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رس   رد   امنايي ت هيیئ    مدرييت    هب شيوه   مردمي   اهيانهم توسعه مشاركتآنيي  اصالح   مدا

 71/4/7398جلسه شوراي عالي آموزش و رپورش،  اترخي    (965)  پنجمین   و  شصت  و   مصوب  نهصد 
 (965و     967   رد جلسات ربرسي شده  )

های مردمی به شیوه مدیریت نامه توسعه مشارکتدر مفاد آیین ،داردعالی آموزش و پرورش مقرر میورایش

 اعمال شود:تغییرات زیر ، 1/2/77تاریخ  877ه امنایی در مدارس مصوب جلستهیئ

  شود:میمقدمه به شرح زیر اصالح  -1

( و زیرنظام راهبری و 9هدف عملیاتی ویژه بهمفاد سهههند ت ول بنیادین آموزش و پرورش  بهه اسههه نهاد  

 ،مدارس تربی ی و آموزشی هایبرنامه کیفیت ارتقای و م وری مدرسهه  سهیاسهت   راسه ای  درمدیریت و 

و  مدیری ی، مالی نظام مدارس، تقویت امور اداره و احداث در خیّرین و مردمی هایمشههارکت  توسههعه

 دیریتم شیوه به مردمی هایمشارکت توسعه» نامهآموزشی، آیین عدالت برگس رش مب نی ،مدارس اجرایی

         .رسدمی تصویب به زیر شرح به «در مدارس امنایی تهیئ

 شود:حذف و متن زیر جایگزین آن می 1ماده  5تبصره  -2

 و مقررات و قوانین در چارچوب که شودمی م سهوب  دول ی مدرسهه  امنایی، هیئت مدرسهه  -5 تبصرره 

 کند.می فعالیت منطقه،/ شهرس ان وپرورشآموزش و شورای آموزش و پرورشوزارت  هایسیاست

 شود:    به شرح زیر اصالح می 2ماده  5تبصره   -3

 3ابالغ اعضای هیئت امنا توسط رئیس آموزش و پرورش شهرس ان، منطقه یا ناحیه برای مدت  -5تبصره 

، 5و 4نامه بالمانع است. ابالغ اعضای بندهای ابط این آیینوشهود و تمدید آن بارعایت   سهال اهادر می  

 هسال جپن ،یا نماینده مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوکاریوی خیّر یا نماینده یک ساله و ابالغ شخص 

 خواهد بود. 

 شود:میاصالح به شرح زیر 3ماده  8بند  - 4
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مصوب آموزش و پرورش و براساس  ،درسیراهنمای برنامه کمک آموزشی مب نی بر  منابعتولید  - 7

پس از تأیید سازمان پژوهش  ،ها در مدرسهو اس فاده از آن  وابط وزارت آموزش و پرورش  ها و سیاست

 ریزی آموزشی.و برنامه

 شود:میحذف  به شرح زیر اصالح و تبصره ذیل آن 3ماده  11بند  -5

ت در قالب خرید خدما ارفاًنیاز ، خصوص اس فاده از نیروی انسانی غیررسمی موردگیری درتصمیم -11

آموزشی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط، بدون ایجاد هر گونه تعهد اس خدامی و بارمالی مازاد بر 

  تخصیص ابالغی برای دولت.

« شورای آموزش و پرورش شهرستان/منطقه» به« آموزش و پرورش شورای» ، عبارت 3ماده  12ند در ب -6

  یابد.تغییر می ،«موظف است» به« تواندمی»  ذیل آن عبارت تبصره و در

 :شودهای آن حذف میبه شرح زیر اصالح و تبصره 4ماده  -7

 تبرای ان صاب مدیر مدرسه، سه نفر از افراد واجد االحیت، مطابق مصوبه شرایط احراز مدیری -4ماده    

عالی آموزش و پرورش( توسط هیئت امنا به اداره آموزش و پرورش م ل پیشنهاد مدارس مصوب شورای

چه حداکثر ظرف مدت نشود. چنا، ان خاب و منصوب میو یک نفر از آنان از سوی رئیس آموزش و پرورش

اتخاذ یک ماه در خصوص معرفی افراد اقدامی اورت نگیرد، اداره آموزش و پرورش تصمیم الزم را 

  کند.  می

 شود:میبه شرح زیر اصالح  5ماده  - 8

 در و خواهد بود امنا تهیئ مصوبات اجرای مسئول مصوب، وظایف شهرح  بر عالوه مدیرمدرسهه  -5ماده

 .است پاسخگو ،پرورش و آموزش و امنا تهیئ برابر

 

 

 شود:به شرح زیر اصالح می شماره آنبا حذف  1و تبصره حذف  9ماده  2تبصره  - 9
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 تمدید قابل و است سال 3 مدت برای حداقل و سهالیانه  مدارس این به انسهانی منابع تخصهیص  -تبصرره 

تغییر مدیر و کارکنان مدرسهه با پیشنهاد هیئت امنا و موافقت آموزش و پرورش م ل بالمانع   خواهد بود.

