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)ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮥ وزارت ﺟﻠﯾﻠﮥ ﻣﻌﺎرف(
)اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن(

ﺟﻠد

۴۰۰
درﻣطﺑﻌﮥ ﺗﯾﭘوﮔراﻓﯽ داراﻟﺳﻠطﻧﮥ ﮐﺎﺑل طﺑﻊ ﮔردﯾد
ﺳﻧﮫ ۱۳۰۰

ﺑﺳم ﷲ اﻟرﺣﻣن اﻟرﺣﯾم
ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮥ وزارت ﺟﻠﯾﻠﮥ ﻣﻌﺎرف
ﻣﻌﻠوم اﺳت ﮐ�ﮫ ﺗرﻗ�ﯽ ﯾ�ﺎ اﻧﺣط�ﺎط دوﻟ�ت وﻣﻠ�ت ھﻣ�ﯾن ﺑرﻗواﻋ�د وﻗ�واﻧﯾﻧﯽ ﻣﺗوﻗ�ف اﺳ�ت ﮐ�ﮫ ﺣﺳ�ب آﻧﮭ�ﺎ درﯾ�ﮏ اﯾﺎﻟ�ت اﺟ�راآت
ﻣﯾﺷود .ﯾﻌﻧﯽ اﮔر دوﻟﺗﯽ ﻗواﻋد ﻣﻘﺑوﻟﯽ را در اﺟراآت اﻣور ﻣﺗداوﻟﮥ ﻣﻌﻣول ﺧود دارا ﺑﺎﺷد وﺳﺎﯾط ﺑﮭﺑ�ودی وﺗرﻗ�ﯽ ﺧ�ودش را
ﺑﺳﮭوﻟت ھرﭼﮫ ﺗﻣﺎﻣﺗر ﺗﺻﺎﺣب ﻧﻣوده راه ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﺑرای ﺧود ﻣﯾﮑﺷﺎﯾد زﯾرا ﺗوﺿﯾﻊ ﻗواﻋ�د ﻣﻌﻘ�ول ودرﺳ�ت ﻣﺳ�ﺗﻠزم
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ﻣﯾﮑرداﻧد رﻓﺎه وراﺣت اﻓراد ﯾﮏ ﻣﻠت را ﻣﺑرھن اﺳت ﮐﮫ ﭼون اﻓراد ﯾﮏ ﻣﻠت ﺑﺷ�ﮑﻧﺟﮫ ﺳ�وء ﺗﻔﺎھﻣ�ﺎت وﻋ�دم ﺗﺟدﯾ�د ﺣ�دود و
اﺧﺗﯾﺎرات ﮔرﻓﺗﺎر ﻧﺑﺎﺷﻧد درﮐﻣﺎل اطﻣﯾﻧﺎن واﻧﺷراح ﻗﻠب ادای ﻓرﯾﺿﮥ ﺧود ﺷﺎﻧرا ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد -ﺑرﺧﻼف اﯾن ﻓﻘدان ﻗ�واﻧﯾن ﺿ�واﺑط
ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑﺎﻋث ﻣﯾﺷود ﺗﮑﻠﯾف واﻧﺣطﺎط ﯾﮏ دوﻟت را  ،ﭼﮫ ﺳﺑب ﻋدم ﻧﺳﻖ وﻧظم ﯾﮏ اﺧﺗﻼﻟﯽ در اﻣور ﻋﻣوﻣﯾﮫ ﻋﺎرض ﮔردﯾ�ده
ﻣﻧﺟر ﺑﺎﻧﻘراض آن ﻣﯾﮕردد ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺿور ﺷﺎھﺎﻧﮥ ﻣﺎ ھﻣﭼﮫ ﻻزم دﯾد ﮐﮫ در اﯾﻧوﻗت ﻣﺣض ﺗ�ﺎﻣﯾن ﻣ�ﺎل ﻣﻠ�ﮏ وﻣﻠ�ت واداﻣ�ﮫ
اﻗﺑﺎل اﻓراد رﻋﯾت ﺷﺎھﺎﻧﮥ ﻣﺎدر ﺑﺎرۀ رواﺑط وﻣﻧﺎﺳﺑﺎت اﻣور وﺗﺣدﯾد اﺧﺗﯾﺎرات اوﻟﯾﺎی آﻧﮭﺎ ﻗ�واﻧﯾن اﺳﺎﺳ�ﯾﮫ ﺟداﮔﺎﻧ�ﮫ وﺿ�ﻊ ﺷ�ود
ﺗﺎ در اﺟراآت اﻣ�ور دوﻟ�ت اﺧﺗﻼﻟ�ﯽ روﻧ�داده ھﻣ�ﮫ وزارت ھ�ﺎ ودواﺋ�ر ﺣﮑ�وﻣﺗﯽ ﺑ�دون ﺗﺣﻣ�ل ﻣﺷ�ﺎق وﺗﮑ�ﺎﻟﯾف ﻣﻔروط�ﮫ ﺑ�ﺎدای
ﻓرﯾﺿ �ﮥ ﺧودھ��ﺎ ﭘردازﻧ��د – اﯾﻧ��ﮏ ازآﻧﺟﻣﻠ��ﮫ اﺳ��ت ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣ �ﮥ وزارت ﺟﻠﯾﻠ �ﮥ ﻣﻌ��ﺎرف ﮐ��ﮫ ﻗواﻋ��د وﺿ��واﺑط ﻣﻧدرﺟ �ﮥ آﻧ��را ﻣﻼﯾ��م
ﺑﮭﺑودی وﺗوﺳﻌﮥ ﻣﺻﺎرف درﻣﻣﻠﮑت اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن داﻧﺳﺗﮫ آﻧرا در زﻣرۀ ﻧظﺎم دوﻟت ﻣﻘدﻣﮥ اﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن ادﺧﺎل ﻧﻣودﯾم.
) (۱ﻣوﺿوع و ﺻورت ﺗﺷﮑﯾل وزارت ﻣﻌﺎرف

ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱وزارت ﻣﻌﺎرف ﮐﮫ ﻣﺄﻣور اﺳت ﺑﺎﺗﺧ�ﺎذ ﭼﻧ�ﺎن ﺗداﺑﯾرﯾﮑ�ﮫ در راه ﺗرﻗ�ﯽ وﺗﻌﻣ�ﯾم ﻋﻠ�م وﻣﻌرﻓ�ت دراﻓﻐﺎﻧﺳ�ﺗﺎن ﻣﺳ�ﺎﻋد
ﺑﺎﺷد وﻋﻣوم ﻣﮑﺎﺗب وﻣدارس ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﮑﺗب ﺣرﺑﯾﮫ ازطرف وزارت ﻣوﺻوﻓﮫ اﻧﺗظﺎم واداره ﻣﯾﺷود ،ﻣرﮐ�ب وﻣﺗﺷ�ﮑل اﺳ�ت
از اﺷﺧﺎص و دواﺋر آﺗﯾﮫ
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲ﺷﺧص اول ﮐﮫ وزارت ﺑوﺟود او ﻣﻧﺣﺻر اﺳت وزﯾر ﻣﻌﺎرف اﺳت ﺑﺎ ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺳﺗﺷﺎر او.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳ﻣدﯾرﯾﺗﮭﺎی داﺧل وزارت
) (۱ﻣدﯾرﯾت ﺗﻔﺗﯾش ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎرف
) (۲ﻣدﯾرﯾت ﺗﻧظﯾﻣﺎت
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) (۳ﻣدﯾرﯾت ﺗﺣرﯾرات واوراق
) (۴ﻣدﯾرﯾت ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻋﻣوﻣﯽ
ﻣﻠﺣوظﮫ  :ﺑرای ھرﯾﮏ از دوﻣدﯾرﯾت اول ﯾﮑﻧﻔر ﻣدﯾر وﯾﮑﻧﻔر ﻣﻌﺎون وﯾﮏ ﻧﻔر ﺳرﮐﺎﺗب ﺑﺎﺷد وﺑرای ﻣ�دﯾرﯾت ) (۳ﯾ�ﮏ ﻧﻔ�ر
ﻣدروﺳﮫ ﻧﻔر ﻣﺣرر وﺑرای ﻣدﯾرﯾت ) (۴ﯾﮑﻧﻔر ﻣدﯾر وﭼﮭﺎر ﻧﻔر ﻣﺣرر.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۴ﻣدﯾرﯾﺗﮭﺎﺋﯽ ﺗدرﯾﺳﺎت ﻣﻌﺎرف
) (۱ﻣدﯾرﯾت ﺗدرﯾﺳﺎت اﺑﺗداﺋﯽ و رﺷدی واﻋدادی ﻣدرﺳﮫ ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ.
) (۲ﻣدﯾرﯾت ﺗدرﯾﺳﺎت اﺑﺗداﺋﯽ وﻣﺎﻟﯽ وﻋﺎﻟﯽ ﻣدرﺳﺔ اﻟﻌﻠوم ﺷرﻋﯾﮫ.
) (۳ﻣدﯾرﯾت ﻣﮑﺗب اﻟﺳﻧﮫ .

