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 مقدمه

های سیاست توجه به، با «0441-1041»آموزش و پرورش در سـال تحصیلي توسعۀ سنواتي و ساماندهي عوامل آموزشي برنامۀ

سند تحول بنیادين آموزش و پرورش،  و راهکارهای اهدافوزش و پرورش، ابالغي مقام معظم رهبری، كلي ايجاد تحول در آم

ديريت بهینۀ ممنظور  و به و ساير اسناد فرادستيبنیادين  ۀ راه سند تحول، مبتني بر نقشهای جديد وزارت آموزش و پرورشمشيخط

یل تفويض اختیاروتسه با رويکرد و پرورش(، اهداف عملیاتيِ سند تحول بنیادين آموزش 1/24و  8/5)موضوع بندهای  منابع انساني

ا و توجه هامکان انعطاف پذيری روش ها،شاخصريزی منطقه ای به نحوی تنظیم شده است كه ضمن شفافیت و قطعیت تحقق برنامه

  ای را فراهم آورد.های منطقهبه تفاوت

 باشد:، به شرح ذيل مي1044-1041آموزش و پرورش در سال تحصیلي وزارت برنامۀ ساماندهي و توسعۀ سنواتي  ،بر اين اساس

 های مرتبطتعريف و تبیین عناصر و مؤلفه

مستمر  های كلي در حوزه منابع انساني و نظارتاعضای اين ستاد كه تدوين سیاست :انسانيستاد مركزی ساماندهي نيروی 

 رئیس مركز ،(رئیس ستاد)توسعه منابع  ريزی ومعاون برنامه باشند عبارتند از:دار ميفرايند اجرای برنامه توسعه سنواتي را عهده بر

 ،بط عموميروارئیس مركز اطالع رساني و  رئیس مركز هماهنگي حوزه وزارتي، ،(دبیر ستاد)انساني و امور اداری  منابع  ريزیبرنامه

 زش ورئیس سازمان آمو ،معاون پرورشي و فرهنگي معاون تربیت بدني و سالمت، معاون آموزش متوسطه، ،معاون آموزشي ابتدايي

دير مرئیس سازمان مدارس غیردولتي و مشاركتهای مردمي و  ،رئیس سازمان ملي پرورش استعدادهای درخشان ،استثناييپرورش 

 شود.نامه ياد ميدر اين شیوه «ستاد»ين پس به عنوان كه از اامور شاهد و ايثارگران كل 

 انساني و امور اداری مستقر است. منابع یريزدبیرخانه ستاد در مركز برنامه

 /ناحيه:قهمنط توسعه مديريت آموزش و پرورشكميته  آموزش و پرورش استان و تيريكارگروه توسعه مد
 نییع، در چارچوب ضوابط و مقررات تمنطقه ودر استان  نامهوهیش نيشدن ا ياتیعمل يدرخصوص چگونگ یریگمیتنها مرجع تصم

توسعه مديريت  كمیتهو  نآموزش و پرورش استا تيريكارگروه توسعه مد"با عنوان:  ریگمیو تصم یزيرنهاد برنامه کي ۀشده، برعهد

 ،است "(41/48/1125مورخ  111451و  26/42/1121مورخ  14251)مصوب بخشنامه های شماره  /ناحیهمنطقهپرورش  آموزش و

كه كیفیت و  يفعل و انفعاالت يدرخصوص تمام یریگمیتصم اریشود. اختياد مي« كمیته و كارگروه»در اين شیوه نامه با عنوان كه 

  كارگروه است. نيا ۀبر عهد دهد،يقرار م ریق را تحت تأثمناط يانسان یروین تیكم

 گرددل ميتشکی وظايف تعیین شده، متناسب با ،خدمات ۀبرای ارائهای مشخص كه واحدی است با ويژگي: واحد سازماني

 یرد.گاستفاده قرار مي، مورد سامانه جامع منابع انسانيآموز در و جهت صدور ابالغ كاركنان و يا ثبت اطالعات كالس و دانش

در هريک از  و غیردولتي در داخل  وخارج از كشور، دولتي و مراكز آموزشي كلیۀ مدارس :واحدهای سازماني آموزشي-الف

ای و ابتدايي، متوسطۀ اول و متوسطۀ دوم اعم از: نظری، فني و حرفه ابتدايي اول، ابتدايي دوم، پیش دبستاني،)تحصیلي های دوره

 ستهروزی، عشايری، هیأت امنايي، دبیرستان وابدولتي، شبانهدر انواع: عادی، استثنايي، استعدادهای درخشان، شاهد، نمونه كاردانش(،

مجتمع آموزشي و پرورشي روستايي و عشايری، مجتمع آموزشي و  آموزش از راه دور،، های جوار، بزرگساالن، ايثارگرانهنرستان

 و بین الملل و مراكز يادگیری محلي سوادآموزی. مدرسه تطبیقي مدرسۀ قرآن،مدرسۀ ورزش و  پرورشي شهری،
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دمات های فرهنگي و تربیتي، مراكز مشاوره و خكانون :واحدهای سازماني پرورشي و فرهنگي،تربيت بدني و سالمت و مكمل آموزشي-ب

 يهای آموزشها، مجتمعمشاوره، دارالقرآن هایخانواده، هسته يآموزی، مراكز مشاوره و راهنمايهای دانششناختي، اردوگاهروان

 .آموزان با مشکالت ويژه يادگیریو مراكز آموزشي و توانبخشي دانش آموزیدانش سراهایهای سالمت، پژوهشو ورزشي، پايگاه

 ادارات كل آموزش و وابسته،سازمانهای  ادارات كل و دفاتر حوزه ستادی، ها،مجموعه معاونت: واحدهای سازماني اداری-ج

 های مركزی.خوابگاه، های آموزش و پرورشو نمايندگي پرورش استانها و ادارات مناطق و نواحي
 

باشگاه و خانۀ معلم، كلینیک و درمانگاه فرهنگیان، تعاوني مسکن و مصرف فرهنگیان و  :ـ واحدهای سازماني رفاهي و درمانيد

 آشپزخانۀ مركزی.

های آموزشي، دانشجويان متعهد خدمت دبیری، نهضت سوادآموزی و آموزشي، گروه راهنمايان :سازماني مجازیواحدهای -ه

 شدگان و مأمورين.منتقل
 

o ايجاد و يا تغيير اطالعات واحد سازماني 

پس از آموزشي، مناطق شود. ضروری است يک كُد واحد سازماني و يک كد فضا اختصاص داده مي ،واحد سازمانيبه هر 

 ،)گروه سازماني، دورۀ تحصیلي، زيردوره، نوع اداره، جنسیت و نوع واحد( واحدهای سازماني يا تغییر فیلدهای اصلي قطعیت ايجاد

 اداره كل آموزش و پرورش استان ، از نامه،ربط، برابر دستورالعمل مربوط و متناسب با ضوابط اين شیوهواحدهای ذیبا همکاری 

های اصلي احراز شرايط تخصیص شاخص .دننماي25/54/1044 لغايت 15/42/1044 جديد را از تاريخ واحد سازماني درخواست كُد

عد مسافت بین مدارس مستقر در هر منطقه، مشخص نمودن ظرفیت فضاهای آموزشي آموز به كاركنان، بُكد از جمله نسبت دانش

 ها بوده است( بررسي و درصورت عدم وجود ظرفیتتفويض به مناطق و استانآموز و ... )كه تاكنون به صورت جهت استقرار دانش

سازماني جديد ثبت و در غیر اين صورت امکان ثبت درخواست به كاربر  در ساير مدارس در محدوده مشخص درخواست كد واحد

 شود.داده نمي
 

o زمان فعاليت واحد سازماني آموزشي 

در يک ساختمان اختصاصي، در وقت صبح يا عصر.  ان و حسب مورد نوآموزان،آموزدانشاز تحصیل يک گروه  -يك نوبته

 ها قابل تخصیص است.ها در مجموع، يک واحد سازماني محسوب شده و يک گروه كاركنان اداری به آناين قبیل مدرسه

زا با كُد مجحدسازماني يک وانوبت  هركه  ؛آموز در يک ساختمان، با اوقات كاری متفاوتتحصیل دو گروه دانش -دو نوبته

  شود.ميسازماني مستقل قلمداد 

 .در دو وقت صبح و عصر اختصاصي،در يک ساختمان آموز تحصیل يک گروه دانش -دو وقته

 

o وضعيت واحد سازماني آموزشي 

 ي و پرورشيآموزش تحت مديريت مجتمعتحصیلي تشکیل شده و  ال در يک نوبت كاری كه از يک دورۀفع مدرسۀ :الف ـ مستقل

 نگرفته باشد. قرار

در يک نوبت كاری متشکل از دو يا چند دورۀ تحصیلي مختلف باشد مدرسه درصورتي كه فعالیت يک  :ب ـ ضميمه و ضميمه دارد

 به آن، طبقشود و محسوب مي« ضمیمه دارد» ،آموزدارای بیشترين دانش مدرسۀ ،و در يک يا چند ساختمان جدا تشکیل شود
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« هضمیم»صورت هب ،ديگرمدرسه يا مدارس  و خصیص خواهد يافتتنیرو آموزان(، )با احتساب مجموع دانشمدارس بندی درجه

مدرسۀ  وضعیت ،آموزاندرصورت مساوی بودن تعداد دانش شود.اداره ميبیشتر  معیتبا ج مدرسهتحت مديريت ، تربزرگ مدرسۀ 

 د. شونشناخته مي« ضمیمه»، ديگر يا مدارس مدرسهو « ضمیمه دارد» ،تحصیلي باالتر دورۀ

o ساير تعاريف 

وزش و پرورش استثنايي ، بر عهدۀ سازمان آمآموزان استثناييمسئولیت تعلیم و تربیت دانش :سازمان آموزش و پرورش استثنايي

 شود.ياد مي« سازمان استثنايي»عنوان  از آن با ،است كه از اين پس در اين شیوه نامه

 ،عادی پرورش و آموزش ایهدركالس ويژه نیازهای با آموزاندانش از برخي آن در كه است روشي :فراگير -تلفيقي آموزش

 درسي، برنامۀ سازیمناسب و محیطي هایانطباق تمهید ،مشترك درسي هایبرنامه از گیریبهره با و آموزاندانش ساير كنار در

 .پردازندمي تحصیلبه نیاز(، صورت )در گرتسهیل عنوانبه رابط معلم خدمات از استفاده با

 ديدگيآسیب علت به كه باالتر و مرزی هوشبهر با است آموزیدانش :)خفيف ديدگيآسيب(حركتي  – جسمي معلول آموزدانش

 امکانات از مندیبهره برای است؛ اما خود شخصي امور انجام به قادر تاحدودی، هردو، يا و تحتاني فوقاني، هایاندام در خفیف

 دارد. ويژه تجهیزات ابزارها و تسهیالت، از نیاز به استفاده آموزشي،

 ديدگيآسیب علت به كه باالتر و مرزی هوشبهر با است آموزیدانش :)شديد ديدگيآسيب (حركتي – جسمي معلول آموزدانش

 ايجاد با تواندمي آموزدانش اين. نباشد خود شخصي امور به انجام قادر دو، هر يا و تحتاني فوقاني يا هایاندام در شديد

 پرورشيو  آموزشي امکانات از ويژه، تجهیزات و ابزارهااستفاده از پرورشي،  و آموزشي هایروش تعديل و انطباق تسهیالت،

 .كند گیریبهره

 رفتار ،)میانگین زير استاندارد انحراف دو (هوشي عملکرد در دار،معني طوربه كه است آموزیدانش :ذهني توانكم آموزدانش

 پیوسته وقوع به سالگي 18 سن از قبل و رشد سنین در او ناتواني و دارد وجود محدوديت وی، و عملي اجتماعي سازشي،

