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 مقدمه

  رآموزش م پرمرش د   ومس م رسعع س تربيت م ت ليم نظامبرنامۀ توسعع ۀ سععیووتس م سععامانامس  ووم  

مپرمرش، وبالغس مقام  ماي کلس ویجاد تلوح در آموزشتوجه به سياست  ، با «1241-1242»   سععععاح تلييلس  

ماي جایا مزورت    مشعععسخطسعععیا تلوح بیيادیم آموزش م پرمرش،     م رومکارماي   وماوف م ظم رمبري، 

سیا   آنمرتبط با ماي زیرنظامسیا تلوح بیيادیم م  مبتیس بر آموزش م پرمرش،  میظور  م به 1د فرودستس م سایر و

م   وماوف   لياتسِ سعععیا تلوح بیيادیم آموزش     1/24م  8/5)موضعععون بیاماي    مایریت بهيیۀ میابع ونسعععانس     

وي به نلوي تیظيم شعععاس وسعععت که ضععع م   ریزي میطقهتفویض وختيار م تسعععهي  برنامه با رمیکرد پرمرش(،

رومم  وي رو فماي میطقهما م توجه به تفامتما، ومکان ون طاف پذیري رمششععفافيت م عط يت تلقش شععاخ  

 آمرد.  

ساس،   سیووتس م    بر ویم و ستور ول    توس ه    مزورت آموزش م پرمرش  ووم  آموزشس م تربيتس سامانامس   د

 باشا:، به شرح ذی  مس1241-1242در ساح تلييلس 

 ريفاتع

يس آن شورو وز پیج ک يته تخيذی  شوروي رومبري توس ه مایریت م به  یوون یکس  كميته سرمايه انساني

م امنت توس ه مایریت م سرمایه ونسانس  43/14/1232مورخ  12232/32/244 )بخشیامه ش ارست ریف شاس 

ماي سامانامس نيرمي ونسانس مزورت آموزش م ریزي م وجرویس ن ودن برنامهکه به جهت برنامه (رئيس ج هور

ریزي رنامهرئيس مرکز بم امن برنامه ریزي م توس ه میابع،  و ضاي آن  بارتیا وز:پررمرش تشکي  مس گردد م 

نيرمي ونسانس م ومور ودوري، م امن آموزش وبتاویس، م امن آموزش متوسطه، م امن پرمرشس م فرمیگس، م امن 

تربيت بانس م سالمت، رئيس دونشگاس فرمیگيان، مشامر مزیر در ومور میابع ونسانس م یکس وز مایرون ک  

 رمرش وستان ما )شهرستان ماي وستان تهرون(آموزش م پ

 ریزي میابع ونسانس م ومور ودوري مستقر وست.در مرکز برنامه ک يته مذکوردبيرخانه ض یاً 

 كميته توسعه مديريت آموزش و پرورش آموزش و پرورش استان و تيريكارگروه توسعه مد

، در م میطقهان در وست نامهوسيش میشان و ساتي  ل سدرخيوص چگونگ يريگميتیها مرجع تي  /ناحيه:منطقه

رمس توس ه کارگ"با  یوون:  ريگميم تي  يزیرنهاد برنامه کی ۀشاس، بر ها مييمقرروت ت چارچوب ضووبط م 

 2موضون مادس /ناحيه )میطقهک يته توس ه مایریت آموزش م پرمرش م  نآموزش م پرمرش وستا تیریما

                                                             

مارخ  15201. از جمله مصووات ش روواراه را توه هامووره مدسوسا  مووست ب شنامووا ت شوور مه   ه رووم رب رووم رب   1

 وزارهي 51/50/1130مارخ  111501و  22/52/1131
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مورخ  123452م  (21/42/1233مورخ  24251ماي ش ارس بخشیامه ميوبتيویب نامه شوروي  الس ودوري 

 يريگميتي  اريشود. وختیاد مس« م ک يته کارگرمس»در ویم شيوس نامه با  یوون که  ،وست "(42/48/1235

بر  دما،سرور مع ريمیاطش رو تلت تأث سونسان يرمين تيکه کيفيت م ک  سف   م ونف االت سدرخيوص ت ام

  گرمس وست.کار میو ۀ ها

وز وجزوي ساختار سازمانس وست که در عالب یکس وز ونوون تشک  ماي سازمانس، م امنت، : واحد سازماني

ودورس ک ، دفتر، مایریت، ودورس م سایر موورد مذکور در بیاماي ب اي ویم ضووبط  هاس دور ونجام مظایف 

ا، پست سازمانس متیاسب با وختياروت آن باشا. در رأس مر موحمتجانس م مرتبط با وماوف دستگاس وصلس مس

 .شودپيش بيیس مس

 :عبارتند از و پرورشي فرهنگي واحدهاي سازماني آموزشي

در  ،كليۀ مدارس و مراكز آموزشي دولتي و غيردولتي در داخل  وخارج از كشور الف( 

وسطۀ دمم وسطۀ ومح م مت)پيش دبستانس، وبتاویس ومح، وبتاویس دمم، وبتاویس، متتلييلس ماي مریک وز دمرس

وي م کاردونش(، در ونوون:  ادي، وستثیایس، وست اودماي درخشان، شاما، و م وز: نظري، فیس م حرفه

ثارگرون، ماي جوور، بزرگساالن، ویرمزي،  شایري، ميأت ومیایس، دبيرستان موبسته میرستاندملتس، شبانهن ونه

مستایس م  شایري، مجت ع آموزشس م پرمرشس شهري، آموزش وز روس دمر، مجت ع آموزشس م پرمرشس ر

 م چیيمم بيم ول ل  م مروکز یادگيري مللس سوودآموزي. مارسۀ مرزش م مارسۀ عرآن، مارسه تطبيقس

ماي ، وردمگاسپژممشس م تخييس شیاختسماي فرمیگس م تربيتس، مروکز مشامرس م خامات رمونکانون

ماي م مرزشس، پایگاس سماي آموزشما، مجت عخانوودس، دورولقرآن سآموزي، مروکز مشامرس م رومی ایدونش

 آموزون با مشکالت میژس یادگيري.آموزي، مروکز آموزشس م توونبخشس دونشدونش سرومايسالمت، پژممش

ما، ودوروت ک  م دفاتر حوزس ستادي، سازمانهاي مج و ه م امنت: واحدهاي سازماني اداري( ب

ماي آموزش م پرمرش، موزش م پرمرش وستانها م ودوروت میاطش م نووحس م ن اییاگسموبسته، ودوروت ک  آ

 ماي مرکزي.خووبگاس

باشگاس م خانۀ م لم، کليیيک  :«درماني مركز» و «مركز آموزشي و رفاهي»واحدهاي سازماني  (ج

 م آشپزخانۀ مرکزي. م درمانگاس فرمیگيان
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 ماي آموزشس، گرمسم لم رومی اي رمستایسزمانس نظير )به موحا ماي سا ( واحدهاي سازماني مجازي:د

صرفاً  شودکه( وطالق مسشاگان م مأموریم، دونشجویان مت ها خامت ، نهضت سوودآموزي م میتق م تربيتس

 گيرد. جهت ثبت وبالغ وفرود مرتبط با موحا ماي مذکور مورد وستفادس عرور مس

ماي چیا رمستاي مجامر در یک رمستا ت الزم، کالسبا عرور دودن ومکانا ( طرح روستا مركزي:هـ

 .تشکي  م دونش آموزون بروي تليي  به آن رمستا رفت م آما خوومیا کرد

 رفرآییاد وز ومکانات آموزش ولکترمنيکس وستفادس )حضوري و غير حضوري(: هاي تركيبي( آموزشو

 یادگيري

ماي مهارتس به مؤسسات تولياي موزشموگذوري بخشس وز آ: )برون سپاري( هاي دوگانه( آموزشز

 گوییا.برمن سپاري مس م خاماتس خارج وز آموزش م پرمرش طبش عروردود مشخ 

 

 ايجاد و يا تغيير اطالعات واحد سازماني

شود. ضرمري وست یک کُا موحا سازمانس م یک کا فضا وختياص دودس مس ،موحا سازمانسبه مر 

)گرمس سازمانس، دمرۀ  موحاماي سازمانس ا تغيير فيلاماي وصلسی عط يت ویجادپس وز آموزشس، میاطش 

ربط، بروبر دستورول    موحاماي ذيبا م کاري  ،تلييلس، زیردمرس، نون ودورس، جیسيت م نون موحا(

موحا  درخووست کُامپرمرش وستان، ودورس ک  آموزش وز نامه،مربوط م متیاسب با ضووبط ویم شيوس

ماي وصلس وحروز شرویط شاخ  .این ای25/54/1124لغایت  15/42/1124 ریخجایا رو وز تا سازمانس

 ا مسافت بيم ماورس مستقر در مر میطقه، مشخ  آموز به کارکیان، بُتخيي  کا وز ج له نسبت دونش

آموز م ... )که تاکیون به صورت تفویض به میاطش م ن ودن ظرفيت فضاماي آموزشس جهت وستقرور دونش

جغروفيایس مجاز دس وست( بررسس م درصورت  ام مجود ظرفيت در سایر ماورس در ملامدس ما بووستان

سازمانس جایا ثبت م در غير ویم صورت ومکان ثبت درخووست به کاربر  درخووست کا موحا ،ثبت نام

 شود.دودس ن س

 زمان فعاليت واحد سازماني آموزشي 

ورد نوآموزون، در یک ساخت ان وختياصس، آموزون م حسب موز دونشتليي  یک گرمس  -يك نوبته

ما در مج ون، یک موحا سازمانس ملسوب شاس م یک گرمس در معت صبح یا  ير. ویم عبي  مارسه

 ما عاب  تخيي  وست.کارکیان ودوري به آن
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یک  نوبت مرکه  ؛آموز در یک ساخت ان، با ومعات کاري متفامتتليي  دم گرمس دونش -دو نوبته

  شود.مسمجزو با کُا سازمانس مستق  عل اود موحاسازمانس 

 .در دم معت صبح م  ير وختياصس،در یک ساخت ان آموز تليي  یک گرمس دونش -دو وقته

 وضعيت واحد سازماني آموزشي 

ـ مستقل: مارسۀ ف اح در یک نوبت کاري که وز یک دمرۀ تلييلس تشکي  شاس م تلت مایریت  الف 

  نگرفته باشا.مجت ع آموزشس م پرمرشس عرور 

در یک نوبت کاري متشک  وز دم یا مارسه درصورتس که ف اليت یک  :ب ـ ضميمه و ضميمه دارد

يشتریم دوروي ب مارسۀ ،چیا دمرۀ تلييلس مختلف باشا م در یک یا چیا ساخت ان جاو تشکي  شود

ب مج ون )با وحتساماورس بیاي به آن، طبش درجهشود م ملسوب مس« ض ي ه دورد» ،آموزدونش

مارسه یا ماورس  م خيي  خووما یافتتنيرم  آموزون ماورس ض ي ه م ض ي ه دورد(،دونشک  

)به  شودمارسه با ج  يت بيشتر ودورس مستلت مایریت ، تربزرگ مارسۀ « ض ي ه»صورت هب ،دیگر

درصورت مسامي بودن ت اود  یایا(.آموزشگاس ض ي ه صرفا نيرمي آموزشس تخيي  مس

، دیگر مارسه یا ماورسم « ض ي ه دورد» ،تلييلس باالتر مارسۀ دمرۀمض يت  ،وزونآمدونش

 شونا. شیاخته مس« ض ي ه»

تبيرس: وصالح مض يت موحا سازمانس بر وساس ویم ضووبط در سامانه مربوط نياز به تغيير کا موحا 

 اشیا.بوز صامر وبالغ مس سازمانس ناوشته م میاطش م نووحس ملزم به تغيير ویم مولفه در سامانه عب 

 ساير تعاريف 

آموزون وستثیایس، بر  هاۀ سازمان مسئوليت ت ليم م تربيت دونش :سازمان آموزش و پرورش استثنايي

 .آموزش م پرمرش وستثیایس وست 

 میژس نيازماي با آموزوندونش وز برخس آن در که وست رمشس: فراگير -تلفيقي آموزش

 مايبرنامه وز گيريبهرس با مجایامس شاس  آموزوندونش سایر کیار در ،( ادي) پذیرو مايدرکالس

 خامات وز وستفادس با درسس، برنامۀ سازيمیاسب م مليطس مايونطباق ت هيا مشترك، درسس

 .پردوزنامس تليي به نياز(، صورت )در گرتسهي   یوون به روبط م لم

 م مرزي موشبهر با وست آموزيدونش: )فخفي هديدآسيب(حركتي  – جسمي معلول آموزدانش

 عادر تاحامدي، مردم، یا م تلتانس فوعانس، مايوناوم در خفيف دیاگسآسيب  لتبه  که باالتر
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 وز نياز به وستفادس آموزشس، ومکانات وز میايبهرس بروي وست؛ وما خود شخيس ومور ونجام به

 .دورد میژس تجهيزوت وبزورما م تسهيالت،

 باالتر م مرزي موشبهر با وست آموزيدونش :)شديد هديدآسيب (حركتي – جسمي معلول آموزدانش

 ومور به ونجام عادر دم، مر یا م تلتانس فوعانس یا مايوناوم در شایا دیاگسآسيب  لت به که

 مايرمش ت ای  م ونطباق تسهيالت، ویجاد با توونامس آموزدونش ویم. نباشا خود شخيس

 پرمرشسم  آموزشس ومکانات وز میژس، تجهيزوت م وبزورماوستفادس وز رشس، پرم م آموزشس

 .کیا گيريبهرس

 ونلروف دم) موشس   لکرد در دور،م یس طوربه که وست آموزيدونش :ذهني توانكم آموزدانش

 ناتوونس م دورد مجود ملامدیت مي، م   لس وجت ا س سازشس، رفتار (،ميانگيم زیر وستاناورد

 وز ذمیس، توونسکم آموزوندونش. وست پيوسته معون به سالگس 18 سم وز عب  م رشا سیيم در وم

 م سازمان شونامس تقسيم پذیرآموزش م پذیرتربيت پذیر،ح ایت گرمس: سه به آموزشس نظر

 پذیرآموزش ذمیس توون کم آموزوندونش تربيت م ت ليم مسئوليت وستثیایس، پرمرش م آموزش

 .دورد  هاسبر  رو 34 تا 54بهرموش با

 یکایگر به موبسته که بيشتر، یا م لوليت دم دوروي وست آموزيدونش :معلوليتي چند آموزدانش

 .گذوردمس تأثير مي آموزشس رمي   لکرد بر که وست حاي در ماناتوونس ویم م نيستیا

حتس  يزون باعي اناس شیوویسشود که با مآموزي وطالق مسبه دونش :دانش آموزان با آسيب شنوايي خفيف

ب دریافت مطال عادر بهماي آموزشس، گيري وز رومی ایسبا وستفادس وز مسای  ک ک شیوویس م بهرس

 باشا.ب  مسدسس 25-13فت شیوویس وم بيم شیياوري م گفتاري نبودس م ميزون وُ

 ن باعي اناس شیوویسکه با ميزو شودآموزي وطالق مسبه دونش :آموزان با آسيب شنوايي عميقدانش

