
 
 

 
 1355/04/17 : تصویب تاریخ

 قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

 قانون تشکیل سازمان پژوهش و

 نوسازی آموزشی

 2535.4.17مصوب 

 به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش و ارزشیابی مستمر و - 1ماده 

 سازی مدارس و مؤسساتو آمادهدرسیهای تحصیلی و تألیف و تدوین کتب تنظیم برنامه

 آموزشی تابع آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روشهای نو در جهت اعتالی کیفیت

 سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی" که در این قانونبه نام "آموزش و پرورش سازمانی

 :گرددشود تشکیل میسازمان نامیده می

 :زوظایف سازمان عبارت است ا - 2ماده 

 های مختلف تحصیلی با توجههای آموزش و پرورش در دورهپژوهش در محتوای برنامه - 1

 آموزان و تشخیص و تعییندانشبه نیازمندیهای کشور و توانایی و خصوصیات روانی

 های مطلوبهای درسی و تعیین نسبتهدفهای هر دوره تحصیلی و تهیه و تنظیم برنامه

 .های مختلفتهرشبرای تحصیالت در سطوح و

 .مطالعه و تنظیم روشهای تازه در زمینه امتحانات و ارزشهای تحصیلی - 2

 آموزان وتألیف و تدوین و انتشار کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش - 3

 . معلمان و مربیان

 تعیین و تهیه مواد و وسائل آموزشی و فهرست استاندارد تجهیزات و وسائل آموزشی - 4

 با همکاری سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تنظیم طرحهای الزم

 برای نوآوری در روشها و وسائل آموزشی و اجرای طرحهای آزمایشی به منظور ارزشیابی

 .آموزشیروشها و وسائل

 .انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش و پرورش - 5

 های کارآموزیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و اجرای برنامهتربی - 6

 برقرار ساختن ارتباط دائم با معلمانبرای معلمان و مسئوالن مدارس و مجریان مربوط و

 و متخصصان امر آموزش و پرورش و نظرخواهی از آنان و فراهم ساختن موجبات مشارکت آنان

 .یسی و ارزشیابی آموزشینوبرنامهریزی ودر برنامه

 همکاری با سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و دیگر واحدها و شوراهایی که به - 7
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 .نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند

 .سایر مسائلی که شورای سازمان در جهت هدفهای سازمان تعیین خواهد نمود - 8

 موزش و پرورش که ریاست شورا راسازمان دارای شورایی است مرکب از وزیر آ - 3ماده 

 مشاور و رییس سازمان برنامه وبه عهده خواهد داشت و وزیر علوم و آموزش عالی، وزیر

 بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر فرهنگ و هنر، وزیر اطالعات و جهانگردی،

 ران یامدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایوزیر مشاور و مسئول امور زنان،

 نمایندگان آنان و هفت نفر از افراد بصیر و مطلع در امر آموزش و پرورش که به

 گردند. دبیریسال منصوب می 3پرورش و با فرمان، همایونی برای مدت پیشنهاد آموزش و

 .شورا با رییس سازمان خواهد بود

 .رسدای است که به تصویب شورا مینامهطرز کار شورا به موجب آیین -تبصره 

 :وظایف شورا سازمان عبارت است از - 4ماده 

 .های کلی سازمانمشیتعیین خط -الف 

 .های اجرایی سازمانتصویب دستورالعمل -ب 

 .تصویب مقررات استخدامی سازمان پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور -ج 

 تصویب برنامه و بودجه ساالنه سازمان -د 

 ی از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر سمت ریاست سازمان رایک - 5ماده 

 .دار خواهد بودعهده

 از تاریخ تشکیل این سازمان وظایف و اعتبارات و تعهدات سازمان کتابهای - 6ماده 

 .شوددرسی به این سازمان منتقل می

 سازمان تعیین شده و در سایروظایف مشابه با وظایفی که در این قانون برای  - 7ماده 

 وزیر آموزش و پرورش و به اینگیرد به تشخیصدفاتر و ادارات آموزش و پرورش انجام می

 شود. اعتبارات جاری مربوط به اجرای وظایف مذکور همچنین سایرسازمان محول می

 وزارت آموزش و پرورش 1355این قانون در بودجه سال اعتبارات جاری که برای اجرای

 منظور شده است با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به

 .کمک در اختیار سازمان قرار خواهد گرفتعنوان

 سازمان موظف است تشکیالت خود را به تصویب شورای سازمان و موافقت سازمان - 8ماده 

 .امور اداری و استخدامی کشور برساند

 تواند برای انجام دادن وظایف مقرر در این قانون قراردادهایسازمان می - 9ماده 

 دارایی به تصویب شوراالزم را بر اساس مقرراتی که با موافقت وزارت امور اقتصادی و

 های خدمات از قبیل تحقیق و تألیف و همچنینسازمان خواهد رسید منعقد کند و هزینه

 .زشی را بر اساس آن به پردازدوسایل آموهزینه چاپ و توزیع انتشارات و سایر

 :منابع مالی سازمان عبارت است از - 10ماده 



 ساله به عنوان کمک در بودجه کل کشوراعتبارات از محل درآمد عمومی که همه -الف 

 .منظور خواهد شد

 .درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کتب و سایر نشریات و وسایل آموزشی -ب 

 .ایاوجوه حاصل از محل هد -ج 

 قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه

 و پانصد و سی و پنج، در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه دو هزار2535.4.12

 .شاهنشاهی به تصویب مجلس شورا ملی رسید

 عبدهللا ریاضی -رییس مجلس شورا ملی 
 

الیحه قانونی راجع به اصالح قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزشی

 یریزی آموزشالیحه قانونی راجع به اصالح قانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه

 51358.12.2مصوب 

 نریزی آموزشی و عنوان ایقانون تشکیل سازمان پژوهش و برنامه 3ماده واحده: ماده 

 :گرددسازمان به شرح زیر اصالح می

 اسازمان دارای شورایی است مرکب از وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا ر - 3ماده 

 ومشاور و رییس سازمان برنامه به عهده خواهد داشت و وزیر فرهنگ و آموزش عالی: وزیر

 ورادی بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر ارشاد ملی: نماینده سازمان

 عنمایندگان آنان و هفت نفر از افراد بصیر و مطلتلویزیون جمهوری اسالمی ایران یا

 ردر امر آموزش و پرورش که به پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش و با ابالغ رییس جمهو

 نگردند. دبیری شورا با رییس سازمان خواهد بود. ضمناً عنوامنصوب میسال 4برای مدت 

 .یابدمیریزی آموزشی تغییرنوسازی آموزشی به سازمان و برنامهسازمان پژوهش و 


