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  ٢٢/٩/١٤٠٠                                                              ١١١٧٤٩/٥٩٤١٥رهشما
  جویی نامه در خصوص اقدامات دستگاههاي اجرایی مبنی بر صرفه تصویب

  هاي عمومی کشور در هزینه
ها، مؤسسات دولتی، نهادهاي انقالب اسالمی، مؤسسات  ها، سازمان امه به کلیه وزارتخانهبخشن

  ها عمومی غیردولتی و استانداري
به منظور اجتناب از هزينه كرد اعتبارات در امور زايد و انضباط مالي بيشتر و در 

هاي  نهجويي در هزي هاي كلي اقتصاد مقاومتي مبني بر صرفه سياست) ١٦(راستاي بند 
هاي كلي انظام  سياست) ٢١(هاي زايد و بند  عمومي كشور با تأكيد بر حذف هزينه

هاي غيرضرور و جلوگيري از  قانون نحوه اعمال نظارت بر كاهش هزينه) ١(اداري و ماده 
هاي كلي توليد ملي، حمايت از كار و  ـ و در اجراي سياست١٣٧٠گرايي ـ مصوب تجمل

  :هاي اجرايي نسبت به انجام موارد زير اقدام نمايند ت دستگاهسرمايه ايراني، مقتضي اس
 اتخاذ تدابير الزم براي اجراي دقيق قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و ـ١

هاي اجرايي آن و  نامه  و آيينـ١٣٩٨ مصوبـخدماتي كشور و حمايت از كاالي ايراني 
ي داراي توليد مشابه مصوبات مربوط به فهرست ممنوعيت خريد كاالهاي خارج

 شماره ،١١/٣/١٣٩٣هـ مورخ ٤٨٤٦٢ت/٢٦٧٢٥هاي شماره  نامه داخلي موضوع تصويب
 ١٥/٤/١٣٩٦هـ مورخ٥٣٧٨٦ت/٤٢٨٣٩، شماره ١٩/٥/١٣٩٤هـ مورخ ٦٣٦١٣/٥١٩٦٦

  .٢٣/٢/١٣٩٧ مورخ ـه٥٥٣٥٠ت/١٨٧٧٤و شماره 
ي توسط الملل  برگزاري هر نوع گردهمايي، سمينار، كنگره و بزرگداشت بينـ٢
هاي  نامه نحوه برگزاري گردهمايي هاي اجرايي براساس شرايط مندرج در آيين دستگاه

 اصالحات  و٤/١٢/١٣٨٣هـ مورخ ٣٢٢٥٤ت/٧٠٥٠٧نامه شماره  المللي موضوع تصويب بين

ها و عناوين مشابه صرفاً در موارد مرتبط با  ها، همايش بعدي آن و برگزاري ساير گردهمايي
  .ها و احراز تأمين بار مالي آن دار دستگاه هاي قانوني و اولويت وظايف و مأموريت

نامه  ـ لزوم استفاده از خودروهاي سواري توليد داخل توسط مقامات موضوع آيين٣
 هـ٣٤١٩١ت/١٨٩٢١١نامه شماره  ه از خودروهاي دولتي موضوع تصويبچگونگي استفاد

  . و اصالحات بعدي آن٢١/١١/١٣٨٦مورخ 
هاي زايد و غيرضرور از جمله در برگزاري  ـ پرهيز از ساير تشريفات و هزينه٤
  .ها و جلسات كاري و تهيه ملزومات و فضاهاي اداري مهماني

  جمهور ـ محمد مخبر رئيسمعاون اول 
  

  ٧/٩/١٤٠٠                                                                     ١٢١١٩٧/١٢٠رهاشم
  آموزش و پرورشوزارت 

جلسه شوراي عالي ) ٩٩٤(نهصد و چهل و چهارمين به پيوست تصوير مصوبه 
براي » نظام جامع راهنمايي و مشاوره« موضوع ١٧/٣/١٤٠٠آموزش و پرورش تاريخ 

  .شود را ارسال ميابالغ و اج
  دبير كل شوراي عالي آموزش و پرورش ـ محمود اماني

  
   و پرورش آموزش در مشاوره و راهنمایی نظام جامع

      17/3/1400 تاریخ،  جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش)994(ن ینهصد و نود و چهارممصوب 
 )994 و 991، 989، 988(شده در جلسات  بررسی

 : مقدمه
مندي از مشاوران اهنمايي و مشاوره در نظام آموزش و پرورش با بهرهارائه خدمات ر

متخصص در مدارس، مراكز مشاوره و خدمات روان شناختي، مراكز اختالل يادگيري و 
  هاي اي كاركنان و رابطان هسته آفريني معلمان و مربيان در قالب ايفاي نقش مشاوره نقش

 1400 ماه  آذرنهم و بیست شنبهدو 
 

22359 شماره هفتمسال هفتاد و   
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اي در ايجاد جو عاطفي، رواني و اجتماعي مطلوب براي  مشاوره در مدارس، از جايگاه ويژه
ر           يزي مسير و تحصيلي، طرحشناختيحل مسائل و رفع مشكالت و اختالالت روان

آموزان، اولياء و  دانش توانمندسازي هاي زندگي،هاي مهارت شغلي، آموزش ـ تحصيلي
  .م قرن تجربه دارديش از ني بيران، قدمتيكاركنان مدرسه ا

 ي بر تسرين آموزش و پرورش، مبنيادي سند تحول بنيف قانونيبا توجه به تکال
 يد مبانين تأکي و همچنيلي تحصيها دورهيره به تمام و مشاوييخدمات راهنما

 ي، ضروريا با نگاه مشاورهيريادگي ـي اددهيند ي فراي سند تحول بر سازماندهينظر
 معلمان، کارکنان مدرسه و ي و حداکثري مشارکت عمومي الزم براياست سازوکارها

 يهاارت، آموزش مهي و سازگاري رشد شخصيها طهيان در حآموز دانش ياياول
 يشغل ـي لي تحصير زندگيمسريزي   و طرحيريادگي يها ندي، نظارت بر فرايزندگ

  . ديفراهم آ
 ييان راهنماي جريز به عنوان عامالن و کنشگران عموميمعلمان و کارکنان مدرسه ن

 ي، توانمندسازي زندگيها  از جمله آموزش مهارتييندهايد در انجام فرايو مشاوره با
ها و مشکالت و انجام مداخالت مختصر  يي استعدادها، توانايي، شناساياجتماع ـي روان
ستم ارجاع در کنار مشاوران متخصص مدرسه و مراکز مشاوره و خدمات روان يژه سيو به

، ٣ـ٧ ي و مشاوره به استناد راهکارهاييند نظام جامع راهنماي نقش نمايفاي، ايشناخت
کپارچه، ي يهااستيورش به منظور اتخاذ سن آموزش و پريادي سند تحول بن٢١ـ٤، ٢١ـ٣
ا، کارکنان و معلمان يآموزان، اولدانش(نفعان ي ذيمند بهرهي و هماهنگ برايستميس

 به صورت ينان درون و برون سازمانيآفر  و نقشيلي تحصيهادر همه دوره) مدرسه
   :ديپرورش رس و  آموزشيعال يب شوراير به تصوي، به شرح زي و مشارکتيتعامل

 
 تعاریف

   و مشاوره ییجامع راهنما نظام ـ1
رگذار براي ارتقاي كمي و كيفي يکپارچه و تاثي از همه عناصر منظم، يا  مجموعه

 راهنمايي و مشاوره است كه بر اساس كاركردي هماهنگ و منطبق بر يها تيفعال
مات ايراني به توسعه و بهبود ارائه خد ـ الگوهاي مشاوره مبتني بر فرهنگ اسالمي

  .پردازد  تحصيلي مييها  سطوح و دورهيراهنمايي و مشاوره در تمام
   راهنمایی ـ2

هاي منظم،   است كه از طريق سلسله فعاليتيمند دهنده، پويا و نظام ياريجريان 
دهد تا  افته و هدفمند، فرد را در شناخت خود و محيط پيرامون ياري ميي سازمان
اش براي  هاي بالقوه از حداكثر توانايي يش را بشناسد و ها ها و محدوديت ها، رغبت توانايي

  .رديجانبه، بهره بگ رشد متعادل و همه
  مشاوره ـ3

آگاهانه، مستمر، هدفمند، تعاملي و داوطلبانه،  افته، ي اي نظام حرفه ـ فعاليت تخصصي
يا، هاي مناسب از طريق ايجاد رابطه حسنه، پو حل ل مشكل و يافتن راهي وتحل هيبراي تجز

آزاد و رو در رو بين مراجع و مشاور كه در فرآيند آن مراجع در يك جو مملو از تفاهم، 
گيري از امكانات  پردازد و با كمك مشاور و بهره يدلي و صادقانه به طرح مشكل خود م هم

 بيشتر و ي با مشكالت و خودشناس هاي مقابله ها، بهبود شيوه محيطي، ارتقاي مهارت
  .يابد  مناسب و حل مشكل خود دست مييريگ ميم به تص تر، قيعم

  خدمات مشورتی ـ4
. ارائه اطالعات تخصصي به افراد جهت پيشبرد بهتر اهداف و انجام عملكردهاست 

هاي الزم را برحسب ضرورت و با توجه به نياز مشورت گيرنده در سه زمينه  مشاور آگاهي
  .دهد بهداشت روان ارائه مي/ تحصيلي، شغلي و تربيتي

  مشاور مدرسه ـ 5
با تمامي ( در حوزه راهنمايي و مشاوره يفردي است با حداقل مدرك کارشناس 
كه به ) باليني، شخصيت، تربيتي و عمومي و استثنايي(  با گرايشيشناس ، روان)هاگرايش

 جنسيت و دوره  سن، ان متناسب باآموز دانشارائه خدمات متنوع راهنمايي و مشاوره به 
  .پردازد  تا پايان دوره متوسطه مييدبستان شيپتحصيلي از 

  یشناخت اعضاي تخصصی مراکز مشاوره و خدمات روان ـ 6
 سازماني مصوب اداري و آموزشي يها نيروهاي توانمند با رشته شغلي مشاور و پست

  .پردازند ين مي به مراجعيشناخت  روانياست كه به ارائه خدمات تخصص

  معلمان و کارکنان مدرسه ـ7
آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي  فرادي كه رسالت خطير تربيت دانشا

  . عمومي برعهده دارند
  شناختی پژوهشی و تخصصی استان مرکز مشاوره و خدمات روان ـ 8
گيري   و پژوهشي مستقل و تخصصي كه با بهرهي، پرورشيمكاني است آموزش 

 يموزش، نگهداشت و توانمندساز آ  نسبت به جذب،ي و درماني، پژوهشياز توان علم
هاي مورد  شناختي مناطق، انجام پژوهش نيروي انساني مراكز مشاوره و خدمات روان

/ شهرستان/ از در حوزه راهنمايي و مشاوره، ترسيم آمايش و مشكالت استان ين
ناحيه و ارائه راهكارهاي الزم و پذيرش مراجعين ارجاعي از مراكز مشاوره / منطقه 

  .نمايد دام ميمناطق اق
  منطقه/ ناحیه / شناختی شهرستان  مرکز مشاوره خدمات روان ـ9
شناختي   مستقل و تخصصي كه خدمات متنوع رواني و پرورشيمكاني است آموزش 

 تشخيص و درمان اختالالت( در سه زمينه فردي، خانوادگي و اجتماعي اعم از يا و مشاوره
تي، مشاوره تحصيلي، مشاوره شغلي، مشاوره  مشاوره تربي يادگيري، مشاوره سازگاري،

 .دهد ي ارائه م )شناختي اختالالت روان  استعداد، شخصيت،   سنجش هوش، خانواده،
   روان سنج  ـ10
 يهايي توانايريگ اندازهي استاندارد براي روانيها از آزمونيريگ است که با بهرهيفرد

  .دينما ي اقدام ميشناخت  و روانيذهن
  شناس روان ـ11

 موجود زنده، ي ذهنيندهايمند رفتارها و فرا  و نظامي است که در مطالعه علمي فرد
 يشناس  روانيها  از رشتهيکيارشد در  يدانش و تخصص دارد و حداقل در سطح کارشناس

  . ات الزم را کسب کرده استيالتحصيل شده و تجرب فارغ
  ی اجتماعيمددکار ـ12

، ي عاطفيهايازمندي مسائل و نيه به بررس متخصص، آگاه و عالقمند کيفرد 
پردازد  ين آنان مي و والدييآموزان استثنا ان، دانشي مددجوي و خانوادگي اجتماعي،اقتصاد

  . خود را به دست آورندي و اجتماعيتا به آنان کمک کند استقالل شخص
  هدایت تحصیلی  ـ13

 با يي تا ضمن آشنا ،آموزان  خدمات راهنمايي و مشاوره به دانش  فرايند ارائه
هاي  ها و رشته ش، شاخهيهاي شخصيتي خو ها و ويژگي توانايي ق، ياستعدادها، عال

از جامعه را بشناسند و بر اساس آن، به صورت آگاهانه و يتحصيلي، ِحرف و مشاغل مورد ن
  .تحصيلي مناسب خود را انتخاب کنند آزادانه، شاخه و رشته

  مسیر تحصیلی ریزي  طرح ـ14
يادگيري و شناخت  ـ  تسهيل در فرايند ياددهييآموز برا كمك به دانش

 نگرش و  يابي  به دانش،  دستيهاي روان شناختي و تربيتي مرتبط با تحصيل برا ظرفيت
 .گيري آگاهانه همراه با نشاط است رفتار مطلوب و تصميم

  ریزي مسیر شغلی   طرح ـ 15
 شغلي با گذر از مراحل يلير تحصيمسريزي مطلوب   طرحيآموز برا كمك به دانش

يابي به بلوغ از طريق شناخت دنياي محيطي و خودشناسي همره با كسب  رشدي و دست
  . تجارب الزم در اين زمينه است