و  شوندمي تقسیم پذيرآموزش و پذيرتربیت پذير،حمايت گروه: سه به آموزشي نظر از ذهني، توانيكم آموزاندانش .است

 را 14 تا 54بهرهوش با پذير آموزش ذهني توان كم آموزاندانش تربیت و تعلیم مسئولیت استثنايي، پرورش و آموزش سازمان

 .دارد عهدهبر 

 حدی در هاناتواني اين و نیستند يکديگر به وابسته كه بیشتر، يا معلولیت دو دارای است آموزیدانش :معلوليتي چند آموزدانش

 .گذاردمي تأثیر وی آموزشي عملکردروی  بر كه است

شود كه با میزان باقیمانده شنوايي حتي با استفاده از وسايل كمک آموزی اطالق ميبه دانش :دانش آموزان با آسيب شنوايي خفيف

 15-62و بین ا فت شنواييدريافت مطالب شنیداری و گفتاری نبوده و میزان اُ قادر بههای آموزشي، گیری از راهنماييشنوايي و بهره

 باشد.بل ميدسي

كمک  رغم استفاده از وسايلكه با میزان باقیمانده شنوايي علي شودآموزی اطالق ميبه دانش :آموزان با آسيب شنوايي عميقدانش

 باشد.دسي بل و يا بیشتر مي 14شنوايي نتواند گفتار را از طريق حس شنوايي بشنود و میزان افت شنوايي او
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حدود م شود كه میزان باقیمانده بینايي آنها با استفاده از وسايل كمک بینايي به حدی كم وبه افرادی اطالق مي :كم بيناان آموزدانش 

ای همستلزم استفاده از كتاب و پرورش، های عادی نبوده و برخورداری آنان از آموزشاست كه قادر به استفاده از خطوط كتاب

 باشد.بینايي اصالح شده چنین افرادی بیست هفتادم ميدت شدرشت خط باشد. حداكثر 

وسايل كمک  رغم استفاده ازشود كه فاقد بینايي بوده و يا میزان باقیمانده بینايي آنها عليبه افرادی اطالق مي :نابينا آموزاندانش

های آموزشي ويژه و خط بريل صورت پذيرد، حداكثر بینايي به حدی كم و محدود باشد كه ايجاب نمايد آموزششان از طريق روش

 24)بیست دويستم( كمتر بوده و يا زاويه ديدشان در بزرگترين قطر از  آموزاني ازدت بینايي اصالح شده چنین كودكان و دانشش

 .درجه، بیشتر نیست

 تفاوت دارای محدود تفکر و اجتماعي، رفتار تعامل و ارتباط هایحیطه در كه است آموزیدانش :اُتيسم طيف اختالل با آموزدانش

 گذارد.مي اثر وی اجتماعي آموزشي و عملکرد بر كه میزاني به است، خود همساالن گروه با معناداری

ه صورت در مدرسه ب آنانهای رفتاری يا هیجاني شود كه در آن پاسخگفته مي آموزانيدانشبه  :هيجاني -آموز با اختالل رفتاردانش

ای كه داری با همساالن خود دارد به گونهبا هنجارهای پذيرفته شده براساس سن، جنسیت، قومیت يا فرهنگ، تفاوت معني مستمر

ديدگي هوشي، حسي يا جسمي بر عملکرد تحصیلي، رفتار كالسي، مراقبت از خود، روابط اجتماعي، بدون داشتن علت آسیب

 سازگاری شخصي و سازگاری شغلي اثر بگذارد.

و  های درون فردیرغم داشتن هوشبهر عادی و توانمندیآموزاني كه عليكودكان و دانش:دكان دارای مشكالت ويژه يادگيریكو

، لذا پیشرفت تحصیلي آنان متناسب با سن و پايه را نداشتههای مدارس گیری كامل از آموزشبهرهامکان  آموزش مناسب،

 شان نیست. تحصیلي

م گردد. در اين كالس، معلشود كه در مدرسۀ عادی تشکیل ميبه كالسي اطالق مي :(پرورش استثنايي كالس مرجع )در آموزش و

صورت آموزان با مشکالت ويژۀ يادگیری و رفتاری را بهبخشي دانشبیني برنامۀ آموزشي و توانمرجع، خدمات ويژه، از قبیل پیش

 دهد.آموزان ارائه ميقبیل دانشنفر(، به اين  6های كوچک )حداكثر فردی يا در گروه

پاسخگويي به نیازهای آموزشي و پرورشي كودكان با  رایب، معلمي متخصص است كه در واحدهای آموزشي عادی :معلم رابط

از طريق پشتیباني و همکاری با معلم كالس، تسهیالت و خدمات آموزشي، پرورشي  فراگیر(، -آموزان  تلفیقي)دانش نیازهای ويژه

 آورد.ميآموزان با نیازهای ويژه را فراهم و توانبخشي ويژه نوآموزان و دانش
 

 اهداف و رويکردها

 ترين  اهداف و رويکردهای مورد نظر در تدوين و اجرای اين برنامه، عبارتند از:مهم

 ي؛منابع انسان یوربهره شيافزا -1

 های مرتبط با سند تحول بنیادين آموزش و پرورش؛اجرايي كردن بخش -2

 ها در آموزش و پرورش؛ارتقاء كیفیت فعالیت -1

 مدارس؛ ها و آموزان، كالسدانش ۀنیبه يسازماندههمراه با  توسعۀ عدالت آموزشي؛ -0
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 گیری؛سازی و تصمیمتفويض بیشتر اختیارات و افزايش مشاركت سطوح اجرايي در نظام تصمیم -5

 ؛منابع انساني ريزیهای برنامهتوسعه و تعمیق فعالیت -6

 ؛سازی منابع انسانيبکارگیری نیروی انساني درگروه معلم )كالس درس ( به منظور بهینهاولويت  -1

 .لیو بازمانده از تحص میدانش آموزان الزم التعلحداكثری جذب  -8

 های اجراييسیاست

 ؛ندپايههای چتوجه ويژه به كالس وی مركز روستا طرحۀ توسع و یروزشبانهمدارس، با تأكید بر مدارس  تیفیارتقاء ك -1

 موظف و عنداللزوم غیرموظف؛ صورت، بهموجودو قراردادكارمعین  پیماني ،رسمي از منابع انساني ازهاین نیتأم -2

با رعايت محدوديت ها  ،مربوط وخريد خدمات آموزشيتأمین نیاز از محل نیروهای واجد شرايط مندرج در قوانین  تبصره:

 براساس مجوزهای دريافتي از ستاد صورت خواهد پذيرفت؛و  1044ضوابط بودجه ای سال 

ر كارگیری حداكثری نیروهای دارای كسبهسازماندهي بهینه و استفادۀ كامل از ساعات موظف تمامي نیروهای شاغل؛ همچنین  -1

 كاهش میزان ابالغ غیرموظف؛تبع آن، ساعت موظف و به

حد صورت وا، بهنظری دوممتوسطه  /متوسطۀ اول فني و حرفه ای / كاردانش و  هایدر دوره و فضا سازماندهي منابع انساني -0

 و يکپارچه؛

 ناطق؛مهای تأمین و تعديل نیروی انساني عنوان يکي از راه استفاده از سازوكار نقل و انتقاالت درون و برون استاني، به -5

در مواقعي كه منطقه با كمبود قابل مالحظۀ نیرو مواجه )اختیاری( 1اهتمام به نگهداشت نیروهای واجد شرايط بازنشستگي  -6

 .است

 ؛ممانعت از مأموريت و يا تغییر وضعیت و انتصاب معلمان در مشاغل ديگر -1

به مناطق  توجه ويژه» های راهبردیبرپايۀ سیاستهای داير در بخش دولتي، در مناطق شهری و روستايي، مديريت تعداد كالس  -8

 های كم جمعیت هم پايه در يک مدرسه؛ و، ادغام كالس«جمعیتهای كمساماندهي وضعیت كالس»و « كمتر توسعه يافته

 های چندپايه؛جمعیت و تشکیل كالسپايۀ كمهای تکكالسهمچنین تجمیع 

های مختلف، با رويکرد توسعۀ ها و رشتهبخش دولتي و غیردولتي، در شاخهآموزان دورۀ متوسطۀ دوم توزيع متوازن دانش  -2

 ؛)شهری و روستايي( كاردانشای و های فني و حرفهآموزش

 های ابالغي وزارت متبوع؛استثنايي، بر اساس دستورالعملآموزش و پرورش توسعۀ پیگیری برنامۀ -14

 توسعه يافته، براساس زبانه، روستايي، عشايری و كمتردبستاني، مخصوصاً در مناطق دو های پیشتوسعۀ آموزش -11

 های ابالغي وزارت متبوع؛ دستورالعمل

 .عمال كنترل و نظارت دقیق بر اجرای قوانین و ضوابط ساماندهيمنظور اِ ها، بهبروزرساني سامانه -12

های پرجمعیتكاهش تراكم كالس  -11

                                                
 قانون مديريت خدمات كشوري 301ماده  1
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 بخش دوم:

آموز، ضوابط سازماندهي دانش

 كالس و مدرسه
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از نظر پراكندگي  ها و مناطقاستانهای با عنايت به تفاوتبر مبنای سیاست كاهش تمركز و تفويض اختیار به سطوح اجرايي و  

ازماندهي س منظور و ...؛ و به غیرموظفد نیروهای موظف، آموزی، تعدااجتماعي، تراكم دانش، فرهنگي و شرايط اقلیمي جغرافیايي،

گذاری اجرايي تا حد ممکن، سیاست موجود،منابع انساني  وریآموزان و افزايش بهرهدانشدبستاني و نوآموزان پیشها و بهینۀ كالس

 است.  استان كارگروه و اتخاذ تصمیم در برخي از امور اين شیوه نامه، بر عهدۀ

  1044-1041های تحصیلي مختلف، در سال تحصیلي ضوابط تشکیل كالس و مدرسه در دوره

 ( كالساختصاص ساعت غیرموظفدرصورت مواجهۀ مناطق آموزشي با كمبود نیرو ،)در مدارس روستايي،  ی چندپايهها

 شوند: مي يسازمانده زيرمطابق ضوابط جدول عشايری و شهری 

 رديف
 آموزان مدرسهتعداد دانش

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

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

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

 1 5 0 نفر 02تا  0

 1 0 0 نفر 52تا  0

 1 0 2 نفر 02تا  2

ای هشهرهايي كه طي سال-)روستا بندی فوق در مدارس روستايي و عشايری و مدارس شهرهای كوچکضوابط كالس توضیح:

 گردند.اعمال مي اند(شهر تبديل شدهاخیر از روستا به 

يابد و به افزايش مي 21/ 11/ 21مورخ  212621/244نامه شماره های سه پايه و بیشتر، ساعات آموزش هفتگي مطابق شیوهدر كالس

  التدريس پرداخت خواهد شد.اين كالسها، حقو معلمان  (معاون آموزگار)آموزگار تناسب آن، به مدير 
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 های چند پايهتخصيص ساعات غيرموظف برای تدريس معلمان كالسجدول 

 تعداد پايه

ساعات 

آموزشي 

اضافه شده 

به ازای 

 تعداد پايه

سقف 

تعداد 

دانش 

آموز در 

 كالس

 ساعات آموزشي اضافه شده به ازای تعداد دانش آموز مازاد برحدنصاب

ي )تعداد پايه

 51 0 مبنا( 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 

 52 2 پايه 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 

 50 4 پايه اضافي(
 آموزدانش 52-55

 ساعت( 1)

 آموزدانش 54-52

 ساعت( 1)

 آموزدانش 51-51

 ساعت( 1)

 آموزدانش 20-51

 ساعت( 1)

  شرح  به ،های مختلف تحصیليدوره آموز در كالسِو حداكثر تعداد دانش عادی دولتيضوابط تشکیل و استمرار مدارس

/ نواحي مناطققرار داد توسعه سنواتي براساس  های تحصیليدوره كالس تعدادسقف الزم به ذكر است  .باشدميجدول ذيل 
 : مشخص خواهد شدبه تفکیک واحدهای آموزشي 

 

 دورۀ تحصيلي
حدنصاب تشكيل 

 مدرسه

نصاب استمرار  حد

 فعاليت مدرسه

حداقل تعداد دانش 

 آموز در كالس شهری

 آموزحداكثر تعداد دانش

  در كالس تك پايه

 40 88 -- -- ابتدايي

 40 88 -- -- ابتدايي اول

 40 88 -- -- ابتدايي دوم

 40 81 01 77 متوسطۀ اول

 متوسطۀ دوم
 77 دبيرستان

01 
04 40 

 82 01 71 هنرستان

)دوره اول و دوم(  دبيرستان

 شبانه روزی
21 71 02 40 

 82 04 71 21 هنرستان شبانه روزی

 

 توضيحات:

 ون معین شورای عالي آموزش و عشايری برابر مصوب سي و هفتمین جلسه كمیسی ضوابط و مقررات تاسیس مدارس

 مي باشد. 16/42/1122مورخ پرورش 
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 روزی، در ساير موارد، كارگروه استان در شرايط خاص و متناسب با كمیت به جز در مورد حدنصاب تشکیل مدارس شبانه

 تواند: آموزان به مدارس ديگر مينیروی انساني، وضعیت فضا و امکان دسترسي دانش

  درصد كاهش دهد 14حدنصاب استمرار فعالیت مدرسه را تا. 

