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   مدارس  اجرايي  نامه يينآ
  7/6/1379 تاريخ 8/1077/120 شماره ابالغ ـ 20/5/1379 تاريخ 652جلسه 

  
 : مقدمه
  ياوليـا و   جامعـه   كـه   اسـت   شـده   موجـب   و اجتمـاعي   فـردي   زنـدگي   و توسـعه   در بهسازي  و پرورش  آموزش  و نقش  اهميت
  و خداداد فرزنـدان   بالقوه  استعدادهاي  ساز پرورش زمينه ، پويا و رشددهنده  محيطي  مدرسه  باشند كه  انتظار داشته  آموزان دانش
از شـرايط    ناشـي   تفاوتهـاي  ، جوان  نسل  و ويژگيهاي  روحيات  به  توجه  لزوم و  پرورش و  آموزش  متعالي  افاهد  تحقق باشد.  آنان

،  گيـري  تصميم  قدرت  بر افزايش  مبتني  امور مدارس  اداره  كند كه مي  ايجاب ، اتمكانو ا  منابع  و محدوديت  محيطي و  جغرافيايي
پرنشاط و  را پويا،  مدرسه  عمومي  بتواند فضاي باشد تا  جويانه غيرمتمركز و مشاركت  يروش هاو   پذيري انعطاف ، نسبي  استقالل

  الزم  جهـت   بـدين  سـازد.   شكوفا و متجلي  خوبي  را به  آموزان و دانش  معلمان ، مديران  هاي ها و خالقيت و توانمندي  نموده  فعال
  مدرسـه  ، تمركززدايـي   از جملـه   و پرورش  آموزش  اساسي  ا و راهبردهايه سياست  به  جهبا تو  مدارس  اجرايي  نامه شد آيين  ديده

  اهداف  تحقق  براي  تري مناسب  زمينه ، مدارس  به  الزم  اختيارات  گردد و با تفويض  تنظيم  بعدي  همه  مشاركت  و توسعه  محوري
 شود.  فراهم  و تربيت  تعليم

  
  : ـ كليات  اول  فصل
  منظـور تربيـت    به  كه  است  تربيت و  تعليم  نكر  ترين و اصلي  و آموزشي  تربيتي ، اجتماعي  نهادهاي  مهمترين از  مدرسه ـ1  ماده

  و رشـد متـوازن    اسـتعدادها و هـدايت    و كشف  اجتماعي ، آموزشيديني، اخالقي، علمي، در ابعاد   آموزان دانش  صحيح
 وزارت  برابـر ضـوابط و دسـتورالعملهاي    تحصـيلي،   هـاي  دوره  مصوب  اهداف  براساس  آنان  جسماني و  معنوي و روحي

 شود.  مي  و اداره  تأسيس  و پرورش  آموزش 
 تعـداد  شـود.  مـي   اداره  مدرسه زير نظر مدير  آنان  ياولياو   آموزان دانش  و با مشاركت  كاركنان  كليه  با همكاري  مدرسه ـ2  ماده

 شود. مي  ابالغ  پرورش و  آموزش  وزارتهر يك از آنان توسط   وظايف  شرح و مدرسه  كاركنان
  

  : مدرسه  وشوراهاي  ـ اركان  دوم  فصل
 عبارتند از:  مدرسه  و شوراهاي  اركان ـ3  ماده

 .   ـ مدير مدرسه1
 .  مدرسه  ـ شوراي2
 .   و مربيان اوليا  ـ انجمن3
 .  معلمان  ـ شوراي4
  . آموزان دانش  ـ شوراي5

 :  ـ مدير مدرسه1
و   مـالي  ، پرورشـي  ، آموزشـي  هاي فعاليت  اجراي  حسن  مسئول  منطقه  پرورش و  آموزش  نماينده  عنوان  به  مدير مدرسه ـ4  ماده

  هـاي  ريـزي  برنامـه بـا    مقـررات   براسـاس   اسـت   دارد و موظف  مسئوليت  امور مدرسه  در كليه باشد و مي  مدرسه  اداري
 و  داخـل   هاي ظرفيت و  اتمكاناز ا  گيري و با بهره آن ها  ياوليا و  آموزان دانش كاركنان،  مشاركت از  و استفاده  مناسب
  تحصـيلي   عملكرد سـال   ارزيابي  كه  اي گونه  به كند،  تالش  تحصيلي  دوره  مصوب  اهداف  تحقق  ، جهت از مدرسه  خارج
 باشد.  در ابعاد مختلف  آموزان دانش  و مطلوب  كيفي و رشد اارتقبيانگر 

بـا    ابعاد مختلـف  را در خود  ساالنه  برنامه  آموزان دانش  ياولياو   مدرسه  كاركنان  مشاركت با  است  موظف  مدرسه مدير ـ5  ماده
   برساند.  مدرسه  شوراي  تصويب  و به  تنظيم  پرورش و  ضوابط آموزش  رعايت

و   مردمـي   اختيـاري   هـاي  از مشـاركت   گيـري  بهره با و  دولتي  مالي  از منابع  بهينه  استفاده با  است  موظف  مدرسه مدير ـ6  ماده
 كند.  فراهم  مدرسه  برنامه  مناسب  اجراي  را براي  شرايط الزم  مدرسه  اعتباري  منابع  و تقويت  خيرين  هاي كمك

شـود   مي  ابالغ  پرورش و  آموزش  سوي از  كه  همكاران  وظايف  خود و با شرح  و مسؤليتهاي  يد با وظايفبا  مدير مدرسه ـ7  ماده
و بر  نمايد  ابالغ  آنان  مربوط را به  از كاركنان  يك هر  مصوب  وظايف  شرح  است  موظف  آشنا باشد. مدير مدرسه  بخوبي
 كند.   نظارت  آن  صحيح  اجراي

  و شـوراي   معلمـان   شـوراي  ، مربيـان  و اوليـا   انجمن مدرسه،  شوراي  شده  ريزي و برنامه  بطور منظم  است  ر موظفمديـ  8  ماده
 مربـوط نظـارت    صورتجلسـات و   سوابق  ينگه دارو   ثبت  چگونگي و  مصوبات  اجراي دهد و بر  را تشكيل  آموزان دانش

 بعد خواهد بود.  تحصيلي  سال  انجمن و شوراها  تشكيل تا  مربيان و اوليا  انجمن و شوراها  فعاليت  مدت كند. 
و   آمـوزش   عـالي  شـوراي   مصـوب   مديران  انتصاب  نامه آيين برابر  ساالري شايسته  اصل  با رعايت  مدارس  مديران  انتصاب ـ9  ماده

    بود. خواهد  پرورش
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 :  مدرسه  شوراي ـ2
 از  استفاده و همكاري ، مشاركت  منظور توسعه  به و  مدارس به  اختيارات  تفويض و  محوري  مدرسه  سياست  راستاي در ـ10  ماده

  فعاليتهـاي   كيفـي   ارتقـاي  ،گيري تصميم فرايند بهبود ، مدرسه  اداره در  آموزان دانش  ياوليا و مربيان معلمان،  تجارب
در هـر   مربـوط،   بر فعاليتهاي  نظارت امور و  هماهنگي و  مدرسه  ساالنه  هاي برنامه  تدوينو اداري،   پرورشي و  آموزشي

 شـرح   بـه   مدرسـه   شوراي  وظايف  اعضا و شرح  تركيب گردد. مي  تشكيل  مدرسه  شوراي  نام  به  شورايي  از مدارس  يك
  : زير است 

 :اعضا  ـ تركيب  الف
 . مديرمدرسه ـ1
 . مدرسه  معاونين ـ2
 . مدرسه  و مشاوران  مربيان  انتخاب  به  يا مشاوران  امور تربيتي  از مربيان نفر  يك ـ3
 . معلمان  شوراي  نماينده ـ4
 . انجمن  انتخاب  به  و مربيان اوليا  انجمن  نماينده ـ5
  شوراي  از نماينده  مدرسه مدير  است  مطرح  آموزان دانش  شوراي  پيشنهادهاي  كه  مواقعي در  ويژه  و به  لزوم  صورت درـ    تبصره

  كند. مي  دعوت  مدرسه  شوراي  در جلسات  شركت  براي نظر و صاحب ذي ربطمورد از افراد   و برحسب  آموزان دانش
  
 وظايف:  ـ شرح  ب

 . نامه آيين  اين و مفاد  تحصيلي  دوره  مصوب  اهداف  چارچوب در  مدرسه  بر فعاليتهاي  نظارت و  مراقبت ـ1
  از سـوي   ابالغي  هاي بخشنامه و مربوط  دستورالعملهاي و  پرورش و  آموزش عالي شوراي  مصوبات  اجراي  برحسن  نظارت ـ2

 .ذي ربط  عوامل  آموزش و  توجيه  براي  ريزي برنامه و  پرورش و  آموزش  وزارت
شـورا    بـه  و ضوابط مربوط،  مقررات  در چارچوب مدير،  از سوي  كه  مدرسه  ساالنه  پيشنهادي  هاي و تأييد برنامه  بررسي ـ3

 شود. مي  ارائه
  و شـوراي   و مربيـان  اوليـا   انجمـن  ، معلمـان   شـوراي   از سـوي   شده  ارائه  در مورد پيشنهادهاي  و اتخاذ تصميم  بررسي ـ4

 . آموزان دانش
 . ملي و  و انقالبي  ديني  مختلف  هاي مناسبت و  اهللا مايا  بزرگداشت  به مربوط  هاي برنامه تأييد و  بررسي ـ5
 . مدرسه  در سطح  و هنري  فرهنگي ، ورزشي ، علمي  مسابقات  مربوط به  هاي و تأييد برنامه  بررسي ـ6
  ايـن  107  مـاده   رعايـت  بـا   اي حرفـه  فرهنگـي،  ، مراكز علمي از  آموزان دانش  بازديدهاي و اردوها  برنامه تأييد و بررسيـ 7

 .  نامه آيين
 مربوط.  دستورالعملهاي و  مقررات  رعايت با  امتحانات  برگزاري  چگونگي مورد در  تصميم اتخاذ و  حثب ـ8
 . نامه آيين  اين  ششم فصل 3و  2  بندهاي  مندرجات برابر  آموزان دانش  تنبيه و  تشويق مورد در  گيري تصميم ـ9
و  اوليـا   انجمـن   همكـاري  بـا   شايسته  الگوهاي  منظور ارائه  به  نمونه  آموزان و دانش  كاركنان از تقدير  براي  ريزي برنامه ـ10

 . مربيان
 .نامه رسيدگي به تخلفات امتحاني آموزان برابر آيين گيري در مورد تخلفات امتحانات داخلي دانش ـ تصميم11
 . نامه آيين  اين  پنجم  در فصل  مندرج و ضوابط  مباني  در چارچوب ، انآموز دانش  و پوشش  مورد لباس در  گيري ـ تصميم12
 اجرا.  براي  آن و تأييد  معلمان  شوراي  از سوي  شده  ارائه  درسي  برنامه  بندي بودجه فرآيند بر  نظارت ـ13
  بـه  پيشـنهاد  مواجهنـد و ارائـه    پرورشي و  آموزشي نظر از  خاصي  مسائل با  كه  آموزاني دانش  موردي  مشكالت  ـ بررسي14

 مذكور.  كميسيون  اختيارات  به  توجه مربوط با  پرورش و  آموزش  ادارات  خاص  كميسيون
  غيبت  و تغيير رشته  تحصيلي  جهش  و امتحان  داخلي 1پاياني  در امتحان  كه  آموزي از دانش  ـ صدور مجوز اخذ امتحان15

 . امتحانات  ايام  از پايان  پس  هفته تا دو  است  داشته  موجه
 43آموزان دوره ابتدايي مشـمول مـاده    ـ بررسي و تصويب پيشنهاد شوراي معلمان در مورد تعيين پايه تحصيلي دانش16

 .نامه اين آيين
 باشند. مي ادار را  نامه آيين  اين 54  از ماده  شرايط استفاده  كه  آموزاني دانش  به  كمك  براي  ريزي ـ برنامه17
و   آموزشي  برنامه  فوق  فعاليتهاي  ، براي فراغت  و اوقات  رسمي  تعطيل  در ايام  مدرسه  بودن مورد داير در  گيري تصميم ـ18

 2. مدير مدرسه  مستقيم  مسئوليت با ، پرورشي
  . مدرسه  و كاركنان  معلمان  بيشتر دانش  هر چه  ارتقاي  براي  ريزي برنامه ـ19

                                                           
منظور از امتحان پايـاني غـايبين مجـاز در نظـام امتحـاني       7/4/79 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايبرابر مصوبه دويست و سي و چهارمين جلسه كميسيون معين  ـ1

  دانشگاهي مشمول اين بند نخواهند بود. آموزان دوره پيش نيمسالي امتحانات پايان نيمسال و در نظام سالي امتحانات خرداد و شهريورماه است. ضمناً دانش
 22/4/84 تـاريخ  9/10633/120بـه شـماره ابالغـي     8/4/84 تاريخعالي آموزش و پرورش  شوراي به استناد مصوبه دويست و چهل و هشتمين جلسه كميسيون معين ـ2
آموزان بعد از اوقات رسمي مدرسه الزامي است و در حوادث نيز مسبب حادثه با رعايت ساير نكات حقوقي به تشـخيص مرجـع    براي نگهداشتن دانش اولياكسب رضايت «

 ذيربط مالك عمل خواهد بود.
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 آوردن  و فراهم  اخالقي  مكارم و و نماز  قرآني ديني،  اعتقادات  تقويت و  پرورشي آموزشي،  فعاليتهاي  گسترش و  ترويج ـ20
 . سياسيـ   عبادي  گوناگون  مراسم  شايسته  برگزاري  هاي و زمينه  اتمكانا 
  آموزان. عي موردنياز دانشي زندگي و اجتماها مهارت ارتقاـ بررسي و اتخاذ تصميم در مورد چگونگي 21
  اخالق  عيني  نمودهاي  توسعه و حفظ  ،ورزشي  اتمكانا  وضع بهبود بدني،  تربيت  توسعه منظور  به  مناسب  ريزي برنامه ـ22

حفـظ   و  نمازخانـه  و  ، آزمايشـگاهي  كارگـاهي   تجهيـزات  ، بهبود وضعيت فضا و بهداشت  سطح  ارتقاي اسالمي،  آداب و
 . زيستمحيط 

  آموزشـهاي  در  از مدرسـه   خـارج   آموزشـي   يدستگاه هـا و   مؤسسات  مشاركت  در مورد نحوه  و اتخاذ تصميم  بررسي ـ23
 مربوط.  هاي نامه آيين  براساس  آموزان دانش  عملي و  علمي

 ) ـ كارگـاهي    (عملـي   موزشـي آ از فعاليتهـاي   حاصـل   خـدمات   ارائـه  و  توليدات  مورد عرضه در  اتخاذ تصميم و  بررسي ـ24
 مربوط.  نامه آيين براساس  متقاضيان  به  آموزان دانش

ـ از ا  منـدي  بهـره  منظـور   بـه   محلـي   جامعه و  مدرسه  بين  ارتباط و تعامل  برقراري  براي  مناسب  ريزي برنامه ـ25  و  اتمكان
 مدرسه.  كيفي و  كمي امور ارتقا در  مدرسه  پيرامون  هاي ظرفيت

