  .راهكارهاي اجرايي اين مصوبه توسط وزارت آموزش و پرورش فراهم خواهد شد –تبصره 
اجراي پرسش مهر در هفتصد و بيست و دومين جلسه شوراي عـالي  كيد بر استمرار أت :موضوع

  .به تصويب رسيد 23/1/1384آموزش و پرورش مورخ 
  

�€�€�€�€�€�€�€�  
  

تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز 
  آموزشي و تربيتي

  27/3/86تاريخ- 2397/120شماره ابالغ – 4/2/1386تاريخ  745جلسه

  
طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نمـاز در مراكـز   « آموزش و پرورش مكلف استوزارت 

آموزشي و تربيتي را با تأكيد بر تبيين جايگاه آن در برنامه رسمي مدرسه و مشتمل بـر اهـداف،   
راهبردها و راهكارهاي عملياتي و اجرايي حداكثر ظرف مدت شش ماه  ها، سياست مباني، اصول،

  .ارائه نمايد شوراي عالي آموزش و پرورشاده واحده تهيه و به از تصويب اين م
تدوين طرح جامع تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نمـاز در مراكـز آموزشـي تربيتـي در      :موضوع
بـه تصـويب    4/2/1386مـورخ   شوراي عالي آموزش و پـرورش چهل و پنجمين جلسه  و هفتصد
  .رسيد

  
        �€�€�€�€�€�€�€�    
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  تدوين نظام جامع مشاركت در آموزش و پرورشاصول حاكم بر 
  17/1/87تاريخ8892/120شماره ابالغ - 25/10/1386تاريخ  758جلسه

  
ي  وزارت آموزش و پرورش مكلف است به منظور ارتقاي كيفيت آموزش و پرورش و ايجاد زمينه

ه مـا  2مناسب براي مشاركت فعال آحاد جامعه و كاهش تصدي گري دولت، حداكثر ظرف مدت 
با رعايت موارد ذيـل اقـدام و نتيجـه را    در آموزش و پرورش نظام جامع مشاركت نسبت به تهيه 

 .ارايه نمايد يب به شوراي عالي آموزش و پرورشجهت بررسي و تصو

  :اصول حاكم
 .تحقق مشاركت در چارچوب اين نظامنامه داوطلبانه انجام مي پذيرد .1

تعليم و تربيت اسالمي موجبات رشد و تعالي انساني بـا  اهداف  مشاركت بايد همسو با فلسفه و   .2
 .رعايت عدالت آموزشي و پرورشي را فراهم آورد

هـاي   هاي حاكميتي نظام جمهـوري اسـالمي در حـوزه    هاي مشاركت هم راستا با سياست زمينه .3
مختلف تعليم و تربيت و نظام آموزش و پرورش از جمله اداره واحدهاي آموزشي و تربيتي، تهيه 

 .گيرد  ها را در بر ها و نظارت بر اجراي برنامه محتواي درسي، تأمين هزينه

هاي مناسب و كارآمد براي مشاركت مبتني بر فلسفه آمـوزش و پـرورش اسـالمي     انتخاب روش .4
 .همراه با فراهم سازي و تقويت بستر اجتماعي و فرهنگي در جامعه صورت پذيرد

هـا و امكانـات و تسـهيالت     مندي از فرصت ا در بهرههاي مشاركت نبايد موجب تبعيض نارو روش .5
 .هاي آموزشي و پرورشي شود عمومي و برنامه

شوراهاي آمـوزش و  (هاي موجود  در تهيه راهكارهاي مشاركت عالوه بر استفاده و توسعه ظرفيت .6
هـاي اوليـاء و مربيـان،     پرورش، مشاركت خيرين در احداث و اداره واحـدهاي آموزشـي، انجمـن   

...) ات ومؤسسـ ها و  يأت امنايي، مدارس غيرانتفاعي و مدارس وابسته به ساير وزارتخانهمدارس ه
اصـالح   پيشـنهادهاي الزم بـراي   هـاي پژوهشـي و آسـيب شناسـانه،     گيـري از يافتـه   بايد با بهره

 .ها ارايه شود ساختارها وروش

و مشـاركت  هـا   مسـئوليت  موجـب افـزايش اعتمـاد عمـومي، اختيـارات،      راهكارهاي پيشنهادي، .7
 .اي و محلي شود ها و مجامع منطقه دستگاه

اصول حاكم بر تـدوين نظـام جـامع مشـاركت در آمـوزش و پـرورش در        ماده واحده و :موضوع
بـه   25/10/1386مـورخ   آمـوزش و پـرورش  و پنجاه و هشتمين جلسـه شـوراي عـالي     هفتصد

  .تصويب رسيد
        �€�€�€�€�€�€�€�    

  

  اسالمي ايرانطراحي نظام معلمي جمهوري 
  26/3/87تاريخ8/9856/120شماره ابالغ- 3/2/87تاريخ764جلسه

  
ارت آموزش و پرورش مبني بر طراحي نظام معلمي شوراي عالي آموزش و پرورش با پيشنهاد وز

مـاه   3موافقت اصولي نمود و مقـرر داشـت، آن وزارتخانـه ظـرف مـدت       جمهوري اسالمي ايران
  .پيشنهادي را تهيه و به مراجع ذيربط ارايه نمايد ي هاليح
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و شصـت و چهـارمين جلسـه     طراحي نظام معلمي جمهوري اسالمي ايران در هفتصد :موضوع 
  . به تصويب رسيد 3/2/1387مورخ  و پرورششوراي عالي آموزش 

  
        �€�€�€�€�€�€�€�    

  

  و پرورشهاي وزارت آموزش  خط مشي اهداف و
  ايران در مبادالت منطقه اي وبين الملليجمهوري اسالمي 

 26/3/87تاريخ8/9855/120شماره ابالغ- 17/2/87تاريخ765جلسه 

  
  :مقدمه 

هاي بنيانگذار كبير جمهـوري اسـالمي ايـران     آرمان با عنايت به اصول بنيادين انقالب اسالمي و
 رهبـري، همچنين با عنايت به منويـات مقـام معظـم     كه در قانون اساسي كشور انعكاس يافته و

