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رس    رد   ت امناييأهي  مدرييت   هب شيوه   مردمي  اهي انهم توسعه مشاركتآنيي  مدا
 18/4/1957  اترخی    569   جلسهاصالحیه  و     1/2/77   اترخی    877    جلسه مصوب

 آموزش و رپورش عالي شوراي
  :مقدمه

( و زیرنظام راهبری و مدیریت 9یاتی ویژه هدف عملبه استناد مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش)به

  توساهه  مادار،   و تربیتای  آموزشای  هاای كیفیات برناماه   ارتقاای  و محوری مدرسه سیاست راستای و در

 و اجرایای  مادیریتی  ماا ی   نظاام  مادار،  تقویات   اماور  اداره و احداث در خیّرین و مردمی هایمشاركت

 تهیا   مادیریت  شایوه  به مردمی هایمشاركت وسههت»نامه آموزشی  آیین عدا ت برگسترش مبتنی مدار، 

 رسد.        می تصویب زیر به شرح به «در مدار، امنایی

ت ییاد شاورای آماوزش و     ساز واجد شرایط به درخواست شاورای مدرساه و  مدار، دو تی و خیّر -1هماد

  شوند.ت امنایی اداره میقه به صورت هی پرورش شهرستان یا منط

یک سال صاادر  به صورت موافقت اصو ی موقت و برای مدت   امنایی شدن مدار، تمجوز هی  -1تبصره

 شود.می قطهی تبدیلبه موافقت   در صورت احراز استانداردهای الزم وشود می

  شاورای آماوزش و   منطقه یاا ناحیاه آموزشای وجاود دارد    هایی كه بیش از یک  تانمركز اس در -2تبصره

ت تواند تصامی  هیا   های راهبردی خود مینامه و براسا، سیاستیینچارچوب این آ پرورش شهرستان در

 ربط واگذار نماید.امنایی شدن مدار، را به ادارات آموزش وپرورش مناطق یا نواحی ذی

شاوند   اداره مای  های مختلا  تحصایلی(  به صورت مجتمع آموزشی) شامل دورهمدارسی كه  در -3تبصره

هاای  فها یات   و  هاا كه برنامه جااز آن شود.تشکیل می« ت امنای مجتمع هی»ت امنا به عنوان صرفاً یک هی 

های آموزشی سنوات بیشتری را مجتمعبیشتری خواهد داشت و   بخشی دراز مدت اثر آموزشی و تربیتی در

و پارورش شهرساتان یاا منطقاه               ذا شورای آماوزش  دارند اختیار ات تربیتی وآموزشی دربرای ارائه خدم

 ی مجتمع تفویض نماید.ت امنااختیارات بیشتری را به هی  تواندیم

تجهیز آن  توسط خیّر یا  های احداث وای است كه حداقل نیمی از هزینهمدرسه مدرسه خیّرساز  -4تبصره

اداره امورمدرسه و استمرار حمایت ماا ی را   خیّرین تمایل به مشاركت دریّرین ت مین شده باشد و خیّر یا خ
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منطقه زیار   یا پرورش شهرستانتصویب شورای آموزش و كتبی خیّر و به پیشنهاد د. این مدرسه نه باشداشت

تمایال    مین حداقل مهادل نیمی از قیمت مدرسه دو تی موجودكه با ت  شود. خیّرینینظر هی ت امنا اداره می

 شوند.می نامهاین آیین سه را دارند  نیز مشمولبه مشاركت در بازسازی  توسهه  تجهیز و اداره  مدر

 و مقاررات  و قاوانین  در چاارچوب  كاه  شاود مای  محساوب  دو تی مدرسه امنایی  تهی  مدرسه -5تبصره

 كند.می فها یت منطقه / شهرستان وپرورشآموزش وزارت آموزش و پرورش و شورای هایسیاست

 اعضاي هيأت امناي مدرسه: -2ماده

  ت امنا()دبیر هی  مدیرمدرسه -1

 کی از مهاونان آموزشی مدرسه به انتخاب مدیر مدرسه ی -2

 از كاركنان پرورشی مدرسه به انتخاب شورای مهلمان  یک نفر كاركنان آموزشی و یک نفر از -3