AC
KU

) (۴ﻣدﯾرﯾت ﻣﮑﺗب ﺻﻧﺎﺋﻊ ﻧﻔﯾﺳﮫ.

) (۵ﻣدﯾرﯾت داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﺑﺗداﺋﯽ .

) (۶ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل.

) (۷ﻣدﯾرﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ ﺷش ﮐروھﯽ ﺷﮭر ﮐﺎﺑل.

) (۸ﻣدﯾرﯾت ھﺎی ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﻌﺎرف ھرﻧﺎﺋب اﻟﺣﮑوﻣﮫ ﮐﯽ وﺣﮑوﻣت ھﺎﺋﯽ اﻋﻠﯽ وﺣﮑوﻣﺗﮭﺎی ﮐﻼن .

ﻣﻠﺣوظﮫ  -:ﺑرای ھر ﻣدﯾرﯾت ﯾﮑﻧﻔر ﻣدﯾر وﯾﮑﻧﻔر ﻣﻌﺎون وﯾﮏ ﺳرﮐﺎﺗب وﺑرای ھرﻣدﯾرﯾت ﻋﻣوﻣﯽ ﻋﻼوه ازﺳرﮐﺎﺗب ﯾﮑﻧﻔ�ر
ﻣﺣرر ھم ﺑﺎﺷد .

ﻗﺎﻋدۀ  -:وﺟودﯾﮏ )اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف ﻋﻣوﻣﯾﮫ( ﮐﮫ ﻣﺟﻠﺳﯽ اﺳت ﻣرﮐب از)(۱۵ﻧﻔر اﺷﺧﺎص ﻓﺎﺿ�ل ﺑﺎﮐﻔﺎﯾ�ت و دراﯾ�ت ودرﺧ�ود
وزارت در اﯾﺎم ﻣﺧﺻوﺻ�ﮫ ﺑﺟﮭ�ت ﻣﺷ�وره وﻣ�ذاﮐره دراﻣ�ور ﻋﻠﻣﯾ�ﮫ و وﺳ�ﺎﺋل ﺗﻌﻣ�ﯾم وﺗرﻗ�ﯽ ﻣﺻ�ﺎرف ﻣﻧﻌﻘ�د ﻣ�ﯽ ﺷ�ود ﺑ�رای
وزارت ﻣﻌﺎرف ﻻزم اﺳت .
ﻗﺎﻋدۀ  : ۶وﺟود ﯾﮏ )دار اﻟﺗ�ﺎﻟﯾف( ﮐ�ﮫ ﻣﺣﻔﻠ�ﯽ اﺳ�ت درﺧ�ود وزارت وﻣ�ؤﻟﻔﯾن وﻣﺗ�رﺟﻣﯾن ﻓﺎﺿ�ل ھ�ر روزه در اﻧﺟ�ﺎ ﺣﺎﺿ�ر
ﮔﺷﺗﮫ ﮐﺗب ورﺳﺎﺋل ﻣﻔﯾده ﺣﺳب ﺗﺟوﯾز وزارت ﺗﺎﻟﯾف وﺗرﺟﻣﮫ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد در وزارت ﻻزم اﺳت.
) (۲وظﺎﺋف ﻣﺎﻣورﯾن و ﻋﻣﻠﮥ وزارت ﻣﻌﺎرف
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۷وظﺎﺋف وزﯾر ﻣﻌﺎرف –
) (۱رﯾﺎﺳت وزارت و ﺟﻣﯾﻊ ﻣدارس وﻣﮑﺎﺗب ﺑﺎﺳﺗﺛﻧﺎی ﻣﮑﺗب ﺣرﺑﯾﮫ.
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) (۲ﺻدارت اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف.
) (۳ﻣراﻗﺑت ﺗﺎﻟﯾﻔﺎت ﻏﯾر رﺳﻣﯽ .
) (۴ﺗﺎﺳﯾس ﻣﮑﺎﺗب وﺗﺷﮑﯾل ﻣدﯾرﯾﺗﮭﺎ وﻓرﺳﺗﺎدن ﻣدﯾرھﺎ .
) (۵ﻣﻼﺣظﮥ راﭘورت ﻣﻌﺎرف وﻻﯾﺎت وﻣﺣﻼت .
) (۶اﻧﺻرام دادن اﻣورﯾﮑﮫ در دول ﺧﺎرﺟﯾﮫ ﺑﺎﺳﻔرای ﻣﺗﺑوﻋﮫ وﻏﯾره واﻗﻊ ﻣﯾﺷود .
) (۷اﻋطﺎی ﺷﮭﺎدت ﻧﺎﻣﮫ ھﺎ وﺗﺻدﯾﻖ ﺧطﮭﺎ و ﻧﺷﺎﻧﮭﺎ .
) (۸ﺗﻌﯾﯾن وﺗﺻوﯾب ﺗﻧﺧواه ﻣﺎﻣورﯾن ﻣﻌﺎرف .
) (۹ﻧﮕراﻧﯽ وذﻣﮫ ﺑرداری ﮐﺎﻓﮥ اﻣور وزارت ﻣﻌﺎرف .
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ﻣﻠﺣوظ��ﮫ  -:ﻓرﯾﺿ �ﮥ ﻣﺳﺗﺷ��ﺎر ،ﻣﺳﺗﺷ��ﺎر در ھ��ر اﻣ��ر ﻣﺷ��وره طﻠ��ب ﺑ��ﺎ وزﯾ��ر ﻣﺷ��ﺎور ﻣ��ﯽ ﮐﻧ��د و درﻏﯾ��ﺎب وزﯾرﻋﯾﻧ �ﺎ ً دارای
اﺧﺗﯾﺎرات ﺧود وزﯾر ﺑوده اﺟراآت ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﻗﺎﻋدۀ  ۸اﺧﺗﯾﺎرات وزﯾر ﻣﻌﺎرف

) (۱ﻋزل وﻧﺻب ﻋﻣﻠﮥ وزارت از ﻣدﯾرﮔرﻓﺗﮫ ﺗﺎ ﭼﭘراﺳﯽ وﺗرﻗﯽ وﺗﻧزﯾل ﻣواﺟب ﺷﺎن ﺑﻘرارﻗﺎﻋده .

) (۲ﺻرف ﻧﻣودن ھر ﻗدر ﻣﺑﻠﻐﯽ ﮐﮫ ﺑﮑﺎر ﻣﺻﺎرف ﺑﺎﺷد ازﺑﺳت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑدﺳﺗﺧط ﺧود .ﺣﮑم ﺳﺎﺧﺗن اﺳﺑﺎب ﻻزﻣﮫ ﺗﺎ ﺑدوھزار
روﭘﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرﻣﺎﺷﯾن ﺧﺎﻧﮫ ﺑدﺳﺗﺧط ﺧود ﺻﺎدر ﮐردن .

