قَاًيي ٍ هقزرات

قاًَى تاهيي ٍسايل ٍ اهکاًات
لبوًن تبميه يسبيل ي امىبوبت تحصيل اطفبل ي وًجًاوبن ايشاوي مصًة  1353مًاد  5ي  6ديلت سا مىفت

وتشدٌ است امىتبن

استفبدٌ اص تحصيل سايگبن سا ثشاي وًدوبن فشاَم آيسد َ.مچىيه دس مبدٌ  ،2آمًصش ي پشيسش سا مًظ مي وىذ دس مًاسدي وٍ
يالذيه اص ثج وبم وًدن سشثبص مي صوىذ ،الذامبت لبوًوي ثٍ ػمل آيسد .

قاًَى اساسي
ثىذ  3اصل سًم ي اصل 30لبوًن اسبسي ،ديل سا مًظ داوستٍ وٍ امىبن استفبدٌ سايگبن اص آمًصش ي پشيسش ي تشثي ثذوي سا
ثشاي َمگبن تب پبيبن ديسٌ متًسطٍ فشاَم ومبيذ .

هادُ  25قاًَى بزًاهِ چْارم تَسعِ
اججبسي وشدن آمًصش تب پبيبن ديسٌ ساَىمبيي ،ثٍ تىبست تبميه امىبوبت ي ثٍ تذسيج دس مىبطمي وٍ آمًصش ي پشيسش اػالم متي
وىذ ،ثٍ طًسي وٍ دس پبيبن ثشوبمٍ چُبسم ايه امش محمك ضًد .
آئيه وبمٍ اججبسي وشدن آمًصش تب پبيبن ديسٌ ساَىمبيي مصًة َيئ ديل  ،مًسخ 1383/5/2
هادُ :5يصاست آمًصش ي پشيسش مًظ اس ثب َمىبسي ضًساَبي اسالمي ضُش ي سيستب ،افشاد مطمًل ايه آئتيه وبمتٍ سا وتٍ اص
ادامٍ تحصيل ثبصمبوذٌ اوذ ضىبسبيي ي امىبن ثج وبم ي ادامٍ تحصيل آوُب سا فشاَم ومبيذ.

پيواى ًاهِ حقَق کَدک هادُ  52آهدُ است :
وطًسَبي ػضً ،حك وًدن سا دس ثشخًسداسي اص آمًصش ثٍ سسمي مي ضىبسىذ ي ثشاي دستيبثي ثٍ ايه حك ،ثٍ صًست تذسيجي
ي ثشپبيٍ ايجبد فشص َبي ثشاثش ،ثٍ ييژٌ الذامبت صيش سا مؼمًل خًاَىذ داض :
 اججبسي وشدن ي دس دستشس لشاسدادن آمًصش اثتذايي سايگبن ثشاي َمٍ تطًيك ،ايجبد ي گستشش اوًاع مختف آمًصش متًسطٍ ،اص جمفٍ آمًصش فىيحشفٍاي ،فشاَم وتشدن ي لتشاسدادن دس دستتشس َمتٍوًدوبن ايه سشصميه
 -ػمل آيسدن الذامبت ممتضي اص لجيل اسائٍ آمًصش سايگبن ي اػطبي ومهَبي مبلي دس صًست ويبص

 ثٍ ػمل آيسدن ي الذامبتي جُ تطًيك ثٍ حضًس مىظم دس مذاسس ي وبَص تشن تحصيل -اصالح ي اجشاي ثشخي اص لًاويه ايشان ،ثشاي دستيبثي وًدوبن الصم التؼفيم ثٍ آمًصش

قَاًيي ٍ کَدک آساري
اص مىظشي وفي ،وًدن آصاسي سا مي تًان ثٍ دي لسم وفي تمسيم وشد :وًدنآصاسي جسمي ي وًدنآصاسي سياوتي .ثتب تًجتٍ ثتٍ
اوگيضٌ ي ػًامل استىبة جشم ،وًدن آصاسي ثٍ اوًاع مختففي لبثل تمسيم اس  ،وٍ ػجبستىذ اص:
.1

وًدن آصاسي وبضي اص آصاس جسمي; مبوىذ ضشة ي جشح;

.2

وًدن آصاسي وبضي اص ثُشٌ گيشي خالف; مبوىذ ثُشٌ گيشي ثشاي لبچبق ي مطفك ثٍ وبس گشفته وًدن صيش پبوضدٌ سبل;

.3
.4

وًدن آصاسي وبضي اص تشن فؼل; مبوىذ وبديذٌ گشفته ػمذي سالم  ،ثُذاض ي تشن اوفبق وًدن;
وًدن آصاسي جىسي; مبوىذ استفبدٌ اص وًدن دس َشصٌگشيَب.