 درصد كاهش دهد 14آموز در كالس را تا حداقل تعداد دانش. 

  درصد افزايش دهد.14آموز در كالس را تا تعداد دانشحداكثر 

ذيربط  هایدر سامانهبا توجه به سطح دسترسي داده شده به استان و منطقه،  شده فوق، مصوبموارد در اين صورت ضروری است 

 مشخص و اِعمال گردد تا محاسبات الزم برای تخصیص نیرو صورت پذيرد. 

  نفر ممنوع است. 18باالتر از  دانش آموزتعداد داير نمودن كالس درس با 

 پذير است.امکان استانموارد استثنا با تايید كارگروه توسعه مديريت 

   ای و در هنرستانهای فني و حرفهنفر   15 آموزان كمتر از، با تعداد دانشنظریو دوم  اول ۀمدارس متوسط تیفعالاستمرار

. خواهد بود پذيرامکانروزی مشروط به عدم دسترسي به مدرسه شبانه در مناطق نفر 54و كاردانش با تعداد دانش آموز كمتر از 

ساعت از تدريس موظف هفتگي، به صورت تمام وقت،   12دراين صورت، يکي از دبیران يا هنرآموزان مدرسه، ضمن كاهش 

 كند. دبیر يا معاون هنرآموز انجام وظیفه مي عنوان معاونبه

 يک كالس كارگاهي  در هنرجونفر  15تعداد تشکیل كالس با ماهیت كارگاهي با ای و كاردانش در شاخه فني حرفه

 .خواهد بود میسر به دو گروه عمليكالس مذكور تفکیک نفر برسد،  21+1 به هنرجوياني كه تعداد درصورت پذير است.امکان

 حدنصاب، حداكثر و تيرعا یها، براشمارش در كالس ثیاز ح ،یدر مدارس عاد يقیآموز مشمول طرح تلفهر دانش ،...

سرجمع كالس توافق شده در قرارداد توسعه  تيمذكور به شرط رعا یهاكالس شي. )افزاديآيشمار مآموز بهدانش 1معادل 

 است( ريپذامکان يسنوات

 عمال اين سیاست، نبايد بر اثر اِآموزی ، هیچ دانشمذكورهای آموزان مدرسه، از حدنصابدرصورت كاهش آمار دانش

  روزی ضروری است.روستا مركزی يا شبانهتحت پوشش آموزان در مدارس از تحصیل باز بماند و سازماندهي دانش

 دوم، سهم هر منطقه و استان دوره  ۀمتوسط دهم يۀپا یهاها و رشتهمتوسطه، در شاخه آموزش متوازناجرای توسعه منظور  به

 . رددگميلحاظ در قرارداد توسعه سنواتي  ،مورد نظر یهاتیو كم نییتعوزارت  معاونت متوسطه یرشته، از سودر هر شاخه و 

 ( موضوعیت دارد، اختصاص غیرموظفدر مناطقي كه كمبود نیرو )در ادغام لقاب و پايههم جمعیت كم هایتشکیل كالس 

 ممنوع است.  ،مدرسه کي

 شده در يک فضای دو نوبته، از يک دورۀ تحصیلي و يک جنس، در دو نوبت، های درسِ داير چنانچه مجموع كالس

صوص، خ نيدر ا ت.مساوی يا كمتر از تعداد كالسِ كالبدی فضا باشد، دايرنمودن آموزشگاه نوبت دوم در آن فضا مجاز نیس

 استان، بر روند دو نوبته شدن مدارس مناطق تابعه، نظارت خواهد كرد. كارگروه
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 ابتدايي دبستاناز پیش  استثناييگروه 
 متوسطۀ 

 اول

 متوسطۀ اول

 ایپیش حرفه

متوسطۀ 

 دوم

متوسطۀ دوم 

 ایحرفه

 آسیب دیدۀ شنوایی

ا تتشخیص بدو 

 گیسال 0

 1و  5آمادگی 

 دارد دارد دارد دارد ششمپایه اول تا 

 آسیب دیدۀ بینایی

 حرکتی –جسمیمعلول 

 و هیجانی –رفتاری اختاللهای

 عادی هوشبهر با اتیسم طیف اختالل

 با هوشبهر عادی چند معلولیتی

ا تتشخیص بدو  با کم توان ذهنی چند معلولیتی

 گیسال 0

 سال 0ـ  0

 5و  1آمادگی 

 کم توان ذهنی دارد ندارد دارد ندارد ششمپایه اول تا 

 کم توان ذهنیا ب اتیسم طیف اختالل

 ندارد ندارد ندارد ندارد ششمپایه اول تا  ـــــــــــ یادگیری ۀمشکالت ویژ

 

 ي های تحصیلي آموزش و پرورش استثنايدورهضوابط تشکیل كالس و مدرسه در 

o های استثناييبندی انواع آموزشهگرو  

متوسطه  ،مدو در سطوح پیش از دبستان، ابتدايي، متوسطۀ اول و متوسطۀ ،آموزان استثناييش نوآموزان و دانشآموزش و پرور

ۀ نوآموزان و ت پوشش قراردادن همتح و ای و اهتمامبا تأكید خاص بر آموزش حرفه ایمتوسطه دوم حرفه وای حرفهاول پیش

 .آموزان مد نظر استدانش

نوآموزان و های مختلف وضعیت بندیوپرورش استثنايي، گروهآموزش كلیات اساسنامۀ سازمان 2از مادۀ  1ا عنايت به بند ب

امانۀ جامع منابع در سجهت استفاده در تراز نیروی انساني، صورت تفکیک شده، بهكه  ؛باشدشرح ذيل ميبهاستثنايي  آموزاندانش

 گردد:لحاظ ميانساني 
o استثنايي يک دوره رسمي و الزامي استدوره پیش از دبستان در آموزش و پرورش  :دورۀ پيش از دبستان. 

  :استبرنامه دو استثنايي، شامل نوآموزان  دبستاناز پیش  ۀآموزش دور

 پیش از دبستان نوآموزان با هوشبهر عادی: -1
             ؛از بدو تشخیص تا چهار سال   ـ الف

 .2و  1 پايۀ آمادگي   -ب

 :پیش از دبستان نوآموزان با كم تواني ذهني -2

       ؛از بدو تشخیص تا چهار سال -الف

         چهار تا شش سال؛ -ب

 .2و  1آمادگي  -ج
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ر طول د ای به والدين و توانبخشي به كودكان است.تا چهارسالگي، مبتني بر ارائه خدمات مشاوره تشخیصآموزش بدو  -0 ۀتبصر

 رداردار برخوآموزش نظامارسالي از سوی سازمان استثنايي، از های اجرايي دبستان، والدين بر اساس دستورالعملاز  پیش ۀدور

 شوند. مي

های سازماني در مدارس استثنايي تركیبي )حداقل دو گروه استثنايي(، با گروهي است كه اولويت كدگذاری پست -2تبصره 

 آموزی را دارد.باالترين آمار دانش

 تواند به صورت مستقل يا ضمیمه مدارس ابتدايي استثنايي انجام شود.تشکیل كالس در دوره پیش از دبستان مي -4 ۀتبصر

o فضا و مدارس استثنايي سازماندهي 

وپرورش استثنايي در سطح استان و مناطق، اعم از تغییر در نوع مدرسه آموزش و مدارس هرگونه تغییر در استفاده از فضای مراكز -1

پذير خواهد امکاناستان  كارگروه تأيید  و هماهنگي ادارۀ آموزش و پرورش استثنايي استاناز استثنايي به عادی و ساير موارد، با 

 بود.

و هماهنگي  تثنايياس ... استثنايي صرفاً با مجوز كتبي سازمان بخشي وانحالل و تأسیس اماكن و فضاهای فرهنگي، ورزشي، توان -2

 پذير است.امکان مركز برنامه ريزی نیروی انساني و امور اداری

 پرورش و آموزش اداره با درخواست مربوط، نامۀشیوه اساس بر ويژه نیازهای با آموزان دانش خانواده مشاوره و راهنمايي  مراكز تاسیس -1

  متبوع  وزارت  مربیان  و  اولیاء انجمن مركزی دفتر توسط پرورش استثنايي و آموزش سازمان تأيید و موضوع بررسي از پس و استان استثنايي

 پذيرد.صورت مي

وه رنامه تاسیس پس از بررسي و تصويب موضوع در كارگای بر اساس شیوهصدور مجوز توسعه مركز دوره متوسطه دوم حرفه -0

 پذيرد.استان و تايید سازمان استثنايي صورت مي

 مین نیرو )اعم از موظف و غیرموظف(، با هماهنگياتای، به شرط جايي رشته در دورۀ متوسطۀ دوم حرفهايجاد، توسعه و جابه: تبصره

 پذير است.استان و تأيید سازمان استثنايي امکان ارگروهو تصويب ك

 با توجه به ساعات كار اين مراكز، ممنوع است. ،ای در نوبت دومای، كاردانش و متوسطۀ دوم حرفهايجاد هنرستانهای فني وحرفه -5

 استان و رگروهاتصويب ك وپرورش استثنايي استان،با درخواست اداره آموزشروزی استثنايي، ــ توسعه و تأسیس مدارس شبانه 6

 اخذ مجوز كتبي از سازمان استثنايي میسر است.

 شکیل همۀامکان ت كه فضای فیزيکي مدرسه،های درس استثنايي، در نوبت اول خواهد بود. درصورتياولويت تشکیل كالس -1

استان،  روهارگكتأيید آموزش و پرورش استثنايي و  ۀادار موافقت ها در نوبت اول را ندهد، تشکیل كالس در نوبت دوم، باكالس

 بالمانع است.