) (۳ﺻرف ﻧﻣودن ﺳﮫ ھزار روﭘﯾﮫ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرﺗﻌﻣﯾرات ﻻزﻣﮫ ﺑدﺳﺗﺧط ﺧود .

) (۴ﺑﻌﺿﺎ ً وزﯾر ﻣﻌﺎرف درﯾﮏ ﻣﮑﺗﺑﯽ ﻣﯾرود ﺑﻌﺿﯽ اطﻔﺎل را ﻣﯽ ﺑﯾﻧد ﮐﮫ درﺣﺻول درس ﺧود ﺷﺎن ﺧﯾﻠﯽ ﮐوﺷﺎن اﻧ�د .وﯾ�ﺎ
ﺑﻌﺿﯽ ﻣﻌﻠﻣﯾن را ﻣﺷﺎھده ﻣﯽ ﮐﻧد .ﮐﮫ در ادای وﺟﯾﺑﮥ ذﻣﮥ ﺧود ﺳﻌﯽ ﻓوق اﻟﻌﺎده ﻧﻣوده اﻧد .ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﺗﺎﺑﯽ ﺗﺄﻟﯾف ﯾﺎ ﺗرﺟﻣ�ﮫ
ﮐرده ﺑﮫ وزارت ﺗﻘدﯾم ﻣﯽ ﮐﻧد  .ﺑرای ھﻣﭼﮫ اﺷﺧﺎص وزﯾر ﻣﺟﺎز اﺳت ﺗ�ﺎ ﻣﺑﻠ�ﻎ ﺑﯾﺳ�ت ھ�زار روﭘﯾ�ﮫ ﻓ�ﯽ ﺳ�ﺎل ازﺑﺳ�ت ﻣﻘ�ررۀ
وزارت ﻣﺣض ﺗﺷوﯾﻖ وﺗﺣرﯾص دﯾﮕران وﺛﻣرۀ ﺳﻌﯽ اوﺷﺎن ﺑطور اﻧﻌﺎم ﺑرای ﺷﺎن ﺑدھد .
) (۶طﻠب ﮐردن ﮐﺗب وﻏﯾره ﺳﺎﻣﺎن ﻻزﻣﮥ ﺗﻌﻠﯾم ازﺧﺎرج ﺗﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﺑﯾﺳت ھزار روﭘﯾ�ﮥ ﮐ�ل دار ﻓ�ﯽ ﺳ�ﺎل و ارﺳ�ﺎل ﺑﻌﺿ�ﯽ ﮐﺗ�ب
ﻣؤﻟﻔﮫ ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده ﺑرای ﭼﺎپ ﺷدن در ھﻧدوﺳﺗﺎن ﯾﺎ دﯾﮕر ﺟﺎی.
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) (۳اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۹اﯾن اﻧﺟﻣن ﺟﮭﺔ ﻓراھم ﻧﻣ�ودن واﻧدﯾﺷ�ﯾدن وﺳ�ﺎﺋل ﻣﺟ�ﺎح وﺑﮭﺑ�ودی اوﻻد وط�ن وﺳ�ر رﺷ�ﺗﮫ اﺻ�ﻼﺣﺎت ﺗﻌﻠﯾﻣ�ﯽ آﻧﮭ�ﺎ
ﻣﻌﯾن وﻣﻧﺻوب ﮔردﯾده ﺗ�ﺎ اﺷ�ﺧﺎص داﻧ�ﺎ وھوﺷ�ﻣﻧد ﯾﮑﺟ�ﺎ ﮔردﯾ�ده ذراﺋ�ﻊ ووﺳ�ﺎﯾطﯽ را ﮐ�ﮫ ﺑﺎﻋ�ث ﺳ�رﻋت اﻧﺗﺷ�ﺎر ﻋﻠ�م وداﻧ�ش
وﺳﺑب ﻣزﯾت ﻓﮭم وﺑﯾﻧش اوﻻد وطن ﻋزﯾز ﮐرده ﺑروی ﮐﺎر آورﻧد – ﻣﺣل اﺟﺗﻣﺎع اﻋﺿﺎی آن در ﺧود وزارت ﺟﻠﯾﻠﮥ ﻣﻌﺎرف
ﻣﯽ ﺑﺎﺷد .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱۰اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس ﺑﻘرار ﻗواﻋد وﺗرﺗﯾﺑﺎت آﺗﯾﮫ در اﺑراز ﺧدﻣت ﺧود ھﺎ ﻣﺟﺑور اﻧد .
) (۱وﻗت اﺟﺗﻣﺎع در ھﻔﺗﮥ دور روز از  ۹اﻟﯽ  ۱۲ﺑروزھﺎی ﮔرم واز ۱۰اﻟﯽ ﯾﮏ روزھﺎی ﺳرد.
) (۲رﯾﺎﺳت ﻣﺟﻠس ذاﺗﺎ ً ﺑﺧود وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﻣﺗوﻗف اﺳت ودر ﺻورت ﻏﯾﺎب ﺷﺎن ﺑﮫ ﻣﺳﺗﺷﺎر ﺗﻌﻠﻖ دارد .
) (۳اﻋﺿﺎی ﻣﺟﻠس  :ﻣﺳﺗﺷﺎر ﻣدﯾران )ﻣدرﺳﮫ وﻣﮑﺎﺗب( ﻣدﯾر داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﻔﺗش ﻣﮑﺎﺗب ﻣﻧﺷﯽ وزارت وﺑﻌﺿ�ﯽ از ﻣﻌﻠﻣ�ﯾن

AC
KU

ﻣدرﺳﮫ ﭘﻧﺞ ﻧﻔر ازﻓﺿﻼی دوﻟت .

) (۴در اظﮭ��ﺎر رای ھرﯾ��ﮏ ازاﻋﺿ��ﺎی ﻣﺟﻠ��س اﺧﺗﯾ��ﺎر ﮐﺎﻣ��ل دارد ﺗ��ﺎ اﺣ��دی رأی ﺧ��ود را ﺗ��ﺎﺑﻊ و ﺗ��ﺎﻟﯽ رأی دﯾﮕ��ری ﻧﮑردﻧ��د
وھرﭼﮫ را ﮐﮫ ﺑرای ﺧود ﻣوﺟب ﺑﮭﺑودی وﺧﯾر دوﻟت وﻣﻠت داﻧد ﺑدون ﺗردد واﻧدﯾﺷﮫ درﻣﻌرض ظﮭور آرد.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱۱ﻓراﯾض اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف

) (۱ﺗﻧظﯾم ﭘروﻏرام ﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯾﮫ رﺷدﯾﮫ اﻋدادﯾﮫ .

) (۲اداره ﺟﻣﻊ ﻧﻣودن اﻋﺎﻧﮫ ﻣﻌﺎرف وﺗوﺳﯾﻊ داﺋرۀ آن .

) (۳ﺳررﺷﺗﮥ ﺗﺎﻟﯾف وﺗرﺟﻣﮫ وﺗﺻﺣﯾﺢ ﮐﺗب ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ وﺗﻐﯾر وﺗﺑدل ﻻزﻣﮫ درآن .
) (۴ﺗرﺗﯾب ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎی ﺧﺻوﺻﯽ ودﺳﺗور اﻟﻌﻣﻠﮭﺎ ﺑرای ﻣﺎﻣورﯾن وﻣدﯾرھﺎ.
) (۵ﺗﻌﯾن اﺷﺧﺎص ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺗﺎﻟﯾف وﺗرﺟﻣﮥ ﮐﺗب.
) (۶ﺗﺎﻟﯾف وﺗرﺟﻣﮥ ﮐﺗب درﺳﯽ ﻣطﺎﺑﻖ ﭘروﻏرام وطﺑﻊ ﻧﻣودن آن .

