
   ايليا ي مربيان  مركزي  اوجمه اساسىامه 

  

 ( 1367/ 3/  19 هَسخ   ػبلي آهَصش ٍ پشٍسش ،  ضَساي 451جلسِ   هػَة) 

  
   :  اٍل  فػل

 :  كليبت

  هكبسم ثِ   يبثي ، دست  اسالهي  جوَْسي  دسحكَهت  آى تجغ  ٍ ثِ  اسالم  همذس  دسآييي  ٍ تشثيت اص تؼلين   غبيي  ّذف

تَاًب ،   خذاي ضبيستِ   ثٌذگي  همبم  ثِ ٍغَل   دسجْت  دس غشاط هستمين  ٍحشكت  ٍ صكيِ هغوئٌِ   ًفسي  يبفتي،   اخاللي

 .  است  اًسبى  فغشي  ّبي اص صهيٌِ  ثب استفبدُ

، ثِ   ثش اييثٌب.   ٍ هذسسِ  خبًَادُ  ثب غفب ٍ ثب ّذف  اصكبًَى ّبي  است  ػجبست  ٍ تؼبلي  تشلي  ايي  ٍاسبسي  هْن  دٍ سكي

ثيي   ٍ ايجبد ّوبٌّگي  تشثيتي  ّوكبسي ّبي  تحكين  دسجْت  دٍكبًَى  ايي  ثيطتش استجبط هيبى ّش چِ   هٌظَس ثشلشاسي 

غيش   اي ، هإسسِ است   ػوَهي  اخالق  افكبس ٍ تشثيت  ٍ تْزيت  آى ّب ّذايت  اص اّذاف  ٍيب ثخطي  توبم  كِ  هشاكضي  كليِ 

اص   كِ«   ايشاى  اسالهي  جوَْسي  اٍليب ٍ هشثيبى  هشكضي  اًجوي»   ًبم ، ثِ   ٍ پشٍسش  آهَصش  ٍصاست ثِ  تِ ، ٍاثس  اًتفبػي

 .گشدد   هي  خَاّذ ضذ تطكيل  ًَضتِ  «اًجوي » ،  اسبسٌبهِ   دس ايي  پس  ايي

  ًوبيٌذُ) ٍصيش   همبم  لبئن  ثب ػٌَاى  سشٍ پشٍ  ٍصيش آهَصش  اص جبًت  هٌػَة  صيش ًظش هذيشيتي  كِ  است  اي هإسسِ  اًجوي

ٍ   ، سبصهبًذّي  گشدآٍسي ثِ   هشدم جبًجِ   ّوِ  ٍ ّويبسي  اصهطبسكت  هٌذي  ٍ ثب ثْشُ  صهيٌِ  دسايي( االختيبس ٍصيش   تبم

 .كٌذ  هي الذام  اسبسٌبهِ   دس ايي  هٌذسج  ضشح  ثِ   تشثيتي  خذهبت  ػشضِ

  

 :  دٍم  فػل

 :  اًجوي  ّذف

 :ثبضذ   صيش هي  ضشح ثِ   اًجوي  اّذاف  -1هبدُ 

ٍ   ، ًَجَاًبى كَدكبى  سضذ ٍ پشٍسش ثب هسبئل   دس ساثغِ  اسالهي  هؼبسف  ثِ  ٍ هشثيبى  ، هبدساى  پذساى  تش سبختي آگبُ -1

 .  ٍثْذاضتي  جتوبػي، ا ، سيبسي   ، ػبعفي  ، سٍاًي  هؼٌَي  هختلف  اصجْبت  آًبى  ًيبصّبي ثِ   ثبتَجِ  جَاًبى

 .  فشصًذاى  پشٍسضي  هسبئل  ثِ  ًسجت  دساٍليبء ٍ هشثيبى  آى  احسبس  ّب ٍ تمَيت هسإٍليت   تجييي  -2

 .ديگش   اص عشف  ٍ فشصًذاى  عشف  اصيك  اٍليب ٍ هشثيبى  ثيي  غويوي  ساثغِ  ٍ تحكين  ايجبد ٍ تمَيت  -3

 .  ٍ جَاًبى  ، ًَجَاًبى  دسكَدكبى  خَدآگبّي  ٍتمَيت  ضخػيت  هجبًي  تحكين  هَججبت  كشدى  فشاّن  -4