رغم وستفادس وز مسای  ک ک شیوویس نتوونا گفتار رو وز طریش حس شیوویس بشیود م ميزون وفت  لس

 باشا.دسس ب  م یا بيشتر مس 34شیوویس وم

 شود که ميزون باعي اناس بيیایس آنها با وستفادس وز مسای  ک کبه وفرودي وطالق مس :آموزان كم بينادانش

 ماي  ادي نبودس م برخوردوريملامد وست که عادر به وستفادس وز خطوط کتاب اي کم مبيیایس به ح

وصالح  ات بيیایسشماي درشت خط باشا. حاوکثر مستلزم وستفادس وز کتاب مپرمرش،آنان وز آموزش

 باشا.شاس چیيم وفرودي بيست مفتادم مس
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رغم ا  لسایس بودس م یا ميزون باعي اناس بيیایس آنهشود که فاعا بيیبه وفرودي وطالق مس :آموزان نابينادانش

وستفادس وز مسای  ک ک بيیایس به حاي کم م ملامد باشا که ویجاب ن ایا آموزششان وز طریش 

ات بيیایس وصالح شاس چیيم کودکان شماي آموزشس میژس م خط بری  صورت پذیرد، حاوکثر رمش

درجه، بيشتر  24م یا زومیه دیاشان در بزرگتریم عطر وز  )بيست دمیستم( ک تر بودس آموزونس وزم دونش

 .نيست

وجت ا س،  ت ام  م ورتباط مايحيطه در که وست آموزيدونش :اُتيسم طيف اختالل با آموزدانش

   لکرد بر که ميزونس به وست، خود م ساالن گرمس با م یادوري تفامت دوروي ملامد تفکر م رفتار

 گذورد.مس وثر مي وجت ا س آموزشس م

ي یا ماي رفتارشود که در آن پاسخگفته مس آموزونسدونشبه  :هيجاني -آموز با اختالل رفتاردانش

در مارسه به صورت مست ر با میجارماي پذیرفته شاس بروساس سم، جیسيت، عوميت یا آنان ميجانس 

س دیاگ لت آسيبوي که بامن دوشتم دوري با م ساالن خود دورد به گونهفرمیگ، تفامت م یس

موشس، حسس یا جس س بر   لکرد تلييلس، رفتار کالسس، مروعبت وز خود، رموبط وجت ا س، 

 سازگاري شخيس م سازگاري شغلس وثر بگذورد.

 رغم دوشتم موشبهر  ادي مآموزونس که  لسکودکان م دونش كودكان داراي مشکالت ويژه يادگيري:

رو ماي ماورس گيري کام  وز آموزشبهرسومکان  ب،ماي درمن فردي م آموزش میاستوون یاي

 شان نيست. ، لذو پيشرفت تلييلس آنان متیاسب با سم م پایه تلييلسناوشته

شود که در مارسۀ  ادي تشکي  به کالسس وطالق مس (:كالس مرجع )در آموزش و پرورش استثنايي

خشس ببيیس برنامۀ آموزشس م توونگردد. در ویم کالس، م لم مرجع، خامات میژس، وز عبي  پيشمس

ماي کوچک صورت فردي یا در گرمسآموزون با مشکالت میژۀ یادگيري م رفتاري رو بهدونش

 دما.آموزون وروئه مسنفر(، به ویم عبي  دونش 1)حاوکثر 

ه ب ، بروي پاسخگویس)دملتس(آموزشس  اديم ل س متخي  وست که در موحاماي : معلم رابط

یش وز طر فروگير(، -آموزون تلفيقس)دونش شس م پرمرشس کودکان با نيازماي میژسنيازماي آموز

پشتيبانس م م کاري با م لم کالس، تسهيالت م خامات آموزشس، پرمرشس م توونبخشس میژس 

 آمرد.مسآموزون با نيازماي میژس رو فرومم نوآموزون م دونش
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 اهداف 

  بارتیا وز: ول    دستورویم ي تریم  وماوف مورد نظر در تامیم م وجرومه 

 س؛میابع ونسان يمربهرس شیوفزو -1

 ؛گانهماي ششم مفاد مرتبط با زیرنظام سیا تلوح بیيادیم آموزش م پرمرش ن ودنوجرویس  -2

 ما در آموزش م پرمرش؛ورتقاء کيفيت ف اليت -2

 ریزي میابع ونسانس؛ماي برنامهتوس ه م ت  يش ف اليت -2

 . يم بازماناس وز تلي ميالزم ولت ل دونش آموزونحاوکثري جذب  -5

 کشور سروسر در آن  ادالنۀ توزیع م ونسانس میابع وثربخش م بهيیه بکارگيري م سامانامس -1

وجرویس  م کارماي سععاز آمردن فرومم م م ل ان م مایرون و تقادي م حرفه وي شععایسععتگيهاي تقویت -3

 ماورس پرمرشس ماياليتف  م تربيتس مايبرنامه در ویشان موثر م ف اح مشارکت بروي

 نظریات م بررسععس م لم تربيت کیار در م ل ان دونشععجو کارمرزي م کارآموزي بروي ریزي برنامه -8

 متربيت ت ليم جایا

 هاي اجراييسياستها و رويكرد

یژس به  توجه م ي ممرکز رمسععتا طرحۀ توسعع  م يرمزشععبانهماورس، با تأکيا بر ماورس  تيفيورتقاء ک -1

 ؛یهماي چیاپاکالس

موظف م   صعععورت، به موجودم عروردودکارم يم   پي انس  ،رسععع س میابع ونسعععانس   طریش وز ازما ي ن ميتأم  -2

  یاوللزمم غيرموظف؛

ایت با ر  ،نياز وز مل  نيرمماي موجا شرویط میارج در عوونيم مربوط مخریا خامات آموزشس   تأميمتبيرس:  

 دریافتس وز ستاد صورت خووما پذیرفت؛بروساس مجوزماي م  1241ما ضووبط بودجه وي ساح ملامدیت

کارگيري   به سعععازمانامس بهيیه م وسعععتفادۀ کام  وز سعععا ات موظف ت امس نيرمماي شعععاغ ؛ م چیيم               -2

 تبع آن، کامش ميزون وبالغ غيرموظف؛حاوکثري نيرمماي دوروي کسر سا ت موظف م به

ش م متوسععطۀ ومح/ متوسععطه دمم   وي/ کاردونماي فیس م حرفهم فضععا در دمرس سععازمانامس میابع ونسععانس -2

 ؛با ر ایت  اولت در توزیع میابع صورت موحا م یکپارچهنظري، به
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 یوون یکس وز ، به 2مطابش با ضععووبط م عوونيم وسععتفادس وز سععازمکار نق  م ونتقاالت درمن م برمن وسععتانس -5

 م ت ای  نيرمي ونسانس میاطش؛ تأميمماي روس

شت نيرمماي موجا   -1 ستگس      ومت ام به نگهاو ش ک بود عاب   )وختياري( در مووع س که میطقه با 2شرویط بازن

 مالحظۀ نيرم مووجه وست.

ماي آموزش م پرمرش م                   -3 ياز تأميم ن گان در  بازنشعععسعععت یاي  يت م توون  حاوکثري وز ظرف فادس  وسعععت

  با 1235 ميععوب بازنشععسععتگان  بکارگيري م یو يت عانون چارچوب در توون یاسععازي میابع ونسععانس 

 ،(يب ا وصالحات

با دریافت حقوق وز مباأ به طور خاص م ملامدیت در و طاي مأموریت به سعععایر   مأموریتم ان ت وز  -8

 ؛ونتياب م ل ان در مشاغ  دیگرم یا تغيير مض يت م  مادستگاس

ي  ماماي دویر در بخش دملتس، در میاطش شعععهري م رمسعععتایس، برپایۀ سعععياسعععتمایریت ت اود کالس  -3

، ودغام  «ج  يتماي کمسامانامس مض يت کالس   »م « یاطش ک تر توس ه یافته توجه میژس به م» رومبردي

ج  يت م   پایۀ کم  ماي تک  کالسم چیيم تج يع  ماي کم ج  يت مم پایه در یک مارسعععه؛ م       کالس

 ماي چیاپایه؛تشکي  کالس

  ماي ما م رشعععته   آموزون دمرۀ متوسعععطۀ دمم بخش دملتس م غيردملتس، در شعععاخه   توزیع متووزن دونش  -14

 وي م کاردونش )شهري م رمستایس(؛ماي فیس م حرفهرمیکرد توس ۀ آموزشمختلف، با 

 ون؛ماي وبالغس مزورت متبوستثیایس، بر وساس دستورول   آموزش م پرمرش توس ۀ پيگيري برنامۀ -11

ماي چیا گانه،      بتیس بر مهارت ماي ضععع م خامت ميعععوب م    در عالب دمرس    آموزش م ل ان تربيت م   -12

 فروگير –ماي چیا پایه م دونش آموزون تلفيقس آموزون وستثیایس در کالسش تلييلس دونشجهت پوش

وس ه یافته،   ت ، مخيوصاً در میاطش دم زبانه، رمستایس،  شایري م ک تر    دبستانس ماي پيشتوس ۀ آموزش  -12

 ماي وبالغس مزورت متبون؛ دستورول    بروساس

امش  ک  ترح م نظارت دعيش بر وجروي عوونيم م ضووبط سامانامسمیظور وِ  اح کیما، به برمزرسانس سامانه -12

 ماي پرج  يت تروکم کالس

 ؛يرگيميتي  م سازيميتي  نظام در یسوجرو سطوح مشارکت شیوفزو م اروتيوخت شتريب ضیتفو -15

                                                             

 و گانه گزسرش و امس دام  ر مش غل   :راراه ع لي انقالب فو رتي 33م ل  011مصاته رم رب    (4)هتصوب  مط تق ت  .  2

)امس ن، رهومس ن، مرطقه و ن حنه( خاا د تا  و صوف  از « تواه تام»سي  ر آمازش و شوورش، تو ام س نن ز آمازري و هوتن

مس دامي و اتق ه ر سف        ردن ننوو از تام ته مرزله قطع راتطه ا را . خ رج  روکا  ر آزمانه ه ورو ه انج م مي  طوسق 

 .تواه تام خاا د تا 

 آن لسذ ه   هتصوب و هکشار خدم ش ق نان 151 م  ب  اسرع  ت .  1
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 انس؛ونس میابع سازيبهيیه میظور به( درس کالس) م لم درگرمس ونسانس نيرمي بکارگيري وملویت -11

 م مقتضيات بومس م مللسیابع ونسانس مبتیس بر آمایش سرزميیس م تلييلس مایریت م -13

 مارشته مشاغ ، آموزشس، متیون ماي مليط با متیاسب ونسانس، میابع تخيي  م سامانامس نيازسیجس، -18

 درس ماي کالس ت اود"میژس به ترکيبس ماي شاخ   بر تأکيا با پرمرش، م آموزش موع س نياز  م

 "دویر م دونش آموز

سانس،  میابع سامانامس  -13 شس  ثبات رمیکرد با ون سبت  تقلي  م بخ شس  کارکیان به ودوري نيرمماي ن   آموز

سانس،  میابع مري بهرس وفزویش کارماي م ساز  م طروحس   ماورس م ماکالس سامانامس  بر تأکيا با ون

س ه  رمیکرد با پرج  يت م ج  يت کم ستا  طرح م رمزي شبانه  ماورس تقویت م تو  به مرکزي، رم

 ميوب مايشاخ  بروساس یافته، توس ه ک تر در میاطش میژس

 

 



 

 

 

 

 

 

 بخش دوم

 آموز، کالس و مدرسهضوابط سازماندهي دانش
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ما م وستانماي با  یایت به تفامتبر مبیاي سياست کامش ت رکز م تفویض وختيار به سطوح وجرویس م  

آموز بت دونش، نسآموزي، فرمیگس م وجت ا س، تروکم دونششرویط وعلي س وز نظر پروکیاگس جغروفيایس، میاطش

ما سازمانامس بهيیۀ کالس میظور غيرموظف م .. م بهتخيي  سا ت د نيرمماي موظف، ، ت اوبه گرمس م لم

گذوري تا حا م کم، سياست موجود،میابع ونسانس  مريآموزون م وفزویش بهرسدونشدبستانس م نوآموزون پيشم 

 وست.  کارگرمس وستان تخاذ تي يم در برخس وز ومور ویم شيوس نامه، بر  هاۀوجرویس م و

 دولتي -مدارس عادي ضوابط تشكيل كالس و مدرسه در 
در  ي چیاپایهما(، کالسوختياص سا ت غيرموظفدرصورت مووجهۀ میاطش آموزشس با ک بود نيرم )

 .شونامس سسازمانام (1ش ارس )مطابش ضووبط جامح ماورس رمستایس،  شایري م شهري 

 ماي چیاپایه(.  ت ييم ظرفيت کالس بیاي دونش آموزون در کالس1-2جامح )

 رديف
آموزان مدرسهتعداد دانش  

 مديرآموزگار  تعدادآموزگار تعدادكالس
شش پايه  پنج پايه سه و چهار پايه دو پايه  

نفر 52تا  1 نفر 52تا   نفر 12تا   نفر 12تا    1 - 1 

نفر 02تا  5 نفر 02تا   نفر 52تا    5 1 1 

نفر 02تا  0  0 5 1 

نفر 52تا  0  0 0 1 

نفر 02تا  2  2 0 1 

 شهرمایس که-بیاي فوق در ماورس رمستایس م  شایري م ماورس شهرماي کوچک )رمستاضووبط کالس

 گردنا.ونا( و  اح مسماي وخير وز رمستا به شهر تبای  شاسطس ساح

 21/11/32مورخ  222121/244نامه ش ارس بيشتر، سا ات آموزش مفتگس مطابش شيوس ماي سه پایه مدر کالس

 ولتاریسیابا م به تیاسب آن، به مایر آموزگار )م امن آموزگار( م م ل ان ویم کالسها، حشوفزویش مس

 پردوخت خووما شا. 
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 ا پایه ماي چی(.  جامح تخيي  سا ات غيرموظف بروي تاریس م ل ان کالس2-2جامح )

 تعداد پايه

ساعات آموزشي 

اضافه شده به 

 ازاي تعداد پايه

تعداد سقف 

دانش آموز 

 در كالس

 ساعات آموزشي اضافه شده به ازاي تعداد دانش آموز مازاد برحدنصاب

ي مبنا( )تعداد پايه

 51 0 سه پايه
 آموزدانش 51-51

 ساعت( 5) 

 آموزدانش 22-20

 ساعت( 2)

 آموزدانش  21-22

 ساعت( 2)

 نفر و باالتر 21

 ساعت( 4)

چهار پايه )يك پايه 

 52 2 اضافي(
 آموزدانش 54-52

 ساعت( 2)

 آموزدانش 51-51

 ساعت( 4)

 آموزدانش 51-51

 ساعت( 1)

 آموزدانش 20-51

 ساعت( 1)

پنج پايه )دو پايه 

 55 2 اضافي(
 آموزدانش 52-52

 ساعت( 4)

 آموزدانش 51-54

 ساعت( 1)

 آموزدانش 51 -51

 ساعت( 1)

 آموزدانش 20-51

 ساعت( 1)

شش پايه )سه پايه 
 50 4 اضافي(

 آموزدانش 52-55
 ساعت( 1)