) (۷ﺳر رﺷﺗﮫ طﻠب ﻧﻣودن اﺳﺎﺗذه  ،ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم ،ﺗﺎﻟﯾف ،داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن ازﻣﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎرج .
) (۸ﺗرﺗﯾب وطﺑﻊ ﺳﺎﻟﻧﺎﻣﮥ وزارت .
) (۹رﻓﻊ ﻧواﻗص ﻋﻠﻣﯽ داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﺗﮭﯾﮫ ذراﺋﻊ ﺗوﺳﻌﮥ آن .
) (۱۰ﻣطﺎﻟﻌﮫ وﺧواﻧدن اﺧﺑﺎرھﺎ ورﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﻋﻠﻣﯽ وﺻﻧﺎﻋﯽ وﻧظﺎﻣﻧﺎﻣﮫ ھﺎ ﭘروﻏرام ھﺎی وزارت ﻣﻌﺎرف دول ﺧﺎرﺟﮫ.
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) (۱۱اﻣﺿﺎ ﻧﻣودن ﺑرﮐﺗب ﺗﺎﻟﯾف ﯾﺎ ﺗرﺟﻣﮫ ﺷده .
) (۱۲اﻧدﯾﺷﯾدن ذراﺋﻊ ﺗﻧوﯾر اﻓﮑﺎر اوﻻد وطن .
) (۱۳ﺗﻌﯾن وطﻠب ﮐردن ﮐﺗب ﻣﻔﯾده ﺑرای ﺗﻌﻠﯾم ،ﺗﺎﻟﯾف ،ﺗرﺟﻣﮫ ازﻣﻣﺎﻟﮏ ﺧﺎرﺟﮫ.
) (۱۴ﺗﻌﯾن اﺻول ﻓرﺳﺗﺎدن اطﻔﺎل وطن ﺑﺧﺎرج .
) (۱۵ﺑروز ھﺎی ﻣﻌﯾﻧﮫ ﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﺿرور ﺣﺎﺿر ﮐردﯾ�دن ودرﺻ�ورت ﻋ�ذر ﻣﻌﻘ�ول ﻗﺑ�ل ازاﻧﻌﻘ�ﺎد اﻧﺟﻣ�ن ﺑ�رای ﺻ�در اط�ﻼع
دادن.
ﻗﺎﻋدۀ  " – ۱۲طرز ﻣذاﮐرات"
دروﻗت اﺟﺗﻣﺎع اﻋﺿﺎء ﻣﻧﺷﯽ وزارت روزﻧﺎﻣﭼﮫ ﻣذاﮐرات را ﺑﺣﺿور اھل ﻣﺟﻠس ﺑﺂواز ﺑﻠﻧد ﻗراﺋت ﻣﯾﮑﻧد .ﺑﻌ�د ازآﻧﮑ�ﮫ ھﻣ�ﮫ
اﻋﺿﺎ ﮐﯾﻔﯾت را داﻧﺳﺗﻧد ،ھرﯾﮏ ازاﯾﺷﺎن ﻋﻠﯾﺣده ﻋﻠﯾﺣده رای ﺧود راﻣﻔﺻﻼً ﺗﻌﯾن ﻧﻣوده ﺣﻘﯾﻘت اﻣر را ﺑ�دون ﻣﻧﺎﻓﺳ�ﺎت ذاﺗ�ﯽ
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واﻏراض ﺷﺧﺻﯽ اظﮭﺎر ﻣﯾدارد وﺗﺎ زﻣﺎﻧﯾﮑﮫ ازﺑﯾﺎن ﺧود ﮐﺎﻣﻼً ﻟب ﻧﮫ ﺑﻧدد ﺑﺎﻗﯽ اﻋﺿﺎ ﺣﻖ ﻧدارﻧد ﻟب ﺑﺳ�ﺧن ﮐﺷ�ﺎﯾﻧد وﺗردﯾ�د
ﯾﺎ ﺗﺻوﯾب ﻗول او را ﻧﻣﺎﯾﻧد ﻣﮕر درﺻورﺗﯾﮑﮫ ﺟزوی از رای وی ﺗﺣﻘﯾﻖ طﻠب ﺑﺎﺷد .

ﭼون ﯾﮏ ﻋﺿ�و ازاظﮭ�ﺎر رای ﺧ�ود ﮐ�ﺎﻣﻼً ﭘرداﺧ�ت وﺑ�واﻗﯽ اﻋﺿ�ﺎ ﺑﺎﺻ�ل وﻧﺧﺑ�ﮫ رای او ﻣﻠﺗﻔ�ت ﺷ�دﻧد ﻋﺿ�و دﯾﮕ�ر اﯾﺳ�ﺗﺎده
ﻣواﻓﻖ ﯾﺎ ﻣﺧﺎﻟف رای او اظﮭﺎر رای ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد وﻋﻠﯽ ھذاﻟﻘﯾﺎس ھﻣﮫ اﻋﺿﺎ آرای ﺧودﺷ�ﺎن را ﺑﯾ�ﺎن داﺷ�ﺗﮫ اﮔ�ر ھﻣ�ﮫ ﺑرﯾ�ﮏ رای
ﻣﺗﻔﻖ ﮐردﯾدﻧد ھﻣ�ﺎن رای ﺗﺣرﯾ�ر ﺷ�ده ھﻣﮑ�ﺎن ﺑ�رآن اﻣﺿ�ﺎ ﻣﯾﮑﻧﻧ�د واﮔ�ر درﺧﺻ�وص ﯾ�ﮏ اﻣ�ر ﻋ�دم اﻧﻔ�ﺎق آرا ﻣﺷ�ﺎھده رﻓ�ت
واﺧﺗﻼف ﺑظﮭور ﭘﯾوﺳت درﯾن ﺻورت رای اﮐﺛر ﻣﻌﺗﺑر ﻣ�ﯽ ﺑﺎﺷ�د اﮔ�ر ﻧﺻ�ف اﻋﺿ�ﺎ ﺑرﯾ�ﮏ رای وﻧﺻ�ف آﻧﮭ�ﺎ ﺑ�رﺧﻼف آن
ﺑودﻧد رای رﺋﯾس ﺑﮭر طرف ﮐﮫ ﺑﺎﺷد اﮐﺛرﯾت ھﻣﺎن طرف را اﺛﺑﺎت ﻣﯾﮑﻧد ﺑﻌﻼوه رای رﺋﯾس ﻣﺳﺎوی دو رای ﻣﯾﺑﺎﺷد .
درﺻور ﻣزﺑور ﻓوق رای ﻣﻌﺗﺑر درﮐﺗﺎب ﻧﮕﺎرش ﯾﺎﻓﺗﮫ ﺑﺎﻣﺿﺎ ﻣﯾرﺳد اﮔر طرف اﻗل ﺑﺎاﮐﺛر درھﻣﺎن رای اﺗﻔ�ﺎق ﻧورزد.ﻣﺟ�ﺎز
اﺳت ﮐﮫ رای ﺧود را ﺟداﮔﺎﻧﮫ ﺗﺣرﯾر داﺷﺗﮫ ﺗﺣت آن اﻣﺿﺎ ﮐﻧد .

