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تعالی باسمه  

  
  ریاست محترم مجلس شوراي اسالمی

  شود. نمایندگان رسیده است، جهت طی مراحل قانونی تقدیم مینفر از  27احتراماً طرح ذیل که به امضاي 
  

  مقدمه (دالیل توجیهی):
هاي آموزشی و تربیتی مدارس است که با  بخشی به فعالیت مدیریت بهینه زمان آموزش یکی از عوامل مهم در کیفیت 

ازجمله؛ شروع و پایان  هاي مختلفی تفویض اختیار مناسب محقق خواهد شد. تقویم آموزشی مدارس داراي مؤلفه
نشده است  بینی روز و تعطیالت پیش فعالیت مدارس در روزهاي سال، شروع و پایان فعالیت مدارس در ساعات شبانه

نماید. با توجه به گستردگی  که اتخاذ تصمیمات متمرکز یکسان در مورد آنها مشکالت و مسائل متعددي را ایجاد می
وین یک چارچوب کالن ملی براي تدوین تقویم آموزشی ملی و واگذاري بسیاري و شرایط اقلیمی و جغرافیایی، تد
وپرورش استان، مناطق و مدارس بسیار ضروري است. حضور معلمان و عوامل  از اختیارات به شوراهاي آموزش

نکته  اداري مدارس چند روز قبل و بعد از فعالیت مدارس (تدوین تقویم آموزشی مستقل براي معلمان و کارکنان)
دیگري است که در بهبود مدیریت زمان آموزش و ارتقاء کیفی فعالیت مدارس است که باید موردتوجه قرار داشته 

 باشد.
هاي  میزان معین از فعالیت آنچه اصل اساسی در هر برنامه آموزشی باید باشد، تحقق اهداف آموزشی و اجراي یک

ها ازنظر ساعت شروع و پایان، روز شروع  جراي این فعالیتسال تحصیلی است و تعیین زمان ا آموزشی در طی یک
وپرورش استان، شهرستان و مدرسه واگذار  صورت منعطف به شوراهاي آموزش و پایان و بسیاري موارد دیگر باید به
شود  نشده و مکرر مدارس موجب برهم خوردن تقویم آموزشی مدارس می بینی گردد. از طرف دیگر تعطیالت پیش

حل  هاي فراوان مدارس در موقعیت جغرافیایی، دوره و پایه تحصیلی با یک تصمیم متمرکز قابل لیل تفاوتکه به د
هاي  اي و مدرسه محور، مبتنی بر موقعیت هاي منطقه نیست. عملکرد درست و به وقع در این زمینه، نیازمند تصمیم

وهوایی کشور ما  ایی، گستردگی و تنوع آبترین افراد است. موقعیت جغرافی ترین و مطلع واقعی و توسط نزدیک
سبب شده مناطق مختلف کشور از شرق تا غرب کشور در زمان طلوع و غروب خورشید حدود یک ساعت تفاوت 

 داشته باشند.
گذار و تصمیم گیر در مورد تقویم آموزشی مدارس و تعیین  شفافیت در حدود اختیارات هر یک از مراجع سیاست 

وپرورش  وپرورش، استان و شوراي آموزش وپرورش، شوراي عالی آموزش هاي ستادي آموزش هحیطه اختیارات حوز
وپرورش شهرستان و نهایتاً مدرسه و شوراي مدرسه یکی دیگر از راهکارهاي مؤثر بر  استان، منطقه و شوراي آموزش

 سازي تقویم آموزشی است. ساماندهی و متناسب
شود عمالً تعطیالت مدارس چندان مورداستفاده  اولیاء شاغل سبب میناهماهنگی تعطیالت مدارس با تعطیالت 

ها در ایام نوروز تا حد زیادي  زمان با فعالیت ادارات و سازمان آموزان و اولیاء قرار نگیرد. تعطیلی مدارس، هم دانش
آموزان  شود و دانشها مفید واقع ن اي از تعطیالت نوروزي مدارس براي بسیاري از خانواده شود، بخش عمده سبب می
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خوبی از این تعطیالت استفاده نکنند. تعطیلی مدارس در روز پنجشنبه و فعالیت ادارات و  به دلیل اشتغال والدین به
ها در این روز سبب شده است، عمالً هدف اصلی این طرح که ایجاد شرایطی براي در حضور فرزندان در  سازمان

 ها است محقق نشود. کنار خانواده
از مسائل مهم در مدیریت زمان آموزش، شروع رسمی فعالیت مدارس در ابتداي مهر و بعد از تعطیالت نوروز یکی 

عنوان شروع فعالیت مدارس و عدم توجه به تعطیلی  فروردین) به 14است. تعیین یک روز ثابت (اول مهر یا 
ز از سال تحصیلی را به حالت نیمه تعطیل روزهاي قبل یا بعدازاین دو تاریخ، یکی از رویدادهایی که عمالً چند رو

رسد براي  کند. به نظر می آورد. شروع تعطیالت نوروز در اسفندماه نیز تا حد زیادي از همین قاعده تبعیت می درمی
پرهیز از چنین وضعیتی و تعیین یک تاریخ یکسان براي شروع و پایان فعالیت مدارس در هرسال، نیاز است 

وپرورش استان و شهرستان در مورد تقویم آموزشی به رسمیت شناخته شود و هر یک  شاختیارات شوراي آموز
بتوانند بر مبناي فرهنگ و اقتضائات استانی و شهرستانی خود، شروع و پایان سال تحصیلی را به روز اول هفته و 