 مربیان مدرسه یس انجمن او یا ورئ -4

 آموزان به انتخاب انجمن او یا و مربیان مدرسهیک نفر از او یای دانش -5

یا مدرساان   دانشگاه نظران و كارشناسان آموزشی یا فرهنگی ترجیحاً از استادان حوزه دو نفر از صاحب -6

ر و یک نفار  یک نفر به پیشنهاد خیّدر مدار، خیرساز  ) ایهای فنی و حرفهآموزشکدهو مراكزتربیت مهل  

 ت امنا(یید سایر اعضای هی مهرفی مدیر و ت  با

 خیّر یا نماینده خیّر(  رسازر مدار، خیّرین و یا مهتمدان محل )دیک نفر از خیّ -7

 )مانند مسجد(ورزشی و مذهبی محل فرهنگی  مراكز سسات وعضای شورایاری محله یا مؤا یک نفراز -8

 خدماتیو  موسسات تو یدی و ت مدیره مراكزمدیران یا اعضای هی  از یک نفر -9

رشاته و فها یات    متناساب باا   9در بناد    فارد ماذكور   كااردانش  ای وحرفهوهای فنیدر هنرستان -1تبصره

 شود.شاغل مرتبط انتخاب میم ین صاحبان حرف وب االمکان ازستان حتیهنر

ت نسبی اعضای هی  تایید اكثریت به پیشنهاد حداقل یک نفر و 9و 8و7و6افراد مندرج در بندهای  -2تبصره

 شوند.امنا انتخاب می

شاود و  مای  2و1ایگزین مدیر مدرسه مندرج در بنادهای    مدیر مجتمع جهای آموزشیدر مجتمع -3تبصره

 شوند.واحدهای مشابه در مجتمع تهیین میمتناظر با  5و4و3اعضای بندهای 

سال  2ی مدت رأی اكثریت نسبی برا با بین اعضا )به استثنای مدیر مدرسه( و رئیس هی ت امنا از -4تبصره

 شود.ب میانتخاب و با ابالغ رئیس اداره آموزش و پرورش منصو
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 3ت امنا توسط رئیس آموزش و پرورش شهرستان  منطقه یا ناحیه بارای مادت   ابالغ اعضای هی  -5هتبصر

  5و 4نامه بالمانع است. اباالغ اعضاای بنادهای    رعایت ضوابط این آیین شود و تمدید آن باسال صادر می

ساا ه  دهای خیریه و نیکوكااری  پان   یک سا ه و ابالغ شخص خیّر یا نماینده وی یا نماینده مؤسسات و بنیا

 خواهد بود.

با تصویب حداقل دو ساوم   هرگونه عزل یا تغییر اعضا )به استثنا مدیر مدرسه و اعضای حقوقی( -6تبصره

 گیرد.صورت می ناحیه یا منطقه یا ت امنا و تایید رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستاناعضای هی 

امنایی اداره شاوند. در   تتوانند به صورت هی نامه میین آیینراسا، اایثارگران ب مدار، شاهد و -7تبصره

  2مااده    8و 7و6هاای  جایگزین ردیا  ت امنا چهار نفر با مهرفی بنیاد شهید استان یا شهرستان تركیب هی 

)ظرف مدت  وزارت آموزش و پرورشدستورا همل اجرایی این مدار، با همکاری بنیاد شهید و  شوند.می

اباالغ و اجارا     نامهاین آیین 15ماده  3بندتدوین و پس از ت یید شورای طرح و برنامه شاهد مطابق  دو ماه(

 شود.می

یا تمایل به اداره  سسات و بنیادهای خیریه و نیکوكاری كه در احداث مدرسه مشاركت داشته ومؤ -8تبصره

 3دراین صاورت   مدار، شركت نمایند  ت امناینامه در هی توانند براسا، مفاد این آییند  میمدار، دارن

 شوند.می با مهرفی موسسات مذكور تهیین 2ماده   9و 8و7نفر موضوع بندهای 

 ت امنا:وظايف واختيارات هيأ -3ماده

های كالن آموزش و برنامه ا وهمبنای سیاست ضوابط و مقررات و بر ت امنای این مدار، در چارچوبهی 

 دار است:را عهدهپرورش  وظای  و اختیارات زیر 

هاای رسامی   های مربوط به بهبود كیفیت برناماه )ازقبیل فها یت تصویب برنامه ساالنه مدرسه بررسی و -1

