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تعاليباسمه  
 

 ریاست محترم مجلس شوراي اسالمي
نفر از نمايندگان رسیده است، جهت طيی مراحيل نيانونی تقيدي   20طرح ذيل که به امضای احتراماً 

 شود.می
 

  مقدمه )دالیل توجيهي(:

ارتقاء »وپرورش، ابالغی مقام معظ  رهبری های کلی ايجاد تحول در آموزش( سیاست۸در بند )

ی صحیح و سازنده ها و تقويت مناسباتنقش و اختیارات مدرسه در تحقق اهداف و مأموريت

تأکید شده است. همچنین مطابق رويکردهای تحول بنیادين « ها و جامعهها، رسانهوپرورش با خانوادهآموزش

عنوان جلوه جامعه صالح از جايگاه و مثابه کانون تحقق حیات طیبه و بهوپرورش، مدرسه صالح بهآموزش

نقطه اتکای دولت و ملت در »عنوان مدرسه به ۱۴0۴ز انداای برخوردار است و در افق چش نقش بسیار ويژه

 شده است.تعريف« رشد، تعالی و پیشرفت کشور و کانون تربیت محله

يکی از راهبردهای جديد توسعه در جوامع و يکی از عناصر « محورمدرسه اجتماع»عالوه بر تأکیدات فوق 

یت، ارتقاء و پیشرفت محله است. تأکید بر اصلی شهر و روستای يادگیرنده است که مدرسه در آن محور ترب

بر برای ارتقاء های مه  جوامع امروز و راهی میاناستفاده چندمنظوره از فضاهای کالبدی يکی از ضرورت

ترين فضاهای کالبدی عنوان يکی از مه رسانی دولت به مردم است. مدارس بهکمیت و کیفیت خدمت

و پیوند عمیق با مردم، نابلیت بااليی برای  دانشآموزانز حضور هايی حاصل اشهرها و روستاها و ظرفیت

عنوان استفاده چندمنظوره و عملکرد چندوجهی دارند. استفاده چند منظور از مدرسه و لحاظ کردن آن به

جانبه جامعه عالوه برافزايش سرمايه اجتماعی موجب ارتقاء بسیاری از مرکز و محور پیشرفت همه

 شود.ندگی شخصی و اجتماعی مردم میهای مه  در زشاخص

ای است که در عین اينکه عملکرد آموزشی، تربیتی خود را مستقل و کامل محور، مدرسهمدرسه اجتماع

های متنوع آموزشی، فرهنگی، وری از امکانات انجام فعالیتدهد، نابلیت تعامل با محله در بهرهانجام می

ديگر، امکانات آموزشی مدارس عبارتآموزان را نیز دارد. بهنش... برای مردم محل و اولیاء داورزشی و

آموزشی، ای برای ارتقاء دانش، مهارت، سالمت و بهداشت مردم محل باشد و امکانات کمکتواند پايهمی

عنوان پارک، ورزشگاه، سینما، ريزی مناسب بهنظیر فضای سبز، زمین ورزش، سالن اجتماعات و ... با برنامه

هايی جويی انتصادی حاصل از آن و رفع نابرابریاه و عمل نمايند. مزيت اولیه اين مشارکت، صرفهنمايشگ

است که در اثر فقدان تسهیالت در بسیاری از محالت يا مدارس بروز نموده است. عالوه بر اين، وجود 

قويت هويت محله امکانات محلی مناسب در کنار ه  شور و سرزندگی بیشتری به محالت خواهد داد و به ت

 کمک خواهد نمود.
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های أموريت های دستگاهها و وزارتخانهدر اين طرح آن است که مدرسه برای اجرای م نکته مه  و کلیدی

ها و دستگاهی در راستای ايفای مأموريتکند و هر تری آماده میمختلف زمینه و شرايط بسیار مناسب

کارايی و سه، بخشی از اعتباراتش را از طريق مدرسه با های مدريف نانونی و با استفاده از ظرفیتوظا

 کند.اثربخشی بیشتر هزينه می

ايی اعتماد در هر جامعه و محلهعنوان يک مرجع نابلطور خالصه استفاده چند منظوره از مدارس بهبه

 اشته باشد:تواند امر نمايندگی دولت را به بهترين شکل انجام دهد و نتايج مثبت زير را به همراه دمی

 های انجام شده در دستگاههای مشارکت کننده با مدارسی اعتبارت و هزينهافزايش کاراي

 ها و وظايف خود از طريق مدارسولیتؤر به دستگاههای در ايفای مستسهیل و کمک بسیار مؤث

 های کارآفرينی برای جامعه محلیايجاد فرصت

 توسعه اشتغال و کاهش فقر در مناطق محروم

هايی مثل پزشک خانواده، تغذيه ين مکان برای ارتقاء سالمت و بهداشت عمومی محله و اجرای طرحبهتر

 سال 

 انداز مشترک برای مدرسه و محلهايجاد چش 

 آموزان و پیشرفت محلهمدرسه و مردم محله در تربیت دانشانداز مشترک میان ايجاد چش 

 روزعات مختلف شبانهاستفاده از فضاها و امکانات ورزشی مدرسه در سا

 های بهداشتی و کارآفرينی، تغذيه سال  و... در مدرسهامکان برگزاری بسیاری از کالس

وپرورش طرح های کلی ايجاد تحول در آموزش( سیاست۸های فوق و در راستای اجرای بند )بنابر استدالل

