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:    فھرست•

پیشگفتار•
كلیاتي دربارة سازمان و شیوه ھاي ادارة آموزش و پرورش: فصل اول
كلیاتي دربارة قوانین و مقررات آموزشي: فصل دوم
سازمان اداري آموزش و پرورش ایران و اھم قوانین آموزشي: فصل سوم

سازمان اداري و تشكیالت كنوني وزارت آموزش و پرورش: فصل چھارم
شوراي عالي آموزش و پرورش و قوانین آن : فصل پنجم
قانون اساسي معارف و تحوالت ساختار نظام آموزش و پرورش: فصل ششم
دوره ھاي پیش دبستاني و دبستاني و قوانین تعلیمات اجباري و مجاني: فصل ھفتم
)  اھم قوانین و مقررات آن(نھضت سوادآموزي : فصل ھشتم

)  اھداف سازمان و مقررات(دورة راھنمایي تحصیلي : فصل نھم
)  اھداف سازمان و مقررات(دورة آموزش متوسطھ : فصل دھم

آیین نامھ ھاي مختلف آموزش و پرورش و مشخصھ ھاي آنھا: فصل یازدھم
)  سازمان، قوانین و مقررات(تربیت معلم و آموزش ضمن خدمت  :فصل دوازدھم
كلیاتي دربارة قوانین و مقررات اداري و استخدامي و رفاھي: فصل سیزدھم

تحقیقات در وزارت آموزش و پرورش: فصل چھاردھم
اسنادمھموموثردرتحول نظام آموزش وپرورش ایران: فصل پانزدھم

آموزش عالي در ایران: فصل شانزدھم•
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سازمان و قوانین
آموزش و پرورش  

ایران



١٠

  مراحل توسعه نظام آموزش و پرورش

قدیمی ترین مرحله: شکل الف 

رش و پرو.در این مرحله جامعه فاقد هر گونه نظام آموزش رسمی بود
اگردي  در خانواده به وسیله والدین یا مستقیماً در جامعه از طریق ش

.صورت می گرفت

خانواده جامعه



١١

  نظام آموزشی ساده و کوچک: شکل ب

خانواده مدرسه جامعه



١٢

)ب(چک کوساده و  آموزشینظام 

از  ولی فقط تعداد معدودي.در این مرحله مدرسه به وجود آمد
موزش افراد جامعه ، معموالً از طبقات مرفه، می توانستنداز آ

واده رسمی مدرسه بر خوردار شوند و اکثریت از طریق خان

. به جامعه وارد می شدند



١٣

)مرحله تفکیک نظام آموزشی (شکل ج 

جامعه         آموزش عالی        مدرسه ابتدایی               خانواده    

ی، در این مرحله با وجود گسترش نسبی آموزش و پرورش رسم
هنوز تعداد کثیري از افراد بدون گذر از مراحل آموزش وارد 

جامعه می شوند



١٤

ن  مهمترین ویژگی در ای
مرحله ؛ هر گونه  
اشتغال در جامعه  
مستلزم آموزش 
رسمی است و 

مشاغل سطح باال  
آموزش هاي  

تخصصی را طلب 

.می کند

ویژگی هاي : شکل د
نظام هاي آموزشی در 

جوامع کنونی

جامعه

مدرسه ابتدائی

دوره راهنمایی

متوسطه نظري  متوسطه فنی و حرفه اي

دوره کارشناسیدوره کاردانی 

دوره کارشناسی 

ارشد و دکتري
دوره کارشناسی

خانواده



١٥

:  فصل اول
کلیاتی درباره

سازمان 

 ادارةو شیوه هاي  

آموزش و پرورش



١٦

تعاریف سازمان

 هک افراد از تعدادي معقول هماهنگی از است عبارت سازمان•
 و ایفوظ تقسیم طریق از مشترکی منظور یا هدف تحقق براي

.کنند می فعالیت مستمر بطور منطقی و منظم روابط برقراري

 که جزءهایی از مرکب اي مجموعه از است عبارت سازمان•
.است معین کاري دار عهده بقیه سود به هریک