بـا در نظـر گـرفتن مفـاد سـند چشـم انـداز         و و پـرورش وظايف وزارت آموزش  و قانون اهداف
هـاي كـالن دولـت جمهـوري      سياسـت  هجري شمسـي و  1404جمهوري اسالمي ايران در افق 

سـالمي ايـران در   ارتقاء جايگـاه و حضـور فعـال نظـام جمهـوري ا      به منظور تقويت و اسالمي و
در مبـادالت   و پرورشهاي وزارت آموزش  خط مشي المللي، اهداف و اي و بين هاي منطقه عرصه
  .گردد المللي به شرح زير اعالم مي اي و بين منطقه

  :اهداف 
المللــي در حــوزه  اي و بــين و مبــادالت منطقـه  هــا ، همكـاري  تعميــق ارتباطــات گسـترش و  -1

 . پرورش وهاي وزارت آموزش  ماموريت

تربيت جمهـوري اسـالمي    دستاوردهاي نظام تعليم و ها و راهبردها، برنامه شناساندن مباني، -2
  .ايران

راستاي  المللي در هاي مناسب بين همكاري ها و تجربه ها، گيري از ظرفيت بهره حضور فعال و -3
  . آموزشي منطقه –اول علمي  كسب جايگاه

  . ادب فارسي در خارج كشور و زبان رهنگ،گسترش ف پاسداري و مشاركت در - 4
هـاي آموزشـي    تربيت كودكان جهان در دسترسي برابـر بـه فرصـت    پاسداري از حق تعليم و -5

  .كودكان روستايي بويژه در مورد دختران و
  .توسعه بازار كار آموزشي و فرهنگي در خارج از كشور -6
كيـد بـر   أت ايرانيـان خـارج از كشـور بـا    فراهم نمودن زمينه تعليم و تربيت مناسب فرزنـدان   -7

  .صيانت فرهنگي آنان
نظيـر آيسسـكو و   (المللي  بين اي و ي علمي، آموزشي و فرهنگي منطقهها ناهمكاري با سازم -8

  مسلمانان در راستاي اهداف اسالم و) يونسكو 
هاي كميسيون ملي آيسسكو در جمهوري اسـالمي ايـران وگسـترش     تقويت فعاليت توسعه و -9
  هاي همكاري با سازمان آيسسكو و كشورهاي عضو مينهز

  :خط مشي ها
 . هاي آموزشي دنيا در چارچوب اصول پذيرفته شده برقراري ارتباط با نظام -1
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 هاي مبـادالت و  برنامه ها، نامه اولويت دادن به كشورهاي همسايه و مسلمان در انعقاد موافقت -2
  .تربيتي تنظيم يادداشت تفاهم علمي، آموزشي و

اي و  آموزشـي منطقـه   هـاي علمـي،   سـازمان  مجامع و برقراري ارتباط و همكاري با كشورها، -3
اي و  تحقيقـات منطقـه   هـا و  هـا، پـروژه   زمينه اجراي طرح در) دولتي دولتي و غير( اي المللي بين
  .المللي بين
 و شـورها ايـران و دسـتاوردهاي آن بـه ك    جمهـوري اسـالمي   و پـرورش معرفي نظام آموزش  -4

  .المللي نهادهاي ذيصالح بين
تسهيالت الزم جهت حضور فعـال نماينـدگان وزارت    ايجاد حمايت و ظرفيت سازي، تشويق، -5

ربيتي در مجامع علمي ،آموزشي و ت آموزشي و آثار علمي، صاحبان انديشه و و و پرورشآموزش 
  .المللي فرهنگي بين

المللي در كيفيـت بخشـي بـه     آموزشي مناسب بينتسهيل شرايط استفاده از نتايج تحقيقات  -6
 .امور آموزش و پرورش

 تربيتي و پژوهشي موفق به سـاير كشـورها، مجـامع و    –هاي آموزشي  برنامه ها و اشاعه طرح -7
  .المللي هاي بين سازمان

هـاي آموزشـي    هاي نوين براي ارائه به سـازمان  برنامه ها و اجراي طرح فعاليت مؤثر در تهيه و -8
  .المللي بين
ارائـه تصـوير    ادبيـات فارسـي و   و زبـان مشاركت و همكاري با نهادهاي ذيربط بـراي اشـاعه    -9

  . اسالمي به كشورها –تمدن ايراني  درست از فرهنگ و
 مسـتقر در كشـور و نظـارت بـر     ر با مدارس و مراكز آموزشي خـارجي موث ارتباط سازنده و -10

  . عملكرد آنان
ان خـارجي پناهنـده بـه كشـور در چـارچوب      آموز دانششي و تربيتي به ارائه خدمات آموز -11

  .توافقات مراجع ذيربط مقررات و
 ورهاوي و فنـاوري بـا كشـ   و پرورشـ هاي مديريتي، آموزشـي   كمك خدمات و مبادله دانش، -12

  .المللي بين اي و هاي منطقه سازمان
  .رس ايراني خارج كشوركيفي مدا هاي مناسب جهت توسعه كمي و فراهم كردن زمينه -13
تطبيقي وابسـته بـه وزارت    المللي و كيفي مدارس بين هاي كمي و و تقويت فعاليت توسعه -14

 و پرورشآموزش 

غيـر دولتـي    هـاي دولتـي و   سـازمان  هـا و  شـركت  ات،مؤسسايجاد زمينه الزم براي حضور  -15
بـا همـاهنگي مراجـع    هاي آموزشـي در سـاير كشـورها     آموزشي داخلي در تدوين و اجراي طرح

  .ذيربط
مدارس غير دولتـي در خـارج كشـور توسـط ايرانيـان در       زمينه سازي و حمايت از فعاليت -16

  .چارچوب اهداف و ضوابط مربوطه
  .المللي ه مجامع بينانعكاس نتايج آن ب كمك به استيفاي حقوق آموزشي كودكان جهان و -17

