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 نامه اجرایی مدارسآیین 
 

 های تحولی مدرسه(ها، اصول حاکم و چرخشهدف، ویژگیکلیات)مقدمه، تعریف، -فصل اول 

 مقدمه: 

موزان و جامعه و استفاده بهینه از منابع و امکانات ایجاب آده دانشو آین به تحوالت محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال توجه

کند که اداره امور مدارس مبتنی بر اسناد باالدستی به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باز تعریف شود، به طوری که در می

، سازیشفاف ،هاوشرپذیری در مدارس، انعطاف گیریواگذاری اختیارات و قدرت تصمیمبا افزایش و  محوری مدرسهراستای سیاست 

ه های درون مدرسها )ظرفیتجانبه عوامل سهیم و موثر در مدرسه به ویژه خانواده همه مشارکت توسعهگویی، پذیری و پاسخمسئولیت

بخشی و رتقا یافته و بر اثرو محیط پیرامونی(، جایگاه مدارس به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت و محل کسب تجربیات یادگیری ا

 کارایی آن افزوده شود.

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

 کاربردی مدیریت مدارس، به مثابه نقشه اجرایی و تواندمی رسد،به شرح زیر به تصویب می اختیارات شورای عالی آموزش وپرورش،

 .فراهم آورد تحصیلی، هایدوره اهداف تحقق و سارهای مدماموریت بسترالزم را برای ایفای وظایف و

 اهداف:

 عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیتارتقای جایگاه مدرسه به -1

 هاگیریمگرفتن از خرد جمعی در تصمیتقویت جایگاه و افزایش کارآمدی شوراهای مدرسه و بهره -2

 تمرکززدایی و کاهش وابستگی مدارس به ادارات  -3

 ها کردن مدارس در قبال تصمیم گوسازی و پاسخشفاف -4

 ای یری و بهبود ارتباطات درون مدرسهپذافزایش انعطاف -5

 سازی در مدرسهگیری و تصمیمو نوآوری و اثربخشی فرایند تصمیمافزایش ابتکار  -6

آموزان، ، دانشمعلمانوری)کارآیی و اثربخشی(مدرسه)مل سهیم و موثر برای افزایش بهرهپذیری عوای و مشارکتجویتوسعه مشارکت-7

 ...(ای و ها، نهادهای محلی و منطقهخانواده

 رهبری، خالقیت و پویایی در مدرسه نظام خودایجاد  -8

سازمان آموزشی تربیتی است که برای  های تعلیم و تربیت،کانون عرضه خدمات و فرصت مدرسه به عنوان تعریف مدرسه: -1ادهم

ها و معیارهای از دبستان تا پایان دوره دوم متوسطه، براساس مالک های تحصیلی،عمومی در هر یک از دوره تحقق تربیت رسمی

های مصوب به صورت ها و برنامهپرورش، اهداف، سیاست پرورش و در چارچوب مصوبات شورای عالی آموزش و و وزارت آموزش

 .شوداندازی و اداره میحضوری/غیرحضوری)مجازی( و ترکیبی، تأسیس، راه

شوند. مرجع صدور مجوز تاسیس مدارس غیردولتی، وزارت آموزش لتی و غیردولتی تاسیس و اداره میمدارس به شیوه دو -2ماده

ادارات آموزش و پرورش شهرستانها/ وپرروش است. مراکزی که فاقد مجوز از وزارت آموزش و پرورش هستند، اجازه فعالیت ندارند. 

ل التعلیم و تشکیآموزان الزمجذب دانشنام و که با ثبتمناطق و نواحی موظفند واحدها و مراکز آموزش و پرورشی یا عناوین مشابه را 

شوند را شناسایی کنند و وفق قانون تعطیل موسسات و واحدهای می کالس، مانع حضور آنان در مدارس تحت پوشش وزارت مذکور

مراجع (، به مجلس شورای اسالمی7/11/1372)مصوب  دنشون اخذ مجوز قانونی دایر شده و میآموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدو

 صالح، معرفی کنند.قانونی و ذی

آموزان تطابق جنسیت کارکنان مدرسه با دانش شوند.اندازی میراه تاسیس و ت)دخترانه و پسرانه(مدارس به تفکیک جنسی -3ماده

 الزامی است. 

 در مدارس پسرانه دوره اول ابتدایی، ترجیحا از معلمین زن استفاده شود.-1تبصره
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آموزان، امکان تاسیس مدرسه به صورت مستقل وجود ندارد یا منطقه با ه به دلیل پایین بودن تعداد دانشکدر مواردی  -2تبصره

العبور اطق روستایی و عشایری، مناطق صعب)من آموزان مواجه است یا شرایط دیگریکمبود نیروی انسانی متناسب با جنسیت دانش

ای که به تصویب شورای آموزش و پرورش نامهد، برابر شیوهوجود داردوازدهم( صرفا در پایه  ،و مناطق فاقد نیروی متخصص همجنس

 شود.رسد، عمل میشهرستان/ منطقه می

 سبک و (تیتربنظام تعلیم و  گانهشش یهاساحتهای تحصیلی )سازی برای تحقق متوازن اهداف دورهزمینههدف مدرسه: -4ماده

 نسبت به خود، خالق، دیگران و ای که بتوانند موقعیت خود و دیگران )گونهبه ،آموزاندانش ی( از سوژهیو و هی)پا الزم یهایستگیشا

 د.نارتقا دهند و تقویت کنمتناسب با نظام معیار اسالمی  جمعی و صالح فردی با عمل ،مستمررا به درستی درک و آن را به طور  خلقت(

 انداز:های مدرسه در افق چشمویژگی – 5ماده 
گرایی، تکلیف«ویژه دیگران به و خود خلقت، جهان بخش فرهنگ غنی اسالمی و انقالبی در روابط و مناسبات با خالق،تجلی -1

کارآمدی، کارآفرینی، پرهیز از اسراف و وابستگی به دنیا، همدلی، احترام، اعتماد،  پذیری، کرامت نفس، امانتداری، خودباوری،مسئولیت

انقالب  هایارزش مستضعفان و گرایی، نقادی و نوآوری، استکبارستیزی، دفاع از محرومان وایثارگری، قانوننظم، جدیت،  شناسی،وقت

  »اسالمی

 نقطۀ اتکای دولت و ملت در رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله -2

 ای و ملیمحلی، منطقه هایسیاستهای عملیاتی درچارچوب ریزی درحوزهبرنامه و گیریقدرت تصمیم از برخوردار -3

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

  معیار اسالمی

نیازها، عالیق و رغبت گویی به پاسخ و استعدادهای متنوع فطری هدایت های فردی، کشف ودارای ظرفیت پذیرش تفاوت -5

 آموزان در راستای مصالح و چارچوب نظام معیار اسالمیدانش

کننده هدایت یادگیری و تدارک بیننده خودجوش های تربیتی، تسهیلجو، خواستار تعالی مستمر فرصتکمال یادگیرنده، -6

 های جدید در خدمت تعلیم و تربیتظرفیت

 به نظارت و ارزیابی بیرونیارزیاب، مسئول و پاسخگو نسبت خود -7

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

 هویت یکپارچه توحیدی براساس نظام معیار اسالمی ای باهای حرفهشایستگی از مربیان دارای فضائل اخالقی و برخوردار -9

 جومشارکت و بر رویکرد مدیریتی نقدپذیرمبتنی  -11

ان، نفعان با تأکید بر مربیمند از ظرفیت عوامل سهیم و مؤثر و مبتنی بر مشارکت ذیمتکی بر ارکان تعلیم و تربیت و بهره -11

  هآموزان و خانواددانش

عات های یادگیری )شبکه ملی اطالمنابع و رسانهاستفاده هوشمندانه از فناوری پیشرفته آموزشی در سطح معیار، با توجه به طیف  -12

 (و ارتباطات

 سازی برای نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیدارای ظرفیت تصمیم -13

های عمومی و برخوردار های محلی نظیر فرهنگسرا، کتابخانهدارای تعامل اثربخش با مساجد و دیگر نهادها، مراکز مذهبی و کانون -14

  نظران و متخصصانمؤثر با عالمان دینی، صاحب از ارتباط مستمر و

 ای و ملی با حضور فعال در حیات اجتماعیموضوعات و مسائل جامعه در مقیاس محلی، منطقه با دارای پیوند مؤثر -15
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 اصول حاکم بر مدیریت مدرسه: - 6ماده

مدن تهای اسالمی، فرهنگ و آموزان را با تاکید بر تعمیق باورها و ارزشتقویت و پایداری هویت ملی و دینی دانشمدرسه باید زمینه 

 استقالل ملی ،های انقالب اسالمی، میهن دوستی، وحدتو ادبیات فارسی، ارزش اسالم و ایران، فرهنگ و ادبیات بومی و محلی، زبان

 یهاتیموقع و هاتجربه بر دیتأک با ی مدرسهتیترب یآموزش یهاروش و هاتیفعال ها،برنامه ها،استیسو همبستگی اسالمی فراهم آورد. 

  .باشد سازگاز آن با یا منطبق یاسالم اریمع نظام با دیبا ،یریادگی

ریزی، هماهنگی، محوری و کاهش تمرکز، در تمامی سطوح برنامهمدرسهسه باید با توجه به رویکرد عوامل سهیم و موثر در مدر

های مدرسه، مبنای تربیتی، اصول زیر را به عنوان معیار و راهنمای تحقق اهداف و مأموریتهای آموزشیگیری و اجرای برنامهتصمیم

 عمل خود قرار دهند.

 تربیتی یآموزش عدالت

ها آموزان توجه داشته و با تدارک فرصتهای فردی دانشتربیتی، باید به تفاوتمدرسه برای ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی

 و انوادگی(خ فرهنگی و های تربیتی متناسب با نیازهای آنان)جنس و جنسیتی، بومی و محلی، قومی، مذهبی،و موقعیت 

 فناوری اطالعات و ارتباطات و...( آزمایشگاه،کارگاه، کتابخانه، آن)نظیر نمازخانه،  به  بخشیتنوع سازی محیط یادگیری وغنی 

 اقتصادی و ...( نیز استفاده کند.  طبیعی، اجتماعیپژوهشی، فرهنگی، -)علمیهای محیط بیرونیظرفیت و قابلیت از 

  توازن و تعادل

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

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

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

 یادگیری هایمحیط به بخشی تنوع

آموزی، سراهای دانشهای یادگیری)پژوهشهای درونی و بیرونی مدرسه در راستای توسعه محیطاز تمام ظرفیتاستفاده  

سازی با ریزی و زمینهآموزان ضروری است. برنامههای فطری دانشهنری و ...( برای شکوفایی گرایش -های فرهنگیکانون 

 و های مدرسه باید از انعطاف الزم برخوردار بودهها و فعالیتباشد. برنامهمسئولیت مدیر و مشارکت سایر ارکان مدرسه می 

در طراحی و اجرا به تفاوت های فردی و جنسیتی دانش آموزان)استعدادها، توانایی ها، نیازها و عالیق( و تفاوت های ناشی  

 عشایری، فرهنگی و جغرافیایی( توجه کند.محیط زندگی)شهری، روستایی،  

 مشارکت

آموزان فراهم مدرسه و سازوکارهای حاکم بر آن باید زمینه مشارکت عوامل سهیم و موثر را در فرایند تربیت دانشفضای  

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

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

 یمحور تخصص و یستگشای

های تگیشایس از ترین عنصر تعلیم و تربیت، بایدجامعه، مولد سرمایۀ اجتماعی و مهملۀ نیروی فرهنگی و فکری زبه من 1مربی

توانمندسازی، زمینه تقویت و کسب های آموزشی باید با برگزاری دورهمدرسه  ای برخوردار باشد.عمومی، تخصصی و حرفه

 .ای فراهم آوردهای حرفهگرش و توسعه مهارتهای الزم را به ویژه برای معلمان و مربیان، در حوزه دانش، بینش، نشایستگی

 

  

                                                           
 137شود. مبانی نظری، صفحۀ مدرسان، استادان، مدیران و سایر افراد شاغل در نظام تربیت رسمی و عمومی می . مربی در معنی اعم شامل پدران، مادران، آموزگاران، دبیران، مربیان پرورشی، مشاوران،1
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 یی و نظارتگوپاسخ ،تیشفاف

تربیتی، در قبال آموزش و استانداردهای آموزشی برابرمدرسه  اهداف، کارکرد و وظایف مدرسه شفاف و روشن باشد.

 تربیتی خود را متناسب با اختیارات وامکانات آموزشی باید مسئولیت اقدامات نفعان پاسخگوست وذی خانواده و پرورش، 

مدرسه، عالوه بر نظارت درونی، نظارت بیرونی نیز از طریق های و فعالیتها ، بپذیرد و پاسخگو باشد. در اجرای برنامهمحوله 

  شود.ربط انجام میمراجع ذی 

 یمدار قانون

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

 کند. نظارت آن  صحیحو مدرسه فراهم آورده و بر اجرای خود  حقوق و تکالیف ،وظایفآموزان و اولیای آنان را با دانش 

 برنامه محوری

های درونی و بیرونی( و آموزان)ظرفیتدانشعوامل سهیم و موثر در تربیت باید برنامه ساالنه خود را با مشارکت مدرسه  

ای، ملی و جهانی، به ویژه در عرصه فناوری اطالعات و ارتباطات، در والت روزافزون جامعه محلی، منطقهمتناسب با تح 

آموزان را برای زیستندوین و اجرا کند به طوری که دانشنگری تتربیتی با رویکرد پویایی و آیندههای گوناگون ساحت 

 در حال و آینده آماده نماید. 

 عمل آزادی و یانسان کرامت تیرعا

آموزان، معلمان، مربیان، اولیاء و ...( را حفظ و زمینه ارتقای آن راسانی همه افراد) اعم از دانشمدرسه باید شأن و کرامت ان 

 هایفرصتکس، برخورد تحقیرآمیز صورت نگیرد. مدرسه باید با فراهم آوردن ای که نسبت به هیچفراهم آورد، به گونه 

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

 وجود آورد. آموزان را در فرایند یاددهی یادگیری، بهدانش 
 

 یشاداب و یمنیا ی بهداشت،ارتقا و حفظ

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

سازی فضاهای آموزشی تربیتی، سازی و ایمنالم زیستن، اقدام کند و با مناسبتفریحی سالم و ترویج بهداشت و اصول س 

بینی اقدامات پیشگیرانه، محیطی سالم، شاداب و با نشاط و ایمن برای تعلیمی، امکانات و تجهیزات و پیشورزشی، بهداشت 

 آموزان فراهم آورد.و تربیت دانش 

های علمی و ...( ی، گردشژوهشی، فرهنگی هنری، ورزش)آموزشی تربیتی، پ برنامههای فوقها و فعالیتاجرای برنامهدر  

 بینی و اجرا شود.های مفرح و شاد پیشآموزان توجه و برنامهق دانشیباید به نیاز و عال 

 :مدرسه درآفرین ی تحولهاچرخش-7ماده 

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

 برگیرند تا مدرسه از وضع موجود به وضع مطلوب برسد. 