 آموزدانش 54-52
 ساعت( 1)

 آموزدانش 51-51
 ساعت( 1)

 آموزدانش 20-51
 ساعت( 1)

 فماي مختلآموز در کالسِ دمرسضووبط تشکي  م وست رور ماورس  ادي دملتس م حاوکثر ت اود دونش

راساس هاي تحصيلي بسقف تعداد كالس دورهباشا. الزم به ذکر وست تلييلس، به شرح جامح ذی  مس

 مشخ  خووما شا. قرار داد توسعه سنواتي مناطق/ نواحي به تفکيك واحدهاي آموزشي

 بیاي دونش آموزون تک پایهت ييم ظرفيت کالس(.  2-2جامح )

 دورۀ تحصيلي

حدنصاب 

 تشکيل مدرسه

 )مستقل(

حد نصاب 

استمرار فعاليت 

(قلتمس) مدرسه  

حداقل تعداد 

آموز در كالس دانش

 )تك پايه( روستايي

حداقل تعداد 

دانش آموز در 

 كالس شهري

حداكثر تعداد 

آموز در دانش

  كالس تك پايه

 22 22 12 -- -- ابتدايي

 22 22 12 -- -- ابتدايي اول

 22 22 12 -- -- ابتدايي دوم

 21 24 12 14 35 متوسطۀ اول

 متوسطۀ دوم
 35 دبيرستان

24 
12 12 21 

 28 12 14 24 هنرستان

دبيرستان )دوره اول و 

 دوم( شبانه روزي
84 54 18 18 21 

 28 12 12 54 84 هنرستان شبانه روزي

 توضيحات:
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  ماورس  شایري بروبر ميوب سس م مفت يم جلسه ک يسيون م يم شوروي  تأسيسضووبط م مقرروت

 باشا.مس 11/43/1233موزش م پرمرش مورخ  الس آ

 رمزي، در سایر موورد، کارگرمس وستان در شرویط به جز در مورد حانياب تشکي  ماورس شبانه

ر آموزون به ماورس دیگخاص م متیاسب با ک يت نيرمي ونسانس، مض يت فضا م ومکان دسترسس دونش

 توونا: مس

  کامش دما. رصاد 25ف اليت مارسه رو تا حانياب وست رور 

 درصا کامش دما. 25آموز در کالس رو تا حاوع  ت اود دونش 

 درصا وفزویش دما. 14آموز در کالس رو تا حاوکثر ت اود دونش 

در ویم صورت ضرمري وست موورد ميوب شاس فوق، با توجه به سطح دسترسس دودس شاس به وستان م میطقه، 

 ا ملاسبات الزم بروي تخيي  نيرم صورت پذیرد. ماي ذیربط مشخ  م وِ  اح گردد تدر سامانه

   تأیيا با خاصم یون بودس م در شرویط  نفر 21باالتر وز  ت اود دونش آموزدویر ن ودن کالس درس با 

 .خووما بودپذیر ومکان کارگرمس توس ه مایریت وستان

 

   ارس در جامح شم شاس و الحانياب وز آموزون ک تر دونشبا ت اود  ،متوسطه ماورس تيف الوست رور 

پذیر خووما بود. درویم صورت، یکس وز دبيرون رمزي ومکانمشرمط به  ام دسترسس به مارسه شبانه( 2-2)

 یوون سا ت وز تاریس موظف مفتگس، به صورت ت ام معت،  به 12یا میرآموزون مارسه، ض م کامش 

 کیا. دبير یا م امن میرآموز ونجام مظيفه مس م امن

 نفر میرجو در یک  15وي م کاردونش تشکي  کالس با ماميت کارگامس با ت اود فیس حرفه در شاخه

نفر برسا، تفکيک کالس  22+1 بهپذیر وست. درصورتس که ت اود میرجویان کالس کارگامس ومکان

 خووما بود. ميسرمذکور به دم گرمس   لس 

 تیر ا يما، برورش در کالسش ا ثيوز ح ،يدر ماورس  اد سقيآموز مش وح طرح تلفمر دونش 

 تیمذکور به شرط ر ا يماکالس شی. )وفزوایآسش ار مآموز بهدونش 2...، م ادح حانياب، حاوکثر م

  وست( ریپذومکان سسرج ع کالس تووفش شاس در عروردود توس ه سیووت

 بر وثر  آموزي نبایاماي مذکور، ميچ دونشآموزون مارسه، وز حانيابدرصورت کامش آمار دونش

آموزون در ماورس تلت پوشش رمستا مرکزي وِ  اح ویم سياست، وز تليي  باز ب انا م سازمانامس دونش

 رمزي ضرمري وست. یا شبانه

 مم، ددمرس  ۀمتوسط دمم یۀپا يماما م رشتهمتوسطه، در شاخه وجروي توس ه متووزن آموزشمیظور  به

 ماي میارج)با ر ایت شاخ  مزورت م امنت متوسطه يسووز سهم مر میطقه م وستان در مر شاخه م رشته، 

 . دگردمسللاظ در عروردود توس ه سیووتس  ،مورد نظر يماتيم ک  مييت  در عوونيم م مقرروت مربوط(
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  پایه  ماي کالسهاي ميان یایت به لزمم مایریت بهبیه میابع ونسانس م به میظور وست رور ف اليتبا

ي وکاردونش(، ضرمري وست به گونه وي ممتوسطه دمم )نظري، فیس م حرفه دمرس تلييلسحانياب زیر

ماي مرتبط، درمس   ومس به ریزي گردد که ب ا وز دریافت مجوزماي الزم وز سوي ستاد در سامانهبرنامه

 برگزور گردد.صورت تج ي س 

  ،يتج مک مايتشکي  کالسدر میاطقس که ک بود نيرم )وختياص غيرموظف( موضو يت دورد   

 م یون وست. ، مارسه کی ودغام در عاب  م پایهمم

 ماي درسِ دویر شاس در یک فضاي دم نوبته، وز یک دمرۀ تلييلس م یک چیانچه مج ون کالس

جیس، در دم نوبت، مسامي یا ک تر وز ت اود کالسِ کالباي فضا باشا، دویرن ودن آموزشگاس نوبت دمم در 

وستان، بر رمنا دم نوبته شان ماورس میاطش تاب ه، نظارت  کارگرمسص، خيو میدر و آن فضا مجاز نيست.

 خووما کرد.

موز در آماي ترکيبس نلوس تخيي  کالس م ت ييم حانياب دونشدر صورت وجروي آموزشتبصره: 

 دستورول    مربوط ت ييم م وبالغ خووما شا.
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 ي ش استثنايآموزش و پرور دوره هاي تحصيلي ضوابط تشكيل كالس و مدرسه در

 ي در تمامي دوره هاي تحصيلييگروه هاي تحت پوشش آموزش و پرورش استثنا 

ومح  ه متوسط پيش وز دبستان، وبتاویس،   مايدمرسآموزون وستثیایس، در  آموزش م پرمرش نوآموزون م دونش

نش  وکارد دمم متوسععطهوي م حرفه، متوسععطه ومح پيشفیس حرفه وي م کاردونش( )نظري، دمممتوسععطه م 

 باشا.وي مسماي میژس م مهارت ماي حرفهبا تأکيا بر آموزش  خاص دونش آموزون با نيازماي میژس

سازمان آموزش     2وز مادۀ  2با  یایت به بیا  سیامۀ  سا ستثیایس، گرمس کليات و ض يت مپرمرش و ماي  بیاي م

 کيک شععاس، جهتصععورت تفباشععا؛ که بهشععرح ذی  مسآموزون وسععتثیایس بهمختلف نوآموزون م دونش

 .گرددوستفادس در تروز نيرمي ونسانس، در سامانۀ جامع میابع ونسانس للاظ مس
 

 یسوستثیا آموزوندونش م نوآموزون مختلف يماتيمض  يبیاگرمس(.  2-2جامح )

 ابتدايي دبستاناز پيش  گروه استثنايي
متوسطه 

 اول

 اول متوسطه

 ایپيش حرفه

 متوسطه

 دوم

متوسطه دوم 

 خاص کاردانش

 آسیب دیدۀ شنوایی

تشخیص بدو 

 گیسال 0تا 

 1و  5آمادگی 

 دارد دارد دارد دارد ششمپایه اول تا 

 آسیب دیدۀ بینایی

 حرکتی –جسمیمعلول 

 و هیجانی –رفتاری اختاللهای

 هوشبهر با اتیسم طیف اختالل

 عادی

با هوشبهر  چند معلولیتی

 عادی

 یبا کم توان چند معلولیتی

 ذهنی
تشخیص بدو 

 گیسال 0تا 

 سال 0ـ  0

 5و  1آمادگی 

 کم توان ذهنی دارد ندارد دارد ندارد ششمپایه اول تا 

 یکم توانا ب اتیسم طیف اختالل

 ذهنی

 ندارد ندارد ندارد ندارد ششمپایه اول تا  ـــــــــــ یادگیری ۀمشکالت ویژ

ستان:  س س م ولزومس      د دورۀ پيش از دب ستثیایس یک دمرس ر ستان در آموزش م پرمرش و مرس پيش وز دب

   :وستبرنامه دم نوآموزون وستثیایس، شام   دبستانوز پيش  ۀآموزش دمر .وست

 پيش وز دبستان نوآموزون با موشبهر  ادي: .1

               ؛وز بام تشخي  تا چهار ساحع    الف
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 .2م  1آمادگس پایۀ    -ب

 ان نوآموزون با کم توونس ذمیس:پيش وز دبست .2

 ؛         وز بام تشخي  تا چهار ساح -الف

 چهار تا شش ساح؛             -ب

 .2م  1آمادگس  -ج

خشس وي به مولایم م توونبتا چهارسالگس، مبتیس بر وروئه خامات مشامرس تشخي آموزش بام  -1 ه تبصر

ز سوي ورسالس وماي وجرویس وساس دستورول   دبستان، مولایم بر وز  پيش ۀدر طوح دمر به کودکان وست.

 شونا. مس دور برخوردورآموزش نظامسازمان وستثیایس، وز 

ماي سازمانس در ماورس وستثیایس ترکيبس )حاوع  دم گرمس وملویت کاگذوري پست -2تبصره 

 آموزي رو دورد.وستثیایس(، با گرممس وست که باالتریم آمار دونش

توونا به صورت مستق  یا ض ي ه ماورس وبتاویس در دمرس پيش وز دبستان مس تشکي  کالس -3 ه تبصر

 وستثیایس ونجام شود.

 

 سازماندهي فضا و مدارس استثنايي 

 مپرمرش وستثیایس در سطح وستان م میاطش، و مآموزشمرگونه تغيير در وستفادس وز فضاي مروکز م ماورس  .1

س با م امیگ م در موورد خاصم یون مس باشا م سایر موورد، وز تغيير در نون مارسه وز وستثیایس به  ادي

 ووما بود.پذیر خومکان سازمان آموزش م پرمرش وستثیایسودورۀ آموزش م پرمرش وستثیایس وستان م تأیيا 

س مروکز رومی ایس م مشامر ،بخشسونلالح م تأسيس وماکم م فضاماي فرمیگس، مرزشس، توونجابجایس ،  .2

ایس آموزش م پرمرش وستثیم ... وستثیایس صرفاً با مجوز کتبس سازمان   میژس نيازماي  با  ونآموز دونش خانوودس

 پذیر وست.ودوري ومکان ونسانس م ومور میابعریزي م م امیگس مرکز برنامه

ا ب  مربوط،  نامۀ شيوس وساس بر  میژس نيازماي  با  آموزون دونش  خانوودس  رومی ایس م مشامرس مروکز  تأسيس .2

پرمرش  م آموزش سازمان تأیيا م  موضون بررسس وز پس م  وستان وستثیایس پرمرش م آموزش ودورس درخووست

  پذیرد.صورت مس  متبون  مزورت مربيان  م   وملياء ونج م مرکزي دفتر توسط وستثیایس

-وسوساس شي برآموزون با نيازماي میژس دمم متوسطه کاردونش خاص دونشدمرس صامر مجوز توس ه مرکز  .2

-مس سازمان وستثیایس صورت تأیياپس وز بررسس م تيویب موضون در کارگرمس وستان م  تأسيسنامه 

 پذیرد.
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ي آموزون با نيازمادمرس دمم متوسطه کاردونش خاص دونشجایس رشته در ویجاد، توس ه م جابه تبصره:

تيویب کارگرمس وستان م تأیيا (، با م امیگس م ، به شرط تاميم نيرم )و م وز موظف م غيرموظفمیژس

 پذیر وست.سازمان وستثیایس ومکان

دمرس دمم متوسطه کاردونش خاص دونش آموزون با نيازماي م وي، کاردونش ویجاد میرستانهاي فیس محرفه .5

 مروکز، م یون وست. در نوبت دمم، با توجه به سا ات کار ویممیژس 

 مپرمرش وستثیایس وستان،درخووست ودورس آموزش رمزي وستثیایس، باتوس ه م تأسيس ماورس شبانه .1

 تيویب کارگرمس وستان م وخذ مجوز کتبس وز سازمان وستثیایس ميسر وست.

 مپرمرشصامر مجوز مرکز آموزشس م توون بخشس مشکالت میژس یادگيري توسط ودورس ک  آموزش .3

امه س وستان بروساس شيوس نوستان میوط به بررسس ماورك م مستیاوت در ودورس آموزش م پرمرش وستثیای

 مربوط م تأیيا تخييس سازمان آموزش م پرمرش وستثیایس ميسر وست.

س که فضعععاي فيزیکماي درس وسعععتثیایس، در نوبت ومح خووما بود. درصعععورتسوملویت تشعععکي  کالس .8

ۀ رما در نوبت ومح رو ناما، تشکي  کالس در نوبت دمم، با مووفقت ودوتشکي  م ۀ کالسمارسه، ومکان 

 آموزش م پرمرش وستثیایس م تأیيا کارگرمس وستان، بالمانع وست.