  جهت طی مراحل نانونی تقدي  است.« مدرسه کانون تربیت و پیشرفت محله»
  

 -دليگاني )شاهين شهر( حسينعلي حاجي -فداحسين مالکي  - یخفروزاناحمد محرم زاده -سيدمحمد مولوي 

 -محمدطال مظلومي آبرزگه  -نصراهلل پژمانفر )مشهد(  -بوکاني )بوکان( زادهانور حبيب -جالل محمودزاده 

 -سيدعلي یزدي خواه  -قندعلي عليرضا ورناصري  -روح اهلل ایزدخواه )تهران(  -شيوا قاسمي پور 

  -جعفر قادري  -سيد لفته احمدنژاد )خرمشهر(  -محمدحسن آصفري )اراک(  -قاسم ساعدي 

  -سيدالبرز حسيني )خدابنده(  -مجتبي بخشي پور )اسالم آباد غرب(  -یحيي ابراهيمي )دِلفان( 

 عليرضا عباسي 
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  عنوان طرح:

 مدرسه کانون تربيت و پيشرفت محله
 

ای است ای که کانون تربیت و پیشرفت محله است، مدرسهمدرسه کانون )تربیت( محله، يا مدرسه -1ماده 

صورت کامل و جامع، نابلیت تعامل با محله در افزايش که عالوه بر عملکردهای آموزشی، تربیتی خود به

زشی و... برای مردم محل و اولیاء های متنوع آموزشی، فرهنگی، وروری امکانات، فضاها و انجام فعالیتبهره

عنوان کانون تربیت و ترين فصل مشترک دولت و ملت و بهرا نیز دارد. اين مدارس بزرگ دانشآموزان

گذاری و ارائه بسیاری از خدمات و امکانات آموزشی، مهارتی، فرهنگی، پیشرفت محله مکان اشتراک

 .های متولی به مردم هستندورزشی و... توسط دستگاه

وپرورش مکلف است بر اساس مفاد اين نانون نسبت به بازنگری و اصالح عالی آموزششورای -۲ماده 

نامه اجرايی مدارس و ديگر مصوبات آن شورا که مغاير با اين نانون هستند حداکثر طی مدت شش ماه آيین

 اندام کند.

 نايی/ و... از تاريخ یزهوشان/ استثهمه مدارس کشور اع  از دولتی/ غیردولتی/ نمونه دولتی/ ت -3ماده 

 شدن اين نانون به جای شورای مدرسه دارای هیأت امناء با ترکیب اعضای زير خواهند بود:ءاالجراالزم

 به انتخاب ساير اولیاء دانشآموزانسه نفر از اولیاء   -۱

د شورای محله دو نفر دو نفر از اعضای شورا يا انجمن محله يا شورای اسالمی روستا )در شهرهای فان  -2

 با معرفی شورای اسالمی شهر و در روستاهای فاند شورا با معرفی دهیاری(

 مدير مدرسه )دبیر هیأت امناء(  -3

 دو نفر از معلمان و کادر آموزشی مدرسه )با انتخاب شورای معلمان( -۴

(/ اداره تعاون، کار و رفاه های ورزش همگانی و ...يک نفر نماينده از اداره ورزش و جوانان )فعالیت  -۵

 های عمومی يا ديگر نهادها و ادارات مرتبطاجتماعی/ اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی/ اداره کتابخانه

تناسب موضوع و با دعوت رئیس يا دبیر هیأت  ( )نمايندگان ادارات مختلف( به۵اعضای رديف ) -۱تبصره 

فی و حضور نمايندگان ادارات از تکالیف رؤسای ادارات يابند. معرامناء و با حق رأی در جلسه حضور می

است و از تاريخ ابالغ اين نانون میزان مشارکت آنان با مدارس در ارزيابی عملکرد ساالنه آنان بايد توسط 

 سازمان اداری و استخدامی لحاظ گردد.

ین جلسه هیأت امناء از مدير مدرسه دبیر هیأت امناء است و رئیس هیأت امناء پس از تشکیل اول -2تبصره 

 شود.انتخاب می ءمیان افراد با سوابق آموزشی، تربیتی با رأی ساير اعضا

استثناء مدير مدرسه، دوره عضويت ساير اعضای هیأت امناء حداکثر چهار سال است. لکن در به -3تبصره 

شده و مطابق خارجاء صورت داوطلبانه از هیأت امنصورت تصادفی يا بهبه ءاعضا (%30) درصد سیهرسال 

 شوند.ی اين نانون اعضای جديد جايگزين آنها میئنامه اجراآيین
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د و تمام وظايف، اختیارات و وشارس کشور جايگزين شورای مدرسه میهیأت امناء در همه مد - ۴تبصره 

  گردد.ای مدرسه به هیأت امناء منتقل میاعتبارات در نظر گرفته شده برای شور

 اند از:ف و اختیارات هیأت امناء مدرسه عبارتوظاي -4ماده 

های کننده الزامات نانونی، نیازها و خواستهاندازی که منعکستدوين و تصويب برنامه راهبردی و چش   

 مدرسه و جامعه محلی باشد.

مردم آموزان و انشهای دولتی و غیردولتی در راستای پیشرفت داستفاده از ظرفیت تمام نهادها و سازمان  

 محله.