بندی مصوب مدارس در چهار درجه های تحصیلي بر اساس ضوابط و درجهدر تمام دوره استثنايي وپرورشآموزشمدارس  -8

 .شودميتشکیل 

ارگروه و تأيید ك آموزگاردر صورت وجود نیروی مدير آموز دارند،نفر دانش 25استمرار فعالیت مدارس ابتدايي كه كمتر از  -2

 صورت كالس چندپايه و چند گروه استثنايي بالمانع است.به استان،

 ای خواهد بود.جلسه 25های پیش از دبستان و ابتدايي، به صورت  دوره در مواد درسي و ساعات كار هفتگي مدارس استثنايي -14

  باشد.ممنوع مي يادگیری ۀمشکالت ويژبه مراكز  «معاون»تخصیص  -11
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o  ز در آموهای درس با حداقل و حداكثر تعداد نوآموز و دانشتشکیل كالس :های درس استثناييكالسسازماندهي

اجرايي آموزش و پرورش  نامۀاز فصل دوم آيین 0 ذيل مادۀ های استثنايي، بر اساس تبصرۀهای مختلف تحصیلي و گروهدوره

 باشد:مي استثنايي و مطابق جدول ذيل

  

 د. شوتشکیل مي آموزدانش  1و حداكثر  0با حداقل  ،های چند پايهكالس -الف

 (،یسمطیف ات)های رشدی فراگیر لهیجاني و اختال –های چند معلولیتي و رفتاریهای چند پايه، برای گروهكالس ـ ب

 گردد.تشکیل مي آموزدانش 5و حداكثر  1با حداقل 

 تشکیل كالس چند پايه، با بیش از سه پايۀ تحصیلي، ممنوع است. ج ـ

 ،هابرای هر يک از گروه ،های مستقلتشکیل كالس ،به حدنصاب برسدآموزان هر گروه كه تعداد دانش درصورتي د ـ

  الزامي است.

پست  کي ،ازای هر كالس اضافهآموزگار، به عالوه بر پست مدير درصورت تشکیل بیش از يک كالس مستقل، هـ ـ

 آموزگار در نظر گرفته خواهد شد.

آموز چند معلولیتي، اختالل رفتاری ـ هیجاني و اختالل رشدی فراگیر )طیف اتیسم( در كالس درصورتي كه دانش  و ـ

 .قابل تشکیل استتک معلولیتي جايدهي شود، كالس با حداقل تعداد گروه مربوط )تک معلولیتي( 

آموز در سطح میانگین تراكم دانشتشکیل كالس با تعداد كمتر از حد نصاب مندرج در جدول فوق، مشروط بر حفظ ـ  ز

 مجاز است. استانارگروه و تأيید ك ادارۀ آموزش و پرورش استثنايي موافقتاستان، پس از

 است. يرپذامکاناستان ارگروه ای استثنايي، با تجويز كتشکیل كالس چند پايه در دورۀ متوسطۀ اول و حرفه -ح

 بر اساس تعداد گروه و پايه، مطابق جدول ذيل خواهد بود: های استثنايي،تشکیل كالس -ط

 وضعيت پايه گروهتعداد  رديف

 صحيح چندپايه يك گروه 0

 بالمانع در يك پايه چند گروه 8

 با مجوز اداره آموزش و پرورش استثنايي استان بالمانع است چند پايه دوگروه 4

 مجاز نيست چند پايه چند گروه 0

 تحصيلي ۀدور                                     

 گروه استثنايي             

 دبستاناز پيش 
 ابتدايي

و  متوسطۀ اول

متوسطۀ اولِ 

 ایحرفهپيش

و  دوم  ۀمتوسط

متوسطۀ دومِ 

 ایحرفه
 آمادگی سال 6زیر 

 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 ۀآسیب دید

 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 های )طیف اُتیسم(اختالل
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 روين یريكارگضوابط و مقررات به
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 مقررات عام

كارگیری نیروی جديد كه ايجاد تعهد استخدامي بر آن مترتب باشد، تحت هر عنوان، ممنوع بوده و پرداخت هرگونه هر نوع به .1

 در قبال آن و روسای آموزش و پرورش مناطق و شهرستان ها مديران كلگونه نیروها مجاز نیست و به اينوجه، به هر میزان، 

 مسئولیت دارند.

، رشوپرودولتي مرتبط با آموزشافرادی كه رأساً از طريق مدارس و مراكز غیرصدور هر نوع ابالغ و گواهي انجام كار برای  .2

م، مراكز های معلها و خانههای فرهنگیان، باشگاهها و كلینیکدولتي، درمانگاهغیرهای دبستانينظیر مهدهای كودك و پیش

های اولیاء و مربیان مدارس، مراكز آموزش بزرگساالن و نظاير راه دور، انجمن خانواده، مدارس آموزش از يمشاوره و راهنماي

خريد خدمات ، دريسالتعنوان حقمستقیم و غیرمستقیم بهصورت هو نیز پرداخت هرگونه وجهي ب شوندكار گرفته مي، بههاآن

و تخلف محسوب مي  بوده ممنوع وپرورشادارات آموزش مدارس و به افراد ياد شده، توسط از منابع دولتي ،الزحمهيا حق

 شود.

اً در صورت موظف يا غیرموظف باشد، صرفهنیرو ب به كارگیریهايي كه انجام آن مستلزم فعالیت تماميتخصیص نیرو به  .1

ی گیری نیروكارهای قبلي درخصوص بهنامههشیو ضوابط و تمامي و نامه مجاز استاين شیوهچارچوب ضوابط و مقررات 

خواهد  استانع به اطال يبه صورت رسم راتیینامه تغوهیش نيدر ضوابط ا ریی. در صورت هرگونه تغگرددميانساني، لغو و بالاثر 

 رسید.

 -معاون فني ،)جديداالنتصاب( مدير هایدر پست كارگیری نیروهای غیرمتخصصبه ،و كاردانش ایدر هنرستانهای فني و حرفه .0

 است. پذيرمکاناشغلي هنرآموز  ۀرشت با صرفاً ،هااين فعالیت تخصیص نیرو به و بوده، استادكار و سرپرست بخش ممنوع مهارتي

 ند.لیسانس باش لحداقبايد دارای مدرك تحصیلي  جديداالنتصاب و سرپرست بخش مهارتي -معاون فنيمدير، 

، وتربیتي كانونهای فرهنگي ،پژوهشسراها مديران مورد نیاز اولويت مطلق تامین نیروی انساني مدارس دولتي واينکه اتوجه به ب .5

اتمام  از پس ،گروه معلم و مدير مدارس دولتي به جزء هافعالیتديگر تخصیص نیرو به  ،است هادارالقران های ورزشي ومجتمع

ي نامه سال تحصیلدر سرجمع نیروهای كاركنان تخصصي تفاهم تامین مديران واحدهای سازماني مذكور سازماندهي مدارس و

 .باشدمي مجاز1041-1044

 شود.محسوب ميجديد ممنوع و تخلف )نهضت سوادآموزی( هنده و آموزش دآزاد التدريس بکارگیری نیروی حق .6

دهندگان نهضت التدريس و آموزشیاران و آموزشنیروی مشمول قانون تعیین تکلیف معلمان حقاستمرار همکاری  :1 تبصره

و اصالحات بعدی  14/46/1128هـ مورخ  56614/ت12125اجرائي شماره  آئین نامه در وزارت آموزش و پرورش تابع آموزیسواد

 باشد.مي آن

التدريس و ... كه در سنوات قبل قانون تعیین تکلیف استخدامي معلمین حق 11ماده  14خدمت افراد مشمول تبصره : ادامه 2تبصره 

اند مشروط به داشتن كد پرسنلي معتبر در چهارچوب ضوابط و قوانین ذيربط مشروط به اينکه هیچ نیروی مازاد و بکارگیری شده

 نمانده باشد به صورت تمام وقت در سقف ساعت حق التدريس بالمانع است. كسر ساعت موظفي در رشته مربوط در منطقه باقي
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 های مختلفاختصاص نیرو به فعالیت مقررات

 و متوسطه های آموزش ابتداييهای حوزۀ معاونتفعاليت -الف

 ـ عنوان فعاليت: مدير  0

 شود. و از نیروهای موظف تأمین مي طبق ضوابط مربوط ،برای مدارس دولتي وزشيمدير واحدهای آم

  و اجرايي ، فناوریو تربيت بدني پرورشي ،مهارتي -فني آموزشي، ـ عنوان فعاليت: معاون 8

در  رسمي و پیماني نیروهای موظفنامه از اين شیوه طبق ضوابط ،برای هر يک از مدارس دولتي وزشيمعاون واحدهای آم

  .قابل تأمین است 1044-1041نامه سال تحصیلي سرجمع نیروهای كاركنان تخصصي تفاهم

ساعت در هفته به تدريس  6 كثر( به میزان حدااندكه به سمت معاون اجرايي تغییر سمت يافته )به جز دفترداران سابق معاونین

  در مدارس بپردازند. موظف

 باشد.و معاونین مدارس در همان نوبت فعالیت ممنوع مي انصدور ابالغ غیرموظف برای مدير تبصره:

 عنوان فعاليت: آموزگار ابتدايي ـ  4

بدني درس تربیتاز آن مربوط به ساعت  2 كه ابديمياختصاص  ی آموزگارساعت نیرو 20به ازای هر كالس،  در مدارس ابتدايي

 . تربیت بدني استفاده خواهد شدساعت از آموزگاران  2باشد. الزم به ذكر است برای اين مي

 باشد.: استفاده از آموزگاران درس تربیت بدني به عنوان آموزگار پايه ممنوع مي1تبصره 

  بدني ممنوع است.: در مدارس چندپايه بکارگیری آموزگار تربیت2تبصره 
 متوسطه و هنرآموز عنوان فعاليت: دبيرـ  0

 )و فوهای موظاز جمع نیرمطابق جدول دروس هفتگي، متوسطۀ اول و دوم،  در هاها و هنرستاندبیرستان نیروی آموزشي

 يابد.اختصاص مي موظف(عنداللزوم غیر

 شاخه كاردانش كه بصورت يمهارت یها( رشتهي)دروس تخصص یاستاندارد/ استاندارها یصدور ابالغ هنرآموز برا تبصره:

ورد نظر رشته م ازیساعت ن از ،شده یساعت استاندارد برون سپار یاست به ازاشوند ممنوع است. الزم به ذكر ياجرا م یسپاربرون

 .خواهد شد سرهنرآموز، استادكار و سرپرست بخش ك یهادر پست
 

  عنوان فعاليت: استادكار و سرپرست بخش -7

ز تکمیل پس ا رسمي و پیمانياز محل نیروهای موظف ای و كاردانش، های فني و حرفهدر هنرستان نیاز اين فعالیتنیروی مورد 

 قابل تخصیص است.  1044-1041نامه سال تحصیلي در سرجمع نیروهای كاركنان تخصصي تفاهم برابر ضوابط ،نیروی هنرآموز

اعت س کي و دانش فني( يفن ریغ یهايستگي)به جز شا يكارگاه تینفر ساعت آموزش  دروس با ماه 14هر  یبه ازا: استادكار

 .ردیگيمتعلق  رشته طراحي دوخت و خیاطي( كشاورزی، های زمینه صنعت،)رشته مربوطهای استادكار مطابق رشته

روط به ، مشهنردوخت در زمینه رشته طراحي  و كشاورزی ،های صنعتدر هنرستانها به ازای هر رشته از زمینه: سرپرست بخش

 ابد.ياختصاص ميت قيک سرپرست بخش تمام و، )حداقل وجود دو رشته در هنرستان( هنرجو در هر رشته نفر 14داشتن حداقل 

 و يدروس مهارت در )با توجه به وضعیت نیروی انساني منطقه( هفته ساعت در 14تا  8 ستيباميسرپرست بخش  هر :1 تبصره

 موظف داشته باشد. سيمرتبط با گروه مربوط، تدر يفن اي
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 ست.ا «رشته»سرپرست بخش  صیتخص یمبنا یاوحرفه يفن یكاردانش مانند هنرستانها یدر هنرستانها :2 تبصره