صشيح تشيه لبوًوي وٍ دس تمبثل ثب پذيذٌ وًدن آصاسي ثٍ تصًيت سسيذٌ ،لبوًن حمبي اص وًدوبن ي وًجًاوبن (مصتًة )1381
اس  ،وٍ دس ثشگيشوذٌ وًدوبن صيش  18سبل ويض اس الجتٍ دس لًاويه ديگشي ويض ثٍ صًست جستٍ ي گشيختٍ ي ثٍ مىبستج َتبيي
ثٍ مسبئل وًدن آصاسي پشداختٍ ضذٌ ي دس صذد حمبي اص وًدن ثش آمذٌ اس  .ثٍ ػىًان مثبل مبدٌ  2لبوًن حمبي اص وًدوبن
ممشس مي داسدَ " :ش وًع اري ي آصاس وًدوبن ي وًجًاوبن وٍ مًجت ضًد ثٍ آوبن صذمٍ جسمبوي يب سياوي ي اخاللي ياسد ضتًد ي
سالم جسم يب سيان آوبن سا ثٍ مخبطشٌ اوذاصد ممىًع اس " ثشاسبس ايه تؼشي  ،مبَي وًدن آصاسي ،اري ي آصاس است  ،لتزا
مجشم ثبيذ سًءوي ػبم ي خ بظ داضتٍ ي دس صذد آصاس اي ثشآمذٌ ثبضذ .ثذيه سجت وسي وٍ اص سيي غفف يب ػذم سًءوي ثبػت
ثٍ يجًد آمذن صذمبتي ثٍ وًدن ضًد ،مشتىت وًدن آصاسي وطذٌ اس  .اص سًي ديگش وًدن آصاسي ،جشمي مميتذ ثتٍ وتيجتٍ
اس ي لزا ثبيذ ػمفيبت آصاسدَىذٌ ،مًجت صذمبت جسمي يب سياوي ي اخاللي ضذٌ ي سالم جستم ي سيان وتًدن سا ثتٍ خطتش
اوذاصد .ػىصش مبدي ايه جشم ،ػجبست اس اص صذمبت جسمي; مبوىذ جشاحبت ي صذمبت سياوي ،مبوىذ پشيطبوي سياوتي ،اضتطشاة،
افسشدگي ي مبوىذ آن .جبلت ايه وٍ پيص اص ايه دس لًاويه ،صذمبت سياوي جشم تفمي وميضذٌ اس  ،لىه ايته لتبوًن دس جُت
حمبي وبمل اص وًدن ،صذمبت سياوي سا ويض جشم تفمي ومًدٌ اس  .ثىبثشايه ،ايه مبدٌ دس ثتش گيشوتذٌ جتشايم وبضتي اص وتًدن
آصاسي جسمي وبضي اص آصاس ي ويض وًدن آصاسي سياوي ميضًدَ .ش چىذ مبدٌ 7لبوًن حمبي اص وًدن ممشس ميداسد وٍ" :الذامبت
تشثيتي دس چبسچًة مبدٌ ( )59لبوًن مجبصات اسالمي ،مصًة  1370/9/7ي مبدٌ ( )1179لبوًن متذوي ،مصتًة  1314/1/19اص
ضمًل ايه لبوًن مستثىي اس "; امب اص مصبديك وًدن آصاسي وبضي اص آصاس جسمي ،تىجيٍ ثذوي ختبس اص حتذ متؼتبسف تًست
يالذيه يب سشپشس لبوًوي اس  ،وٍ ثخص ػظيمي اص آمبس وًدن آصاسي سا دس ايشان ي جُبن داسد .ثشختي اص حمًلتذاوبن يىتي اص
داليل افضايص ايه وًع اص وًدن آصاسي سا ثٍ سجت اثُبمبت لبوًوي ميداوىذ وٍ ايه اثُبمبت لبثل ثشسسي اس  .ثب تًجٍ ثتٍ تجيتيه
فمٍ ،تىجيٍ ثذوي مىتُي ثٍ لطغ ػضً يب جشح ،ثٍ يميه خبس اص حذ متؼبسف ثًدٌ ي ػاليٌ ثش مجبصات ،ثٍ مًجت مبدٌ  1184لبوًن
مذوي ثىب ثٍ صالحذيذ لبضي ميتًاوذ سجت ػضل يلي وًدن اص يالي ي سشپشستي اي ضًد .الجتٍ ضتشة ي جتشح وتًدن ،چتٍ اص
سًي يالذيه ي چٍ غيش ايطبن ،ثٍ مًجت ػمًم مًاد  295 ،269لبوًن مجبصات اسالمي لبثل لصبظ ي ديٍ اس  .وًيسىذٌ :مُتشاد
سضبيي ،يويل پبيٍ يه دادگستشي
بزًاهِ آهَسش بزاي ّوِ ٍ حق آهَسش کَدکاى
ايليه وىفشاوس آمًصش ثشاي َمٍ) ( EFAدس سبل0991م دس جبمتيه تبيفىذ ثٍ َم پىج سبصمبن ثيه المففي اص جمفٍ :يًستىىً،
يًويس  ،صىذيق جمؼي سبصمبن مفل ،ثبوه جُبوي ي ثشوبمٍ ػمشان مفل متحذ ،ثب حضًس  160وطًس جُبن ثب اَذاف :
 -1گستشش سًاد دس جُبن