ها و موانع مه  که خارج از حیطه اختیارات مدرسه و محله هستند به انعکاس مشکالت، خألها و چالش  

 وپرورش شهرستانشورای آموزش

کنند و تمرکز بر بهبود انداز و برنامه راهبردی پشتیبانی میهايی که مستقیماً از چش تعیین اهدافی و برنامه  

 آموزان و مردم محلههمه دانشنتايج و پیشرفت مستمر 

های آموزشی آشپزی، خیاطی، هنری و کارآفرينی، بازاريابی و... با استفاده تدوين برنامه برای برگزاری دوره  

 های مدرسهاز مشارکت نهادها، ادارات و مؤسسات دولتی و غیردولتی و مردم محله با استفاده از ظرفیت

 ،آموزشی، تربیتی، اجتماعی، فرهنگی و... با توجه به دوره تحصیلی تصويب برنامه ساالنه همه فعالیت  

 جانبهمونعیت، امکانات و ظرفیت مدرسه و محله در راستای توسعه عدالت و پیشرفت همه

انداز مدرسه و حصول اطمینان از همسويی ها( مطابق با چش تصويب بودجه ساالنه )درآمدها و هزينه  

 شدهانداز تعیینها با اهداف و چش هزينه

دانشآموزان، اولیاء، مردم محل، هايی با محوريت تشويق و ارتقاء انگیز معلمان، کارکنان، تصويب برنامه  

 ای که در پیشرفت دانش مدرسه و محله مؤثر هستند.والن ادارات منطقهسؤم

مشاوره و تعامل نزديک با رسانی مدرسه در فضای وب باهدف ارائه ريزی برای استقرار پايگاه اطالعبرنامه  

 و مردم آموزاندانشاولیاء 

های مدرسه پذيری برنامهولیتؤيج حاصل نشانگر عدالت محوری و مستخصیص منابع به روشی که نتا  

 باشد.

و  ءپذيری در تمام اعضاولیتؤای بودن و مسترام، دلسوزی، حرفهايجاد يک فضای آمیخته با اح  

 های مدرسهفعالیت

های های دريافتی از مردم بابت خدماتی که از طريق مدرسه )حق عضويت کتابخانه، برگزاری کالسهزينه  

وپرورش شهرستان به آموزشی مختلف، برگزاری مسابقات و...( در چارچوب مصوبات شورای آموزش

 رسد.تصويب هیأت امناء می

 و محله آموزاندانشپیشرفت  پذيری در همه اعضای مدرسه و جامعه محلی نسبت بهولیتؤارتقاء مس  

 ايجاد روابط مشارکتی در هیأت امناء مدرسه و محله و ترويج مشارکت جامعه و ايجاد ارتباطات  
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 ءامناتأها به نمايندگی از هیبر فعالیت و نظارت ءعنوان رهبر اجراول دانستن مدير مدرسه بهؤمس  

 حصول اطمینان از نظارت مؤثر بر منابع  

های وپرورش منطق بر اهداف و برنامهزی و تالش برای اجرای نوانین و مصوبات شورای آموزشريبرنامه  

 کالن مدرسه

هايی و مردم مطابق شاخص آموزاندانششده و میزان اثربخشی آنها در پیشرفت ءهای اجراارزيابی برنامه  

 رسد.نامه اجرايی نانون به تصويب هیأت وزيران میکه در آيین

های کالن کشور، برنامه راهبردی و مشیمطابقت عملکرد مدرسه با الزامات نانونی و خطبررسی   

 انداز مدرسهچش 

ان وپرورش موظف است با در نالب مقررات مربوط به تشکیل انجمن اولیاء و مربیوزارت آموزش -۵ماده 

ان اولیاء در تعیین نمايندگ شاد( برای_های موجود )شبکه آموزش دانش آموزو با استفاده از ظرفیت سامانه

خذ رأی الکترونیکی را به صورت شفاف، منسج  و نابل نظارت را برای اولیاء همه أهیأت امناء، امکان 

 فراه  آورد. دانشآموزان

های نههای اينترنت ملی و در نالب ساماوپرورش موظف است با استفاده از ظرفیتوزارت آموزش -۶ماده 

سال پس از ارس را حداکثر يکاد پايگاه اطالع رسانی)وب سايت( برای همه مدامکان ايج موجود )شاد(

شدن اين نانون موظف به االجراءون فراه  آورد و مدارس نیز مکلفند پس از الزمشدن اين ناناءاالجرالزم

 های مدرسه برای عموم مردم هستند.بارگذاری اطالعات موردنیاز اولیاء و خدمات و برنامه

 صورت رسمی از طريق شبکه اطالع رسانیجلسات و مصوبات هیأت امناء مدارس بهصورت -۷ماده 

 گیرد.و عموم مردم نرار می دانشآموزانمدرسه منتشر در اختیار اولیاء  سايت(وب)

ای صورت خوشهصورت مستقل وجود ندارد، مدارس بهدر مدارسی که امکان تشکیل هیأت امناء به -۸ماده 

شده  بندیوپرورش خوشهتصويب نامه شورای عالی آموزش ه تحصیلی، جنسیت و... مطابقمتناسب با دور

مدرسه است و مدير يکی از  ۵شود. تعداد مدارس هر خوشه حداکثر و برای آنها هیأت امناء تشکیل می

 شود.عنوان دبیر تعیین میمدارس عضو خوشه با انتخاب هیأت امناء به

نانون العمل اجرای اين مدارس در نالب دستور کیل هیأت امناء اين دستهدر خصوص تش مقررات -تبصره 

 آموزش و پرورش می رسد. به تصويب شورای عالی شدن اين نانونءاالجراحداکثر شش ماه بعد از الزم

نیست و  آموزاندانشعنوان مجوز دريافت پول از اولیاء  هیچ تشکیل هیأت امناء در مدارس به -۹ماده 

نظر مقررات مالی و دريافت شهريه تابع همان ضوابط و مقررات جاری هستند و هیأت امناء مدارس از

نام فرزندشان در مدرسه مدارس دولتی مجاز به گذراندن مصوبه برای اخذ پول از اولیاء بايت تحصیل يا ثبت

 نیستند.
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های ديگر ستند و فعالیتهای آموزشی و تربیتی اصل هدر تصويب برنامه ساالنه مدرسه، فعالیت -10ماده 

 مدرسه به هیچ شکلی نبايد مانع و مخل اجرای آنها باشند.