 بـادالت جمهوري اسالمي ايـران در م  پرورشو هاي وزارت آموزش  خط مشي اهداف و :موضوع
 آمـوزش و پـرورش  و شصت و پنجمين جلسه شـوراي عـالي    در هفتصد المللي بين منطقه اي و

  .به تصويب رسيد 17/2/87مورخ 
  

        �€�€�€�€�€�€�€�    
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توسعه وزارت  هماهنگي تحقيق و تشكيل شوراي سياستگذاري و
  آموزش و پرورش

  21/5/87تاريخ8/10736/120شماره ابالغ - 25/4/87تاريخ770جلسه 

  

و  ر سياستگذاري امـور تحقيـق و توسـعه   به منظو شود ميبه وزارت آموزش و پرورش اجازه داده 

 ,ارايه تسهيالت در زمينه گسترش امر پژوهش و نوآوري در سطوح مختلـف آمـوزش و پـرورش   

   .دهدتشكيل را در وزارت آموزش و پرورش  ستگذاري و هماهنگي تحقيق و توسعهشوراي سيا
در  وزارت آمـوزش و پـرورش  دبيرخانه شـوراي سياسـتگذاري و همـاهنگي تحقيـق و توسـعه      «

شود و رئيس پژوهشگاه دبير اين شـورا خواهـد    مستقر مي آموزش و پرورشپژوهشگاه مطالعات 

  .1»بود
  .شود ميا امضاي وزير آموزش و پرورش ابالغ شوراي مذكور بي  نامه آئين

در  هماهنگي تحقيق وتوسعه وزارت آموزش و پـرورش  تشكيل شوراي سياستگذاري و: موضوع
  .به تصويب رسيد 25/4/1387مورخ  آموزش و پرورشهفتادمين جلسه شوراي عالي  و هفتصد

  
        �€�€�€�€�€�€�€�    

  

  هاي حرفه اي ادامه تحصيل دارندگان مدرك تحصيلي مهارت
  29/2/88تاريخ  8/15730/120شماره ابالغ  14/8/87تاريخ 779جلسه 

  
  :ماده واحده

اول و دوم راهنمـايي تحصـيلي مهارتهـاي     هـاي  پايـه ان استثنايي كـه  آموز دانشبه آن دسته از 
را گذرانـده انـد    22/4/1379شوراي سازمان استثنايي مـورخ   17اي موضوع مصوبه جلسه  حرفه

اي  دوم و سـوم دوره راهنمـايي تحصـيلي پـيش حرفـه      هاي پايهبه ترتيب در  شود مياجازه داده 
شوراي عالي آموزش و پرورش ثبـت نـام و ادامـه تحصـيل      3/7/1386مورخ 753مصوب جلسه 

  .استثنايي ابالغ خواهد شدشيوه نامه مربوط توسط سازمان آموزش و پرورش . دهند
هفتـاد و   و در هفتصـد  اي هـاي حرفـه   ادامه تحصيل دارندگان مدرك تحصيلي مهارت: موضوع

  .به تصويب رسيد 14/8/1387مورخ  آموزش و پرورشنهمين جلسه شوراي عالي 
  

        �€�€�€�€�€�€�€�    
  
  
  
  

  

                                                           
 .مصوبه فوق اصالح شد 9/5/89تاريخ8/24245/120به شماره ابالغ  31/1/89تاريخ 818به استناد مصوبه جلسه  - 1
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  انجام تحقيق از عملكرد مراكز آموزش از راه دور
  29/9/88تاريخ15728/120شماره ابالغ- 28/8/87تاريخ780جلسه 

  
دارد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تحقيقي در  مقرر مي آموزش و پرورش يعال يشورا

خصوص عملكرد مراكز آموزش از راه دور سراسر كشور به ويژه اجراي آزمايشي شيوه نيمسالي 
 آموزش و پرورش يعال يشوراواحدي در دوره راهنمايي تحصيلي انجام داده و گزارش آن را به 

گيري در خصوص توسعه مراكز آموزش  تصميمتواند مبناي  هاي اين تحقيق مي يافته .ارائه كند
  .از راه دور قرار گيرد

هشتادمين جلسه  و در هفتصدانجام تحقيق از عملكرد مراكز آموزش از راه دور  :موضوع
  .به تصويب رسيد 28/8/1387مورخ  آموزش و پرورششوراي عالي 

  

        �€�€�€�€�€�€�€�  
  

ارزشيابي  المللي بيناي و  طراحي و مشاركت در مطالعات ملي، منطقه
  پيشرفت تحصيلي و اجرا و كاربست نتايج آن

  4/3/88تاريخ 8/15834/120شماره ابالغ  – 13/12/87تاريخ785جلسه 
  

  :ماده واحده
به منظور ارتقاي جايگاه علمي ايران در منطقه و جهان در راسـتاي دسـتيابي بـه اهـداف سـند      

هاي كلي ابالغي برنامه پنجم توسعه  سياست و 1404جمهوري اسالمي ايران در افق چشم انداز 
تحـول در نظـام آمـوزش و    « اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسـالمي ايـران مبنـي بـر     اقتصادي،

هاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت  نيازها و اولويت بر اساسپرورش با هدف ارتقاي كيفي آن 
ت آموزش و پرورش نسبت بـه  وزار» انآموز دانشو تربيت و نيز افزايش سالمت روحي و جسمي 

 :نمايد انجام موارد زير اقدام مي

با عنايت به ضرورت تبادل تجربيات علمـي، فرهنگـي و تربيتـي بـا اسـتفاده از توانمنـدي و        -1
ارزشـيابي پيشـرفت    المللي بين اي و ظرفيت مراكز علمي نسبت به طراحي مطالعات ملي، منطقه

اسـالمي اقـدام    –ي ايرانـي  هـا  ارزشاجراي آن در داخل و خارج از كشور، با رعايـت   تحصيلي و
 .نمايد

با توجه به عضويت دولت جمهوري اسـالمي ايـران و بـه اسـتناد قـانون عضـويت دولـت        :-تبصره
موضـوع  ( (IEA) ارزشـيابي پيشـرفت تحصـيلي    المللـي  بينجمهوري اسالمي ايران در انجمن 