اشد، ب ريدابه جز طراحي و دوخت  گروه هنر رشته در کياز  شیكاردانش چنانچه ب ای وهنرستانهای فني وحرفه در :1 تبصره

 گیرد.يک سرپرست بخش تعلق مي

 عنوان فعاليت: انباردار هنرستان  -0

 هايي كه نیاز به اين فعالیت دارد، با توجه به موجودی منابع انسانيها، صرفاً در رشتهنیروی مورد نیاز اين فعالیت در هنرستان    

 دارد، از محل نیروهای موظف رسمي و پیماني، قابل تخصیص است .نحوی كه كارگروه استان مقرر ميمناطق، به

 روزی عنوان فعاليت: مدارس شبانه -7

 نيروهای آموزشي و پرورشي 

 های اعالم شده، به ازای به منظور امور مشاوره دانش آموزان/ هنرجويان در خارج از ساعات رسمي مدرسه عالوه بر شاخص

 .شوداز سرجمع منطقه در نظر گرفته مي «فعالیت مشاوره»نفر دانش آموز/ هنرجو خوابگاهي، يک ساعت  24هر 

  های اعالم شده عالوه بر شاخص «مربي پرورشي و فرهنگي»نفر دانش آموز/ هنرجو خوابگاهي، يک ساعت  24به ازای هر

 .يابدتخصیص ميآموزان در خارج از ساعات رسمي مدرسه، جهت انجام امور پرورشي دانش

  آموز/ هنرجو خوابگاهي يک نفر دانش 24به منظور نظارت بر امور بهداشت فردی، جمعي و تغذيه دانش آموزان به ازای هر

 در خارج از ساعت رسمي مدرسه قابل تخصیص است. «مراقب سالمت»ساعت 

 يک پست معاون امور عمومي جهت انجام امور مالي،  ،آموزنفر دانش 84روزی با حداقل به هر يک از مدارس شبانه

قابل تخصیص 1044-1041نامه سال تحصیليكارپردازی، جمعدار اموال و .... در سر جمع نیروهای كاركنان تخصصي تفاهم

 .است

 سرپرست شبانه روزی 

نیروهای كاركنان تخصصي در سر جمع  «روزیسرپرست شبانه»پست سازماني 2نفر دانش آموز/هنرجو خوابگاهي  124تا 

نفر يک پست سازماني 124نفر دانش آموز/هنرجو مازاد بر 54به ازای هر  گیرد.تعلق مي 1044-1041نامه سال تحصیليتفاهم

 نامه اضافه مي شود.سرپرست شبانه روزی در سقف تفاهم

 نيروهای غير آموزشي 

بل صورت موظف قابه مفاد ذيل ومطابق  دار،يآشپز، كمک آشپز، انباردار و سرا لیمدارس از قب نيا يآموزش رینیروهای غ

  تخصیص است.

 صاص شب اخت جهت شیفت« نگهبان » روزی دخترانه كه دارای دانش آموز خوابگاهي هستند يک به كلیه مدارس شبانه

 يابد. مي

 منظور و « كمک آشپز»و يک « آشپز»پست سازماني  آموز/هنرجو يکنفر دانش 244های مجهز به رستوران، تا در خوابگاه

 شود.تامین مي« كمک آشپز»نفر، يک 244مازاد بر آموز/هنرجونفر دانش 84به ازای هر

  برای واحد آموزشي قابل تخصیص است.« راننده»يک پست سازماني 

مکانات كه از ا يو در مجاورت نقاط و مدارس گريکدي يکيدر نزد ،یروزمدارس شبانه تیو استمرار فعال لیتشک –تبصره

 .ستیبرخوردارند، مجاز ن یروزشبانه
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  ـ عنوان فعاليت: خوابگاه مركزی  2

 يابد.به صورت موظف تخصیص مي 41/48/1124مورخ  02/114براساس بخشنامه شماره ، های مركزینیروهای خوابگاه
 

 

 ـ عنوان فعاليت: مدارس نمونه دولتي   9

  و پرورشي وزشيآم نيروهای

  گردد.هفتگي مدارس عادی، تأمین مي بر اساس جدول و برنامۀ مورد نیاز اين مدارس، و پرورشي نیروهای آموزشي

  نامهنيروهای فوق بر  
الح آيین نامه اجرايي قانون اص براساس، برنامهت فوقنیروهای مورد نیاز برای اين فعالیت، متناسب با نوع درس و میزان ساعا

با مسئولیت  ،1181( قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستان ها و مناطق كشور، مصوب 11ماده )

نیروهای رسمي يا پیماني تامین ساعات غیرموظف از با استفاده  درآمدهای مدرسه و منحصراً ، از محلشورای آموزش و پرورش

 ی آزاد ممنوع مي باشد.بديهي است هر گونه بکارگیری نیروها ؛گرددمي

 و پرورشي های آموزشيعنوان فعاليت: گروهـ  01

یروی پس از تامین نمتوسطه دوم  و متوسطه اول های ابتدايي،دوره در و پرورشي های آموزشيمورد نیاز گروهنیروی  تخصیص

در سقف ساعت  41/11/1128مورخ  182281مطابق تبصره ذيل جدول فصل سوم بخشنامه شماره نیاز مدارس  آموزشي مورد

  ريزی وتوسعه منابع وزارت متبوع ابالغ خواهد شد.از طرف معاونت برنامه)موظف و غیرموظف( اعالم شده 

و پس  در سقف سال گذشته ای معلمانتوسعه شايستگي حرفهبرنامه سنجش صالحیت و ضمناً ساعت تخصیص داده شده در 

  .ها تخصیص خواهد يافتانساني و امور اداری به هر يک از استان منابع  ريزیاز تائید مركز برنامه

  ـ عنوان فعاليت: آموزش بزرگساالن 00

نه داوطلباهای كمکداخت مشاركت مردمي و از محل پرهای جاری مبني بر ادارۀ مدارس بزرگساالن با با توجه به سیاست

ساير  مۀالزحتأمین حقهمچنین  انجام پذيرد. به صورت موظف شاغل  ای رسمي يا پیماني، تخصیص يک مدير از محل نیروهمردمي

زم پذير خواهد بود. المکانا و منحصراً از ساعات غیر موظف نیروهای رسمي و پیماني از منابع غیردولتي )مشاركت مردمي( نیروها

 .شدتواند داير بادورۀ تحصیلي( مي )به تفکیک جنس وبزرگسال دولتي  منطقه حداكثر يک مدرسۀ ، در هربه ذكر است

 راهبر آموزشي عنوان فعاليت:ـ  08

 پذير است.امکان 1122-1044تخصیص نیرو به اين فعالیت در سقف عملکرد سال تحصیلي
 

  آموزیسرای دانشفعاليت: پژوهشـ عنوان  04

ر دنیاز مدارس  پس از تامین نیروی آموزشي موردسقف جدول زير  آموزی تادانش سرایژوهشپمورد نیاز نیروی تخصیص 

 باشد.پذير مينامه امکانسرجمع نیروهای كاركنان تخصصي تفاهم

 

 

 

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

 0 90  0 8و  0

 0 78 0  0و  4

 0 02 0 0و  7
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 :عنوان فعاليت: مراكز آموزش مهارتي-00

 كه)حوزه متوسطه اول(  16/41/1122مورخ148/104بخشنامه شماره ، موضوع مهارت کي آموزطرح هر دانش یبا توجه به اجرا

مطابق ، يبه هر مركز آموزش مهارت موزان را به عهده دارد.آای به دانشهای حرفهمسئولیت هماهنگي و ساماندهي آموزش مهارت

  .شودميداده  صیتخص یمعاون فناور کي ،فهرست اعالمي از سوی معاونت آموزش متوسطه

 امور تحصيلي فرزندان شاهدهای فعاليت -ب

 مدارس شاهدـ عنوان فعاليت: نيروهای مورد نياز  0

بندی مربوط براساس برنامۀ هفتگي و درجه ،های تحصیليدورههر يک از در  ،مدارس شاهد پرورشيو  نیروی آموزشي

  تخصیص خواهد يافت.

 نفر خواهد بود. 24های مدارس شاهد، موز در كالسآحداقل تعداد دانش -1تبصرۀ 

 .های عادی قابل تخصیص استای و كاردانش شاهد، همانند ساير هنرستانهای فني و حرفهنیروی مورد نیاز هنرستان -2تبصرۀ 

متوسطۀ اول و متوسطۀ دوم، دورۀ ساعت و در  2در دورۀ ابتدايي به ازای هر كالس برای مدارس شاهد، : (مكمل)دروس  فوق برنامه

  .خواهد شد اختصاص داده (مکملدروس ) ساعت نیروی فوق برنامه 0
  :طرح پراكنده شاهد

يزی ربراساس مصوبات شورای برنامه روستايي و عشايری( )شهری، نیروی مورد نیاز طرح پراكنده امور تحصیلي فرزندان شاهد

ساالن( كلیه مدارس غیرشاهد )باستثنای غیردولتي، استثنايي، بزرگفرزند شاهد در هر امور تحصیلي فرزندان شاهد به ازای تحصیل 

از محل نیروهای موظف يا غیرموظف در سرجمع  مطابق جدول زير متوسطه اول و متوسطه دوم های تحصیلي ابتدايي،در دوره

 منطقه صادر گردد. شاهد و ايثارگرانبالغ طرح پراكنده شاهد با هماهنگي كارشناس صدور ا .يابدمنطقه تخصیص مي

 تعداد نفراتي كه بايد ابالغ صادر گردد ابالغ در منطقهصدور حداكثر ساعت  منطقه تعداد دانش آموزان طرح پراكنده شاهد

 فقط برای يک نفر ساعت  2 نفر 5كمتر از 

 نفر فقط برای يک ساعت 6 نفر 14تا  5

 فقط برای يک نفر ساعت 12 نفر 24تا  11

 فقط برای يک نفر ساعت 18 نفر 04تا  21

 فقط برای يک نفر ساعت 20 نفر 64تا  01

 نفر 2حداكثر  ساعت 14 نفر 84تا  61

 نفر 2حداكثر  ساعت 16 نفر 144تا  81

 نفر 2حداكثر  ساعت 02 نفر 124تا  141

 نفر 2حداكثر  ساعت 08 نفر 104تا  121

 نفر 1حداكثر  ساعت 64 نفر به باال 101

 

  ـ عنوان فعاليت: مدارس ايثارگران 1

گونه و به میزان ساعات برنامۀ درسي ويژۀ اينمربوط  بندیبرابرضوابط درجه ،و مجتمع ايـثارگران نیروی مورد نیاز مدرسه

 .يابدمدارس تأمین و تخصیص مي
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 استعدادهای درخشانهای حوزۀ ج ـ فعاليت

 استعدادهای درخشان عنوان فعاليت: مدارس

 . يابدتخصیص مي های درسي مدارس عادی دولتيمطابق برنامه :  و پرورشي نيروهای آموزشي

 ق يت از ساير مناطرباشد و درصورت مامواستعدادهای درخشان از نیروهای نواحي يک شهرستان بالمانع ميبه مدارس  يتمأمور

  ساعت در مبدأ خدمتي خود ابالغ موظف داشته باشند. 12 حداقل ستبايمي

نیروهای مورد نیاز برای اين فعالیت، متناسب با نوع درس و به شرط رعايت ضوابط خاص اين مدارس تخصیص : فوق برنامه

( بخشنامه 5( صفحه )1بند ) بر اساس مفاددرآمدهای مدرسه و  از محل ،منطقه كمیتهولیت وفق ضوابط مربوط، با مسئ ،تمیزان ساعا

ملي پرورش استعدادهای درخشان  سازمان و تأيیداداره استعداد درخشان استان  با پیشنهاد ،25/11/1122مورخ  012/104شماره 