  
  مبانی فلسفی و علمی نظام راهنمایی و مشاوره 

مباني فلسفي و علمي اين نظام، مبتني بر مباني نظري سند تحول بنيادين 
، مرتبط با حوزه )برنامه درسي ملي(ن ياديرش و برنامه زير نظام سند تحول بنوپرو آموزش

  .راهنمايي و مشاوره است
ت و شامل يان تربين و مکمل اصل جريان معي و مشاوره، ناظر به جرييراهنما«

 يتلق و مشاوره ييراهنما ابزار و روشها ،مخاطبان ،عامالن ،اهداف همچون يابعاد
ند يل فرايان دوره متوسطه با هدف تسهي آغاز و تا پايبستاند شيو از پ» .شده است

 و مشاوره مدرسه ييراهنما. ابدي يبه ادامه ميات طي از حيا ان به مرتبهي متربيابيدست
 در کانون توجه ي و شغل ياجتماع ـصي ، شخيليطه رشد تربيتي، تحصيدر سه ح
 و ييد با نگاه راهنماي بايريادگي و ياددهيند ي است و فراي و عموميت رسمينظام ترب

  .ابديمشاوره سامان 

http://www.RRK.IR
http://www.DASTOUR.IR
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  چشم انداز
 از الگوي علمي تربيتي متناسب و بومي، گيري بهرهنظام جامع راهنمايي و مشاوره با 

 ،آموزان، معلمان گيري تمامي دانش منابع انساني واجد صالحيت، فضا و تجهيزات، زمينه بهره
  .نمايدن از خدمات راهنمايي و مشاوره را فراهم ميآموزا مربيان، كاركنان مدرسه و اولياي دانش

  
    ی کليریگ رویکرد و جهت

گرايي توحيدي، رشدي،  رويكرد نظام جامع راهنمايي و مشاوره بر اساس فطرت
  .نگر و سيستمي است جامع، يكپارچه

  
  تیمأمور

ن، آموزا  به دانشيلي تحصيها دوره و مشاوره در تمامي ييرشد و توسعه خدمات راهنما
 منابع، تجهيزات و يساز ي و غنيمنابع انسان ين، کارکنان آموزش وپرورش و توانمندسازيوالد

  .از استي مورد نامکانات
  

  ن یآفر تحولهاي  ن چرخشیتر مهم
ر در ي زيها د چرخشيوپرورش، با ن آموزشيادي سند تحول بني نظريبراساس مبان

  : و مشاوره اتفاق افتديينظام راهنما
 ؛ ي راهبرديها يزير  و پراکنده به برنامهي مورديزير از برنامه .١
 و يي راهنمايها برنامهي و اجرايزير  برنامهيها  در حوزهيا رهيت جزياز نگاه حاکم .٢

 ؛يستميامدها و سيندها و پيد بر فرايمشاوره به تأک
 و مشاوره يي و مستمر در ارائه خدمات راهنمايندیفرا به نگاه يا از نگاه نقطه .٣
 ؛ )هدايت تحصيلي(شغلي  ـ  تحصيليير زندگيريزي مس و طرحتربيتي 
 ؛يسازمان  به مشارکت همه جانبه درون و برونيسازمان از نگاه صرف درون .٤
 ي و راهبريگر ، خود اصالحيابي به خود ارزيگرت کنترليرياز نظارت و مد .٥

 ؛ يار اسالمي بر نظام معيمبتن
ان مدرسه به نگاه حداكثري و  مربيان و كاركن از نگاه حداقلي به معلمان، .٦

 .اي سيستمي در ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره 
 

      اهداف
 مرتبط با بخشي به تشكيالت سازي و انسجام  يكپارچهي الزم برايجاد سازوکارهايا .1

  و مشاوره؛ ييامور راهنما
 آموزان، ريزي به منظور حفظ و ارتقاي سالمت روان دانشگذاري و برنامه سياست .2

 اركنان و والدين و تسري خدمات مشورتي و حمايتي در مدارس؛ك
   و مشاوره؛يي راهنمايها تي فعاليت، توسعه كمي و كيفي و استانداردسازيتقو .3
 يها هي سطوح و پاي و مشاوره در تماميي راهنماي ارائه خدمات تخصص .4

  ؛يشناخت  در مراکز مشاوره و خدمات روانيليتحص
 يمربيان وکارکنان مدرسه به عنوان کنشگران عمومت معلمان، ياستفاده از ظرف .5

   و مشاوره؛ييان راهنمايجر
ريزي به منظور جذب، آموزش، نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني  برنامه .6

 مورد نياز حوزه مشاوره؛
اجتماعي و  ـ ه روانيي پايهايستگي شايآموزان در کسب و ارتقاكمك به دانش .7

 ؛ يشغل ـي لي تحصير زندگي آزادانه مسانتخاب آگاهانه و و تحصيلي
آموزان از دوره   دانشيليت تحصيند هداي فرايساز اني، استقرار و جري طراح .8

 .  ان دوره دوم متوسطهي تا پايش دبستانيپ
 

  و مشاورهییهاي نظام جامع راهنما    ویژگی
  و مشاوره؛هاي تربيت ديني و بومي در ارائه خدمات راهنمايي   مبتني بر مباني و ارزش .١
  ايراني؛ ـ هاي علمي و پژوهشي با تأكيد بر فرهنگ اسالمي مند از يافته  بهره .٢
ريزي و  هاي رشدي و جنسيتي مخاطبان در برنامه توجه به نيازها و توانمندي .٣

  اجراي مطلوب خدمات راهنمايي و مشاوره؛
نان  كاركآفريني و مشاركت تمامي عوامل مدرسه به ويژه معلمان، مربيان و  نقش .٤

  مدرسه در اجراي مطلوب برنامه راهنمايي و مشاوره؛
مند از ظرفيت مشاوران متخصص در سطح مدارس و مراكز مشاوره و   بهره .٥

  شناختي به عنوان متخصصان موضوعي؛ خدمات روان

  هاي تحصيلي؛ ها و دوره  در تمامي پايهمشورتی توجه ويژه به خدمات  .٦
  سازماني؛ مشاركت جويي تمامي عوامل درون و برون .٧
 يي در ارائه خدمات راهنمايمند از مشارکت موثر و ظرفيت بخش خصوص  بهره .٨

 .و مشاوره
 

   نظام راهنمایی و مشاورهيها       عرصه
 آموزان، معلمان، ن عرصه، به دانشي در ا:سازگاري/ راهنمایی و مشاوره تربیتی .١

ك همدالنه و مشاركتي و مربيان،كاركنان مدرسه و اوليا، از طريق ايجاد رابطه حسنه، در
تعاملي، با هدف حل نيازها، مسائل و مشكالت روانشناختي و ايجاد محيط آموزشي و 

  . شود ي رشد و شكوفايي استعدادها، کمک ميپرورشي پويا و با نشاط برا
 مربيان و آموزان، معلمان، ، به دانشن عرصهي در ا:راهنمایی و مشاوره تحصیلی .٢

هاي تحصيلي  هاي فردي، استفاده موثر از مهارت  درك تفاوتيبراكاركنان مدرسه و اوليا 
يادگيري و  ـ ياددهيهاي  هاي ايجاد انگيزه، مديريت زمان، تمركز حواس، سبك مثل روش

  .شود يگري تحصيلي، کمک م حمايت
 شناخت از يآموزان برا ن عرصه، به دانشي در ا:راهنمایی و مشاوره شغلی .٣

ريزي زندگي  ي شغلي و انجام مداخالت موثر، در طرحخود، محيط تحصيلي، نيازها
  .شود يتحصيلي و شغلي آنان، کمک م

اي و عمومي در  ن عرصه، خدمات حرفهي در ا:راهنمایی و مشاوره خانواده .٤
ها و مشكالت خانواده و مرتبط با مشكالت  ها، استرس ها، نگراني حوزه وسيعي از چالش

 . شود يارائه مآموزان،  روحي، عاطفي و آموزشي دانش
آموران از طريق ارائه خدمات  ، به دانشن عرصهي در ا:خدمات مشورتی .٥

اي در جهت بهسازي و  تخصصي به مديران، معلمان، مربيان، والدين و ساير ياوران حرفه
 .شود يآموزان، کمک م وپرورش دانش وري عملكرد آموزش افزايش بهره

هاي يكپارچه در   از فعاليتيا ن عرصه، مجموعهي در ا:خدمات بهداشت روان .٦
رفتاري  ـ جهت حفظ و ارتقاي بهداشت روان و پيشگيري از بروز اختالالت رواني

ها و هاي مناسب در راستاي خلق موقعيت نفعان در محيط مدرسه با اتخاذ سياست ذي
 .شود يفضاهاي حمايتي، ارائه م

  
   یاصل  کنشگرانیژگیو
 آموزان دانش ـ1

محور و مركز اصلي ارائه خدمات راهنمايي  از کنشگران، يکيان آموزان به عنو دانش
 :ر برخوردارندي زيها يژگيشوند و از و يمحسوب م ،و مشاوره
 ييدر رشد و شکوفافرد   منحصر به يها يژگيو و توانايي استعداد، داراي )١

  . استعدادها هستند
   .هستند در تعامل با محيط يريگ ميتوانايي انتخاب و تصم يدارا )٢
شرفت کشور يداشته و به رشد و پ خود نقش فعال يير فرايند رشد و شکوفاد )٣

  .خود عالقمند هستند
  . هستند زندگي خوديها تي موقعيت و محدود دريريگ ميقادر به تصم )٤
 به طراحي مسير ، قادر خوديها تيها و ظرف  رغبت،ها با توجه به تجارب، توانايي )٥
 .خود هستند شغلي ـ  تحصيليزندگي

  مربی/ معلم ـ2
آموزان و  دانششناختي  تربيتي و روانهاي  جانبه از ويژگي با شناخت كافي و همه )١

شكوفايي آنان را  رشد و خود يي توانا آنان،يتي فردي و جنسيها متناسب با تفاوت
 .سازد ي مفراهم

 شناسايي استعدادها، ييبه عنوان راهنما و راهبر راهنمايي و مشاوره عمومي، توانا )٢
آموزان  ها، مسائل و مشكالت،  انجام مداخالت مختصر و ارجاع دانش ا، رغبته توانمندي

 .نيازمند را دارد
آموزان در هاي دانشها و رغبتگر در شناخت استعدادها، توانمنديليتسه )٣

 ـي  بهداشت روانيآموزان به منظور ارتقاشغلي دانش ـ ريزي مسير تحصيلي فرايند طرح
 .باشدي مياجتماع
 ـي  بهداشت رواني ارتقاي و تعامل با مشاور مدرسه برايريگورتنه مشيزم )٤
 .آموزان را دارد دانشيلي و تحصياجتماع

اي و  گيري از اصول و فنون راهنمايي و مشاوره  بهرهير برايآور و انعطاف پذتاب )٥
 .باشدييادگيري در کالس درس م ـ فرايند ياددهي
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  شناختی   روانمشاوران مدارس و مراکز مشاوره و خدمات ـ3
 در سطوح يتوان مديريت تخصصي ارائه خدمات، راهنمايي و مشاوره و مددکار )١

  .هاي تحصيلي را داردمختلف و دوره
آموزان و کارکنان  دانشيل پرونده تخصصي شناخت و تشکي الزم براييتوانا )٢

  .مدرسه را دارد
اء، معلمان و يولآموزان، ا دانشيهاي شناخت و ارتقاء توانمندي الزم براييتوانا )٣

  . کارکنان را دارد
 ـ  جهت كيفيت بخشي به فرايند ياددهييگرلي و تسهيدهتوان مشورت )٤

  . آموزان، معلمان وكاركنان مدرسه را دارد يادگيري دانش
ق ترسيم يبخشي به معلمان، مربيان، كاركنان مدرسه و اوليا از طر ي آگاهييتوانا )٥

آموزان را  به صورت   دانش)ياستعداد برتر و عموم(ي اجتماعي و استعدادياب ـ نيمرخ رواني
  .اي داردفردي و مدرسه

 انجام مشاوره فردي و گروهي در سطح مدارس و مراكز ي براي علمييتوانا )٦
 . شناختي را دارد مشاوره و خدمات روان

  خانواده ـ4
آموزان را با توجه به شناخت كافي و همه جانبه از   دانشييمينه رشد و شکوفاز )١
  .دنماي آموزان فراهم مي  هاي دانش ويژگي
 شناسي  آموز در خودشناسي و محيط بستر الزم در جهت كمك به دانش )٢
 .كند مي مهيا را شغلي ـ  تحصيليتربيتي،
  مدیر مدرسه  ـ 5
ريزي، نظارت، تأمين شرايط و فراهم نمودن محيط مناسب براي  برنامهييتوانا )١

  .داردارائه خدمات راهنمايي و مشاوره را 
 برقراري روابط صحيح، سازنده و پويا،  امكان ي و تجربه الزم براييتوانا )٢

عوامل برون سازماني را براي  كاركنان مدرسه، والدين و مشاركت همه معلمان، مربيان،
  .ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره دارد

دي شناختي و استعدا  روانيهارخ ميج ني از نتايريگ بهرهي الزم براييتوانا )٣
  .  داردي و آموزشيتي تربيزير برنامهيآموز را برا دانش

ان آموز دانش معلمان، مربيان، کارکنان، اوليا و ي ارتقاء و توانمندسازييتوانا )٤
 . را دارد  و مشاورهييان راهنماي جريمدرسه به عنوان کنشگران و عامالن عموم

 و هاي حوزه راهنمايي ليتها و فعا  نظارت و ارزشيابي تمامي برنامهي الزم برايآگاه )٥
 .مشاوره را در سطح مدرسه دارد