  انجام براي افراد مشترك همکاري از است عبارت سازمان•
.دارد پیش در که مشترکی مقاصد

 براي عمدي تشکل داراي شده طرحریزي واحدي سازمان•
.است مشخص هدفهاي به رسیدن



١٧

  عناصر و ویژگیهاي مشترك سازمانها

 قاصدم و هدفها به دستیابی براي یعنی. دارند هدف سازمانها -1•
  . اند آمده وجود به معینی

 ارک گروهی طور به که افرادي اجتماعی ترکیب از سازمانها -2•
. شوند می تشکیل میکنند

. دارند زمانی استمرار سازمانها فعالیت -3•
  يرو از . وظایف تفکیک طریق از را خود فعالیت . سازمانها -4•

. دهند می انجام ابزار و فن و دانش از استفاده با و . برنامه
 و ممنظ فعالیت از اي یگانه و یکپارچه واحدهاي با سازمانها-5•

 منطقی و عقالیی طور به خودرا فعالیت و کار و هستند ساختمند
. کنند می هدایت و هماهنگ



١٨

:اهمیت و ضرورت ایجاد سازمانها 

براي رفـع  نیاز انسان به همفکري و تشریک مساعی با انسانهاي دیگر•
احتیاجات زندگی

رش تنوع نیازها ، گسترش دانشها و مهارتهاي بشـري موجـب گسـت   •
یتی شده سازمانهاي متنوع و متعدد سیاسی، اجتماعی، اقتصادي وترب
.ه استاست و بشر را بیش از پیش نیازمند سازمانهاي مختلف ساخت

 متولد مـی شـوند و در سـازمان   زایشگاه افراد در سازمانی به نام •
ش آموز آموزشی و پرورشیرشد می کنند و در سازمانهاي  خانواده

وند وارد می ش سازمانهاي دولتی و خصوصیمی بینند و در یکی از 
.وند ش وارد دنیاي جدید می دفن کفن وبه نام  سازمانی در و سرانجام



١٩

انــواع سازمانـــها

 انواع سازمانها براساس

هدفها و وظایف اجتماعی

سازمانهاي آموزشی سازمانهاي صنعتی سازمانهاي نظامی

 انواع سازمانها برحسب

اندازه و نوع مالکیت

غیرانتفاعی(سازمانهاي خصوصی( انتفاعی(سازمانهاي دولتی(



٢٠

انواع سازمانهاي درون سازمان

سازمانهاي غیررسمی سازمانهاي رسمی

حسب  انواع سازمانها بر

مالك عضویت

سازمانهاي اجباري سازمانهاي استخدامی داوطلبانه سازمانهاي

 انواع سازمانها

در قلمرو امور اقتصادي

سازمانهاي خدماتی سازمانهاي تولیدي



٢١

انواع سازمانها

 انواع ددارن سازمانها که گوناگونی ویژگیهاي برمبناي•
. است پذیر امکان بندي طبقه

 )بزرگ یا کوچک ( اندازه برحسب •

 ) خصوصی یا دولتی ( مالکیت نوع•

  ) اجباري یا استخدامی . داوطلبانه ( عضویت مالك•

 سیاسی . دینی . آموزشی ( اجتماعی وظایف و اهداف•
) اقتصادي یا



٢٢

  انواع سازمانها

 عموم و اصل به که – المنافع مشترك سازمانهاي -1•
  گاهها،،باش ها اتحادیه مثل رسانند می نفع خود اقتصادي

 ها تعاونی ، اي حرفه انجمنهاي ، سیاسی احزاب

 مدیران و مالکان به اصل در که تجاري سازمانهاي -2•
 ، صنعتی هاي کارخانه نظیر ( رسانند می بهره خود

)هتلها و بانکها ، فروشگاهها



٢٣

سازمانها انواع

 به نخست درجه در که خدماتی سازمانهاي -3•
 ايه بیمارستان مثل ( . رسانند می نفع خود مراجعان
 مددکاري بنگاههاي ، خصوصی مدارس ، خصوصی
 ) اجتماعی

    بهره مردم عموم به که عمومی رفاه سازمانهاي -4•
 ، دفاع وزارت نظیر دولتی سازمانهاي ( رسانند می