وزارت آمـوزش و پـرورش بـا جلـب مشـاركت      ) شـوراي اسـالمي   مجلـس  1/3/81مصوبه مورخ 
ان ايراني در مطالعات تيمز و پرلـز را فـراهم   آموز دانشهاي اجرايي ذيربط، زمينه شركت  دستگاه
 آورد 

هاي مطالعات موضوع اين ماده واحده براي ارتقـاي كيفيـت و توسـعه متـوازن نظـام       از يافته -2
هـا، مـواد    و تسهيالت الزم و انجام تغييرات ضـروري در برنامـه  آموزشي، با فراهم آوردن امكانات 

و تقويـت آمـوزش خـانواده و سـاير     اي معلمـان   هـاي حرفـه   آموزشي و درسي، افزايش صالحيت
  .هاي مربوط، استفاده نمايد مولفه
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هاي تحليلـي و تكميلـي در    پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با انجام مطالعات و پژوهش -3
فعاليـت هـا را    هـا و  پيشـرفت برنامـه   هاي ادواري ساالنه از روند اجرا و مربوط،گزارش هاي زمينه
 .ارائه نمايد و پرورشبه شوراي عالي آموزش  تهيه و

هـا و دسـتورالعمل اجرايـي ايـن      تشكيل كميته تعيين اهـداف، معيارهـا و شـاخص    نامه آئين -4
 .وزير آموزش و پرورش خواهد رسيد تأييدمصوبه ظرف مدت سه ماه تهيه و به 

ارزشـيابي پيشـرفت    المللـي  بـين اي و  طراحي و مشـاركت در مطالعـات ملـي، منطقـه    : موضوع
هشتاد و پنجمين جلسه شوراي عالي آمـوزش   و در هفتصد تحصيلي و اجرا و كاربست نتايج آن

  .به تصويب رسيد 13/12/1387و پرورش مورخ 
  

�€�€�€�€�€�€�€�  
  

اداره مدارس، مراكز آموزشي  قانون تأسيس و 20ماده دستورالعمل 
  دولتي مراكز پرورشي غير و

  20/4/90تاريخ  30141/120 شماره ابالغ -18/8/1389تاريخ  829جلسه 
   

مراكز پرورشي غيردولتـي   اداره مدارس، مراكز آموزشي و قانون تأسيس و 20در اجراي ماده  -1
مـدت اجـراي آزمايشـي قـانون مـذكور،       ، در6/5/1387مصوب مجلس شـوراي اسـالمي تـاريخ    

درصـد از شـهريه    5) سال مـالي (موظفند ساالنه  1ان مراكز آموزشي غيردولتيمؤسسيا  مؤسس
  .دريافتي از ثبت نام شدگان را به وزارت آموزش و پرورش پرداخت نمايند

هاي مردمي موظف است حـداكثر ظـرف مـدت     توسعه مشاركت سازمان مدارس غيردولتي و -2
را با رعايت نكات ذيل تهيه و پـس از  » دستورالعمل چگونگي هزينه كرد وجوه دريافتي«ماه  يك

  .شوراي نظارت مركزي ابالغ نمايد تأييد
 هـاي اداري،  كنتـرل و انطبـاق فعاليـت    افزارهـاي الزم بـراي بررسـي،    ها و نرم تهيه برنامه -1-2

   ربطمالي مدارس و مراكز آموزشي غيردولتي با قوانين ومقررات ذي آموزشي، تربيتي و
پرورشي غيردولتي با استفاده از  نظارت مستمر بر عملكرد مدارس، مراكز آموزشي و مراكز -2-2

، اسـتان هاي نظارتي در سطح ستاد،  هاي علمي ارزشيابي تضمين كيفيت و نيز اعزام هيأت روش
  نواحي  شهرستان، مناطق و

عوامل نظارت بر مراكز مذكور از بين متخصصين امور آموزشي و پرورشي و ترجيحـاً از   -هتبصر
  . شوند بين فرهنگيان بازنشسته انتخاب مي

و  مـدارس و مراكـز   نيروهاي شاغل در توانمندساز مدرسين و هاي برنامهاجراي  طراحي و -3-2
  . آموزشي هاي دورهطريق برگزاري  اي ايشان از هاي حرفه ارتقاء صالحيت

دارد سـازي  اسـتان  رتبه بندي مدارس و مراكز آموزشي غيردولتي به منظور درجه بندي و -4-2
  سطح ارائه خدمات

                                                           
واداره مدارس، مراكز آموزشي و مراكز پرورشي غيردولتي مركزي است كه به منظور افزايش قانون تأسيس  2به استناد ماده  - �

نمايـد، از قبيـل    حرفه اي بدون ارائه مدرك تحصـيلي رسـمي فعاليـت مـي     هاي فني و يا كسب مهارت تخصصي و توان علمي و

  دانش اي وكار هاي علمي آزاد، آموزشگاه زبان خارجي، آموزشگاه فني و حرفه آموزشگاه
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اقدام پژوهي و آسيب شناسي وضع موجود و انجام مطالعات تطبيقي بـه منظـور كيفيـت     -5-2
ان بـا همكـاري   وزآمـ  دانشتربيت  تبيين تاثير آن در فرايند تعليم و ها و بخشي در محتوا و روش

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
ين، مديران و معلمان مراكـز از طريـق   مؤسس هاي ها و خالقيت و معرفي نوآوري شناسايي -6-2

  ها ها و فراخوان ها، همايش اجراي جشنواره طراحي و
هـا   ي در مراكز آموزشي غيردولتي و ارائه روشو پرورشهاي متداول آموزشي  بررسي روش -7-2
  نوين و كارآمد هاي برنامه و
  عوامل اجرايي نظارت الزحمه حقپرداخت  -8-2
كمك به تامين امكانات و تجهيزات الزم براي مدارس و مراكز آموزشي غيردولتي ترجيحاً  -9-2

