آييننامه ساماندهي صدور و تأييد مدارك تحصيلي دانشآموزان
مصوبه نهصد و هفدهمين ( )719جلسه شورایعالي آموزش و پرورش ،تاريخ 1971/1/11
به منظور ساماندهی و افزایش اعتبار« صدور و تأیید مدارک تحصیلی دانش آموزان» ،شورای عاایی
آموزش و پرورش با تأکید بر ضرورت فراهم آوردن زمینهها و ساز و کارهای الزم بارای اساتااد بییناه از
ظرفیت و توانمندی فناوری های جدید و مشارکت سازمانهاای یی ربا در سااماندهی و ارتااای فرایناد
صدور و تایید مدارک تحصیلی دانش آموزان ،مارر می دارد :
 -1سامانهای جامع ،هوشمند ،کارا ،امن و یكپارچه در سطح ملی ،حداکثر ظرف مدت یکساا  ،طراحای و
اجرا شود ،به گونهای که ورود اطالعات و ثبت سوابق تحصیلی و تربیتی دانشآموزان ،از ابتدا تا پایاان
تحصیالت و نیز مدیریت فرآیند صدور مدارک تحصیلی و اسناد آموزشی آنان را شامل شود.
 -2گواهینامه میارتی در صورت صدور از سوی مراکز مجاز و معتبر ماورد تأییاد آماوزش و پارورش ،باه
شرطی پذیرفته می شود که اصایت آن ،با استعالم کتبی و محرمانه ادار آموزش و پرورش یا باه روش
ایكترونیكی از مرجع صدور ،مورد تایید قرار گیرد.
 -3نمونهگواهینامه پایان تحصیالت دور دوممتوسطه ،با اعما ضریب امنیتی ،از قبیال ایصااه هویاوگرام،
اختصاص شمار ملی دانشآموزی ،کدرهگیری مدارک تحصیلی ،استااد از کاغذ و جاوهر اساتاندارد،
تصاویر نامرئی و میر برجسته یا گواهینامه ایكترونیكای جاایگزین ،حاداکثر ظارف مادت یكساا باه
تصویب شورای عایی آموزش و پرورش برسد.
 -4گواهی موقت و گواهینامه پایان تحصیالت ،حداکثر  6ما پس از ارائه مدرک به مرجع ییرب  ،صارفا از
طریق سامانه به روش ایكترونیكی استعالم شود .در موارد استثنا ،این استعالم میتواند به صورت کتبای
و محرمانه صورت گیرد.
 -5اصایت و صحت مدارک و سوابق تحصیلی دانشآموزان در دور های او و دوم متوسطه کاه متااضای
انتاا از یک مدرسه به مدرسه دیگر(در داخل منطاه /شیرستان ،استان یا خارج از استان) هستند ،بایاد
پس از بررسی صحت و سام در سامانههای دانشآموزی منطاه ،به تأیید ادار آموزش و پرورش مربوط
برسد .مدیر مدرسه ماصد ،موظف است پس از ثبتنام از دانش آموز ،صحت مادارک تحصایلی وی را
حداکثر ظرف مدت یک هاته ،به صورت محرمانه از طریق ادار آموزش و پرورش مربوط ،استعالم کند
و ادار آموزش و پرورش و مدیر مدرسه مبدأ هم موظف است حداکثر ظرف مادت یاکماا باه ایان
استعالم پاسخ دهد.
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 -6در مدارس دویتی و غیردویتی ،مسئوییت صدور مدارک تحصیلی به عید مدیر مدرسه است.
تبصر  -در مدارس غیردویتی ،مسئوییت مدیر نافی مسئوییت و پاسخگویی مؤسس یا نمایند حاوقی او
نخواهد بود.
 -7در مدارس دویتی ،برای انجام امور اجرایی که منجر به صدور مدرک تحصیلی میشود ،صرفا نیروهاای
رسمی و پیمانی بهکار گرفته شوند.
 -8در دور بزرگساالن و آموزش از را دور ،تغییر رشته از سایر شاخهها به شاخه کاردانش یا تغییر رشاته
میارتی در همان شاخه ،مشروط به اخذ مجوز کمیسیون خاص آموزش و پرورش منطاه است.
 -9در آن دسته از «مدارس آموزش از را دور» که از مدیر مأمور آموزش و پرورش برخوردارند ،برگازاری
و اعالم نتیجه امتحانات با رعایت ماررات مربوط و نظارت آموزش و پرورش ،مجاز می باشد.
 -11دور های آموزشی الزم برای مدیران ،معاونان آموزشی و اجرایی مدارس ،به منظور آشنایی با سامانهها
و قوانین و ماررات مرتب با مسئوییت خود ،قبل از انتصاب و در حین انجام مسئوییت ،برگزار شود.
شرکت در این دور ها ،ایزامی است.
 -11وزارت آموزش و پرورش موظف است شیو نامه اجرایی این آییننامه را ظرف مدت  3ما تدوین و با
امضای وزیر آموزش و پرورش ابالغ کند و نتیجه فعاییتها را یکسا پس از ابالغ این مصوبه به شورای
عایی آموزش و پرورش گزارش دهد.
موضوع  :آييننامه ساماندهي صدور و تأييد مدارك تحصيلي دانشآموزان در نهصد و هفدهمين ()719
جلسه شورای عالي آموزش و پرورش ،تاريخ  79/1/11به تصويب رسيد.
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