  امور ی كاركنانهای آموزشی مناسب برابرنامه  برگزاری دورهفوق وهای آموزشی و تربیتی فها یت  مدرسه

آماوزان   داناش  مشااوره باه او یاا و    ت راهنماایی و خدما آموزان مدرسه بهداشتی كاركنان و دانش رفاهی و

 .ها و فضای مدرسه( به پیشنهاد مدیر مدرسهاستفاده از فرصت

  آموزانطالع او یای دانشهای آموزشی و پرورشی مصوب هی ت امنا باید به نحو مقتضی به ابرنامه -تبصره

 شهرستان یا منطقه مربوط برسد.آموزش و پرورش  یشورااداره و 

مورد نیاز اعتبارات  مین منابع وت  و )به پیشنهاد مدیرمدرسه( اعتبارات ساالنه تصویب بودجه و بررسی و -2

 مدرسه.
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بارای تحقاق    بینی راهبردها و راهکارهای فرهنگی و تربیتی الزممسائل پرورشی مدرسه و پیش بررسی – 3

 آموزان.ی دانشهای زندگاب و مهارتهای مختل  و ارتقای آداهداف تربیتی در ساحت

 های مرتبط با مدرسه.های شوراها و انجمنها و برنامهصویب پیشنهادها  طرحبررسی و ت -4

 نگهداری و ت مین اعتبارات مورد نیاز مدرسه.    تهمیرتجهیز  بررسی و تصویب برنامه توسهه -5

        در فرایناد تربیتای   ثرماؤ   فراه  آوردن زمیناه تهامال نهادهاای فرهنگای و اجتمااعی پیراماون مدرساه        -6

 .آموزاندانش

 های مورد نیاز مدرسه.ها و كارگروهبررسی و صدور مجوز تشکیل انجمن -7

اساا،   بار  مصاوب آماوزش و پارورش و    شی مبتنی بر راهنمای برناماه درسای  تو ید منابع كمک آموز -8

س از ت یید سازمان پژوهش و ها در مدرسه  پها و ضوابط وزارت آموزش و پرورش و استفاده از آنسیاست

 ریزی آموزشی.برنامه

 نامه.این آیین 4دیر مدرسه مطابق ماده پیشنهاد انتصاب م -9

درخواست ت مین مهلمان موظ  مورد نیاز مدرسه براسا، ساختار رسمی اباالغ شاده از ساوی اداره     -11

 آموزش و پرورش متناسب با درجه مدرسه.

در قا ب خریاد خادمات      صرفاًنیازنیروی انسانی غیررسمی مورد ه ازخصوص استفادگیری درتصمی  -11

گوناه تههاد اساتخدامی و بارماا ی ماازاد بار       ن و مقررات مربوط  بدون ایجاد هرآموزشی و با رعایت قوانی

 تخصیص ابالغی برای دو ت.

ویاژه  باه )  زحماه كاركناان و عوامال مدرساه    اضوابط پرداخت كارانه  پاداش و حقبررسی و تصویب  -12

 آماوزش و پارورش   یشاورا هاا در چاارچوب ضاوابط    عوامل كارآمد( جهت ارتقای كیفیات خادمات آن  

 شهرستان/منطقه. 

بارای   هاای جااری   ا تفااوت درآمادهای مدرساه باا هزیناه     موظ  است از محال ماباه  هی ت امنا  -تبصره

 های فوق و نیز تجهیزات مدرسه استفاده نماید.پرداخت

 ها و هدایا از اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت نقدی و غیر نقدیمکجذب و قبول ك -13

 ها و تصویب تراز ما ی مدرسه.نظارت بر نحوه هزینه -14
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هاا و اعتباارات بایاد    مههی ت امنا در قبال تصمیمات خود مسئول بوده و در بررسی و تصویب برنا -تبصره

 نشود. در هر صورت  ت مین كسری اعتبارات مذكور ورماید كه مدرسه با كسری اعتبار روبهتدابیری اتخاذ ن

 باشد.از محل اعتبارات دو تی مجاز نمی

شهرساتان  آموزش و پرورش  یشوراانجام وظای  واگذار شده از سوی وزارت آموزش و پرورش یا  -15

 یا منطقه براسا، اختیارات قانونی خود به هی ت امنا.