بیاي ميوب ماي تلييلس بر وساس ضووبط م درجهمپرمرش وستثیایس در ت ام دمرسماورس آموزش .3

 شود.ماورس در چهار درجه تشکي  مس

يرمي آموز دورنا، در صورت مجود ننفر دونش 25وست رور ف اليت ماورس وبتاویس که ک تر وز  .14

 صورت کالس چیاپایه م چیا گرمس وستثیایس بالمانع وست.مایرآموزگار م تأیيا کارگرمس وستان، به

 25ماي پيش وز دبستان م وبتاویس، به صورت  موود درسس م سا ات کار مفتگس ماورس وستثیایس در دمرس .11

 وي خووما بود.جلسه

 باشا.م یون مس یادگيري ۀمشکالت میژبه مروکز « م امن»تخيي   .12

ماي ازآموزون با نيکاردونش خاص دونشوي م دمم متوسطه ماي دمرس ومح متوسطه پيش حرفهتشکي  کالس .12

مپرمرش وستثیایس وستان با ر ایت ت امس میژس در ماورس وبتاویس میوط به وخذ مجوز وز ودورس آموزش

 باشا.مقرروت مربوط مجاز مس

ثیایس ول بور که تا نزدیکتریم مارسه وستذمیس رمستاماي ص بن با کم توونس وملویت ثبت نام دونش آموزو .12

نفر م  2در کالس خاص وستثیایس ض ي ه مارسه  ادي با حاوع   کيلومتر فاصله دوشته باشا 25بيش وز 

 ر ایت تروکم وستانس وست.
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 هاي درس استثناييسازماندهي كالس 

ماي مختلف تلييلس م آموز در دمرسدونشماي درس با حاوع  م حاوکثر ت اود نوآموز م تشکي  کالس

مپرمرش وستثیایس نامۀ وجرویس آموزشوز في  دمم آیيم 2ماي وستثیایس، بر وساس تبيرۀ ذی  مادۀ گرمس

 .باشامس (5-2ش ارس )م مطابش جامح 

 یستثیاوس يماگرمس م سليتلي مختلف يمادمرس در آموزدونش م نوآموز ت اود حاوکثر م حاوع (.  5-2جامح )

 تحصيلي ۀدور                                     

 گروه استثنايي             

 دبستاناز پيش 

 ابتدايي

و  متوسطۀ اول

متوسطۀ اولِ 

 ايحرفهپيش

و  دوم  ۀمتوسط

دوم متوسطه 

 كاردانش خاص
 آمادگي سال 6زير 

 1 ـ55 1 ـ 55 1 ـ 55 1  ـ 55 4 ـ 1 شنوایی ۀآسیب دید

 1 ـ 55 1 ـ 55 1ـ  55 1 ـ 55 4 ـ  1 بینایی ۀیب دیدآس

 1 ـ 55 1 ـ 55 1 ـ  55 1 ـ  55 4 ـ  1 کم توان ذهنی

 2 ـ  1 2 ـ  1 2 ـ  1 2  ـ  1 2 ـ  1 حرکتی  –جسمیمعلول 

 2 ـ  1 2 ـ  1 2 ـ  1 2  ـ  1 2 ـ  1 چند معلولیتی

 2 ـ  1 2 ـ 1 2 ـ  1 2 ـ  1 2 ـ  1 هیجانی  ـ های رفتاری اختالل

 2 ـ  1 2 ـ 1 2 ـ  1 2 ـ  1 2 ـ  1 اختالل )طیف اُتیسم(

آسيب دیاس بيیایس م کم توون ذمیس در  ماي آسيب دیاس شیوویس،بروي گرمس ماي چیا پایهکالس (الف

 د. شوتشکي  مس آموزدونش  3م حاوکثر  2با حاوع  ماي تلييلس ت امس دمرس

يجانس م –رفتاري مايحرکتس، وختالح-، جس سماي چیا م لوليتسي گرمسماي چیا پایه، بروکالس ب(

 گردد.تشکي  مس آموزدونش 5م حاوکثر  2 ، با حاوع در ت امس دمس ماي تلييلس م وختالح )طيف وتيسم(

 تشکي  کالس چیا پایه، با بيش وز سه پایۀ تلييلس، م یون وست. (ج 

 .گردنا مستثیس مقوله ویم وز یسرمستا ماورس ج له وز ملرمم ماورس: تبصره

وي مر بر ،ماي مستق تشکي  کالس ،آموزون مر گرمس به حانياب برساکه ت اود دونش درصورتسد( 

 ولزومس وست.  ،مایک وز گرمس

وضافه،  وزوي مر کالسدرصورت تشکي  بيش وز یک کالس مستق ،  المس بر پست مایرآموزگار، به  ( هـ

 گرفته خووما شا.پست آموزگار در نظر  یک

آموز چیا م لوليتس، وختالح رفتاري ع ميجانس م وختالح رشاي فروگير )طيف وتيسم( درصورتس که دونشو( 

در کالس تک م لوليتس جایامس شود، کالس با حاوع  ت اود گرمس مربوط )تک م لوليتس( عاب  تشکي  

 وست.
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فوق، مشرمط بر حفظ ميانگيم تروکم  تشکي  کالس با ت اود ک تر وز حا نياب میارج در جامح ( ز

ان مجاز وستارگرمس آموز در سطح وستان، پس وزمووفقت ودورۀ آموزش م پرمرش وستثیایس م تأیيا کدونش

 وست.

اص وي م دمم متوسطه کاردونش خدمرس ومح متوسطه پيش حرفهتشکي  کالس چیا پایه در ( ح

 .س آموزش م پرمرش وستثیایس وستان بالمانع وستپس وز مووفقت ودور، آموزون با نياز ماي میژسدونش

در دمم متوسطه کاردونش خاص دونش آموزون با نيازماي میژس مشرمط به  تشکي  کالس چیاپایهتبصره: 

 باشا.مپرمرش وستثیایس مجاز مسپس وز مووفقت ودورس آموزش ماي مهارتس،یکسان بودن رشته

 .خووما بود (1-2ش ارس )د گرمس م پایه، مطابش جامح بر وساس ت او ماي وستثیایس،تشکي  کالس (ط

 ت اود گرمس م پایه (.1-2جامح )

 وضعيت پايه تعداد گروه رديف

 صحيح چندپايه يك گروه 1

 بالمانع در يك پايه چند گروه 2

 با مجوز اداره آموزش و پرورش استثنايي استان بالمانع است چند پايه دوگروه 3

 مجاز نيست چند پايه چند گروه 4

 

 



 

 

 

 

 

 

 بخش سوم

 روين یريکارگضوابط و مقررات به
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 مقررات عام

 1م مادس  1241عانون بودجه ساح  24)وز ج له؛ بیا ب م ج تبيرس  بر وساس عوونيم م مقرروت جاري حاکم .1

 کارگيري نيرمي جایا که ویجاد ت ها وستخاومس بر آن مترتب باشا، تلتمر نون بهضووبط وجرویس آن( 

گونه نيرمما مجاز نيست م مایرون ک  مر  یوون، م یون بودس م پردوخت مرگونه مجه، به مر ميزون، به ویم

 دورنا.ما در عباح آن مسئوليت ي آموزش م پرمرش میاطش م شهرستانرؤسام 

برعروري مرنون روبطه شغلس مستقيم م مرگونه پردوخت وز مل  و تباروت دملتس در موحاماي سازمانس  .2

مس م درمانس یا بکارگيري نيرم تلت  یامیم ونج م، فوق برنامه)خارج وز ضووبط عانونس(رمزمزدي رفا

 ماي وحت السم... در موحا ماي آموزشس م پرمرشس م یون وست م مسئوليت بکارگيري م پردوخت مزییه

جام گوومس ون صامر مر نون وبالغ مم پاسخگویس به نهاد ماي نظارتس به  هاس متخلفيم خووما بود؛ لذو 

رش، مپرممرتبط با آموزش تلت نظارت أساً وز طریش ماورس م مروکز غيردملتسروفرودي که کار بروي 

ما م اسماي فرمیگيان، باشگما م کليیيکماي غيردملتس، درمانگاسدبستانسنظير مهاماي کودك م پيش

ماي وملياء م مربيان روس دمر، ونج م ماي م لم، مروکز مشامرس م رومی ایس خانوودس، ماورس آموزش وزخانه

صورت م نيز پردوخت مرگونه مجهس به شوناکار گرفته مسما، بهبزرگساالن م نظایر آن ماورسماورس، 

اس، ولزح ه، وز میابع دملتس به وفرود یاد شولتاریس، خریا خامات یا حش یوون حشمستقيم م غيرمستقيم به

 شود.بودس م تخلف ملسوب مس رش م یونمپرمماورس م ودوروت آموزشتوسط 

یا غيرموظف  صورت موظفمایس که ونجام آن مستلزم به کارگيري نيرم بهتخيي  نيرم به ت امس ف اليت .2

عبلس  ماينامهنامه مجاز وست م ت امس ضووبط م شيوسباشا، صرفاً در چارچوب ضووبط م مقرروت ویم شيوس

 میط ودر ضووب ريي. درصورت مرگونه تغگرددم بالوثر مس کارگيري نيرمي ونسانس، لغودرخيوص به

 رسيا.خووما وستان به وطالن  سبه صورت رس  روتيينامه تغوسيش

ماي مایر    کارگيري نيرمماي غيرمتخيععع  در پسعععت   وي م کاردونش، به  در میرسعععتانهاي فیس م حرفه     .2

ياب(، م امن فیس  سرپرست بخش م یون      -)جایاوالنت ستادکار م  ویم  بودس م تخيي  نيرم به مهارتس، و

شغلس میرآموز ومکان     ف اليت شتۀ  صرفاً با ر ست.  ما،  ستان پذیر و شت     در میر ه  ماي تخييس دوروي تک ر

بانس در صورت   ام مجود میرآموز تخييس  با وخذ مجوز موردي وز م امنت آموزش متوسطه       تربيت

مهارتس م سعععرپرسعععت بخش     -فیسمایر، م امن    .وسعععتفادس وز رشعععته شعععغلس دیگر بالمانع خووما بود      

 جایاوالنتياب بایا دوروي مارك تلييلس حاوع  ليسانس باشیا.

  موحاماي سعععازمانس دملتس    باتوجه به وییکه وملویت مطلش تأميم نيرمي ونسعععانس در گرمس م لم م مایرون         .5

،  اشابمس ما(نآماي مرزشس م دورولقرسروما، کانونهاي فرمیگس م تربيتس، مجت عپژممش )ماورس دملتس،

پس وز وت ام سعععازمانامس ماورس م تأميم مایرون موحاماي          صعععرفاً  ما  تخيعععي  نيرم به دیگر ف اليت    
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مجاز  1241-1242نامه سععاح تليععيلس سععازمانس مذکور در سععرج ع نيرمماي کارکیان تخيععيععس تفامم

 .وست

م تخلف   آزود م آموزش دمیاس )نهضعععت سعععوودآموزي( جایا م یون     ولتاریس کارگيري نيرمي حش هب  .1

ش ارس    ض یاً   شود. ملسوب مس  شتغاح به کار بیاماي    45/48/1244مورخ  22/314با  یایت به بخشیامه  و

ش ارس    3/1م  8/1 ن رس   41/45/1244که در آزمون دوخلس مورخ  42/43/1238مورخ  114154شيوس نامه 

ست رو      صورت نياز به خامات وفرود مورد نظر م و سب نی ودس ونا، در  صورت  عبولس رو ک ر خامت آنها به 

مجاز بودس وست لذو بکارگيري وفرود مذکور در    1244-1241در ساح تلييلس   حش ولتاریس آزود صرفاً  

 در صورت دریافت مجوزماي عانونس ومکان پذیر خووما بود. 1241-1242ساح تلييلس 

 هاي مختلفمقررات اختصاص نيرو به فعاليت

 زش ابتدایی و متوسطههای آموهای حوزۀ معاونتفعالیت -الف

 عنوان فعاليت: مدير   -1

 شود.مس تأميممایر موحاماي آموزشس بروي ماورس دملتس، طبش ضووبط مربوط م وز نيرمماي موظف 

  

 مهارتي، پرورشي و تربيت بدني، فناوري و اجرايي   -عنوان فعاليت: معاون آموزشي، فني -2
 

 نامه وز نيرمماي موظفطبش ضووبط ویم شيوسم امن موحاماي آموزشس بروي مر یک وز ماورس دملتس، 

 تأميمعاب   1241-1242نامه ساح تلييلس کارکیان تخييس تفاممنيرمماي رس س م پي انس در سرج ع 

زشس ماي مایر موحا آموم با توجه به مظایف م مسئوليتض یاً با  یایت به ک بود نيرمي ونسانس وست. 

ليه کریزي گردد که ي وست به گونه وي برنامهرضرمکشور میارج در طرح طبقه بیاي مشاغ  م ل ان 

م امن وجرویس )به جز دفتردورون  م امنيم آموزشس، پرمرشس، فیس م مهارتس م موش یاسازي،   ومس م

سا ت در مفته به تاریس موظف در  1ونا( به  ميزون سابش که به س ت م امن وجرویس تغيير س ت یافته

 ماورس بپردوزنا.

 اشا.بمر وبالغ غيرموظف بروي مایرون م م امنيم ماورس در م ان نوبت ف اليت م یون مسصا تبصره:
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 عنوان فعاليت: آموزگار ابتدايي  -3

سا ت وز آن  2ابا که یسا ت نيرمي آموزگار وختياص مس 22در ماورس وبتاویس به وزوي مر کالس، 

درس  وز آموزگارون مذکور سا ت 2باشا. الزم به ذکر وست بروي بانس مستربيتبه درس مربوط 

 بانس وستفادس خووما شا. تربيت

   در صورت مجود نيرمي موظف تربيت بانس م  ام وضافه درس تربيت بانس دم سا ت تخيي

ورت در غيروییيپذیر بودس م  ومکان ماي تلييلسدمرس  در سایر تربيت بانسدرس تاریس در 

 .باشاسمتاریس ویم دم سا ت بر  هاس آموزگار مربوط 

  ( 2به میظور جلوگيري وز ویجاد وبالغ موعت )با وملویت بانس سامانامس آموزگارون تربيت سا ت

 .ورس دوروي تقلي  سا ت ونجام گردددر ما

 باشا.وز آموزگارون درس تربيت بانس به  یوون آموزگار پایه م یون مس وستفادس 

 انس  ببکارگيري آموزگار تربيت مس باشععیا؛ چیاپایه س که صععرفاً دوروي یک کالسدر ماورسعع

 م یون وست.

 

 عنوان فعاليت: دبير و هنرآموز متوسطه -4

ما در متوسعطۀ ومح م دمم، مطابش جامح درمس مفتگس، وز ج ع  ما م میرسعتان نيرمي آموزشعس دبيرسعتان  

 یابا.وختياص مس )م  یاوللزمم غيرموظف(نيرمماي موظف 

اخه  ش  سمهارت يما( رشته س)درمس تخيي   يد/ وستاناورما وستاناور  يصامر وبالغ میرآموز برو  تبصره: 

ناورد  سا ت وستا يشونا م یون وست. الزم به ذکر وست به وزوسوجرو م يسپارکاردونش که بيورت برمن

 رس میرآموز، وستادکار م سرپرست بخش ک    يمارشته مورد نظر در پست   ازيسا ت ن  وز ،شاس  يبرمن سپار 

 .خووما شا

 

 تادكار و سرپرست بخش  عنوان فعاليت: اس -5

وي م کاردونش، وز مل  نيرمماي موظف رس س ماي فیس م حرفهنيرمي مورد نياز ویم ف اليت در میرستان

امه ندر سرج ع نيرمماي کارکیان تخييس تفاممم س وز تک ي  نيرمي میرآموز، بروبر ضووبط پ 2م پي انس

 عاب  تخيي  وست.  1241-1242ساح تلييلس 

 سیف ريغ يماسستگیشا ء)به جز سکارگام تيمامنفر سا ت آموزش درمس با  24مر  يوزو به: استادكار 

  م  اري دوخلس، ماي زميیه صی ت،)رشتهمربوط ماي سا ت وستادکار مطابش رشته کی م دونش فیس(

 .رديگست لش م کشامرزي، رشته طروحس دمخت م خياطس(

                                                             

 . صرفاً وز بيم نيرمماي دوروي رشته شغلس میرآموزي 2
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دکار صرفاً بروي م کارون دوروي مارك فوق دیپلم شود صامر وبالغ در پست وستاکيا مستأ :1 تبصره

 م دوروي رسته شغلس وستادکاري مجاز وست.

