
آییه وامه همکاری وزارتخاوه ها، سازمان ها و مراکس ( ۹)اصالح ماده 

 تولیذی و آموزشی در اجرای وظام جذیذ آموزش متوسطه

 

۲۶/۱/۱۳۹۵                                                                ّـ۵۱۵۱۶ت/۷۱۴۷ارُضن  

 

آییي ًبهِ ّوکبری ٍزارتخبًِ ّب، سبزهبى ّب( ۹)اصالح هبدُ   

 

 ٍ هراکس تَلیذی ٍ آهَزضی در اجرای ًظبم جذیذ

 

 آهَزش هتَسطِ

 

 ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش

 

 ٍزارت تؼبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبػی 

 

ریسی کطَرسبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِ  

 

ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش ٍ ثِ استٌبد اصل یکصذ ٍ  ۲۲/۱۰/۱۳۹۳هَرخ  ۲۱۱۴۷۰ثِ پیطٌْبد ضوبرُ  ۲۲/۱/۱۳۹۵ّیأت ٍزیراى در جلسِ 

 :سی ٍ ّطتن قبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایراى تصَیت کرد

 

ّب ٍ هراکس تَلیذی ٍ آهَزضی در اجرای ًظبم جذیذ آهَزش هتَسطِ، هَضَع تصَیت ًبهِ ّب، سبزهبىاری ٍزارتخبًًِبهِ ّوکآییي( ۹)هبدُ 

ضَدثِ ضرح زیر اصالح هی ۲۸/۹/۱۳۷۱ّـ هَرخ ۴۴۴ت/۲۷۷۶۳ضوبرُ  : 

 

ًبهِ هتٌبست ثب ایي آییي( ۳) هبدُ( ّـ)ٍ ( د)، (ج)ـ ّوِ سبلِ اػتجبر هَرد ًیبز جْت آهَزش هْبرت تَسط هراکس هَضَع ثٌذّبی ۹هبدُ 

گیرد ٍ ثرای ٍزارت تؼبٍى، کبر ٍ رفبُ ّب تأهیي ٍ در ردیف هستقلی ریل اػتجبرات ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش قرار هیتَسؼِ هتَازى ایي آهَزش

ریسی، اجرای ایي  آهَزی، ّوکبری در ثرًبهِکِ هکلف ثِ تَلیذ استبًذاردّبی هْبرت( سبزهبى آهَزش فٌی ٍ حرفِ ای کطَر)اجتوبػی 

ّبی هْبرتی تحت پَضص خَد است، اػتجبرات الزم ثب ّوبٌّگی ٍزارت آهَزش ٍ ّبی هْبرتی ٍ صذٍر گَاّیٌبهِّب، ثرگساری آزهَىآهَزش

( ای کطَرسبزهبى آهَزش فٌی ٍ حرفِ)ریل ردیف ٍزارت تؼبٍى، کبر ٍ رفبُ اجتوبػی ( ثراسبس گسارش سبالًِ ایي ٍزارتخبًِ)پرٍرش 

ثیٌی هی ضَد شپی . 

 



ًـبهـِ، ثـب سـبیـر هـراکس غیر ایي آییي( ۳)تـَاًـذ ػـالٍُ ثـر هـراکـس غیردٍلتـی هَضـَع هـبدُ  ـ ٍزارت آهـَزش ٍ پـرٍرش هی۱تجصـرُ

ات هـرثـَط در ایـي آییي ًبهِ ٍ ًیـس سـبیـر قـَاًیي ٍ هقـرر( ۵)دٍلتـی ٍ خصـَصـی دارای هجـَز از هـراجـغ هـرثـَط ثـب رػـبیت هـبدُ 

 .سقف اػتجـبرات هصـَة ّوکبری ًوبیـذ

 

رثط ثب هسئَلیت ٍزارت آهَزش ٍ پرٍرش تطکیل ٍ ًسجت ثِ هحبسجِ ٍ پیطٌْبد ّبی اجرایی ریـ کبرگرٍّی هتطکل از دستگب۲ُتجصرُ 

ًوبیذریسی کطَر جْت درج در لَایح ثَدجِ سٌَاتی کل کطَر اقذام هیّبی هْبرتی ثِ سبزهبى هذیریت ٍ ثرًبهِّسیٌِ سراًِ آهَزش . 

 

ـ اسحبق جْبًگیری جوَْر هؼبٍى اٍل رئیس  

 