 آفرین مدرسه عبارتند از:تحولهای چرخش

 سرمایه انسانیاجتماعی و مولد  -از نهادی آموزشی به نهادی فرهنگی  -1

  پذیریمداری، عقالنی و مسئولیتارزش از کنترل بیرونی و ایجاد محدودیت، به خویشتن بانی)تقوا(، -2

 ارکان و عوامل سهیم و موثر پذیریی در تربیت، به مشارکت و مسئولیتاز انحصارانگار -3

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

 های تربیتنگر و تلفیقی در تمام ابعاد و ساحتای و تفکیکی به هویت انسان به نگاه یکپارچهاز نگاه تجزیه -5
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 های تربیتیآموز فعال در محیطآموز منفعل در کالس درس به دانشاز دانش -6

 ، فعال و گروهیپذیر، خالقهای متنوع، انعطافروشی خشک و فردی یاددهی یادگیری به هااز روش -7

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

 های تربیتها در تمام ساحتآموزان، به کسب شایستگیمحوری در دانشاز انباشت اطالعات و حافظه -9

 تغییر آنها یابی و مقاومت در برابر شرایط نامساعد وسازگاری با شرایط محیطی، به هویتاز  -11

 :راهبری و مدیریت -فصل دوم

 :مدرسه ارکان -8ماده 

 مدیر مدرسه -1

 امنایی(امنا )در مدارس هیئتهیئت /مدرسه شورای -2

 معلمان شورای -3

 اولیا و مربیان انجمن -4

 آموزیدانش شورای -5

 مدیر مدرسه:

و  ، انتخابپرورش و آموزش عالیشورای مصوب مدیران انتصاب نامهآیین برابر ،ساالریشایسته اصل با رعایتمدیر مدرسه -9ماده

 ریزی، هدایت، رهبری و نظارتو راهبر  تعلیم و تربیتی مدرسه، مسئولیت برنامه به عنوان نماینده آموزش و پرورششود و منصوب می

 است و در قبال اقدامات، عملکرد و امور مدرسه، پاسخگو خواهد بود.دار برحسن اجرای امور را بر اساس وظایف و اختیارات زیر، عهده
 

 وظایف و اختیارات: -11ماده

 های فردی و سازمانی،مدیر به عنوان مهمترین رکن مدرسه با توسعه و تقویت مشارکت و ارتقای فرهنگ سازمانی و توسعه خالقیت

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

 عالی آموزش و پرروش، وظایف و اختیارات زیر را به عهده دارد:

 ریزی آموزشی تربیتیبرنامه

تربیت، اهداف گانه تعلیم و های ششمدت( با توجه به ساحت)برنامه ساالنه و میان های مدرسهانداز و تدوین برنامهتعیین چشم-1

 دوره تحصیلی و مقتضیات بومی و محلی برای تصویب در شورای مدرسه

  درسی بوم در مدرسهو برنامه مصوببرنامه درسی کامل برای استقرار و اجرای ریزی برنامه -2

ها، ها و موسسات آموزشی، خانوادهدانشگاه های علمی و آموزشی جلب مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در جریان تعلیم و تربیت، انجمن-3

ها یگیرها و تصمیمسازیسطح جامعه محلی و بومی، در تصمیمخیرین، مساجد و نهادهای دولتی و غیردولتی و موسسات مردم نهاد در 

 برای تحقق اهداف دوره تحصیلی

 اداری و مالی و...( بهداشتی، ی، ورزشی،)آموزشی، پژوهشی، پرورش مدرسه ریزی و تمهید مقدمات برای حسن اجرای اموربرنامه -4

ها و های نوین در ارتقای کیفیت فعالیتها و فناوریگیری در خصوص مدیریت بهینه فضا و تجهیزات، رسانهریزی و تصمیمبرنامه -5

 های مدرسه برنامه

ای ایمن، پویا، با نشاط سهآموزان و ایجاد مدردانشهای جذاب و متناسب با نیاز و عالیق ریزی برای ترویج و توسعه فعالیتبرنامه -6

  انگیزو شوق

و کمک به سالمت جسمی و روحی  (فردی و عمومیی)های بهداشتها و توسعه شایستگیریزی برای ارتقای سطح مهارتبرنامه -7

 آموزاندانش

شناسایی،  های موجود درمحور با استفاده از تمام ظرفیت های سوادآموزی مدرسهسازی برای اجرای برنامهریزی و زمینهرنامهب -8

 سواد جامعه محلیسواد و کمجذب و آموزش اولیای بی
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های تربیتی مدرسه)دینی، قرآنی، نماز، فرهنگ ایثار، فداکاری، مقاومت و شهادت، فرهنگی گسترش فعالیتریزی برای ترویج وبرنامه -9

 آموزانتماعی دانشهای فردی و اجهنری( و ارتقای مهارت

 سازماندهی

 نظارت برعملکرد و ارزشیابی آنان ای( موردنیاز مدرسه ودهی و توانمندسازی نیروی انسانی)ارتقا و توسعه حرفهسازمان -1

ونه تعهد هرگ ، بدون ایجادوقتوقت یا تمامرباره چگونگی استفاده از همکاری منابع انسانی غیررسمی به صورت پارهگیری دتصمیم -2

برنامه به مدرسه ارائه خدمات آموزشی و پرورش فوق های مردمی و عواید حاصل ازالزحمه آنان از محل کمکپرداخت حقاستخدامی و 

 و با رعایت ضوابط و مقررات)گزینش و...( و ارسال اسامی به اداره آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه 

 های قانونی مدرسهن و تشکلتشکیل شوراها، انجمن اولیا و مربیا -3

 های مدرسه اجرای برنامه و های تربیتیفرصت  تدارک و ارتقای نقش آنان در خانواده     های بالقوهظرفیت گیری ازبهره  و  شناسایی -4

 مدرسهنظارت بر اجرای آن پس از تصویب در شورای  ابالغ و های کارکنان مدرسه وکار و تدوین شرح مأموریتتقسیم -5

 رهبری

  مدرسه عملکرد بهبود و کارکنان سازمانی اثربخشی و شغلی رضایت افزایش منظور به مدرسه( مدرسه)جو سازمانی رتقای فرهنگا و راهبری -1

 نفعان مدرسهانی و افزایش رضایت کارکنان و ذیبرقراری ارتباط و توسعه روابط و مناسبات انس -2

 آفرینی در جامعه محلیو نقشراری ارتباط با جامعه محلی برق -3
 مانمشارکت معل آموزان باهای دانشتوانایی و هاپرورش شایستگی و ویژه تسهیل جریان رشدیادگیری به  آموزش و هدایت فرآیند-4

 ای معلمان راهبری و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای ایفای نقش تربیتی و مشاوره -5

 هابرای اجرای متوازن برنامه مدیریت بهینه منابع مالی مدرسه -6

 مشارکت معلمان با آنان تربیتی پیشرفت تحصیلی به مربوط هایگزارش تهیه و آموزاندانش نیازهای و عالیق استعداد، شکوفایی و شناسایی -7

ه وآورانهای نا و ایدههآموزی و حمایت از طرحارگروهی، کار و کارآفرینی، مهارتسازی برای تقویت فرهنگ تفکر و پژوهش، کزمینه -8

 آموزانو خالق در معلمان و دانش

 های آموزشی ع و بروز خالقیت و کاربرد نوآوریتشویق و هدایت معلمان به ابدا -9

 پذیری در مدرسهجویی و مشارکتای مشارکت و توسعه گفتمان مشارکتهتقویت زمینه -11

 ستای تحقق اهداف مدرسههای کارکنان مدرسه در راتوسعه عالیق و توانمندی -11

 های موجودمدرسه با توجه به تهدیدها و فرصتمطالعه و شناسایی وضعیت کامل  -12

 بینی ها و شرایط غیرقابل پیشجهت اتخاذ تدابیر الزم در موقعیتتوجه به مدیریت بحران و انعطاف در برنامه  -13

 رندهریزی برای ارتقای مدرسه به عنوان سازمان یادگیبرنامه -14

 ای معلمانهای حرفهریزی به منظور ارتقای صالحیتبرنامه -15

 نظارت و ارزشیابی 

مداوم  و بهبودامور  مستمر و ارائه بازخوردهای الزم برای اصالحارزیابی های مدرسه و فعالیت و هانظارت برحسن اجرای برنامه -1

 تربیتی مدرسه های آموزشیبرنامه و اندازتوجه به چشم مدرسه با عملکرد

 آموزان، والدین و...(بررسی و ارزشیابی مستمر عملکرد معلمان و کارکنان مدرسه )بازخوردهای دریافتی از دانش -2

آموزان و آموزش وپرورش( درچارچوب قوانین سازی نسبت به عملکرد مدرسه و پاسخگویی به ذینفعان)جامعه، خانواده، دانششفاف -3

 و مقررات

تفاده ) با اسبخش معلمان در کالس درس در ایفای وظایف معلمیاثر عملکرد سازکارهای مناسب برای حصول اطمینان ازبینی پیش -4

 های آموزشی(از ظرفیت گروه

 نظارت بر بهداشت محیط و پایگاه تغذیه سالم مدرسه  -5
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 اجرا و پشتیبانی 

دهی و رسیدگی به امور انضباطی، ورود و خروج روزانه کارکنان مدرسه و ثبت تاخیر و غیبت آنان در چارچوب ضوابط و سامان -1

 مقررات و اطالع به اداره 

 یتربیتی آنان از محل منابع مالقدردانی از زحمات معلمان و کارکنان مدرسه، متناسب با بازخوردهای دریافتی از عملکرد آموزشی -2

 مدرسه با رعایت مقررات با تایید شورای مدرسه 

 هب اطالع از سوی آنان و ارائه گزارش و تخلف مشاهده و بروز درصورت ،تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی به کارکنان مدرسه -3

  الزم اقدام برای محل وپرورش آموزش اداره

وزان آمتجارب موفق مدرسه)گذشته و حال(و ایجاد زمینه برای استفاده بهینه دانشآوری آمار، اطالعات و مستندسازی سوابق و جمع -4

 هاو کارکنان مدرسه از آن

و...( ، آزمایشگاهی، نمازخانه، کتابخانه تربیتی، ورزشی، بهداشتی،کارگاهیژوهشی، مدرسه)آموزشی پ بهبود وضعیت فضا و تجهیزات -5

 سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس  طریق از و متبوع پرورش و آموزش با هماهنگی اداره

 هاها و برنامهتدارک امکانات و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای فعالیت -6

 های نوآورانه، خالق، پژوهشی و کارآفرینی با رعایت قوانین و مقررات مربوط  ها و ایدهپشتیبانی و حمایت از طرح -7

 آموزان با نیازهای ویژه در مدارس استثنایی بخشی و حمایتی( به دانشتوانای)ارائه خدمات مشاوره -8

 نآموزاارتقاء سالمت جسمی، روحی روانی و مراقبت اجتماعی از دانش -9

 و ملی بی، انقالدینی مختلف هایو مناسبتاهلل ایام و بزرگداشت شایستهبرگزاری نماز جماعت  هایو زمینه امکاناتآوردن فراهم -11

  ـ سیاسی عبادی گوناگون و مراسم

 اجرای های علمیه برایجلب مشارکت موسسات آموزشی، پرورشی و ورزشی معتبر و مورد تایید آموزش و پرورش و حوزه -11

 آموزان، آموزش خانواده و تربیت و توانمندسازی معلمان، با رعایت قوانین و مقررات برنامه دانش های مکمل و فوقآموزش

آموزان مطابق هنری(دانشو فرهنگی کارگاهی -آموزشی و پرورشی)عملیهایاز فعالیت حاصل خدمات ارائهو  تولیدات عرضه -12

  مقررات مربوط

              استفاده از ظرفیت  آموزان و جامعه محلی بابرای ارائه خدمات به دانش ،درسه در خارج از ساعات رسمیده از فضای ماستفا -13

 شورای مدرسهو با تایید  ن و اولیای آنهادانش آموزا

ایت رعها با دولتی یا سایر دستگاهواگذاری بخشی از خدمات آموزشی، اجرایی، پشتیبانی و اداری مالی و فناوری به بخش غیر -14

 مقررات مربوط

 حفظ و حراست از اموال منقول و غیرمنقول مدرسه  -15

 سوزی، زلزله، سیل و ...( )بیمه مسئولیت مدنی، بیمه آتشدر مدرسه  ای مناسببرقراری پوشش بیمه -16

 تشکیل پرونده پرسنلی برای عوامل آموزشی و اجرایی مدرسه  -17

 سازی مدارس در برابر زلزلهآمادهل کمیته مدیریت سوانح برای تشکی -18

سال با همکاری عوامل سهیم و موثر، ضمن ارزیابی اجرای برنامه سال گذشته، در تابستان هرمدرسه موظف است  مدیر -11ماده

 تصویب شورای مدرسه اجرا کند و در پایان سال تحصیلی نیز گزارش عملکرد ساالنهپس از تحصیلی آینده را تهیه و نامه سالبر

 .برنامه، مالی و ... ( را تدوین و به تایید شورای مدرسه برساندرسه) آموزشی پژوهشی، تربیتی، فوقمد

 نحو مقتضی به اطالع اداره آموزشبرنامه سال آینده و گزارش عملکرد اجرای برنامه( باید به )های مصوب شورای مدرسهنامهبر -تبصره

 آموزان برسد.وپرورش محل و اولیای دانش
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ها و مدیر مدرسه به هنگام تغییر سمت موظف است ضمن ارائه فهرست اسناد و مدارک مربوطه، نسبت به تحویل پرونده -12ماده

التحصیالن، مشاهده و بازدید، مهر مدرسه، ل، حضور و غیاب، امتحانات و فارغمدارک تحصیلی، دفاتر رسمی مدرسه)شامل: دفاتر اموا

های کاربردی، ساختمان و ... با تنظیم صورتجلسه افزاری و برنامههای نرمچک، تجهیزات سامانهبهادار، دستهموال، وجوه و اوراق کلیه ا

با حضور نماینده  شود، ره آموزش و پرورش منطقه منصوب میرسمی، به مدیر بعد از خود یا فردی که به عنوان سرپرست از سوی ادا

  حویل نماید.تاداره 

اقدام و تا پایان « معین مدرسه»سبت به تعیین و معرفی انحالل هر مدرسه، اداره آموزش و پرورش باید ندر صورت -1تبصره

 نقل و انتقال اسناد به مدرسه معین انجام شود.تحصیلی سال

درسه را  ندارد، تحویل در مواردی که مدیر قبلی به دالیلی) به تشخیص رئیس اداره آموزش و پرروش( امکان حضور در م -2تبصره 

 شود.مدرسه با حضور نماینده آموزش و پرروش و مدیر جدید با تنظیم صورت جلسه رسمی انجام می

 شود.عمل می رییس آموزش و پرورش منطقهبرابر تصمیم  ،در مورد مدارس دو نوبته که دارای دو مدیر مستقل است -3تبصره 

التحصیالن ، دفتر لیست ریز نمرات ر فارغدفاتر اسنادی)دفتر آمار، دفاتر امتحانات، دفتنگهداری دائمی و  درست تنظیم -13 ماده

 ترعای با ،است نشده تحویل که آموزاندانش تحصیلی از سوابق قسمت آن اریدو نگه و مالی اموالدفتر اداری،  سوابق (دبیر و ...

صالح اداری، سوابق مربوط را ها و مراجعه افراد ذیو مدیران مدارس موظفند در بازرسی است الزامی در مدرسه مربوط، هاینامهشیوه

 برسانند. تأیید آنان به لزوم صورت دربه رؤیت و 

 رتجلساتصو مربوط و تنظیم مقررات رعایت ندارد با میئدا جنبه که ها و مدارکیو سایر نوشته آموزاندانش امتحانی امحا اوراق-تبصره

 .گیردمی انجام ،الزم

 شورای مدرسه:

پذیری، عوامل سهیم و موثر و جویی و مشارکتهای مشارکتزمینه محوری و به منظور تحققدر راستای سیاست مدرسه-14ماده

درسه و های مها و فعالیتگیری و اجرای برنامه،تصمیمریزی و بهبود فرایند برنامه آموزانجامعه محلی در فرایند تعلیم و تربیت  دانش

 شود. ، شورای مدرسه با ترکیب اعضا و وظایف زیرتشکیل مینظارت بر آنها

 :ترکیب اعضا-الف 

 )رئیس شورا(مدیرمدرسه-1

 مدرسه معاونان-2

 معلمان شورای نماینده-3

 اولیا و مربیان انجمن رئیس-4

 آموزی در مدارس دوره دوم متوسطه نماینده شورای دانش-5

 ،مسئوالن و معتمدین محلهآموزی، نماینده شورای دانش تواند از خی ر یا نماینده خی ر)در مدارس خی رساز(،مدیر مدرسه می -1تبصره

 کند. ، دعوتبا داشتن حق رأیشورا،  در جلسات شرکتبرای  )حسب موضوع(نظرربط و صاحبافراد ذی

 شود.مدارس استثنایی، سرپرست آموزشی با داشتن حق رای به ترکیب اعضای شورای مدرسه اضافه میدر  -2تبصره

مدیر با  ابانتخ به یا مشاوران، امورتربیتی نفر از مربیان در صورتی که مدرسه فاقد معاون پرورشی و تربیت بدنی باشد، یک-3تبصره

  کند.داشتن حق رأی در جلسات شورا شرکت می

 جلسات شورای مدرسه، بالمانع است.   حق رأی در با نماینده حقوقی وی( مؤسس)یا مدارس غیردولتی،حضور در-4صرهتب

 دار وظایف واختیارات شورای مدرسه خواهد بود.امنا، عهدههیئت به جای شورای مدرسه، امنایی،مدارس هیئت در-5تبصره
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 شورای هایتصمیم اجرای شود. مسئولیتمی تعیین توسط مدیر مدرسهبا اخذ نظر اعضا  مدرسه شورای دستور جلسات -15ماده

 شورا، همکاری نمایند. مصوبات مطلوب اجرای  موظفند برایمدرسه کارکنان  با مدیر خواهد بود و همه مدرسه

 میماتیا تص از مذاکرات ایخالصه است شود. دبیر شورا موظفمی اعضا تعیین از بین جلسه در اولین مدرسه دبیر شورای -تبصره

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

کند. اقدام  مدرسه جلسه شورای تشکیل به نسبتمدرسه و حداکثر در نیمه اول شهریورماه، مدیر باید قبل از بازگشایی  -16ماده

العاده شورای مدرسه با پیشنهاد مدیر د داد. در صورت ضرورت، جلسات فوقخواهجلسه حداقل هر ماه یکبار تشکیل  مدرسه شورای

 شود. یا دو سوم اعضای شورا تشکیل می

 ت.اجرا اس قابل جلسه، حاضرین اکثریت با رأی آن یابد و مصوباتیم باحضور دوسوم اعضا، رسمیت مدرسه جلسات شورای -17ماده