 ارزیابی عملکرد ساالنه مدرسه.نظارت بر اجرای مصوبات هی ت امنا و  -16

 منطقه  آموزان و آموزش و پرورش شهرستانت امنا توسط دبیر به او یای دانشگزارش عملکرد هی  -تبصره

 شود.ارائه می یا ناحیه

برای انتصاب مدیر مدرسه  سه نفر از افراد واجد صالحیت  مطابق مصوبه شارایط احاراز مادیریت     -4ماده

ت امنا به اداره آموزش و پرورش محل پیشانهاد  عا ی آموزش و پرورش( توسط هی مدار،)مصوب شورای

چاه حاداكثر ظارف    نشاود. چنا و یک نفر از آنان از سوی رئیس آموزش و پرورش  انتخاب و منصوب مای 

مدت یک ماه در خصوص مهرفی افراد اقدامی صورت نگیرد  اداره آموزش و پرورش تصمی  الزم را اتخاذ 

 كند.   می

 در امناا خواهاد باود و    تهیا   مصوبات اجرای مسئول مصوب  وظای  بر شرح عالوه مدیرمدرسه -5ماده

 .است پاسخگو پرورش  و آموزش و امنا تهی  برابر

دالیل  مدیرمدرسه موظ  است در تابستان هرسال برنامه سال تحصیلی آینده )شامل رئو، برنامه و -6ماده

مدرسه ارائه دهاد   یت امنایه و جهت تصویب به هی ته را ین اعتبارات(اعتبارات  محل ت م توجیهی  برآورد

پایاان   در  ت امناا من همکاری و هماهنگی مستمر با هی پس از ت مین منابع مورد نیاز آن را اجرا كند و ض و

 .برساند ت امناارش عملکرد مدرسه را به ت یید هی سال تحصیلی گز

ت امنا همکاری هی  چارچوب وظای  خود با در ه اجرایی مدار،(ناماركان مدرسه )مندرج درآیین -7ماده

تربیتای   های آموزشی وظرفیت هی ت امنا برای بهبود و ارتقای كیفیت فها یت از توانمندی و كرد و خواهند

 .عمل خواهند آوردبه استفاده مطلوب را

عضاای  تالف نظار میاان ا  در صورت بروز ناهماهنگی در اجرای مصوبات هی ت امنا و همچنین اخا  -8ماده

در او ین فرصت موضوع   های آموزشی و تربیتی مدرسه شودمنجر به اختالل در انجام فها یت ت امنا كههی 
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موضاوع  باه    و در صاورت نیااز    اتخاذ تصمی  خواهد شاد  آموزش وپرورش محل  بررسی و ادارهتوسط 

 شود.منطقه ارجاع مییا  شهرستانشورای آموزش و پرورش 

ت امناا و مقادورات اداره   نسانی مدار، هی ت امناایی براساا، درخواسات هیا     نیروی ا تخصیص -9هماد

      ساایر مادار، انجاام     ت كید بر حفظ كیفیت و عدا ت آموزشای در  منطقه با یاآموزش و پرورش شهرستان 

 شود.می

 تمدیاد  قابال  و ساال اسات   3 مادت  بارای  حداقل و سا یانه مدار، این به انسانیمنابع تخصیص -تبصره

ت امنا و موافقت آموزش و پارورش محال بالماانع    ر و كاركنان مدرسه با پیشنهاد هی تغییر مدی خواهد بود.

 یاا  تغییار  برای امنا  ت هی نظر ت مین با تواندمحل نیز می وپرورش آموزش اداره ضرورت  است. درصورت

 كند. اقدام انسانی منابع جایگزینی

 ت امنایی عبارتند از:، هی منابع ما ی مدار -11ماده

 اعتبارات دو ت كه در قا ب بخشی از سرانه هزینه تمام شده با توجه به مقررات آموزش و پرورش و در -1

و  شاوراهای آماوزش   قاانون  14مااده  2این اعتبارات مطاابق تبصاره   .شودقا ب قرارداد فیمابین پرداخت می

 شود.ی میپرورش مصوب مجلس شورای اسالمی  به صورت كمک تلق

آماوزان در چاارچوب   ناام داناش  صل )موعد( ثبتهای مردمی داوطلبانه كه در خارج از فكمک هدایا و -2

 شود.پرورش دریافت می مقررات ابالغی آموزش و

منطقه با توجه به عملکرد موفق مدرساه باه    یا طریق شورای آموزش وپرورش شهرستان وجوهی كه از -3