  .صورت خواهد پذيرفت
 

 های حوزۀ معاونت پرورشي و فرهنگيـ فعاليت د

  ـ عنوان فعاليت: مربي امور تربيتي 0

اجرايي قانون احیاء معاونت  نامۀآئین 2 مادۀ با امعان نظر به، آموزشي و پرورشي هایمدارس و مجتمع در تربیتينیاز به مربي امور 

از استان،  كارگروهمنطقه و تحت نظارت  كمیته حسب تشخیص برآورد و ،وپرورشپرورشي و تربیت بدني در وزارت آموزش

 مطابق ،پرورشي برای تدريس دروس مربوط و فعالیت ،نیروهای رسمي و پیماني موجود غیرموظفمحل ساعات موظف و 

راساس جدول استاني ب منظورتوزيعبه  )سرجمع ساعت  غیرموظف تخصیص يافته به اين گروه است:تخصیص  جدول ذيل، قابل

  گیرد.(قرار ميمتبوع ذيل در اختیار معاونت پرورشي و فرهنگي وزارت 

 روزی است.اولويت تخصیص مربي پرورشي و مشاور در مدارس شبانه –1تبصره 

مجوز از  اخذوجود نیروی مازاد پرورشي پس از درصورت نفر  64تخصیص مربي پرورشي در مدارس روستايي زير  -2تبصره 

 باشد.پذير ميامکانتأيید كارگروه توسعه مديريت  استان ومعاونت پرورشي 

 های تحصيليدورهدر ـ عنوان فعاليت: مشاوره  8

س از شود و پسازماندهي اين نیروها ابتدا در دوره متوسطه اول انجام ميپذيرد. انجام مياعالم نیاز مشاور با توجه به جدول ذيل 

تخصیص ساعت غیرموظف به  .دگردندر دوره متوسطه دوم و ابتدايي سازماندهي مي ،تکمیل اين دوره درصورت وجود نیرو

 آموزتعداد دانش 
 نفر 566بیش از  566تا  046از  046تا  656از  656تا  06از   06تا 

مدرسۀ مستقل  مجتمع و

 شهریوضمیمه دارد 

 مدرسۀ مجتمع یاازای هر ساعت مربی، به 15

 ، در سرجمع منطقهو ضمیمه دارد مستقل
  يك مربي يا معاون

 پرورشي و تربيت بدني

 تمام وقت 

آموز مازاد بر  دانش 12هر 

 ، یک ساعت مربینفر 501

 دو معاون یا 

 یک مربی 

 و یک معاون
روستایی و  ۀرسمد

 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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وزارت  هنگيفرتوزيع آن با هماهنگي معاونت پرورشي و  كهباشد پذير مياين فعالیت به شرط اخذ مجوز از وزارت متبوع امکان

 .صورت خواهد پذيرفتمتبوع 

 مدارس استعدادهای درخشان مدارس شاهد مدارس عادی دوره تحصيلي

 ابتدايي)شهری(

آموز نفر دانش  07به ازای هر 

 يك ساعت

 - آموز يك ساعتنفر دانش 08به ازای هر 

 ساعت 80مدرسه  به ازای هر آموز يك ساعتنفر دانش 01به ازای هر  متوسطه اول

 ساعت 80مدرسه  به ازای هر آموز يك ساعتنفر دانش 01به ازای هر  متوسطه دوم نظری

 ساعت 80مدرسه  به ازای هر آموز يك ساعتدانشنفر  2به ازای هر  ای و كاردانشمتوسطه دوم فني حرفه

  و هسته مشاوره دانش آموزی شناختيعنوان فعاليت: مراكز مشاوره و خدمات روانـ 4

ه ازای مشاوره بهای و هستههای سازماني مصوب پست ۀشناختي در محدودخدمات روان و مركز مشاورهبه  نیروتخصیص 

 بالمانع است. نامهسقف تفاهمدر ساعت آموز مدارس دولتي، يکدانش نفر  154هر

 
 های فرهنگي ـ تربيتيـ عنوان فعاليت: كانون 0

پس از تامین ير زبندی، تاسقف جدول های فرهنگي وتربیتي، بر اساس درجهكانونتربیتي و آموزشي مورد نیاز نیروی  تخصیص

 .باشدپذير مينامه امکاننیروهای كاركنان تخصصي تفاهمدر سرجمع نیاز مدارس  موردپرورشي  نیروی

درجۀ 

 كانون

ها و ساير ها، انجمنمجموع ساعات فعاليت )كارگاه

 تربيتي و ... ( -های فرهنگيهای كانونفعاليت

  01 و ملي 0

8 40 

4 41 

 باشند، ممنوع است.بندی ول درجههای ذكر شده در جدهايي كه فاقد شاخصتخصیص نیرو به كانون :1ه تبصر

  باشد.پذير ميامکان مربي پرورشيكانونها  با رشته شغلي  درمربي پرورشي به عنوان  نیروتخصیص  :2تبصره 

 يهنرآموزان با درخواست معاون پرورش .( از میان دبیران و.هنر، ورزش، قرآن و. یها)رشته يتخصص یروین تخصیص : 1 تبصره

)به صورت نامه در سقف تفاهمبه هركانون  يدرصد ساعت اختصاص 54سقف  استان در كارگروهتربیت بدني منطقه و موافقت  و

 بالمانع است.موظف و غیرموظف( 

 
  متوسطۀ اولتحصيلي ابتدايي و  هایدورهدر قرآن  ـ  عنوان فعاليت: مدرسۀ 7

 شوند.، سازماندهي ميمربوط دولتي در دورۀ تحصیلي –نوبت اول، همانند مدارس عادی ای()برنامهنیروهای مدارس قرآني 
  دارالقرآنها -0

به هر واحد دارالقرآن يک مدير قابل تخصیص است و اختصاص نیرو به ساير فعالیت دارالقرانها براساس درجه بندی مصوب به 

 نامه امکان پذير است.سرجمع نیروهای تخصصي تفاهممطابق جدول ذيل و در  15/46/20مورخ  112801/144شماره 
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 )ساعت( مربي پرورشي مدير درجۀ دارالقرآن درجۀ منطقه

 04 1 1 5و 1

 50 1 5 0و  0

 15 1 0 0و  2

 

  باشد.پذير ميامکان مربي پرورشيبا رشته شغلي  ندارالقرابکارگیری نیرو در پست مربي پرورشي  :1تبصره 

ا درخواست ب يعلوم قرآن ر،یقرائت، حفظ، تفس یاز رشته ها يکيتخصص در یدارا رسمي و پیماني رانیدب یری: بکارگ2تبصره

 استان بالمانع است. كارگروهتربیت بدني منطقه و موافقت  و يمعاون پرورش

 

 و بسيج دانش آموزی آموزانهای اسالمي دانشانجمن،اتحاديه  آموزیـ عنوان فعاليت: نيروهای سازمان دانش 7

آموزان و بسیج دانش آموزی صرفا با رعايت مفاد آئین نامه های اسالمي دانشاتحاديه انجمن ،ماموريت به سازمان دانش آموزی

 40/14/1128قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي جمهوری اسالمي ايران مصوب  61اجرائي بند پ ماده 

 هـ امکان پذير مي باشد.55118/ت/128065به شماره 

 تاريخ 11/114 ۀشمار ۀمربوط )بخشنام یضوابط ادار تيآموزی، بارعاـت سازمان دانشماموريت نیروهای مورد درخواسالف (     

از وزارت متبوع  به شرط اخذ مجوز 1122-1044و در سقف عملکرد سال تحصیلي (، در حد نمودار تشکیالتي مربوط 22/5/1124

 باشد.پذير ميو تأيید كارگروه استان امکان

آموزی  با حفظ پست ثابت سازماني و درخواست فرد اعزامي در سقف سال تحصیلي ماموريت به اتحاديه انجمن اسالمي دانشب ( 

 برای هر استان بالمانع است. 1044-1122

 1122-1044سازماني و درخواست فرد اعزامي در سقف سال تحصیلي آموزی  با حفظ پست ثابت دانش بسیجماموريت به ج( 

 برای هر استان بالمانع است.

 
  تربيتي امور نيروهای به مربوط ضوابط -2

دور ابالغ در ص .باشدمي پذيرپرورشي امکان مربي فقط در پست نوع استخدام پیماني() قرآني تخصصي نیروهای ابالغ صدور -الف

 هایپست در یروهان اين ابالغ صدور .منطقه و تايید معاونت پرورشي استان بالمانع استكمیته پست معاون پرورشي پس از تصويب 

های مصوب در معاونت پرورشي( )به جزء پست  اداری هایپست و...(  و سرپرست ،غیر از پرورشي معاون مدير،) مدارس اجرايي

 .است ممنوع

 اشد.بقسمتي از  ابالغ يک نیرو در فعالیت پرورشي بدون ارتباط رشته شغلي )رشته شغلي مربي پرورشي( میسر نمي صدور -ب

با اولويت دروس تفکر و سبک  و 1122-1044سقف سال تحصیلي  در مشاورانو  تدريس موظف هفتگي مربیان پرورشي -ج

 باشد.مي مديريت خانواده وسبک زندگيزندگي و 

انساني  نامه ترمیم منابعبراساس شیوه و مشاور معاون پرورشي، پست مربيدر فعالیت ورود به حوزه پرورشي جهت :شرايط احراز-9

 .شودميانجام  (24/48/21مورخ  161110/544) يحوزه معاونت پرورشي و فرهنگ
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 های حوزه معاونت تربيت بدني و سالمتـ فعاليت ـه

  سالمت ـ عنوان فعاليت: مراقب 0

درخصوص  18/2/85هـ مورخ 15122/ت116411 شمارۀ و 2/2/80هـ مورخ 22260/ت55428 های شمارۀاستناد مصوبهبه

( الحاقي به 6نامۀ اجرايي تبصرۀ )آيین»و  «آموزاناجرايي تأمین، حفظ و ارتقاء سالمت جسمي، رواني و اجتماعي دانش نامۀآيین»

ۀ و با عنايت به مفاد بخشنام« وپرورشمراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشي تابعه وزارت آموزشانتقال »مادۀ واحدۀ قانون 

 ی موظف مرتبطنیرويک ، آموز مدارس دولتي شهری در سطح منطقهنفر دانش 154به ازای هر ، 1/1/21مورخ  12551/114شمارۀ 

اين نیروها، بر اساس  .ستا تخصیصقابل  به اين فعالیت و پیراپزشکي()از بین پزشکان، مربیان بهداشت و ساير شاغلین گروه پزشکي 

ت گیرند؛ تا برابر دستورالعمل ابالغي از سوی معاونشاخص فوق، در سرجمع منطقه، در اختیار حوزۀ تربیت بدني و سالمت قرار مي

صدور  .وندسازماندهي ش پرجمعیت و استثنايي(،)با اولويت دورۀ ابتدايي و مدارس  در مدارس دولتي شهری تربیت بدني و سالمت،

  پذير است. امکان استان و تندرستي ابالغ در اين پست پس از تايید اداره سالمت

های بهداشت، طبق السابق از بهورزان خانهدر روستاها، كمافيآموزان دانشهای سالمتي برای آموزش و مراقبت :1هتبصر

 ، استفاده شود.در چارچوب مقررات وزارت بهداشت انشرح وظايف بهورزوپرورشي مدرسه و مقررات آموزشي

مربي  نظر الزحمه و زيرگیری از ساعات كارورزی دانشجويان گروه پزشکي و پیراپزشکي بدون پرداخت حقبهره :2تبصره

 كارورزی دانشگاه علوم پزشکي بدون تعهد استخدام و با رعايت ساير مقررات بالمانع است.

