اساسنامه مدارس بين المللي جمهوري اسالمي ایران
جلسه  777تاریخ  – 77/5/72شماره ابالغ 071/00111/7تاریخ77/7/3
مقدمه:
مدارس بينالمللي جمهوري اسالممي اراا  -كه در ارن اسالسسالمسمه به اختصالسر « مدارس» نسميده ميشوند -بااي آموزش و پاورش
اتبسع خسرجي مقيم اراا در دورههسي مختلف تحصيلي تأسيس ميشوند.
فصل اول  -اهداف
ماده  -0اهداف ارن مدارس به شاح زرا ميبسشد:
الف) تعليم و تابيت دانشآموزا اتبسع خسرجي صافمظا از تفسوت در رنگ ،جمس ،نژاد ،درن و مليت آ هس.
ب) اجااي بانسمههسي آموزشالالي و پاورشالالي بس اسالالتفسده از محتوا و روشهسي هم طااز بس بانسمههسي سالالسرا مدارس بينالمللي جهس بس
رعسرت موازرن فاهمگي جمهوري اسممي اراا .
ج) تقورت ارمس به پاوردگسر ركتس و روحيه احتاام به اعتقسدات درمي درگاا .
د) ارجسد زميمه مسالسعد بااي دانشآموزا به ممظور كسب معلومست و مهسرتهسي الزم زندگي و آمسده سسزي آنس بااي ادامه تحصيل
در سسرا مدارس بينالمللي .
ه) آشمس سسختن دانشآموزا بس زبس و ادب فسرسي و فاهمگ اراا اسممي.
فصل دوم  -نحوه ي ادارهي مدارس:
ماده  -7مدارس بصالالالورت دولتي رس يا دولتي زرا نظا وزارت آموزش و پاورش اداره خواهمدشالالالد و تسبع مقارات دولت جمهوري
اسممي اراا ميبسشمد.
تبصرره  -مدارس يادولتي مطسبق قسنو تأساليس و اداره مدارس ،مااك آموزشالي و مااك پاورشي يادولتي و بس رعسرت مفسد ارن
اسسسمسمه و سسرا قوانين و مقارات تأسيس و اداره مي شوند.
مراده  -3مالدارس دولتي بااي ادارهي خود عموه با امكالسنالست وزارت آموزش و پاورش ميتوانمالد از كمکهسي دررسفتي از اوليسي
دانشآموزا و سسرا اشخسص حقيقي و حقوقي استفسده نمسرمد.
تبصره -ضوابط دررسفت كمک هسي مادمي توسط وزارت آموزش و پاورش تعيين و بس امضس وزرا ابمغ خواهدشد.
ماده -4مدراا مدارس از بين كسركمس رسالالمي وزارت آموزش و پاورش با اسالالسس ضالالوابط ممدرج درآئيننسمههسي مابوط انتخسب و
ممصوب خواهمد شد.
ماده -5مدارس ميتوانمد درصورت نيسز از معلمس خسرجي واجد شاارط پس از كسب موافقت وزارت آموزش و پاورش باابا قوانين
و مقارات جمهوري اسممي اراا بااي تدررس باخي از دروس استفسده نمسرمد.
تبصره – مدرا و كسركمس آموزشي ،پاورشي و اداري مدارس بسرد به زبس خسرجي ماتبط مسلط بسشمد.
فصل سوم  -شرایط و نحوه پذیرش دانشآموز:
ماده  -6متقسضيس ثبت نسم درمدارس بسرد داراي جواز معتبا اقسمت در جمهوري اسممي اراا بسشمد.
تبصرره -0دانشآموزا ارااني كه قسالمتي ازتحصاليمت خود را دركشالورهسي خسرجي و درنظسمهسري يا از نظسمآموزشي جمهوري
اسممي اراا گذرانيده اند ،درصورت عدم امكس تحصيل آنس در مدرسه تطبيقي رس سسرا مدارس كشور و بمس به تشخيص كميسيو
خسص دفتا همكسريهسي بينالمللي و امور مدارس خسرج از كشور بااي مدتي معين ميتوانمد به تحصيمت خود در ارن مدارس ادامه
دهمد.
تبصره  -7متقسضيس ارااني ثبت نسم در پسره اول ابتداري -كه ركي از والدرن آ هس بمس به دعوت رسمي از سوي سسزمآ هس ،ارگس هس و
رس دانشالگسه هس بااي مدت معيمي به اراا آمده بسشمد بمس به تشخيص كميسيو خسص دفتا همكسري هسي بينالمللي و امور مدارس
خسرج از كشور ميتوانمد در مدرسه بينالمللي ثبت نسم نمسرمد.