 -2افضايص فشص َبي يبدگيشي ثشاي َمگبن
 -3ثُجًد ويفي يبدگيشي
بزگشار شد .ايي گزدّوايي يکي اس هْوتزيي ٍ اثزگذارتزيي گزدّوايي ّاي قزى گذشتِ درحَسُ تعليين ٍ تزبييت
بَدُ است .
دس سبل  2000م گشدَمبيي ديگشي ثب حمبي پىج سبصمبن مزوًس ي ثب حضتًس ستشان ي يصيتشان آمتًصش ي پتشيسش وطتًسَبي
مختف جُبن ثٍ مىظًس ثشسسي ػمفىشد وطًسَب طي دٌ سبل گزضتٍ ي تشسيم چُبسچًة ػمل طي  15ستبل آيىتذٌ (2015م)
دس داوبس سىگبل تطىيل ضذ .اجالس داوبس مىجش ثٍ صذيس اػالميٍاي ضذ وٍ ثشاسبس آن ومبيىذگبن وطًسَبي مختفت ضتشو
وىىذٌ اص جمفٍ يصيش آمًصش ي پشيسش يل ايشان ،متؼُذ ضذوذ ثب ثسيج تمبمي تًان ي امىبوبت خًد ،دس ساٌ دستيبثي ثتٍ اَتذاف
ايه اػالميٍ ثىًضىذ ثٍ گًوٍاي وٍ اَذاف آن سا تب سبل  2015م محمك ومبيىذ اَذاف اجالس داوبس ػجبستىذ اص :
 -1افضايص ي گستشش مشالج ي آمًصش جبمغ دس ايان وًدوي ثٍ ييژٌ ثشاي آسيت پزيشتشيه ي محشيم تشيه وًدوبن
 -2دستشسي وفيٍ وًدوبن ثٍ ييژٌ دختشان ،الفي َبي لًمي ي وًدوبوي وٍ دس ضشاي