ﺣﯾن ﻣذاﮐره ﺑرﯾﮏ ﻓﻘره ﺟﺎﯾز ﻧﯾﺳت ﻓﻘرۀ را ﮐﮫ ﺑﺎﺻل ﻓﻘرۀ ﻣﺑﺣوث ﻓﯾﮫ راﺑطﮫ وﻣﻧﺎﺳﺑﺗﯽ ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد درﻣﯾﺎن آرﻧد در اﺧﺗﺗ�ﺎم
ھ��ر ﻣﺟﻠ��س ﮐ��ﺎر ﻣﺟﻠ��س آﯾﻧ��ده ﻣﻌ��ﯾن ﻣﯾﺷ��ود ودر روز ﻧﺎﻣﭼ��ﮫ ﻣ��ذاﮐرات ﺛﺑ��ت ﻣﯾﮕ��ردد ﮐ��ﮫ اﻟ��ﯽ ورود روز دﯾﮕ��ر ﻣﺟﻠ��س ﺑ��رآن
ھرﯾﮏ از اﻋﺿﺎ ﺧوب ﻏور وﻓﮑر ﻧﻣوده ﺑﺎظﮭﺎر رای ﺧود ﺷﺎن ﻣطﻣﺋن ﺑﺎﺷﻧد.
ﻗﺎﻋده ﺳﯾزدھم  -:وظﺎﺋف ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ
) (۱ﺟﮭد ﺑﻠﯾﻎ در ﺗرﻗﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﻠﯾم ﻣطﺎﺑﻖ ﭘروﻏرام رﺳﻣﯽ وزارت ﺟﻠﯾﻠﮥ ﻣﻌﺎرف ﻧﻣودن.
) (۲در ﺗرﺑﯾﮥ دﯾﻧﯾﮫ واﺧﻼﻗﯾﮫ طﻠﺑﮫ ﺑﺎﻗﺻﯽ اﻟﻐﺎﯾﮫ ﮐوﺷﯾدن ﮐﮫ ﻋﻘﺎﺋد اﺳﻼﻣﯾﮫ واطﺎﻋت اوﻟوااﻻﻣر وﺧﯾر ﺧواھﯽ ﻣﻠت در دﻟﮭ�ﺎی
ﺷﺎن راﺳﺦ و ﺑر ﻓروع دﯾﻧﯾﮫ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣذھب ﺟﻧﺎب اﺑوﺣﻧﯾﻔﮫ رح ﻋﺎﻣل وﻣواظب ﺑﺎﺷﻧد.
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) (۳ﺗﻘرر ﻣﻌﻠﻣﺎن در ﻣدرﺳﮫ ﺑﻌد ﺣﺻول ﻣﻧظوری از وزﯾر ﻣﻌﺎرف.
) (۴ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﺎر ھرﯾﮏ ازﻋﻣﻠﮫ زﯾر دﺳت واظﮭﺎر رای در ﺗرﻗﯽ وﺗزل آن .
) (۵وﺿﻊ ﺗﻧﺧواه ﻋﻣﻠﮫ ﺑﻘرار ﻗﺎﻋدۀ ﻣﻘررۀ آن .
) (۶رﺧﺻت دادن ﻋﻣﻠﮫ از ﺟزو روز ﺗﺎﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ازﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﺗﺎ دوھﻔﺗﮫ وﻓوق آﻧرا ازﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف اﺳﺗﯾذان ﮐردن.
) (۷درﺻورت ﺻدور اﻣرﯾﮑﮫ ﻣﺧل اﻧﺗظﺎم وﺧﻼف ﻗﺎﻋده ﺑﺎﺷ�د ﻣﻌط�ل ﻧﻣ�ودن ﯾﮑ�ﯽ از ﻋﻣﻠ�ﮫ از ﮐ�ﺎر ﻣﺣوﻟ�ﮫ اش وﻓ�ﯽ اﻟﻔ�ور
اطﻼع آﻧرا ﺑﺎﮐﯾﻔﯾت ﻣﻔﺻل ﺑﺣﺿور وزﯾر ارﺳﺎل ﮐردن .
) (۸ﻧﮕراﻧﯽ اﻣﺗﺣﺎن ھﺎ ﮐردن وﮐﯾﻔﯾت آﻧﮭﺎ را ﺑﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺗﻘدﯾم ﻧﻣودن .
) (۹ﺑﻌد از اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺧﺻوﺻﯽ )ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ وﺷش ﻣﺎھﮫ( ﺑﺎﻣﻌﻠﻣﺎن درﺑ�ﺎب ﺟﻣﯾ�ﻊ ﻣطﺎﻟ�ب وﮐ�ﺎر ھ�ﺎی ﻣدرﺳ�ﮫ ﻣﺷ�وره وﻣ�ذاﮐره
ﻧﻣودن وﺗﺟﺎوﯾز ﻣﻔﯾده را ﺑﺣﺿور وزﯾر ﻋرض ﮐردن.
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) (۱۰اﮔر ﻣﻧﺎﺳب داﻧد ﯾﮏ روزه ﺗﻧﺧواه ﻣﻌﻠﻣﯾن وﺑﺎﻗﯽ ﻋﻣﻠﮫ را ﮐﺳر ﮐردن .

) (۱۱راﭘورت ﻏﯾر ﺣﺎﺿرﯾن وﻏﯾره اﻣورﯾﮑﮫ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﮫ ﺗﻧﺧواه ﻣﺎھوار ﻋﻣﻠﮫ ﻣدرﺳ�ﮫ داﺷ�ﺗﮫ ﺑﺎﺷ�د اﻣﺿ�ﺎ ﮐ�رده ﺑﺣﺿ�ور وزﯾ�ر
ﻣﻌﺎرف ﺗﻘدﯾم ﮐردن.

) (۱۲ﺑرات ھﺎی ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺻﺎرف ﻣدرﺳﮫ را اﻣﺿﺎ ﻧﻣودن .

) (۱۳ﻻاﻗل ده دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از وﻗت ﻣدرﺳﮫ ﺣﺎﺿر ﺷدن وﺻﻔﺎﺋﯽ ﻣدرﺳﮫ وﺑﺎﻗﯽ اﻣﮑﻧﮥ ﻻزﻣﮫ را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐردن ورﻗﻌﺎت رﺧﺻﺗﯽ
ﻋﻣﻠﮫ وﻣﺗﻌﻠﻣﯾن ﻣدرﺳﮫ را ﺑﻘرار ﻗواﻧﯾن ﻣﻘرره اﻣﺿﺎ ﻧﻣودن .

) (۱۴ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿری ﻋﻣﻠﮫ وطﻠﺑﮫ را ھر روزه ده دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد از ﺷروع ﮐﺎر ﻣﻼﺣظﮫ ﻧﻣودن.
) (۱۵ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن را ﺑﻌد از ارﺗﮑﺎب ﺧطﺋﯾﺎت ﺑﻘرار ﻗﺎﻋده ﻣﺟﺎزات ﺟزا دادن .
) (۱۶وظﺎﺋف اﻣﺗﯾﺎزی طﻠﺑﮫ را ﺑرای ﺷﺎن ﺑﺣﺿور ﺧود دادن .
) (۱۷ﺟدول ﺗﻘﺳﯾﺳم اوﻗﺎت ﻣدرﺳﮫ را ﺳﺎﺧﺗن .
) (۱۸ﺑﺎزﺧواﺳت طﻠﺑﮫ ﻏﯾرﺣﺎﺿر را ﮐردن.