  در مناطق كمتر برخوردار
  اه هاي آموزشي و تشكيل جلسات و گردهمايي تأمين منابع مالي بابت برگزاري كالس -10-2
  . ساير موارد با تاييد وزير -11-2
مبالغ دريافتي را به حساب ادارات كل آموزش  از% 90وزارت آموزش و پرورش موظف است  -3

وجوه واريزي براي كيفيت بخشي به مراكـز غيردولتـي و همچنـين     .واريز نمايد استانو پرورش 
ان كم برخوردار و مسـتعد در مـدارس غيردولتـي بـا كيفيـت مطلـوب،       آموز دانشادامه تحصيل 

  . هزينه خواهد شد
آموزشـي و پرورشـي    مراكـز  مـدارس و هـاي   ها و خالقيـت  نوآوري مجموعه ابتكارات و -تبصره

مراكز دولتي و غيردولتـي همـه سـاله توسـط سـازمان       غيردولتي به منظور كيفيت بخشي ساير
ان قـرار  مؤسسـ در اختيـار   هاي مردمي شناسايي و تدوين و ركتتوسعه مشا مدارس غيردولتي و

  .گيرد
 رس، مراكز آموزشي و مراكـز پرورشـي  اداره مدا قانون تأسيس و 20دستورالعمل ماده  :موضوع

ــرورش غيردولتــي در هشتصــد و بيســت و نهمــين جلســه   ــوزش و پ ــاريخ  شــوراي عــالي آم ت
  . به تصويب رسيد 18/8/1389

  
�€�€�€�€�€�€�€�  

  

  نحوه استقرار نظام جديد آموزشي
  14/10/90تاريخ  32794/120شماره ابالغ  – 29/9/1390شوراي عالي تاريخ  851جلسه 

  
در اجراي مفاد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش و بيانيه ماموريت آن مبني  :ماده واحده     

در ساختار نظام آموزش و پرورش، ) چهاردوره سه ساله(پايه تحصيلي 12بر استقرار
  : شوراي عالي آموزش و پرورش تصويب نمود 

 پايه تحصيلي است، به دو دوره شش ساله ابتدايي 12ساختار نظام آموزشي كه داراي  -1
  . و متوسطه تقسيم مي شود

آغاز و هر سال دو پايه  91-92استقرارساختار جديد نظام آموزشي از سال تحصيلي  -2
 .تحصيلي جديد بر اساس الگوي زير مستقر شود
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  سال تحصيلي

98-

97 

97-

96 

96-

95 

95-

94 

94-

93 

93-

92 

92-

91 

 دوره تحصيلي پايه

سه  11       
ساله 
 اول

يي
دا

ابت
 

      * 2 

     *  3 

سه  4   *    
ساله 
 دوم

   *    5 

      * 6 

متوسطه  7  *     

 اول

طه
وس

مت
 

    *   8 

   *    9 

  *     10 
متوسطه 

 دوم
 *      11 

*       12 

  : به منظور اجراي مطلوب ساختار جديد، وزارت آموزش و پرورش موظف است  – 3
بسيج منابع و امكانات و استفاده از نيروهـاي توانمنـد و واجـد شـرايط زمينـه      با تامين و  -1-3

  .دستيابي متربيان را به تمامي ساحت هاي تعليم و تربيت فراهم آورد
برنامه هاي خود را براي تحقق مفاد سند تحول بنيادين به ويژه در زير نظام هاي اصـلي   -2-3

ابع انساني، راهبري و مـديريت، تـامين و   شامل برنامه درسي ، تربيت معلم و تامين من
پـژوهش و ارزشـيابي را    -تخصيص منابع مـالي، تـامين فضـا، تجهيـزات و فـن آوري     

 .حداكثر ظرف يك سال تهيه و به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش برساند

با برگزاري دوره هاي آموزشي الزم و توانمند سازي معلمـان ذيـربط، از سـال تحصـيلي      -3-3
 .  نظام دوري را به تدريج در دوره سه ساله اول ابتدايي اجرا كند  92-91

بـر اسـاس زيرنظـام  برنامـه درسـي       همزمان با تغيير ساختار، محتواي كتـب درسـي را   -4-3
 .  مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش تغيير دهد

وزارت آموزش و پرورش پس از يك سال از اجراي استقرار سـاختار نظـام آموزشـي جديـد،      -4
گزارش عملكرد خود را به شوراي عالي آموزش و پرورش ارائه مـي دهـد و در صـورت    

  . فراهم بودن شرايط و تصويب شورا مي تواند آن را در زمان كوتاه تر اجرا نمايد
در هشتصدوپنجاه ويكمين جلسـه ي شـوراي عـالي     موزشينحوه استقرار نظام جديد آ: موضوع 

  .به تصويب رسيد 29/9/1390آموزش و پرورش تاريخ 
�€�€�€�€�€�€�€�  

                                                           
بـه منزلـه گـام اول در اسـتقرار سـاختار جديـد        90-91تغيير محتواي برنامه درسي پايه اول ابتـدايي در سـال تحصـيلي     -1 �

  .آموزشي تلقي مي شود
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 و پرورشاليحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش 
شوراي انقالب اسالمي ايران وقانون اصالح  10/2/1359و  27/11/1358مصوب جلسات مورخ 

والحاق يك ماده به آن مصوب  و پرورشاز قانون تشكيل شوراي عالي آموزش  موادي
 مجلس شوراي اسالمي 29/7/1381و اصالحيه مورخ  25/9/1365

 
 : مقدمه 

نظام جمهـوري اسـالمي و نظـر بـه رسـالتي كـه       نظر به ضرورت انقالب فرهنگي در راه استقرار 
آموزش و پرورش كشور در راه رشد و خودكفائي و بهسازي جامعه دارد و نظر به لـزوم برقـراري   
ضوابط تعليماتي برابر توسعه علوم و فنون و اصالحات تربيتي بر مبناي اعتقادات ديني و تـأمين  

گيـان، مربيـان و صـاحبنظران در امـر     استقالل و آزادي و بنا به ضرورت مشاركت عمـومي فرهن 
  .گردد تعليم و تربيت كشور شوراي عالي آموزش و پرورش بر اساس اين قانون تشكيل مي