يست زتحصیلي های رشته برای نیروهای دارای كسر ساعت موظف درصدور ابالغ   ،درصورت كمبود مراقب سالمت : 1تبصره

 باشد.مقدور مي ساعت در هفته( 6)با حداقل  علوم تجربي و تربیت بدني شناسي،
  های آموزشي ورزشيـ عنوان فعاليت: مجتمع 8

  (5/2/28 -162115) های آموزشي ورزشيدستورالعمل مديريت، حفظ و نگهداری مجتمع برابر ها،نیروهای مورد نیاز اين مجتمع

 .پذير استنامه امکاناز بین نیروهای موظف در سرجمع نیروهای تخصصي تفاهم

آموزی ـ عنوان فعاليت: فدراسيون ورزش دانش 4  

نامۀ ساختار مصوب آنها و از طريق آيینهای استاني، بر اساس آموزی و هیأتدانش يتخصیص نیرو به فدراسیون ورزش

ذير مي پامکاننامه استانها به شرط اخذ مجوز از وزارت متبوع و تأيید كارگروه استان و در سقف تفاهم امکان حد در هاماموريت

 .باشد

 مدارس ورزش عنوان فعاليت:-0

وپرورش مبني بر شورای عالي آموزش 11/1/21مورخ 811و 24/5/88مورخ  121 و ماده واحده 120با عنايت به مصوبه شماره 

 0 بدني اين گونه مدارس به میزاناجرای اساسنامه مدارس تخصصي ورزش، تخصیص نیروهای مورد نیاز دروس تخصصي تربیت

 .به ازای هر كالس قابل تخصیص است ساعت برنامه درسي(2)عالوه بر ساعت در هفته 
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 های مردميو توسعه مشاركت غيردولتيو مراكز سازمان مدارس  های حوزۀفعاليت -و

 و آموزش از راه دور ـ عنوان فعاليت: مدارس غيردولتي 0

 الف ـ مدير 

روهای واجد از بین نی يا معاون دبستاني و بزرگسال( يک نفر مديرجز پیشهای تحصیلي )بهدولتي در تمام دورهمدارس غیربه 

خواهد  تخصیص داده آموزدانش نفر 04حدنصاب وقانون تأسیس و ادارۀ مدارس غیردولتي  20و  22، 21با رعايت مواد ، شرايط

 آموز يک مدير قابل تخصیص است.نفر دانش 144به مدارس آموزش از راه دور به شرط داشتن حداقل  شد.

 

 رس غيردولتي خيريه ـ مدا ب

ز ای اهیچ شهريهاندازی شده و اختصاص نیروی آموزشي به مدارس غیردولتي كه توسط مؤسسات خیريه تأسیس و راه

يید أهای تحصیلي، پس از تدر تمام دوره، درصورت رعايت تراكم كالسي منطقۀ محل استقرار، كنندآموزان دريافت نميدانش

  .بالمانع استبندی مدارس عادی دولتي در حد درجهاستان كارگروه 

 

 المنفعه مدارس عامنيروی آموزشي ـ  ج

سان ها و ... كه مؤسنیروی آموزشي به مدارس غیردولتي ايجاد شده توسط اشخاص حقوقي، مؤسسات، نهادها، شركت اختصاص

 در صورت تايیدشوند، ها و درآمدهای مدرسه منتفع نميو اعضای هیئت امنای آنها طبق اساسنامۀ ثبت شده، از اموال، دارايي

درصد جدول برنامه هفتگي مصوب مدارس عادی دولتي در همان دوره  25تا آموز، كارگروه استان و با رعايت حدنصاب دانش

  بالمانع است. در سقف عملکرد سال گذشته تحصیلي 
 

  هاـ مدارس وابسته به ساير نهادها و دستگاه8

عالي ورایمصوبۀ ش وپرورش وها و مراكز غیر وابسته به آموزشها، سازمانبا توجه به اساسنامۀ مدارس وابسته به ساير وزارتخانه

شرط  ها و بهموريتأم نامۀاستناد آيین ، اعزام نیرو به 14/2/82مورخ  8/12521/124 موضوع نامۀ شمارۀ ،وپرورشآموزش

 بالمانع است.      ،پرداخت حقوق و مزايا از مقصد

عالي  مدرسه ،)صدرا( تبلیغات اسالمي مانوابسته به ساز ، مدارسمعارف اسالميعلوم و های : نیروی موظف به دبیرستان1 تبصرۀ

و مدارس وابسته به آستان قدس رضوی درصورتي  خواهران و برادرانعلمیه  هایشهید مطهری، مدارس دولتي وابسته به حوزه

ندی بای دريافت نکنند، با تايید كارگروه استان و در حد درجهمشاركتهای مردمي و مدارس غیردولتي هیچ شهريه كه با تايید اداره

 مدارس دولتي قابل تخصیص است.

ب با متناس دروس عمومي هنرستانهای وابسته و های كشور: اختصاص نیروی آموزشي به مدارس وابسته به سازمان زندان2تبصره

 .پذير استهای اين مدارس با نظر كارگروه استان امکانآموزان و كالستعداد دانش
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 اسالمي ايران در خارج از كشورعنوان فعاليت: مدارس جمهوری ـ  ز

 مدارس دولتي جمهوری اسالمي ايران در خارج از كشور -0

مركز ، انساني و امور اداریمنابع  ريزیمركز برنامهضوابط كمي تخصیص نیرو به اين مدارس، توسط كارگروهي متشکل از 

مالي و ذيحسابي و مركز امور بین الملل و مدارس اداره كل امور دفتر برنامه، بودجه و مديريت منابع ،هماهنگي دفتر وزارتي، 

 .خارج از كشور تعیین و در سامانه جامع منابع انساني لحاظ خواهد شد

ای هاز بین پذيرفته شدگان در آزمون جمهوری اسالمي ايران در خارج از كشورتبصره: اعزام نیروی آموزشي به مدارس دولتي  

 مربوطه صورت خواهد پذيرفت.

 
 ردولتي خارج از كشور مدارس غي -8

مدير مورد نیاز اينگونه مدارس از بین نیروهای رسمي شاغل در وزارت آموزش و پرورش بر اساس پیشنهاد موسس مدرسه 

كه موسس متعهد گردد كلیه حقوق و مزايای ارزی وی را غیردولتي و تايید مركز امور بین الملل با حقوق ريالي مشروط بر اين

 تخصیص است.پرداخت نمايد قابل 

 
 مدارس غير دولتي اتباع بيگانه در داخل كشور -4

اين نوع مدارس مشروط بر آنکه توسط موسس ايراني و منطبق بر نظام آموزشي جمهوری اسالمي ايران داير شده و فعالیت 

 مند شوند.توانند از تخصیص يک نیرو به عنوان مدير يا معاون بهرهنمايند همانند مدارس غیردولتي داخل كشور مي
 غيردولتي بين المللي داخل و خارج از كشور مدارس  -0

، فقط يک مدير با حقوق ريالي قابل تخصیص است. حقوق ارزی اين افراد 1به اين نوع از مدارس با تايید كارگروه موضوع بند 

 شود.افق توسط موسس تامین و پرداخت ميبرابر تو

 مدارس تطبيقي -7

ركز هماهنگي ، مانساني و امور اداریمنابع ريزی توسط كارگروهي متشکل از مركز برنامه ضوابط تخصیص نیرو به اين مدارس

 الملل و مدارس خارج از كشور تعیین و در سامانه جامع منابع انساني لحاظ خواهد شد.و مركز امور بین دفتر وزارتي

 

 های حوزۀ آموزش و پرورش استثناييـ فعاليت ح

 معاون ـ  عنوان فعاليت: مدير و  0

در مناطقي  .شوداز نیروهای موجود موظف تأمین مي ،های آموزشي( برای هر يک از مدارس دولتي روزانهمدير و معاون )واحد

 از صدور ابالغ نوبت دوم برای معاونان نوبت اول خودداری شود.، باشنددارای كسری ساعات موظف مينیروها كه 
 

 آموزان با نيازهای ويژهدانش فعاليت:  معلم رابطعنوان ـ  8

به تحصیل در واحدهای آموزشي عادی در تمامي  مشغولخفیف و شديد اعم از آموز با نیازهای ويژه ـ به ازای هر دانش الف

 ت.  ساعت در هفته، معلم رابط اختصاص خواهد ياف 0طور میانگین های تحصیلي، بهدوره
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ل ارسااز سوی سازمان استثنايي مطابق دستورالعملي كه  اين مدرسهتا  شودابالغ اين نیروها در يک مدرسۀ پشتیبان صادر مي 

 نظارت كند. ، بر فعالیت آنانشودمي

میل نشود، میزان ساعات موظف ـ در صورتي كه ساعات موظف معلم رابط در يک يا چند ناحیه/منطقه )درون استان( تک ب

 شد.  سازماندهي خواهدمدارس استثنايي  امور آموزشي و پرورشي وپرورش استثنايي استان، دربا هماهنگي اداره آموزش ماندهباقي

آموزان آن از كل دانش %15و حداكثر معادل نفر  6حداقل تعداد دانش آموزان تلفیقي ثبت نام شده در هر مدرسه پذيرا،   -ج

 .مي باشدمدرسه 

  اشتغال داشته باشد. لیتواند به تحصيم تیبا دو نوع معلول يقیآموز تلفدانشنفر  1 حداكثر رايكالس پذ کيدر  -د
 

 پيش از دبستان آموزشعنوان فعاليت:  -4

به صورت ضمیمه يا مستقل قابل تشکیل است. چنانچه اين واحدها  ،كودكان استثنايي پیش از دبستان دورۀواحد آموزشي 

 يابد و دريميک آموزگار اختصاص  ،به ازای تشکیل هر كالس در دورۀ پیش از دبستان استثنايي باشند،یمۀ مدارس ابتدائي ضم

 است. بندی مدارس ابتدايي قابل تخصیصصورتي كه واحد آموزش پیش از دبستان مستقل باشد، نیروی مورد نیاز آن، مطابق درجه

 ـ عنوان فعاليت:  امور توانبخشي  0

و  شناسي بالینيروان ،ارتوپد فني سنج، فیزيوتراپیست،شناس، بیناييكاردرمانگر، گفتاردرمانگر، شنوايينیروی متخصص )

 .يابديتخصیص م ،دوم ای و متوسطۀحرفه( در دورۀ پیش از دبستان، ابتدايي، متوسطۀ اول، متوسطۀ اول پیشمددكار اجتماعي

 ـ عنوان فعاليت: نيروهای طرحي 7

های هي كه دارای رشتالتحصیالن نیروهای طرحي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکمتخصص و فارغ كارگیری افرادهب

( فیزيوتراپي ماعي ومددكاری اجت شناسي بالینيروان شناسي،سنجي، شنواييبخشي )كاردرماني، گفتاردرماني، بیناييتحصیلي توان

 مجلس شورای اسالمي،  12/2/15مصوب ،به خدمت پزشکان و پیراپزشکانقانون مربوط  11 ، طبق مفاد مادۀباشندو مراقب سالمت 

ايي های استثندر آموزشگاه ،ربطدوران خدمت موضوع اين قانون را پس از تأمین اعتبار و اخذ مجوز از مراجع قانوني ذی توانندمي

 طرح ممنوع است. رگیری اين افراد پس از اتمام دورۀكاهسپری نمايند. ب

 ـ عنوان فعاليت: دبير )راهنمای آموزشي(  0

( منظور خواهد راهنمای آموزشيساعت دبیر ) 0ای به ازای هر كالس دوم حرفه ای و متوسطۀحرفهاول پیش در مدارس متوسطۀ

