


با مهرباانن: رد آستاهن مهر 
رسهب بهاهن ابالغ آنیی انهم اجرایی مدا

1400شهریور سال -محمود امانی
اجالس مدریان کل آموزش و رپورش اریان



تعریف 
مدرهس 

صالح رد 
ولسند تح 

، زنجيرهاي از موقعيتهات كه ازطريق ــاسهدفمندي (جامعه)فضاي اجتماعیه ــمدرس

ـــفرصتِحركت رش را براي متربيان فراهم میسازد كه در آن تعالیبخشو يابنده دــــ

از طريق يادگيريهاي ديگرانودرك و بهبود موقعيت خود براي شايستگیهاي الزم 

. كسب میشودغيررسمی ورسمی 



تحلیل 
ماموریت  

مدرهس رد سند 
تحول

رسمی و عمومیتمرکز بر تربیت 

پرورش شايستگی هاي پايه يادگيري. 1

رشد متوازن تمام ساحتی. 2

ماموريت هاي ويژه ملی. 3

22 .



اهی شایستگی
ری پاهی یادگی 

دنکرخواندن، شنیدن، سخن گفتن، نوشتن، دیدن، ارائه : شش گانه زبانی مهارتهای 

مسئلهتفکر خالق، نقاد، منطقی، سیستمی، رایانشی، حل : تفکرمهارتهای 

...  ها، مشاهده، جمع آوری اطالعات، طبقه بندی، تحلیل و تفسیر یافته: فرایندیمهارتهای 

22 .



متوازنرشد 
رد ساحت 

گاهناهی شش 
و تعلیم 

رتبیت 

: کسب شایستگی در

، عبادی و اخالقیساحت اعتقادی

و سیاسیساحت اجتماعی 

و بدنیساحت زیستی 

(فرهنگی)هنری و ساحت زیباشناختی 

و حرفه ایساحت اقتصادی 

و فناورانهساحت علمی 



ماموریت اهی 
وژیه ملی

کسب مهارت تامین معاش حالل: مهارت آموزی

پرورش هویت ایرانی، اسالمی، انقالبی: هویت سازی

تقویت بنیان خانواده



گاه هب ن
مدری مدرهس

رد سند تحول

مخاطب بی واسطه سند

«حاکمیت، جامعه و مدرسه»رکن ایجاد ارتباط موثر بین 

اختیار تصمیم گیری، برنامه ریزی و اجرا/دارای صالحیت

(مدرسه به منزله زیستگاه)کنشگر تبدیل مدرسه به کانون تربیتی محله 

مسئول در قبال کیفیت و اثربخشی



کلیات آنیی انهم
رس اجرایی مدا



ضرورت و 
اهمیت

توجه به تحوالت محیطی، اقتضائات، شرایط و نیازهای حال و آینده دانش آموزان و جامعه--

ایجاد بستر حقوقی و قانونی برای تحقق اهداف و ماموریت های اصلی آموزش و پرورش-

بیت ضرورت ارتقای جایگاه مدرسه و اجرایی کردن سیاست مدرسه محوری به عنوان کانون اصلی تعلیم و تر-

رسمی عمومی مدرسه، براساس اسناد تحولی به ویژه سند تحول بنیادین

.م و تربیتکاهش تمرکز، تفویض اختیار حداکثری و توسعه مشارکت عملی عوامل سهیم و موثر در فرایند تعلی-

عملیاتی شدن برنامه های زیرنظام ها و سیاست های آموزش و پرورش در حوزه اسناد تحولی-

جلب نظر و مشارکت ذی نفعان و عوامل سهیم و موثر در فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان-

ائه راهکارهای توزیع متعادل ارتقای مرجعیت مدرسه به عنوان محل کسب تجربیات یادگیری و کانون تربیتی و ار-