دضًاس لشاس داسوتذ ثتٍ آمتًصش اثتتذايي

اججبسي ي ثب ويفي خًة
 -3تبميه ويبصَبي يبدگيشي جًاوبن ي ثضسگسبالن اص طشيك دستشسي ثشاثش ثٍ يبدگيشي مىبست ي مُبست َبي صوذگي
 -4تحمك  50دسصذ پيطشف دس سطح سًاد ثضسگسبالن تب سبل  2015م ثٍ ييژٌ ثشاي صوبن ي دستشسي ثشاثش ثٍ آمًصش پبيتٍ ي
مذايم ثشاي َمٍ ثضسگسبالن
 -5حزف وبثشاثشي َبي جىسيتي دس آمًصش اثتذايي ي ساَىمبيي تب سبل  2005ي دستيبثي ثتٍ تستبيي جىستيتي دس آمتًصش ي
پشيسش تب سبل  2015م
 -6ثُجًد تمبم جىجٍ َبي ويفي آمًصش ي پشيسش ي تضميه اػتالي آن ثشاي َمٍ
يصاست آمًصش ي پشيسش ثٍ مىظًس پيگيشي مصًثبت اجالس داوبس گضاسضي اص وفيبت ثشوبمٍ آمًصضي ثتشاي َمتٍ سا ثتٍ سيبست
جمًُس ي َيئ ديل تمذيم ومًد .وتيجٍ ثشسسي َبي َيئ ديل مىجش ثٍ تصًيت مصًثٍ اي ضتذ وتٍ ثتٍ مًجتت آن لحتب
ومًدن ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ دس ثشوبمٍ چُبسم تًسؼٍ التصبدي ،اجتمبػي ي فشَىگي وطًس ي ضشيست َمىبسي يصاستخبوٍ َب ي
سبصمبن َبي ري سث دس اجشاي ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ ضذ .
ثشاي ػمل ثٍ تؼُذات داوبس دس جمًُسي اسالمي ايشان دثيشخبوٍ ستبد پي گيشي ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ دس مؼبيو آمتًصش ي
پشيسش ػمًمي تطىيل ي تذييه سىذ مفي ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ ثب مطبسو سبيش ثخص َبي آمتًصش ي پتشيسش آغتبص ضتذ.
ثشوبمٍ جبمغ آمًصش ثشاي َمٍ پس اص تذييه وُبيي دس َيئ محتشم يصيشان طي مصًثٍ ضمبسٌ  31113/21933مًسخ 83/7/25
تصًيت ي ثٍ سبصمبن مذيشي ي ثشوبمٍ سيضي وطًس ي وفيٍ يصاستخبوٍ َب ي دستتگبَُبي اجشائتي ثتشاي َمتبَىگي الصم ثتب يصاست
آمًصش ي پشيسش جُ اجشا اثالؽ ضذ .
ثٍ مىظًس َمبَىگي ثيه ثخص َبي مختف ي وظبست ثش تحمك اَذاف پيص ثيىي ضذٌ دس سىذ مفي ثشوبمٍ آمتًصش ثتشاي َمتٍ،
مذيشي آمًصش ثشاي َمٍ دس آرسمبٌ  1383تطىيل ضذ .وبسضىبسي َبي ايه مذيشي دس لبلت گشيٌ َبي َذف صيش فؼبلي مي
وىىذ :

ال  -آمًصش پيص اص دثستبن

ة -آمًصش ي پشيسش اثتذايي

 -آمًصش ي پشيسش ساَىمبيي تحصيفي

د -آمًصش ي پشيسش وًدوبن استثىبيي

ص -سًادآمًصي ي آمًصش ثضسگسبالن

ٌ -وًدوبن خبس اص مذسسٍ
جُ ثشوبمٍ مذاس وشدن فؼبلي َبي مشتج ثب آمًصش ثشاي َمٍ دس حًصٌ َبي مختف ي استبن َبي وطًس ي وظبست ثشوبمٍ مذاس
ثش فؼبلي َب ،ثشوبمٍ ػمل استبوي آمًصش ثشاي َمٍ دس استبن َب صيشوظش مذيشي آمًصش ثتشاي َمتٍ تتذييه ي جُت اجتشا دس
دستًس وبس استبن َب لشاس گشف .
ثشًاهِ آهَسش بزاي ّوِ ٍ قاًَى بزًاهِ چْارم تَسعِ

اَذاف سىذ مفي آمًصش ثشاي َمٍ دس لبوًن ثشوبمٍ چُبسم تًسؼٍ ثٍ ييژٌ فصل چُبسم( تًسؼٍ مجتىي ثش داوبيي) مًسد تًجٍ لشاس
گشفتٍ ي جُ تحمك آن مًاد ي ثىذَبي متؼذدي ثٍ تصًيت سسيذٌ اس  .دس ايه ممبلٍ ثىتذَبي الت  ،ة ،ي ي متبدٌ  52لتبوًن
ثشوبمٍ چُبسم ثٍ دليل اَمي آوُب دس تحمك اَذاف سىذ مفي آمًصش ثشاي َمٍ ي تًسؼٍ مجتىي ثتش داوتبيي متًسد ثشسستي لتشاس
گشفتٍ اس .
بزاساس هادُ  25قاًَى

