
 

 

 
مند بطهابالغی مقام معظم رهبري با عنوان ضا وپرورشآموزشتحول نظام  7از بند  1-7به استناد سیاست  

 و هاي مردمیکید بر توسعه مشارکتمدارس با تأ سازيمصونو  سازيمقاوم ،زیباسازي بهسازي، سازي،
اهداف عملیاتی سند تحول بنیادین با عنوان حفظ و ارتقاي سطح مشارکت واقفین  9از بند  9-2 راهکار

قانون  63ماده  »ت« بنداجرایی  نامهآیین 3و ماده  2از ماده  »پ«و همچنین بند  سازمدرسهو خیرین 
هنگ ان ترویج فرن با عنوششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایرا سالهپنجبرنامه 

 نامهتفاهم ،سازمین هزینه و قانونمندي اعتبارات مرتبط با عملکرد خیرین مدرسهمشارکت خیرین و تأ

 سازمدرسهو رئیس جامعه خیرین بین وزیر آموزش و پرورش  یاريمدرسه مشارکت خیرین محترم در زمینه 
 کشور به شرح پیوست منعقد شده است.

 :شودمیاجراي آن موارد ذیل ابالغ  حسن برو نظارت  نامهتفاهمبراي اجراي دقیق و کامل این 
  

 ه و حداکثري تمام ارکان سهیم و مؤثراجراي کامل و جامع سند تحول بنیادین نیازمند مشارکت داوطلبان -1
ذیري پمسئولیتسازي مشارکت اثربخش و تقویت و نهادینه« تحولو یکی از راهبردهاي کالن سند  است

المنفعه در نظام تعلیم و ها، نهادهاي اقتصادي، مدیریت شهري و روستایی و بنیادهاي عاممردم، خانواده
 .تصویب شده است تعیین و »تربیت رسمی عمومی

اندیش و ساز، یک نهاد مردمی افتخارآفرین است که با جذب مشارکت افراد نیکجامعه خیرین مدرسه -2
 نظام آموزش و پرورش به ویژه در مناطق محروم و نیازمند کردهماندگاري به  فرهنگ دوست، خدمات

 .استانگیز جامعه خیرین است. ساخت و تجهیز بیش از یک سوم مدارس کشور، از خدمات شوق
ــرورت ارتقاي کیفیت فرایند -3 ــترش عدالت تربیتی به ویژه در مناطق  با عنایت به ض تعلیم و تربیت و گس

 ،سازمدرسهسسات نیکوکاري، جامعه خیرین ه بهینه از مشارکت افراد خیر و مؤاستفادمحروم و ضـرورت  
 نموده است تا این »جامعه خیرین مدرسه یار«کمیسـیون   اقدام به تشـکیل  ،آفرینتحولبا یک تصـمیم  

نیز  پرورش آموزش و افزارينرم سازي وو ساز و تجهیز مدارس، در بخش هویت عزیزان عالوه بر سـاخت 
 نمایند. گذاريرمایهس

ــه رکن نیازمند همکاري و هماهنگی  ،نامهتفاهماجراي اثربخش و هدفمند این  -4 ادارات کل حداکثري سـ
 وســاز اســتانی تجهیز مدارس، مجامع خیرین مدرســه وتوســعه  نوســازي،ادارات کل آموزش و پرورش، 

 وسازي توسعه وو رئیس سازمان ننامه در سـتاد با معاون وزیر  ولیت هماهنگی و پیگیري این تفاهممسـئ 
ت مدیرکل آموزش وپرورش استان و ها جلسات با مسئولیها و شهرستاندر اسـتان  .تجهیز مدارس اسـت 

ز جلسات مشابه در ربط و نیخیرین استان و سایر مسئوالن ذي رئیس مجمع و نوسازي مدیرکل حضـور 
 .زم معمول خواهد شدزي و اقدامات الریو برنامه مناطق تشکیل، هاسطح شهرستان

در آموزش و  »و مشــارکت خواهی جوییمشــارکت«تحقق این رســالت مهم، نیازمند گســترش فرهنگ  -5
هاي درون و برون سازمانی، به ترویج و ضروري است با استفاده از تمام ظرفیت وپرورش و جامعه اسـت  

  یت مشارکت خیرین در حوزه مدرسه یاري تقو کارهاي قانونی براي و ساز



و همکاران محترم در تمام سطوح نسبت به این رویکرد توجیه و  شود تعمیق فرهنگ مشـارکت پرداخته 
 همراه شوند.

مفاد مصوبه  اساس برو  شودحمایت  ت امنایی کردن مدارس، استقبال واز آمادگی خیرین محترم در هیأ -6
کیفیت  شوراي عالی آموزش و پرورش نسبت به افزایش کمی و ارتقاي 17/4/1398 مورخ 965جلسـه  

 .شودایی استان اقدام ت امنمدارس هیأ
ارهاي انگیزشــی و حمایتی مناســب در راهکشــایســته اســت براي مشــارکت حداکثري خیرین محترم   -7

 ساز خیربرطرف گردد، بر این اساس تغییر نام مدارس  چارچوب قوانین و مقررات اتخاذ و موانع احتمالی
الزم است بر اجراي  ست.اممنوع  663 اسـاس مصـوبات شوراي عالی آموزش و پرورش مصوبه جلسه   بر

ه ب جلوگیري و از تغییر نام مدرسههاي وزراي محترم آموزش و پرورش نظارت دقیق این مصوبه و ابالغیه
ضرورت، جلب رضایت کتبی خیرین محترم براي تغییر یا اصالح نام مدرسه، الزامی  عمل آید. در صورت

 است.

ز مند ااستان و حمایت قانون سازمدرسهمجمع خیرین ند و مستمر با م با برقراري ارتباط نظامالزم است  -8
پیش از  جذب مشــارکت حداکثري این عزیزان، زمینه »کمیســیون مدرســه یاري«هاي ها و برنامهطرح

یید ها مورد تأشـهرستان  پیش فراهم آید. طرح موضـوع در جلسـات شـوراي آموزش و پرورش اسـتان و    
 است.

 
ــیج       امکانات و منابع براي جلب و همراه نمودن خیرین محترم در ارتقايدر پـایـان انتظـار دارد بـا بسـ

 تفاهم نامه، ضمن اهتمام به قوانین باالدستی ایسته در اجراي اینفرایندهاي تعلیم و تربیت و نظارت ش
در مناطق محروم  ویژهبههاي آموزشی و تربیتی در مدارس شاهد گسترش عدالت آموزشی و بهبود برنامه

 باشیم.نیازمند  و
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