  ٍ جَاًبى  ، ًَجَاًبى  كَدكبى ٍ سٍاًي  سضذ ثذًي هبًغ  كِ   ٍ يب ػَاهلي  ًبسبصگبسي  هَجت  كِ  ػللي  ٍ ثشسسي  هغبلؼِ  -5

 .ثشٍص   ٍهَاًغ  ػلل  سفغ  ساُ ّبي  كطَس ضَد ٍ پيذاكشدى

  ساٌّوبيي  ٍ هَسدًيبص كطَس جْت  ضشٍسي  ٍتخػع ّبي  ٍجبهؼِ  خبًَادُ  التػبدي  هسبئل  اٍليب ثِ  آضٌب سبختي – 6

 .فشصًذاًطبى   ضغلي



   ايليا ي مربيان  مركزي  اوجمه اساسىامه 

  جوَْسي  ٍ پشٍسش  آهَصش دسپيطجشد اّذاف  آًبى  جبًجِ  ّوِ  هطبسكت  جْت  هشدهي  ٍ ًيشٍّبي  اهكبًبت  جزة  -7

 .  ايشاى  اسالهي

  

 :  مسَ  فػل

 :  اًجوي  ٍظبيف

 :  اّذاف  ثِ  ًيل  سٍش ّبي  -2هبدُ 

 .  ٍتشثيتي  آهَصضي  هسبئل  عشح  آصاد جْت  ٍ ثحث  سخٌشاًي  هجبلس  تطكيل  -1

 .غبحت ًظش   اص استبداى  گيشي ثب ثْشُ   آهَصضي  كالس ّبي  ّب ٍتطكيل  دٍسُ  ثشگضاسي  -2

ٍ   ، تشثيتي تحػيلي  هطكالت  ثِ  اٍليب ٍ سسيذگي  ٍ ساٌّوبيي  هطبٍسُ  هشاكض جْت  ٍ تأسيس  ايجبد اهكبًبت  -3

 .  آهَصاى داًص  خبًَادگي

  اٍليبء ٍ هشثيبى  اًجوي ّبي اص عشيك  دس حذ اهكبى  آهَصاى داًص  ثشاي  هٌبست  سفبّي  ٍاهكبًبت  الصم  ايجبد تسْيالت – 4

 .  هذاسس

 .  هذاسس  اٍليب ٍ هشثيبى  اًجوي ّبي  فؼبليت  افضايص  ثشاي ايجبد صهيٌِ  – 5

  فشاغت  ايبم  ثشاي  ثِ خػَظ  سبلن  ٍتفشيحي  پشٍسضي  ّبي  ثشًبهِ ٍ اسائِ   تْيِ  دسجْت  ثب اٍليب ٍ هشثيبى  ّوكبسي  -6

 .  آهَصاى  داًص

  

 :  چْبسم  فػل

 :  اًجوي  اسكبى

 :ػجبستٌذ اص   اًجوي  اسكبى  -3هبدُ 

   يػبل  ضَساي  - الف

  هشكضي  سبصهبى  - ة

  سشاسشي  كٌگشُ  - ج

  

 :  ػبلي  ضَساي  - الف

 :  صيش است  ضشح ًفش ثِ   اص دٍاصدُ  هشكت  ػبلي  ضَساي  -4هبدُ 

 .  ٍ پشٍسش  ٍصيشآهَصش   -1

 .  اٍليب ٍ هشثيبى  هشكضي  دساًجوي  ٍ پشٍسش  ٍصيشآهَصش  همبم  لبئن  -2

 .  ٍ تشثيت  تؼلين  هسبئل ا ثِ آضي  يك ًفش اص سٍحبًيَى   -3

 .  يك ًفش پضضك   -4
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 ( .يك ًفش   تحػيلي  اص ّش دٍسُ) آهَصضگبُ ّب   پشٍسضي  ًفشاص سؤسب يب هشثيبى  سِ   -5

 .  ٍ سٍاًطٌبس  ٍتشثيت  تؼلين  يب كبسضٌبس  دٍ ًفش هتخػع   -6

 .ثبضٌذ   هذاسس  اٍليب ٍهشثيبى  ػضَ اًجوي كِ   پشٍسشٍ   دس اهشآهَصش  هطبسكت هٌذ ثِ  ػاللِ  ًفش اص اٍليبي  سِ   -7

  سبل 2  هذت  ثشاي  ٍ پشٍسش  ٍصيش آهَصش  ٍصيش ٍ تػَيت  همبم پيطٌْبد لبئن   ثٌب ثِ  ػبلي  ضَساي  اػضبي  -1تجػشُ 

