اصالح آییننامه آموزشی دوره متوسطه حرفهای
مصوب سی و ششمین ( )36جلسه کمیسیون معین شورایعالی آموزش و پرورش تاریخ 99/8/18
به استناد مصوبه جلسه  941شورایعالی آموزش و پرورش تاریخ  95/12/2موضوع« واگذاری اختیار تصویب برخی از
مقررات به کمیسیون معین شورایعالی آموزش و پرورش » کمیسیون معین مقرر می دارد اصالحات زیر در آییننامه
آموزشی دوره متوسطه حرفهای اعمال شود.
 -1عنوان آییننامه به « آییننامه آموزشی دوره دوم متوسطه کاردانش خاص دانشآموزان با نیازهای ویژه» تغییر یابد
و از سال تحصیلی  1400-1401به صورت قطعی اجرا شود.
 -2دبیرخانه شورایعالی آموزش و پرورش موظف است با اعمال ویرایش و اصالحات زیر (حذفیات و الحاقات) و تغییرات
ساختاری ناشی از اجرای نظام آموزشی ،متن نهایی آییننامه را تنظیم و ابالغ نماید.
 ماده  3حذف و شماره ماده  4به  3اصالح شود. ماده  5به عنوان ماده  4به شرح زیراصالح و تبصرههایی به عنوان تبصره های 2و 3به شرح زیر به آن اضافهشود.
ماده  -4دوره دوم متوسطه کاردانش خااص داناشآماوزان باا نیازهاای ویاژه مشاتم بار ساه پایاه تحصایلی اسات و مادت
آمااوزش در آن سااه سااال اساات .تعااداد واحاادهای درساای مااورد نیاااز جهاات دریافاات دی ا لم دوره دوم متوسااطه کاااردانش
خاص دانش آموزان با نیازهای ویژه حداق  96واحد است .

تبصره  - 2دانش آموزان پایه دوازدهم که تا پایان دوره تابستانی همان سال موفق به گذراندن برخی از درسها نشوند،
میتوانند در سال چهارم یا پنجم جهت فارغالتحصیلی ،عالوه بر واحدهای مجاز در سال تحصیلی ،حداکثر 6
واحد از دروس نظری را که در آن نمره قبولی کسب نكردهاند ،به صورت غیر حضوری انتخاب واحد نمایند.
تبصره - 3دانشآموز پایه دوازدهم که تا پایان تابستان سال تحصیلی ،حداکثر در دو ماده درسی غیرمهارتی موفق به
کسب نمره نصاب قبولی نشود ،می تواند در ارزشیابی مهرماه همان سال همراه با غایبین موجه دوره تابستانی
شرکت نماید و در صورت احراز شرایط قبولی در آن درس یا درسها نمره وی در دوره تابستانی ثبت و حسب
مقررات ،گواهینامه پایان دوره برای وی صادر میگردد.
 شماره ماده  6به  5اصالح و درمتن آن« معادل  1/5تا  4برابر ساعت آموزشی» به«  2برابر ساعت آموزشی» تغییریابد.
 در انتهای تبصره ماده  6اصالحی ،عبارت «نمره آن در نمرات ضمن سال(خردادماه ) ثبت میشود» اضافه شود. -شماره ماده  9به  8تغییر و بندهایی به شرح زیر به عنوان  8-4 ،8-3 ،8-2 ،8-1و  8-5به آن اضافه شود.