  ايراني  مدرسه در  تحصيل  ادامه  متقاضي و  تحصيلكرده  خارجي  آموزشي  در نظام  كه  آموزي دانش  تحصيلي  پايه  تعيين ـ26
 .3 خارجي  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي  نامه آئين مفاد  رعايت با ، است كشور از  خارج

  چنانچـه  باشـد،  نمـي  موجـود   انتقـال   در كشـور محـل    آنـان   تحصـيلي   رشـته   كه  آموزاني دانش  تحصيلي  تغيير رشته ـ27
  تحصـيل   و ادامـه   نام ثبت  تواند ضمن مي كند  شركت  تغيير رشته  عنوان  به  از دروس  برخي  آموز بايد در امتحان دانش

 .دهد  امتحان  تحصيلي سال  پايان مربوط را تا  دروس موردنظر،  در رشته
 روزي. شبانه  مدارس  اساسنامه  با رعايت  روزي شبانه  در مدرسه  تحصيل  آموز جهت دانش  انتخاب ـ28
  شأن  مواجهند با حفظ و رعايت  خاص  و رفتاري  اخالقي  با مشكالت  كه  آموزاني در مورد دانش  اتخاذ تصميم و  ـ بررسي29

  موضـوع   مـواردي   . در چنين نامه آيين  اين 84  ماده  مشمول آموزان دانش مورد در  گيري  تصميم و  آنان  انساني  و كرامت
(در   و مشاور مدرسه  مربيان  انتخاب  به  امور تربيتي  نفر از مربيان  يك مدير،  انتخاب  به  از معاونين  با حضور مدير، يكي

 شود. اتخاذ مي  الزم  تصميم و  بررسي مدرسه) وجود مشاور در  صورت
 توسـط مـدير   مـذكور   شـوراي   اعضـاي  نظـر  بـا   مدرسه  شوراي  جلسات دستور و  است با مدير  مدرسه  شوراي  رياست ـ11  ماده

 مدرسـه   كاركنـان   همـه  بـود.  خواهد مدير با نيز  مدرسه  شوراي  هاي  تصميم  اجراي  مسئوليت شود. مي  تعيين  مدرسه
 نمايند. همكاري شورا  مصوبات  مطلوب  اجراي  براي موظف اند 
يـا    از مـذاكرات   اي خالصـه   اسـت   موظـف شود. دبير شورا  مي  اعضا تعيين  بين از  جلسه  يناولدر   مدرسه  شوراي دبير ـ   تبصره

 برساند. شورا  اعضاي  امضاي  و به  نموده  را ثبت  هر جلسه  متخذه  تصميمات
  شـوراي   تشكيل  به  نسبت  مدارس  از بازگشايي  پس  ماه يكو حداكثر   فرصت  ينلاومدير بايد در   تحصيلي  در هر سال ـ12  ماده

  داد. خواهد  جلسه  تشكيل يكبار  هفته دو هر  حداقل  مدرسه  كند. شوراي  اقدام  مدرسه
اجـرا    قابـل   جلسـه   حاضـرين   اكثريـت   بـا رأي   آن  يابد و مصـوبات  مي  رسميت اعضا دو سوم با حضور  مدرسه  شوراي ـ13  ماده

  داشـته   مغايرت  و پرورش  آموزش  ضوابط وزارت كشور و  عمومي  ها و مقررات نامه شورا نبايد با آيين  مصوبات باشد. مي
  باشد.

 اعضـا  تعـداد  10  مـاده   الـف  بند  از افراد موضوع  حضور برخي  آموز و عدم تعداد دانش  بودن كم  علت  به  كه  در مدارسي ـ  تبصره
  گردد. مي اگذارو مدير  به  آن  وظايف و شود نمي  تشكيل شورا باشد نفر 3 از كمتر

 :   و مربيان اوليا  ـ انجمن3
  و پرورشي  آموزشي  فعاليتهاي  كيفيت  ارتقاي  به  كمك  براي  آموزان دانش  ياوليا  و مشاركت  همكاري  منظور تقويت  به ـ14ماده

  اعضـا و وظـايف    تركيـب  شـود.  مـي   تشـكيل   مربيان و اوليا  انجمن ، و مدرسه  خانه  مقدس  كانون دوارتباط   و گسترش
 : زير است  شرح  به  مدارس و مربيان اوليا  انجمن

 اعضا:  ـ تركيب  الف
 .   مدير مدرسه ـ1
 مدير.    انتخاب  به  از معاونين  يكي ـ2
 .  معلمان  شوراي  نماينده ـ3
  بـه   تربيتـي  مسـائل   بـه   آگـاه   معلمـان  از  يكي ، مربي  نبودن  در صورت و  تربيتي امور  مربيان از  يكي يا  ورشيپر  معاون ـ4

 مدير.  انتخاب
 .  آموزان دانش  ياوليا  منتخبين ـ5

                                                           
 باشد. منحصراً از اختيارات شوراي مدارس ايراني خارج از كشور مي 27 و 26هاي بند ـ3
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برابـر    جلسـات   تشـكيل   زمـان  و  و چگونگي  در انجمن  عضويت  جهت  آنان  انتخاب  و نحوه  آموزان دانش  ياولياتعداد  ـ1  تبصره
   خواهد بود.        و مربيان اوليا  مركزي  انجمن  نامه آيين

نظـر   و صـاحب  ذي ربطافراد  از مورد  و برحسب  آموزان دانش  شوراي  تواند از نماينده مي  مدير مدرسه  لزوم  درصورت ـ2 تبصره
 كند.  دعوت  انجمن  در جلسات  شركت  براي

 : وظايف  ـ شرح  ب
و   خانـه   و آموزشـي   تربيتـي   و همسـويي   همـاهنگي   و تقويـت  اوليا  و آموزشي  عاطفي ، ، فرهنگي فكري  مشاركت  تأمين ـ1

  .مدرسه
 .  آموزان دانش  ياوليا  عمومي  جلسات  و تشكيل  ريزي برنامه ـ2
 .  خانواده  آموزش  جلسات  تشكيل  جهت  گيري و تصميم  ريزي برنامه ـ3
 .   برنامه  فوق  يكالس ها  در برگزاري  معلمان  با شوراي  مشاركت و  همكاري ـ4
 .ها هنرستانهايدر   هنرجويان  كارآموزي  هاي برنامه  در اجراي  مشاركت ـ5
و بازديـد از مراكـز     آمـوزي  دانـش   اردوهاي  برگزاري ، پرورشي  فعاليتهاي  در اجراي  با مدير مدرسه  و مشاركت  همكاري ـ6

 . و فرهنگي  آموزشي ، علمي
  بـا رعايـت    مدرسـه   شـوراهاي   اعضـاي  و  آمـوزان  و دانش اوليا ، از كاركنان  قدرداني  چگونگي  درباره  و مشاركت  همكاري ـ7

 مربوط.   ضوابط و مقررات
  الزم  پيشـنهادهاي   ارائه مربوط و  فعاليتهاي  كيفيت ارتقا  به  و كمك  مشاركت  جهت  آموزان دانش  ياوليا  همكاري  جلبـ 8

 .   مدير مدرسه  به
ـ   ، فرَح  صاحبان ، آموزان دانش  ياوليا  مشاركت  جلب  براي  و همكاري  تالش ـ9 اتمؤسسـ  ر وافـراد خي  تـأمين در   ريـه خي  

 . امور مدرسه  موردنياز و بهبود اداره  اتمكانا
 مربوط.   و مقررات  وانينق  با رعايت  مردمي  اخذ كمكهاي  بر چگونگي  نظارت ـ10
  جلسـه   يناولـ در   معلمـان   شـوراي   و نماينـده   انجمـن   رئـيس   مدير مدرسه،  با عضويت  مدرسه  مالي  شوراي  ـ تشكيل11

 . انجمن
  شـوراهاي   و كمكهاي  آموزان دانش  سرانه فوق برنامه،  خدمات مردمي،  از كمكهاي  حاصل  وجوه  هزينه  بر نحوه  نظارت ـ12

  . مدرسه  شوراي  مصوب  هاي برنامه با  موارد هزينه  و مطابقت  مالي  شوراي  طريق از  و پرورش  آموزش
 .  آموزان و آمد دانش  رفت  سرويس  به  نسبت  و اتخاذ تصميم  ـ بررسي13
 . مدرسه  در شوراي  شركت  براي  نماينده  انتخاب ـ14
 گردد. مي  محول  مدرسه  انجمن  عهده  به  و مربيان اوليا  مركزي  انجمن  ايه بخشنامه  براساس  كه  موريا ـ انجام15
  انجمـن   تشـكيل   مكان، ا مربيان و اوليا  مركزي  انجمن  نامه برابر آيين  كه  جمعيتي كم  و مدارس  بزرگساالن  مدارس در ـ1  تبصره

 شود.    واگذار مي  مدير مدرسه  به  انجمن  وظايف باشد، نمي
  مـدير اداره   توسـط يـك  )  متوسـطه  و  تحصيلي  راهنمايي (ابتدايي،  مجتمع  صورت  به  كه  مدارسي و  ضميمه  مدارس ـ2  تبصره

  دهند.  تشكيل  مشترك  صورت  به را  مربيان و اوليا  مدير، انجمن  تمايل  صورت توانند در شوند مي مي
  
 : معلمان  شوراي ـ4

در   معلمـان   مشـاركت   تـأمين  و  مدرسـه   و اداري  ، پرورشـي  در امور آموزشي  و هماهنگي نظر و تبادل  منظور بحث  به ـ15  ماده
 و  ، مربيـان  معلمـان   همـه   بـا شـركت    معلمان  شوراي  نام به  وراييش،  مدرسه  اداري و  و پرورشي  آموزشي  جريان  حسن

 : زير است  شرح  به  معلمان  شوراي  وظايف گردد. مي  تشكيل  مدرسه  مشاوران
 . نامه آيين  مفاد اين و  تحصيلي  دوره  مصوب  اهداف  در چارچوب  كاري  يروش هاها و  برنامه  بر همسويي  ـ نظارت1
از   پـس   آن  در اجراي  همكاري و  مدرسه  و پرورشي  آموزشي  ها و فعاليتهاي برنامه  مؤثر و كارآمد در تهيه  ـ مشاركت2

 . مدرسه  تأييد شوراي
 تأييد.  جهت  مدرسه  شوراي  به  آن  ارائه و مربوط  مقررات  رعايت با  درسي  برنامه  بندي بودجه ـ3
 . تدريس  يروش ها  اثربخشي  افزايش  چگونگي  نظر پيرامون و تبادل  بررسي ـ4
 . پرورش و  در فرايند آموزش  آموزان دانش  فعال  مشاركت  تأمين  براي  انديشي  چاره ـ5
  ريـزي  برنامـه  و  آمـوزان  دانـش   تحصيلي  افت  علل  بررسي و  پرورشي و  آموزشي  هاي برنامه  كيفيت  در ارتقاي  تالش ـ6

 . آن  كاهش  براي
 . آموزان دانش در  اسالمي  آداب و  اخالقي و  ديني  اعتقادات  تقويت ، پرورشي  هاي برنامه  در تنظيم  مشاركت ـ7
 . آموزان دانش  تنبيه و  تشويق  نحوه  كردن  منظور هماهنگ  نظر به و تبادل  بررسي ـ8
  اداره و بهبـود   آمـوزان  دانش انضباطي و   پرورشي ، آموزشي  مسائل مورد در  تدابير مناسب اتخاذ و نظر تبادل و  بحثـ 9

 . مدرسه
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 . مدير مدرسه  از طريق ذي ربط     مسئولين  به  آن  انعكاس و  درسي  كتابهاي  محتواي  درباره نظر تبادل و  بحث ـ10
 . كارگاهي و  آموزشي  ، كمك آموزشي  از وسايل  استفاده  در مورد نحوه  نظر و هماهنگي تبادل ـ11
 .   غيردرسي و  درسي  مطالعات  منظور انجام  به  آموزان دانش  ترغيب  براي  مناسب  راهكارهاي  ارائه ـ12
 . آنان  عالئق و استعدادها با نياز،  متناسب  آموزان دانش  درسي  تكاليف  و ميزان  در ارتباط با نحوه  اد هماهنگيايج ـ13
  انجمـن   بـا مشـاركت    برنامه  فوق  يكالس ها  تشكيل  چگونگي  در خصوص  گيري و تصميم  ريزي برنامه ، همكاري ـ14

 ضوابط مربوط.  و رعايت  و مربيان اوليا
  و تصـويري   صـوتي   نوارهـاي  ، ، نشريات كتب  و معرفي  و انتخاب  و پرورشي  آموزشي كمك ، آموزشي  منابع  بررسي ـ15

 . ساير مقررات  با رعايت  در مدرسه  استفاده  جهت
ـ  در  مربيـان  و اوليـا   و انجمـن   مدرسه  در شوراي  شركت  براي  معلمان  شوراي  نمايندگان يا  نماينده  انتخاب ـ16  يناول
 . معلمان  شوراي  جلسه 
 . مدرسه  شوراي  پيشنهاد به  ارائه و  نامه آيين  اين 43  ماده  مشمول  آموزان دانش  تحصيلي  پايه  تعيين ـ17

  تعيـين   معلمـان   شـوراي  توسـط   هك  است  رئيس  نايب  مدير برعهده  مدير و در غياب  عهده  به  معلمان  شوراي  رياست ـ16  ماده
 شود. مي اتخاذ  كه  است  تصميماتي  اجراي و  جلسات دستور  تعيين  مسئول  مدرسه مدير شود. مي

  و مسـئولين   ، كارشناسـان  بازنشسـته   ، معلمـان  و تربيـت   تعلـيم   از متخصصين  لزوم  تواند در صورت مي  مدير مدرسه ـ1  تبصره
  مربـوط دعـوت    هـاي  نظر در زمينـه   و تبادل  معلمان  شوراي در  شركت  جهت  آموزان دانش  ياولياو   و پرورش  آموزش
 كند.     