 باشد.  داشته مغایرت وپرورشآموزش کشور و ضوابط وزارت عمومی ها و مقرراتنامهشورا نباید با آیین مصوبات

شورا به  نفر باشد( وظایف 3کمتر از  جمعیت، که امکان تشکیل شورای مدرسه وجود ندارد )تعداد اعضای شورادر مدارس کم-تبصره

 .شودمدیر واگذار می

 وظایف و اختیارات:-ب
یت و گانه تربهای ششتربیتی با توجه به ساحتهای آموزشیهای حاکم بر مدرسه در زمینهانداز و سیاستبررسی و تصویب چشم-1

 اهداف دوره تحصیلی

های بررسی و تصویب برنامه ساالنه مدرسه و نحوه تأمین منابع و اعتبارات مورد نیاز آن)به پیشنهاد مدیر مدرسه( با توجه به ساحت-2

 گانه و اهداف دوره تحصیلی شش

نان با همکاری مدرسه متناسب با نیاز آ و کارکنان ای معلمانهای حرفهمهارت بررسی و تصویب برنامه توانمندسازی و ارتقای -3

 شورای معلمان

 هتعیین نحو محلی و با جامعه مدرسه ارتباط و تعامل توسعه و تقویت فرهنگ مشارکت در مدرسه، برقراری گیری برایتصمیم-4

 های فرهنگی تربیتی محلهمدرسه و پیشبرد هدف و کیفی عوامل سهیم و مؤثر در ارتقای امور کمی مشارکت

 منشور اخالقی مدرسه بررسی و تصویب-5

آموزی در فضاهای های دانش، حفظ محیط زیست، برگزاری اردوبهداشت و ایمنی سطح ارتقایبررسی و تصویب نحوه توسعه و -6

 های دانش آموزی، برگزاریآموزان از مراکز علمی و صنعتی، پژوهش سراهای فرهنگی تربیتی و بازدید دانشها و کانونپرورشی، اردوگاه

 ها وفق مقررات مدرسهبرنامه، بهداشتی و فوقورزشیمهارتی،  ،، هنری، علمیفرهنگی ها و المپیادها، مسابقاتجشنواره

مندی آموزی و بهرهآموزان جهت تعامل موثر با پژوهش سراهای دانشپژوهشی دانش -های علمیریزی برای تشکیل انجمنبرنامه -7

 شگاهی، پژوهشی و فناورانه آن مراکز.های آزمایاز امکانات و ظرفیت

آموزان و معلمان پژوهشگر و تجلیل از آنها در سرا و حمایت و پشتیبانی  از دانشریزی برای ارتباط مستمر مدرسه با پژوهشبرنامه -8

 هفته پژوهش 

 فرهنگی تربیتی و ورزشی محلههای جهیزات مدرسه برای اجرای فعالیتامکانات وت فضا، گیری درمورد نحوه استفاده ازتصمیم-9

 آموزیآموزان با مشارکت شورای دانشبررسی و تصویب نوع و رنگ لباس و پوشش دانش -11

 آموزان پژوهشگر)رابط پژوهشی( با هماهنگی شورای معلمانانتخاب نماینده دانش -11

 ها برای ارتقای کیفیتالزحمه کاکنان و عوامل مدرسه با توجه به نتایج ارزیابیپاداش و حق بررسی و تصویب پرداخت کارانه، -12

 ها درچارچوب ضوابط شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه با رعایت قوانین مربوط  نآخدمات 

 مدرسه اولیا و مربیان مدیر، شوراها و انجمن از سوی شده ارائه و تأیید پیشنهادهای بررسی -13

آموزان ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دانش برگزاری امتحانات وآموزان، دانشو تنبیهگیری در مورد چگونگی تشویق تصمیم -14

 و رسیدگی به تخلفات آنها در ارزشیابی)حسب مقررات(

 وزانآمبررسی و اتخاذ تصمیم برای ایجاد تسهیالت یا رفع مشکالت تحصیلی، روانی و اجتماعی دانش -15
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و  آنان انسانی و کرامت شأن مواجهند با حفظ و رعایتخاص  و رفتاری اخالقی با مشکالت که آموزانیدر مورد دانش -تبصره

 یاننفر از مرب مدیر، معاون پرورشی یا یک انتخاببه  از معاونان با حضور مدیر، یکی موضوع ،نامهآیین این 72ماده مشمولآموزان دانش

وجود مشاور در مدرسه( و در صورت امکان یک مشاور مدعو از مراکز مشاوره  )در صورتو مشاور مدرسه مربیان انتخاببه ربیتی امورت

 شود.اتخاذ می الزمو تصمیم  آموزش و پرورش یا سایر مراکز مجاز، بررسی

 برنامهفوق هایفعالیت رسمی برای تعطیالت انه و ایاممدرسه در اوقات خارج از برنامه روز در مورد دایر بودن گیریتصمیم -16

 ، پرورشی، ورزشی و سوادآموزیآموزشی

ها و ارزیابی عملکرد های نظارت بر حسن اجرای فعالیت ها، مقررات، دستورالعملتهیه و تصویب چارچوب، معیارها و شاخص -17

 بخشی کارکنانمدرسه، کارآیی و اثر

 لکرد مالی مدرسه و ارائه آنبررسی گزارش عم -18

 اهها و بخشنامهمقررات، دستورالعمل اجرای برنحوه اجرای مصوبات شورای مدرسه، ارزیابی عملکرد ساالنه مدرسه، حسن نظارت -19

 سوادانجلب مشارکت و همکاری معلمان در آموزش بی -21

 انجمن اولیا و مربیان:

سازی برای تحقق اهداف و ارتقای و تصمیم گیریها در تصمیمو افزایش نقش خانواده، مشارکت به منظور تقویت همکاری-18ماده

گانه تربیت و گسترش ارتباط بین خانه و مدرسه، انجمن اولیا و مربیان های ششهای آموزشی تربیتی مدرسه در ساحتکیفیت فعالیت

 شود.تشکیل می

 تركيب اعضا:-الف

 مدیر مدرسه -1

 آموزاندانشمنتخبین اولیا -2

 (ها با اولویت معاون فنی و مهارتیدر هنرستانوجود چند معاون آموزشی،یک نفر از ایشان به انتخاب مدیر، معاون آموزشی)در صورت-3

 معاون پرورشی و تربیت بدنی-4

 نماینده شورای معلمان -5

صورت  در مربیان امور تربیتی یا مشاوران مدرسه ویکی از  در صورتی که مدرسه فاقد معاون پرورشی و تربیت بدنی باشد،-1تبصره

 آید.به عضویت انجمن در می معلمان آگاه به مسائل تربیتی به انتخاب مدیر یکی از مشاور، نبود مربی یا

ه نامآموزان و نحوه انتخاب آنان برای عضویت در انجمن، چگونگی و زمان تشکیل جلسات بر اساس آیینتعداد اولیای دانش-2تبصره

 مربیان خواهد بود. و انجمن مرکزی اولیا

آموزان و بر حسب تواند از خی ر یا نماینده خی ر)در مدارس خی رساز( ، نماینده شورای دانشمدیر مدرسه می در صورت لزوم،-3تبصره 

 ربط و صاحب نظر ، برای شرکت در جلسات انجمن دعوت کند.مورد از افراد ذی

های شورای انجمن توسط مدیر مدرسه، رئیس، در اولین جلسه انجمن اولیا و مربیان مدرسه ضمن تبیین وظایف و ماموریت -4تبصره

 شود. مربیان )از بین منتخبین اولیای دانش آموزان( انتخاب می و اولیا انجمن  رابط  و  و منشی  نایب رئیس

 یست،ن انجمن تشکیل امکان ،مربیان و اولیا مرکزی انجمن نامهآیین برابر که جمعیتیکم مدارس و بزرگساالن مدارس در -5تبصره

 . شودمی واگذار مدرسه مدیر به انجمن وظایف

  مربیان و اولیا انجمن شوند،می اداره مدیر یک با( متوسطه و ابتدایی) مجتمع صورت به که مدارسی و ضمیمه مدارس در -6تبصره

 شود.تشکیل می مشترک صورت به
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 وظایف و اختیارات:-ب

 تربیت گانهشش هایساحت تحقق برای مدرسه و خانه تربیتی آموزشی هایدیدگاه همسویی و هماهنگی تقویت -1

 آموزان در بهبود جو سازمانی مدرسه تبیین جایگاه و نقش اولیای دانش -2

 گانه تربیت و ارائه بازخورد به مدرسهششهای رصد عملکرد مدرسه در تحقق ساحت -3

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

 -های روانیسازی و حمایتریزی برای انجام مداخالت آموزشی، توانمنددیده و برنامهپذیر و آسیبآسیب هایخانواده شناسایی -5

 با هماهنگی مدیر مدرسه آموزان در معرض خطراجتماعی دانش

 رسههای مدبا استفاده از ظرفیت ریزی برای باسواد کردن آنهاسواد محله و برنامهافراد بی آموزان،سواد دانششناسایی اولیای بی -6

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

 مدرسه جو و فضا تلطیف و سازمانی فرهنگ بهبود در اولیا جایگاه ارتقای و تبیین برای ریزیبرنامه -7

 شناسایی و تامین منابع مالی مورد نیاز مدرسه با هماهنگی مدیر مدرسه -8

 رسهبه شورای مد مدرسه مالی ارائه گزارش عملکرد مالی مدرسه و تصویب تراز و هانظارت برنحوه هزینه تشکیل شورای مالی مدرسه و -9

  شناسایی خیرین و افراد متمکن جهت تامین بخشی از هزینه های مالی مدرسه -11
  همدرس امور اداره بهبود در موردنیاز امکانات تامین در خیریه موسسات و خیر افراد حرف، صاحبان و آموزاندانش اولیای مشارکت جلب -11

 های مدرسه و فوق برنامهها و فعالیتبرنامههمکاری در تدوین و اجرای  -12

 های برون سازمانی از طریق مدیر مدرسهریزی برای برقراری ارتباط با دستگاهبرنامه -13

ه ب خانواده آموزش اثربخش هایدوره برگزاری و آموزاندانش اولیای عمومی جلسات تشکیل مورد در گیریتصمیم و ریزیبرنامه -14

 ویژه توسعه سواد حرکتی در سنین قبل از دبستان 

 بوطمر مقررات و ضوابط رعایت با مدرسه شوراهای عضایا و اولیای آنان و آموزانکارکنان،دانش از قدردانی در مشارکت و گیریتصمیم -15

 و نقل با هماهنگی شورای مدرسهگیری و نظارت بر سرویس حمل ریزی، تصمیمبرنامه -16

 آموزان با هماهنگی شورای مدرسهریزی و اقدام برای تهیه پوشش و لباس دانشبرنامه -17

 دارسم سازیایمنی و مناسب و سالم تغذیه پایگاه بهداشتی، ورزشی، وضعیت تجهیزات آزمایشگاهی،کارگاهی، درارتقای همکاری -18

 یانمرب و طریق تشکیل اتاق اولیا های تحصیلی ازپایهمعلمان به تفکیک  بین والدین و ریزی برای تعامل مستمربرنامه -19

 های والدینگیری از تمام ظرفیتحفظ و تکریم جایگاه معلمان با بهره -21

 آموزان از طریق مراجع ذیربطپیگیری مطالبات تربیتی والدین دانش -21

 ارتباط مستمر با شورای انجمن اولیا و مربیان منطقه -22

 های ملی و دینی به ویژه هفته پیوندریزی و اجرای مناسبتمشارکت در برنامه -23

 وپرورشی مدرسهآموزان به صورت فردی و گروهی به منظور ارتقای کیفیت آموزشینظر با والدین دانشتبادل -24

 ترویج فرهنگ کتابخوانی و مطالعه در بین والدین از طریق ایجاد کتابخانه پیوند و اشتراک ماهنامه پیوند -25

 و اثربخش افزایی تربیتی و تجربیات مفیدای انجمن سایر مدارس به منظور همبرگزاری جلسات مشترک با شور -26

 های آموزشی تربیتی مدرسه گیریها و تصمیمسازیی و مشارکت فعال و موثر در تصمیمهمکار -27

 شود.می محول مدرسه انجمن به اولیاومربیان مرکزی انجمن هایبخشنامه اساس بر که اموری انجام -28

 شورای معلمان:

پذیری تربیتی مدرسه و تسهیل فرایند یاددهی یادگیری و تربیتهای آموزشیبخشی فعالیتمنظور ارتقای کیفیت و اثر به-19ماده

 ، مربیانمعلمان همه با شرکت «معلمانشورای » نامبه ، شوراییمعلمان در امور مدرسه افزایی و مشارکتآموزان و ایجاد زمینه همدانش

 شود.می تشکیل و مشاوران
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بار به ریاست مدیر و در غیاب ایشان با نایب رئیس که توسط شورای معلمان  یک هر ماه حداقل معلمان شورای جلسات-21ماده

از  ایهخالص است شود و موظفمی تعیینشورا  توسط اعضای جلسه در اولین معلمان دبیر شورایگردد. می شود، تشکیلتعیین می

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

نظران تعلیم و تربیت، کارشناسان و مسئوالن آموزش و پرروش، برای شرکت تواند در صورت لزوم از صاحبمدیر مدرسه می -1تبصره

 در جلسات دعوت به عمل آورد.

 نماید. اقدام آموزشی و درسی هایگروه تشکیل به نسبت خود وظایف بهتر منظورانجام به تواندمی معلمان شورای-2 تبصره

از  روز پس و حداکثر تا ده مدارساز بازگشایی  قبل االمکانرا حتی معلمان شورای جلسه موظفند اولین مدارس مدیران -3تبصره

 دهند. تشکیل آن،

 وزان نشود. آمتربیتی دانشکه باعث تعطیلی ساعات آموزشی ای تنظیم شودگونهزمان برگزاری جلسات شورای معلمان بایدبه-4تبصره

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

با رعایت ضوابط و مقررات  خارج از ساعات آموزشی به عنوان پاداش از محل منابع مالی مدرسه با پیشنهاد مدیر و تصویب شورای مالی

 مربوط بالمانع است.

 وظایف و اختیارات: 

 .مدرسه و پرورشی آموزشی هایها و فعالیترنامهو اجرای ب مؤثر و کارآمد در تهیهو همکاری  مشارکت -1

ن آموزان برای تحقق متوازنشیادگیری و هدایت تحصیلی و تربیتی داپذیری، تسهیل فرایند یاددهیآوردن زمینه تربیتفراهم -2

 های تربیتیساحت

  تحقق اهداف یادگیری برای ارتقا و بهبود مدیریت کالس درس و آموزشیی هااجرای طرح تهیه و -3

های وقعیتها و مهای آموزشی تربیتی و تنوع بخشی به محیطریزی برای ایجاد محیطی شاداب و پویا با متعادل کردن فعالیتبرنامه  -4

 دید یادگیری با توجه به شرایط و امکانات بومی و محلیج

 ای معلمان و مربیان مدرسهریزی برای افزایش نقش تربیتی و مشاورهبرنامه-5

 های شورای معلمان و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملکرد شوراتهیه برنامه نظارت و خود ارزیابی، ارزیابی فعالیت  -6

 یادگیری  -های یاددهیهای آموزشی برای بهبود فعالیتاستفاده از نظارت همتایان و گروهگیری برای تصمیم  -7

 برحسن اجرای آن  نظارت و تأیید جهتمدرسه شورای به آن ارائه  و مربوطمقررات  بارعایت درسیبرنامه  بندیبودجه -8

 یفتکال های ارزشیابی، میزانها و الگوهای تدریس، شیوهتربیتی، روش آموزشی، پژوهشی، مسائل نظر در موردو تبادل بررسی -9

 و کارگاهیآموزشی  ، کمکآموزشی از وسایل درسی، استفاده

های همیار گروه آن)ارائه خدمات فوق برنامه، آموزش همساالن کاهش برای ریزیبرنامه و آموزاندانش تحصیلیافت علل بررسی -11

 و...(معلم  

)در دوره ابتدایی(برای بهبود عملکرد  های همپایهای و پرورشی در سطح مدرسه و گروههای درسی، آموزشی، مشاورهتشکیل گروه -11

 معلمان و بررسی و تحلیل کتب درسی و انعکاس نتایج بررسی به شورای مدرسه و مسئولین ذیربط 

صیلی های پیشرفت تربیتی و تحتربیتی، به ویژه ارزشیابیهای آموزشیها و فعالیتنظارت بر حسن انجام وظایف معلمان در برنامه -12

 آموزان های دانشرخ شایستگیو ارایه نیم

 ریزی و مشارکت در ارائه خدمات توانبخشی در مدارس استثناییبرنامه -13

 و رابط پژوهشی مدرسه در شوراها و انجمن شرکت نماینده برای انتخاب -14

 آموزانتحصیلی و تربیتی دانش عملکرد بودبرای به  آموزاناولیای دانش و ارکان، مدیریت مدرسه  تعامل موثر با سایر و همکاری-15