 ميب وکیاسپر صورت به وستادکار سا ت  يتخي وزبا  یایت به شرح مظایف پست مذکور،  :2تبصره 

 .گردد يخوددور م کارون

 :ته کشامرزي م رش دوخلس، م  اري ماي صی ت،در میرستانها به وزوي مر رشته وز زميیه سرپرست بخش

حاوع  م نفر میرجو در مر رشته )  24در زميیه میر، مشرمط به دوشتم حاوع  م خياطس طروحس دمخت 

 یابا.ت ام معت وختياص مس مجود دم رشته در میرستان(، یک سرپرست بخش

درمس  در  مفته سا ت در 14تا  8 با توجه به مض يت نيرمي ونسانس میطقهسرپرست بخش  مر :1 تبصره

 موظف دوشته باشا. سیمرتبط با گرمس مربوط، تار سفی ای م سمهارت

خش سرپرست ب  يتخي يمبیا يومحرفه سفی يکاردونش مانیا میرستانها يدر میرستانها :2 تبصره

 ست.و «رشته»

ز به ج گرمس میر رشته در کیوز  شيکاردونش چیانچه ب وي ممیرستانهاي فیس محرفه در :3 تبصره

 گيرد.باشا، یک سرپرست بخش ت لش مس ریدوم دمخت  طروحس

مطابش با فهرست و المس وز سوي م امنت آموزش متوسطه م ب ا وز تأیيا مرکز یک سرپرست : 4تبصره 

ماي صی تس تخيي  دودس در شهرك نظارت بر   لکرد آموزشجهت  ماورسبخش مازود بر سه يه 

 شود.مس

 انسبماي تربيتمیرستاننفر سرپرست بخش به  54حاوکثر وسطه با تأیيا م امنت آموزش مت :5تبصره 

 .خووما یافت تخيي  خارج وز نياز مذکور
 

 عنوان فعاليت: انباردار هنرستان  -6

مشرمط به ه م دوشتف اليت مایس که نياز به ویم ما، صرفاً در رشتهنيرمي مورد نياز ویم ف اليت در میرستان

قرر نلوي که کارگرمس وستان مجه به موجودي میابع ونسانس میاطش، به، با توت ریف م مجود فضاي ونبار

به وزوي مر مالس،  خاماتدوروي رشته شغلس مسئوح  مپي انس  یادورد، وز مل  نيرمماي موظف رس س مس

 عاب  تخيي  وست.کارگاس ف اح یک نفر نيرم  2

ونسانس  عمیابمرکز برنامه ریزي  بر وساس مجوز تائيا شاس وختياص نيرم در ویم پست صرفاً :1تبصره 

 .باشابروي مر ساح تلييلس ومکان پذیر مسم ومور ودوري 

 باشا.تخيي  سایر نيرمما به ف اليت مذکور مجاز ن س :2تبصره 
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 روزي عنوان فعاليت: مدارس شبانه -7

 نيروهاي آموزشي و پرورشي 

 ت رس س مارسه  المس بر به میظور ومور مشامرس دونش آموزون/ میرجویان در خارج وز سا ا

ف اليت »نفر دونش آموز/ میرجو خووبگامس، یک سا ت  24ماي و الم شاس، به وزوي مر شاخ 

 .شودوز سرج ع میطقه در نظر گرفته مس «مشامرس

  المس بر  «مربس پرمرشس م فرمیگس»نفر دونش آموز/ میرجو خووبگامس، یک سا ت  24به وزوي مر 

آموزون در خارج وز سا ات رس س مارسه، نجام ومور پرمرشس دونشماي و الم شاس جهت وشاخ 

 .یاباتخيي  مس

  آموز/نفر دونش 24به میظور نظارت بر ومور بهاوشت فردي، ج  س م تغذیه دونش آموزون به وزوي مر 

 در خارج وز سا ت رس س مارسه عاب  تخيي  وست. «مروعب سالمت»میرجو خووبگامس یک سا ت 

 پست م امن ومور ، یک خووبگامس آموزدونشنفر   84رمزي با حاوع  اورس شبانهبه مر یک وز م

ج ع نيرمماي کارکیان تخييس    ومس جهت ونجام ومور مالس، کارپردوزي، ج  اور ومووح م... در سر

 .عاب  تخيي  وست1241 -1242نامه ساح تلييلستفامم

 یک مایر م دم سرپرست  صرفاًآموز خووبگامس نفر دونش 84با ک تر وز   ) ادي( رمزيبه ماورس شبانه

 مزورت یابعم تأميميا در کارگرمس وستانس، م امنت آموزش متوسطه م دفتر برنامه، بودجه م ب ا وز تأی

 .ت لش خووما گرفت متبون

 سرپرست شبانه روزي 

يرمماي در سر ج ع ن «رمزيسرپرست شبانه»پست سازمانس 2نفر دونش آموز/میرجو خووبگامس  124تا 

نفر  54 گيرد. به وزوي مرت لش مس 1241-1242 نامه ساح تلييلسکارکیان تخييس تفامم

وضافه  نامهنفر یک پست سازمانس سرپرست شبانه رمزي در سقف تفامم 124آموز/میرجو مازود بردونش

 شود.مس

 نيروهاي غير آموزشي 

 اور،یروسم  (مشرمط به مجود فضا)باردور ک ک آشپز، ونآشپز،   يماورس وز عب میو سآموزشرينيرمماي غ

 . صورت موظف عاب  تخيي  وستبهمفاد ذی  م مطابش 

 هت ج« نگهبان » رمزي دخترونه که دوروي دونش آموز خووبگامس مستیا یک به کليه ماورس شبانه

 یابا. شب وختياص مس شيفت
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 آشپز»سازمانس یک پست ووبگامس خآموز/میرجو دونشنفر  244ماي مجهز به رستورون، تا در خووبگاس» 

« ک ک آشپز»نفر، یک  244مازود بر آموز/میرجونفر دونش 84میظور م به وزوي مر« ک ک آشپز»م یک 

 شود.مس تأميم

  بروي موحا آموزشس عاب  تخيي  وست.« رونیاس»یک پست سازمانس  

قاط م در مجامرت ن م گریکای سکیدر نزد ،يرمزماورس شبانه تيم وست رور ف ال  يتشک :تبصره

 .ستيبرخوردورنا، مجاز ن يرمزکه وز ومکانات شبانه سماورس
 

 عنوان فعاليت: خوابگاه مركزي   -8

به صورت موظف  42/48/1234مورخ  23/314بروساس بخشیامه ش ارس ماي مرکزي، نيرمماي خووبگاس

 یابا.تخيي  مس

 عنوان فعاليت: مدارس نمونه دولتي -9
 

 شي نيروهاي آموزشي و پرور

 أميمتنيرمماي آموزشس م پرمرشس مورد نياز ویم ماورس، بر وساس جامح م برنامۀ مفتگس ماورس  ادي، 

 گردد. مس

 
  نيروهاي فوق برنامه  

، پرمرشس( م )آموزشس برنامهميزون سا ات فوقنيرمماي مورد نياز بروي ویم ف اليت، متیاسب با نون درس م 

( عانون تشکي  شوروماي آموزش م پرمرش در وستان ما، 11صالح مادس )نامه وجرویس عانون وآیيمبروساس 

، با مسئوليت شوروي آموزش م پرمرش، وز مل  درآماماي 1282شهرستان ما م میاطش کشور، ميوب 

هس وست بای گردد؛ميم مستأسا ات غيرموظف نيرمماي رس س یا پي انس مارسه م میليروً با وستفادس وز 

 .باشارمماي آزود م یون مسمرگونه بکارگيري ني
 

 تربيتيو  هاي آموزشيعنوان فعاليت: گروه -11
 

 ماي وبتاویس، متوسطه ومح م متوسطه دممدر دمرس تربيتسماي آموزشس م مورد نياز گرمسنيرمي تخيي  

پس وز تاميم نيرمي آموزشس مورد نياز ماورس مطابش تبيرس ذی  جامح في  سوم بخشیامه ش ارس 

م صرفاً وز طرف  1244-1241  لکرد ساح تلييلس در سقف سا ت  43/11/1238مورخ  183382

  ریزي متوس ه میابع مزورت متبون وبالغ خووما شا.م امنت برنامه



 28                  روین یریکارگبه مقررات و ضوابط: سومبخش 

 

 
 

س ومکان یدر دمرس تلييلس وبتاو ت تخيي  نيرم به صورت غيرموظف صرفاًالزم به ذکر وس :1تبصره 

ه کارگيري ب  ض یاً مس گردد؛ تأميمييلس بيورت موظف تلباشا م نيرمي مورد نياز سایر دمرس پذیر مس

 م یون وست. )به وستثیاي دمرس وبتاویس( نيرمي بازنشسته در ویم گرمس ف اليت

تخيي  سا ت غيرموظف به گرمس ماي آموزشس در دمرس متوسطه تیها در صورت  ام مجود : 2تبصره 

امن در نظر گرفتم جیسيت م  ام ب  ام مجود نيرمي دوروي کسر سا ت موظف ،حانيابکالس زیر

ماي درس)خریا خامات آموزشس در مقطع مربوط( در سقف مجود ک بود غيرعاب  جبرون در کالس

 پذیر خووما بود.ومکاننامه توس ه سیووتس وستان تفامم

 باشا.درصا سا ت موظف پرسی  مس 54ماي آموزشس به ميزون سقف سا ت وشتغاح در گرمس :3تبصره 
 

 عاليت: آموزش بزرگساالن  عنوان ف -11

ودورۀ ماورس بزرگساالن با مشارکت مردمس م وز مل  پردوخت  ماي جاري مبیس بربا توجه به سياست

ماي دومطلبانه مردمس، تخيي  یک مایر وز مل  نيرمماي رس س یا پي انس شاغ   به صورت ک ک

 غيردملتس )مشارکت مردمس( م میليروً وز میابع ولزح ۀ سایر نيرمماحش تأميمموظف ونجام پذیرد. م چیيم 

پذیر خووما بود. الزم به ذکر وست، در مر میطقه وز سا ات غير موظف نيرمماي رس س م پي انس ومکان

 توونا دویر باشا.حاوکثر یک مارسۀ بزرگساح دملتس )به تفکيک جیس م دمرۀ تلييلس( مس
 

 عنوان فعاليت: راهبر آموزشي -12

 24/45/1238مورخ  88433/244وجرویس رومبرون آموزشس م پرمرشس به ش ارس با  یایت به دستورول    

ماي چیاپایه )ميوبه مشتيا م نود م پیج يم جلسه شوروي  الس نامه کالس( آئيم2م به وستیاد مادس )

ماي آموزشس م پرمرشس  ع( صرفاً در میاطقس که فاعا مجت23/42/1232آموزش م پرمرش مورخ 

 د نظرم شرویط جغروفيایس کالس ماي مور کالس چیا پایهمس باشیا، متیاسب با ت اود رمستایس م  شایري 

برش وستانس در کارگرمس مشترك مرکز برنامه ریزي میابع ونسانس م ومور ودوري م م امنت  ت ييمب ا وز م 

 پذیر وست.ومکان 1244-1241در سقف   لکرد ساح  ،آموزش وبتاویس
 

 آموزيدانشسراي عنوان فعاليت: پژوهش -13

ميم نيرمي أپس وز ت (1-2ش ارس )آموزي تا سقف جامح دونش سرويژممشمورد نياز پنيرمي تخيي  

 یاً ض باشا.پذیر مسنامه ومکانآموزشس مورد نياز ماورس در سرج ع نيرمماي کارکیان تخييس تفامم

ز برنامه مرکم  وسطهت ييم وز سوي م امنت آموزش مت ماي کشوري پستخيي  نيرمي مورد نياز  عطب
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ووما خ م وز سوي مرکز به وستان ما وبالغ سروماي میتخب وفزمدسریزي نيرمي ونسانس به سرج ع نياز پژممش

 .شا

 المس بر ، سا ت دبير 22 میتخب به ميزونسروي پژممش 244 دربا تأیيا م امنت آموزش متوسطه  تبصره:

 جامح ذی  تخيي  خووما یافت.

 آموزيدونش سرويژممشمورد نياز پنيرمي تخيي   (.1-2جامح )

 سرايدار و خدمتگزار دبير)ساعت( مدير)نفر( درجۀ منطقه

 1 96  1 2و  1

 1 72 1  4و  3

 1 48 1 6و  5

 

 عنوان فعاليت: مراكز آموزش مهارتي: -14

 11/43/1233مورخ248/124بخشیامه ش ارس ، موضون مهارت کی آموزطرح مر دونش يبا توجه به وجرو

آموزون رو وي به دونشماي حرفهحوزس متوسطه ومح( که مسئوليت م امیگس م سامانامس آموزش مهارت)

 ا م ب س، مطابش فهرست و المس وز سوي م امنت آموزش متوسطهبه مر مرکز آموزش مهارت به  هاس دورد

  .شودمسدودس   يتخي ماورسمازود بر سه يه  يفیامرم امن  ک، یمرکز تأیيا وز

 های امور تحصیلی فرزندان شاهدعالیتف -ب

 عنوان فعاليت: نيروهاي مورد نياز مدارس شاهد -1

بروساس برنامۀ مفتگس مربوط  ماي تلييلس،نيرمي آموزشس م پرمرشس ماورس شاما، در مر یک وز دمرس

 تخيي  خووما یافت. 