 گیرد.ار میه قراختیارمدرس صورت تشویقی در

هاای رسامی آماوزش و    )اضافه بار برناماه   پرورشی فوق برنامه وجوهی كه از ارائه خدمات آموزشی و -4

 شود.پرورش( دریافت می

 شود.ی كه از خیّریا خیّرین دریافت میهای نقدی و غیرنقدهدایا و كمک -5

 سایر درآمدهای قانونی  -6

هاا و ضاوابط ابالغای    ه حساب مدرساه در چاارچوب سیاسات   ز بتمامی وجوه فوق پس از واری -1تبصره

باا رعایات ضاوابط مصاوب شاورای       3های بناد  )كمک.وزارت آموزش وپرورش به مصرف خواهد رسید

 شود.(منطقه هزینه می یاپرورش شهرستان  آموزش و
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گوناه  ایان هاای  ها و هزیناه پاداش به كاركنان و سایر پرداخت ا زحمه و اعطایا تدریس  حقحق -2تبصره

چاارچوب ضاوابط خااص      در ارخواهاد شاد  مین اعتبتا   6تا  2های مذكور در بندهای مدار، كه از محل

 شود.می ت امنا تهیینرورش به پیشنهاد مدیر و تصویب هی پ ابالغی آموزش و

 با. برداشت از این حساب  متمركز خواهد بود تربیتی دارای یک حساب بانکیآموزشیهر مجتمع  -3تبصره

خیّرساز  هایمجتمع در مضای ثابت  نمایده خیّرابا ما ی)مدیرمجتمع شورای اعضای نفر ازدو ی مضاا

تابهه( صورت  های او یا و مربیان مدار،نماینده مدیران مدار، تحت پوشش و نماینده رؤسای انجمن

رستان و منطقه  سرانه های شوراهای استان  شهآموزان  كمکاو یای دانشهای )كمکوجوهكلیه گیرد.می

های خیّرین و آموزی  وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه  هدایا و كمکدانش

شود. هریک از مدار، مؤسسات خیّریه و سایر درآمدهای قانونی( به حساب متمركز مجتمع واریز می

همانند مدرسه عادی است و  تحت پوشش مجتمع  دارای یک حساب بانکی خواهند بود كه ضوابط آن

... در چارچوب های ساالنه وآموزان  برنامهانشوجوه واریزی به حساب متمركز مجتمع متناسب با تهداد د

ت امنا به حساب مدار، تحت ه پیشنهاد مدیر مجتمع و تصویب هی های مربوط  بمقررات و شاخص

 . شودپوشش مجتمع واریز می

ت امنا در همان با تصویب هی  ای ثبت ور مدرسه در سرفصل جداگانههای مردمی خاص هكمک -4تبصره

        های مشترک مدار، تحت پوشش و خرید ملزومات و تجهیزات برنامه شود. هزینهمدرسه هزینه می

 پذیر خواهد بود.نامه ما ی مدار،  از محل حساب بانکی مجتمع امکانشیوه صورت متمركز  براسا، به

 آماوزان واجاد شارایط باا    نام از دانشا توجه به ظرفیت خود موظ  به ثبتت امنایی بار، هی مد -11ماده

بارای گازینش و    و تهیین شرط مهدل باشند و برگزاری آزمون ورودیاو ویت محدوده جغرافیایی خود می

 باشد. مینامه مجاز مدار، مشمول این آیین در غیر محلیآموزان دانشثبت نام 

  پرورش شهرستان آموزش وه ار  ادباشدمتناسب نمتقاضیان  تهداد بااردی كه ظرفیت مدار، مو در -تبصره

آموزان را دانشمحدوده جغرافیایی ثبت نام  اجدشرایط وضمن تالش برای گسترش مدار، یا ناحیه منطقه 

 .كندتهیین می

 و مردمی  اختیاری هایمکك برنامه و فوق و پرورشیآموزشی هایفها یت در آموزاندانش شركت -12ماده

 مدار، مدیران. است ممنوع های فوق برنامه كال، در شركت به آموزاندانش ا زام بود و خواهد داوطلبانه

 كشاور   مناطق و هاشهرستان ها استان در و پروشآموزش  هایشورای تشکیل قانون در چارچوب موظفند
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 سایر و وپرورشآموزش عا یشورای مصوبات وزیران  تهی  مصوب مذكور قانون 11 ماده اجرایی نامهآیین