 (های پیشرغت تحصیلی)داخلی، هماهنگ و نهاییآموزان در ارزشیابیریزی برای بهبود عملکرد دانشامهبرن -16

آموزان برای انجام مطالعات درسی و و ارایه راهکارهای موثر و علمی برای تشویق، تنبیه و ترغیب دانش نظرتبادل ،بررسی -17

 غیردرسی
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  اجتماعی -های روانیآموزان و پیشگیری از آسیبریزی برای ارتقای سالمت جسمی و روانی دانشبرنامه -18

 آموزان و بهبود امور مدرسهانضباطی دانش پرورشی و و مناسب در مورد مسایل آموزشی تدابیر نظر و اتخاذتبادل بحث و -19

 استعدادهای متنوع آنان آموزان مستعد با توجه به توانمندی وشناسایی، تربیت، هدایت و توانمندسازی دانش -19

 افزایی معلمانهای دانشها و کارگاهبرگزاری دوره های آموزشی،ورهمشارکت و همکاری در تعیین عناوین د -21

 سواد در تحقق اهداف سوادآموزیسواد و کمهای بیای آموزش اولیا و خانوادهمند برقهآوردن زمینه همکاری معلمان عالفراهم -21

 آموزی:شورای دانش

 و تقویت های فردی، اجتماعیسازی رشد مهارتزمینهدر امور مدرسه و  آموزانپذیری دانشو مسئولیت منظور مشارکت به -21ماده

، های الزم در آنان برای مواجهه مسئوالنه و خردمندانه با شرایط مدرسه، خودباوری، قانونمندی و کسب شایستگینفس اعتماد به

 شود.می تشکیل« آموزیدانش شورای»

 ترکیب اعضا-الف

 اعضاء برابر دستورالعملی انتخاب تعداد و نحوه شوند.انتخاب می مدرسه شاغل به تحصیل در همان آموزاندانش اعضای شورا، از میان

 شود. می ابالغ وپرورشآموزش توسط وزارت خواهد بود که

 و مشارکت مشورتی نقش مدارس در یآموزدانش شورای شود.می یکبار تشکیل ماه هر حداقل یآموزدانش شورای جلسات -22 ماده

 .بود خواهد اجرا قابل و تصویب در شورای مدرسه، ارائهاز  پساین شورا  هایتصمیم. دارد اجرایی در امور

 شورای بود. خواهد از مدرسه خارج تشکیالت و شعبه فاقد و است ایمدرسه درون شورای یک یآموزدانش شورای -23ماده

 رد تواندنمی و باشدنمی مدرسه از خارج یا داخل در حزبی و جناحی فعالیت و سیاسی ناسالم هایرقابت ایجاد به مجاز آموزاندانش

 نماید. فعالیت کاندیداها علیه یا له انتخابات

ه ها یکی از معلمان مدرسه بدر غیاب آنو  امور تربیتی یا مربیان از معاونان یکی ،یآموزدانش بیشتر شورای اثربخشی برای-1تبصره

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

 میعل ،، هنری، ورزشیفرهنگیدینی،  هایانجمن تشکیل به نسبت مدرسه شورای موافقت با تواندمیی آموزدانش شورای -2تبصره

 کند. اقدام و پژوهشی

 وظایف و اختیارات:-ب

 های مدرسه نامهآموزان با حقوق و تکالیف خود، قوانین، مقررات و آیینریزی برای آشنایی دانشبرنامه -1

 آموزان و تلطیف فضا و جو مدرسهبرای تقویت روابط بین دانش« آموزی مدرسهمنشور دانش»تدوین  -2

 همفکری و همکاری با مدیر مدرسه در تدوین برنامه ساالنه مدرسه -3

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

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

 آموزان تخاب لباس و پوشش رسمی و ورزشی دانشمشارکت در پیشنهاد ان -6

 های زیر مجموعه  ها و انجمنآموزی و تشکلبررسی عملکرد شورای دانش -7

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

 آموزان فعال در امور اجرایی مدرسه بررسی و ارائه پیشنهاد به مدیر مدرسه جهت تشویق دانش -9

 منطقهی آموزدانش انتخابات شوراهای ومربیان و اولیا انجمن مدرسه، برای شرکت درجلسات شورای اعضا انتخاب یکی از-11

 هایشیوههای آموزشی و روش های تدریس، ربیتی مدرسه)طراحیهای آموزشی تتارایه پیشنهاد برای ارتقای کیفیت فعالی -11

  (برنامههای فوقارزشیابی و فعالیت

 های محله و امور اجتماعی و عام المنفعهآموزان در فعالیتجلب مشارکت دانش-12

 آموزی قانونی درون مدرسههای دانشهمکاری و تعامل سازنده و مؤثر با سایر تشکل -13
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 آموزان دارای ضعف درسی مشارکت و حضور فعال در شناسایی و آموزش دانش -14

اجتماعی و دارای مشکالت خانوادگی و سایر  -های روانیآموزان در معرض آسیبدر رفع مشکالت دانش و همکاری مشارکت -15

 موارد مشابه 

 پرورش از طریق مدیر مدرسهشناسایی مسائل و مشکالت و ارائه نظرها و پیشنهادها به آموزش و  -16

 های شورا  هر دوماه یکبار درمراسم آغازین مدرسه با هماهنگی مسؤلین مدرسهارائه گزارش اقدامات و فعالیت -17

  مدرسه: اولیا و مربیان درمورد شوراها و انجمن ضروری نكات

 بعد خواهد بود.  تحصیلیسال شوراها و انجمن تا تشکیلاولیا و مربیان شوراها و انجمن فعالیت  مدت -24ماده

 نامه، تشکیل هرگونه انجمن و شورایی در مدرسه مجاز نیست.به غیر از موارد مندرج در این آیین -25ماده

 خواهند بود.  خود خاص مقررات تابع شوند،می تشکیل کشور عمومی قوانین و مقررات براساس که شوراهایی ها وانجمن-تبصره

ر مدی فقط از طریق ،خارج از مدرسه یا حقوقی حقیقی ارتباط شوراها و انجمن اولیا و مربیان با اشخاص یا هرنوع مکاتبات -26ماده

 گیرد. می انجام مدرسه

 یهاگیری هستند. درصورتی که تصمیمشوراها و انجمن اولیا و مربیان در چارچوب اختیارات قانونی خود مجاز به تصمیم -27ماده

 اداره آموزش با نظر مدیر مغایر باشد، موضوع از طریق مدیر مدرسه به مدرسهاز شوراهای اولیا و مربیان یا هر یک  اتخاذ شده در انجمن

  خواهد بود. االجرا، الزماداره و نظر رئیسو رأی ود شو پرورش منعکس می

 های متخذه مسئولیت دارند و پاسخگو خواهند بود. تمام اعضای شوراهای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در قبال تصمیم -28ماده

الزحمه است و تعهدی ریافت حقد آموزان در مدرسه، افتخاری و رایگان بدوناستفاده از ظرفیت و خدمات اولیای دانش -29ماده

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

 قرار خواهند داد.فعال مدارس را مورد تشویق  و شوراهایاولیا و مربیان  ، انجمنو پرورش آموزش ادارات -تبصره 

 :مقررات دانش آموزی -فصل سوم

  نامثبتشرایط سنی 

  یابتدای دوره

 است.   تمام سال 6 دبستان اول پایه در نامثبت سن حداقل -31ماده

نام در پایه اول ابتدایی برای متولدین مهرماه با تشخیص شورای مدرسه مشروط به وجود ظرفیت و امکانات پذیرش ثبت-1تبصره

 بالمانع است.

 نامتثب به مجاز دبستانی،پیش دوره مراکز و گیردمی صورت دبستان اول پایه در الزاما تمام، سال 6کودکان با حداقل نامثبت -2تبصره

 .است مانعبال دبستانیپیش دوره در از این قبیل کودکان نامدر صورت تشخیص ولی و با درخواست کتبی وی، ثبت .از آنها نیستند

 تمام سال 11 عشایری و روستایی مناطق در و تمام سال 8 شهری مناطق در نام در پایه اول ابتدایی،سن ثبت حداکثر -31ماده 

 بود.  خواهد

 .بود خواهد تمام سال15 روستایی مدارس در و تمام سال14 شهری مدارس ابتدایی در دوره در تحصیل سن سقف حداکثر-32ماده 

 آموزشی همان کشور خواهد بود.تابع مقررات نظام  ازکشور، خارج ایرانی آموزان ایرانی درمدارسدانش نامثبت سن حداقل -تبصره
 

 دوره متوسطه 

تمام  سال 16و عشایری  و در مناطق روستایی 15شهری  نام )ورود( در دوره اول متوسطه در مناطقثبت حداکثر سن -33ماده

 بود.سال تمام خواهد  18 سال تمام و در مناطق روستایی و عشایری 17مناطق شهری سن ادامه تحصیل در حداکثر است.
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تمام خواهد بود.حداکثر سن ادامه تحصیل در این دوره، با رعایت  سال 18نام )ورود( در دوره دوم متوسطه، حداکثر سن ثبت-34ماده

 سال تمام خواهد بود. 22سال تمام و برای دختران  21قوانین و مقررات نظام وظیفه عمومی، برای پسران 

 بزرگساالن

سال تمام و در دوره  15اول متوسطه مدارس بزرگساالن و مدارس آموزش از راه دور  در دوره ورود به تحصیل سن حداقل -35ماده

 سال تمام خواهد بود.  18سال تمام و مدارس آموزش از راه دور 17دوم متوسطه مدارس بزرگساالن

که حداقل  آموزیشتوان از دانمحل، به صورت موردی می پرورش کمیسیون خاص اداره آموزش و شرایط خاص با مجوز در-1تبصره

 نام نمود.شرط سنی را ندارد، ثبت

بزرگساالن،  تواند در مدرسهدهد، با هر سنی میمی را از دستروزانه  در مدرسه شرایط سنی تحصیل که آموزیدانش -2تبصره

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

 آزادداوطلبان

 نامثبت ایبر سن . حداقلکشور مجاز نیست در داخل ششم استثنای پایه به ابتدایی در دوره آزادداوطلبان ارزشیابی برگزاری -36ماده

         نخواهد بود.  قبل سنوات قبولی مدارک ارائه به مذکور نیازیدر ارزشیابی  شرکت و برای است تمام سال15در ارزشیابی پایه ششم 

 .است ضروری قبل، پایه قبولی کارنامه سال خواهد بود و  ارائه 17و  16در دوره اول و دوم متوسطه، به ترتیب شرط سنی حداقل 

 کارنامه است. دارندگان تمام سال 18(، اول متوسطه )طرح جامع در ارزشیابی داوطلبان آزاد دورهنام ثبت برای سن حداقل -1تبصره

ان دوره پای هفتم و هشتم، در امتحانات هایپایهقبولی  مدرک ارائه توانند بدونابتدایی با رعایت شرط سنی فوق می ششم پایه قبولی

 کنند. آزاد شرکتداوطلب صورت اول متوسطه)جامع( به

توانند به ترتیب در پایه نامه دوره سوادآموزی و انتقال از نهضت سوادآموزی با رعایت شرایط سنی میدارندگان گواهی -2تبصره

 نام کنند و ادامه تحصیل دهند.یی و پایه هفتم مدارس روزانه ثبتچهارم ابتدا

 و ادامه تحصیلثبت نام 

 نام، روز اول مهر ماه، خواهد بود. آموز برای ثبتک محاسبه سن دانشمال -37ماده 

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

 سال خواهد بود. 5/5بوده است، شرط حداقل سن برای ورود به مدرسه ایرانی، همان 

زش فراگیر که در مدارس پذیرا به تحصیل آموزان مشمول آموهای تحصیلی، دو سال به حداکثر سن دانشدر هر یک از دوره -38ماده

 شود.اشتغال دارند؛ اضافه می

های تحصیلی در مدارس استثنایی، تابع آموزان با نیازهای ویژه در تمام دورهنام و ادامه تحصیل دانششرایط سنی ثبت -39ماده

 مقررات مربوط خواهد بود.

 )برای انتخاب هااستثنای هنرستاندولتی به در مدارس دولتی و غیربرگزاری آزمون ورودی، مصاحبه و تعیین شرط معدل  -41ماده

 نام و تحصیل محروم شود.آموزی به هر دلیلی از ثبتچ دانشممنوع است و نباید هی آموزاننام دانشبرای ثبترشته( 

های فنی وحرفه ای و کاردانش توسط شورای مدرسه تعیین های شاخهاز رشتهشرایط مصاحبه و آزمون ورودی در برخی  -1تبصره

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

 خود خواهند بود. مربوط بهو مقررات  قوانین باشند، تابعمی و ضوابط خاص قانون دارای که مدارسی - 2تبصره

 

 

 



 

16 
 

ن والدیکه آموزانیاز دانشنام در اولویت خواهد بود و ثبت ترین مدرسه به محل سکونت آنان،نزدیکآموزان در نام دانشثبت-41ادهم

 مانع است.کار پدر یا مادر، بال محل به نزدیک هستند، در مدرسههردو شاغلآنان 

ی )با اخذ تعهد کتبی از ولی واست تحصیلیهویتی و  مدارک فاقد که آموزیدانشء از تواند در موارد استثنامی مدیر مدرسه -تبصره

 ر صورتد آموزاندانش قبیل این تحصیل ادامه کند. نامثبت ماهیک مدت مشروط حداکثر برای صورتهب مبنی بر ارائه مدارک مربوط (،

 خواهد بود و در هر تا پایان دوره متوسطه، پرورش و آموزش اداره خاص کمیسیون موافقتبا  ،و تحصیلی هویتی مدارک ارائه عدم

 مدرسه خود را به تحصیلی و هویتی مدارک ،در دفتر آمار وی مشخصات درج و قطعی نامثبت برای است موظف آموزدانش صورت

 کند. تسلیم

 آزاد ممنوع است. مستمع ده از کالس درس، به صورتحضور و استفا -42ماده

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

 های اول ودوم بهو شرکت در ارزشیابی نوبت موقت، ادامه تحصیل دهد مقصد به صورت از مدارس به تحصیل از مدرسه مبدأ، در یکی

 صدورهرگونه مدرک تحصیلی به عهده مدرسه مبدأ است..ن درمدارس مقصد بالمانع استماصورت میه

م التعلیآموزان الزمنام از کودکان و دانشمدرسه موظف است نسبت به ثبت آموزش و تحصیل، حق قانونی کودکان است.  -43ماده

آموز و اشخاصی که مسئولیت نگهداری، مراقبت و تربیت هر یک از والدین، اولیا یا سرپرستان قانونی دانش»برابر مقررات اقدام کند.

1نام وی امتناع کنند یا به هر نحوی از تحصیل او جلوگیری کنندتوانند از ثبتبه عهده دارند نمیوی را 
1» 

 حاوی اطالعات و مستندات زیر باشد:   شودکه بایدالکترونیکی(تشکیل میآموز پرونده تحصیلی)ترجیحا  برای هردانش-44ماده 

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

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

 شناسنامه سالمت -

 عکس -

 سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستانکاربرگ -

 فرم اطالعات فردی و خانوادگی -

 آموز و ولی قانونی وی به رعایت مقررات مدرسهتعهدنامه دانش-

 و برگ هدایت تحصیلی پایه نهمای )تحصیلی، تربیتی و شغلی( سوابق مشاوره-

 آموزان فاقد مدارک هویتی، فوت پدر، متارکه و طالق والدین، حضانت( رد خاص از قبیل دانش)در موا صالح رای یا نامه از مراجع ذی-

 ادامه به ازمج تعیین پایه، امتحان در با شرکت یا برابر مقررات خارجی تحصیلی مدارک از ارزشیابی با استفاده که افرادی -تبصره

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

ده پرون ال تحصیلى،مسنی ، حداکثر تا یک ماه پس از شروع سال یاسایر عوامل اجراییهمکارى  موظف است با مدیرمدرسه -45ماده

  نسبت به رفع نقص اقدام کند. مقررات مشاهده شد عدم رعایت قوانین و مواردى چنانچه در بررسى و آموزان رادانش

وط آموز بر خالف مقررات، مربنام دانشپرونده یا ثبتنقص شود  مشخص تحصیلی سال از شروع ماه یک اگر بعد از گذشت -تبصره

اره به اد کمیسیون خاص منظور طرح در آموز را بهمدرسه باید وضعیت تحصیلى دانش مدیر باشد،می قبل هاییا سال سالبه همان

 موضوع رسیدگی و اقدام کند. به نسبت وقت در اسرع است موظف وپرورش آموزش موارد اداره گونهدراینگزارش کند. پرورشوآموزش

های ابتدایی و التعلیم بازمانده از تحصیل در دورهالزم کودکان مدیر مدرسه موظف است با استفاده از منابع اطالعاتی، -46ماده

 .نمایدمتوسطه را شناسایی و مراتب را برای اقدام الزم به اداره آموزش و پرورش گزارش 
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نام، بر اساس قانون تقسیمات کشوری خواهد بود. چنانچه رعایت حداکثر سن مجاز ثبت ا برایمالک تعیین شهر و روست -47ماده

 دوره آن ، تا پایانمناطق آن آموزاندانش تحصیلبرخی از روستاها در طول سال تحصیلی به محدوده شهری منضم شوند، ادامه 

 روستا خواهد بود. مطابق شرایط سنی تحصیلی،

مربوط  تحصیلی در پایه شرایط سنیاند، با رعایت کرده تحصیل ترک که وظیفه نظام غیرمشمول آموزانمجدد دانش نامثبت -تبصره

 .است بالمانع

های تحصیلی آموز در زمان ورود به هر یک دورهحضور یکی از والدین )پدر یا مادر( یا قیم/ سرپرست قانونی همراه دانش-48ماده

آموز بدون حضور والدین یا سرپرست نام دانشموارد استثنا با ارائه مدارک مستند به تشخیص مدیر مدرسه، ثبت ضروری است. در

 قانونی بالمانع است.