يـا    از مـذاكرات   اي خالصـه   اسـت   شود و موظـف  مي  شورا تعيين  توسط اعضاي  جلسه  يناولدر   معلمان  دبير شوراي ـ2  تبصره
 برساند. شورا  اعضاي  امضاي  و به  نموده  را ثبت  هر جلسه  متخذه  تصميمات

 نمايد.  اقدام  آموزشي و  درسي  گروههاي  تشكيل  به  نسبت خود  بهتر وظايف  منظور انجام  به تواند مي  معلمان  شوراي ـ3  تبصره

روز   ده تـا  حداكثر و  مدارس  از بازگشايي  قبل  مكاناال حتي را  معلمان  شوراي  جلسه  يناول موظف اند  مدارس  مديران ـ17  ماده
  شود. مي  تشكيل بار  يك  هر ماه  حداقل  معلمان  شوراي  جلسات دهند.  تشكيل  از آن  پس

 :   آموزان  دانش  شوراي ـ5
و ايجـاد    برنامه  و فوق  ورزشي ، انضباطي ، پرورشي ، آموزشي  مسائل  مربوط به امور در  آموزان دانش  مشاركت منظور  بهـ 18  ماده

  تقويـت  و  آنان  و كرامت  شخصيت  به  نهادن  ارج و  مدرسه  ياولياو   آموزان دانش  بين  دوسويه  و مستقيم  ارتباط صحيح
  مـدارس   سـطح  در  آمـوزان  دانـش   شـوراي  ، در آنـان   جويي مشاركت و  پذيري و مسئوليت  و خودباوري  نفس  به اعتماد
 : زير است  شرح  به  آموزان دانش  شوراي  وظايف  اعضا و شرح  شود. تركيب مي  تشكيل

 اعضا:    ـ تركيب  الف
  انتخـاب   و نحـوه  خواهند بـود، تعـداد    مدرسه  همان  تحصيل  به  شاغل  آموزان  دانش  ميان از ، آموزان دانش  شوراي اعضا
 گردد. مي  ابالغ و  تنظيم  و پرورش  آموزش  توسط وزارت  خواهد بود كه  برابر دستورالعملي اعضا

 : وظايف  ـ شرح  ب
 نامه.  آيين  با مفاد اين  آموزان دانش  شوراي  هاي فعاليت  برهمسويي  مراقبت ـ1
و   مدرسـه   و اجرائـي   پرورشي و  آموزشي   هاي از فعاليت  در بخشي  آموزان دانش  مشاركت  چگونگي  پيرامون  ـ بررسي2

 . مدير مدرسه  پيشنهاد به  ارائه
 . در مدارس  ملي و  ، انقالبي مذهبي  مناسبتهاي  و اجراي  ريزي برنامهدر   ـ همكاري3
 . مدارس  امور كتابخانه  اداره در  و همكاري  ديواري  نشريه  ـ اداره4
 . آموزان دانش  و ورزشي  علمي ، هنري ، فرهنگي  مسابقات  در برگزاري  همكاري ـ 5
 . و مذهبي  تفريحي  اردوهايو   علمي  بازديدهاي  در برگزاري  ـ همكاري6
 . مدارس  نمازخانه  و اداره  نماز جماعت  برگزاري در  ـ همكاري7
 . در مدارس  آموزان دانش  تعاوني  و اداره  تشكيل در  ـ همكاري 8
 . مدرسه  و بهداشتي  در امور انتظامي  ـ همكاري9
    . مدرسه  داخلي  امتحانات  برنامه  در تنظيم  همكاري ـ10
 . مربيان و اوليا  و انجمن  مدرسه  در شوراي  موردي  شركت  براي  نماينده  ـ انتخاب11
 اند. آموزاني كه مشاركت فعال در امور اجرايي مدرسه داشته ارائه پيشنهاد به مدير مدرسه جهت تشويق دانشـ 12

  شـوراي  بود. خواهد  از مدرسه  خارج  تشكيالت و  بهشع فاقد و  است  اي مدرسه  درون  شوراي  يك  آموزان دانش  شوراي ـ19  ماده
  مدرسـه  از  خـارج  يـا   داخـل  در  حزبـي  و  جنـاحي   فعاليـت  و  سياسـي   ناسـالم   هاي رقابت ايجاد به مجاز  آموزان  دانش
 نمايد.  فعاليت كانديداها  عليه يا له انتخابات در تواند نمي و باشد نمي

  نمايد.جلسات  اقدام  سال هر در ابالغي  نامه برابر شيوه  آموزان دانش  شوراي  تشكيل  به  نسبت  است  موظف  مدير مدرسه ـ20 ماده
 شود. مي  يكبار تشكيل  ماه هر  آموزان حداقل دانش  شوراي
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يكـي از معلمـان    آن هادر غياب و   امور تربيتي  يا مربيان  از معاونان  يكي آموزان، دانش  بيشتر شوراي  اثربخشي  براي ـ1  تبصره
 نمايد. مي  را پيگيريآموزان، مشكالت آنان  دانش مدرسه به انتخاب مدير، ضمن هدايت جلسات شوراي

  ، هنري، ورزشي ، فرهنگي يدين  هاي انجمن  تشكيل  به  نسبت  مدرسه  شوراي  موافقت با تواند مي  آموزان دانش  شوراي ـ2  تبصره
   كند.  اقدام  علمي و

و   اكثريـت   بـا رأي   آن  هـاي  تصـميم  دارد و  اجرايي در امور  و مشاركت  مشورتي  نقش  مدارس در  آموزان  دانش  شوراي ـ21  ماده
  مشـكالت   رفع  براي را  الزم  همكاري  مدرسه مدير بود. خواهد اجرا قابل  نامه  آئين  مفاد اين  رعايت از تأييد مدير با  پس

 آورد. خواهد  بعمل  توان و  اتمكانا حد در  آموزان دانش  شوراي
  

 : مدرسه  شوراهاي و  مربيان و اوليا  درمورد انجمن  ضروري  نكات
  عـالي  شـوراي   از تصـويب  قبـل  ، نامـه  آيين  در اين  غير از موارد مندرج  به  در مدرسه  يا شورايي  انجمن  هرگونه  تشكيل ـ22  ماده

 . مجاز نيست  و پرورش  آموزش
  انقـالب   عـالي  ، شـوراي  اسالمي  شوراي  مجلس  كشور مانند مصوبات  عمومي  مقررات  براساس  كه  ها و شوراهايي انجمنـ   تبصره

 خواهند بود. خود  خاص  مقررات  شوند تابع مي  تشكيل  دولت هيئتو   فرهنگي
 فقـط از   مدرسـه   شـوراهاي  از  يك هر يا  مربيان و اوليا  انجمن با  حقوقي يا  حقيقي  ارتباط اشخاص  هرنوع يا  تباتمكا ـ23  ماده

 گيرد. مي  انجام  مدرسه مدير  طريق
  بـدون  بـاالتر  يـا   منطقـه   سطح در آنها  تشكيل و كنند مي  فعاليت  مدرسه  سطح در  نامه آيين  اين در  مندرج  شوراهاي ـ24  ماده

   4بود. نخواهد مجاز  پرورش و  آموزش  عالي شوراي  تصويب
 مغـاير  مـدير  نظـر  بـا  ، مدرسـه   از شوراهاي  يك هر يا مربيان و اوليا  انجمن در شده اتخاذ  هاي تصميم كه  مواردي درـ 25  ماده

االجـرا   الزم متبـوع   اداره  رئـيس  نظـر  و  رأي و اداره آموزش و پرورش مربوط مـنعكس كـرده     به را موضوع مدير باشد،
  باشد. مي

تعـداد    شـامل   مربيـان و  يـا اولانجمـن   و شوراها  فعاليت  نحوه از  گزارشي يكبار  ماه  سه هر  است موظف مدرسه مدير ـ26  ماده
 نمايد.  ارسال  محل  پرورش و  آموزش  اداره  به را  مدرسه   شوراي  هاي  گيري تصميم  و اهم  جلسات

 خواهند داد. قرار تشويق  مورد فعال مدارس را  شوراهاي و  مربيان و اوليا  انجمن ، پرورش و  آموزش  ادارات ـ تبصره
  

    آموزان دانش  تحصيل  ادامه و  نام ـ شرايط ثبت  سوم  فصل
 در و  شناسـنامه   اصـل  كشـور بـا    داخـل   مـدارس  در  تحصيلي  هاي دوره از  يك هر  به ورود  براي  آموزان دانش  نام ثبت ـ27ماده

  5.گيرد يرت مصو گذرنامه يا  شناسنامه  اصل با كشور از  خارج مدارس
ديگر،مـدير    مدرسـه   بـه   مدرسه  يك از مذكور  آموز پايه  دانش  و انتقال  دبستان  اول  آموز در پايه دانش  نام ثبت  هنگام ـ28  ماده

 ) درظهـر تصـوير (فتـوكپي     مطابقـت   آموز رابا قيد تاريخ دانش  شرط سني  صحت،  شناسنامه  از رؤيت  بايد پس  مدرسه
 شود.  ينگه دارآموز ضبط و  دانش  تحصيلي  مذكور بايد درپرونده  نمايد.گواهي و امضا  گواهي ، شناسنامه

 مراكـز   سـوي  از  شـده   تنظـيم   بهداشـتي   ، كـارت  ابتـدايي   اول  آموز در پايه دانش  نام ثبت  بايد هنگام  مدارس  مديران ـ29  ماده
 نمايند.  ينگه دارو  ضبط آموز دانش  تحصيلي  پرونده در و  مطالبه را  بهداشتي

 بـراي   نوآمـوزان  و شـنوايي    بينايي تحصيلي،  آمادگي و  جسماني  سالمت  سنجش  طرح  كه  مناطقي و ها شهرستان در ـ  تبصره
توسـط    كـه   عـادي   مدرسه در  آموزان دانش  نام ثبت  بودن  بالمانع و سالمتي  گواهي  ارائه شود، مي اجرا  دبستان  به ورود
  . است  ضروري شود، مي صادر  سنجش  هاي پايگاه

  (به  اجباري  وجه  هرگونه  دريافت و  آموزان دانش  نام ثبت  براي  شرط معدل  و تعيين  ، مصاحبه ورودي  آزمون  برگزاري ـ 30  ماده
مذكور   داليل  به  آموزي و نبايد دانش  نيست مجاز  نام ثبت  زمان) در  درسي  و كتابهاي  حوادث  بيمه  مربوط به  ز وجوهج

  6شود.  محروم  نام از ثبت

                                                           
عالي با تشكيل شوراهاي انجمن اوليـاء و مربيـان در    شوراي 27/3/86تاريخ  8/2396/120به شماره ابالغي  24/11/85عالي تاريخ  شوراي 742ـ به استناد مصوبه جلسه 4

  وافقت نمود.استان، شهرستان و منطقه به شرح زير م
تواند شوراهاي انجمن اوليـا و مربيـان را    ، ميآن ها مركزي انجمن اوليا و مربيان با رعايت اصل تعامل با شوراهاي آموزش و پرورش و عدم تداخل در شرح وظايف زمانسا

  رسد تشكيل دهد. مي در سطح استان، شهرستان و منطقه  با تركيب و وظايفي كه به تصويب  شوراي عالي انجمن اوليا و مربيان
نمايـد   شـوري موافقـت مـي   «ابالغ شده است.  5/2/69 تاريخ 1450/120كه طي شماره  20/1/1369 تاريخآموزش و پرورش عالي  شوراي505به استناد مصوبه جلسه ـ 5

نـام و   مدارس جمهوري اسالمي ايران در خـارج از كشـور ثبـت   ساير مقررات بتوانند در            	← آموزان خارجي مسلمان نيز در صورت وجود ظرفيت و با رعايت دانش
توانند با رعايت ساير مقررات در امتحانـات داوطلبـان آزاد مـدارس     االصل است) ضمناً داوطلبان آزاد خارجي نيز مي آموزان خارجي ايراني (اولويت با دانش تحصيل نمايند.

 8/8/80 تـاريخ  8/1844/120طي شـماره   كه 1/8/80 تاريخآموزش و پرورش عالي  كميسيون معين شوراي 268همچنين به استناد مصوبه جلسه» مذكور شركت نمايند.
باشند  مدارك هويتي (شناسنامه يا گذرنامه) مي آموزان خارجي متقاضي تحصيل در مدارس ايراني خارج از كشور كه فاقد نام و ادامه تحصيل دانش ثبت«ابالغ شده است: 

  »مورد پذيرش كشور متوقف فيه خواهد بود.براساس مدارك هويتي 
به ماده » اجباري«ابالغ شده است كلمه  15/12/80 تاريخ 8/4981/120 كه طي شماره 23/12/80 تاريخعالي آموزش و پرورش  شوراي 672به استناد مصوبه جلسه ـ6

 مذكور اضافه گرديد.
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 خواهند بود.خود   مربوط به  و مقررات  قوانين  تابع  نام ثبت  حيث باشند از مي  و ضوابط خاص  قانون  داراي  كه  مدارسي ـ  تبصره

  
 از  نـام  ثبـت  و بـود  خواهـد   ويـت اول در تـر اسـت،   محل سـكونت آنـان بـه مدرسـه نزديـك       كه  آموزاني دانش  نام ثبت ـ31  ماده

 . است  كار پدر يا مادر بالمانع  محل  به  نزديك  هستند در مدرسه  دو شاغل هر  آنان  والدين  كه  آموزاني دانش
  وضـعيت   دهنـده  نشـان   در دوره  تحصـيلي   شـود. پرونـده   مـي   تشكيل  تحصيلي  آموز پرونده ر دانشه  براي  در مدرسه ـ32  ماده

  هـاي  كارنامـه   ، شـامل  نـام  ثبت  نامه در شيوه  مندرج  بر مدارك  بود و بايد عالوه خواهد  دوره  آموز در آن دانش  تحصيلي
  پايـه   تحصـيلي   وجـود كارنامـه    تحصيلي  راهنمايي  دوره  آموزان دانش  نيز باشد. براي  تحصيلي  دوره  همان  قبل  سنوات
در   تحصـيلي   راهنمـايي   سـوم   پايـه   يا موقـت   دايم  ، وجود گواهينامه متوسطه  دوره  آموزان دانش  و براي  ابتدايي  پنجم
 دارد.  ضرورت  تحصيلي  پرونده

  ادامه  به  موفق  ورودي  امتحان در  با شركت  يا برابر مقررات  خارجي  تحصيلي  داركم  از ارزشيابي  با استفاده  كه  افرادي ـ   تبصره
 ندارند.  قبل  سنوات  تحصيلي  كارنامه  نياز به شوند، مي  تحصيل

  اركو مـد   شناسـنامه  فاقـد   كـه   آمـوزي   دانـش   از ولـي   با اخذ تعهد كتبـي   تواند در موارد استثنايي مي  مدير مدرسه ـ33  ماده
  آمـوزان  دانش  قبيل  اين  تحصيل  نمايد. ادامه  نام ثبت  ماه  يك  مدت  مشروط حداكثر براي  بصورت  از وي  است  تحصيلي
خواهد بود و   پرورش و  آموزش  اداره  خاص  كميسيون  موافقت  منوط به  و تحصيلي  هويتي  مدارك  ارائه  عدم  در صورت

ـ از   قبـل  در دفتر آمار تـا   وي  مشخصات  درج و  قطعي  نام ثبت  براي  است  فآموز موظ  دانش  صورت در هر   نوبـت   يناول
 كند.  تسليم  مدرسه  خود را به  تحصيلي و  هويتي  مدارك  امتحاني

تأييـد   باشـد، بـا   مـي   نـاقص   ارزشـيابي   جهـت   وي  خـارجي   تحصيلي  مدارك  كه  آموزي دانش  تحصيل  و ادامه  نام ثبت ـ   تبصره
تا  كشور از  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش كل  از اداره  نامه و اخذ معرفي  خارجي  تحصيلي  مدارك  ارزشيابي  كميسيون

آموز توسط  دانش  قطعي  تحصيلي  پايه  خردادماه  امتحانات  پايان تا  چنانچه . است  بالمانع  پاياني  امتحانات  از شروع  قبل
خـرداد و شـهريور     نشود، امتحانات  مشخص  ساير مقررات  رعايت از كشور با  خارج  مدارس  پرورش و  آموزش  كل  اداره
 نشـود   قبـول   شـهريورماه   آمـوز در امتحانـات   دانـش   و چنانچـه  خواهد شد  محسوب  پايه  تعيين  امتحان  عنوان  به  وي
  كند.  شركت  نوبتي  يك  صورت  به تر پايين  پايه  دروس  در امتحان  پايه  تعيين  تواند جهت مي