) (۱۹ﺑرﺟﺎی ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾرﺣﺎﺿر ورﺧﺻت ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﻌﻠﻣﯾﻧﯽ را ﮐﮫ اوﻗﺎت ﺧﺎﻟﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﻣﻘرر ﮐردن .
) (۲۰ﻣﻧﺎزﻋﺎﺗﯾﮑﮫ درﺑﯾن ﻣﻌﻠﻣﯾن واﻗﻊ ﺷود ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻧﻣودن اﮔر ﺟزوی ﺑود ﺧود ﻓﯾﺻﻠﮫ واﻻ ﺑوزارت ﻋرض ﮐردن.
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) (۲۱اطﻔﺎﻟﯾﮑﮫ ﻣﯾﺧواھﻧد ﻧو داﺧل ﻣدرﺳﮫ ﺷوﻧد ﺑﻌد اﻣﺗﺣﺎن ﻗﺎﺑﻠﯾت ھر ﺟﻣﺎﻋﺗﯾﮑﮫ داﺷﺗﻧد ﺑﮭﻣﺎن ﺟﻣﺎﻋت داﺧل ﻧﻣودن .
) (۲۲دراﺧﯾ��ر ھرﻣ��ﺎه ﻧﻣ��ره ھ��ﺎی دروس اﻣﺗﺣ��ﺎن ھﻔﺗ��ﮫ وار طﻠﺑ��ﺎ را در ورق ﻣﺧﺻ��وص آن ﺛﺑ��ت ﮐ��رده ﺑﺎﻣﺿ��ﺎی ﺧ��ود ﺟﮭ��ت
اوﻟﯾﺎی ﺷﺎن ﻓرﺳﺗﺎدن .
) (۲۳ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﺗﺑﺧﺎﻧﮫ وﺣﮑوﻣت ﺧﺎﻧﮫ ﺗﻔﺗﯾش ﮐﺎﻣل اﺳﺑﺎب واردات طﺑﯾﻌﺎت وﻏﯾره در ھﻔﺗﮫ ﯾﮑدﻓﻌﮫ ﻧﻣودن.
) (۲۴ﺳررﺷﺗﮫ وﻧﮕراﻧﯽ طﺑﺦ وﻓواﮐﮫ ﺑوﻗت ﺻرف ﻣﺗﻌﻠﻣﯾن وﻏﯾرآن .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱۴وظﺎﯾف ﻣدﯾر داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن وﻣدﯾر ﻣﮑﺎﺗب ﺷﮭر وﻣدﯾر ﻣﮑﺎﺗب ﺷش ﮔروھﯽ ﺑﺎﺳ�ﺗﺛﻧﺎی دوﻓﻘ�رۀ اﺧﯾ�ر ﺑرطﺑ�ﻖ ﻣ�دﯾر
ﻣدرﺳﮥ ﺣﺑﯾﺑﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﯾﻌﻧﯽ ھرﯾﮏ از ﻣدﯾرﯾن ﻣذﮐور اﻣور ﻻزﻣﮥ ﺧود ﺷ�ﺎن را ﺑ�دون ﺗوﺳ�ط ﺑ�راه راﺳ�ت ﺑ�وزارت ﺗﻘ�دﯾم ﻣ�ﯽ
ﺗواﻧد .وھرﯾﮏ در ادارۀ ﺧود اﺧﺗﯾﺎر ﮐﺎﻣل دارد ﮐﮫ ﯾﮏ ﻣدﯾر ﺑﮫ ﻣدﯾر دﯾﮕر ﺗﻌﻠﻖ ﻧدارد .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱۵وظﺎﺋف ﻣدﯾران ﻋﻣوﻣﯽ ﻧﺎﺋب اﻟﺣﮑوﻣﮫ ھﺎ  ،ﺣﺎﮐم اﻋﻠﯽ ﺣﺎﮐم ﮐﻼن ،ﻣطﺎﺑﻖ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺣﺑﯾﺑﯾ�ﮫ ﻣ�ﯽ ﺑﺎﺷ�د ﻣﮕ�ر
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ﺑﮫ ﺑﺎﻋث دوری راه و زود رﺳﯾدن ﺧﺑر ﻓﻘرات ذﯾل در اﺧﺗﯾﺎرات ﺷﺎن اﻓزوده ﺷد -:

) (۱رﺧﺻت ﻋﻣﻠﮫ ازﺟزو روز ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه وزﯾﺎده ﺑران را ﺑﮫ وزارت اطﻼع ﻓرﺳﺗﺎدن .

) (۲راﭘ��ورت ﻏﯾرﺣﺎﺿ��ری وﻏﯾ��ره اﻣورﯾﮑ��ﮫ ﺗﻌﻠ��ﻖ ﺑ��ﮫ ﺗﻧﺧ��واه ﻣ��ﺎھوار ﻋﻣﻠ��ﮫ ﻣﮑﺎﺗ��ب داﺷ��ﺗﮫ ﺑﺎﺷ��د اﻣﺿ��ﺎ ﮐ��رده ﺑ��دﻓﺗر ﻣﺣ��ﺎل
ﻓرﺳﺗﺎدن.

) (۳درظرف ﯾﮏ ﻣﺎه ﻣﮑﺎﺗب ده ﮔروھﯽ ودر ظرف ﺳﮫ ﻣﺎه ﯾﮑﺑﺎر ازﻋﻣوم ﻣﮑﺎﺗب ﻣﺗﻌﻠﻘﮥ ﺧود را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐردن.

) (۴ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﮐﮫ ﻣﺗﻌﻠﻖ ﻣﮑﺗب درﺑﯾن ﻋﻣﻠﮫ واﻗ�ﻊ ﺷ�ود ﺗﺣﻘﯾﻘ�ﺎت آﻧ�را ﻧﻣ�ودن اﮔ�ر ﻓﯾﺻ�ﻠﮥ آن داﺧ�ل داﺋ�رۀ اﺧﺗﯾ�ﺎر او ﺑ�ود ﺧ�ود
ﻓﯾﺻﻠﮫ اﻻ ﺑوزارت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردن وﺣﺳب اﻟﺣﮑم آن ﻣﺟرا ﻧﻣودن .

) (۵راﭘورت ﻣﻔﺻل ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت را ﺑرای ﻣدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﺑﺎﻗﯽ اﻣور را ﺑﻧظﺎرت ﻣﺎھوار ﻓرﺳﺗﺎدن .

) (۶اﺟ��رای ﺑﻌﺿ��ﯽ ﺿ��رورﯾﺎت را ازﻗﺑﯾ��ل ﺟﻣ��ﻊ ﮐ��ردن ﻏﯾرﺣﺎﺿ��رﯾن وﺑدﺳ��ت آوردن ﭼﭘراﺳ��ﯽ ھ��ﺎ درﺻ��ورت ﺿ��رورت
ﺑﺣﮑوﻣت ﻣراﺟﻌﮫ ﮐردن .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱۶وظﺎﯾف ﺳرﻣﻌﻠم ھﺎ
) (۱اﻧﺗظﺎم داﺧﻠﯽ ﻣﮑﺗب :
) (۲ﺳﺎﺧﺗن ﺟدول ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣﻌﻠﻣﯾن ﺣﺎﺿر ﺑﺟﺎی ﻣﻌﻠﻣﯾن ﻏﯾرﺣﺎﺿر.
) (۳ده دﻗﯾﻘ��ﮫ ﻗﺑ��ل از وﻗ��ت آﻣ��ده ﺣﺎﺿ��ری ﻋﻣﻠ��ﮫ وطﻠﺑ��ﮫ را دﯾ��ده درﮐﺗ��ﺎب ﺣﺎﺿ��ری داﺧ��ل ﮐ��ردن ودرﺻ��ورت وﺟ��ود ﻣﯾ��رزا
ﻣﻼﺣظﮫ ﮐﺗﺎب ﺣﺎﺿری ﻧﻣودن .
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) (۴ﮐﯾﻔﯾت ﻣﮑﺗب را درھﻔﺗﮥ ﯾﮏ روز ﺑرای ﻣدﯾر ﻣﮑﺎﺗب ارﺳﺎل داﺷﺗن .
) (۵ﻣﻌﺎﺋﻧﮫ واﻧﺗظﺎم ﺻﻔﺎﺋﯽ ﻣﮑﺗب ﺑﮑﻣﺎل ﻧﻣودن .
) (۶ﻣﻌﺎﺋﻧﮫ طرز ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻌﻠﻣﯾن را ﻧﻣودن وﮐﯾﻔﯾت ﻧواﻗص ﺗﻌﻠﯾم را ﺑﺎ رای ﺧود ﻧزد ﻣدﯾر ﻣﮑﺎﺗب ﻓرﺳﺗﺎدن .
) (۷ﺟدول اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ وﺷ�ش ﻣﺎھ�ﮫ را ﺗرﺗﯾ�ب دادن وﺑﻘرارﺗﺟ�وﯾز ﻣ�دﯾر واﺗﻔ�ﺎق ﻣﻌﻠﻣ�ﯾن اﻣﺗﺣ�ﺎن ﮔ�رﻓﺗن وﻧﺗﯾﺟ�ﮫ را ﺑ�ﮫ
ﻣدﯾر رواﻧﮫ ﮐردن.
) (۸ﺑﺣﺳن اﺧﻼق وﺗرﺑﯾت وﻧﻣﺎز طﻠﺑﮫ ﻧﮭﺎﯾت ﺗوﺟﮫ ﮔﻣﺎﺷﺗن .
) (۹ﺑرآورد ﻋطﯾﮥ اطﻔﺎل وﻣﻌﻠﻣﺎن را ﺑوﻗت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑدﻓﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻓرﺳﺗﺎدن .
) (۱۰رﺧﺻت ﻣﻌﻠﻣﯾن وﻋﻣﻠﮫ ﻣﮑﺗب را ازﺟزو روز ﺗﺎ ﯾﮏ روز از طﻠﺑﮫ را ﺗ�ﺎ ﺳ�ﮫ روز دادن واﺿ�ﺎﻓﮫ ﺑراﺛ�ر ﺗﺻ�دﯾﻖ ﮐ�رده
ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻓرﺳﺗﺎدن .
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) (۱۱ﻣﻧﺎزﻋﺎت ﺟزوی ﮐﮫ درﺑﯾن طﻠﺑﮫ وﻏﯾره وﻗوع ﻣﯽ ﯾﺎﺑد ﺧود ﺑﺎز ﺧواﺳت ﮐردن وﮐﻠﯽ آﻧرا ﺑﻣدﯾر ﻓرﺳﺗﺎدن .
) (۱۲ﺟدول ﻏﯾرﺣﺎﺿران را ﮐﮫ از ﭼﻧد روز زﯾﺎده ﻏﯾر ﺣﺎﺿر ﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﺗرﺗﯾب داده ﺑﮫ ﻣدﯾر ﻓرﺳﺗﺎدن .
) (۱۳ﺑﺎزﺧواﺳت ﻏﯾرﺣﺎﺿرﯾن وﺗﺣﻘﯾﻖ آن از ﭘدران واﺧﺗﯾﺎر داران اطﻔﺎل وﮐﻼن ﺗران .