( نانون تشکیل شوراهای ۱۴( و )۱۱هیأت امناء مدرسه از جهت هزينه وجوه موضوع مواد ) -11ماده 

 آموزش و استان و شهرستان جانشین شوراهای مذکور خواهد بود.

نظر، برای شرکت در ربط و صاحبتواند حسب مورد از افراد ذیدر صورت لزوم، هیأت امناء می -1۲ماده 

 جلسات هیأت امناء کند.

تشکیل « شورای علمی، آموزشی و تربیتی»و « شورای مالی و پشتیبانی»ذيل هیأت امناء هر مدرسه  -13ماده 

 شود.می

برای تشکیل  فزايشیبینی شده برای تشکیل شورای مدرسه بدون هیچ گونه ااعتبار و امکانات پیش -تبصره

  يابد.امناء و شوراهای ذيل آن تخصیص میهیأت 

همه امور مالی و پشتیبانی مدرسه نبل از تصويب در هیأت امناء در شورای مالی و پشتیبانی  -14ماده 

 شوند.بررسی و تصويب می

ربیتی معلمان همه امور علمی، آموزشی و تربیتی مدرسه و ارزيابی عملکرد علمی، آموزشی و ت -1۵ماده 

 رسد.نبل از تصويب در هیأت امناء در شورای علمی به تصويب می

اند از مدير مدرسه، دو تن از اعضای حقیقی هیأت امناء و اعضای شورای مالی و پشتیبانی، عبارت -1۶ماده 

 عاونانتن از متن از نمايندگان اولیاء در هیأت امناء به انتخاب هیأت امناء، نماينده معلمان، يکيک

اند از مدير مدرسه، يکی از معاونان مدرسه به اعضای شورای علمی، آموزشی مدرسه عبارت -1۷ماده 

انتخاب ساير معاونان، چهار تن از معلمان خبره و باتجربه همان دوره تحصیلی )شاغل يا بازنشسته( به 

 انتخاب هیأت امناء، سه تن از معلمان مدرسه،

صورت مستقل نباشد، همه وظايف ان تشکیل شورای علمی و شورای مالی بهدر مدارسی که امک -1۸ماده 

 شود.اين شوراها به هیأت امناء واگذار می

ساالنه معلمان و  های آموزش ضمن خدمتوپرورش موظف است بخشی از برنامهوزارت آموزش -1۹ماده 

های الزم برای اجرای ا شايستگیجامع برای تربیت مديران مدارس ب برنامه مديران مدارس را در نالب يک

  ن نانون اختصاص دهد.شدن ايءاالجرانانون حداکثر شش ماه پس از الزم اين

های اجتماعی آنها است و در اجرای اين نانون فعالیت آموزشی و تربیت مدارس مستقل از فعالیت -۲0ماده 

های آموزشی و تربیتی ع و مخل فعالیتعنوان نبايد مانهیچهای اجتماعی محوله شده بهانجام ديگر فعالیت

 مدرسه باشد.

ت در راستای ايفای بهتر و های عمومی( مکلف اسوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی )نهاد کتابخانه -۲1ماده 

خود حداکثر طی شش ماه نسبت به تقويت و  های و از محل اعتبارت سالیانهتر وظايف و مأموريتاثربخش
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یزيکی و الکترونیکی( برای استفاده عموم مردم محله اندام نمايد. سالیانه حدانل تجهیز کتابخانه مدارس )ف

های عمومی های عمومی کشور به تقويت و تجهیز کتابخانهاز اعتبارات نهاد کتابخانه( %۵0)درصد  پنجاده

 يابد.مدارس اختصاص می

و با استفاده از ظرفیت  وپرورش مکلف است در چارچوب مصوبات هیأت امناءوزارت آموزش -۲۲ماده 

ای به و مشارکت مردم نسبت به ارائه خدمات کتابخانه های عمومیانسانی موجود خود، نهاد کتابخانهمنابع 

 عموم مردم اندام کند.

