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 و  الزام   هب تدوین  اساسناهم جدید  جمهوری اسالمی اریان   مربیان  و  اولیا  مرکزی   انجمن  اساسناهم اصالح   واحده  ماده 
 11/1399/ 6     اترخي ، جلسه شورای عالی آموزش و رپورش  (986)هشتاد   و ششمین      و  نهصد  مصوب

 ،1/12/1394 تهاري  عهاي  اداري  هفتاد و چهارمين جلسهه وهوراي   و مصوبه يكصد 1بند   1تبصره  در اجراي -1

وهوراي  451جلسه مصوب انجمن مرکزي اوييا و مربيان جمهوري اسالم  ايران اساسنامه  بخش کليات و ارکان

      وود:م به ورح زير اصالح  19/3/1367عاي  آموزش و پرورش تاري  

 کلیات:  

 هايکارو آموزان ، بايد در چارچوب سازدر تعليم و تربيت دانش هيم و موثرس به عنوان دو رکنخانواده و مدرسه 

بهدين   نقهش نماينهد   ايفهاي   ،مناسب و با تعامل و همسوي  هر چه بيشتر، در تحقق اهداف نظام تعليم و تربيهت 

شهكيل  دويت  در سطوح مدرسه، منطقهه، اسهتان و سهتاد ت   تشكل غير يک به صورتربيان م و منظور انجمن اوييا

ريزي، گذاري، برنامههاي همكاري، هماهنگ  و مشارکت اوييا با آموزش و پرورش در امر سياستوود تا زمينهم 

 را فراهم آورد  آموزاندانشاجرا و نظارت بر فرايند تعليم و تربيت 

 :ارکان

 مربيان عبارتند از: و ارکان انجمن اوييا 

 ووراي مرکزي -1

 کنگره -2

ييهد وزيهر آمهوزش و    تأ بها  ،عاي کميسيون معين ووراي پس از تصويب عضاي ووراي مرکزيترکيب ا  -تبصره

 وود ابالغ م  توسط دبيرکل وورا براي اجرا پرورش،

   مربيان و انجمن اوييا جديد اساسنامه نسبت به تدوين ماه 6ظرف مدت  و پرورش موظف است وزارت آموزش -2

عاي  وورايبه تصويب  برايو  اقدام آموزش و پرروش، نويژه سند تحول بنياديبهاسناد باالدست   مفاد متناسب با

 ارائه نمايد آموزش و پرورش 
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و ايزام به تدوين  مربيان جمهوري اسالم  ايرانح اساسنامه انجمن مرکزي اوييا و ماده واحده اصال:   موضوع

به تصويب  6/11/1399موزش و پرورش، تاري  عاي  آجلسه وورايدر نهصد و هشتاد و وشمين  ،اساسنامه جديد

 رسيد 

 میرزاییمحمود امانی                                                      محسن حاجی                      

    سهدبیر شورا                                                                رئیس جل                          

و ايزام به تدوين اساسنامه  واحده اصالح اساسنامه انجمن مرکزي اوييا و مربيان جمهوري اسالم  ايرانماده 

  مورد تأييد است، به اجرا گذاوته وود  جديد

 حسن روحانی                                                                  

 عالی آموزش و پرورشرئیس جمهور و رئیس شوراي                                             

 