) (۱۴درھﻔﺗﮫ ﯾﮏ روز ﺑﺣﺿور ھﻣﮫ طﻠﺑﮫ ﺑﻌﺿﯽ ﺳﺧﻧﺎن ﻏﯾر آور وﻧﺻﺎﺋﺢ ﭘﺎﺑﻧدی دﯾن ﻓرﻣودن .
ﻗﺎﻋدۀ ھﻔدھم  -:وظﺎﺋف ﻣﻌﻠﻣﺎن

) (۱ھرﻣﻌﻠم ﺑﮫ اﯾﻔﺎی ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺣوﻟﮥ ﺧود ﺑﻘرار ﺗﻔﺻﯾل ﻣﺿﺎﻣﯾن ﻧﺻﺎب ﺗﻌﻠﯾم وﺟدول ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣﺟﺑور اﺳت.
) (۲دروﻗت ﺗﻌﻠﯾم ﻣﺗوﺟﮫ ﺣﺳن اﺧﻼق طﻠﺑﮫ ﺑودن ودر ﺗﮭذﯾب ﺷﺎن ﺳﻌﯽ ﻧﻣودن .

) (۳در وﻗت ﺗﻌﻠﯾم اﮔرﯾﮑﯽ ازطﻠﺑﮫ ﻟﯾﺎﻗت وﺣﺳن اﺧﻼق ﺧود را ظﺎھر ﮐﻧد ﯾﺎ وﺿﻊ ﺧﻼف اﺧﻼق ازوی ﺻﺎدر ﮔردد وﯾﺎ ﻏﯾر
ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد وﯾﺎ ﻣوﺟب ﺧﻠل درس دﯾﮕران ﮔردد وﯾﺎ اﻣر ﻣﻌﻠم را ﻧوﺷﺗﮫ ﺑﺳرﻣﻌﻠم ﻓرﺳﺗﺎدن .
) (۴ﭘﺎﺑﻧدی ﺣﺎﺿری درآﻏﺎز ﺗﻌﻠﯾم ﺑرای ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﻠﻣﺎن ﺿروری وﻻزم اﺳ�ت ﮐ�ﮫ ھ�ر ﯾ�ﮏ ازﻣﻌﻠﻣ�ﺎن درﺳ�ﺎﻋت ﺗﻌﻠ�ﯾم ﺣﺎﺿ�ر
ﺑﺎﺷﻧد ودرﺳﺎﻋت ﺧﺎﻟﯽ ﻣدﯾر ﯾﺎ ﺳرﻣﻌﻠم را اطﻼع داده ﺑروﻧد .
) (۵درﺑﺎب ﮐﯾﻔﯾت ﻣﮑﺎﻓﺎت وﻣﺟﺎزات ﻣﻌﻠﻣﺎن را ﻻزم اﺳت ﮐﮫ ازطرﯾﻖ اﻓراط و ﺗﻔرﯾط اﺟﺗﻧ�ﺎب ﻻزم ﺷ�ﻣﺎرﻧد اﺳ�ﺗﺣﻘﺎق ﮐﺎﻣ�ل
ھﯾﭻ طﻔل را ﺑﻣﮑﺎﻓﺎت وﻣﺟﺎزات ﻧرﺳﺎﻧﻧد .
) (۶ﻣﻌﻠم را ﺑﺎﯾد ﮐﮫ ھر روز اﻗﻼً ﭘﻧﺞ دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از ﺷروع درس ﺑﻣﮑﺗب ﺣﺎﺿر ﺷود .
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) (۷ازطرز ورﻓﺗﺎرﯾﮑﮫ ﺳﺑب ازاﻟﮥ رﻋب وھﯾﺑت اﺳﺗﺎدﯾش درﻧظر طﻠﺑﮫ ﮐرده اﺣﺗزاز واﺟب ﺷﻣﺎرد.
) (۸ﻋﻼوه درﺧود ﻣﮑﺗب درﺧﺎرج ﻣﮑﺗب ﻧﯾز ﻣراﻗب اﺣوال اطﻔﺎل ﺑﺎﺷد.
) (۹ﻣﺿﺎﻣﯾﻧﯽ را ﮐﮫ درس ﻣﯾدھد ﻗﺑل از ﺷروع ﺑدرس ﺑﺎﯾد ﺧود ﯾﮑﺑﺎر ﻣطﺎﻟﻌﮫ ﻧﻣﺎﯾد ﺗﺎ ﺑوﻗ�ت ﺗﻌﻠ�ﯾم ﺣرﺟ�ﯽ واﻗ�ﻊ ﻧﮕ�ردد وﻟ�و
ﺳﮭل ﺗرﯾن اﺳﺑﺎق ﺑﺎﺷد.
) (۱۰ھرﻣﻌﻠم ﻧﮕراﻧﯽ ﯾﮏ ﺟﻣﺎﻋﺔ طﻠﺑﮫ را ﺑرای ﺧود ﺑﺧﺻوص ﮐرداﻧد ﺗ�ﺎ درﺧ�ﺎرج وداﺧ�ل ﻣﮑﺗ�ب ﻣراﻗ�ب اﻓﻌ�ﺎل ﺷ�ﺎن ﺑ�وده
ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﯾﮏ اﻧد ﺑداﺧﻼق ازاوﻣﺷﺎھده ﮐرد ﺑﺳرﻣﻌﻠم اطﻼع دھد.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۱۸ﻓراﺋض طﻠﺑﮫ
) (۱ھرﯾﮏ ازطﻠﺑﮫ ﮐﮫ ﺑﻣدرﺳﮫ داﺧل ﻣﯽ ﺷود اوﻻً ﺧط اﺧﺗﯾﺎر دار ﺧود را ﻧزد ﻣدﯾر ﺣﺎﺿر ﮐﻧد .
) (۲ﺳن او از  ۶ﺳﺎل ﮐﻣﺗر واز  ۱۳ﺳﺎل زﯾﺎد ﺗر ﻧﺑﺎﺷد .
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) (۳اﮔر ﭼﯾزی ﺑﺧﺎﻧﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻧﻣوده ﺑود زﯾﺎده ازﯾن ﻋﻣر ھم ﻣﻧظور ﻣﯽ ﺷود .
) (۴طﻠﺑﮥ ﻣذﮐور ﺑﺎﯾد از اﻣراض ﻣﺗﻌد ﺑﮫ ﺳﺎﻟم ﺑﺎﺷﻧد .