عملیاتی و اجرایی برای حل مسائل اصلی آموزش و پرورش



فصل5وتاسشدهبازتولیدوبازنگریبنیادینتحولسندبامتناسبواستفصل8شاملاجرایینامهآیین

.شودمیتلقیجدیدنوعیبهآن

واستشدهلحاظنامهآیین(دانشآموزیمقررات)3فصلدرقبلیاجرایینامهآیینمفادبیشتر

:ازعبارتستآنمشروحکهاستقبلینامهآیینباافتراقوجهفصولبقیما



کلیات -1فصل 

کلیات-1

راهبری و مدیریت-2

مقررات دانش آموزی-3

برنامه درسی و پژوهش-4

بهداشت، سالمت، فضا، تجهیزات، فناوری و ایمنی-5

امور مالی-6

منابع انسانی-7

سایر موارد-8

بخش ها /فصول
یا مولفه های اصلی

تبصره108ماده و 160:تعداد ماده ها و تبصره ها



ارتقای جایگاه مدرسه به عنوان کانون اصلی تعلیم و تربیت-1

تمرکززدایی و کاهش وابستگی مدارس به ادارات  -2

شفاف سازی و پاسخ گو کردن مدارس در قبال تصمیم ها -3

افزایش انعطاف پذیری و بهبود ارتباطات درون مدرسه ای-4

، دانش آموزان، معلمان)توسعه مشارکت جویی و مشارکت پذیری عوامل سهیم و موثر -5

رسهمد( کارآیی و اثربخشی)برای افزایش بهره وری...( خانواده ها، نهادهای محلی و منطقه ای و 

ف اهدا



کلیات -1فصل 
کارکناننسبتجتطابق.شوندمیاندازیراهوتاسیس(دخترانه/پسرانه)جنسیتتفکیکبهمدارس

بامتناسبمعلمکمبوددلیلبهپسرانه،مدارسابتداییدورهدر.استالزامیآموزان،دانشبامدرسه

.تاسبالمانعترپایینهایپایهاولویتبازنمعلمانبکارگیریآموزان،دانشجنسیت

:اداره مدرسه

تحققاهدافدوره)زمینهسازیبرایکسبشایستگیهایپایهیادگیریورشدمتوازندرساحتهایتعلیموتربیت

رابه(خلقتنسبتبهخود،خالق،دیگرانو)ازسویدانشآموزان،بهگونهایکهبتوانندموقعیتخود(تحصیلی