ماده  -7شرایط سني ثبت نام در مدارس تابع ضوابط سایر مدارس خواهد بود .
تبصرره  -ثبت نسم و ادامه تحصيل دانشآموزاني كه سن ورود به دبستس در كشور محل اقسمت قبلي آ هس پمج سسل و نيم ميبسشد
در ارن مدارس بممسنع است.

فصل چهارم  -برنامه درسي ،طول دوره و ارزش تحصيلي :
ماده -7بانسمه درسالالالي ارن مدارس با اسالالالسس نظسمهسي آموزشالالالي بين المللي معتبا ،خواهد بود كه توسالالالط سالالالسزمس پژوهش و
بانسمهرر ي آموزشي بس همكسري دفتا ستسدي ذرابط تهيه و بس تصورب شوراي عسلي آموزش و پاورش اجاا ميگادد.
تبصرره  -0عموه با دروس مصالوب ها پسره تحصيلي ،آموزش زبس و ادبيست فسرسي و مطسلعست فاهمگي ،اجتمسعي ببه ورژه تسرر و
فاهمگ اراا ) در كليه پسرههسي تحصيلي مدارس ال امي است .ممسبع و محتواي درسي خسص بااي ارن دروس توسط سسزمس پژوهش
و بانسمه رر ي آموزشي ظاف مدت حداكثا رک سسل پس از ابمغ ارن اسسسمسمه تهيه و تسليف خواهد شد.
تبصرره  -7ارائه ي دروس قاآ و درمي بااي دانشآموزا مساللمس ال امي و شالاكت سسرادانشآموزا در كمسهسي فوق بممسنع
است.
تبصره  -3زبس اصلي تدررس در مدارس بينالمللي با حسب مورد ركي از زبس هسي عابي ،انگليسي ،فاانسه و آلمسني خواهد بود.
ماده -2اعطسي كسرنسمه تحصاليلي پسرس ها سسل و گواهيمسمه پسرس دوره به دانشآموز با اسسس نظسم آموزشي معتباب مذكور در مسده
 )8خواهد بود.
ماده  -01ارزشيسبي تحصيلي و تابيتي در كليهي پسره هس با اسسس آئيننسمهي مابوط انجسم ميشود.
تبصرره -آئيننسمهي ارزشيسبي تحصيلي و تابيتي ارن مدارس متمسسب بس شاارط نظسم آموزشي بينالملل ظاف مدت حداكثا  6مسه
پس از ابمغ ارن اسسسمسمه توسط دفستا ذرابط تهيه و به تصورب شوراي عسلي خواهد رسيد.

فصل پنجم  -سایرامور:
ماده -00مدارس ميتوانمد در چسرچوب قوانين و مقارات جمهوري اسالالممي اراا و طبق ضالالوابط وزارت آموزش و پاورش بس سالالسرا
مدارس و سسزمس هسي آموزشي ،فاهمگي داخلي و بينالمللي در زميمههسي آموزشي و فاهمگي ارتبسط باقاار نمسرمد.
ماده -07بااي دانشآموزا دختا و پسا ،مدارس جداگسنه تشكيل ميشود.
ماده -03آئيننسمهي انجمن اوليسء و مابيس ورژه ارن مدارس همسهمگ بس سالالسرا مدارس بينالمللي توسالالط سالالسزمس ماك ي انجمن
اوليسء و مابيس بس همكسري دفتا ستسدي ذرابط ظاف مدت حداكثا  6مسه پس از ابمغ ارن اسسسمسمه تهيه و پس از تسريد وزرا آموزش
و پاورش به اجاا درميآرد.
ماده  -01مواردي كه در ارن اسسسمسمه به آ اشسره نشده است با اسسس مقارات وزارت آموزش و پاورش ميبسشد.
ماده  -05بس تصورب ارن اسسسمسمه ،اسسسمسمه قبلي تحت عموا ‹ اسسسمسمه مجتمع آموزشي بين المللي تهاا › لغو ميشود.
موضرو ::اسالسسمسمه مدارس بين المللي جمهوري اسممي اراا در هفتصد و هفتسد و دومين جلسه شوراي عسلي آموزش و پاورش
مورخ  7881/5/92به تصورب رسيد.
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