 -8-1برنامااه آموزشاای دوره تابسااتانی بااه ماادت  6هفتااه (5هفتااه کااالس و 1هفتااه ارزشاایابی) اجاارا ماای شااود.
دانشآموزان در ایان دوره ،درس هاا را باه صاورت حضاوری ،نیماه حضاوری یاا غیار حضاوری انتخااب واحاد
کرده و در ارزشیابی پایان دوره تابستانی (شهریورماه) شرکت خواهند کرد.
تبصره  -درسهای مهارتی و درسهایای کاه ارزشایابی آنهاا فرآیناد محاور اسات ،بایاد باه صاورت حضاوری یاا
نیمه حضوری ارائه شود.
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 -8- 2هاار دانااشآمااوز در دوره تابسااتانی مجاااز خواهااد بااود حااداکثر تااا  16واحااد از درسهااایی را کااه نتوانسااته
است قبول شود ،انتخاب کند که از ایان تعاداد ،حاداکثر 8واحاد را مایتواناد باه صاورت حضاوری و یاا نیماه
حضوری و مابقی را به صورت غیرحضوری انتخاب نماید.
 -8-3برگااراری دوره تابسااتانی بااه صااورت متمرکاار بااا برنامااهریااری و هماااهندی اداره آمااوزش و پاارورش
استثنایی استان ،در یك یا چند مدرسه برابر مقررات مربوط بالمانع است.
 -8-4برگااراری ایاان دوره باارای دانااشآمااوزان رایدااان و ساااعات ارائااه هاار درس حضااوری  4براباار و نیمااه
حضوری  2برابر ساعات آموزش هفتدی همان درس در طول سال تحصیلی میباشد.
 -8-5تعداد دانشآموز برای تشكی دوره تابستانی به صورت حضوری و یا نیمه حضوری حداق  3نفر میباشد.
 شماره ماده  11به  10اصالح و در متن آن« ساعات حضور دانش آموز به  40ساعت» تغییر یابد و تبصره ای به شرحزیر به آن اضافه شود.
تبصره -محیطهای آموزشی شام مدارس ،واحدهای تولیدی یاکارگاهی و واحدهای کاری میباشد.
 -ماده  15حذف و شماره ماده  16به  14تغییر یابد و بندها و تبصرههایی ،به شرح زیر به آن اضافه شود.

 -14-1در هرسال تحصیلی تمامی واحدهای درسی با توجه به رشته مهارتی و برابر جداول مربوط به دانشآموزان ارائه
میشود و درسهای انتخابی نیر با توجه به استعداد ،عالقه ،نیاز دانشآموز و امكانات مدرسه و شرایط بومی استان
ارائه میگردد.
 -14-2در انتخاااب آن دسااته از درسهااای انتخااابی کااه باارای  3سااال ارائااه شااده اساات ،رعایاات ترتیااب ارائااه
درس با توجه به پایه آن درس ،الرامی است.
تبصره  -تغییر درس انتخاابی داناشآماوز در پایاه یاازدهم و دوازدهام مناوط باه موافقات شاورای مدرساه و ارائاه
یك درس انتخابی جدید میباشد.
 -14-3دانااشآمااوزی کااه قب ا از برگااراری امتحانااات نوباات اول بااه مدرسااه دیدااری منتق ا شااود ،بایااد درس
انتخابی ارائه شده در مدرسه جدید را انتخاب کند.
تبصررره  - 1دانااشآمااوزی کااه پاار از برگااراری امتحانااات نوباات اول بااه مدرسااه دیدااری منتق ا شااود و درس
انتخااابی ارائااه شااده در مدرسااه جدیااد ،همنااام بااا درس انتخااابی مدرسااه قبلاای باشااد ،در ایاان صااورت نااام
درس انتخااابی و نمااره م ا خوذه نوباات اول وی ،در کارنامااه محفااو ماایمانااد و هماننااد سااایر دانااشآمااوزان
ادامه تحصی میدهد.
تبصره  -2داناشآمااوزی کاه پار از بارگااراری امتااحانات نوبات اول ،باه مدرساه دیداری منتقا شاود و درس
انتخااابی ارائااه شااده در مدرسااه جدیااد ،غیرهمنااام بااا درس انتخااابی مدرسااه قبلاای دانااشآمااوز باشااد ،درس
انتخااابی و نمااره م ا خوذه نوباات اول وی حااذ و درس انتخااابی ارائااه شااده در مدرسااه جدیااد جااایدرین آن
میشاود .در ایان صاورت نماره ما خوذه نوبات دوم ،بارای ارزشایابی مساتمر و پایاانی نوبات اول نیار منظاور
میشود.
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 -14-4مااواد درساای موضااوع ایاان ماااده بااا درسهااای همنااام در دوره دوم متوسااطه (نظااری ،فناای و حرفااه ای و
کاردانش) متفاوت است و قاب تطبیق نمیباشد.
 -شماره ماده  18به  16تغییر و تبصره  2آن حذف شود.