 بود. خووما نفر 24ر م حاوکثنفر  24 حاوع  ماي ماورس شاما،موز در کالسآت اود دونش -1تبيرۀ 

دي ماي  اوي م کاردونش شاما، م انیا سایر میرستانماي فیس م حرفهنيرمي مورد نياز میرستان -2تبيرۀ 

 .عاب  تخيي  وست

سا ت م در دمرۀ  2بروي ماورس شاما، به وزوي مر کالس در دمرۀ وبتاویس فوق برنامه )دروس مکمل(: 

 .رمي فوق برنامه )درمس مک  ( وختياص دودس خووما شاسا ت ني 2متوسطۀ ومح م متوسطۀ دمم، 
 

 طرح پراكنده شاهد  عنوان فعاليت:  -2

نيرمي مورد نياز طرح پروکیاس ومور تلييلس فرزناون شاما )شهري، رمستایس م  شایري( بروساس 

س رریزي ومور تلييلس فرزناون شاما به وزوي تليي  مر فرزنا شاما در کليه ماوميوبات شوروي برنامه
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مح م ماي تلييلس وبتاویس، متوسطه وستثیاي غيردملتس، وستثیایس، بزرگساالن( در دمرسوهغيرشاما )ب

ابا. یمتوسطه دمم مطابش جامح زیر وز مل  نيرمماي موظف یا غيرموظف در سرج ع میطقه تخيي  مس

 گردد. صامر وبالغ طرح پروکیاس شاما با م امیگس کارشیاس شاما م ویثارگرون میطقه صادر
 

 شاما فرزناون تلييلس ومور پروکیاس طرح نياز مورد نيرميتخيي   (.2-2جامح )
تعداد دانش آموزان طرح 

 منطقه پراكنده شاهد

صدور حداكثر ساعت 

 ابالغ در منطقه

تعداد نفراتي كه بايد 

 ابالغ صادر گردد

 فقط بروي یک نفر سا ت  2 نفر 5ک تر وز 

 ي یک نفرفقط برو سا ت 1 نفر 14تا  5

 فقط بروي یک نفر سا ت 12 نفر 24تا  11

 فقط بروي یک نفر سا ت 18 نفر 24تا  21

 فقط بروي یک نفر سا ت 22 نفر 14تا  21

 نفر 2حاوکثر  سا ت 24 نفر 84تا  11

 نفر 2حاوکثر  سا ت 21 نفر 144تا  81

 نفر 2حاوکثر  سا ت 22 نفر 124تا  141

 نفر 2اوکثر ح سا ت 28 نفر 124تا  121

 نفر 2حاوکثر  سا ت 14 نفر به باال 121

 عنوان فعاليت: مدارس ايثارگران   -3

بیاي مربوط م به ميزون سا ات برنامۀ نيرمي مورد نياز مارسه م مجت ع ویعثارگرون، بروبرضووبط درجه

ه ت اود ن کالزم به ذکر وست در ماورس ویثارگرو یابا.تخيي  مسم  تأميمگونه ماورس درسس میژۀ ویم

 یک نفر مایر تخيي  خووما یافت. باشا صرفاًآموزون آن ک تر وز حا نياب وست رور مسدونش

 

 های حوزۀ استعدادهای درخشانج ـ فعالیت

 استعدادهاي درخشان عنوان فعاليت: مدارس

 یابا.  ماي درسس ماورس  ادي دملتس تخيي  مسمطابش برنامه نيروهاي آموزشي و پرورشي :

باشا م درصورت به ماورس وست اودماي درخشان وز نيرمماي نووحس یک شهرستان بالمانع مس ریتمأمو

  سا ت در مباأ خامتس خود وبالغ موظف دوشته باشیا. 12بایست حاوع  وز سایر میاطش  مس مأموریت

، متیاسب   تنيرمماي مورد نياز بروي ویم ف اليبه شرط ر ایت ضووبط خاص ویم ماورس تخيي     : فوق برنامه

سئوليت       ضووبط مربوط، با م سا ات، مفش  سه م میطقه ک يتهبا نون درس م ميزون  ز و ، وز مل  درآماماي مار

دستورول      ( 2بیا ) "شرویط به کارگيري نيرمي ونسانس  _ز"نيرمماي رس س یا پي انس م م چیيم مطابش عس ت  
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مات آموزشعععس م تربيتس فوق      "وجرویس  خا ئه  ماورس د     ورو مه در  نا مورخ   232/124شععع ارس   به   "ملتسبر

وبالغ نيرمماي موضععون ویم ف اليت با تأیيا ودورس وسععت اودماي درخشععان وسععتان   د.شععومس تأميم ،25/11/1233

   گردد.صادر مس

 های حوزۀ معاونت پرورشی و فرهنگید ـ فعالیت

 عنوان فعاليت: مربي امور تربيتي   -1

نامۀ آئيم 2ماي آموزشس م پرمرشس، با وم ان نظر به مادۀ نياز به مربس ومور تربيتس در ماورس م مجت ع

 مپرمرش، برآمرد م حسب تشخي وجرویس عانون وحياء م امنت پرمرشس م تربيت بانس در مزورت آموزش

ک يته میطقه م تلت نظارت کارگرمس وستان، وز مل  سا ات موظف م غيرموظف نيرمماي رس س م 

موجود، بروي تاریس درمس  ( 1231م  1234آنس وستخاوم شاس در ساح عروردودي )صرفاً مربيان عر پي انس

 عاب  تخيي  وست.پرمرشس،  مربوط م ف اليت

 
 ماي آموزشس م پرمرشسمربس ومور تربيتس در ماورس م مجت عتخيي   (.2-2جامح )

 رمزي وست.وملویت تخيي  مربس پرمرشس م مشامر در ماورس شبانه –1تبصره 

نفر درصورت مجود نيرمي مازود   14تخيي  مربس پرمرشس در ماورس رمستایس زیر  -2تبصره 

 باشا.یر مسپذکارگرمس توس ه مایریت ومکان تأیياپرمرشس پس وز وخذ مجوز وز م امنت پرمرشس وستان م 

 امرم مش م امن پرمرشس، پست مربسدر ف اليت مرمد به حوزس پرمرشس جهت شرايط احراز؛ -3تبصره 

 (24/48/33مورخ  113332/544س )نت پرمرشس م فرمیگنامه ترميم میابع ونسانس حوزس م امبروساس شيوس

)در سطح میطقه م  وبتاویس م متوسطه آموزش تمشرمط به  ام ویجاد غيرموظف م ب ا وز تائيا م امن

 شود.ونجام مسوستان( م مایر میابع ونسانس وستان 

صره   سیامه ماورس  شایري     12 مادس با  یایت به -4تب سا سه        و شت يم جل شوروي  الس  )ميوبه نهيامم

 ماورس در پرمرشعععس مايف اليت نياز مورد ونسعععانس میابع شعععاخ  (11/12/1232آموزش م پرمرش،

1 ميزون تا ج  يت کم شایري 
2
 .شودسم ت ييم  ادي ماورس ميوب ماي شاخ  

 
 آموزتعداد دانش

 نفر 222بیش از  222تا  501از  502تا  121از  122تا  01از   02تا 

مدرسۀ مستقل  مجتمع و

 وضمیمه دارد شهری

 مدرسۀ مجتمع یاازای هر ساعت مربی، به 15

 مستقل و ضمیمه دارد، در سرجمع منطقه
 یک مربی یا معاون 

 پرورشی و تربیت بدنی

 تمام وقت 

آموز دانش 12هر 

، نفر 501مازاد بر  

 یک ساعت مربی

 دو معاون یا 

 یک مربی 

 و یک معاون
و مدرسۀ روستایی 

 عشایری
- 

ازای هر ساعت مربی، به 15

 مدرسۀمستقل، در سرجمع منطقه

 هر مجتمع یازا به ،یتیامور ترب یمرب ایمعاون  کی  مجتمع روستایی و عشایری
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 هاي تحصيليعنوان فعاليت: مشاوره در دوره -2

 "شوروي  الس آموزش مپرمرش 332ر جلسه نظام جامع رومی ایس م مشامرس د سیا"با  یایت به تيویب 

به  س، و الم نياز سا ت مشامر15/14/1244-252/124م وبالغ رس س آن با ومضاي مزیر ملترم طس نامه 

 پذیرد.ماي تلييلس ماورس دملتس صورت مسنفر دونش آموز یک سا ت در ت امس دمرس 12وزوي مر 

شا که باپذیر مسجوز وز مزورت متبون ومکانسا ت غيرموظف به ویم ف اليت به شرط وخذ م تخيي 

 .توزیع آن با م امیگس م امنت پرمرشس م فرمیگس مزورت متبون صورت خووما پذیرفت
 

 استان پژوهشي و تخصصي شناختيعنوان فعاليت: مراكز مشاوره و خدمات روان -3

 مايست پ ۀامدمل در وستان  تخييس   م پژممشس  شیاختس رمون خامات م مشامرس  مرکز به رمين تخيي  

 .وست بالمانع ميوب سازمانس

 عنوان فعاليت: مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي منطقه/شهرستان/ناحيه -4

 مر وزوي به م خامتگزور سرویاور یک مایر، نفر یک، میطقه شیاختس رمون خامات م مشامرس مرکز مر به

 .یابامس يي تخ موظف صورت به مشامر سا ت یک دملتس ماورس آموزدونش نفر 244

 (1571خط –)نماد  عنوان فعاليت: نظام مراقبت اجتماعي دانش آموزان -5

سا ت غيرموظف وز سرج ع نيرمماي  125تخيي  نيرم بروي ونجام ویم ف اليت، در مر وستان ج  اً 

 به ميزون ساح عب  خووما بود. م فرمیگس تخيي  یافته به م امنت پرمرشس

 

 گي ـ تربيتيهاي فرهنعنوان فعاليت: كانون -6

بیاي، تاسقف ماي فرمیگس متربيتس، بر وساس درجهتخيي  نيرمي مورد نياز تربيتس م آموزشس کانون

ميم نيرمي پرمرشس مورد نياز ماورس در سرج ع نيرمماي کارکیان تخييس أپس وز تجامح زیر 

 .باشاپذیر مسنامه ومکانتفامم
 ستيمترب سفرمیگ يماکانون آموزشس م تربيتس ازين مورد نيرميتخيي   (.5-2جامح )

درجۀ 

 كانون

اي هها و ساير فعاليتها، انجمنمجموع ساعات فعاليت )كارگاه

 تربيتي و ... ( -هاي فرهنگيكانون

  61 و ملي 1

2 36 

3 31 
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یون بیاي باشیا، م ماي ذکر شاس در جامح درجهمایس که فاعا شاخ تخيي  نيرم به کانون :1تبصره 

 وست.

پذیر کانوم مربس پرمرشسنيرم به  یوون مربس پرمرشس در کانونها  با رشته شغلس تخيي  : 2بصره ت

  باشا.مس

میرآموزون با  .( وز ميان دبيرون م.میر، مرزش، عرآن م. يما)رشته ستخيي يرمين تخيي  : 3 تبصره

درصا سا ت  54ف سق وستان در کارگرمستربيت بانس میطقه م مووفقت  م سپرمرشدرخووست م امن 

بود  ام ویجاد ک  مشرمط به نامه )به صورت موظف م غيرموظف(در سقف تفاممبه مرکانون  سوختياص

 بالمانع وست.در گرمس م لم 

 

 تحصيلي ابتدايي و متوسطۀ اول   هايعنوان فعاليت: مدرسۀ قرآن در دوره -7

دملتس در دمرۀ تلييلس مربوط،  –نوبت ومح، م انیا ماورس  ادي وي()برنامهنيرمماي ماورس عرآنس 

 شونا.سازمانامس مس

 آیيم  3وختياص نيرم به ماورس تخييس عرآن، طبش وساسیامه ماورس عرآنس م بروساس مادس : 1تبصره 

 شوروي  الس آموزش م پرمرش ونجام پذیرد. 811وناوزي ماورس عرآنس ميوب جلسه نامه روس

 س تخييس عرآن با وملویت حافظان عرآن ونجام شود.به کارگيري نيرمي پرمرشس در ماور: 2تبصره 

 

 ها  دارالقرآن -8

یک مایر عاب  تخيي  وست م وختياص نيرم به  (تاب ه آموزش م پرمرش)دملتس  به مر موحا دورولقرآن

مطابش جامح  15/41/32مورخ  112822/344بیاي ميوب به ش ارس سایر ف اليت دورولقرونها بروساس درجه

 نامه ومکان پذیر وست.نيرمماي تخييس تفاممذی  م در سرج ع 

 تخيي  نيرمي ونسانس در دورولقرآن ما (.2-2جامح )

 )ساعت( مربي پرورشي مدير درجۀ دارالقرآن درجۀ منطقه

 04 1 1 5و 1

 50 1 5 0و  0

 15 1 0 0و  2

صره   ا رشععته  ب (رشتاب ه آموزش م پرم)دملتس  نآدورولقربکارگيري نيرم در پسععت مربس پرمرشععس  :1تب

 1231وملویت صامر وبالغ با نيرمماي وستخاوم مربس عرآن ساح    باشا.  پذیر مسشغلس مربس پرمرشس ومکان  

 باشا.عرآن مسحافظ مربيان م 
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صره  س س م پي انس  رونيدب يريبکارگ :2 تب شته  سکیتخي  در  يدورو ر  ر،يس عروئت، حفظ، تف يماوز ر

سقف  س لوم عرآن ص       54در  يا سا ت وخت صا  با    (دملتس تاب ه آموزش م پرمرش) س به مر دورولقرآندر

به صعععورت موظف م  وسعععتان   کارگرمس تربيت بانس میطقه م مووفقت      م سدرخووسعععت م امن پرمرشععع  

 بالمانع وست.غيرموظف 

 

ــازمان دانش      -9 ــالمي دانش آموزي ،اتحاديه انجمن  عنوان فعاليت: نيروهاي س آموزان و هاي اس

 بسيج دانش آموزي

 آموزي صرفاً آموزون م بسيج دونش ماي وسالمس دونش آموزي، وتلادیه ونج مسازمان دونش   به مأموریت

يادي، وجت ا س م           12نامه وجروئس بیا پ مادس با ر ایت مفاد آئيم س ه وعت شم تو ش ساله  عانون برنامه پیج

یر پذومکان  42/14/1238مورخ  مععع 55218/ت/128215فرمیگس ج هوري وسالمس ویرون ميوب ش ارس 

 باشا.مس

مربوط   يضعععووبط ودور تی ر ا  آموزي، با ت سعععازمان دونش  نيرمماي مورد درخووسععع  مأموریت   الف(

م در سقف   لکرد ساح    (، در حا ن ودور تشکيالتس مربوط  22/5/1234 تاریخ 21/314 ۀش ار  ۀ)بخشیام 

 ا.باشپذیر مسکارگرمس وستان ومکان تأیيابه شرط وخذ مجوز وز مزورت متبون م  1244-1241تلييلس 
 

آموزي  با حفظ پست ثابت سازمانس م درخووست فرد به وتلادیه ونج م وسالمس دونش مأموریت (ب

 بروي مر وستان بالمانع وست. 1244-1241و زومس در سقف ساح تلييلس 
 

آموزي  با حفظ پست ثابت سازمانس م درخووست فرد و زومس در سقف ساح دونش بسيجبه  مأموریت ج(

 بروي مر وستان بالمانع وست. 1244-1241 تلييلس

 

 و مشاوره تربيتي امور نيروهاي به مربوط ضوابط -11

به صورت پي انس   1231م1234با  یایت به ویم که رشته شغلس نيرمماي تخي  عرآنس که وز ساح   (الف

به  فقط ایستبم عروردودي بکارگيري شانا به رشته شغلس مربس ومورتربيتس تغيير یافته لذو ویم نيرمما مس

آن دسته  مارسه بروي صامر وبالغ در پست م امن پرمرشس  یوون مربس ومور تربيتس وبالغ دریافت ن اییا.

م  و م وز رس س، پي انس ي مذکورنيرمما برويصامر وبالغ  وز ویم وفرود که پي انس مستیا بالمانع وست.