 اییهنامهو شیوه مقررات رسد، تابعمی عمومی نظام وظیفه مقرر در قانون مشمولیت سن به که آموز پسریدانش نامثبت -49ماده

 شود.میابالغ  و پرورش آموزش وزارت از طریق وظیفه نظام با هماهنگی که است

رسد برابر مقررات صرفا تا پایان آن سال/ نیم سال/ سال تمام می 21آموزان پسر که در حین تحصیل سن آنان به دانش -1تبصره

 دوره تابستانی، مجاز به ادامه تحصیل خواهند بود.

 شود و به آنان، معافیت تحصیلی تعلقمی تلقی تحصیل ترک وظیفه، نظام آزاد، از نظر مقرراتداوطلبان امتحاناتدر  شرکت-2تبصره

 گیرد.نمی

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

سایر شرایط، صرفا  در  با رعایت آیین نامه آموزشی دوره دوم متوسطه روزانه( 88ماده  2آموزان موضوع تبصره)به استثنای دانش

 داوطلب آزاد، مجاز است. دولتی یا به صورتغیر مدارس

1تحصیلی وقفه -15ماده
 

 شود. نمی محسوب تحصیل ترک و غیبت موجه1

آموز کمتر از یک ماه با مدیر مدرسه و بیش از یک ماه با شورای مدرسه موجه بودن غیبت دانشغیر موجه یاتشخیص  -1تبصره

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

2تحصیل ترک نظام وظیفه مقرراتاز نظر  مشمول آموزانو بیشتر دانش متوالی ماه غیرموجه سه غیبت-2تبصره
               شود.می تلقی2 

 مدیر مدرسه موظف است مراتب ترک تحصیل آنها را به مراجع مربوط)سازمان نظام وظیفه عمومی( اعالم کند.

متوسطه و پایه دهم دوره دوم ابتدایی و دوره اول  در دوره تحصیلی، مجاز در هر پایه های تکرار پایهاکثر تعداد سالحد -52ماده

خواهد  دو سال نامه(آیین این 48نامه آموزشی روزانه و همچنین موضوع ماده آیین 88ماده  2آموزان موضوع تبصره دانش) متوسطه

نند و ک نام، ثبتپایه همان سال درسومین توانند برای، میشرایط سنی ابتدایی و دوره اول متوسطه با رعایت آموزان دورهبود. دانش

 ادامه تحصیل دهند.  

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

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

 معتبر صورت هویتی و اقامتی نامه مربوط و بر اساس مدارکمطابق شیوه مقیم ایرانخارجی  اتباعآموزان دانش ازنام ثبت-53ماده

 .پذیردمی

 

                                                           
 در واحد آموزشی ادامه تحصیل دهد و در امتحانات نوبت دوم و شهریور ماه هیچ یک از دروس شرکت نکندوقفه تحصیلی به موردی اطالق می شود که دانش آموز پس از ثبت نام به دالیل موجه نتواند  -1
 ترک تحصیل  به یکی از موارد ذیل اطالق می شود: -2

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

 ( و یا ولی خود از ادامه تحصیل انصراف دهد.سال تمام 18ب( دانش آموز بنا به درخواست خود) در صورت داشتن حداقل 

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

 و 7 و 6 ترتیب به ششمتا  اول هایپایه برای تعیین پایه تحصیلی در دوره ابتدایی با رعایت حداقل سن متعارف تحصیل) -54ماده

آموزانی یا داوطلبانی های انجام شده از سوی معلم مربوط در اولین فرصت، صرفا شامل دانشو بررسی (تمام سال 11و 11و 9 و 8

 و ادامه تحصیل نداده باشند.  نام نکردهشود که حداقل به یکی از دالیل زیر در مدرسه ثبتمی

ن، با ارائه مدارک و مستندات معتبر از سوی آنها، به عهده شورای پایه این قبیل داوطلباالشرایط بودن برای تعیینتشخیص واجد

 مدرسه است. 

 مشکالت حادخانوادگی  -5بدسرپرستی   -4سرپرستی بی -3بیماری  -2دسترسی به مدرسه عدم -1

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

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

ثر نام و ادامه تحصیل آنان با رعایت حداکند، تعیین پایه نخواهند شد و ثبتاکه در مراکز غیرمجاز تحصیل کرده آموزانیدانش -تبصره

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

های اول و دوم متوسطه با برگزاری ارزشیابی در دوره ان مشروحه زیر با رعایت حداقل سن متعارف،آموزدانش تحصیلی پایه -56ماده

های هماهنگ در اولین نوبت رسمی،( توسط معلمان دروس مربوط ارزشیابیی در اولین فرصت و در لهای داختعیین پایه)در ارزشیابی

 شود:و تایید مدیر مدرسه، تعیین می

 .دنشو وارد مدرسه موقع به اندنتوانسته بیمارییا  مدرسه به دسترسی عدم افرادی که به دلیل -1

 ای از آنها وجود ندارد.و هیچ سابقه رفته بین از سوزیآتش و زلزله ،سیل قبیل از حوادثی اثر در آنهاتحصیلی مدارک آموزانی کهدانش -2

 آموزانی که با ارائه دالیل و مدارک مستند) فوت یا جدایی والدین و...(در ادامه تحصیل آنها، وقفه و فاصله ایجاد شده است.دانش -3

آموز( صحت صدور و تعلق مدرک به دانشآموزانی که مدارک تحصیلی آنها از مدارس غیرایرانی صادر شده باشد و فاقد تاییدیه)دانش -4

 فیه یا وزارت امورخارجه است. از نمایندگی سیاسی جمهوری اسالمی ایران در کشور متوقف

در دوره دوم  و تمام سال14 و 13 و 12 نهم هفتم، هشتم و هایپایه برایسن متعارف تحصیل در دوره اول متوسطه  -1تبصره

 خواهد بود.  (تمام سال 16 و 15دهم و یازدهم  هایپایه برایمتوسطه 

پایه در دوره اول متوسطه منوط به داشتن کارنامه قبولی پایه ششم و در دوره دوم متوسطه منوط به داشتن تعیین -2تبصره

 های ششم و نهم خواهد بود.های قبولی پایهکارنامه

آزاد شود. مواد ارزشیابی و شرایط قبولی، مانند داوطلباننوبتی برگزار میپایه به صورت یکدر دوره متوسطه، ارزشیابی تعیین -3تبصره

 آید.تر، ارزشیابی به عمل میپایین آموز در پایهپایه، از دانشخواهد بود. در صورت عدم کسب شرایط قبولی در ارزشیابی تعیین

آموز ثبت و پس از امضا و مهر مدیر در پرونده تحصیلی وی شدگان در ارزشیابی تعیین پایه، در کارنامه دانشنمرات قبول -4تبصره 

 ر داده شود.آموزان در پایه باالتر، توضیح الزم در ستون مالحظات دفتر آمانام از این قبیل دانششود. در ثبتنگهداری می

 آموزان:انتقال دانش

 مدیر مدرسه موافقت صورت در منطقه همان دیگر در مدرسه به مدرسه از یک تحصیلی سال طولدر  آموزاندانش انتقال -57ماده

 تموافق درصورت)داخل و خارج استان( و پرورش آموزش و نواحی مناطق سایر به و ناحیه منطقه و از یک مقررات سایر رعایت مقصد با

 دیواح سالینیم و در نظام آخر سال امتحانات ،سالی در نظام)پایانی ارزشیابی شروع ازیکماه قبل  تا ،مقصد و پرورش آموزش اداره

 بود. خواهد بالمانع (،سالنیم پایان امتحانات

آموزان دوره دوم متوسطه به صورت پیاپی و متوالی در ری، انتقال دانشکنکور سراسبا توجه به اعمال سهمیه مناطق در  -1تبصره

 سه پایه تحصیلی دهم، یازدهم و دوازدهم، از منطقه یک به مناطق دو و سه یا از منطقه دو به منطقه سه مجاز نخواهد بود.
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تواند به صورت میهمان آموز میم، تغییر یابد، دانشآموزی در پایه دوازدهکه محل اقامت ولی یا سرپرست دانشصورتیدر -2تبصره

اداره  آموز توسطدار حاوی مشخصات و پایه و رشته تحصیلی صادره از مدرسه مبدا ( و تأیید انتقال ولی دانشنامه عکس)با اخذ معرفی

آموزش و پرورش محل سکونت جدید آموزش و پرورش همان منطقه، با همراه داشتن مدارک الزم مبنی بر انتقال ولی خود، به اداره 

های درس در امتحانات داخلی یا مراجعه و در صورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر، با معرفی آن اداره، ضمن استفاده از کالس

ه جدید آموزی، از سوی اداره آموزش و پرورش منطقامتحانات نهایی برابر مقررات شرکت کند. نمره نوبت دوم)خردادماه( چنین دانش

کرده است، ابالغ شود. برای این آموز در آن تحصیل میای که دانششود تا به مدرسهو پرورش قبلی ارسال میبه اداره آموزش 

آموزان، بر اساس نمرات ماخوذه )در مقصد( و نمره پایانی نوبت اول و نمره ارزشیابی مستمر نوبت دوم و رعایت سایر مقررات، دانش

 شود.   اعالم نتیجه می

های اول و دوم متوسطه که متقاضی انتقال از یک مدرسه آموزان در دورهاصالت و صحت مدارک و سوابق تحصیلی دانش -3تبصره

آموزی های دانشبه مدرسه دیگر)در داخل منطقه/شهرستان،استان یا خارج از استان(هستند،باید پس از بررسی صحت و سقم در سامانه

آموز، صحت مدارک نام از دانشپرورش مربوط برسد. مدیر مدرسه مقصد، موظف است پس از ثبتوه آموزشمنطقه، به تأیید ادار

 پرورش مربوط، استعالم کند و اداره آموزش وصورت محرمانه از طریق اداره آموزش تحصیلی وی را حداکثر ظرف مدت یک هفته، به

 ماه به این استعالم پاسخ دهد.ف مدت یکپرورش و مدیر مدرسه مبدأ هم موظف است حداکثرظرو 

آموزان انتقالی را از مدرسه مبدا درخواست نماید. مدیر مدرسه مبدا سوابق و مدارک تحصیلی دانش مدیر مدرسه مقصد باید -4تبصره

 مدرسه ، بهآموزدانش از انتقالس را بالفاصله و حداکثر تا یک هفته پ آموزاندانش گونهارزشیابی این هایو نمره تحصیلی وندهباید پر

 نماید. جدید، ارسال

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

آموزان بین مدارس استعدادهای درخشان، در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودی در سطح حداقل نمره مدرسه تحصیل، انتقال دانش

با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان و از یک استان به استان  ،خل استانمقصد و وجود ظرفیت خالی در آن مدرسه در دا

 دیگر، با موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان مقصد، مجاز خواهد بود.

 شرط و داشتن تحصیلی پایه تمامی دروس یک روزانه منوط به گذراندنبه مدارس بزرگساالن مدارس آموزاندانش انتقال -58ماده

 .است روزانه در مدارس نامو سایر ضوابط ثبت سنی

ا ب پایانی نیمسال اول یا دومابی ارزشی از برگزاری قبل تا یک ماه بزرگساالن مدارس به روزانه مدارس آموزاندانشانتقال -95ماده

 .است ، بالمانعرعایت سایر شرایط

 دبستان اول پایه نامه به مدارس داخل کشور، در صورتی مجاز است کهاین آیین 32آموزان موضوع تبصره ماده انتقال دانش -61ماده

آموزان به مدارس داخل کشور، قبل از پایان باشند. در صورت ضرورت، انتقال این دانش از کشور گذرانده خارج ایرانی را در مدارس

 سال تحصیلی با تأیید شورای مدرسه، بالمانع است.

تواند بدون شرکت در تحصیلی وی وجود ندارد، می که رشته شودبه منطقه آموزشی دیگری منتقل می که آموزیدانش -61ماده

غییر مربوط به ت نام کند و ادامه تحصیل دهد و  دروسهای موجود در شاخه تحصیلی خود ثبتارزشیابی تغییر رشته، در یکی از رشته

 بگذراند. تحصیلیدوره  رشته را تا پایان

 تسهیالت ویژه برای دانش آموزان:

ه با آموزانی کهای مناسب کالس قرار گیرند و در مورد دانشآموزانی که ضعف بینایی یا شنوایی دارند باید در ردیفدانش -62ماده 

 ستن و تامین شرایط مناسب برایچپ می نویسند نباید هیچ گونه ممانعتی به عمل آید و پیش بینی محل مناسب برای نشدست 

 ها باید مورد توجه قرار گیرد.آن
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ی زیارتمربوط و سفرهای یآموزش هایو دوره در المپیادها، مسابقات ورزشی شرکت از قبیل موجه دالیل به آموزانی کهدانش -63ماده

دوم متوسطه  در ارزشیابی دروس نهایی دوره شرکتبه  موفق وپرورش،اداره آموزشخاص کمیسیون تشخیص کشور بهخارج از

 خواهد شد. محسوب قبل نوبت در امتحانات قبولی عنوان به آنان کنند. قبولیشرکت بعدی  توانند در نوبت ارزشیابیشوند، مینمی

هنری، مهارتی و ورزشی و کننده در سفرهای زیارتی خارج از کشور و مسابقات علمی، فرهنگیآموزان شرکتغیبت دانش -64ماده

 شود. المللی، از کالس درس موجه تلقی میاردوی آن در سطح ملی و بین

دارند در ارزشیابی داخلی عالوه بر کنند اجازه المللی و اردوی آن شرکت میکه در مسابقات کشوری و بین آموزانیدانش -65ماده

ند اتحصیلی در ارزشیابی درس یا دروسی که نمره قبولی کسب نکردههای خرداد و شهریورماه، همراه غایبین موجه همان سالنوبت

 شرکت کنند.