 .  است ثالهبًغ   اص آًبى  هجذد ّشيك  ضًَذ ٍ اًتخبة هي تؼييي

ٍ   ٍصيش آهَصش  ٍ ثِ  اًتخبة«   سشاسشي كٌگشُ     » ٍصيش ثب   همبم لبئن  اص هطَست  پس  ثٌذ ّفت  افشاد هَضَع  -2 تجػشُ 

 .پيطٌْبد خَاٌّذ ضذ   پشٍسش

  ، هطتْش ثِ  اسالهي جوَْسي  ًظبم  ثِ  ، هإهي فميِ   ٍاليت  ، هؼتمذ ثِ  ثبيذ هسلوبى  ػبلي  ضَساي  اػضبي  -3تجػشُ 

 .ثبضٌذ   ٍ سفتبس اسالهي  اخاللي  فضبئل

  جلسِ  ٍصيش خَاّذ ثَد ٍ ضَسا دس اٍليي  همبم  ثب لبئن  ٍي  ٍ دس غيبة  ٍپشٍسش  ضَسا ثب ٍصيشآهَصش  سيبست  -4تجػشُ 

 .خَاّذ كشد   خَد اًتخبة  اػضبي  اص ثيي  سبل  يك  هذت  دثيش ثشاي  يك

 .ضَسا خَاّذ سسيذ   تػَيت ٍ ثِ   تْيِ  سظ سئيسضَسا تَ  داخلي  ًبهِ آييي   -5تجػشُ 

  

 :ثبضذ   صيش هي  ضشح ثِ   ػبلي  ضَساي  ٍ ٍظبيف  اختيبسات  -5هبدُ 

 . اسبسٌبهِ   دس ايي  هٌذسج  اّذاف  ثش هجٌبي  اًجوي  اجشايي  سيبست ّب ٍ خظ هطي تؼييي  -1

 .آى ّب  اداسُ  چگًَگي هَسد ًيبص ٍ  ّبي كويتِ   تطكيل  دسثبسُ  اتخبد تػوين  -2

 .ٍصيش   همبم لبئن   اص عشف  هغشٍحِ  دسهَسد پيطٌْبدّب ٍ گضاسش ّبي  ٍ اتخبر تػوين  ثشسسي   -3

ٍ   اٍليب ٍ هشثيبى  الوللي  ثيي ثب فذساسيَى   فشٌّگي  ّوكبسي ّب ٍ هجبدالت  دسهَسد ًحَُ  ٍاتخبر تػوين  ثشسسي   -4

 .  ثشاثش همشسات هطبثِ   هإسسبت

  اًمالة  سبصهبى ّب ، ًْبد ّبي  ٍ يب حمَلي  حميمي  اضخبظ  ٍ ّذايب اص عشف  كوك  دسهَسد لجَل  اتخبر تػوين   -5

 ( ّب ٍ غيشُ  كبسخبًِ   ٍ سْبم  ٍ غيشهٌمَل  هٌمَل ، اهَال  ، هَلَفبت  ًمذي اص ٍجَُ   اػن)   دٍلتي  ٍ هإسسبت  اسالهي

ٍ پشٍسش   آهَصش  ٍ اداسات  استبى  كل  ، اداسُ  هشكضي  اًجوي  داخلي  ٍ هبلي  اداسي  ّبي  ًبهِ  آييي  ٍ تػَيت  تذٍيي   -6

 . 

  ٍاحذّبي  دساًجوي ّبي  هشدهي  كوك ّبي  كشدى ٍ ّضيٌِ  دسيبفت  هشثَط ثِ  ّبي ًبهِ  آييي  ٍ تػَيت  تذٍيي   -7

 .  آهَصضي

دس   اهَس اًجوي هشثَط ثِ   ٍ هتػذيبى  ، هسإٍالى ،كبسضٌبسبى   لهسإٍ  كبسضٌبسبى  ٍظبيف  ضشح  ٍ تػَيت  تذٍيي   -8

 . اثالؽ   جْت  ٍ پشٍسش  ٍصيشآهَصش ثِ   ٍ پيطٌْبد آى  ٍ پشٍسش  آهَصش  ٍ اداسات  كل  اداسات