 ، ینشان آتش سازمان ، پلیس سازمان ، دولتی مدارس
) تحقیقاتی سازمانهاي



٢٤

شیوه هاي اداره سازمانها براساس
میزان دخالت دولتها 

متمرکز•

غیرمتمرکز•

)نیمه متمرکز(بینابین•

:عوامل موثر در نوع تعلیم و تربیت کشورها
عقاید و هدفهاي سیاسی،اجتماعی و اقتصادي کشورها



٢٥

:انهادوبعد تأثیرگذار در شیوة اداره سا زم

هدفها، خط مشی هاي کلی و برنامه هاي آموزشی و پرورشی•

ابزار و وسایل آمو زش و پرورش•

  اشد؛ب داشته اختیار در بعد را اگر دولتی این دو

.دانست ـزمتمرکتربیت را باید  و دستگاه تعلیم



٢٦

را از  آموزشی هاي هزینهقسمت اعظم  مرکزيدولت  ■
.ندک می تأمین کشوردر مجلس هر  تصویبطرح و  طریق

.اصول و خط مشی واحدي بر مدارس حاکم می شود•

ی مصوبات و دستورالعملهای مجري واحدهاي آموزشی معموالً•
.از مرکز هستند

شیوة متمرکزدر 



٢٧

 هب و مــردم تأیید و نظر با منطقه هر پرورش و آموزش امور ■
.گیرد می انجام تربیت و تعلیم محلی صاحبنظران کمک

 مردم را نیاز مورد بودجۀ از اعظمی قسمت یا همه•
.کنند می تأمین منطقه

  را شپرور و آموزش مجریان عمل آزادي ، تربیت و تعلیم صاحبنظران•
.دانند می ضروري ها برنامه اجراي و ها مشی خط و ها برنامه بعد دو در

شیوة غیرمتمرکزدر 

 و ارشاد و همفکري نقش پرورش و آموزش کزي مر سازمان ■
  یکم کوششهاي و ها برنامه در و دارد را الزم رهنمودهاي ارائۀ

 نبـۀج که مواردي در جز کند نمی دخالتی منطقه پ.آ کیفی و
.دارد عامه نظارت



٢٨

 ه هاي هدفها و سیاستهاي کلی، ساختار آموزشی و برنام
.درسی در مقیاس کشوري عرضه می شود 

 هب مناسب روشهاي اتخاذ در محلی و اي منطقه مدیران•
 به و .دارند عمل آزادي مکانی و زمانی موقعیت تناسب
     هاستفاد مردم مشارکت از ، منطقه نیازهاي تناسب

  .کنند می

)بینابین(شیوة نیمه متمرکز در 



٢٩

 شیوة ادارة

پرورش در ایران  و آموزش

ازصدر اسالم تا مشروطیت

سطح عــالــی سطح ابتدایی و مقدماتی

مکتب خانه ها و مساجدمدارس و حوزه هاي علمیه



٣٠

انجام می شود و ادارات ) تهران(اموري که در مرکز 
:آموزش و پرورش و مدارس مجري آن هستند 

)غایی و کلی و دوره هاي تحصیلی(پ .تعیین اهداف آ•

پ.تعیین سیاستهاي کلی آ•

تعیین اهداف کمی•

تهیۀ طرحها و برنامه هاي آموزشی •

تعیین بودجه و هزینه هاي آموزشی•

دام و تعیین خط مشی هاي الزم در زمینۀ تربیت، تأمین و استخ•
انتقال نیروي انسانی

وضع مقررات اداري و آموزشی و امتحانی•

سازماندهی و تعیین تشکیالت هر استان و منطقه•



٣١

:چند پرسش 

 را مانهاساز در مشترك عناصر و کنید تعریف را سازمان -1
.کنید بیان

 انهاسازم ایجاد دالیل و سازمانها وجود ضرورت و اهمیت -2
.کنید بیان را

.کنید بیان را سازمانها بندي طبقه انواع -3

 اداره یوهش چند به سازمانها دولتها دخالت میزان براساس -4
.دهید توضیح شوند؟ می

.دهید حراتوضی سازمانها ادارة درشیوة تأثیرگذار دوبعد -5



٣٢

زشیکلیاتی دربارة قوانین و مقررات آمو:فصل دوم

     کلیۀ و مدیریتها انواع در مؤثر و مشترك عوامل از یکی•
 رعایت و مناسب مقررات و قوانین وجود مدیریت هاي رشته
.است سازمان هر در آنها