از مدرسه مربوط و همراه دار نامه عکستوانند با اخذ معرفیی آن میکننده در مسابقات کشوری و اردوآموزان شرکتدانش -66ماده

داشتن مدارک الزم مبنی بر شرکت در اردو و مسابقه، به اداره آموزش و پرورش محل برپایی اردو و مسابقه )مقصد( مراجعه و در 

س از آموزان پهای این قبیل دانشصورت دایر بودن رشته تحصیلی مورد نظر در ارزشیابی داخلی یکی از مدارس شرکت نمایند. نمره

  د.شوربط ارسال میها و اعالم نتیجه،به مدرسه ذییید اداره آموزش و پرورش مقصدبه اداره آموزش وپرورش مبدأ برای درج درکارنامهتأ

 آموزانیدانش گردد و همچنینمفقود می یا شهید، اسیر تحصیلی سال طول ها درآن اول درجه از بستگان یکی که آموزانیدانش -67ماده

شود، در صورت عدم کسب می خرداد یا شهریورماه فوت از آغاز ارزشیابی قبل ماه یک ها در فاصلهآن اول درجه از بستگان یکی که

 موجه، ینبا غایب دیگر همراهارزشیابی  نوبت مذکور در یک های ارزشیابیبر نوبتتوانند عالوه نمره قبولی در درس یا دروس مربوط، می

 کنند. شرکت

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

اوراق ارزشیابی آنان   یا طبیعی برگزار نشده، بالیایغیرمترقبه حوادث از قبیل مختلف علل به آنان که ارزشیابی آموزانیدانش-68ماده

انند تومنطقه، می خاص داخلی با مجوز شورای مدرسه و در ارزشیابی هماهنگ با تأیید کمیسیونمفقود یا معدوم شده، در ارزشیابی 

 نمایند. ارزشیابی در ارزشیابی مجدد شرکت ایام از پایان پس وحداکثر تا یک ماه فرصت در اولین

 ارزشیابی با هماهنگی مرکز سنجش آموزش و پرورش به عهده نوبت صدور مجوز و تعیین نهایی،ارزشیابی دروس در مورد  –تبصره

 استان خواهد بود. وپرورش خاص آموزشکمیسیون

مانند  آموزانبا دیگر دانش آموزی و اصول اخالقی و تربیتیتوانند با رعایت شئونات دانشمی آموزان ازدواج کردهدانش-69ماده

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

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

 های زیر امکان پذیر خواهد بود:روش

 نمایند. شرکتهای پایان هر نوبت ، در ارزشیابیبدون حضور در کالس -1

 آزاد، با رعایت قوانین و مقررات، تحصیل نماید.الن، آموزش از راه دور یا داوطلببزرگسا در مدارس-2

رایط در ش تحصیلیو وقفه تکرارپایه، مدرسه به دسترسیعدم  از قبیل مختلف دالیل به آموز دوره اول متوسطه کهدانش -71ماده

، در 14 کل معدل با حداقل ارزشیابی خردادماه در قبولی تواند در صورتمی خود قرار دارد،تحصیلی  پایه متعارف باالتر از سن سنی

 به است ردهکنام ثبت تحصیل ادامهبرای  که جدیدی یا مدرسه قبلی باالتر در مدرسه در ارزشیابی پایه تحصیلیسال همان شهریورماه

 ارتقا یابد. بعدی پایه بهاحراز شرایط قبولی،  کند و درصورت شرکت نوبتی یک صورت

تواند از مفاد ماده فوق استفاده کند که در ارزشیابی نوبت خردادماه، در تمامی دروس، نمره آموزی میدر دوره ابتدایی دانش -71ماده

از  کنندآموزان پایه ششم ابتدایی که در خردادماه شرایط استفاده از ماده فوق را کسب میرا کسب نموده باشد. فهرست دانش خوب

نام و شرکت آنان در امتحانات شهریورماه پایه هفتم در یکی از طریق مدرسه به اداره آموزش و پرورش ارسال تا تمهید مقدمات ثبت

 اهم گردد.مدارس دوره اول متوسطه فر
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کنندگان در امتحانات شهریورماه به صورت یک نوبتی تنظیم گردد و برای آنان نمره کارنامه و دفتر امتحانات برای شرکت -1تبصره

 انضباط منظور نشود.

آموزش از راه مدارس دوره اول متوسطه بزرگساالن و  آموزانششم ابتدایی و دوره اول متوسطه و دانش پایه آزاد داوطلبان -2تبصره

 نخواهند بود. ماده از مفاد این استفاده مجاز به دور،

های مربوط نامهدر آیین در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه همانند شرایط مندرج در ارزشیابی شهریورماه شرایط قبولی -3تبصره

 خواهد بود.

 اتدر امتحان و مدرسه با تأیید شورای داخلیتوانند در امتحاناتمی رماهدوره اول متوسطه در ارزشیابی شهریو موجه غایبین -4تبصره

 نمایند. مجاز شرکت درارزشیابی غایبین وپرورشآموزش اداره خاص با تأیید کمیسیون هماهنگ

 :آموزاندانش انضباطی و وظایف مقررات

آموزان، تدوین توسط شورای مدرسه با مشارکت و همکاری شورای دانشآموزان با توجه به موارد زیر مقررات انضباطی دانش-72ماده

 آموزان الزامی است.شود. رعایت این مقررات برای دانشو ابالغ می

 رفتار و اخالق احکام دینی و شرعی و داشتن حسن رعایت-1

و عمومی و نظافت  بهداشت فردی آموزان،دانشنسبت به مدیر، معلمان، کارکنان و سایر  و احترام آموزی)ادبرعایت شئونات دانش-2

 کالس و مدرسه(

درس، خروج به موقع از مدرسه و کالس درس، انجام درست  و کالس در مدرسه موقع تربیتی)حضور به آموزشی رعایت مقررات-3 

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

 هو ... منوط ب های پرورشی، کتابخانه، فعالیت، آزمایشگاهورزش از زمین استفاده مقرر برای غیرساعاتدر  حضور در مدرسه -1تبصره

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

 های مربوطامهن، برابر شیوهنظارت مدیر مدرسهتوانند در چارچوب وظایف خود و با تایید شورای مدرسه و با آموزان میدانش -2تبصره

 های خود اقدام کنند. ساختهدستنسبت به خرید و فروش محصوالت و 

 مدرسه به غیرمرتبط با امور تحصیلی بها و وسایلاشیا گران آوردن رهیز از همراهپ -4

 .مدرسهو ساختمان  ، تجهیزاتاموال در حفظ و نگهداری اهتمام -5

وارد آورد، با تشخیص مدیر  خسارت آموزان، کارکنان یا سایر دانشمدرسه و ساختمان وسایل به آموزیدانش چنانچه -3تبصره

 .شود جبران وی آموز یا ولیتوسط دانش  مدرسه باید خسارت

 ولی اطالع را به باشد، مراتب داشتهغیرموجه  آموز تأخیر ورود مکرر یا غیبتدانش که در مواردی است مدیر مدرسه موظف-73ماده

 برساند. وی

شود. می اظلح انضباط ارزیابی و در ثبت های تربیتی(آموز در دفتر انضباطی) شایستگیو تأخیر غیرموجه ورود دانش غیبت -74ماده

 باتخاذ نماید و مرات مقتضی تصمیم مدرسه با نظر شورایاست  موظف از حد، مدیر مدرسه بیش تأخیر ورود مکرر یا غیبت در صورت

 کند. آموز ابالغدانشولی  را کتبا  به

 بخشی(:تشویق و تنبیه )آگاهی

 همدرس شورایو با تأیید  را تهیه هاییرنامهبخویش  وظایف صحیح انجام به آموزاندانشترغیب  باید برای مدیرمدرسه -75 ماده

 اجرا کند.

 گیرند:قرار می زیر مورد تشویقهای روش دهند، بهمی انجام نحو شایسته خود را به وظایف که آموزانیدانش -76ماده

 .آموزاندر حضور دانش در کالس شفاهی ـ تشویق1

 .آموزاندانش در حضور کلیه آغازین در مراسم شفاهی ویقـ تش2
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 آموز.دانش ولی به آن و اعالم در کالس و شفاهی کتبی ـ تشویق3

 .آموزاندانش در حضور کلیه و شفاهی کتبی ـ تشویق4

 .آموزاندانش در حضور همه مدیر مدرسه تقدیر با امضای یا لوح جایزه ـ اعطای5

 .پرورشوآموزش اداره تقدیر از طرف لوح و اعطای کتبی ـ تشویق6

 .و فرهنگی ، آموزشیتربیتی در اردوهای برای شرکت ـ معرفی7

 از تأیید شورای پس 7و  6و بندهای  توسط مدیر مدرسه 5 لغایت 2و بندهای و مربی با معلم 1در مورد بند  اتخاذ تصمیم ـ تبصره

 .خواهد گرفت انجام مدرسه

 در تشویق دانش آموزان رعایت موارد زیر الزامی است:  -77ماده 

  آموزبرای تقویت رفتار دانش درونی افزایش انگیزش -1

 در انجام وظایف و مسئولیت ها. و جدیت تالش و کوشش توسعه -2

 وی قبلی با وضع در مقایسه آموزدانش پیشرفت توجه به میزان -3

 آموزان( ) برای ذینفع و سایر دانشـ توجه به وجود شواهد کافی برای اعمال تشویق 4

 آموزشی متناسب با سن و ذوق دانش آموزتوجه به انواع تشویق های مادی، روانی، اجتماعی و  ـ5

 آموزان تشویق دانش توجه به عدالت در -6

  آموزانهای صحیح اعمال تشویق به منظور جلوگیری از تحقیر، طرد یا حذف سایر دانشتوجه به روش -7

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

 تنبیه

ی و مقررات انضباطی و آموزمدرسه، منشور دانش منشور اخالقیآموز موظف است ضوابط و مقررات مدرسه )اعم از دانش -78ادهم

ترغیب و تشویق نظام مدرسه در چارچوب  هایجوییچارهها و ها، مشاورهراهنماییی که آموزاننشکند.دا را رعایت آموزی(وظایف دانش

 شود:با آنان رفتار میزیر  هایروش با ،با نوع تخلف تناسب نگردد، با رعایتواقع  ها مفید و مؤثرآن در و تنبیه

 .طور خصوصی به تذکر و اخطار شفاهی -1

 موضوع گیریپی جهتتوجیه آموز و دعوت از ولی دانش-2

 آموزدانش ولی به و اطالعاخطار کتبی  -3

 آموز.دانش ولی با اطالع پایه یکمتعدد در  هایوجود کالس تغییر کالس، در صورت -4

 روز. سه مدت آموز، حداکثر برایدانش ولی قبلی با اطالع از مدرسهموقت  ـاخراج5

 دیگر. مدرسه به انتقال -6

بر عهده مدیر   مدرسه شورای موافقتبا  5و  4 حسب مورد بر عهده مدیر و معلم مربوط و بندهای 3و  2، 1اعمال بندهای -79ماده

پس از تایید شورای مدرسه و ارجاع موضوع به اداره آموزش و پرورش منطقه، هسته مشاوره/ کارشناسی مشاوره،  6بنداست. در مورد 

های الزم را انجام و نظر خود را به رئیس اداره آموزش و پرروش منطقه اعالم نماید. در موظف است حداکثر ظرف یک هفته بررسی

 رورشو پ آموزش ادارهرئیس  موافقتآموز به مدرسه دیگر باشد، اخذ ر هسته مشاوره/ کارشناسی مبنی بر انتقال دانشصورتی که نظ

 آموز، نظارت کند.منطقه، الزامی است. هسته مشاوره/ کارشناسی مشاوره موظف است بر فرایند انتقال دانش

وز موضوع آمآموز میسر نباشد یا دانشنتقال دانشی در منطقه، امکان امواردی که به دلیل نبود مدرسه یا رشته تحصیلدر  -تبصره

آموز و شرایط و  اقتضائات منطقه، تصمیم مناسب ، مرتکب تکرار تخلف شود، اداره آموزش و پرروش منطقه با رعایت مصالح دانش 6بند

 کند.را اتخاذ و اجرا می

 دانش آموزان، توجه به موارد زیر الزامی است:های آگاهی بخشی)تنبیهی( روش در اعمال -81 ماده

 کنندگی تنبیه و آگاه ـ توجه به نقش روشنگرانه1
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 آموز دانش و اجتماعی ، خانوادگی، سنیو روانی شرایط جسمی ـ توجه به2

 آموزـ تناسب بین روش تنبیهی با تخلف دانش3

 بخشی(ب و تدریج در اعمال تنبیه) آگاهیرعایت ترتی -4

 وی آموز و ولیدانش برای مدرسه ـ وضوح خیرخواهی5

 تنبیه  و اجرای تخلف زمانی منطقی بین وقوع ـ اجرای به موقع تنبیه و وجود فاصله6

 خود  خطا و تخلفآموز برای جبران دانشبه تخلف  جبران هایـ ارائه شیوه7

 آموز دانش و کرامت انسانی ـ حفظ آبرو8

 نسبت به نتایج نامطلوب رفتار خویش برای اصالح آن  آموز ن دانشآگاه کرد -9

 آموزان در اعمال تنبیهعدم تبعیض و استثناء بین دانش -11

بایست همکاران مدیر مدرسه می. با وی به هر دلیل و تحت هر شرایطی ممنوع است11رفتارآموز و سوءتنبیه بدنی دانش -18ماده

 آموز( آگاه کند.دنی و سوء رفتار با دانش)ممنوعیت تنبیه ب خود را نسبت به امور انضباطی

آموزان، منشور اخالقی مدرسه و نظام ترغیب و تشویق دانش و شورای ، مربیانمعلمان با همکاری است موظف مدیر مدرسه -82ماده

 یایاول اطالع به و داده آموزش آنان به شرایط، اقتضای به و آموزاندانش فهم و سن تناسب به را و آگاهی بخشی مصوب شورای مدرسه

 .برساند آموزاندانش

شود و  رجد آموزاندانشتربیتی  هایشایستگیفرم ثبت  آموز باید دردر رفتار دانش آن و نتیجه شده اعمال و تنبیه تشویق-83ماده

   .قرار گیرد مورد توجه ارزشیابی انضباط وی در

 نماند.  آموز باقیدانش برای نامناسبیسابقه  شدتا امحاء خواهد تحصیلی هرسال پایان در آموزو مجازات دانش تخلف سوابق -تبصره

 مدرسه نحوه ، شورایاز آزادی شود، پس بازداشت بطور موقت قضایی از طریق مراجع اتهام جرمیبه  آموزیدانش چنانچه-84ماده

وقفه  عنوان آموز بهدانش بازداشت شود. مدتاجرا می آموزش و پرورشاز تأیید اداره  کند که پسمی وی را تعیین تحصیل ادامه

 .شودمی محسوب تحصیلی

 لباس و پوشش

عه، ایرانی، عرف جاماسالمیباید ساده، زیبا، متنوع، آراسته، شاد، متناسب با فرهنگ و هویت آموزان دختر و پسر لباس دانش -85ماده

آموزی، به عهده شورای مدرسه و آموزان با مشارکت شورای دانشانتخاب نوع و رنگ لباس دانش باشد. شرایط اقلیمی و سنی آنان

 ریزی و اقدام برای تهیه آن با هماهنگی شورای مدرسه، به عهده انجمن اولیا و مربیان خواهد بود.برنامه

باشد. شایسته است مدیران ( مانتو شلوار و مقنعه می2مقنعه ( چادر، مانتو شلوار و 1آموزان دختر شامل پوشش دانش -86ماده 

 آموزان دختر را به استفاده از چادر تشویق و توصیه کنند.         ر، دانشمدارس ضمن رعایت عدم اجبا

 :درسی و پژوهش برنامه-چهارم فصل

های شود. روزهای پنجشنبه به فعالیتروز اول هفته تنظیم و اجرا می 5های تحصیلی در مصوب در تمامی دورهبرنامه درسی  -87ماده

 داوطلبانه خارج از برنامه رسمی مصوب و برنامه درسی بوم اختصاص دارد.

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

روز اول هفته تنظیم و با اطالع آموزش و پرورش منطقه،  6و آب و هوایی، برنامه درسی مدرسه را به ویژه در دوره دوم متوسطه، در 

 اجرا کند. 

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

 23/2/1399) قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب وی.ک به یا تهدید نسبت به طفل یا نوجوان در صورتی که جنبه تادیبی نداشته باشد یا قراردادن او در شرایط سخت و غیرمتعارف و یا خودداری از کم

 مجلس شورای اسالمی(
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ن های جایگزیریزی و تدابیر الزم برای مواجهه با تعطیلی اضطراری مدرسه و به کارگیری روشدرسه باید برنامهشورای م -88ماده 

 داشته باشد. را آموزاندانش جبران آموزش حضوری برای هایکالس و...(یا تشکیل آموزشی هایهای الکترونیکی، درسنامهاز قبیل)آموزش

 دقیقه خواهد بود. 51ها دقیقه و در سایر دوره 45اول ابتدایی  زمان هر جلسه درسی در دوره -89ماده

 شود.تعیین مینامه مربوط، اقع اضطرار و بحرانی، مطابق شیوهزمان هر جلسه در مو -تبصره

آموزان و مشارکت و تعامل مؤثر دانش ریزی درسی و تربیتی در سطح مدرسه، زمینهدر فرآیند برنامه معلمان باید -91ماده

 .  ها فراهم نمایندیابی برنامههای ذینفع را در طراحی، تولید، اجرا و ارزشسایرگروه

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

 نوین با رویکرد تکمیلی مورد تاکید است.

ریزی الزم را برای اجرای درس تربیت بدنی)حتی در شرایط نامناسب جوی مانند برف، مدیر مدرسه موظف است برنامه -91ماده

های فوق برنامه ورزشی )المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، مدرسه پویا، ورزش صبحگاهی(و افزایش باران و آلودگی هوا( و ارائه فعالیت

 ده از سایر فضاهای مدرسه یا ظرفیت محله و خیرین، به عمل آورد.آموزان با استفافعالیت ورزشی دانش

های اماکن ورزشی روباز و سرپوشیده داخل مدرسه الزاما در ساعت رسمی بایستی جهت اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت -92ماده

 آموزان آن مدرسه قرار گیرد.فوق برنامه ورزشی در اختیار دانش

های دقیقه قبل از شروع کالس 15های رسمی مدرسه است و باید حداکثر به مدت مدرسه جزو فعالیتمراسم آغازین  -93ماده

هایی نظیر قرائت قرآن، برافراشتن پرچم جمهوری اسالمی، اجرای سرود ملی، نیایش، بزرگدشت مراسم ملی و مذهبی درس، به فعالیت

 و ورزش صبحگاهی... اختصاص داده شود.