  ودوري مايپست م...(  م سرپرست رمرشس،م امن غير وز پ مایر،) ماورس وجرویس مايپستعروردودي در 

 .وست ماي ميوب در م امنت پرمرشس( م یون)به جزء پست

 یک نيرم در ف اليت پرمرشس بامن ورتباط رشته شغلس )رشته شغلس مربس  عس تس وز  وبالغ  صامر (ب

 باشا.پرمرشس( ميسر ن س

   تاریس در سقف م حاوع   تسا 1م مشامرون به ميزون  تاریس موظف مفتگس مربيان پرمرشس (ج
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 باشا.مس وملویت درس تفکر م سبک زناگس م با گذشته ساح تلييلس

 .باشاما م یون مسوستفادس وز نيرمماي دوروي  رشته شغلس ومور تربيتس م مشامرس در سایر پستد( 

 

 های حوزه معاونت تربیت بدنی و سالمتهـ ـ فعالیت

 عنوان فعاليت: مراقب سالمت -1

مع مورخ 25223/ت111422م ش ارۀ  3/3/82مع مورخ 23212/ت55428ماي ش ارۀ د ميوبهوستیابه

، حفظ م ورتقاء سالمت جس س، رمونس م وجت ا س تأميموجرویس  نامۀآیيم»درخيوص  18/3/85

ونتقاح مروعبيم بهاوشت ماورس »( وللاعس به مادۀ موحاۀ عانون 1نامۀ وجرویس تبيرۀ )آیيم»م « آموزوندونش

مع مورخ 58812/ت123421به ش ارس وصالحيه آن م« مپرمرشموحاماي آموزشس تاب ه مزورت آموزشه ب

آموز ماورس دملتس شهري در سطح میطقه، نفر دونش 284مر ، به وزوي ميوب ميأت مزیرون 42/11/1244

شکس( زنيرمي موظف مرتبط )وز بيم پزشکان، مربيان بهاوشت م سایر شاغليم گرمس پزشکس م پيروپیک 

به ویم ف اليت عاب  تخيي  وست. ویم نيرمما، بر وساس شاخ  فوق، در سرج ع میطقه، در وختيار حوزۀ 

 گيرنا؛ تا بروبر دستورول    وبالغس وز سوي م امنت تربيت بانس م سالمت،تربيت بانس م سالمت عرور مس

صامر  سازمانامس شونا. تثیایس(،)با وملویت دمرۀ وبتاویس م ماورس پرج  يت م وس شهري در مدارس دولتي

 پذیر وست.  وبالغ در ویم پست پس وز تایيا ودورس سالمت م تیارستس وستان ومکان

ماي ولسابش وز بهورزون خانهآموزون در رمستاما، ک افسماي سالمتس دونشبروي آموزش م مروعبت :1تبصره

در چارچوب مقرروت مزورت  رزونمپرمرشس مارسه م شرح مظایف بهوبهاوشت، طبش مقرروت آموزشس

 ، وستفادس شود.بهاوشت

گيري وز سا ات کارمرزي دونشجویان گرمس پزشکس م پيروپزشکس بامن پردوخت بهرس :2 تبصره

ولزح ه م زیر نظر مربس کارمرزي دونشگاس  لوم پزشکس بامن ت ها وستخاوم م با ر ایت سایر مقرروت حش

 بالمانع وست.

ود مروعب سالمت،  صامر وبالغ بروي نيرمماي دوروي کسر سا ت موظف در درصورت ک ب : 3 تبصره

 .باشامقامر مسسا ت در مفته(  1)با حاوع  تلييلس زیست شیاسس،  لوم تجربس م تربيت بانس ماي رشته

 ،(ن)مایر،م ام ماي وجرویس ماورسوز عبي  پست مابکارگيري مروعبيم سالمت در سایر پست :4بصره ت

م یون وست م صرفاً در دمساح پایانس خامت با م امیگس م مووفقت  آموزگاري م ... ودوري،ماي پست

   م امنت تربيت بانس م سالمت وستان ومکان پذیرخووما بود.
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، تهدر رش پست مروعب سالمت پس وز درخووست مستخام م درصورت  ام نيازبه تغيير س ت  :5تبصره 

يم میابع ونسانس با تأیيا م امنت تربيت بانس م سالمت میطقه م نامه ترمجیس مورد نظر، بروساس شيوس

 باشا.مایرمیابع ونسانس م ومور ودوري وستان ومکان پذیر مس

 

 هاي آموزشي ورزشي عنوان فعاليت: مجتمع -2

ماي آموزشس دستورول    مایریت، حفظ م نگهاوري مجت عما، بروبر نيرمماي مورد نياز ویم مجت ع

ر پذینامه ومکانوز بيم نيرمماي موظف در سرج ع نيرمماي تخييس تفامم  (5/3/38 -112335) مرزشس

 .وست
 

 آموزي  عنوان فعاليت: فدراسيون ورزش دانش -3

ماي وستانس، بر وساس ساختار ميوب آنها م وز آموزي م ميأتتخيي  نيرم به فاروسيون مرزشس دونش

نامه وستانها به شرط وخذ مجوز وز مزورت متبون تفامم ما در حا ومکان م در سقفنامۀ ماموریتطریش آیيم

 باشا.پذیر مسکارگرمس وستان ومکان تأیيام 
 

 عنوان فعاليت: مدارس ورزش -4

شوروي  الس  11/3/31مورخ 832م 24/5/88مورخ  332م مادس موحاس  322با  یایت به ميوبه ش ارس 

ش، تخيي  نيرمماي مورد نياز درمس مپرمرش مبیس بر وجروي وساسیامه ماورس تخييس مرزآموزش

سا ت برنامه درسس( به وزوي  2سا ت در مفته ) المس بر  2بانس ویم گونه ماورس به ميزون تخييس تربيت

 مر کالس عاب  تخيي  وست.

 

 های مردمیهای حوزۀ سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکتفعالیت -و

 ي و آموزش از راه دورعنوان فعاليت: مدارس غيردولتـ  1

 الف ـ مدير 

ر یا م امن یک نفر مای، دبستانس م بزرگساح(جز پيشماي تلييلس )بهبه ماورس غيردملتس در ت ام دمرس

م ودورۀ ماورس غيردملتس تخيي   تأسيسعانون  22م  22، 21وز بيم نيرمماي موجا شرویط، با ر ایت موود 

در  )صرفاً مایر یا م امن موحا آموزشس( تخيي  نيرم آموز جهتدودس خووما شا. حانياب دونش

با ر ایت صرفاً که مس باشا آموز نفر دونش 144آموزش وز روس دمر  ماورس م در  نفر 24دملتس غيرماورس 

 .وست پذیرانومک  ام ویجاد ک بود غيرعاب  جبرون نيرمي ونسانسم  نامه توس ه سیووتسشاخ  ميوب تفامم
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 تي خيريه ب ـ مدارس غيردول

وناوزي وسم ر تأسيسوختياص نيرمي آموزشس م وجروئس به ماورس غيردملتس که توسط مؤسسات خيریه 

کییا، درصورت ر ایت تروکم کالسس میطقۀ مل  آموزون دریافت ن سوي وز دونششاس م ميچ شهریه

 وست.   ادي دملتس بالمانعمانیا ماورس  کارگرمس وستان  تأیياماي تلييلس، پس وز وستقرور، در ت ام دمرس

)درصورت  ماي مربوط بروي ویم ماورسآموزون در سامانهبیاي دونشر ایت ظرفيت کالس-تبصره

 ولزومس وست. تخيي  نيرمي ونسانس(

 

 ها ـ مدارس وابسته به ساير نهادها و دستگاه2

پرمرش مز غير موبسته به آموزشما م مروکما، سازمانبا توجه به وساسیامۀ ماورس موبسته به سایر مزورتخانه

، و زوم نيرم به  14/3/83مورخ  8/13531/124مپرمرش، موضون نامۀ ش ارۀ  الس آموزشم ميوبۀ شوروي

 شرط پردوخت حقوق م مزویا وز مقيا، بالمانع وست.     ما م به مأموریتنامۀ وستیاد آیيم

سالمس، ماورس موبسته به سازمان تبليغات وسالمس ماي  لوم م م ارف ونيرمي موظف به دبيرستان :1 تبصره

ماي  ل يه خوومرون م برودرون م )صارو(، مارسه  الس شهيا مطهري، ماورس دملتس موبسته به حوزس

وساسیامه ماورس م مروکز آموزشس م پرمرشس  2مطابش تبيرس مادس ماورس موبسته به آستان عاس رضوي

 ش ارس وبالغ 2/1/1288 تاریخ 332 جلسه) ادماي   ومسم سایرنه ماي دملتسموبسته به دستگاس

ودورس مشارکتهاي مردمس م ماورس غيردملتس  تأیيادرصورتس که با  ( 22/8/88تاریخ 8/13253/124

)شرط  ماورس دملتس عاب  تخيي  وست مانیاکارگرمس وستان م  تأیياوي دریافت نکییا، با ميچ شهریه

 .باشا(والجرو مساورس دملتس در ویم ماورس نيز الزمحا نياب وست رور م تشکي  بروبر م

ماي کشور م درمس   ومس وختياص نيرمي آموزشس به ماورس موبسته به سازمان زناون :2تبصره

ماي ویم ماورس با نظر کارگرمس وستان آموزون م کالسمیرستانهاي موبسته متیاسب با ت اود دونش

 پذیر وست.ومکان

 

 دارس جمهوری اسالمی ایران در خارج از کشورز ـ عنوان فعالیت: م

 مدارس دولتي جمهوري اسالمي ايران در خارج از كشور -1

ابع ونسانس ریزي میضووبط ک س تخيي  نيرم به ویم ماورس، توسط کارگرممس متشک  وز مرکز برنامه

کز س م ذیلسابس م مرودورس ک  ومور مال م ومور ودوري، دفتر مزورتس، دفتر برنامه، بودجه م مایریت میابع،

 ومور بيم ول ل  م ماورس خارج وز کشور ت ييم م در سامانه جامع میابع ونسانس للاظ خووما شا.
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در چارچوب  ج هوري وسالمس ویرون در خارج وز کشورآموزشس به ماورس دملتس نيرمي و زوم  تبصره:

وز بيم پذیرفته شرویط الزم وز ميأت مزیرون با وحر 14/43/1235مع مورخ 1132ت3221تيویب نامه ش ارس 

 ماي مربوط صورت خووما پذیرفت.شاگان در آزمون

 مدارس غيردولتي خارج از كشور  -2

مایر مورد نياز وییگونه ماورس وز بيم نيرمماي رس س شاغ  در مزورت آموزش م پرمرش بر وساس 

 مؤسسکه مشرمط بر ویم ول ل  با حقوق ریالسمرکز ومور بيم تأیيامارسه غيردملتس م  مؤسسپيشیهاد 

 مي رو پردوخت ن ایا عاب  تخيي  (ورزي)فوق ول ادس وشتغاح خارج وز کشور مت ها گردد کليه حقوق م 

   وست.

 مدارس غير دولتي اتباع بيگانه در داخل كشور -3

ویرونس م میطبش بر نظام آموزشس ج هوري وسالمس ویرون    مؤسس ویم نون ماورس مشرمط بر آنکه توسط   

شور مس م  سيس أت ون توونیا وز تخيي  یک نيرم به  یو ف اليت ن اییا م انیا ماورس غيردملتس دوخ  ک

 .میا شونامایر یا م امن بهرس

 مدارس غيردولتي بين المللي داخل و خارج از كشور   -4

، فقط یک مایر با حقوق ریالس عاب  تخيعععي          1کارگرمس موضعععون بیا    تأیيا  به ویم نون وز ماورس با    

دوخت م پر تأميم مؤسععسویم وفرود بروبر تووفش توسععط  (ورزيوشععتغاح خارج وز کشععور) ول ادسفوق وسععت. 

   شود.مس

 مدارس تطبيقي -5

نس م ومور ریزي میابع ونساضووبط تخيي  نيرم به ویم ماورس توسط کارگرممس متشک  وز مرکز برنامه

ول ل  م ماورس خارج وز بيممرکز ومور م دفترحقوعس، ومالك م ح ایت عضایس  ،ودوري، دفتر مزورتس

 ت ييم م در سامانه جامع میابع ونسانس للاظ خووما شا. ()بروبر ميزون نيرمي ميوب در کارگرمس کشور

 

 های حوزۀ آموزش و پرورش استثناییح ـ فعالیت

 ـ  عنوان فعاليت: مدير و معاون  1

نه، وز نيرمماي موجود موظف ماي آموزشس( بروي مر یک وز ماورس دملتس رمزومایر م م امن )موحا

باشیا، وز صامر وبالغ نوبت دمم بروي شود. در میاطقس که نيرمما دوروي کسري سا ات موظف مستأميم مس

 م امنان نوبت ومح خوددوري شود.
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 آموزان با نيازهاي ويژهدانش عنوان فعاليت:  معلم رابطـ  2

 مشغوح به تليي  در موحاماي آموزشس(شایا تايف خف) تلفيقس م فروگير آموز وزوي مر دونشع به ولف 

سا ت در مفته، م لم روبط وختياص خووما  2طور ميانگيم ماي تلييلس، بهدر ت امس دمرس ( ادي) پذیرو

 یافت.  

شود تا ویم مارسه مطابش دستورول  لس که وز سوي وبالغ ویم نيرمما در یک مارسۀ پشتيبان صادر مس 

 شود، بر ف اليت آنان نظارت کیا.ح مسسازمان وستثیایس ورسا

ب ع در صورتس که سا ات موظف م لم روبط در یک یا چیا ناحيه/میطقه )درمن وستان( تک ي  نشود، 

مپرمرش وستثیایس وستان، در ومور آموزشس م ماناس با م امیگس ودورس آموزشميزون سا ات موظف باعس

 پرمرشس ماورس وستثیایس سازمانامس خووما شا. 

م حاوکثر م ادح نفر  1حاوع  ثبت نام شاس در مر مارسه پذیرو، م فروگيرت اود دونش آموزون تلفيقس   -ج

 .باشامسآموزون آن مارسه وز ک  دونش 15%

شتغاح و  يتوونا به تليسم تيبا دم نون م لول سقيآموز تلفدونشنفر  2 حاوکثر رویکالس پذ کیدر  -د

  .دوشته باشا

 يت: آموزش پيش از دبستانعنوان فعال - 3

موحا آموزشس دمرۀ پيش وز دبستان کودکان وستثیایس، به صورت ض ي ه یا مستق  عاب  تشکي  وست. 

چیانچه ویم موحاما ض ي ۀ ماورس وبتاوئس وستثیایس باشیا، به وزوي تشکي  مر کالس در دمرۀ پيش وز 

موزش پيش وز دبستان مستق  باشا، یابا م در صورتس که موحا آدبستان، یک آموزگار وختياص مس

 بیاي ماورس وبتاویس عاب  تخيي  وست.درجهنيرمي مورد نياز آن، مطابش 

 ـ عنوان فعاليت:  امور توانبخشي  4

ورتوپا فیس( در  م سیج، فيزیوتروپيستشیاس، بيیایسنيرمي متخي  )کاردرمانگر، گفتاردرمانگر، شیوویس

 یابا.تخيي  مسماي ض ي ه آموزون سایر دمرس اود دونشبا وحتساب ت وبتاویس تلييلسدمرۀ 

 

 ـ عنوان فعاليت: نيروهاي طرحي 5

ولتلييالن نيرمماي طرحس مزورت بهاوشت، درمان م آموزش پزشکس کارگيري وفرود متخي  م فارغبه

شیاسس ، رموناسسشیسیجس، شیوویسبخشس )کاردرمانس، گفتاردرمانس، بيیایسماي تلييلس توونکه دوروي رشته

عانون مربوط به خامت  11سالمت باشیا، طبش مفاد مادۀ  باليیس مادکاري وجت ا س م فيزیوتروپس( م مروعب

توونیا دمرون خامت موضون ویم عانون مجلس شوروي وسالمس، مس  12/2/35پزشکان م پيروپزشکان، ميوب

ماي وستثیایس سپري ن اییا. ر آموزشگاسربط، دمروجع عانونس ذيرو پس وز تأميم و تبار م وخذ مجوز وز 
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)به کارگيري نيرمي طرحس در صورت  ام مجود  کارگيري ویم وفرود پس وز وت ام دمرۀ طرح م یون وست.به

 باشا(پذیر مسنيرمي مازود ومکان

 

  ـ عنوان فعاليت: دبير )راهنماي آموزشي( 6

زوي به و خاص دونش آموزون با نيازماي میژس دمم متوسطه کاردونشوي م حرفهدر ماورس متوسطۀ ومح پيش

آموزشس( میظور خووما شا. تأميم نيرمي مورد نياز ویم ف اليت، وز طریش  سا ت دبير )رومی اي 2مر کالس 

 غيرموظف مجاز نيست.