 . است  آزاد ممنوع  مستمع  آموز بصورت دانش  پذيرفتن ـ34  ماده
يـا    مدرسه  شناسايي  كارت  ارائه با تواند برد مي خود بسر مي  نام ثبت  غير از محل  در محلي  ضرورت  به  كه  آموزي دانش ـ   تبصره

  در محـل   از مدارس  يكي  درس  يكالس ها (مقصد)، از  پرورش و  آموزش  ز ادارها  نامه و با اخذ معرفي  تحصيلي  گواهي
 كند.  استفاده  موقت  جديد بصورت

دهنـد:   تحصـيل   ادامـه   ذيـل  شـرح   توانند به مي  شرايط سني  رعايت با  سوادآموزي  نهضت  تحصيلي  مدارك  دارندگان ـ35  ماده
   

  دوم  پايـه   امتحـان  در يـا  و دهنـد   تحصيل  و ادامه  نام ثبت  ابتدايي  دوم  در پايه  مقدماتي  دوره  تحصيلي  مدرك ـ با  الف
  ابتـدايي   سـوم   در پايـه   احـراز شـرايط قبـولي    و در صـورت   كرده  ) شركت سوم  پايه  ورود به  عنوان  (به  ابتدايي
 كنند.  نام ثبت

 نمايند.  نام ثبت  ابتدايي  هارمچ  در پايه  تكميلي  دوره  تحصيلي  ـ با مدرك  ب
 نمايند.  نام ثبت  ابتدايي  پنجم  پايه در  پاياني  دوره  تحصيلي  مدرك ـ با  ج

 7زير خواهد بود: به شرح  روزانه  در مدارس  نام ثبت  شرايط سني ـ36  ماده

  
 ابتدايي:  ـ دوره  الف

  و در منـاطق   تمـام   سـال  9  شـهري   در منـاطق   و حـد اكثـر آن    تمام  سال 6  دبستان  اول  در پايه  نام ثبت  سن  حداقل ـ1
 خواهد بود.    تمام  سال 11  و عشايري  روستايي

  ابتـدايي   در دوره  تحصيل  سن سقف حداكثرسال تمام و 11سن متعارف ثبت نام دانش آموزان در پايه ششم ابتدايي  ـ2
  8خواهد بود.  تمام  الس 16 روستايي  مدارسو در    سال15  شهري مدارس

                                                           
ابـالغ شـده    20/1/80 تـاريخ  8/7/120كه طـي شـماره    23/12/79 تاريخعالي آموزش و پرورش  برابر مصوبه دويست و پنجاه و سومين جلسه كميسيون معين شوراي ـ7

  شوند به شرح زير اظهارنظر گرديد: آموزان روستايي و عشايري كه به مدارس شهري منتقل مي است: در مورد شرايط سني دانش
همچنـين   زان مدارس روستايي و عشايري در صورت انتقال به مدارس شهري، تا پايان سال تحصيلي تابع شرايط سني مناطق روستايي و عشايري خواهند بودآمو دانش«

ابـالغ شـده    26/8/78 تـاريخ  8/3135/120كه طـي شـماره    18/8/78 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايبه استناد مصوبه دويست و هفدهمين جلسه كميسيون معين 
آموزان مناطق روستايي كه به علت عدم تشكيل كـالس در منـاطق    روزي مستقر در شهر و همچنين دانش آموزان مناطق روستايي در مدارس شبانه نام از دانش است: ثبت

 .ايط سني منـاطق روسـتايي و عشـايري خواهـد بـود     نام و ادامه تحصيل در مدارس راهنمايي تحصيلي طرح روستا مركزي را دارند تابع شر محل سكونت آنان، قصد ثبت
 24/6/80 تاريخ 8/1263/120كه طي شماره  13/6/80 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايهمچنين به استناد مصوب دويست و شصت و سومين جلسه كميسيون معين 

نـام   شوند از لحاظ شرايط سني ثبـت  س نمونه دولتي مستقر در شهر پذيرش ميآموزان مناطق روستايي و عشايري كه براي ادامه تحصيل در مدار دانش«ابالغ شده است: 
 »آموزان مناطق روستايي و عشايري خواهند بود. تابع شرايط سني دانش
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 تحصيلي:  راهنمايي  ـ دوره  ب
  سـال  17و  16، 15  ترتيـب  به  شهري  در مناطق  تحصيلي  راهنمايي  و سوم  ، دوم اول  هاي در پايه  نام ثبت  حداكثر سن

 9. است  تمام  سال 19 و 18، 17  ترتيب  به   و عشايري  روستايي  و در مناطق  تمام
 : متوسطه  ـ دوره  ج

و   روسـتايي  ، شـهري   در منـاطق   دانشـگاهي  پـيش   و دوره  متوسـطه   و سوم  دوم ، اول  هاي در پايه  نام ثبت  حداكثر سن
 .  است  تمام  سال 21و  20، 19، 18  ترتيب  به  عشايري

  بـه   خـاص   مراكـز آموزشـي   در  كـه   جسمي  معلول  آموزان دانش  سني  حداكثر سقف  به  سال دو  تحصيلي  در هر دورهـ 1  تبصره
 شود.   مي  دارند اضافه  اشتغال  تحصيل

 خواهد بود.  مهرماه  اول ، نام ثبت  آموز جهت دانش  سن  محاسبه  مالك ـ2  تبصره

  يبرخـ   خواهـد بـود. چنانچـه     كشوري  ، تقسيمات نام مجاز ثبت  حداكثر سن  رعايت  شهر و روستا براي  تعيين  مالك ـ3  تبصره
  آن  پايـان  تـا  ، منـاطق   آن  آمـوزان  دانش  تحصيل  شوند ادامه  منضم  شهري  محدوده  به  تحصيلي  سال  طول روستاها در

 10بود. روستا خواهد  مطابق شرايط سني  تحصيلي  دوره
  در پايـه   شـرايط سـني    رعايـت  بـا  انـد،  كـرده   تحصيل  ترك  كه  وظيفه  نظام  غيرمشمول  آموزان مجدد دانش  نام ثبت ـ4  تبصره

 . است  مربوط بالمانع  تحصيلي
يـا    غيرانتفاعي  در مدارس ساير شرايط صرفاً  با رعايت  است  شده  قبول  كه  اي پايه  همان آموز در دانش مجدد  نام ثبت ـ37  ماده

  11است. مجاز  متفرقه  بصورت
و   مقـررات   رسـند، تـابع   مـي   عمومي  وظيفه  خدمت  مقرر در قانون  مشموليت  سن  به  كه  پسري  آموزان دانش  نام ثبت ـ38  ماده

 شود. مي  ابالغ  پرورش و  آموزش  وزارت  از طريق  وظيفه  نظام  با هماهنگي  كه  است  هايي نامه شيوه
  تلقـي   تحصـيل   تـرك   وظيفـه  نظـام   از نظـر مقـررات    مشمول  آموزان بيشتر دانش و  متوالي  ماه  سه  غيرموجه  غيبت ـ39 ماده

 شود.   مي
 شود. نمي  محسوب  تحصيل  ترك  موجه  غيبت و  تحصيلي  وقفهـ   تبصره

 خواهـد   دو سـال   تحصيلي راهنمايي و  ابتدايي  هاي در دوره  تحصيلي  پايه مجاز در هر  مردودي  حداكثر تعداد سالهاي ـ40  ماده
 12كند.  نام ثبت  پايه  در همان  سال  سومين  تواند براي يم  شرايط سني  رعايت با آموز بود و دانش

  سـال  يك  مدت  بود به خواهند مجاز دارند  اشتغال  تحصيل  به  خاص  مراكز آموزشي در  كه  جسمي  معلول  آموزان دانش ـ  تبصره
 كنند.  تكرار پايه  عادي  آموزان از دانش بيشتر

توانـد صـرفاً    مـي   است  نشده  نام ثبت  به  موفق  تحصيلي نيم ساليا   سال  از شروع  قبل  موجه  داليل  به  كه  آموزي دانش ـ41  ماده
موارد در   دهد. در اينگونه  تحصيل  و ادامه  كرده  نام ، ثبت محل  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  با اخذ مجوز از كميسيون

 شود. استناد مي  خاص  كميسيون  و رأي  نامه  شماره  به دفتر آمار  مالحظات  ستون
 كشور از  خارج  مدارس  پرورشآموزش و   كل  اداره  از طريق  خارجي  تحصيلي  مدارك  از ارزشيابي  پس  كه  آموزي دانشـ    تبصره

در هـر    وي  نام  ندارد و ثبت  رشوپرو  آموزش  اداره  خاص ازكميسيون  اخذ موافقت  شود نياز به مي  معرفي  نام ثبت  جهت
 بود. خواهد  بالمانع تحصيلي  از سال  زمان

پـذيرد. افـراد    مـي   صـورت معتبـر    اقـامتي  هويتي و  مدارك  براساس ايران مقيم  خارجي  اتباع آموزان دانش از نام ثبت ـ42  ماده
كشـور    مورد تأييد وزارت  اقامت  اجازه  داراي بايد  خارجي  از كشورهاي  پناهندگان و  شدگان  رانده ، ايران  مقيم  خارجي
 باشند.

                                                           
ابـالغ شـده اسـت     13/7/79تـاريخ   8/1982/120كه طي شماره  79 /5/7 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايبرابر مصوبه دويست و چهلمين جلسه كميسيون معين  ـ9

  م كنند.نا توانند با حداكثر سن موضوع بند فوق ثبت آموزان دختر، مي آموزان پسري كه از خدمت نظام وظيفه معاف هستند و همچنين دانش دانش
 تـاريخ  8/8620/120كـه طـي شـماره     26/9/1376 تـاريخ عـالي آمـوزش و پـرورش     شـوراي و پنجاه و سومين جلسه كميسيون خاص  همچنين به استناد مصوبه پانصد

نمايي تحصيلي از حداكثر سـن مقـرر   آموزي در دوره راه ابالغ شده است: با توجه به اينكه در خارج از كشور مدارس شبانه وجود ندارد در صورتي كه سن دانش 3/10/76
  ».نامه اجرايي تجاوز كند يكسال به سقف سني وي اضافه شود در آيين

ابـالغ   8/7/80 تاريخ 8/1497/120كه طي شماره  3/7/80 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايبه استناد مصوبه دويست و شصت و پنجمين جلسه كميسيون معين  ـ10
        شده است:  

شود چنانچه در  هاي تحصيلي در فاصله پس از اعالم نتيجه خرداد تا قبل از بازگشايي مدارس انجام مي آموزان براي تحصيل در هر يك از پايه نام دانش اينكه ثبتنظر به «
نامه اجرايـي مـدارس تـا پايـان آن      آيين 36ماده  3آموزان آن مناطق به استناد تبصره  فاصله مذكور برخي از روستاها به محدودة شهري منضم شوند ادامه تحصيل دانش

  »دوره تحصيلي مطابق شرايط سني روستا خواهد بود.
  در نظام واحدي منظور از پايه، گذراندن كليه دروس يك سال تحصيلي است. ـ11
ابـالغ شـده    13/7/79 تـاريخ  8/1982/120كه طي شـماره   5/7/79تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايچهلمين جلسه كميسيون معين  به استناد مصوبه دويست و ـ12

كنند تابع شرايط سني و حداكثر تعداد سالهاي مـردودي مـدارس عـادي هسـتند و همچنـين بـه        آموزاني كه به صورت تلفيقي در مدارس عادي تحصيل مي است دانش
 ابالغ شده است 5/8/78 تاريخ 299/120كه طي شماره  4/8/78 تاريخعالي آموزش و پرورش  شوراياستناد رأي صادره در دويست و شانزدهمين جلسه كميسيون معين 

نام و ادامه تحصيل در مدارس مـذكور   آموزان مدارس روزانه راهنمايي تحصيلي كه به علت سه سال مردودي در يك پايه و يا دارا نبودن شرايط سني مجاز به ثبت دانش«
هـاي تحصـيلي دوره    نام و ادامه تحصيل دهند. حداكثر تعـداد سـالهاي مـردودي در هـر يـك از پايـه       ثبتتوانند در مدارس راهنمايي تحصيلي بزرگساالن  باشند مي نمي

توانند براي سومين  شوند مي آموزان مدارس راهنمايي تحصيلي بزرگساالن نيز كه در يك پايه تحصيلي دوبار مردود مي سال خواهد بود. دانش راهنمايي بزرگساالن هم دو
نام كنند و در صورت مردود شدن حق ادامه تحصيل در مدارس مذكور را نخواهند داشت و ادامه تحصيل آنان بـا رعايـت سـاير شـرايط از طريـق       ثبتسال در همان پايه 

 متفرقه ممكن خواهد بود



 

 

 

 از كشـور   خـارج  در  اقامـت  يـا  و  بيمـاري  ، مدرسـه   بـه   دسترسـي   مانند عـدم   عللي  به  كه  آموزي دانش  تحصيلي  پايه ـ43  ماده
  از بـين   سـوزي  آتـش  و  ، زلزله سيل  از قبيل  در اثر حوادثي  وي  تحصيلي  شود يا مدارك  وارد مدرسه  موقع  به  نتوانسته

  قبـولي   قابـل   مدارك  كه  آموزي دانش  تحصيلي  پايه  همچنين و  است  او ايجاد شده  تحصيل  ادامه در  اي وقفه يا و  رفته
  شوراي  از سوي  شده  انجام  هاي و بررسي  نام ثبت  متعارف  سن  حداقل  با رعايت  ابتدايي  در دوره ،ندارد  ارزشيابي  جهت

شـود.   استناد مي  مدرسه  شوراي  رأي  دفتر آمار به  مالحظات  شود و در ستون مي  تعيين  مدرسه  توسط شوراي  معلمان
توانـد بـا    مـي  خـود   و توانايي  متعارف  سن  حداقل  به  با توجه  تحصيل  ادامه  متقاضي  و متوسطه  راهنمايي  هاي دوره در

  شـرايط قبـولي   احراز  صورت در و  نموده  موردنظر شركت  پايه  ورودي  در امتحان  محل  پرورش و  آموزش  اداره  معرفي
 9 و 8 و 7 و 6  ترتيـب   بـه   تا پنجم  اول  هاي پايه  براي  ابتدايي  در دوره  متعارف  دهد. (سن  تحصيل  باالتر ادامه  در پايه

  تـا سـوم    اول  هـاي  پايـه   بـراي  و       تمـام   سـال 13 و 12 و 11  راهنمايي  تا سوم  اول  هاي پايه  براي و  تمام  سال 10و
 13)باشد. مي  تمام  سال 16 و 15 و 14  متوسطه