 ماده  -16ثباتناام داناشآماوزان ورودی باه پایاه دهام ،باا حضاور داناشآماوز ،پادر یاا ماادر یاا سرپرسات ویانجام میگیرد.
تبصره -دانشآموزی که به دلی بیماری یا هر علت دیدری نمیتواند برای ثبتنام در مدرسه حضور یابد ،امور ثبت نام
و انتخاب واحد وی در زمان مقرر توسط سرپرست او انجام میشود.
 ماده  21به عنوان  19به شرح زیر اصالح و تبصره هایی به شرح زیر به آن اضافه شود.مرراده -19حااداکثر ساان ثبااتنااام درپایااه هااای دهاام ،یااازدهم و دوازدهاام ،بااه ترتیااب  22 ،21و  23سااال تمااام اساات .در
مورد دانشآماوزانی کاه بارای چهاارمین یاا پنجماین ساال تحصای مایکنناد دو ساال باه شارط سانی آناان اضاافه
میشود(.مالك محاسبه سن دانشآموز برای ثبتنام اول مهرماه هر سال خواهد بود)
تبصره  - 1ثبت نام دانش آماوزان پسار باا شارایط سانی فاو مناوط باه بالماانع باودن اداماه تحصای آناان از نظار نظاام
وظیفه میباشد.
تبصره  - 2ثباتناام و تحصای مجادد داناش آماوز غیرمشامول نظاام وظیفاه کاه تارك تحصای داشاته اسات ،باا رعایات
شرایط سنی بالمانع است.
 ماده  22به عنوان  20به شرح زیر اصالح شود.ماده -20مدارك مورد نیاز برای ثباتناام داناشآماوزان ،براسااس شایوهناماه ارساالی ساازمان آماوزش و پارورش اساتثنایی
خواهد بود.
 -مواد جدیدی به عنوان مواد  21و  22و تبصره ذیل آن به شرح زیر اضافه شود.

ماده  -21اتباع خاارجی و فرزنادان آناان ،پناهنادگان و راناده شادگان دیدار کشاورها بارای ثباتناام بایاد مادرك
هویتی ،اقامتی و پناهندگی معتبر و مورد ت یید مراجع ذیربط ارائه دهند.
ماده  -22کارنامهها و گواهیهاای تحصایلی صاادره از مادارس ،باا امضاای معااون اجرایای یاا فاردی کاه عهادهدار
این مسئولیت است و با مهر و امضای مدیر مدرسه ،دارای اعتبار خواهد بود.
تبصررره -صاادور گواهینامااه پایااان تحصاایالت دوره دوم متوسااطه و ت ییدیااه ارزش تحصاایلی بااه عهااده اداره
آموزش و پرورش استثنایی استان است.
 ماده  27حذف شود.شماره ماده 33به شماره ماده 32تغییریابد وماده  34به عنوان تبصره آن منظور شود. -مادهای به عنوان ماده 37به شرح زیر اضافه و شماره سایر مواد تغییر یابد.

ماده -37ارزشیابی تحصیلی و تربیتی دانشآموزان به شرح زیر انجام میشود:
الف) ارزشیابی نوبت اول (لغایت پایان دی ماه)
ب) ارزشیابی نوبت دوم (لغایت پایان خردادماه)
ج) ارزشیابی از دانشآموزان ثبتنام شده در دوره تابستانی (لغایت 20شهریورماه)
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تبصره -1ارزشیابی از غایبین موجه خرداد و شهریور ،حداکثر دو هفته پر از اعالم نتایج ارزشیابیهای مذکور انجام
میشود.
تبصره -2ارزشیابی ویژه دانشآموزان مشمول تبصره  3ماده  4این آییننامه در مهرماه انجام میشود.
تبصره  -3در ایاام ارزشایابی پایاانی نوبات اول ،کاالس هاای درس دایار خواهاد باود ،ولای مادارس مای توانناد باا
اخااذ مجااوز از کمیساایون خاااص اسااتان ،حااداکثر بااه میااران دو هفتااه متااوالی کااالس درس را در نوباات اول
تعطی نمایند .در ایان صاورت مادیر مدرساه موظاف اسات مراتاب را باه صاورت مكتاوب باه اولیاای داناش
آموزان اطالع دهد .در ایام برگراری ارزشیابی نوبت دوم ،کالسهای درس دایر نمیباشد.
تبصره  -4در مناطق گرمسیری ،ارزشیابی پایانی نوبت اول و دوم به تشخیص کمیسیون خاص مناطق حداکثر دو هفته
زودتر برگرار خواهد شد.
تبصره  -5مدرسه میتواند با اخذ مجوز از کمیسیون خاص استان ،از دانشآموزی که به ضرورت به اتفا والدین خود
به خارج از کشور عریمت خواهد کرد ،حداکثر یك ماه قب از شروع ارزشیابی پایانی ،ارزشیابی بهعم آورد.
 -شماره ماده  40به  39تغییر یابد و تبصره ای به شرح زیر به عنوان تبصره  3به آن اضافه شود.