ها و وظايف نانونی خود و در کلف است در راستای ايفای مأموريتوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی م -۲3ماده 

 بها فراه  آورد.های سینمايی را در مدارس با نرخ حداکثر نی شرايط پخش فیل  ه خودسقف اعتبارات سالیان

اند در وزارت کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسالمی )پلیس پیشگیری، پلیس فتا و...( مکلف -۲4ماده 

ی، های آموزشاز محل اعتبارات سالیانه، کالس های خود وای ايفای اثربخش وظايف و مأموريتراست

نمايشگاه، نمايش فیل  و... در زمینه ارتقاء دانش عمومی امنیتی و پیشگیری از ونوع تخلف و جرم را با 

 کنند. ءاعتبارت خود مطابق برنامه مصوب هیأت امناء در مدارس اجرا

ها و ظايف و از محل اعتبارات ست در راستای ايفای بهتر مأموريتوزارت ورزش و جوانان مکلف ا -۲۵ماده 

از اعتبارات توسعه و تجهیز خود را صرف توسعه امکانات ورزشی مدارس ( %20) بیست درصد الیانه، حدانلس

 های ورزشی و توسعه ورزش همگانی در مدارس نمايد.ها، مسابقات و برنامهبرای برگزاری کالس

ريزی برای برگزاری مسابقات ورزشی، علمی، وپرورش مجاز است نسبت به برنامهوزارت آموزش -۲۶ماده 

های خانوادگی در فضای به همراه اولیاء آنها در نالب برنامه دانشآموزانفرهنگی مفرح و آموزنده میان 

 مدرسه اندام کند.

از  (%30) نل سی درصدای( مکلف است حداوزارت تعاون )سازمان آموزش فنی و حرفه -۲۷ماده 

 های مهارتی خود را متناسب با نیازهای محالت برای افراد متقاضی در مدارس برگزار نمايد.آموزش

ها و از محل اعتبارات تر وظايف و مأموريتمکلف است در راستای ايفای اثربخشوزارت صمت  -۲۸ماده 

آموزان و خانواده با زشی برای آشنايی دانشهای آموخذ هزينه نسبت به برگزاری دورهأبدون  سالیانه خود،

بنیان و با ارزش افزوده های دانشها و نیازهای صنايع کوچک، دستی و زودبازده با تأکید بر فعالیتفعالیت

 باال متناسب با نیاز مناطق و محالت و با اولیت مناطق محروم و مرزی در مدارس اندام کند.

 های فرهنگی، اجتماعی مختلف که در مدرسهست برای برگزاری برنامههیأت امناء مدارس مجاز ا -۲۹ماده 

وپرورش شهرستان نسبت به های مصوب شورای آموزششود مطابق نرخبرای عموم مردم برگزار می

 های اندام کند.ها و برنامههای برگزاری دورهدريافت هزينه

اجتماعی به تصويب شورای عالی آموزش العمل و چگونگی تعیین نرخ خدمات فرهنگی، دستور – ۱تبصره 

  و پرورش می رسد.
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وپرورش شهرستان موظف است نرخ خدمات فرهنگی، آموزشی مدارس را بنا بر شورای آموزش -2تبصره 

 ای در کمترين سطح ممکن تصويب و به مدارس ابالغ نمايد.انتضائات منطقه

در راستای ايفای  اندیغات اسالمی مکلفهای تبلوزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و سازمان -30ماده 

ها و از برنامه( %۵0)درصد  پنجاهحدانل  و از محل اعتبارات سالیانه، ها و وظايفاثربخش مأموريت

ها در مدارس اعتبارات خود را برای برگزاری مراس  جشن به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی و ديگر مناسبت

 انند پذيرايی و ... با مصوبه هیأت امناءهای ديگر مراس  همتخصیص دهند. هزينه

های خود و از محل اعتبارات ولیت و مأموريتسؤیما موظف است در راستای ايفای مصداوس  -31ماده 

های استانی و ملی سراسری حدانل دو ساعت در هفته را به پخش فیل  و برنامه در سالیانه خود، در همه شبکه

های ملی مدارس منتخب( رس )شبکه استانی مدارس استانی و شبکههای مداها و برنامهخصوص موفقیت

های مختلف محلی و استانی با های فرهنگی اجتماعی و همکاری دستگاهها و فعالیتبرگزاری مسابقات، جشن

 ، معلمان، اولیاء، کارکنان، خیران اختصاص دهد.دانشآموزانهای مختلف، مدارس، ابتکارات و موفقیت

يابی و اند در جانمايی و مکانوپرورش مکلفت مسکن، وزارت کشور و وزارت آموزشوزار -3۲ماده 

ها، مساجد و ترين مکان به بوستانريزی کنند که مدارس هر محله در نزديکای برنامهگونهطراحی مدارس به

های ورزشی، در مجاورت يکديگر ساخت شده و مجموعه مدارس دارای امکانات مختلف ازجمله سالن

های ورزش، فضای سبز و... برای استفاده مشترک مدارس و مردم محله باشند. اجتماعات، کتابخانه، زمین

وپرورش به نامه اجرايی اين ماده با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و وزارت آموزشآيین

 رسد.تصويب هیأت وزيران می

هايی با دسترسی راحی شهرها، مدارس را در مکانوزارت مسکن و شهرسازی مکلف است در ط -33ماده 

ذکرشده را  (۱۸)های محله و با مشخصاتی که در ماده سهل و آسان برای عموم مردم و مجاورت بوستان

 جانمايی کند.

وپرورش با رعايت نانون محاسبات عمومی و ديگر در راستای اجرای اين ماده وزارت آموزش -تبصره

وساز شهری مجاز به فروش و واگذاری مدارس گی ساير نهادهای مرتبط با ساختهماهن تشريفات نانونی و

 پراکنده )با مالکیت دولتی( و تجمیع آنها در نالب مدارس محوری و کانونی است.