 و عاطفی روابط از یافتن نجات و سازمانها در عدالت اجراي•
 دوینت و ضوابط وجود مستلزم گیریها تصمیم در نفوذ اعمال

.است الزم مقررات

 آموزشی مقررات و قوانین از معلمان و مدیران آگاهی•
 مزایاي و حقوق به نسبت د شو می موجب زیرا است ضروري

 اقفو تربیت و تعلیم زمینۀ در دیگران و خود مادي و معنوي
 و اداري هاي زمینه در خود وظایف انجام براي گردیده

. کنند کسب بیشتري موفقیت آموزشی



٣٣

قوانین و مقررات آموزشیمنابع 
حقوق انسانی)١

قراردادهاي بین المللی)٢

قانون اساسی)٣

قوانین عادي)۴

تصویب نامه)۵

اساسنامه)۶

آیین نامه)٧

بخشنامه)٨

دستورهاي فردي)٩



٣٤

حقوق انسانی -1

 خود نیازهاي رفع براي و است اجتماعی موجودي انسان چون

 هاي کمک و امکانات از و کند زندگی دیگران با باید ناگزیر

 نیازهاي رفع در نیز او خود و گردد مند بهره دیگر افراد

انسانی هر پس                       بکند اقدام دیگران

 زا ناشی حقوق این که است حقوقی داراي اجتماعی زندگی در

 الزمۀ نیازها این ارضاي و اوست فطري و اساسی نیازهاي

.است وي تکامل و مادي و معنوي رشد و ارتقاء



٣٥

تعریف حقوق انسانی

 )وقیحق یا حقیقی( شخص به که است امتیازي درواقع انسانی حقوق•

.هستند آن رعــایت به ملزم دیگران و شود می داده

.می شود گفته بشر نوع افراد از یک هر به حقیقی شخص•
 زنده که می شود اطالق اعتباریی وجودي ماهیت به حقوقی شخص•

 یا دولت مانند .شود واقع حق طرف مستقالً که نیست هم انسان و نیست

 غیر ادنه یک یا تجاري شرکت یک مانند خصوصی حقوق حقوقی شخص

  .می گیرد قرار باشد، تجارتی



٣٦

از جمله حقوق انسانی ؛                     •

 تربیت و تعلیم از برخورداري حق   

 مکتبهاي و الهی ادیان در که است

.تاس گرفته قرار توجه مورد مختلف



٣٧

حقوق مورد توجه در نظام حقوقی اسالم

حقوق افراد نسبت به هم  •

حقوق پدر و مادر نسبت به فرزندان•

حقوق فرزندان  نسبت به والدین•

حقوق فرد نسبت به دولت•

  حقوق حکومت نسبت به فرد•

•...



٣٨

قراردادهاي بین المللی -2

 حقوق خویش جامعۀ و خانواده در فردي هر که گونه همان•

 هر افراد است دیگران حقوق رعایت به موظف و دارد

  به ملزم نیز دیگر کشورهاي به نسبت و جهانی بعد در کشوري

.باشد می رسمی هاي عهدنامه و قراردادها ، حقوق رعایت

  یانب که است معتبر و رسمی سند یک بشر حقوق اعالمیۀ•

 است اجتماعی گوناگون هاي مینه ز در انسانها حقوق کنندة

پرورش و آموزش : جمله از



٣٩

قانون اساسی -3
رسم ، قاعده ، روش ، آیین :معنی لغوي قانون •

قانون اساسی                                                           

:انواع قانون •

قانون عادي                                                           

 تتشکیال به مربوط که است قواعدي مجموعۀ اساسی قانون•

  و هاآن میان قدرت تقسیم و آنها قدرت و حدود ، کشور سیاسی

 ؛ است مردم و دولت کلی رابطۀ و ملت افراد حقوق اصول

.گویند می اصل یک را اساسی مقررات و قواعد از هریک



٤٠

تصویب نامه  -5

 مهم و کلی تصمیمات از یکی ؛ اداري حقوق اصطالح در•
  ، قانون همانند و است کشور اداري و سیاسی صالح مقامات

 .دارد آمرانه جنبۀ

 تصمیمی بردارندة در و است رسمی سندي ؛ اخص معنی در•
 ادارة رد که مسئولیتی طبق و قانون حکم به وزیران هیأت که