ثشاسبس مبدٌ  52لبوًن ثشوبمٍ تًسؼٍ يبفتٍ ،گستشش داوص ،مُبست ي استمبي ثُشٌ يسي سشمبيٍ اوسبوي ثٍ ييژٌ دختشان ي تًسؼٍ
ومي ي ويفي آمًصش ػمًمي ،آن دستٍ اص الذام َبي ريل وٍ جىجٍ لبوًوگزاسي وذاسد سا ثٍ اوجبم سسبوذ .الذام َبي متًسد اضتبسٌ
دس ايه مبدٌ ضبمل  16ثىذ اس  .دس ايه ممبلٍ سٍ ثىذ مبدٌ مزوًس مًسد ثشسسي لشاس ميگيشد .
بٌد الف هادُ  25قاًَى بزًاهِ چْارم “ :تًسؼٍ صميىٍ َبي الصم ،ثشاي اجشاي ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ"ثشاسبس ايته ثىتذ ديلت
مًظ اس صميىٍ َبي الصم ثشاي تحمك اَذاف ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ سا فتشاَم ستبصد .تحمتك اَتذاف آمتًصش ثتشاي َمتٍ
ثشاسبس پيص ثيىي َبي اوجبم گشفتٍ دس سىذ مفي آمًصش ثشاي َمٍ ،ػاليٌ ثش ويبص ثٍ پيص ثيىي مىبثغ مبدي ي اوسبوي ويتبص ثتٍ
مسبػذت ي َمىبسي ثخص َبي مختف دسين سبصمبوي ي ثشين سبصمبوي داسد .دفتش آ مًصش ثشاي َمتٍ دس تالضتي َمتٍ جبوجتٍ
دسصذد اس ثب ثسيج وفيٍ امىبوبت ي سبصمبوذَي آوُب ثش مذاس ثشوبمٍ مفي آمًصش ثشاي َمٍ مًجت َمسًضتذن فؼبليت َتب دس
جُ اَذاف ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ ي استمبي ثُشٌ يسي دس ايه حًصٌ گشدد .سبصمبن مذيشي ي ثشوبمٍ سيضي وطًس ثب يلًف ثتٍ
اَمي ومص اَذاف ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ دس تًسؼٍ داوبيي محًس ثشاسبس چطم اوذاص  20سبلٍ وطًس ،مىبثغ مبلي جذاگبوٍ اي