های محلی مرتبط در انجام مشارکت و همکاری هر يک از دستگاهدولت مکلف است میزان  -3۴ماده 

های عملکردی عنوان شاخصمحور را بهو مدارس اجتماع دانشآموزانبیت های مرتبط با تروظايف و فعالیت

 از کل امتیازات( نرار دهد.(%۱0)درصد  دههای اجرايی )حدانل دستگاه

های های مرانبتوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبت به برگزاری کالس -3۵ماده 

های جوان و اجرای های پیش از بارداری برای زوج، مرانبتمادران، تغذيه و سالمت مادران، تغذيه سال 

 های پايش سالمت و بهداشت و پزشک خانواده از طريق مدارس اندام کند.طرح
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های اولیه بستر الزم های آموزشی امداد و نجات و کمکاحمر مکلف است دورهسازمان هالل -3۶ماده 

 محور را فراه  نمايند.برای توانمندسازی مردم محالت در مدارس اجتماع

وپرورش با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و وزارت ورزش و جوانان وزارت آموزش -3۷ماده 

های ايجاد خانهو از محل اعتبارات سالیانه نسبت به  مکلف هستند در راستای ايفای وظايف و مأموريت

یش از دبستان و برگزاری ی کودکان پهای بازی محیطی شاد و مفرح براها، پارکبازی، سالناسباب

  های تمرکزی در مدارس دوره ابتدايی اندام کنند.های خالنیت، بازیکارگاه

دبستانی بازی و پارک و سالن های بازی محدود به ساعات دوره پیشهای اسبابفعالیت خانه -تبصره  

 روزهای هفته بايد مهیا گردد.نیست و امکان فعالیت آن در همه

دهای های دستگاههای و نهانجام هر چه بهتر وظايف و مأموريتدولت مکلف است در راستای ا -3۸ماده 

آموزی و اولیاء آنها کشور در تخصیص اعتبارات تر به جمعیت دانشمختلف و ارائه خدمات اثربخش

مدرسه،  تناسب جمعیت محله تحت پوششريزی کند که بهای برنامهگونهها و نهادهای مختلف بهسازمان

 های دستگاه در مدرسه اختصاص يابد.بخشی از اعتبارات آن دستگاه صرفاً به اجرای برنامه

خود مطابق مفاد اين نانون های برای ايفای بهتر وظايف و مأموريتها و نهادهای مختلف دستگاه -3۹ماده 

های خود ای اجرای برنامهبر زاتی آن مکلفند نسبت به تأمین منابع انسانی، امکانات و تجهیئنامه اجراو آيین

 در مدارس اندام نمايند.

و از  هایدر راستای ايفای وظايف و مأموريتوزارت فناوری اطالعات و ارتباطات مکلف است  -40ماده 

های اطالعاتی در زندگی و های امنیت در فضای مجازی، کاربست فناوریمحل اعتبارات سالیانه خود دوره

 یاز مردم در اين زمینه را در مدارس برگزار نمايد.های موردنديگر دوره

ها و نهادهای مختلف در مدارس با حفظ استقالل های دستگاهمدارس در زمینه اجرای برنامه -41ماده 

که نهادهای ديگر بتوانند با استفاده از  طوریکننده دارند، بهکننده و تسريعآموزشی و تربیتی، ماهیتی تسهیل

های خاص مدرسه و نقش محوری آن در محله به توسعه و ارتقاء سطح کمی و کیفی نعیتها و موظرفیت

 خدمات خود دست يابند.

های حمايت از زنان اند برنامهسازمان بهزيستی، کمیته امداد و ديگر نهادهای حمايتی مکلف -4۲ماده 

زايی در مدارس متناسب با نیاز الهای اشتغرا با ايجاد دوره دانشآموزانسرپرست خانوار با اولويت مادران 

 محالت توسعه دهند.

تر ی حمايتی در راستای ايفای اثربخشسازمان بهزيستی، نیروی انتظامی، شهرداری و ديگر نهادها -43ماده 

های های فردی، گروهی، دورهاز طريق مشاوره ندمکلف وظايف و از محل اعتبارت خود ها ومأموريت

ارکت مدارس معتادان، زنان سرپرست خانواده و زنان و دختران در معرض آموزشی، با محوريت و مش

 های را تحت حمايت مستقی  نرار دهند.آسیب
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های سازمان ای ايفای اثربخش وظايف و مأموريتوپرورش مکلف است در راستوزارت آموزش -44ماده 

وساز شهری، در متولی ساختبا مشارکت ديگر نهادهای  نوسازی و تجهیز مدارس و از محل منابع خود و

ای عمل کند که فضاهای چندمنظوره مدارس )سالن ورزشی، سالن گونهطراحی و ساخت مدارس به

اجتماعات، سالن غذاخوری، کتابخانه( در بخش مستقلی از مدرسه )در مدارس چندطبقه در اولین طبقه( 

صورت مستقل و همه امکانات مدرسه به ای که شرايط استفاده بهینه از همه فضاها وگونهساخته شوند به

 زمان فراه  گردد.ه 

نانون الحاق برخی مواد به نانون تنظی  بخشی از مقررات مالی  (۵3)( ماده 2در اجرای تبصره ) -4۵ماده 

« شود.( منابع موضوع اين تبصره صرف توسعه ورزش در روستاها می%30حدانل سی درصد )»(، 2دولت )

محور روستا هزينه جونان( مکلف است منابع اين تبصره را در مدارس اجتماع دولت )وزارت ورزش و

 نمايد.