سال تحصیلی شروع سال  در یک مثال اگر عنوان تناسب آن زمان پایان فعالیت را به روز پایان هفته تغییر دهند. به به
مهرماه  4وپرورش شروع سال تحصیلی را به شنبه  تحصیلی (فرضاً اول مهر) چهارشنبه قرار گرفت، شوراي آموزش

هاي فعالیت الزامی مدارس  طرف نیز پایان سال تحصیلی را نیز با همین الگو و برحسب تعداد هفته تغییر دهد و از آن
درستی پاسخگوي نیاز و اقتضائات کنونی نیستند، طرح  که قوانین و مصوبات موجود به این تعیین کند. لذا با توجه به

با محوریت تقویم » ها و مناطق کشو ها، شهرستان وپرورش در استان قانون تشکیل شوراهاي آموزش الحاق موادي به «
 شود مدارس به شرح ذیل تقدیم می

 شود: لذا طرح ذیل تقدیم می
   

 - بهزاد رحیمی  - جالل محمودزاده  -اسماعیل حسین زهی  -کمال حسین پور  - شیوا قاسمی پور
موسی  -صدیف بدري  -انور حبیب زاده بوکانی  -علیرضا ورناصري قندعلی  - سید محمد مولوي 

غالمحسین  - جعفر قادري  - معصومه پاشائی بهرام  -احمدحسین فالحی  - علی آذري  -احمدي 
فاطمه  -مجتبی بخشی پور  - فاطمه قاسم پور  -علی حدادي  -ه سید علی یزدي خوا -کرمی 

حسین  - محمدرضا احمدي  -سید علی موسوي  - احمد محرم زاده یخفروزان  - محمدبیگی 
 عباس جهانگیرزاده  - سیدجواد حسینی کیا  - مجید ناصري نژاد  - محمدصالحی دارانی 
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  طرح تقویم مدارس عنوان طرح:
 

 »ها و مناطق کشو ها، شهرستان وپرورش در استان قانون تشکیل شوراهاي آموزش به الحاق موادي «طرح 
  با محوریت تقویم مدارس

وپرورش ظرف مدت حداکثر دو سال با  وپرورش موظف است با همکاري وزارت آموزش شوراي عالی آموزش - 1ماده 
در مبانی نظري تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی و راهکارهاي سند » اصول زمان آموزش«رعایت 

پایه تحصیلی نسبت به تعیین و تصویب  وپرورش و بر مبناي اهداف، محتوي و برنامه آموزشی هر تحول بنیادین آموزش
 هاي کالن مدیریت زمان آموزش و تقویم مدارس مشتمل بر موارد زیر اقدام کند: چهارچوب

 تعیین تعداد روزهاي فعالیت آموزشی مدارس به تفکیک دوره و پایه -الف
 تناسب دوره تحصیلی) تعیین چهارچوب کلی براي تقویم آموزشی معلمان و کارکنان (به 
 عیین میزان ساعات موردنیاز براي فعالیتهاي آموزشی و یادگیري به تفکیک دوره، پایه، درس، فعالیتت 
 هاي ثابت مدارس همانند محدوده زمانی برگزاري امتحانات نهایی کشوري تعیین برنامه 
ها موظفند بر مبناي چهارچوب کالن مصوب شوراي عالی  وپرورش استان شوراهاي آموزش - 2ماده 

وپرورش شهرستانها نسبت به تصویب زمان آغاز و پایان سال  وپرورش و متناسب با پیشنهاد شوراي آموزش آموزش
اي اقدام کنند. تعیین زمان امتحانات نهائی و هماهنگ استانی در هرسال  تحصیلی و تعیین تعطیالت فصلی و منطقه

 رسد. تحصیلی در این شورا به تصویب می
االمکان آغاز آنها  ریزي شود که حتی اي برنامه گونه ایان سال تحصیلی و دیگر تعطیالت بهدر تعیین آغاز و پ -تبصره 

 در روز ابتدائی هفته و پایان آنها در روز انتهائی هفته قرار گیرد.
و   هاي کالن مصوب شوراي عالی آموزش و پرورش شهرستان موظف است در قالب چهارچوب شوراي آموزش  - 3ماده

پرورش نسبت به تصویب روزهاي فعالیت مدارس در هفته، تعیین ساعت شروع و پایان فعالیت مدارس در هرروز اقدام و 
 دارس ابالغ کند.مصوبات مربوط را حداقل سه ماه قبل از آغاز سال تحصیلی به مناطق و م

اي و فصلی، آغاز و پایان سال  تواند در مورد تعطیالت منطقه و پرورش شهرستان می  شوراي آموزش -4ماده 
 و پرورش استان پیشنهاد ارائه کند.  تحصیلی به شوراي آموزش

ن سال شوراي آموزش و پرورش استان و شهرستان در مورد تغییر تعطیالت تابستان و شروع و پایا - 5ماده 
  تحصیلی با رعایت چهارچوب هاي کالن تصمیم گیري نماید.

در مواقع ضروري و پیش بینی نشده براي تصمیمگیري در مورد تعطیلی یا بازگشایی مدارس، جلسه  -6ماده 
شوراي آموزش و پرورش (استان و شهرستان) به صورت مجازي تشکیل و مصوبات شوراي مذکور از طریق دبیر یا 

  ابالغ میگردد.رئیس شورا 
  

) قانون تشکیل 4ماده (» 2«و بند  1376،06،18  قانون بازگشایی مدارس در اول مهرماه هر سال مصوب  -7ماده 
با اصالحات و الحاقات  1372،10،26شوراهاي آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 

 گردد. بعدي لغو می
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