  
  ی اصليها کنش
  آموزش و توانمندسازي  §
هاي ديني و فرهنگي، تجارب داخلي و متناسب با نياز رشدي،  مبتني بر ارزش - ١

  .خانوادگي، اجتماعي حال و آينده است
 ه زندگي، فرزندپروري،ي پايهايستگيهاي اساسي و شا گيرنده مهارت دربر - ٢

  .تعامالت اجتماعي، روانشناختي، تربيتي، تحصيلي و شغلي است
هاي رشدي، روان شناختي و استعدادي  آموزان بر اساس نياز كتب درسي دانش ـ٣
 ـي لير تحصيمسريزي  هاي سازگاري، تربيتي، تحصيلي و طرحآموزان در حيطه دانش

  . شود ي ارائه مي و به صورت کاربرديشغلي از سوي معلم متناسب ساز
آموزان مدرسه   مستمر معلمان، مربيان،کارکنان، اوليا و دانشيآموزش و توانمندساز ـ٤

 .  استي و مشاوره مورد توجه جدييان راهنماي جريبه عنوان عامالن و کنشگران عموم
  ترویجی و فرهنگی  §
و مشاركت بخش خصوصي و با برگزاري اردوهاي ها  با همكاري نهادها، سازمان - ١

ها و سمينارها و تهيه محتواهاي مناسب، نسبت به يدهاي شغلي، نشستعلمي، بازد
  .گردد آموزان از نيازهاي شغلي و تحصيلي كشور اقدام مي آشناسازي دانش

سازماني مانند هميار مشاور،   هاي اختصاصي دروناز طريق انجام برنامه - ٢
،كانون ياريگران زندگي )نماد(آموزان  هاي ائتالفي نظير نظام مراقبت اجتماعي دانش برنامه

  .پذيرد ، صورت مييشناخت بسترسازي الزم براي ارائه خدمات فراگير روان... و

هايي نظير هفته معرفي مشاغل، هفته بهداشت روان، هفته مبارزه با مواد  برنامه - ٣
  .شود هاي تحصيلي انجام ميمخدر متناسب با نياز مخاطبان در تمامي دوره

 ـي  از مشکالت روانيريشگي و پيشغل ـ يلي تحصيدگر  زني مسيزير در طرح ـ٤
 و مشاوره توجه ييج فرهنگ راهنماير معلمان و مربيان در تروينظ ي به نقش بياجتماع

  . رديپذ يالزم صورت م
  شناسایی و غربالگري §
 اجتماعي ها، شخصيت، مشكالت رواني و ها، رغبتشناسايي استعدادها، توانمندي - ١
  .پذيرد مر و ساالنه صورت ميآموزان به طور مستدانش

هاي درون و برون سازماني در شناسايي، تشخيص و غربالگري از همه ظرفيت - ٢
  .گردد استفاده مي

 تمامي يتيهاي روان شناختي و شخصسنجش مسائل و مشكالت و توانمندي - ٣
  .شود طور مستمر انجام مي كاركنان مدرسه به و معلمان، مربيان، مشاوران

آموزان  و شخصيتي دانش) يبرتر و عموم(تماعي، استعدادي اج ـ رخ رواني مين - ٤
، يتي، پيشگيرانه، هدايشغل ـي لير تحصي مسيزيرهاي تربيتي، طرحريزيدر برنامه

  .رديپذ ياي صورت ممراقبتي و مداخله
طور  پروري به هاي روان شناختي والدين در فرايند فرزند شناسايي نيازمندي - ٥

  .پذيرد ويژه صورت مي
  يه، ارجاع و مددکارمداخل §
شناختي مختصر در مدارس به صورت همگاني توسط معلمان،   مداخالت روان - ١

  .شود مربيان و كاركنان مدرسه انجام مي
 توسط مشاوران مدارس ي تخصصيا و مشاورهيشناخت مداخالت درماني روان - ٢

 .رديپذي صورت ميشناختو مراکز مشاوره و خدمات روان
 و تخصصي يتمر در تمامي سطوح به صورت عمومسيستم ارجاع به طور مس - ٣
  . رديپذ يصورت م
هاي  انجام مداخالت حمايتي، معاضدتي، مددكاري، پزشكي توسط دستگاه - ٤

 .پذيرد مرتبط با نظارت مدرسه انجام مي
  

  یاقدامات اصل
 ي و شغليلي، تحصيخانوادگ/ يفرهنگ/ يفردي، اجتماع/ يرخ روان ميم نيترس - ١
 مربيان و كاركنان در سطح مدرسه، منطقه، استان و كشور برابر با آموزان، معلمان، دانش

 ک از مخاطبان؛ي هريازهايضرورت و ن
فردي، / يرخ روان مي و مشاوره براساس نيي راهنمايها  برنامهين و اجرايتدو - ٢
 ؛يلي و تحصيخانوادگ/ يفرهنگ/ ياجتماع
، يتي شخصياهيبررس/ ي و خانوادگياطالعات فرد(اي تشكيل پرونده مشاوره - ٣
هاي هدايت  برگ نمون /ها  ج آزموني، نتايها، مشکالت و اختالالت روان شناخت يتوانمند

 ک از مخاطبان؛ياز  هر يک از مخاطبان برابر ضرورت و ني هر يبرا) آموزان تحصيلي دانش
 غربالگري، شناسايي، تشخيص، مداخله، ارجاع و پيگيري مراجعان و مخاطبان؛ - ٤
 ؛ي و اجتماعيخانوادگ/ تربيتي/ يشغل/ يلي مشاوره تحص وييت، راهنمايهدا - ٥
 مطلوب به مراجعان و يا  و مشاورهيي ارتباط موثر و ارائه خدمات راهنمايبرقرار - ٦

 مخاطبان؛
 و ي فرديساز روان و توانمندرانه، بهداشتيشگي پيها ن و اجراي برنامهيتدو - ٧
 ا؛يمدرسه و اولآموزان، معلمان، مربيان،کارکنان   دانشي تمامي برايگروه

 ؛يشغل ـ  تحصيليير زندگيمسريزي  هاي طرح  برنامهين و اجرايتدو - ٨
  و مشاوره؛ييآموزش دروس مرتبط با حوزه راهنما - ٩

ها و مداخله به موقع در  مرتبط با مديريت بحرانهاي  ن و اجراي برنامهيتدو - ١٠
 اجتماعي؛  ـ هاي رواني فوريت

) زهيجاد انگي، ايدرسريزي  امهتمرکز حواس، برن(يلي تحصيها آموزش مهارت - ١١
 آموزان؛ به دانش
 ي به معلمان و کارکنان مدرسه در راستايريادگ يـي اددهي يها آموزش سبک - ١٢

 .يريادگ يـي اددهيند يل فرايتسه
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   و مشاورهیی راهنمايها برنامه
  هاي سند تحول بنیادین  بر راهکارها و زیرنظامیهاي راهنمایی و مشاوره مبتن عنوان برنامه

   و مشاورهی توسعه راهنمایيها برنامه ـ الف

/ برنامه فیرد
  راهکار/ر نظامیز  عنوان  اقدام

  برنامه 

 و یی و اســتقرار نظــام راهنمــا  یطراحــ - 
ن مـشاوران   یت و تأم  ید بر ترب  یمشاوره با تأک  

آمـوزان   ارائه خدمات به دانـش     ي برا ياحرفه
 یلی تحصيها همه دوره

 ییمحتـوا  ين و استقرار اسـتانداردها    یتدو - 
 ی درسـ  يها   برنامه يمشاوره مدرسه و بازنگر   

 ت مشاور براساس آنیترب
ــعه و تقو -  ــتوسـ ــشاوره در یـ ــته مـ ت رشـ

وپـرورش در     آمـوزش   وابسته به  يها  دانشگاه
 )3ت(یلیالت تکمی تحصيها دوره

ــشاوره  -  ــامع م ــدمات ج ــه خ  از دوره ياارائ
 تا متوسـطه دوم در حـوزه سـالمت          ییابتدا

 انآموز  دانشی و روحیجسم
ــازنگر  -  ــهيب ــسبت يروزآور  و ب  شــاخص ن

آمـوز،  متناسـب بـا شـرایط      مشاور  به دانش 
 یاجتماع ـی روان

تدوین برنامه جـامع راهنمـایی و مـشاوره          - 
تربیتـــی از دوره ابتـــدایی تـــا پایـــان دوره 
ــان و مراجــع   ــشارکت معلم ــا م متوســطه ب

 یتخصص
ــشاوره    -  ــدمات م ــعه خ ــه توس  در يابرنام

ان متخــصص مــدارس و اســتفاده از مــشاور
 مقیم در مدارس کشور

پـرورش   و بخشی آمـوزش   ارتقاء و پایش اثر    - 
 یدولت غیرمدارس

  

تربیت معلم و تامین منابع 
 )21 ـ4 ـ1(یانسان

  
  

تربیت معلم و تامین منابع 
  )21 ـ4 ـ2(انسانی

  
  

تربیت معلم و تامین منابع 
  )21 ـ4 ـ3(انسانی

  
  

  )3 ـ7 ـ1( تیری و مديراهبر
  
  

  )3 ـ7 (تیری و مديراهبر
  

  )21 ـ4 ـ1(تیری و مديراهبر
  
  

  )3 ـ7 ـ3(تیری و مديراهبر
  

  )9 ـ4 ـ2(تیری و مديراهبر

1 

اقدام 
/ یاساس

برنامه 
  یاتیعمل

مـدارس  تمـامی   براي دوازدهم  یک مشاور با شاخصيریکارگ  استخدام و به  .1
 يرویـ ن نیتـا تـأم  ( م توسـعه هفـت حداکثر تا پابـان برنامـه    متوسطه اول و دوم

د یـ ا خر یـ س و   یالتـدر  ق حـق  یـ  از طر  ين کـسر  یـ ، ا یمشاور متخصص و رسم   
 ). ردیگ یخدمات صورت م

ـامی       ها و اسـتانداردهاي مـشاوره حرفـه       ن شاخص ی تدو .2 اي در مـدارس در تم
 . سال پس از تصویب هاي تحصیلی به صورت تفکیکی ظرف مدت یک دوره

س شـاخص هـر      بر اسا  یلی تحص يهان مشاور متخصص در همه دوره     ی تأم .3
 .اي  مشاوره ک ساعت فعالیتیآموز  دوازده  نفر دانش

 ارائـه خـدمات   يط بـرا یواجد شـرا و مربیان  از مشارکت معلمان  يریگ بهره .4
بـه   (ییک سـاعت خـدمات راهنمـا      یـ آمـوز    نفر دانـش   40 هر ي به ازا  ییراهنما

 کــه امکــان یت مـشاور متخــصص در مدارسـ  یبــا هــدا) عنـوان معلــم راهنمـا  
 يم براین مشاور مقیتا تأم ک مشاور ناظری(م وجود نداردیور مقاختصاص مشا

 ).شود ین میی مشخص تعين مدارس با استانداردیا
ـارت بـر مـشاوران                .5  تدوین استانداردهاي تخصصی بـراي جـذب، آمـوزش، نظ

ـال پـس از   یـ هاي مرتبط ظرف مـدت   مدارس غیردولتی با هماهنگی بخش     ک س
  .بیتصو

ـ   ین فضا و تجه   ی تأم .6  درصـد   80زار  اسـتاندارد مـشاوره در حـداقل          زات و اب
 . مدارس متوسطه اول و دوم تا پایان برنامه ششم توسعه

  و توسعه  مراکز مـشاوره آمـوزش و پـرورش در        يکپارچه ساز ی،  یسامانده .7
ها و نواحی و مناطق با رعایـت اسـتانداردها از            ها، شهرستان  تمامی مراکز استان  

 دووه خـدمات رسـانی حـداکثر ظـرف مـدت            نظر منابع انسانی و فیزیکی و نح      
 .بیسال پس از تصو

بنـدي    مـشاوره و رتبـه  یفـ ی خـدمات ک يهـا و اسـتانداردها    ن شاخص یتدو .8
  .م توسعههفتان برنامه یمراکز بر اساس آن تاپا

ارائـه خـدمات     ها در  ردستگاهی سا یمراکزتخصص ت نهادها و  یظرف استفاده از  .9
 .نظام ارجاع بر دیتأک  بايا مشاوره

د بـر مـشارکت و      یـ  سـاالنه کارکنـان مدرسـه بـا تأک         یابی در ارزش  يبازنگر. 10
از، ظـرف مـدت   یـ  امت20زان یـ  و مـشاوره بـه م    ییت آنان از برنامه راهنما    یحما

  .بیسال پس از تصو کی
نــه ی مدرســه در زم پرورشــی و اجرایــی ی، عوامــل آموزشــيتوانمندســاز. 11

 در سطح منطقـه،     يا  ن مدرسه یت تعامالت درون و ب    ی و مشاوره و تقو    ییراهنما
 .استان و کشور

  

ــدمات دولتــ     برنامه  ــد خ ــعه خري  از يتوس
  يدولت غيرمدارس و مراكز

تأمين و تخصيص منابع 
  )٢٠ ـ٧( يمال

مين منابع تأتربيت معلم و 
  ٢  )٥ ـ ٨(يانسان

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـ ي   علمـ ياهـ  مؤسـسات، مراکـز و انجمـن   يت و توانمندي استفاده از ظرف.١
ـاد بـه م      ي و سازماها  يردولتي غ يتخصص  ده درصـد از      حـداقل  زانيـ  مردم نه

  .م توسعههفتاي تا پايان برنامه د خدمات مشاورهيق خريطر

  

  برنامه 

 و ياتربيــت و تــأمين مــشاوران حرفــه ـــ 
 مختلــف يهــامــورد نيــاز دوره يتخصــص
  ها با استفاده از ظرفيت دانشگاهيتحصيل

 الزم در توســعه يكارهــاايجــاد ســازو  ـــ 
 مــرتبط بــا يهــا رشــته مــشاوره دانــشگاه