مـدير    موافقت  درصورت  منطقه  همان ديگر در  مدرسه  به  مدرسه  از يك  تحصيلي  سال  در جريان  آموزان دانش  انتقال ـ44  ماده
  صـورت  در  و پـرورش   آمـوزش   و نواحي  مناطق ساير  به  و ناحيه  منطقه  و از يك  مقررات ساير  رعايت مقصد با  مدرسه
 بود. خواهد  بالمانع  پاياني  امتحانات  از شروع  قبل  ماه  مقصد تا يك  و پرورش  آموزش  اداره  موافقت

  واحـدي  ـ  ينـيم سـال    و در نظـام   آخـر سـال    امتحانـات   سـالي   ام، در نظـ  ماده  اين  موضوع  پاياني  منظور از امتحانات ـ1  تبصره
   . است نيم سال  پايان  امتحانات

  آمـوز بـه   دانـش   از انتقـال   پـس   مـاه   بايد حداكثر تا يـك   آموزان  دانش  گونه اين  امتحاني  هاي و نمره  تحصيلي  پرونده ـ2  تبصره
 شود.  ارسال جديد  مدرسه

  منطقـه   بـه   منطقـه   از يك  خردادماه  نهايي  از امتحانات  پس  آخر متوسطه  سال آزاد  داوطلبان و  آموزان دانش  انتقال ـ3  تبصره
 باشد. مي  مبدأ بالمانع  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  كميسيون  موافقت با  عذرموجه  داشتن ديگر مشروط بر

  و داشـتن   تحصيلي  پايه  يك كليه دروس  گذراندن به روزانه منوط  مدارس به  گساالنبزر  مدارس  آموزان دانش  انتقال ـ45 ماده
تـا    بزرگسـاالن   مـدارس   به  روزانه  مدارس  آموزان دانش  انتقال . است  روزانه  مدارس  نام ساير ضوابط ثبت و  شرايط سني

 . است  بالمانع  بزرگساالن  مدارس  پاياني  امتحانات  از برگزاري  قبل  يك ماه
  منتقـل   بزرگسـاالن   مـدارس   بـه   روزانـه   مدرسه  شرايط تحصيل  دادن  دست از  علت  به  كه  متوسطه  دوره  آموزان دانش ـ   تبصره

 14. را نخواهند داشت  روزانه  مدارس  به  بازگشت  اجازه شوند، مي
 بود: خواهد زير  شرح  به  متفرقه و ) بانهش(  بزرگساالن  در مدارس  نام ثبت  شرايط سني ـ46  ماده

  سـال  16 و 14  ترتيـب   بـه  و متوسطه  تحصيلي  راهنمايي  هاي در دوره  بزرگساالن  مدارس در  تحصيل  سن  حداقل ـ1
 بود. خواهد  تمام

  كه  آموزي  از دانش  توان مي  موردي  صورت  به  محل  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  مجوز كميسيون با  در شرايط خاص ـ1  تبصره
 نمود.  نام ثبت  بزرگساالن  مدرسه در ندارد، را  شرط سني  حداقل

  سـني  هـر  بـا   مـردود متوسـطه   آمـوز  دانـش  و دهد مي  را از دست  روزانه  در مدرسه  شرايط تحصيل  كه  آموزي دانش ـ2  تبصره
 كند.  نام ثبت  بزرگساالن  مدرسه تواند در مي
  بـراي   سـن   حـداقل  . كشور مجاز نيسـت   در داخل  ششم  استثناء پايه  به  ابتدايي  در دوره  متفرقه  امتحان  برگزاري ـ2

  قبـل   سنوات  قبولي  مدارك  ارائه  به  مذكور نيازي  در امتحانات  شركت  و براي  است  تمام  سال 11  در امتحانات  نام ثبت
 15.  است  ضروري  قبل  پايه  قبولي  كارنامه  ارائه  وجود ندارد ولي  شرط سنيها  ساير پايه در. نخواهد بود

  است  مهرماه  اول در  تمام  سال 18 ) (جامع  تحصيلي  راهنمايي  دوره  متفرقه  در امتحانات  نام ثبت  براي  سن  حداقل ـ3
 در  راهنمـايي   و دوم  اول  هـاي  پايـه   قبـولي   مـدرك   ارائـه   توانند بدون مي  ابتدايي  پنجم  پايه  قبولي  كارنامه  و دارندگان

 كنند.  شركت آزاد  داوطلب  صورت  به  تحصيلي  راهنمايي  دوره  نهايي  امتحان
  معافيـت   آنـان   بـراي   لـيكن   اسـت   بالمـانع   متفرقه  امتحانات در  وظيفه  نظام  مشمول پسر  داوطلبان  شركت و  نام ثبت ـ1  تبصره

   شد. نخواهد صادر  تحصيلي
  شود. مي  تلقي  تحصيل  ترك  وظيفه  نظام  نظر مقررات از  متفرقه  در امتحانات  شركت ـ2  تبصره

                                                           
ابالغ  3/10/80 تاريخ 8/2252/120ه كه طي شمار 27/9/80 تاريخآموزش و پرورش عالي  و سومين جلسه كميسيون معين شوراي به استناد مصوبه دويست و هفتاد ـ13

 ي خارجي بالمانع است.Ĥن هاآموزاني كه به زبان فارسي آشنايي ندارند به يكي از زب دانش شده است اخذ امتحان ورودي در دوره راهنمايي تحصيلي و متوسطه از
ابـالغ شـده    18/8/81 تـاريخ  8/4882/120بـه شـماره   كه  14/8/81 يختارعالي آموزش و پرورش  شورايبه استناد مصوبه دويست و نودمين جلسه كميسيون معين  ـ14

شود در صورت داشـتن شـرايط    آموزي كه از مدرسه روزانه به مدرسه بزرگساالن منتقل مي نام مجدد دانش منظور از شرايط تحصيل صرفاً شرط سني است و ثبت«است ،
  »سني و رعايت ساير ضوابط در مدرسه روزانه بالمانع است.

   اصالح شد. 2ابالغ شده است ،بند  6/9/91يختار 40534/120كه طي شماره  7/8/91تاريخ  تحصيلي مقرراتاساس نامه ها و كميسيون  257برابر مصوبه  -15



 

�� 

 

را   آمـوزان  دانـش   كليـه   تحصـيلي   پرونـده  ، تحصيلي  سال  از شروع  پس  ماه  حداكثر تا يك  است  موظف  مدرسه مديرـ 47  ماده
  اسـتحقاقي   پايـه   او بـه   هـدايت   بـه   نسبت باشد،  شده  نام ثبت  مقررات  برخالف  آموزي از دانش  نمايد و چنانچه  بررسي
 كند.    اقدام

  قبـل   تحصـيلي   يا سالهاي  سال  در همان  آموزي شود دانش  مشخص  تحصيلي  سال  از شروع  ماه  يك  اگر بعد از گذشت ـ   تبصره
  گونـه  اين نمايد. در  گزارش  و پرورش  آموزش  اداره  را به  بايد موضوع  مدرسه مدير ، است  شده  نام ثبت  مقررات  برخالف

  آمـوز و پيگيـري   دانـش   تحصـيلي   سرنوشت  تعيين  به  نسبت  وقت  اسرع در  است  موظف  و پرورش  آموزش  موارد اداره
 كند.  اقدام ذي ربط  مراجع  از طريق  موضوع

  
 :16 خاص  آموزان دانش  براي  ويژه  تسهيالت

  
 نظـاير  و  ورزشي مسابقات مربوط،  آموزشي  هاي دوره و المپيادها در  شركت  قبيل از  موجه  داليل  به  كه آموزاني شدان ـ48  ماده

 تحصـيلي   راهنمايي سوم  نهايي  امتحانات در  شركت  به  موفق  پرورش و  آموزش اداره  خاص  كميسيون  تشخيص  به  نآ
  نوبـت   امتحانـات  در  قبـولي   عنوان  به  آنان  قبولي. كنند  شركت  بعدي  امتحاني نوبت در توانند مي شوند نمي متوسطه و

 خواهد شد.  محسوب  قبل
  و همچنـين  گـردد  مي شهيد، اسير يا مفقود  تحصيلي  سال  در طول آن ها  اول  درجه  از بستگان  يكي  كه  كساني  كليه ـ49  ماده

  فـوت   خرداد يا شـهريورماه   امتحانات از آغاز  قبل  ماه  يك  در فاصله آن ها  اول  درجه  از بستگان  يكي  كه  آموزاني دانش
  يـك  مذكور در  امتحاني  هاي نوبت بر  عالوه توانند افراد مي  قبيل  مردود نخواهند شد. اين  امتحاني  نوبت  شود در آن مي

 كنند.  شركت مجاز  با غايبين  ديگر همراه  يامتحان  نوبت
 شود. نمي  متوسطه  دوره  نهايي  دروس  شامل  ماده  مفاد اين ـ  تبصره

  و يـا اوراق   برگـزار نشـده    طبيعي  ، بالياي غيرمترقبه  حوادث  از قبيل  مختلف  علل  به  آنان  امتحانات  كه  آموزاني دانش ـ 50  ماده
 و  آمـوزش   اداره  خـاص   كميسـيون  تأييـد  بـا  تواننـد  مـي   داخلي  امتحاناتامتحاني آنان مفقود يا معدوم گرديده است 

   نمايند.  مجدد شركت  در امتحان  امتحانات  ايام  از پايان  پس  يك ماهحداكثر تا  و  فرصت  يناولدر   پرورش
ـ    پـرورش  و  آمـوزش   عالي شوراي  معين  كميسيون  برعهده  امتحاني  نوبت  عيينت و صدور مجوز  نهايي  امتحانات مورددر   تبصره 

 خواهد بود.
  نامـه  آيـين   در ايـن   موارد منـدرج  بر  عالوه  محل  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  كميسيون  تواند با موافقت مي  مدرسه ـ 51  ماده

 شود:  آموز قائل دانش  زير را نيز براي  تسهيالت
مجـاز و نظـاير     از دفعـات   بيش  يا مشروطي  كبرسن، مردودي  از قبيل  مختلف  داليل  به  كه  آموزي از دانش  نام ثبت ـ1

 . است  داده  را از دست  روزانه   در مدرسه  شرايط تحصيل  آن
  باشد. نمي  كالس در حضور  به قادر  خاص  بيماري  علت  به  كه  آموزي دانش از  كالس در حضور  بدون  نام ثبتـ 2
  كتبـي   بخـش   نمره  كردن  اضافي، جايگزين  وقت  غلط، دادن  ، امال صحيح اي چند گزينه  صورت  به  امتحان  برگزاريـ 3

،  حركتـي   افـراد (اخـتالالت    جسـماني   شـرايط خـاص    بـه   با توجه  داخلي  امتحانات در  بالعكس يا  شفاهي  جاي  به
   .) بدني  عادلت  ، عدم ناسازگار بدني

 نيست.  مدرسه  امتحاني  حضور در جلسه  قادر به  كه  آموزي از دانش  از مدرسه  در خارج  غيرنهايي  امتحان  برگزاري ـ4
  شـروع  از  قبـل   يـك مـاه  حـداكثر    نيست  نهايي  صورت  به آن ها  امتحان  كه  از موعد در دروسي  پيش  اخذ امتحان ـ5

 كرد. خواهد  عزيمت كشور از  خارج  خود به  والدين  اقفات  به  ضرورت  به كه  آموزي دانش از  پاياني  امتحانات
 .  است  داشته  موجه  غيبت  هماهنگ  در امتحانات  كه  آموزي از دانش  اخذ امتحان ـ6

  

                                                           
  ابالغ شده است. 15/5/82 تاريخ 8/2073/120كه طي شماره  14/5/1382 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايو هشتاد و نهمين جلسه  به استناد مصوبه ششصد ـ16

  دارد: مقرر مي عالي آموزش و پرورش شوراي
مسابقه و اردوي آن موجه تلقـي   زمانالمللي از كالس درس در  كننده مسابقات علمي، فرهنگي هنري، مهارتي و ورزشي در سطح ملي و بين آموزان شركت غيبت دانش ـ

  شود. مي
  آموزان فراهم كند. كننده، تسهيالت آموزش جبراني را براي اين قبيل دانش اعزام زمانزينه ساموظف است با هآموزش و پرورش وزارت  ـتبصره 

هاي امتحاني خـرداد و شـهريورماه    امتحانات داخلي عالوه بر نوبت در اجازه داده شود كنند اردوي آن شركت مي المللي و بين مسابقات كشوري و آموزاني كه در به دانش ـ
  اند شركت كنند. همان سال تحصيلي در امتحان درس يا دروسي كه نمره قبولي كسب نكردههمراه غايبين موجه 

 298(مصـوب جلسـه    هـاي امتحـاني مقـرر بالمـانع اسـت.      دانشگاهي، اخذ امتحان مجدد حداكثر دو هفته پس از پايـان نوبـت   آموزان دوره پيش در مورد دانش ـ تبصره
  )11/8/82 تاريخ 9/6573/120الغي به شماره اب 16/7/82 تاريخكميسيون معين 

نامه عكسدار از واحد آموزشي مربوط و همراه داشتن مدارك الزم مبني بـر   كننده در مسابقات كشوري و اردوي آن اجازه داده شود با اخذ معرفي آموزان شركت به دانش ـ
در امتحانات داخلي يكي از  ) مراجعه و در صورت داير بودن رشته تحصيلي موردنظرمحل برپايي اردو و مسابقه (مقصدآموزش و پرورش شركت در اردو و مسابقه به اداره 

مبدأ جهت ابالغ بـه واحـد آموزشـي ذيـربط     آموزش و پرورش مقصد به اداره آموزش و پرورش اداره  تأييدآموزان پس از  هاي اين قبيل دانش مدارس شركت نمايند. نمره
  شود. ارسال مي



 

�� 

 

يـا كمتـر     سـال  5/5كشـورها    در آن  دبسـتان   ورود به  سن  از كشور كه  خارج  ايراني  در مدارس  نام ثبت  سن  حداقل ـ 52  ماده
  شـوند در صـورتي   از كشور مـي   خارج  ايراني  مدارس وارد  سالگي 5/5در   كه  آموزاني خواهد بود. دانش  سال 5/5  است
  از كشور گذرانده  خارج  ايراني  را در مدارس  دبستان  اول  پايه  دهند كه  تحصيل  كشور ادامه  داخل  توانند در مدارس مي

كارمنـد    آنـان   ياوليـا   كه  مجاز است  صورتي كشور در  داخل  مدارس  اول  پايه  به  آموزان دانش  قبيل  اين  انتقال باشند.
 و  در ديگر كشـورها بـوده    ايران  اسالمي  جمهوري  يهايدر دواير و نمايندگ  اسالمي  انقالب  يĤن هاارگ دولت، نهادها و

 باشد.  يافته  خاتمه  تحصيلي  سال  از پايان  قبل  آنان  مأموريت
 دهند:  تحصيل  زير ادامه  يروش هااز   يكي  توانند به مي  كرده  ازدواج  آموزان دانش ـ 53  ماده

 نمايند.  شركت  متفرقه  در امتحانات  مقررات  طبق ـ1
 نمايند.  تحصيل  بزرگساالن  در مدارس  مقررات  طبق ـ2
در   سـايرين  ماننـد  ، حضـور در كـالس    نماينـد و بـدون    نـام  ثبت  روزانه  در مدارس  شرايط سني  داشتن  صورت در ـ3