شدن اين نانون با پیشنهاد وزارت ءاالجراداکثر سه ماه بعد از الزمی اين نانون حئنامه اجراآيین -4۶ماده 

 رسد.وپرورش به تصويب هیأت وزيران میوپرورش و تصويب شورای عالی آموزشآموزش
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 رئيسه محترم مجلس شوراي اسالميأتهي

( نيانون تيدوين و تنقيیح ۴نامه داخلی مجلس شورای اسالمی و مياده )احتراماً، در اجرای نانون آيین

مدرسهه کهانون تربيهت و طيرح نظر معاونت نوانین در مورد  2۵/3/۱3۸9نوانین و مقررات کشور مصوب 

 .شودمی تقدي پيشرفت محله 

 قوانينمعاون 
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 کل تدوین قوانيندارهنظر ا
 معاون محترم قوانين

کيل نظر ايين اداره 2۵/3/۱3۸9تدوين و تنقیح نوانین و مقررات کشور مصوب   (۴( ماده )۴( و )2احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:شرح زير تقدي  میبه

  سابقه تقدیم -۱
 آئین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی ۱30بر اساس ماده 

  گرديده است  نگرديده است جاری نبال تقدي  طرح/اليحه  

 

 

 ( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور:۴( ماده )۲در اجرای بند ) -۲

 طرح/اليحه تقديمی ، از حیث ضوابط تدوين ايراد اساسی ندارد 

  نیست  است دارای موضوع و عنوان مشخص :   ۱

  نیست  است  عنوان با مفاد طرح/اليحه، منطبق :  2

  نیست  است داليل مندرج در مقدمه توجیهی کافی و به دور از اجمال :   3

  نشده است  شده است توضیحات راجع به ضرورت رسیدگی به نید فوريت در مقدمه ارائه :   ۴

  نیست  است طرح دارای موضوع واحد :   ۵

   : ماده واحده و ارائه آن در نالب  عددمواد مت   

   : نیست با ايراد مواجه  است  

سیاست های کلی نظام نانونگذاری مبنی بر رعايت اصول نانون نويسی و  9بند   6

 نانونگذاری، لحاظ : 
  نشده است  شده است

 

 شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوين نوانین در خصوص ضوابط تدوين

   

تمثیلی از موارد مورد نظر به صراحت اشاره شود برای نمونه: در الزم است به جای ذکر عبارات  -۱ايرادات 

( عبارت 3( ماده)۵در بند) -2(، استثنائی/ و ... از تاريخ 3(، فرهنگی، ورزشی و ... برای مردم در ماده)۱ماده)

( و 3) در ماده« پس از ابالغ اين نانون»درج عبارت  -3دارای ابهام می باشد. « ديگر نهادها و ادارات مرتبط»

( نانون مدنی 2( طرح زائد است و بايد حذف شود. وفق ناعده عمومی مندرج در ماده)۱9( آن و ماده )۱تبصره )

پس از الزم االجر شدن »درج عبارت  -۴زمان آغاز آثار نانون، تاريخ الزم االجراء شدن آن است و نه زمان ابالغ 

به استثناء »( عبارت 3( ماده)3مناسب است در تبصره) -۵( زائد است و بايد حذف شود. 6در ماده )« اين نانون

( از نظر آيین نگارش نانون ۴مناسب است در ماده) -6درج شود. « هیأت امنا»بعد از عبارت « مدير مدرسه
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( الزم 3( ماده )۵در بند )-7نويسی به جای استفاده از خط تیره در بندها از شماره بندی در بندها استفاده شود. 

حتا مشخص شود که از هر کدام از ادارات نامبرده يک نماينده بطور مستقل بايد معرفی شود يا اينکه است صرا

در ماده « وب سايت»کلمه  -۸فقط يک نماينده از يکی از ادارت معرفی می شود و نه چند نماينده از چند اداره. 

در -9نانون اساسی است.  ۱۵الف اصل ( لغت بیگانه می باشد و به کاربردن آن خ۴در ماده )« وب»( و کلمه ۸)

الزم است نانون مورد استناد به  -۱0اضافه شود. « دعوت»واژه « جلسات هیأت امناء» ( بعد از عبارت ۱2ماده )

(: نانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در ۴6( و )۱۱صورت کامل و صحیح درج شود برای نمونه در مواد)

نانون الحاق برخی مواد به نانون تنظی  بخشی از  26/۱0/۱372ر مصوب استانها، شهرستانها و مناطق کشو

( تلفیق شوند زيرا هر ۱3( با ماده)۱۵( و )۱۴مناسب است مواد) -۱۱ ۴/۱2/۱393( مصوب 2مقررات مالی دولت)

و ( با ه  ادغام شوند زيرا هر د۱7( و)۱6مناسب است مواد)-۱2سه ماده از نظر موضوع در يک راستا می باشند. 

-۱3ماده در مورد اعضای تشکیل دهنده شورای مالی و پشتیبانی و شورای عالی، آموزشی و تربیتی می باشند 

مناسب است عبارت -۱۴( حذف شود. 2۱در ابتدای ماده)« وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی»مناسب است عبارت 

وزارت »به « وزارت مسکن»عبارت ( الزم است 33در ماده) -۱۵( حذف شود. 27در ابتدای ماده)« وزارت تعاون»

بینی پیش« مهلت زمانی»( بدون تعیین 33نامه در ماده )تنظی  آيین -۱6اصالح شود. « مسکن و شهرسازی

( بنظر اشتباه 3۴( در ماده)۱۸استناد به ماده) -۱7دهد. است و اين، اجرای نانون را در وضعیت مبه  نرار میشده

( از نظر محتوا درای يک 33( و )3۴ماده) -۱۸ون ماده با ه  مغايرت دارند. می رسد زيرا از نظر محتوا و مضم

وزارت ( »۴۱نام صحیح وزارتخانه در ماده )-۱9موضوع می باشند و مناسب است اين دو ماده با ه  ادغام شوند. 