 

ۀ بخشي مشکالت ويژـ عنوان فعاليت: معاون )سرپرست آموزشي(، مركز آموزشي و توان 7

  يادگيري

نفر نيرم  یک (وستثیایس م وبتاویس دبستان وز پيش مايدمرس) کالس 12 مر وزوي ما، بهبه ویم ف اليت

 .یاباتخيي  مس

 

 ـ عنوان فعاليت: مربي پرورشي و معلم تربيت بدني  8

 . ما، م انیا ماورس  ادي عاب  تخيي  وستنيرمي مورد نياز ویم ف اليت

 روسيون اگوومس نامه مربيگري وز فکه دوروي  وز م کارون موجا شرویط در حوزس تخييس تربيت بانس

ماي درس تربيت مپرمرش  ادي در کالسماي آموزشماي مرزشس مستیا بروساس دستورول   

 بانس وستفادس ن ود.

 سا ت مربس  22نفر به ميزون  154تا  11سا ت م وز  12نفر دونش آموز  14مستق  تا  وستثیایس ماورس

 یابا.پرمرشس تخيي  مس

 

 نوان فعاليت: مشاور مدرسه استثنايي و مددكار اجتماعيـ ع 9

ماي پيش وز دبستان، وبتاویس، ومح متوسطه/ومح متوسطه مشامر مارسه وستثیایس م مادکار وجت ا س در دمرس

 یابا.وي م دمم متوسطه/دمم متوسطه کاردونش با نيازماي میژس تخيي  مسپيش حرفه

 یایسماي حوزۀ آموزش م پرمرش وستثف اليتيي  یافته به سرج ع سا ت موظف م غيرموظف تختذكر: 

ماي آموزشس در وختيار سازمان آموزش بیاي موحام در سقف درجه بخش دمم با توجه به جاومح درج شاس

  عرور خووما گرفت. سوستانبرمن جهت توزیع  م پرمرش وستثیایس
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 فعالیتهای حوزۀ سوادآموزیـ ط 

 

 سوادآموزي  هايسازماندهي كالس و فعاليت

 وماوف ک س م حانياب تشکي  کالس در مر دمرۀ سوودآموزي، و م وز سوودآموزي، تلکيم م ونتقاح م کليه

ي بروبر ضووبط وبالغس وز سوي سازمان نهضت سوودآموزي م شهر یسمیاطش رمستا در يسوود آموز مايتيف ال

 شود.  لياتس مس

مورخ  31331، میضم به بخشیامه مروکز یادگيري مللسناوزي دستورول    تأسيس م روس و با  یایت به تذكر:

ر ساح دسوودآموزي م رومی ایان ت لي اتس سوودآموزي  ، تخيي  مایر به مروکز یادگيري مللس23/45/1232

 .نمي باشدمجاز  1241-1242تلييلس 

 هاسایرفعالیت -ی 

 عنوان فعاليت: نيروي انساني مورد نياز دانشگاه فرهنگيان  -1

س وستان در سقف کارگرم تأیيایت به دونشگاس فرمیگيان م تربيت دبير شهيا رجایس پس وز بررسس م مورأم

 باشا.پذیر مسمجوز صادر شاس م ضووبط مربوط ومکان

 عنوان فعاليت: طرح خريد خدمات آموزشي -2

  یو يتم  ام م درصورت تخيي  و تباروت الزم وز سوي سازمان برنامه م بودجهخریا خامات آموزشس 

    ساح تلييلسدستورول    خریا خامات آموزشس در مطابش با  ،1241در ضووبط وجرویس بودجه ساح 

 .ومکان پذیر وست ریزي م توس ه میابع برنامه م امنتسوي ، وبالغس وز 1242-1241

 

 هاي خارج از شمول اين شيوه نامه عنوان فعاليت: ساير فعاليت -3

يت نامه مشخ  شاس وست، چیانچه ف النيرمي ونسانس آنها در ویم شيوس تأميم مایس که نلوۀجز ف اليتبه 

صالح، مجاز م مستلزم تخيي  نيرمي ونسانس باشا، مروجع ذي تأیيادیگري ما نظر باشا که ونجام آن با 

 ما، به شک  موظف م یا غيرموظف، مجوزي ناورد. وختياص نيرم به ویم ف اليت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش چهارم

 ايجاد تعادل در کميت نيروی انساني ۀ تأمين ونحو
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 كارگيري نيروي مورد نيازهكارهاي تأمين و بهرا

م بهسازي  سامانامس»در وسیاد فرو دستس م وست رور برنامۀ « بهبود مایریت میابع»با توجه به سياست رومبردي 

نامه، نلوۀ تأميم م ویم شيوس؛ م با  یایت به مفاد 1244مپرمرش در ساح مزورت آموزش« میابع ونسانس

 گردد: به ترتيب ذی  ت ييم مس 1244-1241کارگيري میابع ونسانس موردنياز میاطش آموزشس در ساح تلييلس  به

سازمانامس بهيیه م وستفادۀ کام  وز سا ات موظف ت امس نيرمماي شاغ  که در آستانۀ ساح تلييلس   .1

میس والمکان ميچ نيرنلوي که حتس، مورد تأکيا وست؛ به، در وختيار میاطش آموزشس مستیا1242-1241

 گردمنۀ سازمانامس م وشتغاح کام  )بامن کسري سا ت موظف( بيرمن ن انا.وز 

 صورت یکپارچه ونجام خووما شا. و الم نياز به نيرم م سازمانامس آنان در دمرس متوسطۀ ومح م دمم، به  .2

مازود  کارگيري نيرممايبیاي مشاغ  م ل ان، مبیس بر تجویز بهقهنامۀ طرح طبآیيم 1با  یایت به مفاد بیا  .2

، ضرمري وست کارگرمس وستان، ومت ام الزم رو )به میژس وبتاوي دمرس دمم( وبتاویسدمرس  دمرۀ متوسطه در

کارگيري نيرمماي دمرۀ متوسطۀ دوروي کسر سا ات موظف، در دمرۀ وبتاویس م  وح دورد. با بروي به

ه توسط ک ماي پیجم م ششم وبتاویس، بروبر دستورول    مربوطوي( کردن درمس در پایهتخييس )خوشه

، زميیۀ مسا ا م سهولت ونجام ویم کار، بيش وز پيش فرومم خووماشا م امنت آموزش وبتاویس وبالغ

( یسوفاعا تجربه خامت در دمرس وبتا)نيرم ماي دمرس متوسطه  ت ام معت  در صورت ونتقاحض یاً  .گرددمس

اویس م م امنت آموزشس ماورس وبت  یوون مایر به دمرس وبتاویس، ترتيبس وتخاذ گردد تا وز ونتياب آنها به

 . گرددم ان ت  

، دماسماي وبتاویس رو پوشش ن م ه سا ت تربيت بانس کالستربيت بانس در میاطقس که آموزگار درس  .2

 ما وست.  هاۀ آموزگار م ان کالسبهماناس، ماي باعسسا ت درس تربيت بانس کالس 2تاریس 

سازمانامس آموزگارون تربيت بانس در میطقه/ناحيه با سا ت( 2به میظور جلوگيري وز ویجاد وبالغ موعت ) .5

 وملویت در ماورس دوروي تقلي  سا ت ونجام گردد.

ود. بر خووما بمپرمرش، بر هاۀ کارگرمس وستان رومبري برنامۀ نق  م ونتقاح جغروفيایس نيرمما در آموزش .1

یزي ر هاۀ م امن پژممش، برنامه ویم وساس، ت ييم م وحروز نياز م  ام نياز نيرم در سامانۀ نق  م ونتقاح، بر

 .وستان وست م توس ه میابع
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 ازيورت نشونا، در صمس گسبازنشست س موجا شرویطليساح تليکه ب ا وز شرمن آموزشس  نيرممایست ام  .3

زمان  ،م تأیيا ک يته رومبري توس ه مایریت میطقه/ ناحيه م تایيا وستان خودشان تدرخووسبا  ،میطقه

 شود.موکوح  سليساح تلي انیما به پاآن سبازنشستگ

ماي در پست شاغليم در گرمس م لمدر میاطقس که با ک بود نيرمي آموزشس مووجه مستیا، وز ونتياب  .8

 خوددوري شود.  اي ودوريمپست م، کيفيت بخشس مایریت موحاماي آموزشس )م امنيم(

( با ک تر وز 28ولتليي  وز دونشگاس فرمیگيان م نيرمماي آزمون وستخاومس )مادس ونتياب دونشجویان فارغ .3

 م یون وست.  ودوري ميوب مايساح سابقه تجربس در پست 5

نا، وما تأميم نشاسوملویت تخيي  نيرم در پست مایر م گرمس م لم وست م مادومس که م ل ان کالس .14

 ما موضو يت ناورد.وختياص نيرم به سایر ف اليت

 بروي درمس مهارتس بخش، میرآموز م وستادکارسرپرستصامر وبالغ  کاردونش، مايدر آموزشگاس .11

 پذیر نيست.ومکانشونا، برمن سپاري مسمایس که کالس

آموزگارون دمرۀ وي مر وبالغ غيرموظف برولتاریس، وز ج له صاپردوخت مرگونه حش شود،سنشان م خاطر .12

کسري سا ت  پذیر وست که نيرمي دورويفقط درصورتس ومکان  کییا،که وز تقلي  سا ت وستفادس مس وبتاویس

ته مجود ناوشسطح میطقه در )در دمرۀ وبتاویس، جیسيت موضو يت ناورد(، / جیس مربوط گرمسموظف در 

يت تاریس م وز ظرف باشا دوشته ر میطقه مجودکسر سا ت موظف د يرمين تا زمانس کهباشا. به بيان دیگر، 

 وظفتخيي  سا ت غيرم، ومکان موظف م امنان، مربيان پرمرشس م مشامرون وستفادۀ کافس نشاس باشا

  مجود ناورد.

ماي چیا پایۀ رمستایس، چیانچه وز بابت بيست ساح خامت آموزشس، مش وح آموزگارون کالس -تبصره

  وظف ناشس وز تقلي ، به خود ویم م ل ان بالمانع وست.تقلي  شونا، وختياص سا ت غيرم

که وز تقلي   ماي چیا پایه(جز آموزگارون کالس)به آموزگارون دمرۀ وبتاویسصامر وبالغ غيرموظف بروي  .12

کییا، در یک میطقه، زمانس مقامر خووما بود که وستفادس مس وز بابت بيست ساح خامت آموزشس سا ت

دوروي کسر سا ت موظف  امنان ماورس، م ل يم تربيت بانس م نيرمماي موظف موز سا ات تاریس 

 میطقه وستفادس شاس باشا.
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 سقف در غيرموظف صورت دوروي مارك تلييلس ليسانس م باالتر به بازنشسته نيرمماي وز گيريبهرس .12

 اب مجلس شوروي وسالمس )عانون م یو يت بکارگيري بازنشستگان(، 24/42/35مجاز م بروساس ميوبه 

 وست. بالمانع م مقرروت مربوط ضووبط ر ایت

در سقف ضووبط  م بروي شاغليم بودسمفته  در سا ت 12 بازنشسته حاوکثر فرد غيرموظف سا ات مج ون .15

  و الم شاس دفتر برنامه، بودجه م مایریت میابع بالمانع وست.

ووما خ ریپذومکان سورتما م میاطش م جوور درصدر شهرستان ماي آموزشسرمينبکارگيري سا ت موظف  .11

  ه باشا.مووج رميک بود نبا میطقه مباو مازود م میطقه مقيا  ،گرمس/جیسم ان بود که در 

رمزي، در نزدیکس یکایگر م در مجامرت نقاط م ماورسس که وز ماورس شبانه تشکي  م وست رور ف اليت .13

 رمزي برخوردورنا، مجاز نيست.ومکانات شبانه

آموزون ک تر وز حانياب دوروي فضاي فيزیکس مجزو وز سایر موحاماي با دونش وست رور ماورس متوسطه .18

 باشا.پذیر مسسازمانس، بيورت مستق  م با تخيي  یک نفر م امن دبير ومکان

 به کليه ماورس با مض يت ض ي ه  ووم  وجرویس ت لش نخووما گرفت.: تذكر

 یون وست باشیا، متلييلس مرتبط مس که فاعا رشته ماورس تخيي  درس تربيت بانس به م امنيم .13
 .سا ت در مفته م امنيم ماورس( 1)موضون تاریس موظف 

کارگيري نيرمي غيرموظف  نامه، پيش شععرط صععامر مجوزماي الزم بروي بهر ایت دعيش مفاد ویم شععيوس .24

س وز  ام  ش میظور رفع ک بودماي نيرمي ونسانس مورد نياز میاطش خووما بود م بالطبع بروي ک بودماي نا به

 گفته، صامر مجوز نيز موضو يت نخووما دوشت.ر ایت ضووبط پيش

مطابش   فاًم صر  (کسر سا ت موظف   يدورو ای )مازود يرميشرط  ام مجود ن هبازنشسته ب   يرمين يريبکارگ .21

 .  صورت پذیرد نظرمرتبط با درس مورد سليبا رشته تلي

به   میگيان م دونشگاس تربيت دبيري شهيا رجایس  بکارگيري دونشجو م ل ان ساح سوم م چهارم دونشگاس فر     .22

دونشععگاس مبیس بر  ام ویجاد وختالح در تليععي    أیياصععورت غيرموظف در شععهر مل  تليععي  خود با ت

 آنان م با ر ایت سایر ضووبط م مقرروت بالمانع وست.

  



 46 یانسان یروین تیکم در تعادل جاديا و نیتأم ۀنحو: چهارمبخش 

 

 
 

ست    سيا سانس، وملویت به ک پس وز و  اح ت امس  سامانا ما م رومکارماي مایریت بهيیه نيرمي ون مس  ارگيري م 

 نيرمي ونسانس به شرح ذی  مس باشا:

 سامانامس م کارون شاغ  رس س، پي انس، عروردودي، طرحس م پرسی  مظيفه .1

  م لم م مایر عالب در( مارسعععه) سعععازمانس موحاماي به سعععه يه تخيعععي  م کارگيريبه وملویت .2

شس  م امنيم تخيي  ) شس،  م آموز شامر  پرمر   بامن کالس جودم صورت  در سالمت  مروعب م م

 (نيست جایز م لم

 (آنان  يتمض تبای  زمان تا) تکليف ت ييم عانون مش وح م کارون تاریس وضافه سا ت تخيي  .2

 شاغليم غيرموظف سا ت تخيي  .2

 بازنشستگان غيرموظف سا ت تخيي  .5

الزم وز سوي مزورت آموزش    )در صورت وخذ مجوزماي  آموزشس  خامات خریا نيرمي کارگيريبه .1

 (م پرمرش