 .نشود ایجاد مدرسه  بودن غیردو تی شائبه كه كنند مدیریت ایگونهبه را خود مدار، مقررات  و ضوابط

منطقه بررسی  ارزیابی و به شورای  یا   توسط اداره آموزش و پرورش شهرستانت امناعملکرد هی  -13ماده

. چنانچاه نتاای  ایان ارزیاابی بارای شاورای       شودمنطقه مربوط گزارش مییا ن آموزش و پرورش شهرستا

شاویق و تاداوم فها یات آن    اقدامات الزم بارای ت   منطقه رضایت بخش بودیا پرورش شهرستان  آموزش و

كند  در تواند نسبت به انحالل آن اقدام شورای مذكور می دارد و درصورت رضایت بخش نبودن مهمول می

 شود. می تحصیلی به شورای مدرسه واگذار ت امنا تا پایان سالوظای  هی  این صورت

  گیرد.نامه صورت میایت مفاد این آیینت امنای جدید با رعتشکیل هی  -1تبصره

 .شودمی ر انجامگیری در این زمینه با هماهنگی و توافق خیّرساز تصمی در مدار، خیّ -2تبصره

نامه است و هیچ یک از مصاوبات آن  ت امنا در چارچوب این آیینهی  هایاختیارات و مسئو یت -14ماده 

 نباید مغایر با مقررات عمومی آموزش و پرورش باشد.

 وزارت باا  امناایی  ت هیا  مدار، بر كالن نظارت و مدیریت اجرا  برای گذاریسیاست مسئو یت -15ماده

 ایان  دوساالنه از عملکرد پژوهشی و دمستن گزارش ارائه به موظ  مذكور وزارت. است پرورش و آموزش

 .بود خواهد و پرورش آموزش عا ی شورای به عا ی  شورای دبیرخانه ضوابط چارچوب در مدار، 

الزم برای اجارای مطلاوب    هایموظ  است ضمن فراه  نمودن زمینه وزارت آموزش و پرورش -16ماده

 نامه:این آیین

بیان پرورشای  مر   مهلمان وای مدیرانای ارتقای صالحیت حرفهوردنیاز برتربیتی م های آموزشی ودوره -1

منا برای نیازسانجی  ت امشاركت هی  باید از هااجرای این برنامه در اجرا نماید. ریزی واین مدار، را برنامه

 عمل آید.استفاده به های آموزشی حداكثرو تامین هزینه

ریازی ماا ی    های برناماه دیران این مدار، را در حوزهت امنا و متیارات الزم برای ایفای وظای  هی اخ -2

 اداری و منابع انسانی  در چارچوب قوانین و مقررات واگذار كند.

ورد نیااز  اداری و شارایط و اساتانداردهای ما     ما ی  های اجراییدستورا همل وزارت آموزش و پرورش -3

  پذیرش رزشیابی  آموزشی  پرورشیا  های نظارتشاخصهمچنین  ت امنایی وتبدیل مدار، عادی به هی 

های اجرایی و ساختار تشکیالتی اداری توسهه این مدار، را حداكثر ظرف برنامهها و آموز و سیاستدانش

 مدت دو ماه با امضای وزیر ابالغ نماید.
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ناماه داخلای و همچناین    آیین  پیگیری مصوبات  گیریتصمی  چگونگی  تشکیله ول نح همادستور -صرهتب

ا همل مذكور دستوریک نسخه از  هی ت امنا به تصویب هیات امنای مدرسه خواهدرسید. رح وظای  دبیرش

وزارت آماوزش و   شاود. ناحیاه ارساال مای    یاا  منطقاه یا  جهت اطالع به اداره آموزش و پرورش شهرستان

شارح وظاای  را    ها ونامهها  آیین  نمونه دستورا هملگیری و ایجاد هماهنگیجهت تسهیل تصمی  پرورش

 ی مدار، قرار خواهد داد.ت امناهی در اختیار اعضای 

 اثربخشای  و كارایی افزایش برای الزم مقررات و قوانین تدوین نیز و اداری و تشکیالت ساختار اصالح -4

 دهد. انجام مدار، را این

 ها خواهد شد.ایگزین آننامه جصوبات مغایر  غو و مفاد این آییننامه  كلیه مباتصویب این آیین -17ماده