تبصره  - 3نمره هر نوبت درسیهایی که آموزش آن در طول نوبت اول یا دوم ارائه و پایان مییابد ،به عنوان نمره
پایانی آن درس منظور میشود.

 -ماده  41به عنوان ماده  40به شرح زیر اصالح شود.

ماده  -40ارزشیابی آن دسته از درسهای انتخابی که فعالیت محور میباشند ،به صورت مستمر از مجموعه فعالیتهای
دانشآموز در طول هر نوبت انجام میشود و ارزشیابی پایانی ندارد و میاندین نمرات مستمر در هر نوبت به عنوان
نمره پایانی ثبت میگردد.
 -ماده جدیدی به شرح زیر به عنوان ماده  44اضافه شود.

ماده  -44پذیرش گواهینامههای مهارتی دانشآموز به شرط مرتبط بودن با رشتههای مهارتی دوره ،پر از ت یید مرجع
صادرکننده ،مطابق با شیوهنامه ارسالی سازمان آموزش و پرورش استثنایی انجام میشود.
 -ماده  45به شرح زیر اصالح شود.

ماده -45نمره هر درس در نوبت اوّل و دوم از مجموع نمره ارزشیابی مستمر با ضریب  1و نمره ارزشیابی پایانی با
ضریب ،2تقسیم بر  6بهدست میآید.
ماده  45-1به عنوان تبصره ماده  45به شرح زیر اصالح شود.

تبصررره -نمااره هاار درس(حضااوری یااا نیمااهحضااوری) در دوره تابسااتانی و همچنااین درسهااایی کااه در طااول
یك نوبت اجرا میشود ،از مجماوع نماره ارزشایابی مساتمر باا ضاریب  1و نماره ارزشایابی پایاانی باا ضاریب
 2محاسبه میشود.
تبصره  1ماده 45-1به عنوان ماده  46تغییر یابد و شماره تبصرههای آن نیز اصالح شود.
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ماده  - 46نمره درسهایی که صرفاً نااظر بار فعالیات ضامن ساال داناشآماوز مایباشاد و ارزشایابی پایاانی نادارد
( درسهااای انتخااابی) باار مبنااای ارزشاایابیهااای مسااتمر از فعالیاات دانااشآمااوز در هاار نوباات توسّااط معلاام
مربااوط تعیااین ماایشااود و نمااره ساااننه ایاان درسهااا براساااس میاااندین نماارات نوباات اوّل و دوم تعیااین
میشود.
 -ماده  47به شرح زیر اصالح شود.

ماده  - 47نمره هر یك از امتحانات پایانی و ارزشیابی مستمر دانشآموز در هر درس از صفر تا  20است.
 -ماده  46( 48قبلی) به شرح زیر اصالح شود.

ماده  -48پار از برگاراری ارزشایابی پایاانی نوبات دوم ،داناشآماوزی در هار درس قباول شاناخته مایشاود کاه
دارای شرایط زیر باشد:
الف) نمره ساننه در هر درس کمتر  10نباشد.
ب) در دروس شایستدی های فنی و غیر فنی نمره ساننه کمتر از  12نباشد.

ماده  54به عنوان ماده  56به شرح زیر اصالح شود.
ماده  -56نمونه اسناد ،کارنامه ها و مدارك تحصیلی دانش آموزان ،توسط سازمان آموزش وپرورش استثنایی تهیه و به استانها
ابالغ میشود.
 -ماده  57به عنوان ماده  59به شرح زیر اصالح شود.