سا پيص ثيىي ومًدٌ اس وٍ طي سبل َبي آتي مًجت تسُيل دس تحمك اَذاف ثشوبمٍ خًاَذ ضذ .صميىٍ َبي تحمتك اَتذاف
ثشوبمٍ مفي آمًصش ثشاي َمٍ ثٍ مىبثغ مبدي ي ا مىبوبت خالصٍ ومي ضًد .ايجبد فشَىگ آمًصش ثشاي َمٍ ثب مطبسو َمگتبن
دس جبمؼٍ ثٍ طًسي وٍ دس جبمؼٍ اسالمي َمٍ مسئًالن ي مذيشان دس ثشاثش فشاَم ومًدن ضشاي مىبست ي ػبدالوٍ ثشاي جتزة ي
وگُذاسي وًدوبن الصم التؼفيم احسبس مسئًلي ومبيىذ .اوذيطٍ فشاثخطي دس ايه حًصٌ ي ثٍ وبسگيشي َمٍ امىبوتبت ي ظشفيت
َب دس جُ تحمك اَذاف آمًصش ثشاي َمٍ ويبص امشيص جبمؼٍ اسالمي مب ثشاي سسيذن ثٍ چطتم اوتذاصَبي  20ستبلٍ جمُتًسي
اسالمي ايشان اس .
بٌد ب هادُ  25قاًَى بزًاهِ چْارم :اججبسي وشدن آمًصش تب پبيبن ديسٌ ساَىمبيي ثٍ تىبستت تتبميه امىبوتبت ي ثتٍ تتذسيج دس
مىبطمي وٍ آمًصش ي پشيسش اػالم ميوىذ ،ثٍ طًسي وٍ دس پبيبن ثشوبمٍ چُبسم ايه امش محمك گشدد.
ثٍ مىظًس اجشاي ثىذ ة مبدٌ  52لبوًن ثشوبمٍ تًسؼٍ ،مذيشي َمبَىگي ي وظبست آمًصش ثشاي َمٍ الذام ثٍ تذييه آيتيه وبمتٍ
اجشا ثىذ ة ثب َمىبسي ثخص َبي مشتج ثٍ ييژٌ دفتش آمًصش ي پشيسش اثتذايي ي ساَىمبيي ومًد ي ثٍ َيئ ديل تمذيم وشد.
ثشاسبس ايه آئيه وبمٍ استبن َبي وطًس ثبيذ تالش ومبيىذ امىبوبت ي ضشاي تحصيفي الصم ثشاي تحصيل وًدوبن الصم التؼفيم سا
تب پبيبن ديسٌ ساَىمبيي فشاَم سبصوذ ثٍ طًسي وٍ تب پبيبن ثشوبمٍ چُبسم آئيه وبمٍ فًق دس استبن َتبي سشاستش وطتًس ثتٍ اجتشا
دسآيذ .
دس آئيه وبمٍ اجشايي ثىذ ة مبدٌ  ،52لبوًن حمًق وًدن مصًة مجفس ضًساي اسالمي ،دس ثشختًسداسي اص امىبوتبت ي ضتشاي
مىبست آمًصضي ،مًسد تبويذ لشاس گشفتٍ ي تالش گشديذٌ اس ساَىبسَبي لبوًوي ثشاي مشتفغ ومًدن مًاوغ مًجًد اسائتٍ ضتًد .
اجشاي ثىذ ة مبدٌ  52يىي اص اَذاف مُم ي ديشيىٍ ثشاي پًضص تحصيفي وفيٍ وًدوبن الصم التؼفيم دس سشاسش وطًس مي ثبضذ .
تحقق بٌد ب هادُ  25لبوًن ثشوبمٍ چُبسم تًسؼٍ ويبص ثٍ ػضمي مفي داسد .فشاَم ومًدن صميىٍ َبي جتزة ي وگُتذاسي وًدوتبن
الصم التؼفيم ثٍ ييژٌ ضىبسبيي ي جزة وًدوبن الصم التؼفيم خبس اص مذسسٍ ثٍ وظبم تؼفيم ي تشثي وطًس ،ثذين َمىتبسي وفيتٍ
مشاجغ مسئًل اػم اص ضًساي ضُش ي سيستب ،سبصمبن ثُضيستي ،سبصمبن َب ي مىبطك آمًصش ي پشيسش استبن َب ي . . .وبممىه مي
ثبضذ .
اجزاي بٌد ب هادُ  25قاًَى بزًاهِ چْارم تًسؼٍ ػاليٌ ثش َمىبسي ثخص َبي مختف ويبص ثٍ فشاَم ومًدن ثستشَبي فشَىگتي
ثب َمىبسي متًليبن فشَىگي جبمؼٍ مبوىذ سسبوٍ َبي ػمًمي (سيصوبمتٍ َتب ،ساديتً ي تفًيضيتًن ي  ) . . .ائمتٍ جمبػتبت سيستبي
ضًساَبي ضُش ي سيستب ،مؼتمذيه محفي ،وًيسىذگبن ،فشَيختگبن ي  . . .وطًس ثٍ ييژٌ دس مىبطمي وٍ اص وظش پًضتص تحصتيفي
پبييه تش اص ميبوگيه وطًسي مي ثبضىذ ،داسد .
بٌد ي هادُ  25قاًَى بزًاهِ چْارم :تذييه ي اجشاي طشح ساَجشدي سًادآمًصي وطًس ،ثتب دسوظتش گتشفته ضتشاي جيشافيتبيي،
صيستي ،اجتمبػي ي فشَىگي مىبطك مختف

وطًس ،ثب سييىشد جفت مطبسو َبي مشدمي ي سبصمبن َبي غيش ديلتي ثتٍ طتًسي

وٍ تب پبيبن ثشوبمٍ چُبسم ،ثب سًادي افشاد حذالل صيش سي سبل ،ثٍ طًس وبمل تحمك يبثذ .
آئيه وبمٍ اجشايي ثىذ ي مبدٌ  52ثٍ َم سبصمبن وُض