  آموزش و پرورش

مين منابع تأتربيت معلم و 
  يانسان

  )٢١ ـ٤ ـ٣( و )٢١ ـ٤ ـ١(

٣  

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـاس   يت خدمات مورد نيفيل مستمر تعداد مشاور و ک يبرآورد و تحل  . ١ از بـر اس
 مؤسـسات آمـوزش    ازم و مطالبـه آن       مصوب و اعال   يها و استانداردها  شاخص

  ها  و دانشگاهيعال
ـال            ي همكار .٢  بـه ويـژه     ي و ارائه پيشنهادات به مؤسسات و مراكـز آمـوزش ع

   مشاور مدرسهي برنامه درسيها و محتوان سرفصلييدانشگاه فرهنگيان در تع
ـا      يريگي کمک به توسعه و پ     .٣  و مـشاوره مدرسـه      يي گـسترش رشـته راهنم

بــه  وابــسته يهــا وســته در دانــشگاهي ارشــد پي كارشناســژه در ســطحيــو بــه
  م توسعههفتان برنامه يوپرورش تا پا آموزش

  

ــ  برنامه   تربيــت يدرســهــاي  برنامــه يازنگرب
   مربوطيمشاور متناسب با استانداردها

مين منابع تأتربيت معلم و 
  يانسان

  )٢١ ـ٤ ـ٢(

٤  
/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 ي تربيت مشاور با توجـه بـه نيازهـا و ويژگـ    يردها بازتعريف استاندا .١
  ربط ي مراجع ذيآموزان با همكار دانش

 يررسـم ي و غ  ي رسـم  ي و استفاده ازظرفيت برنامـه درسـ       يسامانده.٢
ومـشاوره و بهبـود فراينـد       ي توسعه مفـاهيم و خـدمات راهنمـاي        يبرا

   آني بر مبناييادگير ـ ييادده
  

  برنامه 

ـام جـ     پارچـه   کامع و یـ تدوین و استقرار نظ
ـاه   ـان     یخدمات رف  ویـژه   ی، بهداشـتی و درم

ـا ارائـه خـدمات        معلمان شاغل و بازنشسته ب
  کامل و کارآمد يا بیمه

مین منابع  تأتربیت معلم و    
  )8 ـ2 (یانسان

5  

 یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل/

 بـه  يا نامه ارائه خـدمات مـشاوره      وهینامه و ش   نییب آ ین و تصو  ی تدو .1
مـه کارکنـان ظـرف      یوپرورش تحت پوشـش ب      آموزش  کارکنان یتمام

  بیمدت دو سال پس از تصو
  

  برنامه 
و اســتقرار پايگــاه جــامع    يطراحــ
پارچه مديريت   ک و سامانه ي   ياطالعات

  يمنابع انسان

مين منـابع   تـأ تربيت معلم و    
  )٥ ـ ٨ (يانسان

٦  
/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 در  يا  خدمات مـشاوره   يشاوران و راهبر   راه اندازي پايگاه جامع اطالعاتي م      .١
  بيپرورش ظرف مدت دو سال پس از تصو و وزارت آموزش

  

  برنامه 
 ي مناســب بــراين ســاز و کارهــايدوتــ

ان يــاء ومربيــ انجمــن اولينــينقــش آفر
 هامدرسه در مداخله فعال موثر خانواده

  )٣ ـ٣(تيري و مديراهبر

/ یاقدام اساس  ٧
برنامه 

  یاتیعمل

ل  همكـاري انجمـن اوليـا و         ي مناسب در تـسه    يزوکارهان سا يتدو. ١
سـال   کيهاي راهنمايي و مشاوره ظرف مدت       مربيان مدرسه در برنامه   

    بيپس از تصو
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  برنامه 

 مـــشاركت  يوكارهاز ســـايطراحـــ
 ي علم يها و انجمن  ي آموزش يها گروه

 مـدارس   ي درس يريز معلمان در برنامه  
  با اصالح ضوابط و مقررات مربوط

مين منابع تأمعلم و تربيت 
  )١١ ـ ٦(             يانسان

٨  

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 معلمـان   يعلم يها  انجمن يهايها و توانمند  تي از ظرف  يريگ بهره .١
  مشاوره  وي و ارايه خدمات راهنماييريز در برنامه

  

  برنامه 

 در حوزه يحمايت از توليد دانش بوم
 يرسا يوپرورش با همكار آموزش
ويژه  ، بهيسسات آموزشؤها و م دانشگاه
  ي علوم تربيتيها دانشكده

مين منابع تأتربيت معلم و 
  )١١ ـ ٩ (            يانسان

٩  

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

و مراكـز   هـا   مند مدارس و دانشگاه    تعامل نظام  ي الزم برا  ي بسترساز .١
 و  ييحوزه راهنما  ي دانش بوم  يهاافتهي وکاربست   يمنددر بهره علمي  

  مشاوره در مدارس 
  

  )١١ـ ٧( يپژوهش و ارزشياب  ي آموزشيها گروه يتقويت جايگاه و كاركردها  برنامه 

/ یاقدام اساس  ١٠
  یاتیبرنامه عمل

کرد ي مشاوره با روي آموزشيها گروه در نحوه فعاليتي بازنگر.١
دت  مشاوران در مدرسه ظرف ميت علميگاه گروه و مرجعيت جايتقو
  بي سال پس از تصوسه

  

  ي  و توانمندسازي آموزش، پیشگیريهابرنامه ـ ب

  راهکار/ر نظامیز  عنوان  اقدام/ برنامه  فیرد

  برنامه

 و فردي يشناسي مستمر اجتماع آسيبـ  
  ي تحصيليها دورهيآموزان در تمام دانش

و  ويژه معلمان ي آموزشيها تدوين بستهـ  
ها   مداخله آنيراها ب  دورهيدر تماممربيان 

   حين آموزشي تربيتيها در مشاوره

  )٢ـ ٧(پژوهش و ارزشيابي
  

  )٢١ـ ٤(تيري و مديراهبر
  
  

١  

 /یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـا  ،ي رشـد  يي راهنما يها تيت فعال يتقو. ١ ـا  از  مـستمر  يريـ گ بهـره  ش و يپ ج ينت
ـاز  در آمـوزش و     داده محور  يشناس بيآس ـا  آمـوزان،   دانـش  يتوانمندس  ن و معلم

   ها خانواده
  ويي نقش راهنماياي احيمورد نياز براو پرورشي  يآموزش ي توليد محتوا.٢
سال پس از  کي ظرف مدت ي و دانشگاهي مراكز علمي معلمان با همكاريتيترب

  .بيتصو
  

  برنامه 

 يراسـتا  در الزم يعمليات يها برنامه تدوين
فـضايل   تحكـيم  و مـستمر  تقويـت  تـرويج، 

 از اسـتفاده  با يتربيت يها طمحي در ياخالق
 تأكيد با يتربيت و يآموزش يها ظرفيت تمام

 شـجاعت،  و نفـس  عزت كرامت و اولويت بر
 و  يپـذير  مـسئوليت  صـداقت،  عفت، و حيا
  يتحصيل يها دوره تمام در نظم

  )١ـ ٢ (يبرنامه درس

٢  

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 ي تحصيليها  دورهير تمامآموزان د  دانشياجتماع ي رواني توانمندساز.١
ار يآموز، هم آموزش همزمان دانش( يشناس بي آسيها افتهي بر يمبتن

 ي رشديي، راهنمايدرس با استفاده از ظرفيت برنامه) مشاوران، والدين، معلمان
  برنامه و فوق

 و ي رشديي، راهنماي برنامه درسيها  از ظرفيتگيري بهرهت و ي تقو.٢
  يتيترب  ويريادگي يها تيمند در فضاها و موقع هدف

 و يي راهنمايها  برنامهيدراجراو مربيان ن سطوح مشارکت  معلمان يي تع.٣
  بيسال پس از تصو کيظرف مدت » معلم راهنما«مشاوره در قالب 

 افزايش نقش ي و معلمان در راستا، مربيان در شرح وظايف مديراني بازنگر.٤
 يايفا ي الزم براي اجراييوكارهاساز يبين  آنان وپيشيا  و مشاورهيراهنماي

    بيسال پس از تصو کيآن ظرف مدت 

  برنامه 

  خانوادهی آموزشيها ن پودمانیدوت ـ 
) يخودآموز خودمحتوا،  ، یخودآگاه(

 و توانمندسازي يا  ارتقاء سوادرسانهيبرا
 ها خانواده در  برخورد  هوشمندانه با رسانه

ر جاد شبکه جامع آموزش خانواده دیا ـ 
ت یرسانه با محور  اطالعات ويورنابستر ف

 انیا و مربیانجمن اول
ــ  ــدو ـ ـا ن دورهیت ــيهـ ــی آموزش  ی الزام

ها پیش از ورود کودك بـه مدرسـه          خانواده
ـا  یستگی بر سنجش شا   یمبتن  یتـ ی ترب يه
  ها ت رسانهین با استفاده از ظرفیوالد

  )4ـ 1(تیری و مديراهبر
  
  

  )4ـ 4(تیری و مديراهبر
  

  )4ـ 1(تیرید و ميراهبر
  

  
3  

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

ـال پـس از      2 والدین  ظرف مـدت       ی تربیت يها ت مهارت ی و تقو  يزیر  طرح .1  س
  بیتصو

ـانه       ی و تولید محتوا مبتن    ی آموزش يها   تدوین پودمان  .2  يا  بر نیاز و آمـوزش رس
  بیک سال پس از تصویظرف مدت 

ـانه        يرحضوری و غ  ي حضور ی شبکه اجتماع  يانداز   راه .3 ـانواده، مدرسـه و رس  خ
  ان برنامه ششم توسعهی مدارس تا پایدر تمام

 يریگ میت شوراها، نهادها و مراکز تصمی حضور فعال و استفاده مؤثر از ظرف.4
   نهاد مدرسه، خانواده و رسانه   یی و همسویجاد هماهنگی ايبرا

  

  ی و هدایت تحصیلی استعدادیابيها برنامه ـ ج

  برنامه 

در دوره   يين برنامه جـامع اسـتعدادياب     دوت ـ 
در   و متوســطهي، ابتــداييپــيش دبــستان 

 كـشف   ي بـرا  يگانـه تربيتـ     شش يها ساحت
  آموزان  دانش ياستعدادها

دوين و استقرار نظام جامع هدايت ت ـ 
 يبرا آموزان در پايه نهم  دانشيتحصيل

  ها انتخاب و توسعه متوازن رشته

  تيري و مديراهبر
  )٢١ ـ٣ ـ٣ (

١ 

/ یاقدام اساس
  یاتیبرنامه عمل

 و هـدايت  ي شناسـاي ي نظـام رشـد    يـي  و اجرا  ي علمـ  ي الگـو  ي طراح .١
ک ي تا پايان دوره متوسطه ظرف مدت        ياستعدادها از دوره پيش دبستان    

  ب يسال پس از تصو
 از دوره ي فراينـد يتحـصيل ) هدايت( ييو راهنما ياستعدادياب نظام ت  ي تقو .٢

  )ان برنامه ششم توسعهي پاتا( متوسطه  دوم تا پايان دورهيپيش دبستان

  

  برنامه 

پايش مستمر مطالعات آينده پژوهانه  ـ 
 ي حال و آتي نيازهاي شناساييبرا

موزان در آ دانش يجامعه و هدايت تحصيل
   ربط ي ذيها تعامل با دستگاه

گسترش و تنوع دادن به حرف و  ـ 
 مورد نياز جامعه و تعليم يها مهارت

 شده آن در همه يريز برنامهمتناسب و 
  ي تحصيليها دوره

 ـ٣ ـ٣(ت يري و مديراهبر
٢١(  
  
  
  )١ ـ ٦ (يبرنامه درس

٢  

/ یاقدام اساس
برنامه 

  یاتیعمل

ل و ارائـه اطالعـات      يـ ، تحل يآور  جمـع  يجاد ساز وکار مناسب بـرا     ي ا .١
 و ي، هـرم سـن  يشـناخت  تيـ ، جمعيشغل ـي  رات اجتماعييمربوط به تغ

 مـشاوان و     ارئه بـه     يرا ب ينده پژوه ي و آ  يشناس بي با نگاه آس   يتيجنس
  .نه مشاوران مدارسيارائه خدمات به

 با توجه بـه     ي تحصيل يها ها و رشته     متوازن شاخه  ي سامانده ي بررس .٢ 
 درون و   يهـا  آموزان بـا اسـتفاده از ظرفيـت          دانش يازها و استعدادها  ين

  . به طور مستمريبرون سازما
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  ییسطوح اجرا
 نظام ييگذاري اجرا پرورش موظف است با تشكيل شوراي سياست و  وزارت آموزش

 راهنمايي و مشاوره از سطح ستاد تا مدرسه يراهنمايي و مشاوره، ساختار اداري و آموزش
ها  به صورت  نديل فرايمنظور تسه ر به يت موارد زيت نظام و رعايرا متناسب با مأمور

  . و اجرا کنديتخصصي طراح
  ستادیی اجرايگذار استی سياترکیب اعضاي شور

  ؛)سيرئ(وپرورش  وزير آموزش .١
  ؛)سيرئ ب ينا(معاون پرورشي و فرهنگي  .٢
  ؛)دبير(هاي اجتماعي رکل امور تربيتي، مشاوره و مراقبت در برابر آسيبيمد .٣
  ريزي و توسعه منابع؛ معاون برنامه .٤
  معاون آموزش متوسطه؛ .٥
  ؛ييمعاون آموزش ابتدا .٦
 آموزان استثنايي؛ ش دانشرئيس سازمان آموزش و پرور .٧
  پژوهان جوان؛ رئيس سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانش .٨
 رئيس سازمان ملي تعليم و تربيت كودك؛  .٩