ماده  -59دانشآموزان مشروحه زیر با توجاه باه شارایط سانی کاه بارای پایاههاای دهام ،یاازدهم و دوازدهام باه
ترتیااب  22 ،21و  ،23سااال تمااام اساات ،ماایتواننااد بااا درخواساات کتباای و ت ییااد مراجااع مربااوط ،بااه اداره
آمااوزش و پاارورش اسااتثنایی اسااتان مراجعااه نماینااد تااا مجااوز شاارکت در ارزشاایابی تعیااین پایااه تحصاایلی
را که در ارزشایابی رسامی نوبات دوم یاا دوره تابساتانی از تماامی درسهاای مرباوط باه پایاه دهام ،یاازدهم
و دوازدهاام بااهعم ا ماایآیااد ،دریافاات نمایندکااه در صااورت قبااولی در تمااامی درسهااای آن پایااه ،ماادرك
قبااولی باارای آنااان صااادر ماایشااود و بااا رعایاات سااایر شاارایط و مقااررات ،مجاااز بااه ادامااه تحصاای در پایااه
بعدی همان دوره تحصیلی خواهند بود.
 -1دانشآموزان باا نیازهاای ویاژه کاه قسامتی از تحصایالت خاود را در مادارس خاارج از کشاور گذرانیادهاناد
کااه بااا برنامااه دوره دوم متوسااطه کاااردانش خاااص دانااش آمااوزان بااا نیازهااای ویااژه مطابقاات ناادارد و یااا
هیچدونه مدرك تحصیلی که میران تحصیالت خارجی آنان را مشخص کند ،نداشته باشند.
 -2دانشآماوزانی کاه بخشای ا ز مادارك تحصایلی آناان در اثار حاوادثی از قبیا سای  ،زلرلاه ،جنا

 ،آتاش

سااوزی و  ...از بااین رفتاااه باشااد و هاای گونااه سااابقهای از ماادرك تحصاایلی آن هااا وجااود نداشااته باشااد (بااا
ت یید اداره آموزش وپرورش مبدا مبنی بر وقوع حادثه).
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 -3پناهندگان به کشور جمهاوری اساالمی و راناده شادگان از ساایر کشاورها کاه باه صاورت قاانونی در ایاران
سكونت دارناد (افارادی کاه دارای اجاازه اقامات ماورد ت ییاد وزارت کشاور هساتند) ولای مادرك قابا قباولی
برای ارزشیابی دردست ندارند.
تبصره  -1چنانچه داناش آماوزی در ارزشایابی ورودی تعیاین پایاه موفاق باه دریافات نماره قباولی نشاود ،مدرساه
می تواند از دانشآموز در پایه پایینتر ارزشیابی بهعم آورد.
تبصره -2درشرایط تعیین سطح ،نمره شایستدیهای عمومی(انضباط) منظور نمیشود.
تبصررره  -3درصااورت قبااولی ایاان افااراد در تمااامی درسهااا ،همااه مااواد درساای سااالهااای قب ا " باادون نمااره "
پذیرفته میشود.
تبصرره  -4نمارات ارزشایابی ورودی تعیاین پایاه قبااول شادگان در ساتون مالحظاات دفتار امتحاناات آن سااال و
کارنامااه تحصاای آنااان ثب ات ماای شااود .شااماره معرفاای نامااه دانااشآمااوز نیاار در سااتون مالحظااات درج و
توسط مدیر مدرسه امضا و مهر میشود.
 ماده  61حذف و شماره سایر مواد اصالح شود. -مادهای به عنوان ماده 69به شرح زیر اضافه شود.

ماده  -69چنانچه داناشآماوز پایاه دهام ،یاازدهم و دوازدهام در فاصاله زماانی بعاد از ثباتناام و قبا از شارکت
در امتحانات پایاانی نوبات اول ،تارك تحصای کناد (هار چناد نماره ارزشایابی مساتمر داشاته باشاد) بارای
وی کارناماه بااا ذکار مراتااب تاارك تحصای صااادر ماایشاود و آن سااال جاارا سانوات تحصاایلی وی محاسابه
نمیشود و میتواند در سال تحصایلی بعاد باا رعایات ساایر شارایط در پایاه تحصایلی ماذکور ثباتناام کناد
و ادامه تحصی دهد .این گاروه از داناش آماوزان مجااز باه ثباتناام در دوره تابساتانی هماان ساال تحصایلی
نمیباشند.
 -ماده ای به عنوان ماده 70به شرح زیر اضافه شود.