 .  آهَصضي  ٍاحذّبي  اٍليب ٍهشثيبى  اًجوي  ًبهِ  آييي  ٍتػَيت  تذٍيي   -9

 .  اسبسٌبهِ هفبد  اجشاي  ثشحسي  ًظبست   -10
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 ( : هذيش ػبهل ) ٍصيش   همبم لبئن  ٍ ٍظبيف  اختيبسات  -6هبدُ 

 . هَضَع   ثشحست  ٍ پشٍسش  اصتأييذ ٍصيشآهَصش  پس  ػبلي  ضَساي  هػَثبت  ٍ اجشاي  اثالؽ   -1

 .  اهَساًجوي  جشيبى  ثشحسي  ًظبست   -2

 .  ػبلي  ضَساي ثِ   تمذين  جْت  ثَدجٍِ   ، تشاص ًبهِ  سبليبًِ  گضاسش  ٍتٌظين  تْيِ   -3

 .  ػبلي  ضَساي ثِ  اًجوي  پيطجشد اّذاف  جْت  الصم  عشح ّب ٍ پيطٌْبد ّبي  اسائِ  -4

 .  ثشاثشهمشسات  اًجوي  ٍ هؼبهالتي  ، هبلي حمَلي   لشاسداد ّبي  ػمذ ٍ اجشاي   -5

 . اسبسٌبهِ   ايي 5  هبدُ 2ثٌذ  هَضَع  اليع  ضَساي هػَثبت   ثبسػبيت  الصم  ّبي كويتِ   تطكيل   -6

 .  ثشاثش همشسات  هشكضي  اًجوي  كبسكٌبى  ٍػضل  ًػت   -7

 .  لجل ضَساي   هذت  اص اًمضبي  لجل  هبُ 2،   ػبلي  دسضَساي  ػضَيت  جذيذ تػذي  اػضبي  هؼشفي   -8

  

 :  هشكضي  سبصهبى   - ة

 :  ىآ  ػول  ٍ حَصُ  اًجوي  سبصهبى  -7هبدُ 

، ضْشستبى ّب ٍ  كل  ، اداسات  دفتش هشكضي  ضبهل  ايشاى  اسالهي  جوَْسي  اٍليب ٍ هشثيبى  اًجوي  فؼبليت  حَصُ   -1

  دس توبم( ، داًطسشا  ، ٌّشستبى   ، دثيشستبى  تحػيلي ، ساٌّوبيي  اص دثستبى  اػن)   تحػيلي  ّبي دٍسُ  ٍ كليِ  هٌبعك

 .ضَد  اصكطَس هي  خبسج  همين ساًيبى اي  كطَس ًٍيض دسهذاسس  سغح

 .ضَد   هي  اداسُ(  هذيشػبهل ) ٍصيش   همبم  ، صيشًظش لبئن  دس تْشاى  اًجوي  هشكضي  سبصهبى  -2

  ثشحست  ٍ پشٍسش  آهَصش ، دس اداسات   هذيشكل  صيش ًظش هستمين  هسإٍل  كبسضٌبس  يك  دسهشكض ّشاستبى  اًجوي  -3

 .  خَاّذ داضت  ٍ حست ضشٍست چٌذ هتػذي  اداسُ  سئيس صيش ًظش هستمين   هسإٍل  يك  هحل  جوؼيت  ًيبص ٍ تٌبست

اص   ٍ يب هأهَسيت  ، اًتمبل  استخذام  اص عشيك  ٍ همشسات  لَاًيي  هَسد ًيبص خَد سا عجك  اًسبًي  تَاًذ ًيشٍي  هي  اًجوي  -4

  التحميمي  ، حك  التذسيسي ، حك  ، لشاسدادي دٍلت   ثِ  ٍاثستِ  ديگشدٍلتي  ٍ يب ّش دستگبُ  ٍ پشٍسش  آهَصش  خَد ٍصاست

 .كٌذ   تأهيي  الضحوِ حك  يب پشداخت  حضَس دسجلسِ حك  يب ثب پشداخت

 .  است  ٍصيش ثالهبًغ  همبم  اصتأييذ لبئن  پس  ثب احشاص غالحيت ،  افتخبسي  ًيشٍّبي  اًتػبة  -5

 .ضَد  غبدس هي  اٍليب ٍهشثيبى  اًجوي  هخػَظ  ٍآسم  ثب ػٌَاى  اًجوي  ّبي  ّب ٍ اعالػيِ ًبهِ  كليِ  -6