ادهوتقویتارتقادمستمر،باعملصالحفردیوجمعیمتناسببانظاممعیاراسالمیدرستیدركوآنرابهطور

.نمایند

:هدف مدرسه



،پاسخگوییوشفافیت
نظارت

آموزشیتربیتیعدالت

اصول حاکم بر مدرسه

تعادلوتوازن
تنوعبخشیبه

مشارکتمحیطهاییادگیری
شایستگی

تخصصمحوریو

برنامهمحوریقانونمداری
یرعایتکرامتانسان
وآزادیعمل

حفظوارتقای
بهداشت،ایمنیو

شادابی



چرخش های تحول آفرین در مدرسه



انسانیسرمایهمولدواجتماعی-فرهنگینهادیبهآموزشینهادیاز-1

ریمسئولیتپذیوعقالنیارزشمداری،،(تقوا)بانیخویشتنبهمحدودیت،ایجادوبیرونیکنترلاز-2

موثروسهیمعواملوارکانمسئولیتپذیریومشارکتبهتربیت،درانحصارانگاریاز-3

آنهاتربیتدرتکثروتنوعپذیرشبهدانشآموزان،تربیتدریکساننگریاز-4

تربیتاحتهایسوابعادتمامدرتلفیقیویکپارچهنگرنگاهبهانسانهویتبهتفکیکیوتجزیهاینگاهاز-5

تربیتیمحیطهایدرفعالدانشآموزبهدرسکالسدرمنفعلدانشآموزاز-6

وگروهیفعالخالق،انعطافپذیر،متنوع،روشهایبهیادگیرییاددهیفردیوخشکروشهایاز-7

تعالیبخشوجمعیرفاقتهایبهدانشآموزیتنشزایوفردیرقابتهایاز-8

تربیتساحتهایتمامدرشایستگیهاکسببهدانشآموزان،درحافظهمحوریواطالعاتانباشتاز-9

آنهاتغییرونامساعدشرایطبرابردرمقاومتوهویتیابیبهمحیطی،شرایطباسازگاریاز-10

چرخش های تحول آفرین در مدرسه



مدرییتراهبری و -فصل دوم

مدیر مدرسه -1

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

شورای  معلمان -3

انجمن  اولیا و مربیان -4

شورای  دانش آموزی-5

:ارکان مدرسه



مدرییتراهبری و -فصل دوم
وظایف 

مدیریتی

برنامه ریزی

رهبری

سازماندهی
اجرا و 

پشتیبانی

نظارت و  

ارزشیابی



مقررات -فصل سوم
دانش آموزی 

.سالتماماست6حداقلسنثبتنامدرپایهاولدبستان-29ماده

بهمنظور)تمشروطبهوجودظرفیتشخیصشورایمدرسهثبتنامدرپایهاولابتداییبرایمتولدینمهرماهبا-

(وبعدازآنامکانپذیرخواهدبود1401-1402ایجادزمینهالزم،اجرایاینبندازسالتحصیلی

تانیسالتمام،الزامادرپایهاولدبستانصورتمیگیردومراکزدورهپیشدبس6ثبتنامکودکانباحداقل-

یلکودکاندردرصورتتشخیصولیوبادرخواستکتبیوی،ثبتنامازاینقب.مجازبهثبتنامازآنهانیستند

.دورهپیشدبستانیبالمانعاست

دانشوکودکانازنامثبتبهنسبتاستموظفمدرسه.استکودکانقانونیحقتحصیل،وآموزش-43ماده

وموزآدانشقانونیسرپرستانیااولیاءوالدین،ازیکهر».کنداقداممقرراتبرابرالتعلیمالزمآموزان

بهیاکنندناعامتوینامثبتازتوانندنمیدارند،عهدهبرراویتربیتومراقبتنگهداری،مسئولیتکهاشخاصی

.کنندجلوگیریاوتحصیلازنحویهر



مقررات -فصل سوم
دانش آموزی 

(:تنبیه)تشویقوآگاهیبخشی

مدیرمدرسهبایدبرایتقویترفتارهایمطلوبوترغیبدانشآموزانبهانجامصحیحوظایفخویش-75ماده

.برنامههاییراتهیهوباتاییدشورایمدرسهاجراکند

:اصولحاکمبربرنامههایتشویقمدرسهعبارتاستاز

.زانباشدجوحاکمبرمدرسهبایدحامیایجاداحساسموفقیتدرونیودریافتتاییدمحیطیبرایتمامیدانشآمو-1

رایازدامنزدنبهجورقابتیدرمدرسه،برجستهومتمایزکردنتعدادیازدانشآموزان،ایجاداحساسموفقیتب-2

ایداجتناببهویژهدردورهابتداییب(جزدرمسابقاتورزشی)گروهیازدانشآموزانبهقیمتایجادشکستدرگروهدیگر

.شود

درسه،بجایحاکمکردنجومقایسهورقابت،بایددانشآموزانبراساسمیزاندستیابیبهسطوحموردانتظارم-3

.تاییدوتشویقشوند،بهگونهایکهامکانتشویقتمامدانشآموزانیککالسیامدرسهوجودداشتهباشد

عدهدوبهنوعتشویقبایدبهگونهایباشدکهدانشآموز،علتتشویقخودرابهفعالیتوتالشخوداِسنادوارجا-4