رای مصوب شو« تربیتیطرح جامع تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی»نسبت به اجرای دقیق مدرسه باید -94ماده

های رسمی مدرسه ها و برنامهاقامه نماز و اهتمام به برپایی نمازجماعت در مدرسه جزو فعالیت اقدام نماید.، عالی اموزش و پرروش

 اختصاص یابد. اول وقت شرعی( )ترجیحا در در روز دقیقه 31است و برای انجام این فریضه حداکثر

 آموزشی مواد و  منابع

وزشی، از قبیل:بسته آم ریزی آموزشیورد تایید سازمان پژوهش و برنامهتربیتی استاندارد م بردای از منابع و مواد آموزشیبهره -95ماده

ها، تگاهمدیا(، دسای)مولتیرسانهندداخلی(، رسانه های الکترونیکی، چآموزشی )اینترانت  هایشبکه فیلم آموزشی، افزارهای آموزشی،نرم

مجاز های تحصیلی( )تمام دورهدرنظایر آن، ها و کتاب راهنمای معلم، مجالت، کتاب کار،م و اشیاء مختلف، کتاب درسی،کتاباجسا

 خواهد بود.

 کند.ش و پرورش استثنایی، کفایت میآموزان با نیازهای ویژه، تایید سازمان آموزدر مورد دانش -1تبصره

صرفا  از منابع استاندارد مجاز است.  ،معرفی، تبلیغ، فروش و استفاده از هرگونه کتب و منابع درسی و غیردرسی در مدارس -2تبصره

  .خواهد شدبا متخلفین برابر ضوابط قانونی برخورد 

 شورای مدرسه،مجاز است. تایید از بعد آموزان درمدرسه،های دانشساختهدست ای وتولیدات درون مدرسه بهره برداری از-96ماده

ریزی آموزشی در یک موضوع درسی)چند ده از سوی سازمان پژوهش و برنامهتواند از بین کتابهای تالیف شمدرسه می -97ماده

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

 تحصیلی:  پیشرفت ارزشیابی
اکم بر نامه با رعایت اصول حبر اساس این آئین آموزان،تربیتی دانشتحصیلی پیشرفت ریزی و ارزشیابیمسئولیت برنامه -98ماده

 .نظارت بر آن به عهده شورای مدرسه است تربیتی مندرج در برنامه درسی ملی و مقررات مربوط، با معلم و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

های مربوط تحت نامههای مصرح در آیینبرگزاری هر نوع آزمون در دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه، به غیر از آزمون -99ماده

 های پیشرفت تحصیلی، ممنوع است.عناوین مختلف، از جمله آزمون
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مجاز به همکاری و عقد قرارداد با موسسات آموزشی برای برگزاری هر نوع  ،دولتی دوره دوم متوسطهمدارس دولتی و غیر -111ماده

 .آزمون در مدرسه و خارج از آن نیستند

 پژوهش
 مدیر موظف است با مشارکت کارکنان مدرسه، مسائل و نیازهای پژوهشی مدرسه را شناسایی و تعیین کند.  -111ماده

ای هگیری از شیوهمدرسه و خارج از آن در حل مسائل و مشکالت مدرسه با بهره استفاده از مشارکت عوامل سهیم و مؤثر در-تبصره 

 های پژوهشی، ضروری و مورد تأکید است.علمی و یافته

پژوهشی)فردی و  بخشی به محیط یادگیری و تقویت روحیهسازی و تنوعهمه عوامل مدرسه، به ویژه معلمان، برای غنی -112ماده

-شپژوه ها و منابع آموزشی، های اطالعاتی، کتابهای نوین، پایگاههای علمی، فناوریزمینه استفاده از روش آموزان، بایدگروهی(دانش

های علم ارکپها، مراکز علمی، های عمومی، دانشگاهتربیتی،کتابخانههای فرهنگیها، کانوناردوگاه آموزشی،-علمی هایسراها، انجمن

 فراهم آورند.  را  ... و فناوری و ارتباط با پژوهشگران و

وهش های مرتبط با پژگروهی، کسب و توسعه شایستگی و فردی بروز ابتکارات برای الزم را امکانات و هازمینه باید مدرسه -113ماده

آموزشی، های آموزان فراهم آورده و در قالب پودمانتربیت، برای معلمان و دانشو  و تقویت نقش پژوهشی مدرسه در فرایند تعلیم

   های آموزشی الزم را طراحی و اجرا نماید.دوره

تربیتی و سایر مراکز مرتبط با حوزه های فرهنگیها و کانونسراها، دارالقرآنبخش با پژوهشمند و اثربرای ارتباط نظام -114ماده

معلمان تعیین و از سوی مدیر مدرسه به  مند به امورپژوهشی توسط شورایای)رابط( از بین معلمان عالقهتعلیم و تربیت، نماینده

 .شودمراجع ذیربط معرفی می

علمی و فرهنگی هنری و  هاینشست جشنواره ها،ها، آموزان را در همایشمدرسه باید زمینه حضور فعال معلمان و دانش-115ماده

 های مدرسه استفاده کند.برنامهبخشی به ها برای کیفیتهای پژوهشی آنهای مرتبط فراهم آورد و از یافتهنمایشگاه

آموزی و حضور موثر آنان در مرحله استانی و کشوری جشنواره سراهای دانشآموزان در پژوهشعضویت و فعالیت دانش -تبصره

 .دشهای اول و دوم، سهم داشته باتواند در تعیین نمره ارزشیابی مستمر نوبتپژوهشی و ارائه اثر با تایید معلم مربوط، می -علمی
 

 بهداشت، سالمت، فضا، تجهیزات و فناوری و ایمنی:-فصل پنجم

 11بهداشت وسالمت

رعایت نامه بهداشت محیط مدارس ضمن مدیران مدارس موظفند برای ارتقای سطح سالمت و بهداشت محیط، وفق آیین-116ماده

تجهیزات و فضاهای  بر اموری از قبیل نظارت بر دفع بهداشتی پساب و پسماند، (،HSEاستاندارهای بهداشت، ایمنی و محیط زیست) 

، تدارک و تجهیز وسایل بهداشتی، مناسب فضاهای مدرسه و روشنایی و رنگ های اضطراری، اتاق بهداشت، تهویهها و پلهورزشی، در

بهداشتی  هایمیدنی سالم، تأمین صابون مایع و نظافت سرویسپایگاه تغذیه سالم )بوفه( و تهیه و توزیع مواد خوراکی، تامین آب آشا

ا هدف ب ورودی درب وضعیت ها )با اولویت تفکیک از مبداء و حفظ محیط زیست( ساماندهیفاضالب و زبالهو آبخوری، دفع بهداشتی 

ازشو در طبقات فوقانی و جلوگیری ها در طبقه همکف و وجود حفاظ بدار، فقدان حفاظ پنجرهدکل نشانی آتش ماشین ورود موانع رفع

 و ...( در مدرسه، مراقبت کامل معمول دارند. BTSهای مخابراتی )مانند زا مانند آنتناز قرارگرفتن عوامل خطر آفرین و آلودگی

م و سال های ورزشی، بهداشتی و سالمت کارکنان و انجام معاینات پزشکی، غربالگری و آموزش تغذیهمدرسه باید برنامه -117ماده

دار)چاقی، دیابت و...(در سنین مدرسه را با استفاده از ظرفیت و امکانات درون و برون های واگیردار و غیرواگیرپیشگیری از بیماری

 بینی و اجرا کند.مدرسه در طول سال تحصیلی پیش

                                                           
 از تامین رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی انسان و نه فقط نبود بیماری یا معلولیت. سالمت عبارت است -1

  بهداشت عبارت است از: علم و هنر پیشگیری از بیماری ها و حفظ سالمت. 
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 مدارس باید با کمک آید. مدیرانبه عمل ـ درمانی بهداشتی معاینه آموزاناز دانش بار در سال یک باید حداقل در مدرسه -تبصره

 تأمین برای مراکز بهداشت و درمان، آموزان و جلب مشارکت و همکاری مسئولین وهای بهداشتی دانشو تشکل اولیا و مربیان انجمن

 .اقدامات الزم را انجام دهند آموزان،دانش تو سالم بهداشت

د، باش مواجه با خطر احتمالی آموزاندانش تحصیل ادامه به هر دلیل)شیوع بیماری واگیردار، بروز حادثه و...( که در مواردی-118ماده

 داماق موقت به صورتمدرسه  نمودن تعطیل به نسبت و پرورشآموزش  اداره مربوط و موافقت باید با نظر کارشناسانمدیر مدرسه 

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

رسانی به اولیای وی، آموز، ضمن اطالعدر دانش بیماری عالئم بروز حادثه یا  مشاهده هنگام مدیر مدرسه موظف است به -119ماده 

 اقدام الزم را انجام دهد 

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

 نمایند. سالمت ارائه باید گواهی از بهبودی، اطمینان

 ( گیری رفتارهای بهداشتی)فردی و اجتماعیپذیری و شکلبرای ارتقای خودآگاهی، مسئولیت موظف است مدرسه مدیر -111ماده

 هایزیست را در تمام پایهایمنی و حفظ محیط سالمت،  و بهداشت آموزش امور ربط زمینههای ذی، با همکاری دستگاهآموزاندر دانش

 .وردآموزان، فراهم آهای بهداشتی دانشتحصیلی با مشارکت تشکل

لی های عم)یا نماینده مدیر در پیگیری امور بهداشت و سالمت( موظف است نسبت به طراحی و اجرای برنامه مدیر مدرسه -تبصره

های بهداشتی و ایمنی با مشارکت از قبیل مشارکت در ارتقای بهداشت محیط مدرسه، مدیریت پسماند و ... و برگزاری مناسبت

 کارکنان اقدام نماید.آموزان، اولیاء و دانش

 فضا و ایمنی

گانه، فضا، امکانات و تجهیزات مناسب را در درون های ششمدیران مدارس موظفند برای تحقق اهداف تربیتی در ساحت -111ماده 

ی، هنری، تربیتها، نهادها و محله( فراهم آورند. مدارسی که از فضاهای فرهنگیمدرسه یا خارج از آن)با استفاده از ظرفیت سایر دستگاه

موظفند با رعایت مقرارت و هماهنگی و همکاری اداره آموزش و پرورش منطقه، فضاهای خود رادر اوقات  هستند، ورزشی و... برخوردار

 در اختیار مدارس فاقد این قبیل فضاها، قرار دهند. بالاستفاده،

 مدیرمدرسه بوده و مقررات موجود الزامی مدرسه وفق ضوابط و از تمام فضاهای و اصول ایمنی دراستفاده استانداردها رعایت-112ماده

 به صورت مکتوب به منطقه ارسال نماید. های احتمالی رامغایرت آغاز سال تحصیلی، موظف است پیش از

و ساز در فضای مدرسه بدون اخذ مجوز کتبی از اداره آموزش و پرورش  بنیه و ساختهرگونه تغییرکاربری، تغییر در ا  -113ماده

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

 با مأموریت متناسب مدرسه، فضای زیباسازی و مدیر مدرسه با همکاری سایر ارکان مدرسه موظف است نسبت به شاداب -114ماده

 هاینیاز با آموزاندانش شرایط رشدی، جنسیتی و متناسب سازی فضای مدرسه با هایویژگی آموزی،دانش تراکم مدرسه،و فعالیت 

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

سرپوشیده داخل مدرسه( و تجهیزات به  و)روباز  مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات جزئی ساختمان، اماکن ورزشی -115ماده

 عهده مدیر است.

تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، فضای مدرسه، امکانات و تجهیزات آن را با تایید شورای مدرسه مدیر مدرسه می -116ماده 

اجاره در اختیار موسسات  به ای وارد ننماید به صورت موقتها و وظایف مستمر و جاری مدرسه لطمهو مشروط بر آنکه به فعالیت

 حقیقی و حقوقی، قرار دهد.

جز در  های داخل و خارج از آموزش و پرورش ممنوع است،ها به فعالیتواگذاری فضاهای آموزشی و کارگاهی هنرستان -تبصره

 باشد. های فنی و حرفه ای و کاردانشمواردی که در چارچوب و ضوابط و مقررات ابالغی، در راستای تقویت آموزش
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حداقل یکبار در طول آن، با استفاده از افراد متخصص، تمام  مدیر مدرسه موظف است پیش از آغاز سال تحصیلی و -117ماده

زا بررسی کند و گزارش آن را به دفاع و آسیبآمیز و نقاط کور، بیفضاهای مدرسه را از نظر استحکام و ایمنی و نبود عوامل مخاطره

 ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری کند. صورت مکتوب به منطقه

 تأیید استحکام بنا از سوی کارشناسی اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، صدور تأییدیه و نگهداری آن در در صورت -1 تبصره

 مدرسه الزامی است.

استان موظف است موضوع را گزارش مدیر مبنی بر ایمن و مستحکم نبودن مدرسه، آموزش و پرورش منطقه/  در صورت -2 تبصره

 با دقت و حساسیت الزم پیگیری و در اسرع وقت مشکل را رفع کند.

 ، اولیا و مراجعین با نیازهای ویژه را تسهیل کند.آموزانوآمد دانش سازی شود تا رفتای مناسبفضای مدرسه باید به گونه -118ماده

 تجهیزات و ایمنی

مدیران مدارس موظفند با رعایت ضوابط و استانداردهای ابالغی، نسبت به تامین و تجهیز وسایل ایمنی و امدادی از قبیل  -119ماده

ها تفاده از آنربط، نحوه اسوسایل کمک های اولیه و تجهیزات اعالم و اطفای حریق) آماده به کار(، اقدام و با استفاده از نهادهای  ذی

 آموزان آموزش دهند. را به کارکنان و دانش

کلیه  به مربوط (HSE)سالمتبهداشتی و -ایمنی اصول و الزم استانداردهای رعایت به نسبت موظفند مدارس مدیران -121ماده

 ارگاهی،ک ورزشی، آموزشی، تجهیزات تاسیسات الکتریکی، سرمایشی، و گرمایشی هایسیستم از اعم)مدرسه تاسیسات و تجهیزات

 به صورت مکتوب به مراجع ذیربط ارسال نماید. داشته وگزارش مغایرت های احتمالی را کامل نظارت و...( آزمایشگاهی

 فناوری

استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات، ابزارهای تکنولوژی اطالعات و فضای مجازی بر اساس قوانین و مقررات جاری  -121ماده

 باشد.های وزارت آموزش وپرروش مجاز میکشور و بخشنامه

برای تکمیل و تقویت فرایند آموزش و یادگیری با  ،آموزی در کالس درسهای دانشتبلت و همراهاز تلفن آموزشی استفاده -1تبصره

  .تایید شورای مدرسه، بالمانع است

سازی و ترویج رفتارهای سالم، استفاده نکردن از تلفن همراه در کالس درس با توجه به نقش الگویی معلمان در فرهنگ -2تبصره

 المقدور( مورد تاکید است.)حتی

های تربیتی جدید و تحول در کیفیت فرایند اطالعات و ارتباطات به عنوان ابزاری برای خلق فرصتمدرسه باید از فناوری -122ماده

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

و فضای مجازی، مدرسه موظف است زمینه سایر وسایل اطالعاتی و ارتباطی  های تلفن همراه و از آسیببه منظور جلوگیری  -تبصره

آموزان برای مواجهه و حضور آگاهانه در فضای مجازی و استفاده بهینه از آموزش والدین و توانمندسازی و تقویت خودکنترلی دانش

 .وسایل اطالعاتی و ارتباطی را فراهم آورد

زان آموارگونومیک دانشهای جسمانی، روانی و استانداردهای های مورد استفاده در مدرسه باید با ویژگیتجهیزات و فناوری -123ماده

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

آموزان و اولیای آنان، از طریق وسایل الکترونیکی و فناوری اطالعات و ارتباط و تعامل سازنده عوامل مدرسه با دانش -124ماده 

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

های عمومی مثل ر بسته در محیطهای مدانصب دوربین در کالس درس ممنوع است. نصب و بهره برداری از دوربین -125ماده

آموزان، برای ارتقای امنیت آنان و نگهداشت بهینه حیاط، کارگاه، آزمایشگاه، راهروها و ... با حفظ حریم کارکنان مدرسه و دانش

 فضاهای مدرسه، بالمانع است.
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آموزان اعم از مدیر، معلمان و دانشنگهداری و حسن استفاده از فضا، تجهیزات و لوازم مدرسه همه عوامل مدرسه،  در -126ماده

 مسئولیت دارند.