 .مجاز نیست غیرموظفاز طريق  ،اين فعالیت شد. تأمین نیروی مورد نیاز
مددكار يادگيری و  مشكالت ويژۀبخشي آموزشي و توانمركز  ، مشاور آموزشگاه استثنايي)سرپرست آموزشي(، معاون ـ عنوان فعاليت:  7

 اجتماعي

 پرست آموزشي()سرمعاون  الزم به ذكر است، پذير است.امکان ،مربوط بندی، مطابق ضوابط درجههااين فعالیتبه  تخصیص نیرو

 ابد.ينفر نیرو تخصیص مي  يک  )استثنايي و ابتدايي دبستان از پیش های دوره (كالس 12 هر ازای به

 

  مربي پرورشي و معلم تربيت بدني ـ عنوان فعاليت: 2

 ، همانند مدارس عادی قابل تخصیص است. هانیروی مورد نیاز اين فعالیت
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 فعاليتهای حوزۀ سوادآموزیـ  ط

 سوادآموزی  هایفعاليت و السكسازماندهي 

واد س هایتیفعال كلیه و در هر دورۀ سوادآموزی، اعم از سوادآموزی، تحکیم و انتقالاهداف كمي و حدنصاب تشکیل كالس 

 شود.سوادآموزی عملیاتي مينهضت ی برابر ضوابط ابالغي از سوی سازمان و شهر ييمناطق روستا در یآموز

به  1044-1041مديران مراكز يادگیری محلي سوادآموزی و راهنمايان تعلیماتي سوادآموزی به میزان عملکرد سال  بکارگیری

 باشد.مجاز مي )يا غیرموظف( صورت موظف

 

 هاسايرفعاليت -ی 

 يان عنوان فعاليت: نيروی انساني مورد نياز دانشگاه فرهنگ -0

و ز صادر شده در سقف مجوو تربیت دبیر شهید رجايي پس از بررسي و تايید كارگروه استان  به دانشگاه فرهنگیانماموريت 

 .باشدپذير ميامکان ضوابط مربوط

 عنوان فعاليت: طرح خريد خدمات آموزشي -8

 265/104شمارهشنامه بخدر صورت تخصیص اعتبارات الزم از سوی سازمان برنامه و بودجه، مطابق با  خريد خدمات آموزشي

 امکان پذير است. 1044-1041برای سال تحصیلي  ، گذشتهتحصیلي و در سقف عملکرد سال  14/6/22مورخ 

 

 های خارج از شمول اين شيوه نامه عنوان فعاليت: ساير فعاليت -4

د نامه مشخص شده است، چنانچه فعالیت ديگری مد نظر باشهايي كه نحوۀ تأمین نیروی انساني آنها در اين شیوهجز فعالیتبه 

ها، به شکل موظف صالح، مجاز و مستلزم تخصیص نیروی انساني باشد، اختصاص نیرو به اين فعالیتكه انجام آن با تأيید مراجع ذی

  .، مجوزی نداردغیرموظفو يا 
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 بخش چهارم:

نحوۀ تأمين وايجاد تعادل در كميت 

 نيروی انساني
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 نیروی مورد نیازكارگیری راهکارهای تأمین و به

« انساني ساماندهي و بهسازی منابع»برنامۀ و استمرار  در اسناد فرا دستي« بهبود مديريت منابع»با توجه به سیاست راهبردی  

 كارگیری منابع انساني موردنیاز مناطقمین و بهنامه، نحوۀ تأو با عنايت به مفاد اين شیوه؛ 1044 الوزارت آموزش و پرورش در س

  گردد:به ترتیب ذيل تعیین مي 1044-1041 آموزشي در سال تحصیلي 

در اختیار  ،1044-1041  لينیروهای شاغل كه در آستانۀ سال تحصی تماميعات موظف سازماندهي بهینه و استفادۀ كامل از سا -1

بدون )االمکان هیچ نیرويي از گردونۀ سازماندهي و اشتغال كامل نحوی كه حتيمناطق آموزشي هستند، مورد تأكید است؛ به

 بیرون نماند.كسری ساعت موظف( 

 صورت يکپارچه انجام خواهد شد. متوسطۀ اول و دوم، بهدوره اعالم نیاز به نیرو و سازماندهي آنان در   -2

 بتدايي،ی مازاد دورۀ متوسطه در اكارگیری نیروهاتجويز بهمبني بر  بندی مشاغل معلمان،نامۀ طرح طبقهآيین 6مفاد بند با عنايت به  -1

دارای كسر ساعات موظف، در دورۀ كارگیری نیروهای دورۀ متوسطۀ به را برای اهتمام الزم، استان كارگروهضروری است 

كه توسط  وطمربهای پنجم و ششم ابتدايي، برابر دستورالعمل كردن دروس در پايه ای()خوشه ابتدايي معمول دارد. با تخصصي

 .گرددميفراهم  ، بیش از پیشاين كارانجام  و سهولت مساعدزمینۀ  ي ابالغ شده،معاونت آموزش ابتداي

انتصاب نیروهای انتقالي از دورۀ متوسطه كه فاقد تجربۀ خدمت در دورۀ ابتدايي هستند، به مديريت و معاونت آموزشي  -تبصره

 ها و تدريس در اين دوره بالمانع است.كارگیری آنها در ساير پستمدارس ابتدايي ممنوع است؛ اما به

ساعت درس تربیت بدني  2كند، تدريس س ابتدايي را نميدر مناطقي كه آموزگار درس تربیت بدني كفايت همۀ كالسهای در -0

  .استها عهدۀ آموزگار همان كالسمانده، بههای باقيكالس

 با اولويت تامین ساعت تقلیل آموزگاران انجام شود . /ناحیهسازماندهي آموزگاران تربیت بدني در منطقه -5

استان خواهد بود. بر اين اساس، تعیین و  كارگروهوپرورش، برعهدۀ راهبری برنامۀ نقل و انتقال جغرافیايي نیروها در آموزش -6

  .است استان توسعه منابع ريزی وبرنامه پژوهش،، برعهدۀ معاون یاز نیرو در سامانۀ نقل و انتقالاحراز نیاز و عدم ن

 خودشان تدرخواسبا  ،منطقه ازیشوند، در صورت نمي گيبازنشست واجد شرايط يلیكه بعد از شروع سال تحص تمام نیروهايي -1

 شود.موكول  يلیسال تحص انيها به پاآن ي، زمان بازنشستگاستانو تايید  / ناحیهمنطقه كمیته راهبری توسعه مديريتو تأيید 

 شي  وكیفیت بخ ،معاون های، در پستب كاركنان آموزشيند، از انتصاهست در مناطقي كه با كمبود نیروی آموزشي مواجه -8

  اداری خودداری شود.های سمت

در سال سابقه تجربي  5با كمتر از  (28ماده ) آزمون استخدامينیروهای  دانشگاه فرهنگیان و التحصیل ازدانشجويان فارغانتصاب  -2

 های اداری ممنوع است. پست

ساير  اختصاص نیرو به، اندمین نشدهأها تكه معلمان كالس يداممعلم است و ماگروه مدير و  پستاولويت تخصیص نیرو در  -14

 ها  موضوعیت ندارد.فعالیت

سپاری  برون كههايي كالس ارتيبرای دروس مه استادكار وهنرآموز بخش، سرپرستصدور ابالغ  كاردانش، هایگاهدر آموزش -11

 .یستپذير نامکان، شوندمي

قلیل كه از ت آموزگاران دورۀ ابتداييور ابالغ غیرموظف برای ، از جمله صدالتدريسحق هرگونه پرداخت شود،ينشان م خاطر -12

در دورۀ )جنس مربوط  /گروهكسری ساعت موظف در  دارای كه نیروی پذير استامکان فقط درصورتي  كنند،ساعت استفاده مي
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اعت موظف در كسر س یروین تا زماني كه . به بیان ديگر،وجود نداشته باشدسطح منطقه در  ،(موضوعیت نداردجنسیت  ،ابتدايي

امکان  ،استفادۀ كافي نشده باشد، مربیان پرورشي و مشاوران معاونان موظفو از ظرفیت تدريس  باشد داشته وجودمنطقه 

  وجود ندارد. تخصیص ساعت غیرموظف

ختصاص اشوند،  مشمول تقلیل ،از بابت بیست سال خدمت آموزشي های چند پايۀ روستايي، چنانچهاران كالسآموزگ -تبصره

  ناشي از تقلیل، به خود اين معلمان بالمانع است. ساعت غیرموظف

از بابت بیست  كه از تقلیل ساعت های چند پايه(جز آموزگاران كالس)به آموزگاران دورۀ ابتداييصدور ابالغ غیرموظف برای  -11

 ،ارسمد انمعاونموظف ، زماني مقدور خواهد بود كه از ساعات تدريس منطقهكنند، در يک استفاده مي سال خدمت آموزشي

 منطقه استفاده شده باشد. دارای كسر ساعت موظفنیروهای  معلمین تربیت بدني و

)قانون  مجلس شورای اسالمي 24/42/25 و براساس مصوبه مجاز سقف در غیرموظف صورت به بازنشسته نیروهای از گیریبهره -10

 .است بالمانع و مقررات مربوط ضوابط رعايت با، ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان(

در  و برای شاغلین باشدهفته مي در ساعت 10 حداكثر بازنشسته فرد غیرموظف ساعات مجموع هفتگي ساعت مجاز سقف -15

 بالمانع است.و مديريت منابع بودجه برنامه،  دفتراعالم شده  ضوابطسقف 

 . اولويت سازماندهي نیروهای منطقه با اين مدارس خواهد بوداستعداد درخشان بخشي به مدارس منظور كیفیتبه  -16

همان خواهد بود كه در  ريپذامکان يها و مناطق همجوار درصورتدر شهرستان آموزشيی هاروینساعت موظف بکارگیری  -11

  ه باشد.مواج رویكمبود نبا منطقه مبدا مازاد و منطقه مقصد  ،گروه/جنس

روزی روزی، در نزديکي يکديگر و در مجاورت نقاط و مدارسي كه از امکانات شبانهمدارس شبانه تشکیل و استمرار فعالیت -18

 برخوردارند، مجاز نیست.

دارای فضای فیزيکي مجزا از ساير واحدهای سازماني، بصورت  آموزان كمتر از حدنصاببا دانش متوسطه استمرار مدارس -12

 باشد.پذير ميتخصیص يک نفر معاون دبیر امکان و بامستقل 

 ها، با معاونت ذيربط هماهنگي الزم صورت پذيرد.درصورت نیاز به استفاده از نیروهای تربیت بدني در ساير حوزه -24

 6دريس موظف )موضوع تباشند، ممنوع است تخصیص درس تربیت بدني به معاونین مدارس كه فاقد رشته تحصیلي مرتبط مي -21

 (مدارس ساعت در هفته معاونین

دبستان با توجه به تعداد بالقوه نوآموزان و نیروی انساني موجود مطابق با بخشنامه شماره های پیشتشکیل و استمرار كالس -22

 پذيرد. و تصمیمات شورای آموزش و پرورش استان و مناطق صورت مي 22/8/28مورخ  158110

با استفاده از نیروی رسمي و پیماني در ساعات دبستاني در مناطق محروم و دوزبانه تخصیص نیروی مرتبط به دوره پیش -21

با رعايت ساير ضوابط بالمانع  14/8/21مورخ  80225مطابق بخشنامه شماره نیروی دارای كسر ساعت موظف، غیرموظف يا 

 است.

مبودهای منظور رفع كبه غیرموظفری نیروی گیكارپیش شرط صدور مجوزهای الزم برای به ،نامهرعايت دقیق مفاد اين شیوه -20

جوز نیز گفته، صدور منیروی انساني مورد نیاز مناطق خواهد بود و بالطبع برای كمبودهای ناشي از عدم رعايت ضوابط پیش

 .موضوعیت نخواهد داشت

  

 