.احساسرضایتمندیدرونیناشیازحُسنعلمکردخوددستیابد



مقررات -فصل سوم
دانش آموزی 

طلوبرادرروشهایتشویقبهکارگرفتهشدهبایدبهگونهایباشدکهزمینههایاستمراروتقویترفتارهایم-76ماده

.دانشآموزانفراهمنماید

بیانجمالتتأییدکنندهتوسطمربیاندرموقعیتهایمناسببرایتقویترفتار-1

تشویقشفاهیدرکالسدرسدرحضورتمامدانشآموزان-2

تشویقشفاهیدرمراسمآغازیندرحضورتمامدانشآموزان-3

تشویقکتبیوشفاهیدرکالسواعالمآنبهولیدانشآموز-4

اعطایمسئولیت-5

اعطاینشانمدرسه-6



مقررات -فصل سوم
دانش آموزی 

(شودتشکیلمی(ترجیحاًالکترونیکی)برایهردانشآموزپروندهتحصیلی)ثبتناموادامهتحصیل-

تعیینپایه-

انتقالدانشآموزان-

تسهیالتبرایدانشآموزانیکهضعفبینایییاشنواییدارندودانشآموزانچپدست-

مقرراتانضباطیووظایفدانشآموزان-

(تنبیه)تشویقوآگاهیبخشی-

لباسوپوشش-



ژپوهشربانهم ردسی و -فصل چهارم

تعطیلیمدارس-

قبیل ن از و به کارگیری روش های جایگزیتعطیلی اضطراری مدرسه باید برنامه ریزی و تدابیر الزم برای مواجهه با مدرسه شورای -

.آموزان را داشته باشدیا تشکیل کالس های حضوری برای جبران آموزش دانش...(های آموزشی والکترونیکی، درسنامهآموزش های )

منابعوموادآموزشی-

امدورههایبهرهبرداریازمنابعوموادآموزشیتربیتیاستانداردموردتاییدسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشیدرتم-94ماده

.تحصیلیمجازخواهدبود

خارجازخرید،عرضهوتبلیغهرگونهکتبومنابعدرسیوغیردرسیدرمدارسبدوناجباربهدانشآموزانوایجادفضایتجاری

.شئوناتمدرسه،صرفاازمنابعاستانداردموردتاییدسازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی،مجازاست

ارزشیابیپیشرفتتحصیلی-

پژوهش-

.مدیرموظفاستبامشارکتکارکنانمدرسه،مسائلونیازهایپژوهشیمدرسهراشناساییوتعیینکند-100ماده

انشهمهعواملمدرسه،بهویژهمعلمان،برایغنیسازیوتنوعبخشی،بهمحیطیادگیریوتقویتروحیهپژوهشید-101ماده

.آموزانرافراهمآورند



شت، -فصل پنجم بهدا
سالمت، فضا، تجهیزات و 

فناوری و ایمنی

بهداشتوسالمت-

فضاوایمنی-

تجهیزاتوایمنی-

فناوری-

وانینواستفادهازفناوریاطالعاتوارتباطات،ابزارهایتکنولوژیاطالعاتوفضایمجازیبراساسق-120ماده

.مقرراتجاریکشوروبخشنامههایوزارتآموزشوپرورشمجازمیباشد



ور ام -فصل ششم مالی

ن و مقررات  کلیه وجوه مربوط به منابع مالی و درآمد های مدرسه می بایست به حساب بانکی مدرسه واریز و با رعایت قوانی-

. تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه گردد

می باشندفقط یك حساب بانکی تمامی مدارس تحت هر عنوان مجاز به داشتن -

ید محسوب می شود و باجزو اموال دولتی تمامی دارایی ها، اموال و تجهیزات خریداری شده و اهدا شده به مدارس دولتی -

.مطابق ضوابط و مقررات مربوط به اموال دولتی، در سامانه اموال وزارت آموزش و پرروش ثبت شود

و ( ل ارائهمیزان و نوع خدمات قاب) دریافت هرگونه وجه برای فعالیت های داوطلبانه فوق برنامه باید متناسب با هزینه ها -