  دفتش هشكضي  سبصهبى سا دس تطكيالت   الصم  ثذاًذ تغييشات  ضشٍسي  خَد ، ّش هَلغ  اّذاف  پيطشفت  جْت  اًجوي  -تجػشُ

 .خَاّذداد   اًجبم  ٍ پشٍسش  آهَصش  ٍصاست ٍ ثَدجِ   دفتشتطكيالت  ثب ّوكبسي  يب هشاكض استبى ّب ٍضْشستبى ّب ٍهٌبعك

  

 :  سشاسشي كٌگشُ   -ج

 :اص   هتطكل  است  هجوؼي  كٌگشُ  -8هبدُ 
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 .  ػبلي  ضَساي  اػضبي   -1

 .  اص ّشاستبى  هسإٍل  كبسضٌبس  ٍ يك  هسإٍل  يك: لشاس   كطَس ثِ  اٍليب ٍ هشثيبى  ّبي اًجوي  اصكبسكٌبى   -2

 . هٌغمِ   آى  اًجوي ّبي  يك ًفش ثب اًتخبة  اص ّش هٌغمِ( اًجوي ّب   اػضبي)   آهَصاى  اًصاص اٍليب ٍ د  هٌتخجي   -3

 . هٌغمِ   آى  سؤسبي  اًتخبة  ًفش ثِ  يك  كطَس اصّشهٌغمِ  هذاسس  اص سؤسبي  هٌتخجي   -4

 .  هشكضي اًـجوي   ٍ دػـَت  تطخيع  ثِ  ٍ اهَس اجتوبػي  ٍ تشثيت  تؼلين  ٍ هتخػػبى  داًطوٌذاى   -5

 .  هشكضي  اًجوي  ٍ دػَت  تطخيع ّب ، سبصهبى ّب ٍ ًْبد ّب ثِ   ٍصاستخبًِ  ٍ كبسضٌبسبى  هسإٍالى  -6

 .ضَد ديگش ثشگضاس هي  هٌبست  يب دسهحل  ثبس دس تْشاى  يك  سبل  ّش يك  االهكبى  حتي  سشاسشي  كٌگشُ  -1تجػشُ 

،   اسالهي  جوَْسي  اٍليبء ٍ هشثيبى  اًجوي  كبسكشد سبليبًِ  گضاسش  استوبع  سشيسشا  گٌكشُ  هٌظَس اص تطكيل  -2تجػشُ 

 . اّذاف   ثِ  ًيل  خظ هطي ٍ تؼييي  اًجوي  اّذاف  پيطشفت  جذيذ دس جْت  پيطٌْبد ّبي  ، عشح  ًظشكلي  تجبدل

  

 :  پٌجن  فػل

 :دسآهذ 

 :خَاّذ ثَد اص   ػجبست  اًجوي  هبلي هٌبثغ   -9هبدُ 

 .ضَد  هي  دادُ  ٍ تخػيع  ثيٌي  پيص  دٍلت  سبالًِ  دس ثَدجِ  كِ  اًجوي  جبسي  اػتجبسات  -1

ٍيب سبيش   ٍ يبحمَلي  حميمي ، اضخبظ  خػَغي  ، ًْبدّب ٍ هإسسبت  دٍلتي  سبصهبى ّبي  اصعشف  اػغبيي  ّذايبي   -2

 .  هشدهي  كوك ّبي

  يب اثتكبس خَد اًجوي  هشدهي  اصكوك ّبي  ثب استفبدُ  كِ  اًجوي  تَليذات  اصفشٍش  اصسَد ًبضي  حبغلِ  دسآهذّبي   -3

 .  است  ضذُ تْيِ 

 .  است گشديذُ   تٌظين  تجػشُ 8ثٌذ ٍ  56ٍ  هبدُ  ٍ دُ  فػل   دس پٌج اسبسٌبهِ   ايي  -10هبدُ 

دس چْبس غذ ٍ   تجػشُ 8ثٌذ ٍ  56، هبدُ   ، دُ  فػل  ثش پٌج  هطتول  اٍليبٍهشثيبى  هشكضي  اًجوي  اسبسٌبهِ:  هَضَع 

هَسد   ثِ  است  غحيح. سسيذ   تػَيت  ثِ 1367/  3/  19هَسخ   ٍ پشٍسش  آهَصش  ػبلي  ضَساي  جلسِ  ٍ يكويي  پٌجبُ

 .ضَد   اجشاء گزاسدُ
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