 شوراي عالي آموزش و پرورش مرجع سياستگذاري در حوزه وظايف آموزش عمومي و - 1ماده 
مقـررات موضـوعه اسـت و     قـوانين و  هاي كلي نظام و متوسطه در چهارچوب سياست

و سازمان اداري آن با بودجـه و تشـكيالت مسـتقل زيـر نظـر شـوراي عـالي آمـوزش         
خـدماتي   پژوهشـي و  پشتيباني علمي، وظيفه دبيرخانه شورا،.كند  فعاليت مي پرورش

توسـعه   مسـئوليت شـورا، نظـارت بـر حسـن اجـراي مصـوبات و        متناسب با وظايف و
توسـط   داخلـي شـورا تنظـيم و    نامـه  آئينكه در  باشد ميارتباطات با مجريان و مردم 
   .رسد هيأت دولت به تصويب مي

 وزيـر  جمهـور اسـت در غيـاب وي    رئـيس رياست شوراي عالي آموزش و پـرورش بـا    - 2ماده 
شـورا از بـين    رئـيس نايـب   .رياست جلسه را بر عهده خواهد داشت و پرورشآموزش 

 . شود اعضاء براي مدت دو سال تعيين مي

رديف  شوراي عالي آموزش و پرورش داراي دبيركل خواهد بود كه هم سازمان اداري - 3ماده  
موافقـت شـوراي عـالي     بـا  و و پـرورش معاون وزير بوده و به پيشـنهاد وزيـر آمـوزش    

سـازمان و   .شود و سمت دبيري شورا را نيز خواهدداشت آموزش و پرورش منصوب مي
 .نامه داخلي شورا منظور خواهد شد آئين وظايف آن در

هيچ يك از مقررات آموزشي و پرورشي كشور كه با وظايف شـوراي عـالي آمـوزش و     - 4 ماده 
  .پرورش مربوط است قبل از تصويب در شورا رسميت نخواهد يافت

 بـراي  اختيـارات قـانوني شـورا    حـدود  در و پـرورش مصوبات شـوراي عـالي آمـوزش     - 5ماده 
توسـط   شـورا  رئـيس  تأييـد  از اين مصـوبات پـس   .است االجراء  ذيربط الزم مؤسسات
  .مربوط ابالغ خواهد شد ه مؤسساتبدبيركل 

  : شرح زير است  به وظايف و اختيارات شورا - 6ماده  
مشي آموزشي وزارت آمـوزش و پـرورش جمهـوري اسـالمي ايـران بـا        تعيين خط -1

 .ضوعه كشورمورعايت قوانين 

ارائـه بـه     جهت  و پرورش  آموزش  وزارت  آموزشي  نظام و ها هدف  تصويب و  بررسي -2
   .مجلس شوراي اسالمي

هاي درسي و تربيتي كليه مؤسسات آموزشي كشور كـه در   بررسي و تصويب برنامه -3
  .پروش قرار دارد حوزه وزارت آموزش و
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ها و لوايح قانوني مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلـس   بررسي طرح -4
 . شوراي اسالمي

  .هاي مصوب شورا درسي با برنامه هاي كتابمطالب  تأييد انطباق -5

  .نوع مؤسسه تعليماتي جديد بررسي و تصويب اساسنامه هر -6

   .بررسي و تصويب مقررات اجرائي و انضباطي مدارس -7
  .ها و مقررات امتحانات مدارس نامه تصويب آئين-8

  .پرورشبررسي و تصويب ضوابط ارزشيابي نظام آموزشي وزارت آموزش و  -9

نامـه رسـيدگي و ارزشـيابي مـدارك تحصـيلي صـادره از مـدارس         تصويب آئـين  -10
  .كشورهاي خارجي تا پايان دوره متوسطه

بررسـي و تصـويب مقـررات و اصـول الزم بـراي گـزينش تخصصـي و تربيـت و          -11
ضـوابط عمـومي    رعايـت استخدام معلمان به تناسب احتياجات در مراحل تحصيلي با 

  .كشورگزينش در كل 
هـاي مختلـف تحصـيلي بـر      هاي توسعه در مراحل و رشته بررسي و تصويب طرح -12

 . اساس احتياجات نيروي انساني و با توجه به امكانات كشور

هـاي الزم بـراي بسـيج و مشـاركت مـردم در امـر        تهيه و بررسي و تصويب طرح -13
  .و پرورشآموزش 

  . نامه مربوط نپيشنهاد اعطاي نشان و مدال و تصويب آئي -14 
هـاي مربـوط بـه شـوراهاي      نامـه  نامه داخلي شـوراي عـالي و آئـين    تصويب آئين -15

 . اي آموزش و پرورش و شوراهاي فرهنگي محلي و شوراهاي مدارس منطقه

  :اعضاي شوراي عالي آموزش و پرورش بايد داراي شرايط ذيل باشند - 7ماده  

لي به احكام اسالمي داشته باشـد  التزام عم مسلمان و معتقد به واليت فقيه بوده و -1
نظـران آنـان اسـتفاده     هاي رسمي كشور از صـاحب  در مسائل خاص مربوط به اقليت(

  .)شود مي
  .دسال داشته باشن حداقل سي -2

هاي معارف اسالمي يا علمي يـا ادبـي يـا فنـي      داراي مدارج عالي در يكي از رشته -3
ربه و بصيرت بوده و با مسائل تعليم و تربيت آشـنا و  ها داراي تج باشند و در اين زمينه

 .داراي بينش سياسي و اجتماعي الزم باشند

  .دداراي حسن شهرت فضيلت اخالقي باشن -4

  :اند بر دو قسم و پرورشعالي آموزش اعضاء شوراي  - 8ماده  

 .شوند اعضاي رسمي و پيوسته كه براي مدت چهار سال تعيين و منصوب مي -الف  

 شـوند، تجديـد   اعضاي وابسته كه براي مدت دو سال از طرف شورا انتخاب مـي  -ب  
 . بالمانع است ها آنانتخاب 

  :نفر به شرح زير خواهد بود 22تعداد اعضاي رسمي يا پيوسته  - 9ماده  
  جمهور رئيس -1