 یا رتغیی برای ،امنا تئهی نظر مینتأ با تواندمیم ل نیز  وپرورش آموزش اداره  رورت، دراورتاست. 

 کند. اقدام انسانی،عبمنا جایگزینی

 شود:میاضافه  11به ماده به شرح زیر   4و 3های تبصره -11  

. برداشت از این حساب، خواهد بود م مرکز تربی ی دارای یک حساب بانکیهر مج مع آموزشی  -3تبصره 

 های خیّرساز،مضای ثابت، نمایده خیّر در مج معاعضای شورای مالی مدیر مج مع با ا از ی دو نفرامضا با

اورت تابعه(  مدارس های اولیا و مربیانسای انجمنیران مدارس ت ت پوشش و نماینده رؤنماینده مد

 ان و های شوراهای اس ان، شهرسآموزان، کمکهای اولیای دانش کمک               وجوهکلیه  گیرد.می

 هایآموزی، وجوه حاال از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه، هدایا و کمکمنطقه، سرانه دانش

هریک از شود. ( به حساب م مرکز مج مع واریز میخیّرین و مؤسسات خیّریه و سایر درآمدهای قانونی

 استمانند مدرسه عادی ت ت پوشش مج مع، دارای یک حساب بانکی خواهند بود که  وابط آن ه مدارس

در چارچوب  های ساالنه و ...آموزان، برنامهدانش وجوه واریزی به حساب م مرکز مج مع م ناسب با تعداد و

های مربوط، به پیشنهاد مدیر مج مع و تصویب هیئت امنا به حساب مدارس ت ت پوشش مقررات و شاخص

  .شودمج مع واریز می

با تصویب هیئت امنا در همان  ای ثبت وهر مدرسه در سرفصل جداگانههای مردمی خاص کمک -4تبصره 

رت اوخرید ملزومات و تجهیزات به و مدارس ت ت پوششهای مش رک امهبرن هزینه شود.مدرسه هزینه می

 پذیر خواهد بود.از م ل حساب بانکی مج مع امکان ،مدارسمالی  نامهشیوه براساس ،م مرکز

 :شودمیاصالح  مواداضافه و شماره سایر  12به عنوان ماده  زیر شرحبه ایماده -11

 و اخ یاری ،مردمی هایکمک برنامه و فوق پرورشی وآموزشی هایفعالیت در آموزاندانش شرکت -12ماده 

 مدارس مدیران. است ممنوع ،های فوق برنامهکالس در شرکت به آموزاندانش الزام و بود خواهد داوطلبانه

 کشور، مناطق و هاشهرس ان ها،اس ان در پروش و آموزش هایشورای تشهکیل  قانون چارچوب در موظفند

 سایر و وپرورشآموزش عالیشورای مصوبات وزیران، تهیئ مصوب مذکور قانون 11 ماده اجرایی نامهآیین

 .ودنش ایجاد ،مدرسه ندوب غیردول ی شائبه که کنند مدیریت ایگونهبه را خود مدارس مقررات، و  وابط
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 شود:میبه شرح زیر اصالح  14ماده  -12

 وزارت با امنایی تئهی مدارس بر کالن نظارت و مدیریت اجرا، برای گذاریسههیاسههت مسههئولیت -14ماده

 این دوساالنه عملکرد از پژوهشی و مس ند گزارش ارائه به موظف مذکور وزارت. اسهت  پرورش و آموزش

 .بود خواهد پرورش و آموزش عالی شورای به عالی، شورای دبیرخانه  وابط چارچوب در مدارس،

 شود:میبه شرح زیر اصالح  15ماده  2بند  -13

ریزی مالی، برنامه هایحوزه در را ت امنا و مدیران این مدارس یهارات الزم برای ایفهای وظهایف هیئ   اخ -2

 کند. واگذاردر چارچوب قوانین و مقررات  ،اداری و منابع انسانی

 وزارت» به «مردمی هایمشررار ت توسرر ه و دولتی غیر مدارس سررازمان» نامه عبارتم ن آیین در -14

 یابد.تغییر می «پرورش و آموزش

    شود:میبه شرح زیر اصالح  15ماده  4بند  -15

 خشیاثرب و کارایی افزایش برای الزم مقررات و قوانین تدوین نیز و اداری تشکیالت و ساخ ار ااهالح  -4

  دهد. انجام را مدارس این

 و نهصد در ،مدارس ت امنایی درهای مردمی به شیوه مدیریت هیئرکتنامه توسعه مشاااالح آیین :موضوع

  .رسید تصویب به 1397/ 18/4 تاریخ پرورش، و آموزش عالیشورای جلسه( 995 پنجمینشصت و 

 حسینی جواد سید           نوید مهدی                    

 جلسه رئیس           شورا  دبیر           

اجرا  ، بهمورد تأیید است ت امنایی درمدارسهای مردمی به شیوه مدیریت هیئرکتنامه توسعه مشاااالح آیین

 روحانی حسن                                                           گذاش ه شود.

 پرورشعالی آموزش و شورای رئیس و جمهور رئیس