 به عنوان ي وکل راني از مديکي اي  سازمان برنامه و بودجه کشورربط يمعاون ذ .١٠
   ثابت؛ندهينما

 به ي وکل رانياز مد يکي اي کشور ي و استخدامي سازمان ادارربط يمعاون ذ .١١
   ثابت؛ندهيعنوان نما
  نده ثابت؛ ي به عنوان نمايکل و راني از مديکيا يربط وزارت کشور  يمعاون ذ .١٢
 به يکل و راني از مديکيا ي يربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماع يمعاون ذ .١٣
  نده ثابت؛يعنوان نما
کل  رانيز مد ايکيا ي يربط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشک يمعاون ذ .١٤

  نده ثابت؛ي به عنوان نمايو
 به عنوان يکل و راني از مديکيا ي يي و دارايربط وزارت امور اقتصاد يمعاون ذ .١٥

  نده ثابت؛ينما
 به يکل و راني از مديکيا ي يقات و فناوريربط وزارت علوم، تحق يمعاون ذ .١٦
  نده ثابت؛يعنوان نما
 به يکل و راني از مديکيا يربط وزارت صنعت، معدن و تجارت  يمعاون ذ .١٧
  نده ثابت؛يعنوان نما
  نظر در حوزه راهنمايي و مشاوره بنا بر نياز؛ چهار نفر از اساتيد صاحب .١٨
 مختلف يها  آموزشي در دورهينظر واحدها چهار نفر از مديران صاحب .١٩

  تحصيلي به پيشنهاد دبير شورا و تأييد معاون پرورشي و فرهنگي؛
 به انتخاب دبير يشناخت ، مشاوره و خدمات روانيينماينده روساي مراکز راهنما .٢٠

  شورا و تأييد معاون پرورشي و فرهنگي؛
يك نماينده از مشاوران شاغل در مدرسه به پيشنهاد دبير شورا و تأييد معاون . ٢١

 .پرورشي و فرهنگي
 يي اجرايگذاراستي سيب شوراياي متناظر با ترک  و منطقهي استانياعضا ـ تبصره
 يب شوراي و مشاوره وزارت آموزش و پرورش و اعضاي مدرسه با ترکيينظام راهنما

  . مدرسه خواهند بود
 یی اجرايگذار استیف شوراي سی وظا

 و يي نظام  جامع راهنماي الزم براي اجرايها يمش ها و خط استين سييتع .١
 وپرورش؛ ن آموزشياديمندرج در سند تحول بن  اهدافيمشاوره بر مبنا

ت معلمان و کارکنان يالزم در خصوص استفاده از ظرف يها استيب سيتصو .٢
  ؛ي و مشاوره عمومييمدرسه به عنوان کنشگران و عامالن راهنما

ت يري و مشاوره از جمله نحوه مديي راهنمايها تي فعالي تماميگذار استيس. ٣
 و يريادگي مراکز اختالالت ،، مراکز مشاوره خانوادهيمراکز مشاوره و خدمات روان شناخت

 شاوران مدارس؛ م
 مورد ي انسانيرويزان و نحوه جذب ني الزم در خصوص ميها  استيب سيتصو .٤

  و مشاوره يياز حوزه راهنماين

 و پرورش؛  نظام راهنمايي و مشاوره وزارت آموزش يها تي به فعاليبخش انسجام. ٥
ت نهادها، يگيري از ظرف  و بهرهييمنظور شناسا هاي الزم به تصويب سياست. ٦

 ؛يردولتي و غيمؤسسات و مراكز تخصصي دولت
اي   حرفهيها يستگيها و شا تي قابل منظور توسعه  الزم به يها يتصويب استراتژ. ٧

 ان؛آموز دانشا و يمشاوران معلمان، مربيان، کارکنان مدرسه، اول
 علمي و پژوهشي در راستاي ارتقاي يها تي فعال گذاري توسعه سياست. ٨

 يي، مشاوره؛ راهنمايها تيفعال
 نيروي انساني و خدمات يفي و کيمنظور توسعه کم  الزم بهيها تصويب شاخص. ٩

 وزارت يشناخت  و مشاوره و خدمات روانييراهنمايي و مشاوره در مدرسه و مراکز راهنما
   و پرورش؛ آموزش

  نظام راهنمايي و مشاوره؛ي و مالي اداريها نامه نييب آي و تصوي بررس.١٠
 ساير اركان نظام و اتخاذ ي مطروحه از سويها شنهادها و گزارشيپ ي بررس.١١

  .م الزميتصم
  منطقه/  استانیی اجرايگذار استی سيف شورای شرح وظا

 ؛يي اجرايگذار استي سي مصوبات شورايريگيپ ـ١
 ؛ي انسانيروي نيريکارگ نحوه جذب و به ـ٢
 و ي دولتيز تخصصت نهادها، موسسات و مراکي از ظرفيريگ و بهرهيهماهنگ ـ٣

 ؛يردولتيغ
 ؛ي انسانيروي نيا  حرفهيها تي دانش و صالحي آموزش و ارتقاي برايزيربرنامه ـ٤
 آموزان؛ا و دانشي اولي برايا  و مشاورهيي جامع از خدمات راهنماياطالع رسان ـ ٥
 يها  دورهي و مشاوره در تماميي توسعه ارائه خدمات راهنماي برايزير برنامه ـ ٦

 ؛يليتحص
/ هاي راهنمايي و مشاوره در سطح استان ها و فعاليت نظارت و ارزيابي از برنامه ـ٧
  .مدرسه/ منطقه

   مدرسه يف شورای   شرح وظا
 و مشاوره در يي نظام راهنمايي اجرايگذار استي سي مصوبات شورايريگيپ ـ١

 سطح استان و منطقه؛
 ي تمامي و مشاوره براييل پرونده راهنماي و نظارت بر تشکيزيربرنامه ـ٢
 ؛ي و عمومير تخصصيآموزان و ارائه خدمات فراگ دانش

مربيان و عوامل متخصص در ارائه خدمات / ه معلماني موثر از کليريگبهره ـ٣
 آموزان؛  دانش و مشاورهييراهنما

 ؛ي و شغليلي، تحصيشناخت آموزان با موضوعات تربيتي، روانا و دانشيآموزش اول ـ٤
  .يازمند خدمات تخصصيآموزان ن ستم ارجاع دانشي سي اندازراه ـ ٥
  

  ها و استانداردها     شاخص
  ی انسانيروین)     الف

 و مشاوره اختصاص ييک ساعت خدمات راهنمايآموز   نفر دانش١٢ هر يبه ازا. ١
 ؛  ) معلمانيبند براساس شاخص طرح طبقه(. ابدييم

 در يعت خدمات مشاوره تخصصک سايآموز   نفر دانش٢٠٠ هر يبه ازا. ٢
 به صورت موظف اختصاص يشناخت قالب فعاليت مراکز مشاوره و خدمات روان

 .شود يداده م
 و مشاوره، به يياز حوزه راهنماي مورد ني انسانيروين نيتا زمان تأم ـ تبصره
 به معلمان يي و مشاوره در مدارس ابتدايي و مستمر، نقش راهنمايجيصورت تدر

  . رددگ يواگذار م
  

  ها یستگیها و شا تیصالح
  تحصیالت ـ    الف

هاي   از رشتهيکي دركارشناسي ارشد و دكتري  مدرك تحصيلي كارشناسي، 
با گرايش باليني،  (يشناس ا رواني و ها شيگراتحصيلي گروه راهنمايي و مشاوره با تمامي 

  ). عمومي و استثنايي،شخصيت، تربيتي
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   مهارت ـ ب
   یی توانايدارا

ها و فنون  مديريت كالس درس، آشنايي با روش تدريس دروس تخصصي مربوط، . ١
  ؛  زندگي و درس تفكر و سبك زندگييها  دروس آداب و مهارت تدريس خوشه

 ؛ ها آموزان و والدين آن برقراري ارتباط و ايجاد اعتماد در دانش. ٢
دمات مشورتي در  و سازماندهي ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره و خيزير برنامه. ٣
  مدرسه؛
  ؛ آموزان شناخت، پرورش و هدايت استعدادهاي بالقوه دانش. ٤
  طراحي و انجام مشاوره فردي و گروهي؛. ٥
 منظور  بههاي آن   دادهليتحل و  هيتجز، اجرا و  يا مشاورههاي  آشنايي با آزمون. ٦

 ؛ مشاوره و ييارائه خدمات راهنما
ت ين  وضعي هر استان و منطقه و همچنيجتماع، ايط اقتصادي با شراييآشنا. ٧

  .نده به طور مستمريمشاغل کشور در حال و آ
  هاي آموزشی دوره ـ ج

ن خدمت ي براي تمامي مشاوران در بدو و حازين موردهاي آموزشي  گذراندن دوره
   .ضروري است

  هاي اجتماعی و ارتباطی مشاوران ویژگی ـ د
 مطلوب شخصيتي و سالمت يها اذبهجبرخورداري از آراستگي ظاهري و . ١

  شناختي؛ جسماني و روان
   اجتماعي؛يها مهارتمندي از قدرت ارتباطي و  بهره. ٢
  مندي از سالمت كالم و گويش روان؛ بهره. ٣
 . رهبري و مديريت گروهييي توانايدارا. ٤
   عاطفی و روانی مشاورانيها یژگیو ـ ه
  سالمت روان و تعادل عاطفي؛. ١
  قوي؛يخود ارزشمند كافي و احساس نفس  به اعتماد. ٢
 آموزان؛  با دانشکارنگرش غني نسبت به تعليم و تربيت و انگيزه قوي در تالش و . ٣
 . از عطوفت، محبت، منطق و استوارييا زهيآمشخصيت متناسب با . ٤
  زاتیفضا و تجه) ب
  سطح مدرسه  ـ1
در زير نظام منابع و برابر شاخص مندرج (ک اتاق مناسب و مستقل ياختصاص  •

 ) تجهيزات
  استان  / ناحیه / شهرستان / سطح مرکز مشاوره منطقه  ـ2
اي و  ک ساختمان مستقل و استاندارد جهت ارائه خدمات تخصصي مشاورهي •

 ابد؛ييشناختي با تجهيزات و امكانات مناسب اختصاص م روان
 يکز مشاوره دولتک مري ي حداقل دارايه آموزشيا ناحيهر شهرستان، منطقه  •

 ي تخصصيروي از نيوابسته به آموزش و پرورش خواهد بود که عالوه بر برخوردار
رش و ير، مسئول پذيمد:  شامليمطابق با شاخص فوق، حداقل سه پست سازمان

 هزار ١٠باالتر از (ت يدر مناطق پرجمع. ديبا يز به آن اختصاص مي ني خدماتيروين
ت مراکز مشاوره يتوان از ظرف ي ميز مشاوره دولت، عالوه بر مرک)آموز نفر دانش

ز ي نيا د خدمات مشاورهيت ضوابط و مقررات، در قالب خري با رعايردولتي و غدولتي
 استفاده کرد؛

 ي و مناطق، هر استان دارايها، نواح ن، عالوه بر مراکز مشاوره شهرستانيهمچن •
 در مرکز استان خواهد بود  پژوهشي و تخصصييشناخت ک مرکز مشاوره و خدمات رواني

رش، ير مرکز، مسئول پذيمد:  شامل چهار پستي حداقل هفت پست سازمانيکه دارا
 .باشد ي ميئت علمي هيمشاور، روانشناس و سه نفر اعضا

، مصاحبه، ييفه شناسايها، وظ  استانيشناخت مراکز مشاوره و خدمات روان ـ تبصره
غير موظف مشاوره وزارت / موظفيروهاين ني از بي انسانيروي نيريکارگ به

 يشناخت وپرورش، آموزش مستمر آنان، نظارت بر مراکز مشاوره و خدمات روان آموزش
 يد محتواي و توليشهرستان، نواح/  مناطقي تماميشناخت رخ روان ميم نيمناطق ترس

  . از را بر عهده دارنديمورد ن

ظف است نسبت به وپرورش مو سازمان نوسازي مدارس وزارت آموزش ـ1تبصره 
شناختي جهت ارائه خدمات  طراحي، ساخت، تأمين و تجهيز مراكز مشاوره و خدمات روان

  راهنمايي و مشاوره اقدام نمايد؛
 ي مراکز مشاوره و خدمات روان شناختي انسانيروي نيهاص پستيتخص ـ2تبصره

  .گردد ين ميوپرورش تام  موجود وزارت آموزشي انسانيروياز مجموع سرجمع ن
  

  استلزامات
   انسانیيروی  ن

هاي مصوب در نظام جامع راهنمايي و مشاوره، نيروي انساني مورد  بر اساس شاخص
  :شود هاي زير تأمين مي نياز از راه
هاي استخدامي كشور به صورت  استخدام افراد واجد صالحيت بر اساس آزمون ـ١

  التدريس؛  رسمي، پيماني، حق
راهنمايي و ( مشاوره مدرسه اوطلبان در رشتهاختصاص سهميه براي جذب د ـ٢
  خصوص دانشگاه فرهنگيان؛  ها به دانشگاه) مشاوره
 براي مدارس و مراكز مشاوره از طريق   و مشاورهييخريد خدمات راهنما ـ٣
  ها، مراكز و مؤسسات غيردولتي در چارچوب قوانين و مقررات؛ انجمن
و پرورش با رعايت رشته تبديل وضعيت معلمان رسمي شاغل در آموزش  ـ٤

  اي؛ هاي حرفه شغلي و صالحيت/ تحصيلي 
استفاده از تمامي معلمان، مربيان و كاركنان مدرسه در ارائه خدمات عمومي و  ـ ٥

  .پيشگيرانه راهنمايي و مشاوره
      منابع مالی 

اختصاص بودجه مناسب و سرانه ويژه خدمات راهنمايي و مشاوره و پيشگيري از  ـ١
  ؛ياي اجتماعي از محل منابع دولته آسيب