 نمايند.  شركت  امتحانات
  بـه   روزانه  مدارس در  مانند سايرين ، آموزان ديگر دانش با  ازدواج  از ابراز مسائل  و خودداري  كامل  سادگي  با رعايت ـ4

 دهند.  ادامه  تحصيل
و   پايـه  تكـرار  ، مدرسـه   به  دسترسي  عدم  از قبيل  مختلف  داليل  به  كه  تحصيلي  راهنمايي و  ابتدايي  آموز دوره دانشـ  54  ماده

در   قبـولي   توانـد در صـورت   خـود قـرار دارد، مـي    تحصـيلي   پايـه   متعارف  باالتر از سن  در شرايط سني  تحصيلي  وقفه
  بـاالتر در مدرسـه    پايـه   در امتحانـات   تحصيلي  سال  همان  شهريورماه در ،14  كل  معدل  با حداقل  خردادماه  امتحانات

احـراز    در صورت كند و  شركت  نوبتي يك  صورت  به  است  كرده نام ثبت  تحصيل  ادامه  ايبر  كه  جديدي  يا مدرسه  قبلي
 17يابد. ارتقا  بعدي  پايه  به  شرايط قبولي

مجـاز    تحصـيلي   راهنمايي دوره ) بزرگساالن(  شبانه  آموزان دانش و ابتدايي  پنجم  پايه متفرقه  امتحانات آزاد  داوطلبانـ 1  تبصره
 نخواهند بود.  ماده  اين مفاد از  استفاده  به

  و راهنمـايي   ابتـدايي   دوره  امتحانـات   نامـه  در آيـين   هماننـد شـرايط منـدرج     شهريورماه  در امتحانات  شرايط قبولي ـ2  تبصره
  و در امتحانـات   مدرسـه   تأييد شـوراي  با  داخلي  توانند در امتحانات مي  شهريورماه  موجه  غايبين خواهد بود.  تحصيلي
 نمايند.  مجاز شركت  غايبين  در امتحانات  پرورش و  آموزش  اداره  خاص  تأييد كميسيون با  هماهنگ

نيم هر  در  همچنين كنند و  تحصيل 18 بزرگساالن  مدارس در  آموزان از ساير دانش  بيش  يك سال مجازاند  ايثارگران ـ 55  ماده
 19نمايند.  انتخاب مجاز  واحدهاي  از سقف  بيش  درسي  عنوان  يك  تابستاني  دوره يا سال

  
  : مدارس  ايمني و  ـ شرايط بهداشتي  چهارم  فصل
،  ، آزمايشـگاه  ، كتابخانـه  نمازخانـه   در هـر مدرسـه    پـرورش  و  آموزش  وزارت  معيارهاي ضوابط و  ود براساسش  سعي ـ 56  ماده

 و  ـ درمـاني    بهداشـتي   هـاي  و مراقبت  يهاول  كمكهاي  براي  الزم  و وسايل  مكان،  اجتماعات  ، سالن ورزشي  ، سالن كارگاه
 شود.  استفاده  از آن  خارج  مشابه  اتمكانا و  مدرسه در موجود  اتمكانا از و  بيني پيش ، حريق  اطفاي

  آب  تـأمين   از قبيل  اموري بر  محيط مدرسه  و سالمت  بهداشت  سطح ارتقا  به  كمك  براي موظف اند  مدارس  مديران ـ  57  ماده
  تـأمين و   ، تهويـه  آموزان سر دانش  موي ، بدن ، لباس  پاكيزگي  به  توجه ، بهداشتي  هاي سرويس  نظافت ، سالم  آشاميدني

 در كار  از لباس  استفاده و  مدرسه  تعاوني در  خوراكي مواد  توزيع و  تهيه و  مدرسه  فضاي  براي  مناسب  روشنايي و  رنگ
 دارند.  معمول  كامل  مراقبت كارگاهها

  كننـد و در خصـوص    اقـدام   آموزان دانش  ) نمودن (حوادث  بيمه  به  نسبت  تحصيلي  سال  بايد ابتداي  مدارس  مديران ـ 58 ماده
   نمايند.  را راهنمايي  آنان  و خانواده  آموزان  ، دانش آن  از مزاياي  استفاده  چگونگي

بايـد بـا     مدارس  مديران. آيد  بعمل  درماني ـ   بهداشتي  معاينه  آموزان دانش از  بار در سال  يك  بايد حداقل  در مدرسه ـ 59  ماده
  و سـالمت   بهداشـت   تـأمين   بـراي   بهداشتي  يها زمانو سا  ا با مسئوالنر  همكاري  نهايت  و مربيان اوليا  انجمن  كمك
   باشند.  داشته  آموزان دانش

  
  

                                                           
ابـالغ شـده    2/5/78 تـاريخ  8/1438/120كه طي شـماره   29/4/78 تاريخآموزش و پرورش عالي  ت و ششمين جلسه كميسيون معين شورايبه استناد مصوبه دويس ـ17

  است:
تـا تمهيـد   ارسـال  آمـوزش و پـرورش   كنند از طريق مدرسـه بـه اداره    آموزان پايه پنجم ابتدايي كه در خردادماه شرايط استفاده از ماده فوق را كسب مي فهرست دانش ـ

  نام و شركت آنان در امتحانات شهريورماه پايه اول راهنمايي تحصيلي در يكي از مدارس راهنمايي فراهم گردد. مقدمات ثبت
  كنندگان در امتحانات شهريورماه بصورت يك نوبتي تنظيم گردد و براي آنان نمره انضباط منظور نشود. كارنامه و دفتر امتحانات براي شركت ـ

 27/10/83 تـاريخ  9/8810/120به شماره ابالغـي   16/10/83 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايو بيست و نهمين جلسه كميسيون معين  تناد مصوبه سيصدبه اس -18
  باشد. دانشگاهي بزرگساالن مي منظور از مدارس بزرگساالن، مدارس دوره متوسطه و پيش

  است. 6/12/77 تاريخعالي آموزش و پرورش  شوراي 632مصوبه جلسه  2 و 1د منظور از ايثارگر در اين ماده واجدين شرايط بن ـ19
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  انجمـن  باشد و  وجود نداشته  بهداشتي  هاي برنامه  اجراي  براي  درماني داشتيبه مركز يا  بهداشت  مربي  كه مناطقي در ـ تبصره
  اطـالع   را بـه   مراتـب   الزم  گـزارش   با تهيه  وقت  بايد در اسرع  نباشد، مدير مدرسه  آن  تأمين  نيز قادر به  و مربيان اوليا
  خـدمات  و  بهداشـتي   مراقبتهاي  مربوط به  هاي برنامه  اجراي  براي  الزم  برساند تا اقدامات  محل  و پرورش  آموزش  اداره
 گيرد.  صورت  ايمني

،  مدرسه  و ايمني  بهداشتي ديگر در ارتباط با شرايط  هر دليل  واگيردار يا به  بيماري  در اثر شيوع  كه  در مواردي ـ 60ماده 
  اداره  مربوط و موافقت  بايد با نظر كارشناسان  باشد، مدير مدرسه  مواجه  با خطر احتمالي  آموزان دانش  تحصيل  ادامه

  ترتيب  وقت  در اسرع  نمايد كه  كند و اهتمام  اقدام  موقت  بصورت  مدرسه  نمودن  لتعطي  به  نسبت  پرورش و  آموزش
 شود.  ديگر داده  محل در  آموزان دانش  تحصيل  ادامه

تـا   برسـانند   وي  ياوليا  اطالع  را به  آموز مراتب در دانش  بيماري  عالئم  مشاهده   هنگام  به موظف اند  مدارس  مديران ـ 61  ماده
 شود.  داده  آموزان ديگر دانش  به  بيماري  از سرايت  آموز قبل دانش  درمان  ترتيب

  از بهبـودي   اطمينـان   براي  مدرسه  به  بازگشت  كند، هنگام  واگيردار غيبت  بيماري  ابتال به  سبب  به  كه  آموزي دانش ـ 62  ماده
 نمايد.  ارائه  مزاج  صحت بر  مبني  پزشكي  بايد گواهي

مـورد   گيرنـد و در  قـرار   كـالس   مناسـب   هـاي  دارنـد بايـد در رديـف     يـا شـنوايي    بينـايي   ضـعف   كه  آموزاني دانش ـ 63  ماده
  نشسـتن   براي  مناسب  محل  بيني آيد و پيش  بعمل  ممانعتي  نويسند نبايد هيچگونه مي  چپ  با دست  كه  آموزاني دانش

 قرار گيرد.  بايد مورد توجه آن ها  براي  شرايط مناسب  تأمينو 
  

  : آموزان دانش  و لباس  ـ پوشش  پنجم  فصل
 

  و تربيتـي   محيط آموزشـي  با  و متناسب  آراسته  ظاهري  و داراي  ساده ، و رنگ  بايد از نظر دوخت  آموزان دانش  لباسـ  64  ماده
 باشد.  مدرسه

  و پوشـش   نيـز از لبـاس    مدرسـه   بـه   درآمد و رفت ، در مدرسه  مناسب  از پوشش  استفادهبر   بايد عالوه  آموزان دانشـ  65  ماده
 كنند.  استفاده  تصوير و نوشته  و فاقد هرگونه  مناسب

  اسـالمي   بايد با شـئون   آنان  لباس  و دوخت  ، شكل است  آنان  وقار و عفاف  نشان،  بر پوشش  عالوه  آموزان دانش  لباس ـ 66  ماده
 باشد.  متناسب

 باشد. مانتو، شلوار و مقنعه مي) 2  مقنعه و مانتو، شلوار ) چادر،1  شامل دختر  آموزان دانش  پوشش ـ 67  ماده

اجبـار،    عـدم   رعايـت   ضـمن   مـدارس   مـديران   اسـت   شايسـته  باشـد.  مي  پوشش  ترين مناسب و  حجاب بهترين چادرـ 1 تبصره
 كنند.  و توصيه  تشويق  از آن  استفاده  دختر را به  آموزان دانش

  هـاي  رنـگ   از ميـان   جغرافيـايي  و  شـرايط سـني    بـه   توجه  دختر بايد ضمن  آموزان دانش  مانتو، شلوار و مقنعه  رنگ ـ2  تبصره
 شود.  انتخاب  مناسب

  
 : آموزان دانش  انضباطي  ـ مقررات  ششم  فصل

 : آموزان دانش  ـ وظايف1
  و رفتـار خـويش    را در اخالق  و پرورش  آموزش  و مقررات  اسالمي  موازين موظف اند  تحصيل  در دوران  آموزان دانش ـ 68 ماده

 : است زير  شرح  به آن ها  اهم   كنند كه  رعايت
 . شعائر ديني  رعايت ـ1
 . مدرسه  نانو ديگر كارك  ، مربيان ، معلمان مدير، معاون  به  نسبت  احترام و  ادب  رعايت ـ2
 . آموزان با ساير دانش  و همكاري  رفتار و اخالق  حسن  رعايت ـ3
  در فعاليتهـاي   مشـاركت  و  دينـي   فـرائض   ، انجـام  و تربيتـي   آموزشـي   مقـررات   ، رعايـت  در تحصيل  شايسته  سعي ـ4

 . مدرسه  اجتماعي
  مقـرر بـراي    در غيرسـاعات   مقـرر. (حضـور در مدرسـه     سـاعات   در پايان  از آن  و خروج  در مدرسه  موقع  حضور به ـ5

  و موافقـت  آمـوز  دانـش   ولـي   اجازه  به ... منوط و  پرورشي  ، كتابخانه، فعاليتهاي ، آزمايشگاه ورزش  از زمين  استفاده
 بود.) خواهد مجاز  مدرسه  از كاركنان  او يا يكي  سرپرستي  مدير و به

 . داير است ماًرس  مدرسه  كه  مدتي  در تمام  درس  سو كال  در مدرسه  حضور مرتب ـ6
  فضـاي   نگهداشـتن   پـاكيزه  مربـوط در   ديگر و مسئولين  آموزان با دانش  و همكاري  فردي  و نظافت  بهداشت  رعايت ـ7

 . مدرسه
و   پسـران   بـراي   آمـوزي  دانش  با شئون  سر متناسب  موي  و اصالح  و مناسب  ساده  ، جوراب كفش ، از لباس  استفاده ـ8

 . دختران  براي  مناسب  حجاب  رعايت
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غيرمـرتبط بـا امـور      وسايل گرانبها و اشيا  آوردن  و پرهيز از همراه  و آرايشي  تجملي  وسايل  از بكاربردن  خودداري ـ9
 . مدرسه  به  تحصيلي

  بينـي  پـيش   آموزي دانش  تعاوني  شركت  نامه در آيين  كه  غير از مواردي  به  در مدرسه  از خريد و فروش  خودداري ـ10
 . است  شده

  . (چنانچـه  مدرسـه   و سـاختمان   ، تجهيـزات  امـوال   ينگـه دار در حفـظ و    و اهتمـام   شخصـي   از وسـايل   مراقبت ـ11
توسـط    وارده  خسـارت  آورد، بايـد  وارد  خسـارت   آموزان يا ساير دانش  مدرسه  و ساختمان  وسايل  به  آموزي دانش
 شود).  جبران  وي  آموز يا ولي دانش

  انضـباطي   وظـايف   اهـم   شـود، بايـد حـاوي    مـي   او تكميـل   ولـي  آمـوز و  توسط دانـش   نام ثبت  موقع در  كه  هايي برگه ـ   تبصره
 را تعهد كنند.  وظايف  اين  او انجام  ولي آموز و دانش و توجه،  آگاهي  باشد تا ضمن  آموزان دانش

  اطـالع   را بـه   باشـد، مراتـب    داشته  غيرموجه  آموز تأخير ورود مكرر يا غيبت دانش  كه  در مواردي  است  مدير موظف ـ 69  ادهم
  عمـومي   وظيفه  مشمول پسر آموز دانش  غيبت  چنانچه شود  معمول  الزم  جويي چاره  ولي  برساند تا با همكاري  وي  ولي
  مربوط اعالم  مراجع  را به  وي  تحصيل  ترك  مراتب  است  موظف باشد مدير  نامه آيين  اين 39  ماده در از حد مقرر  بيش
 كند.