 . وزير آموزش و پرورش -2

آموزشي بـه عنـوان نماينـده    در غياب وي معاون  فناوري و تحقيقات و وزير علوم، -3
   . ثابت
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معـاونين بـه عنـوان نماينـده      در غياب وي يكي از ارشاد اسالمي و وزير فرهنگ و -4
 . ثابت

در غياب وي معاون آموزشـي بـه عنـوان     وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و -5
  .نماينده ثابت

  .تنماينده ثاب معاونين به عنوان در غياب وي يكي از وزير جهاد كشاورزي و -6

  .تمعاونين به عنوان نماينده ثاب در غياب وي يكي از وزيرصنايع و معادن و -7

در غيـاب وي   ريزي كشور و برنامه سازمان مديريت و رئيس جمهور و رئيسمعاون  -8
 . يكي ازمعاونين به عنوان نماينده ثابت

   و پرورشدبير كل شوراي عالي آموزش  -9
آشنا به مسائل تعليم و تربيت بـه انتخـاب شـوراي عـالي حـوزه       مجتهد يك نفر -10

  . علميه قم
 . اي كشور حرفه سازمان آموزش فني و رئيس -11

 مهندسـي و  فنـي و  هاي علوم پايـه،  سه نفر مطلع و صاحبنظر در هريك از رشته -12
حداقل يك نفر از آنـان  (ي كشور ها ناعلوم انساني به انتخاب شوراي رؤساي فرهنگست

 ).ز بين زنان انتخاب شودا

 هـا در  پژوهشـگاه  و هـا  دانشگاهتخصصي  هاي گروهسه نفر از اعضاي هيأت علمي  -13
روانشناسـي تربيتـي بـه انتخـاب      ريـزي درسـي و   برنامـه  هاي مديريت آموزشي، رشته

حداقل يك نفر از آنـان  (فناوري  تحقيقات و علوم، و و پرورشمشترك وزراي آموزش 
 ).انتخاب شوداز بين زنان 

هاي  نظر از نمايندگان معلمان يا مديران مدارس از هريك از دوره سه نفر صاحب -14
حداقل يك نفـر از آنـان   (تحصيلي به انتخاب شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش 

  .)ازبين زنان انتخاب شود
  تربيت پژوهشكده تعليم و رئيس -15

  ها استانبه انتخاب مديران كل  ها تاناس و پرورشيكي از مديران كل آموزش  -16

تحقيقات مجلس شوراي اسـالمي بـه انتخـاب     نفر از اعضاء كميسيون آموزش و دو – 1تبصره  
 و پـرورش تصويب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي آموزش  كميسيون و

 .شركت خواهند كرد

شـورا هسـتند در زمـان    عضـو   برحسـب سـمت،   افرادي كه حسب رشته شغلي و  - 2تبصره  
 . سمت مورد نظر اشتغال داشته باشند عضويت بايد در رشته شغلي و

شـوند و حـق    اعضاي وابسته در موارد لزوم براي شركت در جلسات شورا دعوت مـي  - 10ماده  
  .تگيري خواهند داش شركت در مذاكرات را بدون مشاركت در رأي

اي را عرضه  شورا نظارت و خدمات ارزنده ود دراعضاي وابسته كه در دوره عضويت خ -تبصره  
 . كرده باشند در تجديد انتخاب اعضاي پيوسته حق تقدم خواهند داشت

 .شوند اعضاء شوراي عالي آموزش و پرورش با حكم رئيس جمهور منصوب مي - 11ماده  

انتخـاب  موظف است بعد از پايان مدت عضويت هريك از اعضـاء ترتيـب    رئيس شورا -12ماده  
جانشين او را بدهد بنحوي كه حداكثر يك ماه قبل از پايـان دوره عضـويت هـر فـرد،     

 .تعيين شده باشد جانشين او
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عالي آموزش و پـرورش انتخـاب    فاء يا فوت هر يك از اعضاي شورايدر صورت استع -13ماده  
 .جانشين به ترتيب مقرر در اين قانون به عمل خواهد آمد

هـايي   توانـد در حـدود وظـايف خـود كميسـيون      مـي  و پرورشلي آموزش شوراي عا -14ماده  
را از بـين اسـتادان و متخصصـان و دبيـران و آموزگـاران       ها آنتشكيل دهد و اعضاي 

اعضــاي  الزحمــه حــقحــدود وظــايف و نحــوه و مــدت كــار و ميــزان . انتخــاب نمايــد
.گـردد  يـين مـي  خواهد رسـيد تع  اي كه به تصويب شورا نامه آئينها برطبق  كميسيون

   
سوم اعضـاء و تصـويب    و  اين اليحه قانوني با موافقت دوم هرگونه اصالح يا تغيير در -15ماده  

 . نهائي مجلس شوراي اسالمي امكان پذير است

  . ملغي است تاريخ تصويب اين قانون كليه قوانين مغاير از -16ماده  
 
         �€�€�€�€�€�€�€�    
  

 آموزش پرورش نامه داخلي شوراي عالي آئين
  )تصويب نامه هيئت وزيران(

  
ــورخ    ــه م ــران در جلس ــأت وزي ــماره   27/11/82هي ــخيص ش ــه تش ــورخ  140730322بناب م

قانون اصالح اليحـه قـانوني راجـع بـه      1به استناد ماده  و پرورشوزارت آموزش  15/11/1381
نامه داخلي شوراي يـاده شـده را بـه     آئين 1381مصوب  و پرورشتشكيل شوراي عالي آموزش 

 . شرح زير تصويب نمود

 و پـرورش در غياب وي وزير آمـوزش   جمهور محترم و رئيسجلسات شورا به رياست   - 1ماده 
بـراي تصـويب هـر     يابد و نفر از اعضاء رسمي شورا رسميت مي 15با حضور حداقل  و

 .نفر از اعضاء ضروري است 12موضوع رأي موافق حداقل 

نايب رئيس شورا كه از  و پرورشوزير آموزش  جمهور و رئيسدر صورت عدم حضور  -تبصره  
 . شود جلسه را اداره خواهد كرد بين اعضاء براي مدت دو سال تعيين مي