در ماده « نپس از الزم االجرا شد»درج عبارت -20می باشد که بايد اصالح شود. « ارتباطات و فناوری اطالعات

( نانون مدنی زمان آغاز آثار نانون، 2عمومی مندرج در ماده)طرح زائد است و بايد حذف شود. وفق ناعده ۴7

« اصول نگارش متون نانونی»در متن طرح تقديمی  -2۱شدن آن است و نه زمان تصويب. االجراءتاريخ الزم

اين طرح نیاز به کار مطالعاتی و  -22ی باشد. ( نابل مشاهده م37است که نمونه آن در ماده )رعايت نشده

 های مجلس شورای اسالمی أخذ گردد. تحقیقاتی بیشتری دارد و الزم است نظر کارشناسی مرکز پژوهش

 

 

 

 : ۲۵/۳/۱۳۸۹( قانون تدوین و تنقيح قوانين و مقررات کشور مصوب ۴( ماده )۴در اجرای بند ) -۳

 ماهوی ايراد اساسی ندارد  طرح/اليحه تقديمی ، از حیث ضوابط

  تعارض ندارد  مطابقت دارد طرح/اليحه با سند چش  انداز و سیاست های کلی نظام :   ۱

  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  3طرح/اليحه با اصل   2

  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۱۵طرح/اليحه با اصل   3

  دارد  ندارد نون اساسی مغايرت : نا ۵2طرح/اليحه با اصل   ۴

  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۵3طرح/اليحه با اصل   ۵

  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  60طرح/اليحه با اصل   6
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  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  73طرح/اليحه با اصل   7

  دارد  ندارد غايرت : نانون اساسی م ۱3۸طرح/اليحه با اصل   ۸

  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۱۱2طرح/اليحه با اصل   9

  دارد  ندارد نانون اساسی مغايرت :  ۱۵۸طرح/اليحه با اصل   ۱0

  دارد  ندارد طرح/اليحه با ساير اصول نانون اساسی مغايرت :   ۱۱

 

 ر خصوص ضوابط ماهوی شرح نظر کارشناسی اداره کل تدوين نوانین د

   

 در خصوص سند چشم انداز و سياست هاي کلي نظام

. 

 

  

   

 در خصوص مغایرت با اصول قانون اساسي 

. 

 

  

   

طرح تشکیل هیات امناء برای تمامی مدارس کشور پیش بینی شده است . ضمن آنکه اين موضوع  3در ماده -۱

و غیر انتفاعی بايد مجاز باشند تا ترتیبات اداره مدرسه را برای بخش خصوصی الزامی ندارد و مدارس خصوصی 

طبق نظر خود تعیین نمايند ، همچنین اجرای اين ماده در عمل بسیار دشوار خواهد بود و البته شبهه تحمیل 

بارمالی برای کلیه مدارس را میتواند داشته باشد که دذر عمل ترتیبات خاصی برای آن در طرح پیش بینی نشده 

در ماده حدود وظايف و اختیارات هیات های امنتاء پیش بینی شده است که شمن اينکه عمال -2. است 

بارسنگینی را متوجه هیات امناء خواهد نمود . در خصوص مدارس دولتی میتواند منتهی به افزايش هزينته های 

ريزی برای استقرار برنامه -آموزش و پروش شود . از جمله مواردی که در زير بیان میشود نابل تامل است : 

و مردم و در  دانشآموزانرسانی مدرسه در فضای وب باهدف ارائه مشاوره و تعامل نزديک با اولیاء پايگاه اطالع

از  ۴۵در ماده -3عمل ه  میتواند منجر به تداخل وظايف با وزارتخانه و ساير نهادها و سازمانهای مربوط شود . 

 است بايد با رای دو سوم به تصويب برسد .  2آنجا که اصالح نانون تنظی  
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 .شودمي تقدیم ضميمه به اظهارنظر برگتعداد .......... 

  مدیر کل تدوین قوانين
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 کل اسناد و تنقيح قوانيننظر اداره

 معاون محترم قوانين

کل نظر اين اداره 2۵/3/۱3۸9ت کشور مصوب ( نانون تدوين و تنقیح نوانین و مقررا۴ماده ) (3( و )۱احتراماً در اجرای بندهای )

 شود:به شرح زير تقدي  می

 

 

 ( : 1در اجراي بند )

 نظر اداره کل مربوطه در خصوص نوانین مرتبط و متعارض طرح/اليحه جاری به ثبت نرسیده است.

 

 

 ( : 3در اجراي بند )

 ری به ثبت نرسیده است.نظر اداره کل مربوطه در خصوص لزوم نانونگذاری بر اساس طرح/اليحه جا

 

  

 شود.کل به ضميمه تقدیم ميتعداد .......... برگ سوابق قانوني و نظر اداره

 
 

 مدیرکل اسناد و تنقيح قوانين

www.dotic.ir

http://dotic.ir


 

۱۸ 

 

کل اسناد و تنقيح قوانينضميمه نظر اداره  

 قانوني سوابق انضمام به کلاداره نظر

 
 کلنظر اداره -الف

 

 

 سوابق قانوني -ب
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