) (۵ﻋﯾن ﺑروﻗت ﻣﻌﯾﻧﮥ ﻣﮑﺗب ﺣﺎﺿر ﺷده ﻗﺑل از اﺧﺗﺗﺎم وﻗت ﺑﻐﯾر ﻋذر ازﻣﮑﺗب ﻧﻣﯽ آﯾد.

) (۶درﺻورت ﻋذر ﺧطﯽ ازﺳرﭘرﺳت واﺧﺗﯾﺎر دار ﺧود ﻗرارﻗﺎﻋده ﺑرای ﻣدﯾر ﯾﺎ ﺳرﻣﻌﻠم ﺑﻔرﺳﺗد.

)(۷ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﺑﮫ ﻣﮑﺗب داﺧل ﺷد ﻗطﻌﺎ ً ﺗﺎ اﮐﻣﺎل دوره ﺗﻌﻠ�ﯾم ﺧ�ﺎرج ﻧﻣ�ﯽ ﺷ�ود ﻣﮕ�ر درﺻ�ورت ﻟ�زوم واﮔ�ر اﺧﺗﯾ�ﺎر دار او ﺧﯾ�ﺎل
ﺧﺎرج ﮐردﻧش را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺑﺎﯾد ﻣﺻﺎرف ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ او را ادا ﻧﻣﺎﯾد .
ﻗﺎﻋده  -: ۱۹وظﺎﺋف ﻣدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت

) (۱ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻧﻘدﯾﮫ وﺟﻧﺳﯾﮫ وزارت ودواﺋر آن ﺑﺎ وﻣﺗﻌﻠﻖ و ﻣﻔوض اﺳت ﯾﻌﻧﯽ ﺑﺎﯾد ﺑرﺟﻣﯾﻊ ﻣﺣﺎﺳ�ﺑﺎت داﺧ�ل وﺧ�رج وزارت
وﻣﮑﺎﺗب ﻋﻠم ﺑﯾﺎورد .
) (۲ﺗﺣوﯾﻠدار ھﺎ درﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺷﺎن ﻧزد او واو ﻧﯾز درﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﻧزد وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﻣﺳﺋول اﺳت.
) (۳ﺑر آﻧﮭﺎﺋﯾﮑﮫ اﺳﻣﯽ ﺗﺣوﯾﻠدار ھﺎ ﻣﯾﺑﺎﺷد ﻣﮭر ﯾﺎ اﻣﺿﺎ ﮐردن ﺑﻌد ﺑﺎﻣﺿﺎی ﻣدﯾر ھرﺷﻌﺑﮫ رﺳﺎﻧﯾدن.
) (۴ﻣﮑﺗوﺑﺎﺗﯾﮑﮫ ازطرف وزارت درﺑﺎب اﻋطﺎی اﺷﯾﺎی ﻣﺎﻟﯾ�ﮫ ﯾ�ﺎ ﺗﻘ�رر وﻋ�زل ﺗرﻗ�ﯽ وﺗﻧ�زل ﻣواﺟ�ب ﻣﺳ�ﺗﺧدﻣﯾن ﺑﺎﺷ�د ﻧوﺷ�ﺗن
واﻣﺿﺎء ﻧﻣودن ﺑدﺳﺗﺧط ﺟﻧﺎب وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﻣزﯾن ﮐردن .
) (۵ﻣوﺟودی ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮥ ﻋﻣوﻣﯽ  ،ﺗﺣوﯾل ﺧﺎﻧﮥ طﺑﯾﻌﺎت  ،ﮐﺗﺎﺑﺧﺎﻧﮫ را ﺳﺎل ﯾﮏ ﺑﺎر ﻧﻣودن وراﭘورت آﻧرا ﺑوزارت ﻓرﺳﺗﺎدن.
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) (۶اﻋطﺎی ﻧﻘد وﺟﻧس را ﮐﮫ ﺑﻣدﯾران ﺗﻌﻠﻖ دارد ﺑﻘرار ﺣﮑم وﺳﻧد آن ھﺎ دادن وﺳوای آﻧرا ﺑﻐﯾر اﻣﺿﺎی وزﯾ�ر ﺑ�ﺎ ﺣ�دی ھ�ﯾﭻ
ﻧدادن وﻟو ﻣﻘدار ﮐﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
 -۷ﺻورت ﺧﻼﺻ�ﮥ ﻣﺣﺎﺳ�ﺑﺎت ﻧﻘ�د وﺟ�ﻧس را ﺑﺻ�ورت راﭘ�ورت ﺑﻣﺣ�ل ھﻔﺗ�ﮫ وار وﻣﻔﺻ�ل ﻣﺎھﺎﻧ�ﮫ وﻣﻔﺻ�ل ﺗ�ر ﺳ�ﮫ ﻣﺎھ�ﮫ ﺑ�ﮫ
ﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺗﻘدﯾم ﮐردن وﯾﮏ ﻧﻘل آﻧرا ﻧزد ﺧود ﻧﮕﮭداﺷﺗن .
 -۸ﺻورت ﻣﺻﺎرف  ۶ﮔروھﯽ وﻣﺣﻼت ووﻻﯾﺎت را ﻣﻌﺎﯾﻧﮫ ﮐرده ﺑوزارت ﺗﻘدﯾم ﮐردن .
 -۹اظﮭﺎر رای درﺑﺎب ﺣﺳن ﺧدﻣت وﺗﮑﺎﺳل ﻣﺣررﯾن ﺧود
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۰وظﺎﺋف ﺗﺣوﯾﻠدار ﻋﻣوﻣﯽ
 -۱ﺗﺣوﯾﻠدار ﺑﻘرار رﻗﻌﮥ ﻣدﯾران ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم ﺑرای طﻠﺑﮫ وﻣﻌﻠﻣﯾن ﺧواه ﺑﺻورت اﻣﺎﻧت ﺧواه ﺑﻘﯾﻣت داده رﺳ�ﯾد ﺳ�ﺎﻣﺎن ﻋطﯾ�ﮫ
را ﺑﮫ ﺑرات وازﺳﺎﻣﺎن اﻣﺎﻧت را را ﺑﮫ ﮐﺗﺎب اﻣﺎﻧت ﺣﺎﺻل دارد .
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 -۲ﺗﺣوﯾﻠدار ﻋﻣوﻣﯽ درﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺧود ﻧزد ﻣدﯾر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﺳﺋول اﺳت.

 -۳ﺣﺳﺎب ﺟﻣﻊ وﺧرج ﺧ�ود را ﺗرﺗﯾ�ب داده ھﻔﺗ�ﮫ وار ﺑ�رای ﻣ�دﯾر ﻣﺣﺎﺳ�ﺑﺎت ﺑرﺳ�ﺎﻧد ﺗ�ﺎ ﻣ�دﯾر ﻣزﺑ�ور آن را ﺛﺑ�ت ﮐﺗ�ﺎب ﺟﻣ�ﻊ
وﺧرج ﻣﮑﺗب ﻧﻣوده ﺗﺻدﯾﻖ ﺑرای ