آنييانهم توسعه مشاركتاهي مردمي هب شيوه مدرييت هيأت امنايي رد مدا رس
مصوب جلسه  877اترخی  77/2/1و اصالحیه جلسه  569اترخی 1957/4/18
شورايعالي آموزش و رپورش
مقدمه:
به استناد مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش(بهویژه هدف عملیاتی  )9و زیرنظام راهبری و مدیریت
و در راستای سیاست مدرسه محوری و ارتقاای كیفیات برناماههاای آموزشای و تربیتای مادار ،توساهه
مشاركتهای مردمی و خیّرین در احداث و اداره اماور مادار ،تقویات نظاام مادیریتی ماا ی و اجرایای
مدار ،مبتنی برگسترش عدا ت آموزشی آییننامه «توسهه مشاركتهای مردمی به شایوه مادیریت هیا ت
امنایی در مدار »،به شرح زیر به تصویب میرسد.
ماده -1مدار ،دو تی و خیّرساز واجد شرایط به درخواست شاورای مدرساه و ت ییاد شاورای آماوزش و
پرورش شهرستان یا منطقه به صورت هی ت امنایی اداره میشوند.
تبصره -1مجوز هی ت امنایی شدن مدار ،به صورت موافقت اصو ی موقت و برای مدت یک سال صاادر
میشود و در صورت احراز استانداردهای الزم به موافقت قطهی تبدیل میشود.
تبصره -2در مركز استانهایی كه بیش از یک منطقه یاا ناحیاه آموزشای وجاود دارد شاورای آماوزش و
پرورش شهرستان در چارچوب این آییننامه و براسا ،سیاستهای راهبردی خود میتواند تصامی هیا ت
امنایی شدن مدار ،را به ادارات آموزش وپرورش مناطق یا نواحی ذیربط واگذار نماید.
تبصره -3در مدارسی كه به صورت مجتمع آموزشی( شامل دورههای مختلا

تحصایلی) اداره مایشاوند

صرفاً یک هی ت امنا به عنوان «هی ت امنای مجتمع» تشکیل میشود .از آنجا كه برنامههاا و فها یاتهاای
آموزشی و تربیتی در دراز مدت اثر بخشی بیشتری خواهد داشت و مجتمعهای آموزشی سنوات بیشتری را
برای ارائه خدمات تربیتی وآموزشی در اختیار دارند ذا شورای آماوزش و پارورش شهرساتان یاا منطقاه
میتواند اختیارات بیشتری را به هی ت امنای مجتمع تفویض نماید.
تبصره -4مدرسه خیّرساز مدرسهای است كه حداقل نیمی از هزینههای احداث و تجهیز آن توسط خیّر یا
خیّرین ت مین شده باشد و خیّر یا خیّرین تمایل به مشاركت در اداره امورمدرسه و استمرار حمایت ماا ی را

1

داشته باشند .این مدرسه به پیشنهاد كتبی خیّر و تصویب شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه زیار
نظر هی ت امنا اداره میشود .خیّرینی كه با ت مین حداقل مهادل نیمی از قیمت مدرسه دو تی موجود تمایال
به مشاركت در بازسازی توسهه تجهیز و اداره مدرسه را دارند نیز مشمول این آییننامه میشوند.
تبصره -5مدرسه هی ت امنایی مدرسه دو تی محساوب مای شاود كاه در چاارچوب قاوانین و مقاررات و
سیاستهای وزارت آموزش و پرورش و شورای آموزشوپرورش شهرستان /منطقه فها یت میكند.
ماده -2اعضاي هيأت امناي مدرسه:
 -1مدیرمدرسه (دبیر هی ت امنا)
 -2یکی از مهاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه
 -3یک نفر از كاركنان آموزشی و یک نفر از كاركنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای مهلمان
 -4رئیس انجمن او یا و مربیان مدرسه
 -5یک نفر از او یای دانشآموزان به انتخاب انجمن او یا و مربیان مدرسه
 -6دو نفر از صاحبنظران و كارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه دانشگاه یا مدرساان
مراكزتربیت مهل و آموزشکدههای فنی و حرفهای (در مدار ،خیرساز یک نفر به پیشنهاد خیّر و یک نفار
با مهرفی مدیر و ت یید سایر اعضای هی ت امنا)
 -7یک نفر از خیّرین و یا مهتمدان محل (در مدار ،خیّرساز خیّر یا نماینده خیّر)
 -8یک نفراز اعضای شورایاری محله یا مؤسسات و مراكز فرهنگی ورزشی و مذهبی محل(مانند مسجد)
 -9یک نفر از مدیران یا اعضای هی ت مدیره مراكز و موسسات تو یدی و خدماتی
تبصره -1در هنرستانهای فنیوحرفهای و كااردانش فارد ماذكور در بناد  9متناساب باا رشاته و فها یات
هنرستان حتیاالمکان از بین صاحبان حرف و مشاغل مرتبط انتخاب میشود.
تبصره -2افراد مندرج در بندهای 6و7و 8و 9به پیشنهاد حداقل یک نفر و تایید اكثریت نسبی اعضای هی ت
امنا انتخاب میشوند.
تبصره -3در مجتمعهای آموزشی مدیر مجتمع جایگزین مدیر مدرسه مندرج در بنادهای 1و 2مایشاود و
اعضای بندهای 3و4و 5متناظر با واحدهای مشابه در مجتمع تهیین میشوند.
تبصره -4رئیس هی ت امنا از بین اعضا (به استثنای مدیر مدرسه) و با رأی اكثریت نسبی برای مدت  2سال
انتخاب و با ابالغ رئیس اداره آموزش و پرورش منصوب میشود.
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تبصره -5ابالغ اعضای هی ت امنا توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان منطقه یا ناحیه بارای مادت 3
سال صادر میشود و تمدید آن با رعایت ضوابط این آیین نامه بالمانع است .اباالغ اعضاای بنادهای  4و5
یک سا ه و ابالغ شخص خیّر یا نماینده وی یا نماینده مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوكااری پان ساا ه
خواهد بود.
تبصره -6هرگونه عزل یا تغییر اعضا (به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی) با تصویب حداقل دو ساوم
اعضای هی ت امنا و تایید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه یا ناحیه صورت میگیرد.
تبصره -7مدار ،شاهد و ایثارگران براسا ،این آییننامه میتوانند به صورت هی ت امنایی اداره شاوند .در
تركیب هی ت امنا چهار نفر با مهرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان جایگزین ردیا هاای 6و 7و 8مااده 2
میشوند .دستورا همل اجرایی این مدار ،با همکاری بنیاد شهید و وزارت آموزش و پرورش (ظرف مدت
دو ماه) تدوین و پس از ت یید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق بند 3ماده  15این آییننامه اباالغ و اجارا
میشود.
تبصره -8مؤسسات و بنیادهای خیریه و نیکوكاری كه در احداث مدرسه مشاركت داشته و یا تمایل به اداره
مدار ،دارند میتوانند براسا ،مفاد این آییننامه در هی ت امنای مدار ،شركت نمایند دراین صاورت 3
نفر موضوع بندهای 7و 8و 9ماده  2با مهرفی موسسات مذكور تهیین میشوند.
ماده -3وظايف واختيارات هيأت امنا:
هی ت امنای این مدار ،در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای سیاستها و برنامههای كالن آموزش و
پرورش وظای

و اختیارات زیر را عهدهدار است:

 -1بررسی و تصویب برنامه ساالنه مدرسه (ازقبیل فها یتهای مربوط به بهبود كیفیت برناماههاای رسامی
مدرسه فها یتهای آموزشی و تربیتی و فوقبرنامه برگزاری دورههای آموزشی مناسب برای كاركنان امور
رفاهی و بهداشتی كاركنان و دانشآموزان مدرسه خدمات راهنماایی و مشااوره باه او یاا و داناشآماوزان
استفاده از فرصتها و فضای مدرسه) به پیشنهاد مدیر مدرسه.
تبصره -برنامههای آموزشی و پرورشی مصوب هی ت امنا باید به نحو مقتضی به اطالع او یای دانشآموزان
اداره و شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط برسد.
 -2بررسی و تصویب بودجه و اعتبارات ساالنه (به پیشنهاد مدیرمدرسه) و ت مین منابع و اعتبارات مورد نیاز
مدرسه.
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 – 3بررسی مسائل پرورشی مدرسه و پیشبینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی الزم بارای تحقاق
اهداف تربیتی در ساحتهای مختل

و ارتقای آداب و مهارتهای زندگی دانشآموزان.

 -4بررسی و تصویب پیشنهادها طرحها و برنامههای شوراها و انجمنهای مرتبط با مدرسه.
 -5بررسی و تصویب برنامه توسهه تجهیز تهمیر نگهداری و ت مین اعتبارات مورد نیاز مدرسه.
 -6فراه آوردن زمیناه تهامال نهادهاای فرهنگای و اجتمااعی پیراماون مدرساه ماؤثر در فرایناد تربیتای
دانشآموزان.
 -7بررسی و صدور مجوز تشکیل انجمنها و كارگروههای مورد نیاز مدرسه.
 -8تو ید منابع كمک آموزشی مبتنی بر راهنمای برناماه درسای مصاوب آماوزش و پارورش و بار اساا،
سیاستها و ضوابط وزارت آموزش و پرورش و استفاده از آنها در مدرسه پس از ت یید سازمان پژوهش و
برنامهریزی آموزشی.
 -9پیشنهاد انتصاب مدیر مدرسه مطابق ماده  4این آییننامه.
 -11درخواست ت مین مهلمان موظ

مورد نیاز مدرسه براسا ،ساختار رسمی اباالغ شاده از ساوی اداره

آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.
 -11تصمی گیری درخصوص استفاده از نیروی انسانی غیررسمی موردنیاز صرفاً در قا ب خریاد خادمات
آموزشی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط بدون ایجاد هرگوناه تههاد اساتخدامی و بارماا ی ماازاد بار
تخصیص ابالغی برای دو ت.
 -12بررسی و تصویب ضوابط پرداخت كارانه پاداش و حقا زحماه كاركناان و عوامال مدرساه (باهویاژه
عوامل كارآمد) جهت ارتقای كیفیات خادمات آنهاا در چاارچوب ضاوابط شاورای آماوزش و پارورش
شهرستان/منطقه.
تبصره -هی ت امنا موظ

است از محال ماباه ا تفااوت درآمادهای مدرساه باا هزیناههاای جااری بارای

پرداختهای فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.
 -13جذب و قبول كمکها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیر نقدی
 -14نظارت بر نحوه هزینهها و تصویب تراز ما ی مدرسه.
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تبصره -هی ت امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنامههاا و اعتباارات بایاد
تدابیری اتخاذ نماید كه مدرسه با كسری اعتبار روبهرو نشود .در هر صورت ت مین كسری اعتبارات مذكور
از محل اعتبارات دو تی مجاز نمیباشد.
 -15انجام وظای

واگذار شده از سوی وزارت آموزش و پرورش یا شورای آموزش و پرورش شهرساتان

یا منطقه براسا ،اختیارات قانونی خود به هی ت امنا.
 -16نظارت بر اجرای مصوبات هی ت امنا و ارزیابی عملکرد ساالنه مدرسه.
تبصره -گزارش عملکرد هی ت امنا توسط دبیر به او یای دانشآموزان و آموزش و پرورش شهرستان منطقه
یا ناحیه ارائه میشود.
ماده -4برای انتصاب مدیر مدرسه سه نفر از افراد واجد صالحیت مطابق مصوبه شارایط احاراز مادیریت
مدار(،مصوب شورایعا ی آموزش و پرورش) توسط هی ت امنا به اداره آموزش و پرورش محل پیشانهاد
و یک نفر از آنان از سوی رئیس آموزش و پرورش انتخاب و منصوب مایشاود .چنانچاه حاداكثر ظارف
مدت یک ماه در خصوص مهرفی افراد اقدامی صورت نگیرد اداره آموزش و پرورش تصمی الزم را اتخاذ
میكند.
ماده -5مدیرمدرسه عالوه بر شرح وظای

مصوب مسئول اجرای مصوبات هیا ت امناا خواهاد باود و در

برابر هی ت امنا و آموزش و پرورش پاسخگو است.
ماده -6مدیرمدرسه موظ

است در تابستان هرسال برنامه سال تحصیلی آینده (شامل رئو ،برنامه و دالیل

توجیهی برآورد اعتبارات محل ت مین اعتبارات) را تهیه و جهت تصویب به هی ت امنای مدرسه ارائه دهاد
و پس از ت مین منابع مورد نیاز آن را اجرا كند و ضمن همکاری و هماهنگی مستمر با هی ت امناا در پایاان
سال تحصیلی گزارش عملکرد مدرسه را به ت یید هی ت امنا برساند.
ماده -7اركان مدرسه (مندرج درآییننامه اجرایی مدار )،در چارچوب وظای

خود با هی ت امنا همکاری

خواهند كرد و از توانمندی و ظرفیت هی ت امنا برای بهبود و ارتقای كیفیت فها یتهای آموزشی و تربیتای
استفاده مطلوب را بهعمل خواهند آورد.
ماده -8در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هی ت امنا و همچنین اخاتالف نظار میاان اعضاای
هی ت امنا كه منجر به اختالل در انجام فها یتهای آموزشی و تربیتی مدرسه شود موضوع در او ین فرصت
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توسط اداره آموزش وپرورش محل بررسی و اتخاذ تصمی خواهد شاد و در صاورت نیااز موضاوع باه
شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه ارجاع میشود.
ماده -9تخصیص نیروی انسانی مدار ،هی ت امناایی براساا ،درخواسات هیا ت امناا و مقادورات اداره
آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه با ت كید بر حفظ كیفیت و عدا ت آموزشای در ساایر مادار ،انجاام
میشود.
تبصره -تخصیص منابع انسانی به این مدار ،سا یانه و حداقل بارای مادت  3ساال اسات و قابال تمدیاد
خواهد بود .تغییر مدیر و كاركنان مدرسه با پیشنهاد هی ت امنا و موافقت آموزش و پارورش محال بالماانع
است .درصورت ضرورت اداره آموزش وپرورش محل نیز می تواند با ت مین نظر هی ت امنا برای تغییار یاا
جایگزینی منابعانسانی اقدام كند.
ماده -11منابع ما ی مدار ،هی ت امنایی عبارتند از:
 -1اعتبارات دو ت كه در قا ب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در
قا ب قرارداد فیمابین پرداخت میشود .این اعتبارات مطاابق تبصاره 2مااده 14قاانون شاوراهای آماوزش و
پرورش مصوب مجلس شورای اسالمی به صورت كمک تلقی میشود.
 -2هدایا و كمکهای مردمی داوطلبانه كه در خارج از فصل (موعد) ثبتناام داناشآماوزان در چاارچوب
مقررات ابالغی آموزش و پرورش دریافت میشود.
 -3وجوهی كه از طریق شورای آموزش وپرورش شهرستان یا منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرساه باه
صورت تشویقی در اختیارمدرسه قرار میگیرد.
 -4وجوهی كه از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه (اضافه بار برناماههاای رسامی آماوزش و
پرورش) دریافت میشود.
 -5هدایا و كمکهای نقدی و غیرنقدی كه از خیّریا خیّرین دریافت میشود.
 -6سایر درآمدهای قانونی
تبصره -1تمامی وجوه فوق پس از واریز به حساب مدرساه در چاارچوب سیاساتهاا و ضاوابط ابالغای
وزارت آموزش وپرورش به مصرف خواهد رسید(.كمکهای بناد  3باا رعایات ضاوابط مصاوب شاورای
آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه هزینه میشود).
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تبصره -2حقا تدریس حقا زحمه و اعطای پاداش به كاركنان و سایر پرداختها و هزیناههاای ایانگوناه
مدار ،كه از محلهای مذكور در بندهای  2تا  6تا مین اعتبارخواهاد شاد در چاارچوب ضاوابط خااص
ابالغی آموزش و پرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هی ت امنا تهیین میشود.
تبصره -3هر مجتمع آموزشیتربیتی دارای یک حساب بانکی متمركز خواهد بود .برداشت از این حساب با
امضای دو نفر از اعضای شورایما ی(مدیرمجتمع با امضای ثابت نمایده خیّر در مجتمعهایخیّرساز
نماینده مدیران مدار ،تحت پوشش و نماینده رؤسای انجمنهای او یا و مربیان مدار ،تابهه) صورت
میگیرد .كلیهوجوه(كمکهای او یای دانشآموزان كمکهای شوراهای استان شهرستان و منطقه سرانه
دانشآموزی وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه هدایا و كمکهای خیّرین و
مؤسسات خیّریه و سایر درآمدهای قانونی) به حساب متمركز مجتمع واریز میشود .هریک از مدار،
تحت پوشش مجتمع دارای یک حساب بانکی خواهند بود كه ضوابط آن همانند مدرسه عادی است و
وجوه واریزی به حساب متمركز مجتمع متناسب با تهداد دانشآموزان برنامههای ساالنه و ...در چارچوب
مقررات و شاخصهای مربوط به پیشنهاد مدیر مجتمع و تصویب هی ت امنا به حساب مدار ،تحت
پوشش مجتمع واریز میشود.
تبصره -4كمکهای مردمی خاص هر مدرسه در سرفصل جداگانهای ثبت و با تصویب هی ت امنا در همان
مدرسه هزینه میشود .هزینه برنامههای مشترک مدار ،تحت پوشش و خرید ملزومات و تجهیزات
به صورت متمركز براسا ،شیوهنامه ما ی مدار ،از محل حساب بانکی مجتمع امکانپذیر خواهد بود.
ماده -11مدار ،هی ت امنایی با توجه به ظرفیت خود موظ

به ثبتنام از دانشآماوزان واجاد شارایط باا

او ویت محدوده جغرافیایی خود میباشند و برگزاری آزمون ورودی و تهیین شرط مهدل بارای گازینش و
ثبت نام دانشآموزان غیر محلی در مدار ،مشمول این آییننامه مجاز میباشد.
تبصره -در مواردی كه ظرفیت مدار ،با تهداد متقاضیان متناسب نباشد اداره آموزش و پرورش شهرستان
منطقه یا ناحیه ضمن تالش برای گسترش مدار ،واجدشرایط محدوده جغرافیایی ثبت نام دانشآموزان را
تهیین میكند.
ماده -12شركت دانشآموزان در فها یتهای آموزشیو پرورشی فوق برنامه و كمکهای مردمی اختیاری و
داوطلبانه خواهد بود و ا زام دانش آموزان به شركت در كال ،های فوق برنامه ممنوع است .مدیران مدار،
موظفند در چارچوب قانون تشکیل شورای های آموزش و پروش در استانها شهرستان ها و مناطق كشاور
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آییننامه اجرایی ماده  11قانون مذكور مصوب هی ت وزیران مصوبات شورایعا ی آموزشوپرورش و سایر
ضوابط و مقررات مدار ،خود را بهگونهای مدیریت كنند كه شائبه غیردو تی بودن مدرسه ایجاد نشود.
ماده -13عملکرد هی ت امنا توسط اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه بررسی ارزیابی و به شورای
آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه مربوط گزارش میشود .چنانچاه نتاای ایان ارزیاابی بارای شاورای
آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه رضایت بخش بود اقدامات الزم بارای تشاویق و تاداوم فها یات آن
مهمول میدارد و درصورت رضایت بخش نبودن شورای مذكور میتواند نسبت به انحالل آن اقدام كند در
این صورت وظای

هی ت امنا تا پایان سال تحصیلی به شورای مدرسه واگذار میشود.

تبصره -1تشکیل هی ت امنای جدید با رعایت مفاد این آییننامه صورت میگیرد.
تبصره -2در مدار ،خیّرساز تصمی گیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیّر انجام میشود.
ماده  -14اختیارات و مسئو یتهای هی ت امنا در چارچوب این آییننامه است و هیچ یک از مصاوبات آن
نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد.
ماده -15مسئو یت سیاست گذاری برای اجرا مدیریت و نظارت كالن بر مدار ،هیا ت امناایی باا وزارت
آموزش و پرورش است .وزارت مذكور موظ

به ارائه گزارش مستند و پژوهشی از عملکرد دوساالنه ایان

مدار ،در چارچوب ضوابط دبیرخانه شورای عا ی به شورای عا ی آموزش و پرورش خواهد بود.
ماده -16وزارت آموزش و پرورش موظ

است ضمن فراه نمودن زمینههای الزم برای اجارای مطلاوب

این آییننامه:
 -1دورههای آموزشی و تربیتی موردنیاز برای ارتقای صالحیت حرفهای مدیران مهلمان و مربیان پرورشای
این مدار ،را برنامهریزی و اجرا نماید .در اجرای این برنامهها باید از مشاركت هی ت امنا برای نیازسانجی
و تامین هزینههای آموزشی حداكثر استفاده بهعمل آید.
 -2اختیارات الزم برای ایفای وظای

هی ت امنا و مدیران این مدار ،را در حوزههای برناماهریازی ماا ی

اداری و منابع انسانی در چارچوب قوانین و مقررات واگذار كند.
 -3وزارت آموزش و پرورش دستورا هملهای اجرایی ما ی اداری و شارایط و اساتانداردهای ماورد نیااز
تبدیل مدار ،عادی به هی ت امنایی و همچنین شاخصهای نظارت ارزشیابی آموزشی پرورشی پذیرش
دانشآموز و سیاستها و برنامههای اجرایی و ساختار تشکیالتی اداری توسهه این مدار ،را حداكثر ظرف
مدت دو ماه با امضای وزیر ابالغ نماید.
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تبصره -دستورا همل نحوه تشکیل چگونگی تصمی گیری پیگیری مصوبات آیینناماه داخلای و همچناین
شرح وظای

دبیر هی ت امنا به تصویب هیات امنای مدرسه خواهدرسید .یک نسخه از دستورا همل مذكور

جهت اطالع به اداره آموزش و پرورش شهرستان یا منطقاه یاا ناحیاه ارساال مایشاود .وزارت آماوزش و
پرورش جهت تسهیل تصمی گیری و ایجاد هماهنگی نمونه دستورا هملها آییننامهها و شارح وظاای

را

در اختیار اعضای هی ت امنای مدار ،قرار خواهد داد.
 -4اصالح ساختار و تشکیالت اداری و نیز تدوین قوانین و مقررات الزم برای افزایش كارایی و اثربخشای
این مدار ،را انجام دهد.
ماده -17باتصویب این آییننامه كلیه مصوبات مغایر غو و مفاد این آییننامه جایگزین آنها خواهد شد.
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