هاي  تيجلب مشارکت، جذب منابع مالي در چارچوب ضوابط و مقررات از محل حما ـ٢
 .هاي مردمي المللي، خيرين، واقفين و سايركمك دولتي، غيردولتي، عمومي و بين

   يزات و فناوریفضا، تجه
 و يي راهنما ارائه خدماتي مستقل و استاندارد در مدارس براياختصاص فضا ـ١
  ؛)يبرابر زيرنظام فضا، تجهيزات و فناور(مشاوره 
ن و ساير نهادها و مراكز فرهنگي يرياستفاده از فضاهاي فيزيكي قابل واگذاري خ ـ٢

 .ها اجتماعي همانند شهرداري
 يها تيص صالحيو طرح تشخبندي  نامه شرايط، ضوابط، درجه نييآ ـ تبصره

س مراكز تخصصي مشاوره ياني مشاور، نحوه تأس نيروي انسيريکارگ به و يا حرفه
 در مدارس، يا شناختي استان و مناطق  و ارائه خدمات مشاوره و خدمات روان

، مشاوره و مراقبت يتي توسط اداره کل امورتربيردولتي و غيمراکز مشاوره دولت
 ي انسانيروي نيزير  مرکز برنامهي و با هماهنگي اجتماعيها بيدر برابر آس

  .گردد يمو ابالغ مشخص 
  

 نظارت و ارزیابی 
  : موظف استپرورش و  آموزشوزارت 

 يي راهنمايها  برنامهيابي ارزيها و استانداردها ن شاخصي و تدوينسبت به طراح ـ١
  .اقدام کند) يا  و مدرسهيا ، منطقهي، استانيستاد(و مشاوره در همه سطوح 

هاي راهنمايي، مشاوره و پيشگيري  ليتها و فعا  نسبت به ارزيابي از برنامهساله هر ـ٢
  .  آموزش و پروش گزارش کنديعال ي فرايندي اقدام و به شوراصورت به

نسبت به تهيه و تدوين و ابالغ ن مصوبه، يبعد از ابالغ ا ماه  ٦حداکثر تا  ـ٣
  .مرتبط با نظام راهنمايي و مشاوره اقدام نمايد يياجرا يها  و دستورالعملها نامه نييآ

 از روند اجراي نظام جامع راهنمايي و يابي نسبت به ارزشبار کيهر سه سال  ـ٤
 يعال ج آن را به شورايي اقدام و نتاوپرورش آموزشمطالعات  ق پژوهشگاهيمشاوره از طر

  .آموزش و پرورش گزارش کند
در نهصد و نود و پرورش  و  مشاوره در آموزش  و   يي جامع راهنما نظام:   موضوع

  . به تصويب رسيد١٧/٣/١٤٠٠خ يو پرورش، تار   عالي آموزش  جلسه شوراين يچهارم
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                                       يرضا کاظمي                                      عل             يمحمود امان           
  ست وزارت آموزش و پرورش    سرپر           دبير شورا                                        

                                                                                       
مورد تأييد است، به اجرا پرورش  و      و مشاوره در آموزش يينظام جامع راهنما

  .گذاشته شود
   سيدابراهيم رئيسيـ پرورش و عالي آموزش جمهور و رئيس شوراي رئيس

  
  

  ها وستیپ
  

   :            1وست یپ
  

   و مشاورهییمدل نظام جامع راهنما
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :2وست یپ
  ارجاعات 
 راهنمايي يك جريان پيوسته و متوالي تربيتي است كه از پيش از دبستان آغاز ـ١

اي  رتبههاي بعدي تربيت با هدف تسهيل فرآيند دستيبابي متربيان به مشود و در دوره مي
 .يابد  مياز حيات طيبه ادامه

و شغلي بايد در كانون ) سازشي( تربيتي ، انواع راهنمايي و مشاوره شامل تحصيليـ
  .توجه نظام تربيت رسمي و عمومي قرار گيرد

به ويژه نظام ها   در راهنمائي و مشاوره بايد هويت ويژه متربيان و تنوع فرهنگـ
  .ردمعيار اسالمي مورد توجه قرار گي

 انعطاف ، متربيان)ونيازهاي فردي و اجتماعيها   استعداد،عالئق( تنوع هويت ويژه ـ
  .نمايد  ميدرسي در مراحل تربيت را طلبهاي  فزاينده در برنامه

 .محور سامان يابد ـ  فرايند ياددهي و يادگيري بايد با نگاه مشاوره و راهنماييـ

  ٧/٩/١٤٠٠                                                                       ١٢١٢٠١/١٢٠رهشما
  آموزش و پرورشوزارت 

 جلسه شوراي عالي آموزش )٩٩٦(نهصد و نود و ششمين به پيوست تصوير مصوبه 
براي ابالغ و » آموزي هاي دانش اساسنامه اردوگاه«موضوع  ١٤/٤/١٤٠٠ تاريخو پرورش 

  .شود اجرا ارسال مي
  محمود اماني ـي آموزش و پرورش دبير كل شوراي عال

  
 آموزيهاي دانشاردوگاه اساسنامه 

  14/4/1400 تاریخ،  جلسه شوراي عالی آموزش و پرورش)996(ن یو نود و ششم  نهصدمصوب
  

  :مقدمه
ها و   برنامهتواند با ارائه ي مگذار  و اثريتي تربيطي به عنوان محيآموز  دانش اردوگاه

 و ي فرديازهاي متناسب با نيريادگيد ي جديها تيوقعخلق م متنوع و يها تيفعال
ت يم و تربيگانه تعل  ششيها  آنان را به ساحتيابينه دستيآموزان، زم  دانشيجمع

  .فراهم آورد
، مفاد سند ياء معاونت پرورشي قانون احيينامه اجرا نيي آ٧به استناد ماده 

  نظام ري ز   و برنامهيآموز دانش ي اردوها نامه نيين آموزش و پرورش، آياديتحول بن
ر به ي به شرح زيآموز  دانشيها ، اساسنامه اردوگاهيزات و فناورين فضا، تجهيتأم

  .ديب رسيتصو
  تعریف ـ1ماده

 است که با مجوز يتيترب يآموزش يطي محيآموز  اردوگاه دانش:يآموز اردوگاه دانش
ت، يم و تربينه تعلگا  ششيها  تحقق اهداف ساحتيدر راستا،  آموزش و پرورشيرسم
شود و در  يس مي مدارس تأسي و پرورشي آموزشيها تيت فعاليل و تقوي تکميبرا

  . دينما يت مين اساسنامه فعاليچارچوب ضوابط ا
  اهداف  ـ2ماده

 و ي فنيز اردوگاه بر اساس ضوابط و استانداردهاي، توسعه و تجهيساخت، نوساز ـ١
، يطيست محيارها و ضوابط زيهماهنگ با مع، ي، اصول شهرسازيميط اقلي، شرايمهندس
 ي برايعيطب غير ويعيمن در برابر حوادث طبي، مقاوم و اي و اقتصادي، اجتماعيفرهنگ
  آموزان  دانشي و گروهي فردي استعدادهاييشکوفا

  نه از امکانات و منابعي استفاده بهي موجود براي کالبدي فضاهايسامانده ـ٢
) يکرد مولد سازيبا رو(ها  نه از اردوگاهيتفاده به مطلوب و اسيحفظ و نگهدار ـ٣

   ي مل هيعنوان سرما به
 يها يستگيآموزان به شا  دانشيابي دستي امن، سالم و با نشاط برايطيجاد محيا ـ٤

  ت يم و تربيگانه تعل  ششيها الزم در ساحت
  ي و اردوگاهيآموزان در سهم سرانه پرورش  دانشيتي تربيش سرانه فضايافزا ـ ٥
   در اردوگاهوري بهرهش ينه و افزايجاد زميا ـ ٦

  یی اجرايها استیس ـ3ماده
ز اردوگاه و يآموزان در احداث، توسعه و تجه  متنوع دانشيازهايتوجه به ن ـ١

   از آنيبردار بهره
 يازهاي بر ني مبتن ز اردوگاهي، ساخت، توسعه و تجهي، طراحيابي توجه به مکان ـ٢
 يها يژگي، ويها، اصول و ضوابط همجوار  و پراکنش اردوگاهيتي، تحوالت جمعيا منطقه

   ي و شعاع دسترسيطيمح
  ت يم و تربي تعليها ها بر اساس ساحت  اردوگاهيها تيتوسعه فعال ـ٣
 و ي، اجتماعي فرديازهايت نيها با محور  اردوگاهيساز  و متناسبيسامانده ـ٤
  ي گروهيها تيها در فعال آموزان و مشارکت آن  دانشيفرهنگ

 يش براي پايها  و سامانهيساز  فناورانه، هوشمنديها رساختيت زيجاد و تقويا ـ ٥
  ها  اردوگاهيا  ارتباط شبکهيآموزان و  برقرار ارائه خدمات به دانش

  ي فرهنگير مراکز آموزشيها با مدارس و سا ت تعامل اردوگاهيتقو ـ ٦
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 يها ييها و توانا تيش قابلي افزايا بري اردوگاهيها تيت فعاليفي کيتوسعه و ارتقا ـ٧
 آموزان دانش

 ي و مالي و منابع انسانيليالت تفصي، تشکي ساختار سازمانيساز متناسب ـ ٨
  يآموز  دانشيها  اداره و توسعه اردوگاهيمناسب برا
  سیط و نحوه تأسیشرا ـ4ماده

در  اردوگاه ي، ساخت، توسعه و نگهداري طراحيها و استانداردها ضوابط، شاخص
ت يت و رعايم و تربي تعليد بر اصول عام و کلي با تأکيا  و منطقهي، استانيسطوح کشور

، ي و شهرسازيمعمار (يزات و فناورين فضا، تجهيرنظام تأمياصول خاص ناظر بر ز
زات ين لوازم و تجهي اطالعات و ارتباطات، تأمي، استفاده از فناوري مهندسيت فنيريمد
 با سازمان ي و فرهنگيتوسط معاونت پرورش) ين منابع ماليأم ساخت و تي، فناوريتيترب

 يب شوراين و پس از تصويها، تدو ر معاونتيز مدارس و ساي، توسعه و تجهينوساز
  .شود ير آموزش و پرروش ابالغ مي وزي با امضاي مرکزيگذار استيس

/ شهرستان(يا  و منطقهي، استاني در سطوح کشوريآموز اردوگاه دانش ـ 5ماده
  . شود يس مير توسط وزارت آموزش و پرورش تأسي به شرح ز)هيناح/ منطقه

 يب شوراي و تصوي و فرهنگيشنهاد معاونت پرورشي با پياردوگاه کشور ـ الف
، ي و فرهنگيم معاونت پرورشير نظر مستقي زس وي تأسي و نظارت مرکزيگذار استيس
    .شود ي و اداره ميانداز راه

 يزير  برنامهيد شوراييوپرورش، تأ رکل آموزشي پيشنهاد مد بايردوگاه استانا ـ ب
ها و اعتبارات   آموزش و پرروش استان در قالب برنامهيب شوراي استان و تصويها اردوگاه

  . شود يس و اداره مير ضوابط و مقررات مربوط، تأسين اساسنامه و ساي، مطابق اياستان
 يزير  برنامهيد شوراييوپرورش منطقه، تأ س آموزشي با پيشنهاد رئيا ردوگاه منطقها ـ ج
ها و  ا منطقه، در قالب برنامهي آموزش و پرروش شهرستان يب شوراي منطقه و تصويها اردوگاه

  .شود يس و اداره مير ضوابط و مقررات مربوط، تأسين اساسنامه و ساي، مطابق ايا اعتبارات منطقه
، در هر استان و منطقه با ييو متمرکز ارديها تي فعاليبه منظور اجرا ـ 6ماده

ت ين موقعيک اردوگاه در بهتريد حداقل يبرخوردار، با ت مناطق محروم و کمياولو
   . شوديانداز ، احدات و راهي و فرهنگييايجغراف

ک روزه و چند ي ي اردوهايد امکان برگزاري بايآموز  دانشيها در اردوگاه ـ7ماده
  .ت فراهم باشديم و تربيگانه تعل  ششيها روزه، متناسب با ساحت

  اردوگاهآموزان ضرورت دارد،   دانشيروز  که حضور شبانهييها در برنامه ـ تبصره
 وزارت آموزش و پرورش، از منابع و ين اساسنامه و مقررات ابالغيد بر اساس مفاد ايبا

  .امکانات الزم متناسب با فصل برخوردار باشد
ر آن ي و نظايارتي، زيخي، تارييايت جغرافيل موقعي که به دلييها در استان ـ 8ماده

 مختلف در يها تي با ظرفييها د خوابگاهيباشند، با يزبان اردوها ميدر چهار فصل سال م
  .ک به اردوگاه احداث شودي نزديا محلياردوگاه 

 يها  و مرمت و اداره اردوگاهيز و نگهداري ساخت، توسعه و تجهيبرا ـ9ماده
 وزارت آموزش و پرورش اعتبارات الزم ي در بودجه سنواتيا  و منطقهي، استانيکشور
   .شود ي و منظور مبيني پيش

 يس و اداره مدارس و مراکز آموزشي تابع قانون تأسيردولتي غيها س اردوگاهيتأس ـ10ماده
 مطابق يدولت ريت اردوگاه غيمجوز فعال. باشد ي مربوط ميها  و دستورالعمليدولت ري غيو پرورش

 .شود ي صادر مي و فرهنگيمعاونت پرورش ي، از سوي ضوابط ابالغها و استيس
 از مدارس ي به عنوان بخشيردولتي مدارس غي اختصاصيها اردوگاه ـ تبصره

  .باشند يافت مجوز جداگانه معاف ميشود و از در يمذکور محسوب م
 ي عموميها، موسسات و نهادها ها، سازمان  وابسته به دستگاهيها اردوگاه ـ11ماده