.ها باشدتوان پرداخت خانواده

باس کار آموزی و هزینه کتب درسی و لدر مدارس دولتی، اخذ هرگونه وجه اجباری به استثنای وجوه مربوط به بیمه دانش-

. استممنوعدر هنرستان ها، خارج از ضوابط این آیین نامه، توسط مدیران مدارس 



منابع -فصل هفتم
انسانی

انتخاب،انتصابوبهکارگماری-

آموزشوتوانمندسازی-

اییدشورایمدیرموظفاستزمینهتوانمندسازیکارکنانمدرسهرامتناسببانیازآنانباهماهنگیوت-142ماده

.مدرسهباتدارکوبرگزاریدورههایآموزشیدرمدرسهیاخارجازآنفراهمآورد

ازساعاتموظفهفتگیمعلمانبهمطالعه،پژوهش،بازآموزی،بهروزآوریدانشساعت2حداکثر-143ماده

انجامتخصصیومهارتهایحرفهای،تبادلاطالعاتوتجارببادیگران،تعاملبادانشآموزانواولیایآنانو

.سایرفعالیتهایمرتبطباتعلیموتربیتدرمدرسهاختصاصدارد

امنیتشغلیحرفهای-

مرخصیوزمانحضور-

آراستگی،پوششولباس-



اری س-فصل هشتم موارد

ازپسوتهیهمدرسهموثروسهیمعواملتماممشارکتبابایدمدرسهاخالقیمنشور-152ماده

زمالبرنامه هایاجرایباونصبذی نفعاندیدمعرضدرمناسبدرمحلمدرسه،شورایدرتصویب

.شوداقدامآننهادینه سازیبهنسبت

درحضورجهت دانش آموزان ترغیب وتشویق اینکه ضمن رسمی انتخابات ایام در-155ماده

واشدبمبراخاص افرادیاگروه هابه گرایش هرگونه ازبایدمدرسه محیط،استضروری انتخابات 

یا له خنرانیسبرگزاری و انتخاباتی نامزدهایتبلیغ برای مدرسه امکانات ومحیطازاستفاده هرگونه 

. استقانونیپیگردموجب ،نامزدهاعلیه 



ااظتنرات
:انتظارموردموارد

اجراموانعبرداشتنونامهآییناجرایدرمدارسبامناطقوهااستانهمراهی-

تربیتاصلیکانونعنوانبهمدرسهجایگاهازصیانتوحمایتپشتیبانی،-

مدارساجرایینامهآیینبامغایرهایبخشنامهلغووشناسایی-

معلمانومدیرانآموزشوتوانمندسازیوتوجیهیجلساتتشکیل-

جدیدظرفیتاینازاستفادهبهآنهاتشویقومدارسهدایتونظارت-

مدرسهدرمشارکتبرایمحلیجامعهباسازیزمینه-



مات شورای عالی رد طول اجرای آزمایش  ی اقدا رس آنیی انهم اجرایی مدا

اجراییعواملتوجیهوآموزش-

مدارساجرایینامهآیینانتشاروچاپ-

نامهآیینمطلوباجرایدرمدارسهدایتوراهنمایینظارت،-

نامهآییناجرایبسترآفرینیبرایستادیحوزهباهماهنگی-

آزمایشیدورهازپسمجدداصالحبرایاجراییبازخوردهایتدریجیدریافت-



مخاطبین

مدیران

معلمان

خانواده ها

کارشناسان حوزه 

ستادی ، استانی و 

منطقه
صاحبنظران

جامعه محلی

دانش آموزان مخاطبین
رساجرایی آنیی انهم  مدا



این آیین نامه

، 1400-1401از سال تحصیلی

آزمایشیبه صورت سه سال برای مدت 

.اجرا خواهد شد

:مدت زمان اجرا



رماز حسن توهج شما سپاسگزا 