سًادآمًصي ي َمىبسي مذيشي آمًصش ثشاي َمٍ تذييه ي دس َيئ

ديل ثٍ تصًيت سسيذ .دس آئيه وبمٍ مزوًس ساَىبسَبي مختففي ثب سييىشد تطًيمي ثشاي سيطٍ وه وشدن ثي سًادي افتشاد صيتش
 40سبل محمك گشدد .سيطٍ وه وشدن ثي سًادي دس ايه گشيٌ سىي ثٍ ييژٌ دس مىبطمي وٍ اص وظش پًضص تحصيفي پبييه تش اص
ميبوگيه وطًسي َستىذ ثبيذ ثٍ دل مًسد مطبلؼٍ لشاس گشفتٍ ي متىبست ثب ضشاي مىطمتٍ اي ساَىبسَتبي الصم اسائتٍ ضتًد .دس
آئيه وبمٍ مزوًس ثٍ مىظًس استفبدٌ اص ظشفي َب ي امىبوبت مىطمٍ اي ساَىبسَبي اوؼطبف پزيش متىبست ثب ضشاي مىطمٍ اي اسائٍ

ضذٌ اس  .مذيشي آمًصش ثشاي َمٍ ثٍ مىظًس تحمك ثىذ ة ي ي مبدٌ  ، 52استبن َبي وطًس سا دس امش پًضتص تحصتيفي ثتٍ
سٍ گشيٌ ثبالتش اص ميبوگيه وطًسي ،ثشاثش ثب ميبوگيه وطًسي ي پبييه تش اص ميبوگيه وطًسي دستٍ ثىذي ومًدٌ است َ .شيته اص
استبن َب ثبتًجٍ ثٍ جبيگبٌ خًد وسج ثٍ ميبوگيه وطًسي ،ثبيذ فؼبلي َبي متفبيتي سا دس ثشوبمٍ َبي آمًصش ثشاي َمٍ استبن
خًد پيص ثيىي ي اجشا ومبيىذ .مذيشي آمًصش ثشاي َمٍ الذام ثٍ تًصيغ اػتجبسات ثيه استبن َب ثشاستبس متالن َتبي تًستؼٍ
ويبفتگي ،ضشيت محشيمي ي اوجبم فؼبلي َب ثشاسبس ايلًي َب ومًدٌ اس .
ثشوبمٍ مفي آمًصش ثشاي َمٍ ثٍ مىظًس تحمك اَذاف ثشوبمٍ استشاتژي َبي صيش سا مذوظش لشاس دادٌ اس :
 -1تؼُذاتي لًي دسسطح مفي ي ثيه المففي ثشاي ثشوبمٍ آمًصش ثشاي َمٍ
 -2پيًوذ سيبس َبي آمًصش ثشاي َمٍ ثب ساَجشدَبي اص ميبن ثشداضته فمش ي پيطجشد تًسؼٍ
 -3دخبل ي مطبسو متؼُذاوٍ جبمؼٍ مذوي دس تىظيم ،اجشا ي وظبست ثش ساَجشدَبي تًسؼٍ آمًصضي
 -4سَجشي ي مذيشي آمًصضي پبسخگً ،مطبسو آميض ي مسئًلي پزيش
 -5تًجٍ ثٍ تشييج تفبَم متمبثل ،مذاسا ي پشَيض اص خطًو ي وضاع دس تىظيم ثشوبمٍ َبي آمًصضي
 -6ثشاثش جىسيتي ي تيييش وگشش َب ،اسصش َب ي سييٍ َبي جىسي گشايبوٍ
 -7اجشاي ثشوبمٍ َبي آمًصضي ثشاي مجبسصٌ ثب ايذص
 -8ايجبد محي َبي آمًصضي امه يسبلم ي تًصيغ ػبدالوٍ امىبوبت
اهيد است با تالش ٍ ّوت ،فعاالى عزصِ حقَق کَدک ،قاًًَگذاراى ،دٍلت هزداى ٍ هتَلياى تعليين ٍ تزبييت کريَر اّيدا
بزًاهِ "سٌد هلي آهَسش بزاي ّوِ" هحقق گزدد ٍ بِ سٍدي شاّد حضَر کليِ کَدکاى السالتعلين در هدارس ٍ شاّد بزپيايي
جريّاي ريرِکي کزدى بيسَادي در استاىّاي هحزٍم کرَر باشين.