 الزم يها  از استانداردي و نظارت مرکزيگذار استي سيص شورايکه به تشخ) موجود(
رسد،  ي مذکور ميب شوراي که به تصويط و ضوابطيبرخوردار هستند، بر اساس شرا

 ن و مقررات مربوط، با اخذ مجوز از شوراير قوانين اساسنامه و سايت مفاد ايتوانند با رعا يم
  .نديآموزان اقدام نما  به دانشيدوگاهنسبت به ارائه خدمات ار

ها و  توانند مطابق استانداردها، شاخص يمراجع مندرج در ماده فوق م ـ تبصره
 وزارت آموزش و پرورش، اردوگاه ين اساسنامه، با هماهنگي مصوب و مفاد ايارهايمع

  . نديس نماي تأسيآموز دانش

  ارکان ـ12ماده
 يها تيها و فعال  برنامهيو نظارت بر حسن اجرا ريزي  اجرا، برنامهي برايگذار استيس
  .رديگ ير صورت ميق ارکان زي، از طريآموز  دانشيها اردوگاه
   ي و نظارت مرکزيگذار استيشوراي س) ١
  استانييها  اردوگاهيزير شوراي برنامه) ٢
  يا  منطقهيها  اردوگاهيزير شوراي برنامه)  ٣
  س اردوگاهيرئ) ٤

   ي و نظارت مرکزيگذار استیشوراي س ـ13ماده
  :تركيب اعضا 

  )سيرئ(وپرورش  معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش ـ١
  )ريدب(رکل فرهنگي و هنري، اردوها و فضاهاي پرورشي يمد ـ٢
   و توسعه منابعيزير معاون برنامه ـ٣
  معاون آموزش متوسطه ـ٤
  ييمعاون آموزش ابتدا ـ ٥
  يز مدارسس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيرئ ـ ٦
  ي مردميها  و توسعه مشارکتيردولتيس سازمان مدارس و مراکز غيرئ ـ٧
   و سالمتيت بدنيمعاون ترب ـ ٨
  ييت قضاي، امالک و حمايرکل دفتر امور حقوقيمد ـ ٩

  ي پرورشيها و فضاها  امور اردويزير س اداره برنامهيرئ ـ ١٠
  )ي کشوريها  اردوگاهيبه انتخاب روسا( كشوري يها  از اردوگاهيکيس يرئ ـ١١
  ن مدرسه سازيريس جامعه خيرئ ـ١٢
به انتخاب ) ها اردوگاه (ي پرورشينظران و کارشناسان فضاها ک نفر از صاحب يـ١٣

    ي و فرهنگيمعاون پرورش
نظران حسب مورد با دعوت معاون  ر کارشناسان و صاحبيشرکت سا ـ تبصره

  . بالمانع استي و فرهنگيپرورش
  :شرح وظایف

 در يآموز  دانشيها س و اداره اردوگاهي تأسيها ن استانداردها و شاخصييتع ـ١
  سطوح مختلف

  ها  اردوگاهي کليمش  و تعيين خطيگذار استيس ـ٢
 و تعداد يتشكيالت سازمان ها، ساختار و  اردوگاهيبند  ضوابط درجهيبررس ـ٣
    ازي مورد نيها پست

  ها نگهداري اردوگاه زات و يتجه يساز  جهت توسعه، استاندارديزير برنامه ـ٤
 به ي و تنوع بخشيساز  مولديها در راستا بررسي موانع و مشكالت اردوگاه ـ ٥
  ها  آني اختصاصيدرآمدها
ها عالوه بر بودجه  از اردوگاهين منابع و اعتبارات مورد ني تأميارائه راهکارها ـ ٦
   مصوب يسنوات

  ي کشوريها ن تعرفه خدمات اردوگاهيي و تعيبررس ـ٧
 ي به عهده شوراهايا  و منطقهي استانيها ن تعرفه خدمات اردوگاهييتع ـ تبصره

 . باشد يم) حسب مورد(ها و مناطق ها، شهرستان آموزش و پرورش استان
  ها  از آنيابيارزهاي  ها و مالک ن شاخصييها و تع نظارت بر عملکرد اردوگاه ـ ٨
 و ي دولتي عموميها، نهادها ا، سازمانه  جلب مشارکت دستگاهي برايزير برنامه ـ٩

  ها س و اداره اردوگاهيه در تأسيرين و موسسات خيري، خيردولتيغ
   شوراينامه داخل نييب آي و تصويبررس ـ١٠
  ها از اردوگاهي موردنيها نامه وهيد شييبررسي و تأ ـ١١

ربط  ي در اداره کل ذي و نظارت مرکزيگذار استيدبيرخانه شوراي س ـ1تبصره
  .شود ير مي داي و فرهنگياونت پرورشمع

توسط )  يا  و منطقهي، استانيمرکز(ها   اردوگاهي شورايابالغ اعضا ـ2تبصره
  .شود يس شورا صادر ميرئ

اي،  هاي استاني و منطقه ريزي اردوگاه تركيب و شرح وظايف شوراي برنامه ـ14ماده
  .دباش ي مي و نظارت مرکزيگذار استيمتناظر با تركيب شوراي س
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    اردوگاهسیرئ ـ15ماده 
ت مطابق ين افراد واجد صالحي از بيا  و منطقهي، استاني کشوريها س اردوگاهيرئ

جلسه  (ي اداريعال ي مصوب شورايا ران حرفهي نحوه انتخاب و انتصاب مدييدستورالعمل اجرا
  . شوند ير انتخاب و منصوب ميبه شرح ز)  آنيو اصالحات بعد٢٧/٢/١٣٩٥خ ي تار١٧٥

رکل فرهنگي هنري، اردوها و فضاهاي ي كشوري به پيشنهاد مد س اردوگاهيرئ ـ١
  .شود يوپرورش انتخاب و منصوب م پرورشي و با ابالغ معاون پرورشي و فرهنگي وزارت آموزش

 استان و با ابالغ ي استاني به پيشنهاد معاون پرورشي و فرهنگ س اردوگاهيرئ ـ٢
  .شود يب و منصوب موپرورش استان انتخا رکل آموزشيمد

د معاون ييو پرورش منطقه و تأ  به پيشنهاد مدير آموزش يا  منطقه س اردوگاهيرئ ـ٣
  .شود يرکل آموزش و پرروش استان انتخاب و منصوب ميپرورشي و فرهنگي استان و با ابالغ مد

د دوره يشود و تمد ي مدت چهار سال منصوب ميس اردوگاه برايرئ ـ1تبصره
   .مانع است باليت ويريمد

س و اداره مدارس و مراکز يت قانون تأسي با رعايدولت ري غ  س اردوگاهيرئ ـ2تبصره
  .شود يرضوابط و مقررات مربوط، انتخاب و منصوب مي و سايردولتي غي و پرروشيآموزش

 توسط موسس مدرسه يردولتي مدارس غي اختصاصيها س اردوگاهيرئ ـ3تبصره
  .شود ياردوگاه منصوب م ير داخليانتخاب و به عنوان مد

شنهاد مراجع يط و مقررات مربوط به پيت شرايس اردوگاه وابسته با رعايرئ ـ4تبصره
  . شود ي و منصوب ميس اردوگاه، معرفين اساسنامه و متناسب با سطح تأسي ا١١مندرج در ماده 

) ...اعم از پرورشي، فرهنگي، اداري و مالي و(س اردوگاه در تمام امور يرئ ـ16ماده
  .كند فه ميي وظ انجام) حسب مورد(ت دارد و زير نظر معاونت پرورشي و فرهنگي يمسئول

  ساختار و  نحوه اداره  ـ17ماده
 مورد يها  و تعداد پستيتشكيالت سازمان ها، ساختار و  اردوگاهيبند ضوابط درجه

ب يتصو با پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به يا  و منطقهياستان ،ياز در سطوح کشورين
  .رسد ي کشور مي و استخداميسازمان ادار
، ي و ضوابط ابالغيبند وزارت آموزش و پرورش موظف است مطابق درجه ـ18ماده

 و ي، پرورشي، آموزشي، ماليل ادارياز قب(از ي مورد ني انسانيروين نينسبت به تأم
  .دي در سطوح مختلف، اقدام نمايآموز  دانشيها اردوگاه) يخدمات

م و ي تعليها  بر اساس ساحتيآموز  دانشي ارائه خدمات به اردوهايراب ـ19ماده
ذوق و آشنا به  مند، خوش زه، عالقهيان متخصص، توانمند، با انگيد از مربيت، اردوگاه بايترب

  .ت دختران و پسران، برخوردار باشدي در جنسيي اردويها تياهداف و فعال
ها،    اردوگاهي منابع انساني و توانمندها مهارت يروزرسان به ارتقا و يبرا ـ20ماده

د به صورت مستمر در طول يها با ن دورهيا. شود ي و اجرا مي الزم طراحي آموزشيها دوره
  .آموزان، برگزار شود  دانشيازهاي متناسب با نيليسال تحص
شنهاد يها با پ  اردوگاهيير و عوامل اجراي مديف شغلي وظايليشرح تفص ـ12ماده

  . رسد يربط م يب مراجع ذي به تصوي و نظارت مرکزيگذار استي سيشورا
  آموزان رش دانشینحوه پذ ـ22ماده
توانند  ي ميآموز  دانشيها ها و اردو در قالب برنامه يلي تحصيها آموزان دوره دانش

، ي، ورزشي، ادبي، علمي، هنري اجتماعي، فرهنگي، آموزشيني  مختلف ديها نهيدر زم
 و يي و اردوي گروهيها تير فعالي و ساي زندگيها مهارت، ي، بهداشتي مهارتيفن
 متنوع اردوگاه يها ل از برنامهيام تعطي و ايلي اوقات فراغت در طول سال تحصيساز يغن

، يآموزان در ابعاد فرهنگ  دانشيازهاياردوگاه موظف است با توجه به ن. استفاده کنند
 يا  خود را به گونهيها تيها و فعال ، برنامهي و مهارتي، ورزشي، آموزشي، معنوياجتماع

ط يک محيآموزان، بتواند به عنوان  از دانشي کند تا ضمن پاسخ به نيجاد و ساماندهيا
  .دي نقش نمايفايآموزان، ا ت دانشي مطلوب و اثرگذار در تربيتيترب

خوابگاه، سالن ( بر اساس امکانات اردوگاه يآموز  دانشيرش اردوهايپذ ـ1تبصره
  . رديگ يصورت م) ي هنري فرهنگي، فضاهاي ورزشيها نيزم، يغذاخور

، به يلي تحصيها ک از دورهي در هر يآموز  دانشيرش اردوهايپذ ـ2تبصره
  .  مختلط ممنوع استي اردوهايت خواهد بود و برگزاريک جنسيتفک

  منابع مالی ـ23ماده
  وپرورش  وزارت آموزشيصياعتبارات مصوب و تخص ـ١

  ها  اردوگاهيي و جاردرآمدهاي اختصاص ـ٢
  ها ، خيرين، نهادها و سازمانيهاي مردم كمك ـ٣
  اي اعتبارات استاني و منطقه ـ٤
  آموزش و پرورش استان، شهرستان و منطقه ي شوراهايها کمک ـ ٥

ها، مطابق  ر دستگاهي و وابسته به سايردولتي غيها  اردوگاهيمنابع مال ـ تبصره
 . شود ينه مي هزن وين و مقررات مربوط تأميقوان

  یابینظارت و ارز ـ24ماده
ها و  ها، مالک ها بر اساس شاخص  اساسنامه و عملکرد اردوگاهي اجرايابينظارت و ارز

 و ي، به عهده معاونت پرورشينظارت مرکز  و يگذار استي سي مصوب شورايها استاندارد
ن ي اياوزارت آموزش و پرروش موظف است گزارش ساالنه اجر. باشد ي ميفرهنگ

  .دي آموزش و پرورش ارائه نمايعال ياساسنامه را به شورا
  ری سا
 يطي، تحت هر شرايآموز  دانشيها  اردوگاهير کاربريي و تغيواگذار ـ26ماده

  .ممنوع است
ه و ين اساسنامه حداکثر ظرف مدت شش ماه، تهي ايي اجرايها نامه وهيش ـ27ماده

  .ودش ير آموزش و پرروش ابالغ مي وزيبا امضا
  .شود ير لغو مير ضوابط و مقررات مغاين اساسنامه، سايب و ابالغ اي تصوبا ـ28ماده

جلسه ن يششم  و   نود  و در نهصدآموزي هاي دانشاساسنامه اردوگاه:  موضوع
  . به تصويب رسيد١٤/٤/١٤٠٠خ يعالي آموزش و پرورش، تار شوراي
  

  يرضا کاظمي                       عل                                   يمحمود امان
  دبير شورا                                                سرپرست وزارت آموزش و پرورش 
  

  . مورد تأييد است، به اجرا گذاشته شودآموزي هاي دانشاساسنامه اردوگاه
  يسيم رئيد ابراهيس ـ عالي آموزش و پرورش رئيس جمهور و رئيس شوراي

 

  ٢١/٩/١٤٠٠                                                           ص     ـ١٠ ـ٠٠ ـ٨٨٠رهشما
  جناب آقاي دکتر مجید اکبرپور

  مدیرعامل و رئیس محترم هیأت مدیره شرکت روزنامه رسمی جمهوري اسالمی ایران
 گر يم در خصوص اساسنامه نهاد تنظ١٨/٥/١٤٠٠ مورخ ٤٧٤بدينوسيله تصميم جلسه 

. گردد ايفاد مي) به شرح پيوست(بخش صنعت نفت، گاز، پتروشيمي و صنايع وابسته 
قانون اساسي، ) ٤٤(هاي كلي اصل   قانون اجراي سياست٦٩خواهشمند است وفق ماده 