  شـود و در صـورت   انضـباط مـي    كسر نمره  موجب و  ثبت  انضباطي آموز در دفتر تأخير ورود دانش و  غيرموجه  غيبت ـ70  ماده
 را برابـر مفـاد    مقتضي  تصميم  مدرسه  با نظر شوراي  است  موظف  مدير مدرسه از حد،  بيش  غيبت تأخير ورود مكرر يا

   كند.  آموز ابالغ دانش  ولي  به باًرا كت  مراتب اتخاذ نمايد و 76  ماده
 :  و تشويق  ـ ترغيب 2

  تأييـد شـوراي   و بـا   را تهيـه   هـايي  برنامه  خويش  وظايف  صحيح  انجام  به  آموزان دانش  ترغيب  بايد براي  مدرسه مدير ـ71  ماده
 اجرا كند.  مدرسه

 گيرند: قرار مي  مورد تشويق زير  يروش ها  دهند، به مي  انجام  نحو شايسته  به خود را  وظايف  كه  آموزاني دانش ـ72  ماده
 . آموزان در حضور دانش  در كالس  شفاهي  تشويق ـ1
 . آموزان دانش  در حضور كليه   نآغازي  در مراسم  شفاهي  تشويق ـ2
 آموز. دانش  ولي  به  آن  و اعالم  در كالس  و شفاهي  كتبي  تشويق ـ3
 .  آموزان دانش  در حضور كليه  و شفاهي  كتبي  تشويق ـ4
 . آموزان دانش  در حضور همه  مدير مدرسه  تقدير با امضاي  يا لوح  جايزه  اعطاي ـ5
 . و پرورش  آموزش  اداره  تقدير از طرف  لوح  و اعطاي  كتبي  تشويق ـ6
 . و فرهنگي  ، آموزشي تربيتي  در اردوهاي  شركت   براي  معرفي ـ7
  . و پرورش  آموزش  عالي شوراي  برابر ضوابط مصوب  آموزي دانش  يها نشان  اعطاي ـ8

 7و  6  بنـدهاي  و  مـدير مدرسـه   توسـط  5  لغايت 2  آموز و بندهاي دانش  مربيو   با معلم 1در مورد بند   اتخاذ تصميمـ    تبصره
 . خواهد گرفت  انجام  مدرسه  از تأييد شوراي  پس

 شود:  رعايت  بايد موارد ذيل  تشويق  نوع هر  در انجام ـ73 ماده
  اميد، تعـاون، عشـق    روح و  شده  آموزان دانش در  دروني  انگيزش و  تشويق  به بايد منجر  مدرسه  تشويقي  هاي برنامه ـ1

 دهد.  توسعه  را در آنان  و جديت  كار و كوشش  به
 خود باشد.  قبلي  با وضع  در مقايسه  وي  پيشرفت  آموز و ميزان دانش  و كوشش  ، سعي در تشويق  اصلي  مالك ـ2
 باشد.  روشن  آموزان دانش ساير شود و مي  تشويق  كه  فردي  براي  آن  علت  پذيرد كه  انجام  اي گونه  بايد به  تشويقـ 3
  مـورد توجـه    آن  تربيتـي  و  آموزشي  آموز باشد و ارزش دانش  و ذوق  با سن  شود بايد متناسب مي  تهيه  كه  جوايزي ـ4

 قرار گيرد.
نحـو    بـه  اوليـا حضـور    عـدم   و در صـورت شود   درج  آموزان دانش  تحصيلي  ةبايد در پروند  مهم  هاي تشويق  خالصه ـ5

 برسد.  آنان  اطالع  به  مناسب
  و استثنايي  تبعيض نبايد ها تشويق  شود و در اعمال  آموز ديگري تحقير دانش  نبايد سبب  آموزي دانش  هيچ  تشويق ـ6

 شد.  قائل  آموزان دانش  بين
 ـ تنبيه:3

  معاونان ، مدرسه  شوراي شود مدير، مي  محسوب  تخلف خود  وظايف  انجام  به  نسبت  آموزان دانش  انگاري سهل و قصور ـ74  ماده
  علـت  و  انگيزه  جستجوي يابند و در  آگاهي  محصل  موقعيت و  از وضع  تنبيه  هرگونه  از اعمال  قبل موظف اند  مربيان و

  كنند.  اقدام  آن  رفع  به  نسبت برآيند و  تخلف
نمايـد    فـراهم   در وي  مطلوب ايجاد رفتار  را براي  مناسب  و زمينه  خود جلب  اشتباه  آموز را به دانش  بايد توجه  تنبيه ـ75  ماده

ـ   رفتـار باشـد تـا موجـب     تغييـر  مناسـب   از الگوهـاي   و استفاده  علمي  هاي يافته  به  بايد متكي  تنبيه  لذا اعمال ريتج  
 نشود.  اشتباهبر تكرار   آموز و اصرار وي دانش
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  بـه   تناسب  رعايت افتد، با نمي مفيد و مؤثر آن ها ، در تربيتي  هاي جويي ها و چاره راهنمايي  كه  متخلفي  آموزان دانش ـ76 ماده
 گيرند: قرار مي  زير مورد تنبيه  يروش هااز   يكي
 . طور خصوصي  به  تذكر و اخطار شفاهي ـ1
 مربوط.  كالس  آموزان دانش در حضور  تذكر و اخطار  شفاهي ـ2
 آموز. دانش  ولي  اطالع با  پايه  يك متعدد در  يكالس ها وجود  تغيير كالس، در صورت ـ3
 آموز. دانش  ولي  به  و اطالع  اخطار كتبي ـ4
 روز.  سه  مدت  آموز، حداكثر براي دانش  ولي  قبلي  با اطالع  از مدرسه  موقت  اخراج ـ5
  ديگر.  مدرسه  به  انتقال ـ6

  در اعمـال  و  اسـت   ممنوع  تنبيه  جهت  درسي  تكاليف  و تعيين  بدني  ، تنبيه اهانت  ديگر از قبيل  تنبيه  هرگونه  اعمال ـ77 ماده
  شد.  قائل  استثنايي و  تبعيض  آموزان دانش  نبايد بين  تنبيهات

از   پـس  5و  4  مـدير و بنـدهاي    برعهـده  3مربوط و بند   و مربي  معلم  برعهده 2و  1  در بندهاي  مندرج  تنبيه  اعمال ـ78  ماده
 و  آموزش  اداره  اخذ موافقت ، مدرسه  تأييد شوراي بر  عالوه 6بند  مورد  در . است مدير  برعهده  مدرسه  شوراي  موافقت
 . است  نيز ضروري  پرورش

  پـرورش  و  آموزش  به  غيروابسته مراكز و ها زمانسا ها، ساير وزارتخانه  به  وابسته  يها هنرستانهايو  ها دبيرستاندر  ـ79  ماده
  مدرسـه   بـه   مدرسـه   آموز از يـك  دانش  انتقال ، نظاير آن يا  بودن فرد  به منحصر  علت  به  كه  آموزشي  ساير واحدهاي و

  اخـراج   بـه   نسـبت   پرورش و  آموزش  اداره  با موافقت  همدرس  ، شوراي استمرار تخلف  باشد، در صورت نمي  ديگر ممكن
 نمايد. مي  اقدام  مدرسه  از آن آموز دانش

 و  بررسـي   ولـي   حساسـيتهاي  قبالً بايد گيرد، قرار  فرزندش  تخلف  جريان آموز در دانش  ولي  است  الزم  كه  مواردي در ـ  تبصره
 قرار داد.  رفتار فرزندش  او را در جريان  مناسب   با روش  آنگاه

  كـه  شـود   داده  تشخيص تاًنهاي و شود  منتقل ديگر  مدرسه  به  اي از مدرسه  تخلف  علت  به  آموزي دانش  كه صورتي در ـ 80  ماده
  سهمدر  تأييد شوراي با شود، مي ديگر  آموزان دانش  و گمراهي  انحراف  زند و موجب مي  را برهم  تربيتي و  آموزشي  نظم

  بـراي  مربـوط و   آموزشـي   ناحيـه  يا  منطقه  از حضور در مدارس  اول  نوبت مربوط در  و پرورش  آموزش  اداره  و موافقت
 از شود و مي  محروم  مدارس  كليه از حضور در نمايد، مي  تعيين  استان  پرورش و  آموزش  كل اداره  كه مدتي تا  دوم  نوبت
   گيرند.  برعهده  از مدرسه  بيرون را  فرزند خويش  تربيت و  تعليم  كهشود  مي  او خواسته  ياوليا

 پذيرد:  زير انجام  نكات  بايد با رعايت  نامه آيين  اين مقرر در  انضباطي  تنبيهات  اعمال ـ 81  ماده
 باشد.  كننده  و آگاه  بايد روشنگرانه  انضباطي  تنبيه ـ1
 شود.  آموز توجه دانش  اجتماعي و  خانوادگي ، سني ، رواني و  شرايط جسمي  به ـ2
 شود.  رعايت  تنبيه  اجراي در  مناسب  تدريج و  ترتيب و باشد  ، متناسب شده  آموز مرتكب دانش  كه  با تخلفي  تنبيه ـ3
 شود.  و روشن  او بيان  آموز و ولي دانش  براي  مدرسه  خيرخواهي ـ4
 باشد.  و منطقي  ، نزديك تنبيه  و اجراي  خلفت  وقوع  بين  يزمان  فاصله ـ5
 كند.  جبران را خود  تخلف و خطا  كه شود  خواسته او و از گردد  ارائه آموز دانش  به  تخلف  جبران هاي شيوه ـ6
  گردد.  اجتناب  ضروري جز در موارد  در حضور جمع  آموز حفظ شود و از تنبيه دانش  آبروي تنبيه،  در اجراي ـ7

 انضباطي:  در ارتباط با مقررات  مدرسه  وظايف ـ4

را تذكر دهـد    بدني  تنبيه  ممنوعيت كند و  آگاه  موارد انضباطي  به  خود را نسبت  همكاران  است  موظف  مدرسه مدير ـ 82  ماده
 دهد.  گزارش  منطقه  پرورش و  آموزش  اداره  به  الزم  و اقدام  اطالع  را جهت  مراتب ، تخلف  مشاهده  صورت و در

شـود و در    درج  آمـوزان  دانـش   آموز بايـد در دفتـر انضـباطي    در رفتار دانش  آن  و نتيجه  شده  اعمال  و تشويق  تنبيه ـ 83  ماده
   قرار گيرد.  مورد توجه  انضباط وي  نمره  تعيين

  آموز بـاقي  دانش  براي  نامناسبي  سابقه اء خواهد شد تاامح  تحصيلي  هر سال  آموز در پايان دانش  و تنبيه  تخلف  سوابق ـ   تبصره
 نماند.

  شـوراي  ، آزادي از  پـس  شـود،   بازداشـت   موقـت  بطـور   قضـايي   طريق مراجع از  جرمي اتهام  به  آموزي دانش  چنانچهـ 84 ماده
  بازداشت  مدت شود. مي اجرا  پرورش و آموزش  اداره تأييد از  پس كه كند مي  تعيين را وي  تحصيل  ادامه  نحوه مدرسه
 شود. مي  محسوب  تحصيلي  وقفه  عنوان  به آموز دانش

  و چگـونگي   آمـوزان  دانـش   آمـوزان، وظـايف   دانـش   شـوراي  و  ، مربيان معلمان  همكاري با  است  موظف  مدير مدرسه ـ85  ماده
  اقتضـاي   بـه  و  آمـوزان  دانش  فهم و  سن  تناسب  را به  نامه آيين اين در  شده  بيني پيش  هاي از تنبيه  ها و اجمالي تشويق

  دهد.  آموزش  آنان  شرايط، به
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 : ـ امور مالي  هفتم  فصل
و   آمـوزش   شـوراهاي   كمكهـاي  ، برنامـه   فوق  از خدمات  حاصل  و وجوه  آموزان دانش  (سرانه  مدرسه  درآمدهاي  كليهـ  86  ماده

  شـوراي  نظـر   تحـت  مربوط،  مقررات  رعايت با و واريز  مدرسه  بانكي  حساب  ) بايد به مردمي  ايو كمكه  مناطق  پرورش
  بـه   مدير مدرسـه  باشند،  نداشته  بانك  به  دسترسي  كنندگان كمك  كه مناطقي و در روستاها شود.  هزينه  مدرسه  مالي
 در  شـده   آوري جمـع   وجـوه  دهـد.  مـي   تحويل اوليا  به و صادر معتبر و دار شماره  قبض ، نقدي  هاي كمك  دريافت  ازاي
  تحصـيلي   هر سـال   و در پايانمدرسه واريز شود   بانكي  حساب  بايد به  و مربيان اوليا  انجمن  با هماهنگي  فرصت  يناول

 و پـرورش   آمـوزش   شـوراي   بـه   و مربيـان  اوليـا   انجمـن   رئـيس  و مـدير   امضاي با  مردمي  هاي عملكرد كمك  گزارش
 گردد.  ارسال  شهرستان

 مـدير  و  معلمـان   شـوراي   نماينده ، مربيان و اوليا  انجمن  رئيس  عضويت با  تحصيلي  سال هر در  مدرسه  مالي  شوراي ـ 87  ماده
  برسد.  مالي  شوراي  اعضاي  امضاي  به  هزينه اسناد بايد و شود مي  تشكيل  مدرسه

  نفـر ديگـر از اعضـاي     و يك مدير  (امضاي  مدرسه  مالي  شوراي  امضاي  با دو امضاء از سه  مدرسه  از حساب  برداشت ـ 88  ماده
خواهنـد    مشترك  ها مسئوليت هزينه  انجام  مقابل در  مالي  شوراي  و اعضاي  خواهد گرفت  ) صورت مدرسه  مالي  شوراي
 . داشت

  و در دفتـر امـوال    گـذاري  شماره مربوط  مقررات  بايد مطابق  مدرسه  و اهدايي  شده  خريداري  تجهيزات و  اموال  كليه ـ 89  ماده
   شود.  ثبت  مدرسه

و  اوليـا   انجمـن   موافقـت  بـا   بايسـت  مي  مدرسه  و مربيان  ، معلمان كاركنان  تشويق  براي  مردمي  هاي از كمك  استفاده ـ90  ماده
   پذيرد.  صورت  مدرسه  مربيان

  تـوان  مربـوط و   هـاي  هزينـه  بـا   بايـد متناسـب    و تربيتي  ، تفريحي علمي  هاي گردش  هزينه  بابت  وجه  هرگونه  گرفتن ـ91  ماده
 گيرد.  انجام  مدرسه  و مربيان اوليا  انجمن  موافقت از  پس و باشد ها خانواده  پرداخت

  و ابـالغ   تدوين  و پرورش  آموزش  توسط  وزارت  نامه آيين  مفاد اين  با رعايت  مالي  مقررات  خصوص در  الزم  نامه شيوه ـ92  ماده
   شود. مي

   :ـ ساير موارد  هشتم  فصل
  آن  و امتحانـات   رسمي  آموزش  گردد. دوره مي  محسوب  تحصيلي  سال  بعد يك  سال  تا آخر شهريورماه  مهرماه  اولاز  ـ93 ماده

 تصـويب  بـا   كـه   در شـرايط خـاص   مگـر  بـود،  خواهـد  بعد  سال  خردادماه  تا پايان  مهرماه  اولاز   تحصيلي  در هر سال
 خواهد شد.  اعالم  پرورش و  آموزش  عالي شوراي 

مجـاز    برابـر قـانون    كـه   مـواردي  جـز در   در مدرسـه   و ساير كاركنان  ، معلمان حضور مدير، معاونان  رسمي  در اوقات ـ94  ماده
   . است  ، الزامي شده  شناخته

  تحصـيلي   سال  از شروع  قبل و شود مي  تنظيم  مصوب  و هفتگي  درسي  ساعات  اولبا جد  مطابق  مدارس  درسي  برنامه ـ95  ماده
   رسد. مي  معلمان  اطالع  به

فـروردين) و   13  (لغايـت   نـوروزي   كشـور و تعطـيالت    رسـمي   برابر تعطيالت  مدارس  تحصيلي  سال  ضمن  تعطيالت ـ96  ماده
  انجـام   براي  چهارشنبه و  دوشنبه  روزهاي  فصلي  تعطيالت  در ايام  مرداد) خواهد بود و مدارس (تير و  فصلي  تعطيالت
 وخواهد شد   عملي  استان  و پرورش  آموزش  كل  اداره  تصميم ، برابر اضطراري  تعطيالت باز خواهند بود.  اداري  كارهاي