مرراده  -70باارای دانااشآمااوزانی کااه پاار از امتحانااات نوباات اول تاارك تحصاای ماایکننااد و در تمااام درسهااای
نوباات دوم غیباات غیاار موجااه داشااته باشااند ،اعااالم نتیجااه ماایشااود وکارنامااه مااردودی صااادر ماایشااود و
مراتب ترك تحصای در ساوابق تحصایلی داناشآماوزان قیاد و آن ساال جار سانوات تحصایلی آناان منظاور
میشود.
 -ماده ای به عنوان ماده  73به شرح زیر اضافه شود.

ماده  -73اگر دانشآماوزی در امتحاناات نوبات تابساتانی در برخای یاا هماه درسهاا غیبات موجاه داشاته باشاد،
باارای او غیباات موجااه درج شااده و مجاااز بااه انتخاااب آن درس در تابسااتان س اال بعااد و یااا سااال چهااارم و
پنجم میباشد.
 -شماره ماده  71به  75تغییر و تبصره ای به شرح زیر به آن اضافه شود.

تبصررره  -چنانچااه واحاادهای گذرانااده شااده دانااش آمااوز  ،بیشااتر از حااد مجاااز واحاادهای رشااته مربااوط باشااد،
نماره درسهاای ماازاد درکارناماه و ساوابق تحصایلی داناشآموزثبات مایشاود،لیكن درمحاسابه معادل کا
وی منظور نمیشود.
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 مادههای  74 ،73و  75حذف میشود. ماده جدیدی به عنوان ماده  77به شرح زیر اضافه شود.تغییر رشته:

ماده  -77دانش آماوزان پایاه دهام و یاازدهم چنانچاه متقاضای تغییار رشاته مهاارتی باشاند ،باا ر ی کمیسایون
خاص اداره ک آموزش و پرورش استان و با رعایت شرایط زیر مجاز به تغییر رشته میباشند:
 -1مدرسه مقصد فاقد رشته مهارتی دانشآموز پایه دهم باشد.
دانااش آمااوز متقاضاای تغییاار رشااته ماایبایساات در دوره تابسااتانی همااان سااال شاارکت و بااه صااورت
حضااوری دروس مهااارتی رشااته جدی اد را انتخاااب نمایااد .چنانچااه دانااشآمااوز در دوره تابسااتانی موفااق
به کساب نماره قباولی در دروس مهاارتی رشاته جدیاد نشاود ،مایبایسات در دورههاای تابساتانی بعادی
و یا سال چهارم و پنجم دروس باقیمانده را انتخاب نماید.
 -2عدم موفقیت دانشآموز در دروس مهارتی پایه دهم
دانش آموزمتقاضای تغییررشاته مایبایسات دردوره تابساتانی هماان ساال شارکت و باه صاورت حضاوری
دروس مهااارتی رشااته جدیااد را انتخاااب نمایااد .چنانچااه از همااه درسهااای مهااارتی نمااره قبااولی کسااب
کند با تغییر رشاته وی موافقات و نمارات دروس گذراناده شاده از رشاته قبلای باا کاد و عناوان یكساان
در رشته جدید از وی پذیرفته میشود.
 -3مدرسه مقصد فاقد رشته مهارتی دانشآموز پایه یازدهم باشد.
تغییررشااته ایاان گااروه از دانااشآمااوزان ماایبایساات در رشااته درون گروهاای صااورت پااذیرد .چنانچااه
رشته درون گروهای موجاود نباشاد ،مایتواناد باه رشاته دیدار تغییار رشاته دهاد .داناشآماوز متقاضای
تغییاار رشااته ماایبایساات در دوره تابسااتانی همااان سااال شاارکت و بااه صااورت حضااوری دروس مهااارتی
رشاته جدیاد را انتخااب نمایاد ،چنانچاه داناشآماوز در دوره تابساتانی موفاق باه کساب نماره قبااولی در
دروس مهارتی رشته جدیاد نشاود ،مایبایسات در دورههاای تابساتانی بعادی و یاا ساال چهاارم و پانجم
دروس باقی مانده را انتخاب نماید.
ماده  -78سایر مواردی کاه در ایان آیاینناماه قیاد نشاده اسات ،مطاابق باا آیاینناماه ،بخشانامه و دساتورالعم
های جاری آموزش و پرورش خواهد بود.

محمود امانی
دبیرکل شورایعالی آموزش و پرورش
اصالح آییننامه آموزشی دوره متوسطه حرفهای ،مورد ت یید است ،به اجرا گذاشته شود.
محسن حاجیمیرزایی
وزیر آموزش و پرورش
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