  .تصميم صدراالشاره در آن روزنامه درج گردد
   رضا شيواـرئيس مركز ملي رقابت 

  
  گر اساسنامه نهاد تنظیم  بررسیمصوبه شوراي رقابت در خصوص

  بخش صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته
  )١٨/٥/١٤٠٠ شوراي رقابت مورخ ٤٧٤تصميم جلسه  (

هاي   در بخشي و قانونيعيبا توجه به وجود انحصارات مختلف از جمله انحصارات طب
رده نفت، گستهاي  تيره فعاليه در زنجين مواد پايع تامين خوراک و صناي، تاميرساختيز

 ين فعاالن اقتصادينه رقابت سالم و شفاف بيجاد زمي کشور، به منظور ايميگاز و پتروش
 قانون ۴۴ اصل ي کليها استي سي قانون اجراي اصالح۵۹اده من بخش به موجب يا

 قانون ۱۳ماده  و" ۱۳۹۷ب سال و قانون اصالح قانون مذکور مص۷موضوع ماده " ياساس
گر بخش صنعت  ميه نهاد تنظمس و اساسنايشنهاد تاسينفت، پوزارت ارات ياختوظايف و 
ب ي به تصوي قانونمراحل ي طير برايع وابسته به شرح زي و صنايمي پتروش.نفت، گاز

 :رسد  مي رقابتيشورا
 بستهواصنايع و شيمي وپترز، گا، تنظيمگر بخش صنعت نفتد ساسنامه نهاا
 :ندرومير به كاط مربووح معاني مشردر ير ت زصطالحان و اگاواژ ـ1دهما
ب مصو ـ ساسين اقانو) ٤٤(صل ا كلي ي سياستهاياجرن اقانو: نقانو ـ١ ـ١
 . آنيبعدت صالحاو ا ـ ١٣٨٦
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 .نقانو) ٥٣(ده ماع قابت موضو ريراشو: را شوـ١ ـ٢
وش فرو يع زتو و يزساهخيرو ذپااليش ، شيميوپترز و بخش صنعت نفت گا:  بخشـ١ ـ٣

در فعاليت ه  نحوياكه برز گاو ستي نفت د بااليفعاليتهااز ندسته  آياستثنا نفتي به يهاآوردهفر
 .د داردجووبط مصرحي اسالمي ضو ايرامجلس شوب نين مصواها بهموجب قوآن

 .بستهواصنايع و شيمي وپترز، گا، تنظيمگر بخش نفتد نها: د نهاـ١ ـ٤
 ازوهايتخصصي زيرمجموعه نهاد به صورت بهاي  کميته: تخصصيهاي   کميتهـ١ ـ ٥

 .شود  ميمشورتي تخصصي حسب مورد ايجاد
بخش فعاليت در حقوقي كه ص شخااكليه : حقوقي تحت تنظيمص شخا اـ١ ـ ٦

 .)يغيردولت اعم ازدولتي و(ند  داريرتجا
 :ستاير ح زبه شرد  نهايعضاا تركيب ـ2دهما
ب و نتخاا اب در بخش يدقتصاو يک نفر صاحب نظر اصاحبنظر فني  يک نفر ـ٢ ـ١

 .ير نفتکم وزح
 .ر فني با انتخاب و حکم وزير صنعت، معدن و تجارتنفر صاحبنظ يک ـ٢ ـ٢
بخش به در حقوقي  و يک نفر صاحب نظر يدقتصاا نفر صاحبنظر يک ـ٢ ـ٣

 .راشوب نتخاا
 .انير ايورزكشادن و معا، صنايع، گانيزرباق تاب انتخاانفر صاحبنظر به  يک ـ٢ ـ٤
 .انيرانتخاب اتاق تعاون ابه  يك نفر صاحبنظر ـ٢ ـ ٥
 . يک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پااليش نفتـ٢ ـ ٦
 . يک نفر صاحب نظر به انتخاب انجمن صنفي کارفرمايي صنعت پتروشيميـ٢ ـ٧
 .انيراصنعت نفت ن سيورافدب نتخاابه فني  يك نفر صاحبنظر ـ٢ ـ ٨
 .قضاييهه ييس قورحكم و ب نتخاابه ت قضااز نفر  دو ـ٢ ـ٩

 .باشد  ميدر کليه موارد باال منظور از صاحب نظر، صاحب نظر در بخش ـ1تبصره
رئيس شورا، با حكم ب و نتخااكثريت  ايرأبا و عضا ابين د از ئيس نها رـ2هتبصر

د ئيس نهاربا حكم و عضا اكثريت  ايرأبا و عضا ابين د از ئيس نهارنائب . دميشوب منصو
 .دوميشب منصو

 كلي يسياستهان  قانو٥٣ده ما) ب(بند عضا به موجب ب انتخاايط ا شرـ3هتبصر
 .ميباشد، ٤٤صل ا

 كلي يسياستهان  قانو٥٦ده تنظيمگر به موجب ماد نهال از يط عزا شرـ4هتبصر
 .ميباشد، ٤٤صل ا

ب غياو در ئيس رياست ربه و عضا م اسودوقل ا حدربا حضود نهات  جلساـ 5ه تبصر
بر وط  حاضر مشريعضااكثريت  ايرأبا د نهات تصميما. شتداهد اسميت خوريس ئرنائب او 
) ٦١(ده ماص خصود در نهات تصميماد و هد بوا كمتر نباشد معتبر خويرأپنج از كه آن
. مثبت باشددر آن قل يك قاضي عضو نيز ا حديرأشت كه داهد اخور عتبااتي رصون در قانو
 .ددقليت نيز به نحو مقتضي قيد گر ايو رأبايد نظر د  نهايت و رأتجلسارصودر 

ده ماو ) ٥٦(ده ما، )٥٥(ده ما، )٥٣(ده ما) ب(بند رج در يط منداعايت شر رـ3دهما
جه درسببي و نسبي ن بستگاد و  نهايعضاا. مي ميباشدالزد ا نهايعضا ايابرن قانو) ٦٨(

حقوقي ص شخاار اديا سهامه مديرت عضو هيا، نند مديرعاملانميتون نااول از طبقه اول آ
به ن فعاليتشااز دوره پس ل سادو نند تا انميتود  نهايعضااهمچنين . تحت تنظيم باشند

سازمان بورس . ينددرآحقوقي تحت تنظيم ص شخاامديرعاملي ه و هيئتمديردر عضويت 
 .باشند  ميو اوراق بهادار و سازمان ثبت اسناد و امالک کشور مکلف به رعايت احکام اخير

 :ستاير ح زبه شرد، نهارات ختياو اظايف  وـ4دهما
، بخشوده محدن، در قانو عقابتي موضور ضدييههارويق د تشخيص مصاـ٤ ـ١
 .نقانو) ٥٨(ده ما) ١(بند ع موضو

ع موضو، بخشن در قانو) ٤٨(تا ) ٤٤(اد مرتبط با موارد يابي موو ارز تشخيص ـ٤ ـ٢
 .نقانو) ٥٨(ده ما) ٢(بند 

رات ختيا اياجرر ابهمنظوزم  اليلعملهاراستوو دهنماها غ رابالو اين و تدـ٤ ـ٣
 .بخشدر تفويضي 
 وكاالها زار سترسي به باديط اشرار و مقد، لعمل تنظيم قيمتراستود تصويب ـ٤ ـ٤

 نقانو) ٥٨(ده ما) ٥(بند ع موضوط مربورات عايت مقرربا رد هر مو در يرنحصات اخدما
بط اضوو تبعيض ون سترسي بد ده نحويلعملهاراستودجمله ، از بخشوده محددر 

 مرتبط با يتعرفههاو شيمي وپترو  پااليشي يحدهاراك واخوصي و تخصيارقيمتگذ
 ويع زتول و نتقات الوله و خدماط  خطويشبكهها، هارنبادر، ايرساختي مانند بنات زخدما

 . مرتبطيرنحصااجانبي ت خدماسوآپ و ترانزيت، 
با د عضو نهات قضااز با حكم يكي ن  قانو)٦٠(ده ماع سي موضوزرباو  تحقيق ـ٤ ـ ٥

سي زربادر نفت وزارت قانوني رات ختيااين بند نافي ع اسي موضوزربا. وده آنتعيين محد
 .مرتبط نميباشدت تأسيسااز فني 

حقوقي ص شخاا كليه ير فعاليت تجايابرزم  اليلعملهاراستود تصويب ـ٤ ـ ٦
تضمين  و ي جلوگيريرنحصاو اابتي قر ضدييههااز روند ا كه بتويتحت تنظيم به نحو

 .هم كندابخش فرت خدمات و عرضه با كيفيت محصوالار ستمرو اتأمين 
 .نقانو) ٦١(ده ماع موضورات ختيا اـ٤ ـ٧
 .دبالغي نهاابط اضورات و مقرو لعمل راستودعايت ربر رت نظاو  پايش ـ٤ ـ ٨
ر و كا و  كسبيهازبه مجوط لعمل مربوراستوب دچورچهال و صوا تنظيم ـ٤ ـ٩

بخش در تحت تنظيم ص شخا در اي كليدي سمتهايابط صالحيت حرفهاين ضووتد
  .نقانو) ٧(ده ماع موضو

 تدوين و ابالغ استانداردها و ضوابط فني فعاليت در بخش به صورت عام و ـ1تبصره
 .به دور از تبعيض همچنان در حيطه اختيارات وزارت نفت خواهدبود

رات و ختيااكليه ن، قانو) ٥٩(ده ما) لفا(بند ) ٢(ء جزد  به موجب مفاـ2هتبصر
و شركتها و ها نمازكليه ساو نفت را، وزارت شوده، از ين ماح در امصرد ظايف نهاو
 .دها سلب ميشودنهاو ها هستگادساير و  تابعه يحدهاوا

ت تشكيالر و ساختا. ميباشدد در مرکز ملي رقابت پشتيباني نهاو بيرخانه  دـ 5دهما
را، شوو نفت ك وزارت مشترد با پيشنهاد مي نهااستخدو امعامالتي و  مالي نامه آيينو 
 .سدرميان يرت وزساسنامه به تصويب هيأاين اتصويب ه از سه مات مدف كثر ظراحد

) پ(بند ) ١(ء جزع موضوارض حقوقي تحت تنظيم مكلفند عوص شخا اـ 6دهما
كه د را اتي ساالنه مرتبط خومد عمليارم درآهزده تا سه يک به ماخذ ن قانو) ٥٩(ده ما

بانكي تمركز ب ختصاصي به حساامد ان درآبه عنود، تعيين ميشوان يرت وزتوسط هيا
د، ميشوم عالانها آقابت به ركه توسط مركز ملي ر،  كل كشويدارنهاخزم بناط مربوه جوو

ر ان آن دكه همه ساله ميزده ين ماع اختصاصي موضوامد درآمحل ر از عتباا. يز نمايندوار
توسط مركز ط قانوني مربورات مقرو نين اعايت قوربا د تي تعيين ميشواجه سنودنين بواقو

 و يرجا (يخت هزينههاداپرو  تأمين يابرو يافت ر در كل كشويدارنهاخزاز قابت رملي 
 .دهد بواخوف مصرص و ختصااقابل د به نهاط مربو) ياسرمايه

حقوقي تحت ص شخاه از ادين ماع اختصاصي موضوامد ت درآ مطالباـه تبصر
ب مصو» رعمومي كشوت محاسبان قانو«) ٤٨(ده قابت طبق مارمركز ملي م عالاتنظيم با 

 .دهد بواخول صووقابل  آن، يبعدت صالحا و ا١٣٦٦
ص از خان كنندگافمصراز حمايت و تعرفهها در جتماعي ت امالحظال عما اـ7دهما

 و گيرد ين و مقررات قانوني مربوط صورت مياي به موجب قواننه رايار كاز و  سايگيررطريق بهكا
 .ددميگر تأمين تياسنو جهدبو نيناقو در طمربو بمصو راتعتباا محل از آن از ناشي مالي ربا

. نمايدل سارا اربالفاصله به شود را خوت مصوبات و ست كليه تصميمااموظف د  نهاـ 8دهما
را تب امر، ندابدد خوت يا مصوبان و انومغاير با قت را ين مصوبا ايركا روز ١٥ف ظررا چنانچه شو

 .هستندا الجرا زمالد، نها تتصميمارت ينصواغير ؛ در ميكندغ بالد ابه نهاح صالل و اعمااجهت 
 .سترا اها شوتفصل مغايرو حل و  مرجع تشخيص ـه تبصر

ع طاله اپايگادر مد ر روزآبهطود را خواي االجر الزمت ست مصوبااموظف د  نهاـ9دهما
 يلعملهاراستوو دييننامهها ، آبطابه ضوم سترسي عمون دمكاو امنعكس كند د ساني نهار

ت مصوباو هم كند افرت طالعاابه آزاد سترسي ر و دنتشان اعايت قانوربا را مرتبط با بخش 
 .ئه نمايدرا ارابه شور يكباه هر شش ماد را خود عملكرارش گزو مشخص ا را الجرا زمال

تغيير رد مود توسط نهادامي که بخش مادر مل عرد فعلي مورات  كليه مقرـ10دهما
 .ستاباقي د خوت به قو، ستانگرفته ار يا لغو قرو 

 يلعملهاراستوت و دعايت مصوباربه م ملز، حقوقي تحت تنظيمص شخاا  كليهـ11دهما
 رويه مصداق نهاد، تشخيص به مذکور هاي تخلف از مصوبات و دستورالعمل. ميباشندد نها
 ۹ و ماده ١١ بر مشتمل قفو ساسنامها. باشد مي قانون) ٤٥ (ادهم موضوع رقابتي ضد

 .سيدر به تصويب ١٨/٥/١٤٠٠رخ قابت مو ريرا شو۴۷۴ه در جلسه تبصر
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