 تحصيل  لحاظ در مدت  اين از  كه  كمبودي  جبران  به  بايد نسبت  مناسب  ها، در فرصت تعطيلي  اينگونه بروز  در صورت
  20شود.  دهد اقدام مي  روي  ساالنه  رسمي 

                                                           
ابالغ شد، شورا موافقت خـود را بـا تعطيـل كـردن      10/9/59 تاريخ/ دش 4707كه طي شماره  25/8/59 تاريخعالي  برابر مصوبه دويست و شانزدهمين جلسه شوراي ـ20

مدارس از تعـداد سـاعات    اين گونهحداكثر تا يازده روز در سال مشروط بر اينكه تعداد ساعات كار ساالنه  ها آنهاي رسمي در روزهاي تعطيل مجاز  مدارس خاص اقليت
بـه شـماره    16/7/82 تاريخعالي  شورايهاي مربوط كمتر نباشد اعالم نمود. ضمناً به استناد مصوبه دويست و نود و هشتمين جلسه كميسيون معين  نامه كار مقرر در آيين

هاي ويژه از مفـاد   هاي مذهبي شاغل به تحصيل در مدارس عادي مجاز خواهند بود در اعياد مذهبي و مناسبت آموزان اقليت دانش« 11/8/82 تاريخ 9/6576/120ابالغي 
  »استفاده نمايند. 25/8/59 تاريخعالي  شورايمصوبه دويست و شانزدهمين جلسه 

هاي مذهبي زرتشتي، كليمي و مسيحي به شـرح زيـر خواهـد     رياست جمهوري اعياد مذهبي و مناسبتهاي قومي اقليت 30/5/78 تاريخ 28518/20302برابر نامه شماره 
  بود:
  اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه اقليت زرتشتي ـ الف
جشـن   ــ 5پيامبر (درگذشت اشـو زرتشـت)   درگذشت زرتشت  ـ4ان ـ جشن مهرگ3روز بزرگداشت شهدا و درگذشتگان  ـ2تشت پيامبر (زاد روز اشوزرتشت) زر تولد ـ1

  سده 
  اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه اقليت كليمي ب ـ

  پوريمـ 6سايبان ها)  (عيد سوكرت ـ5روزه بزرگ) ( كيپور ـ4اول سال نو( روش هشانا ـ3(نزول تورات شاووعوت ـ2ـ پسح عيد فطير 1
  اعياد مذهبي  و مناسبتهاي ويژه مسيحيان آشوري ج ـ
  عيد نيطيكاست ـ8ـ عيد عروج مسيح (ع) 7ـ عيد پاك 6ـ عيداوشانا 5ـ روز نينوا 4ـ عيد تعميد حضرت مسيح (ع) 3ـ سال نو ميالدي 2الد مسيح (ع) عيد مي ـ1
  ←اعياد مذهبي و مناسبتهاي ويژه مسيحيان ارمني كاتوليك ـ د
  روز شهداي ارمني  ـ7ـ عيد پاك 6ـ عيد شهداي وارطاناش 5د رهبران مذهبي ارامنه عي ـ4ـ عيد تعميد مسيح (ع) 3ـ عيد سال نو ميالدي 2يح (ع) ـ عيد ميالد مس1
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  هـاي  نامـه  شيوهو   وزيران  هيئت  ها مصوب مرخصي  نامه آئين  طبق  آموزشي  واحدهاي  كاركنان و  معلمان  هاي مرخصي ـ97 ماده
  خـود اسـتفاده    ساليانه  از مرخصي  نحوي  بايد به  اجرايي و  اداري  خواهد بود. عوامل  پرورش و  آموزش  از وزارت  صادره

 نشود.  مدرسه  تعطيلي  منجر به  نمايند كه
از   از كشور پيشنهاد و پس  خارج ارسمد  پرورش و  آموزش  كل  اداره  وسيله  از كشور به  خارج  مدارس  رسمي  تعطيالت ـ  تبصره

  21گردد. اجرا مي  و پرورش  آموزش  عالي شوراي  تصويب
و   درسـي   تكـاليف   حجـم   مسـتمر بـه    بـا نظـارت   موظـف انـد    مـدارس   آور باشد. مديران و نشاط  بايد مشوق  مدرسه ـ98  ماده

  از خسـتگي   آورنـد كـه    را فـراهم   شـرايطي   كالسـي   امتحانات  دفعات  كردن  و متعادل  و پرورشي  آموزشي  هاي فعاليت
  شود.  جلوگيري  آموزان مفرط دانش

  كمـك   وسـايل   ، بكـارگيري  امتحاني  سؤال  ، طرح درسي  كتابهاي  بندي ، بودجه تدريس  يروش ها  در انتخاب  معلمان ـ99  ماده
 . خواهند داشت  عمل  آزادي  مدرسه  شوراي  هاي تصميمو   مصوب  مقررات  با رعايت  درسي  و مواد كمك  آموزشي

 شود.  خودداري  امتحان  بايد از برگزاري  مكاناال حتي  محرم  ماه  اول  و دهه  رمضان  مبارك  درماه ـ100  ماده

  امتحـان   و برگـزاري  شود مي  تأخير شروع  ساعت با دو  صبح  نوبت  يكالس ها  رمضان  مبارك  ماه 23و  19  در روزهايـ   تبصره
   . دو روز مجاز نيست  در اين

و   . ورود افـراد متفرقـه   است بالمانع  مدرسه  هستند به مدير  مورد شناخت  كه  افرادي و  اعزامي  و ناظران  ورود بازرسان ـ101  ماده
  از هماهنگي  پس كنند، مي  اجعهمر  مدرسه  به  خاص مريا  انجام  براي ها زمانو سا دستگاه هاساير   از طرف  كه  كساني
 باشد. مربوط مجاز مي  و پرورش  آموزش  با اداره

  مدرسـه   و تجهيـزات   وسـايل  از  درسـت   و اسـتفاده   ينگه دارو   حفظ ساختمان  به  نسبت  است  موظف  مدير مدرسهـ 102  ماده
  آن  ينگـه دار و   و مـالي   ، امتحانـات  آمار، اموال دفاتر و  اداري  سوابق  ينگه دارو   درست  را بنمايد. تنظيم  الزم  مراقبت
  اسـت   الزامي  در مدرسه مربوط،  هاي نامه شيوه  رعايت با ، است  نشده  تحويل  كه  آموزان دانش تحصيلي  از سوابق  قسمت

  لـزوم   صـورت  درت و ها و مراجعه افراد ذيصالح اداري، سوابق مربوط را به رؤي در بازرسي موظف اندو مديران مدارس 
 برسانند.  تأييد آنان  به

  مربوط و تنظـيم   مقررات  رعايت ندارد با  دايمي  جنبه  كه  ها و مداركي و ساير نوشته  آموزان دانش  امتحاني  امحاء اوراق ـ   تبصره
 گيرد.     مي  انجام ، الزم  صورتجلسات

 بـه   مـردم   همه  حقوق  رعايت  به  هستند و موظف  و اسالمي  اخالقي  الگوهاي  مدرسه  آموزان و دانش  و كاركنان مدير ـ103  ماده
 باشند. مي  مدرسه  همسايگان  ويژه 

 مجاز نيستند.  آنان  به  شخصي كار  ارجاع يا  آموزان دانش  از دسترنج  استفاده  به  مدرسه  از كاركنان  يك  هيچ ـ104  ماده

  اداره  و موافقـت   مدرسـه   شـوراي  تأييـد   بـدون  را  آن  و تجهيزات  اتمكانا و  مدرسه  فضاي  تمجاز نيس  مدير مدرسه ـ105  ماده
 دهد. قرار و مراكز ديگر ها زمانيا سا  در اختيار اشخاص  و پرورش  آموزش

و   اسـالمي   شـوراي   مجلـس   نمايندگان ، خبرگان  مجلس ، جمهوري  رياست  انتخابات  قبيل از  رسمي  انتخابات  ايام در ـ106  ماده
بايد از   ، محيط مدرسه است  ضروري  حضور در انتخابات  جهت  آموزان دانش  و ترغيب  تشويق  اينكه  شهر، ضمن  شوراي
ـ از محـيط و ا    اسـتفاده   مبـرا باشـد و هرگونـه     يا افراد خاص گروهها  به  گرايش  هرگونه   تبليـغ   بـراي   مدرسـه   اتمكان

 . است  پيگرد قانوني  نامزدها موجب  يا عليه  له سخنراني  و برگزاري  باتيانتخا  نامزدهاي
بـا    تحصـيل   محـل   شهرسـتان   محـدوده  در  و تفريحـي   تربيتـي  ، علمي  بازديد و گردشهاي  جهت  آموزان دانش  اعزام ـ107  ماده

  شـوراي   موافقـت   است  موظف  مدير مدرسه . است  بالمانع  آموزان دانش  ياوليا  كتبي  و رضايت  مدرسه  شوراي  موافقت
  محل  شهرستان  محدوده از  خارج  به  آموزان دانش  اعزام  براي نمايد.  ارسال مربوط  و پرورش  آموزش  اداره  را به  مدرسه
 نيز ضـروري   محل  و پرورش  آموزش  اداره  ، موافقت مدرسه  شوراي  و موافقت اوليا  كتبي  رضايت اخذ بر  عالوه ، تحصيل

 22. است 
  ممنـوع   از آن  قبل  هفته  يك و از  مدارس  رسمي  امتحانات  برگزاري  ايام در  و تربيتي  تفريحي ، علمي  بازديدهاي  انجام ـ   تبصره

   . است

                                                           
  ابالغ شده است: 9/10/80 تاريخ 8/3320/120كه طي شماره  29/9/80 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايو شصت و نهمين جلسه  به استناد مصوبه ششصد ـ21
هاي درسي و آموزشـي در   الزم براي اجراي كامل برنامه زمانگرفتن  شود با در نظر مدارس خارج از كشور اجازه داده ميآموزش و پرورش به كميسيون خاص اداره كل «

شـروع و پايـان    زمـان ايران در كشور ذيربط تعطيالت الزامي و طول سال تحصيلي و شرايط كشورهاي متوقف فيه و هماهنگي با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسالمي 
داشـت ايـام    ل نباشند گرميسال تحصيلي مدارس را تعيين و ابالغ كند. چنانچه مدارس ايراني خارج از كشور در منابستهاي ويژه، اعياد ملي و مذهبي و سوگواريها تعطي

  » مربوط متناسب با امكانات و شرايط الزامي است.
  امتحانات مدارس ايراني خارج از كشور در دروس نهايي دوره متوسطه با هماهنگي اداره كل سنجش و ارزشيابي تحصيلي تنظيم خواهد شد. زمان ـتبصره 

است، اعزام ابالغ شده  3/10/80 تاريخ 8/3195/120كه طي شماره  29/9/80 تاريخعالي آموزش و پرورش  شورايو شصت و نهمين جلسه  به استناد مصوبه ششصد ـ22
  مسابقات علمي، فرهنگي و هنري و نظاير آن با رعايت ماده مذكور مجاز خواهد بود. ها، آموزان منتخب براي شركت در جشنواره دانش

 22/4/84 تـاريخ  9/10633/120به شماره ابالغي  8/4/84 تاريخ عالي آموزش و پرورش شورايهشتمين جلسه كميسيون معين  ضمناً به استناد مصوبه دويست و چهل و
 آموزان در مدرسه در ايام تعطيل و خارج از ساعت رسمي صحيح نيست. آموزان در شب) دانش (ماندن دانش بيتوته
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  دار ايـن  عهـده   كـه   (يا فردي  دفتري امور  متصدي  امضاي با  از مدارس  صادره  حصيليت  هاي گواهي و ها كارنامه  كليه ـ108  ماده
 23.بود خواهد اعتبار  داراي  مدرسه مدير  امضاي و مهر و باشد) مي  مسئووليت

  باشد. مي  منطقه  پرورش و  آموزش  اداره  برعهده  تحصيلي  ارزش  تأييديه صدور ـ1  تبصره
  پـرورش  و  آمـوزش   عـالي  شـوراي   برابر مصوبه  متوسطه و  تحصيلي  راهنمايي  دوره  تحصيالت  پايان  گواهينامه صدور ـ2  تبصره

 گيرد. مي  انجام
 . خواهند داشت  نظارت  نامه آيين  اين  اجراي  برحسن  پرورش و  آموزش  ادارات ـ109  ماده
 و  فنـي  ، نظـري   متوسـطه  ، تحصيلي  راهنمايي ، ابتدايي  مدارس  مغاير لغو و كليه  ، مقررات نامه آيين  اين  ابالغ  تاريخ از ـ110  ماده

،  روزي ، شـبانه  اسـتثنايي   خواهنـد بـود. مـدارس     نامـه  آيـين   مفـاد ايـن    مشـمول   دانشگاهي و پيش  كاردانش ، اي حرفه
  بـه   ها، نهادها و مراكز غيروابسـته  وزارتخانه ساير  به  وابسته  مدارس و  ، غيرانتفاعي دولتي  ، نمونه درخشان  استعدادهاي

خـود    خـاص   قـوانين   تابع  كه  شوند، بجز در مواردي مي  تاسيس  خاص  و مقررات  قوانين  براساس  كه  و پرورش  آموزش
 خواهند بود.  نامه آيين  مفاد اين  مشمول هستند،

  بـه  20/5/1379 تـاريخ   و پـرورش   آمـوزش   عـالي  شوراي  جلسه  ميندو و  پنجاه و ششصد در  مدارس  اجرايي  نامه آيين : موضوع
  شود.  مورد اجرا گذاشته  به ، است  صحيح رسيد.  تصويب

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦  
 

                                                           
هاي صادره از مدارس براي رسيدگي بـه وضـع مشـمولين نظـام وظيفـه       گواهي عالي آموزش و پرورش  شورايدبيرخانه  7/4/79 تاريخ 8/1109/120به استناد نامه  ـ23
  گردد.  مي تأييدآموزش و پرورش وزيران توسط ادارات  هيئت 9/5/64نامه اجرايي بخش معافيت قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب  مي برابر آيينعمو

 7/4/79 يختـار  8/690/120كه طـي شـماره    17/3/79 تاريخ 231و كميسيون معين در جلسه  26/3/79 تاريخ 645عالي در جلسه  همچنين به استناد اعالم نظر شوراي
  ابالغ شده است:

  امضاي راهنماي مسئول امتحانات شهرستان داراي اعتبار قانوني خواهد بود. هاي تحصيلي صادره از مراكز نهضت سوادآموزي با مهر و ها و گواهي كليه كارنامه ـ
  ندارد. آموزش و پرورش ادارات  تأييدالتعليم و بزرگسال لزومي به  هاي پنجم الزم هاي تحصيلي كالس اسناد، مدارك و كارنامه ـ
  گيرد. يه كارنامه كالس پنجم ابتدايي بزرگسال توسط دفتر نهضت سوادآموزي انجام ميتأييدصدور  ـ