  مالی: امور -ششم فصل

 منابع مالی مدرسه عبارتنداز:  -127ماده 

 شود.می پرداخت آموزیدانش سرانه صورت به که دولت اعتبارات-1

 آموزی باید از طریق مراجع ذی ربط به حساب مدارس واریز شود.سرانه دانش -تبصره

 مردمیهای کمک -2

 گیرد.یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار می شهرستان وپرورشآموزش شورای سهمی که از طریق -3

 وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه-4

 سایر منابع مالی  -5 

 باشد به حساب بانکی مدرسه واریزمنابع مالی و سایر وجوهی که مدرسه طبق قوانین و مقررات، مجاز به دریافت آن می -128ماده

 شود.های کشور افتتاح میشعب بانکیکی ازحساب بانکی مدرسه با امضای اعضای شورای مالی مدرسه در شود.می

برداشت از حساب مدرسه با رعایت قوانین و مقررات و اعمال کسورات قانونی مرتبط با مخارج مشمول کسور)مالیات، بیمه  -129ماده

 گیرد. دارندگان حقو ...( تحت نظر شورای مالی مدرسه و با امضای ثابت مدیر مدرسه و امضای یکی دیگر از صاحبان امضا، صورت می

 مسؤولیت خواهند داشت. "های صادره متضامناو چکها امضای بانکی در قبال برداشت

شورای مالی با عضویت مدیر مدرسه به عنوان رییس شورا، رییس انجمن اولیا و مربیان و نماینده شورای معلمان، ذیل  -131ماده

 شود و وظایف زیر را به عهده دارد:مدرسه تشکیل میشورای 

 محاسباتی و تراز عملیات مالی مدرسهبررسی و تایید اسناد هزینه و مدارک مالی،  -1

 روزآوری اطالعات و اسناد مالی به صورت ماهانه در سامانه مالی مدرسهبه -2

 تهیه گزارش عملکرد مالی مدرسه در پایان هر سال مالی، برای ارائه به شورای مدرسه  -3

 کند.به شورا واگذار می در حوزه امور مالی انجمن اولیا و مربیانفی که شورای مدرسه و یسایر وظا -4

شود و مصوبات آن باید در قالب جلسات شورای مالی مدرسه حداقل ماهی یکبار، با حضور اکثریت اعضاء تشکیل می -1تبصره

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

استمرار خواهد داشت. اسناد و مدارک مالی مدرسه می بایست  جدید، شورای تشکیل زمان فعالیت شورای مالی مدرسه تا  -2تبصره

 به امضای تمام اعضای شورای مالی مدرسه برسد.

 شود.را انتخاب میدبیرشورای مالی از بین اعضا ، توسط رئیس شو -3تبصره

 شود.مدرسه تفویض می مالی به مدیر رایشو هایمسؤولیت در مدارسی که امکان تشکیل شورای مالی وجود ندارد،اختیارات و -4تبصره

 .رسددر پایان سال تحصیلی، تراز مالی مدرسه به اطالع مجمع عمومی انجمن اولیا و مربیان می -5تبصره

( با رعایت قوانین و مقررات 131ماده 5و2های مردمی و سایر منابع مالی مدرسه)بندهای پرداخت یا استفاده از محل کمک -131ماده

آموزان یا تقدیر از زحمات کارکنان و چارچوب مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان/منطقه برای تشویق دانشمربوط و در 

هایی که اهداء کننده کتبا  اعالم های مردمی خاص، در زمینهآموزان با موافقت و تصویب شورای مدرسه بالمانع است.کمکاولیای دانش

 نماید، به مصرف خواهد رسید.می

 پرداخت هر گونه وجه از محل منابع مالی مدرسه به ادارات آموزش و پرورش تحت هر عنوان ممنوع است. -تبصره

شود و باید مطابق مقررات مربوط به اموال دولتی، در سامانه اموال دولتی اموال مدرسه جزو اموال دولتی محسوب می -132ماده

 مدرسه ثبت شود.
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سازی خارج و یا تبدیل و بهینهرده سقاطی و از  اموال ا  و تایید شورای مدرسه نسبت به فروش با مجوز مدیر مدرسه می تواند-تبصره

 نماید.اعالم  ،کرده و لیست اموال مذکور را به اداره آموزش و پرورش مربوطاقدام  هاآن

و  و توان مالی برنامه باید متناسب با میزان و نوع خدمات قابل ارائههای داوطلبانه فوقگرفتن هرگونه وجه برای فعالیت-133ماده

 ها و در چارچوب مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان/منطقه، باشد.پرداختی خانواده

آموزی و هزینه کتب درسی و لباس در مدارس دولتی، اخذ هرگونه وجه اجباری به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش -134ماده 

های مردمی در خارج از توسط مدیران مدارس ممنوع است. دریافت یا اعطای کمکنامه ها خارج از ضوابط این آیینکار در هنرستان

 .نام مدرسه، بالمانع استفصل ثبت

 خود خواهند بود. مربوط بهو مقررات  قوانین باشند، تابعمی و ضوابط خاص قانون دارای که مدارسی -1 تبصره

ای غیر از واریز به حساب مدرسه و دریافت چک در وجه مدرسه یا به هر شیوه دریافت وجه نقد، دریافت چک در وجه حامل -2تبصره

 ممنوع است.

گردان در در ابتدای هر سال تحصیلی، مبلغی تحت عنوان تن خواه سال مالی مطابق با سال تحصیلی مدرسه است. -135ماده

گیرد تا برای مدرسه در اختیار مدیر مدرسه قرار میچارچوب مصوبات شورای آموزش و پرورش شهرستان/ منطقه با تایید شورای 

 های مدرسه، استفاده شود.انجام هزینه

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

تمام منابع مالی مدرسه باید در همان مدرسه هزینه شود. استفاده از منابع مالی مدرسه برای ارائه خدمات به سایر مدارس  -136ماده

 با رعایت قوانین و مقررات، با تشخیص و تایید شورای مدرسه بالمانع است.

مالی، تابع قوانین و مقررات خاص خود  شوند از حیث مقرراتمدارسی که به صورت مجتمع آموزشی و پرورشی اداره می -137ماده

 باشند.می

آموزشی و پرورشی تمامی وجوه مربوط به منابع مالی مدارس غیردولتی با رعایت قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز  -138ماده

بانکی مفتوح در یکی از ریزی و نظارت مرکزی به حساب گذاری، برنامههای مربوط و مصوبات شورای سیاستنامهغیردولتی و آئین

 شود.های مجاز کشور واریز و وفق قوانین و مقررات ابالغی هزینه میشعب بانک

 سال حفظ و نگهداری کند. 11مدیر مدرسه موظف است دفاتر، اسناد و مدارک مالی مدرسه را برای مدت  -139ماده

 شود.وزارت آموزش و پرورش تدوین و ابالغ مینامه مالی با رعایت مفاد این آیین نامه، توسط شیوه -141ماده 

  انسانی: منابع -هفتم فصل

 کارگماری به و انتصاب انتخاب،

ط مربوط، منابع ها و ضوابها و نیازهای مدرسه و شاخصمدیر مدرسه موظف است بر اساس اهداف، وظایف، مأموریت -141ماده

رعایت عدالت آموزشی و با توجه به لزوم ثبات پرورش منطقه بانماید.آموزش وخود را از آموزش و پرورش درخواست انسانی مورد نیاز

 بندی مدرسه اقدام نماید. و امنیت شغلی کارکنان، موظف است،درتأمین وتوزیع منابع انسانی متناسب با درجه

سوی آموزش و پرروش شهرستان تربیتی افراد در مدرسه، مشروط به داشتن مجوز و ابالغ رسمی از هرگونه فعالیت آموزشی -1تبصره

  یا منطقه است.

با رعایت قوانین و ضوابط مربوط به صورت پاره وقت یا تمام وقت، بدون  )آزاد(رسمیاستفاده از همکاری منابع انسانی غیر -2تبصره

 پذیر است.پس از تصویب در شورای مدرسه امکان ایجاد هرگونه تعهد استخدامی برای دولت

درصورت  .باشدسال خواهد بود و قابل تمدید نیز می 3حداقل برای مدت  نه ولیانسانی به مدارس سانیروی اتخصیص  -142ماده

، اقدام برای تغییر یا جایگزینی نیروی انسانیمدیر مدرسه  مین نظرأناحیه با ت ضرورت، اداره آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه یا 

 .الزم را به عمل خواهد آورد
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  توانمندسازی و آموزش

مدیر موظف است زمینه توانمندسازی کارکنان مدرسه را متناسب با نیاز آنان با هماهنگی و تایید شورای مدرسه)عنوان  -143ماده

ساعت با صدور  61ساعت و حداکثر  21های آموزشی)حداقل دوره، انتخاب مدرس، ساعت آموزش، صدور گواهی و...( با برگزاری دوره

 .دوره(، فراهم آوردگواهی پایان 

های روزآوری دانش تخصصی و مهارتبه مطالعه، پژوهش، بازآموزی، به هفتگی معلمان ساعت از ساعات موظف 2حداکثر-414ماده

ر های مرتبط با تعلیم و تربیت دآموزان و اولیای آنان و انجام سایر فعالیتای، تبادل اطالعات و تجارب با دیگران، تعامل با دانشحرفه

 مدیر مدرسه می تواند با توجه به شرایط مدرسه، این فرصت را برای کارکنان مدرسه فراهم آورد. مدرسه، اختصاص دارد.

 آموزش و پرورش منطقه با سامان دهی بهینه ساعت کار معلمان، باید زمینه اجرای این ماده را  فراهم آورد.-1تبصره

و تربیت در شورای معلمان ارائه و ای خود را  برای پیشرفت و بهبود روند تعلیم همعلمان موظفند نتایج حاصل از فعالیت -2تبصره

 .دندر اختیار مدیر مدرسه قرار ده

 امنیت شغلی حرفه ای

صیانت از شان و جایگاه مدرسه و رعایت حقوق و کرامت کارکنان توسط تمام اقشار جامعه خصوصا دانش آموزان و اولیای  -145ماده 

شان های ایآموزان و اولیا را با وظایف و مسئولیتهای الزم زمینه آشنایی کارکنان، دانشریزیآنان الزامی است. مدیر مدرسه با برنامه

ت، توهین و به خطر افتادن امنیت و سالمت آنان از حمایت قضایی و حقوقی محردرسه باید در مقابل هتککارکنان مآورد. فراهم می

حقوقی و قضایی عوامل مدرسه  حمایتزمینه برخوردار باشند. مدیر مدرسه موظف است با هماهنگی اداره آموزش و پرورش منطقه، 

 مشکل، مراتب را به اداره آموزش و پرورش، منعکس تا اقدام الزم به عمل آورد.را در مواقع مورد نیاز فراهم آورد. و در صورت بروز 

آموزان، خود و سایر کارکنان مدرسه و فضای فیزیکی، امکانات و زمینه بهره مندی مدرسه )دانشباید  مدارس یرانمد -146ماده

ن، بیمه، کارکنا از مزایای استفاده چگونگی خصوصد و در نکنمسئولیت مدنی را پیش بینی و فراهم حوادث و تجهیزات( از بیمه 

 نمایند. را راهنمایی آنان و خانواده آموزاندانش

 حضور زمان و مرخصی

 مشخص قانون براساس که مواردی جز در ،در مدرسه  و سایر کارکنان ، معلمانحضور مدیر، معاونان ،رسمی در اوقات -147ماده

  .است ، الزامیاست شده

 واهد بودخ مرداد تیر و وتعطیالت نوروزی کشور و تعطیالت رسمی برابر تعطیالت ،مدارس تحصیلی سال ضمن تعطیالت -148ماده

  خواهند بود.دایر اداری کارهای انجام برای چهارشنبه و دوشنبه روزهای  مرداد های تیر وماه در مدارس و

 از وزارت صادره هاینامهو شیوه وزیران تئهی مصوب ،هامرخصی نامهنییآبراساس  مدرسه وکارکنان معلمان هایمرخصی -149ماده

 .نشود مدرسه تعطیلی منجر به ند کهکن خود استفاده سالیانه مرخصی از نحوی به باید اجرایی و اداری خواهد بود.عوامل وپرورش آموزش

 لباس و پوشش آراستگی،

و فرهنگ قومی  اسالمی ایرانی های فرهنگای، ارزشسب با شئون شغلی و حرفهداشتن ظاهری آراسته و پوشش متنا -051ماده

 محلی براساس ضوابط تعیین شده از سوی شورای مدرسه  برای همه کارکنان الزامی است. 

 آموزان در زمان حضور در مدرسه باید شئونات مدرسه را رعایت کنند.اولیای دانش -تبصره

 کارورزی

پرورش، در انجام کارورزی دانشجو معلمان، همکاری و زمینه ومدیران مدارس موظفند در چارچوب مقررات ابالغی آموزش -151ماده

تواند با رعایت مقررات از معلمانی که در طرح کارورزی دانشجو به آنان فراهم نمایند. مدرسه می را برای آموزش و انتقال تجارب

 معلمان مشارکت دارند تقدیر نماید.)پاداش، درخواست تقدیرنامه از منطقه و...(
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انه کنند. در مدارس دختر آموزان باید از لباس ورزشی استفادهدر ساعت اجرای درس تربیت بدنی، دبیر تربیت بدنی و دانش-1تبصره

 تایید شورای مدرسه خواهد بود. نوع پوشش درساعت اجرای درس تربیت بدنی با متناسب با شرایط وامکانات مدرسه،

 .آموزان باید از لباس کار استفاده کننددر ساعت اجرای دروس کارگاهی، عوامل مدیریتی، هنرآموزان و دانش-2تبصره 

 سایر موارد: -فصل هشتم 

مدیر و کارکنان مدرسه باید ضمن رعایت قوانین و مقررات، هنجارهای جامعه و نظم و انضباط اداری، حقوق شهروندی،  -152ماده

  به ویژه همسایگان مدرسه را رعایت کنند.

 درمحل مدرسه،منشور اخالقی مدرسه باید با مشارکت تمام عوامل سهیم و موثر مدرسه تهیه و پس از تصویب در شورای  -153ماده

 سازی آن اقدام شود.های الزم نسبت به نهادینهبا اجرای برنامه ذی نفعان نصب و معرض دید مناسب در

روز در سال مشروط بر اینکه تعداد ساعات  11های رسمی در روزهای تعطیل مجاز آنها، حداکثر تا مدارس خاص اقلیت -154ماده

 توانند از تعطیلی استفاده کنند.ب، کمتر نباشد، میکار ساالنه آنها از تعداد ساعات کار مصو

ی هاهای دینی شاغل به تحصیل در سایر مدارس، مجاز خواهند بود مطابق ضوابط مدارس خاص اقلیتآموزان اقلیتدانش -تبصره

 های ویژه، از تعطیلی برخوردار باشند.دینی، در اعیاد مذهبی و مناسبت

 یو کسان . ورود افراد متفرقهاست بالمانع مدرسه هستند به مدیر مورد شناخت که افرادی و اعزامی ناظرانو  ورود بازرسان -155ماده

 پرورشوآموزش با اداره از هماهنگی پس کنند،می مراجعه مدرسه به خاص مریا انجام ها برایها و سازمانسایر دستگاه از طرف که

 شد.بامربوط مجاز می

 و شورای اسالمی شورای مجلس نمایندگان ،خبرگان مجلس ،جمهوری ریاست انتخابات قبیل از رسمی انتخابات ایام در -156ماده

 هاگروه به گرایش باید از هرگونه ، محیط مدرسهاست ضروری انتخابات حضور در جهت آموزاندانش و ترغیب تشویق اینکه شهر، ضمن

 یا علیه هل سخنرانی و برگزاری انتخاباتی نامزدهای تبلیغ برای مدرسه از محیط و امکانات استفاده مبرا باشد و هرگونه یا افراد خاص

 .است پیگرد قانونی موجب ،نامزدها

آموزی، مصوب شورای عالی آموزش و پرورش دانشنامه اردوهای اردویی تابع مفاد آیینهای فعالیت برای آموزاندانش اعزام -157ماده

 آموزی، با ابالغ کتبی مدیر مدرسه، الزامی است.نامه مربوط است.حضور عوامل اجرایی آموزش دیده در اردوهای دانشو شیوه

 تمسئولی دار اینعهده که )یا فردی دفتری امور متصدی امضای با از مدارس صادره تحصیلی هایگواهی و هاکارنامه کلیه -158ماده

 .بود خواهد اعتبار دارای مدرسه مدیر امضای و مهر و باشد(می

 مدرسه بالمانع است. تشخیص مدیرن به ولی یا سرپرست قانونی وی باآموزامدارک تحصیلی دانشل پرونده ویتحو-1تبصره 

 باشد.می منطقه پرورشوآموزش اداره عهده بر تحصیلی ارزش تأییدیه صدور ـ2 تبصره

 گیرد.می انجام پرورشوآموزش عالیشورای برابر مصوبه متوسطه تحصیالت پایان گواهینامه صدور ـ3 تبصره

 .خواهند داشت نظارت، نامهآیین این اجرای برحسن پرورش و آموزش ادارات ـ159ماده

ود. خواهند ب نامهآیین مفاد این مشمول و متوسطه ابتدایی مدارس مغایر لغو و کلیه ، مقرراتنامهآیین این ابالغ تاریخ از -161ماده

 به وابسته و مراکز آموزشی و پرورشی مدارس و ردولتی، غیدولتی ، نمونهدرخشان ، استعدادهایروزی، شبانهاستثنایی مدارس

 .خواهند بود نامهآیین مفاد این مشمول ،عمومی سایر نهادهای  های دولتی ودستگاه

 

 
 