 و جمهور يا دفتر وزيـر آمـوزش   رئيسجلسات شورا هر دو هفته يكبار در محل دفتر  - 2ماده  
 .گردد تشكيل مي شود، ير كل شورا انجام ميبا دعوت كتبي كه توسط دب پرورش و

تقاضـاي   يـا  و و پـرورش وزيـر آمـوزش    جمهور، رئيسالعاده با تشخيص  جلسه فوق  -تبصره  
 . نفر از اعضاء تشكيل خواهد شد 8حداقل 

 در مواردي كه به دليل موجـه امكـان   اعضاء موظفند در تمام جلسات حضور يابند و  - 3ماده  
ساعت قبل از موعد جلسـه بـه اطـالع     48دارند موضوع را حداقل حضور در جلسه را ن

 . دبيرخانه شورا برسانند

جمهـور يـا وزيـر     رئـيس گيرند كه از سـوي   موضوعاتي در دستور كار شورا قرار مي  - 4ماده  
نفـر از اعضـاء متقاضـي     8يا حداقل  به دبيرخانه شورا ارجاع شوند و و پرورشآموزش 

 . طرح آن در شورا باشند

و جمهور يا وزيـر آمـوزش    رئيسبا هماهنگي  دستور هر جلسه توسط دبير شورا و  - 1تبصره  
 . رسد نامه به اطالع اعضاء مي به همراه دعوت تنظيم و پرورش
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در خصوص كليه موضوعاتي كه در  و پرورشاخذ نظر كارشناسي وزارت آموزش   -  2تبصره  
 . گيرد الزامي است ر ميقرا و پرورشدستور كار شوراي عالي آموزش 

دو نفر به عنوان موافق و (نفر از اعضاء  4در زمان طرح موضوعات در شورا حداكثر   - 5ماده  
 رئيسسپس  نمايند و داليل خود را ارائه مي نظرات و) نفر به عنوان مخالف دو

از پس  نمايند و مي ابراز را خود  نظرات نيز  دهنده پيشنهاد  مرجع مربوط و كميسيون
 . شود آن موضوع به رأي گذاشته مي

   .جلسه ادامه بحث امكان خواهد داشت رئيسبر حسب اهميت موضوع با تشخيص   - تبصره  
 توانند متناسب با موضوع افراد ذيربط و مي و پرورشرئيس جمهور يا وزير آموزش   - 6ماده 

در مباحث حد مشاركت اين افراد  .صاحبنظر را براي شركت در جلسات تعيين نمايند
 . بدون حق رأي خواهد بود ها آنحضور  شود و منظور نمي 5نصاب موضوع ماده 

قانون اصالح اليحه قانوني راجع به تشكيل شوراي  3دبير كل شورا با رعايت ماده   - 7ماده  
با حكم رئيس جمهور منصوب  تعيين و - 1381مصوب  - و پرورش  آموزش  عالي
 .شود مي

 : اختيارات دبير كل شورا به شرح ذيل است وظايف و  - 8ماده  

  دعوت از اعضاء تنظيم دستور كار جلسات و -1

  ابالغ مصوبات شوراي عالي -2

  مالي اجرايي و اداره امور دبيرخانه اعم از اداري، -3

  هاي آن كميسيون ي مورد نياز شوراي عالي وها گزارشتهيه  -4

  هاي بودجه مبادله موافقتنامه مالي و اجرايي، اداري، انعقاد قراردادهاي پژوهشي، -5

 اعطـاي پـاداش بـه كاركنـان بـر اسـاس قـوانين و        ارتقـاء و  عزل، نصب، استخدام، -6
  ضوعهمو مقررات

  انجام ساير امور محوله از سوي شوراي عالي -7

 وبات وموظف به اطالع رسـاني از مصـ   دبير كل سخنگوي شوراي عالي خواهد بود و -  9ماده  
 . هاي آن خواهد بود كميسيون مباحث شوراي عالي و

زيـر را بـر عهـده     شـود ووظـايف   نظر دبير كـل اداره مـي  دبيرخانه شوراي عالي زير   - 10ماده  
 : خواهد داشت

  هاي موضوع وظايف دبير كل انجام كارشناسي -1

نگهداري  و هاي مربوط و تنظيم كميسيون برگزاري جلسات شورا و تنظيم برنامه و -2
  مدارك مربوط ساير اسناد و ها و كميسيون صورت جلسات آراي شورا و

 مجريان در مورد تصميمات شوراي ها براي اطالع رساني به مردم و باط با رسانهارت -3
  عالي

 آموزشـي و  پژوهشـي،  پيشـنهادهاي واصـله از مراكـز علمـي،     هـا و  طرحبررسي  – 4 
  راانعكاس نتايج به شو نظران و صاحب

هاي مربوط به نظارت كلي بر حسن اجراي مصوبات شـوراي   نويس طرح تهيه پيش -5
  عالي جهت ارائه به شورا

خـدمتي شـوراي عـالي،     رفـاهي و  پشـتيباني،  هـاي  فعاليـت انجام امور مربوط بـه   -6
  كاركنان دبيرخانه تخصصي و هاي گروه ها، كميسيون

 .گردد توسط دبير كل ارجاع ميانجام ساير اموري كه در محدوده قانون  -7
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 ساختار تشكيالتي دبيرخانـه بـا پيشـنهاد دبيركـل بـه تصـويب سـازمان مـديريت و         -تبصره  
 . رسد يزي كشور مير برنامه

در صورت درخواسـت دبيرخانـه شـوراي عـالي نسـبت بـه        و پرورشوزارت آموزش  - 11ماده  
 أموريـت اقـدام خواهـد كـرد و    يـا م  تأمين نيروي انساني مورد نياز به صورت انتقـال و 
بنـدي معلمـان    شـوند مشـمول طبقـه    كادرهاي آموزشي كه بـه دبيرخانـه مـأمور مـي    

 . باشند مي
  

        �€�€�€�€�€�€�€�    

  پايان                  
 