.کنند می اتخاذ دارند کشور

.یردگ صورت قانون برخالف تواند نمی اي نامه تصویب هیچ•

  :ها نامه تصویب موضوع•

تدارکاتی - مالی – استخدامی – اداري    



٤١

قوانین عادي  -4

: معنی به حقوق علم در قانون•

 این و دکنن می ابالغ و وضع صالحیتدار مقامات که است اي قاعده 

.است االتباع الزم همه براي و مردم مصلحت متضمن قاعده

.است مردم درخواست مورد زمینه هر در قوانین اجراي امروزه•

 نندةک بیان پرورش و آموزش قوانین جمله از جامعه هر قوانین•

 و آینده و حال عمومی نیازهاي به دهنده پاسخ و حقوق

.ودب خواهد مردم انتظارات و اجتماعی مصالح همۀ دربرگیرندة



٤٢

  اساسنامه -6
.نامند می اساسنامه را حقوقی تأسیس هر مقررات ستون•

 ؛ که است رسمی سندي•

 را سازمان یک کار طرز و اعضا شرایط ارکان، اصول، هدف،
.سازد می معین

 شرکتهاي آموزشی، مؤسسات مانند حقوقی مؤسسۀ ایجاد•
.ستا اساسنامه داشتن مستلزم ، خیریه انجمنهاي و مختلف

  به ایدب متوسطه دورة پایان تا آموزشی مؤسسات هاي اساسنامه•
.برسد پرورش و آموزش عالی شوراي تصویب

  معموالً ، عالی آموزش هاي دوره آموزشی مؤسسات اساسنامۀ•
.رسد می تصویب به فرهنگی انقالب عالی شوراي در



٤٣

آیین نامه   -7
  و انونق مانند که دستورالعملهاست، معتبرترین از نامه آیین•

  راجعم طرف از ومعموالً است وکلی عام دستور یک تصویبنامه،

.شود می صادر معین موضوع مورد در صالحیتدار

.گفتند می نامه نظام را نامه آیین قدیم در•

  کی اجرایی مراحل و معنا ساختن روشن : نامه آیین صدور هدف•

 را قانون یک اجرایی جزئیات تمام گذاران قانون زیرا ؛ قانون

.کنند بینی پیش توانند نمی

 و کند یم تکلیف و حق ایجاد ، رسمی اسناد سایر مانند نامه آیین•

 .است الزامی مردم و آموزشی اداري، مقامات براي آن اجراي

 .باشد عادي و اساسی قانون خالف آن مفاد آنکه مگر



٤٤

  هاي امهن آیین کنندة تصویب مرجع مهمترین•

  و آموزش عالی شوراي ؛ آموزشی مختلف

.است پرورش

  عمراج از نیز فرهنگی انقالب عالی شوراي•

  وطمرب آموزشی هاي نامه آیین تصویب مهم

  .تاس عالی آموزش مؤسسات و دانشگاهها به



٤٥

  بخشنـامــــه -8

  اتمقام طرف از که است دستوراتی و مقررات شامل بخشنامه•
 سلهسل براساس زیردست کارکنان و مقامات به خطاب باالتر

.شود می صادر اداري مراتب

  مقامات راهنمایی و ارشاد ، بخشنامه صدور از اساسی هدف•
 ياجرا در هماهنگی ایجاد و باالتر مقامات طرف از تر پایین
 .است نامه آیین و اساسنامه نامه، تصویب قانون، مفاد

 مقررات رسای مانند فرهنگی و آموزشی جنبۀ بر عالوه بخشنامه•
.دارد نیز دستوري و امري جنبۀ اداري،



٤٦

دستورهاي فردي -9

 در موردي طور به مقام، هر آموزشی و اداري سازمانهاي در•

 يدستور تواند می خود نظر زیر کارکنانِ از یک هر خصوص

.گویند می فردي دستور آن به که کند صادر

 آنها اجراي و باشد مقررات و قوانین راستاي در باید دستورات•

.است الزامی نیز شده تعیین ضوابط چهارچوب در



٤٧

:پرسش 

در بارة  و. منابع قوانین و مقررات آموزشی را نام ببرید -1
.هرکدام توضیح مختصري بدهید


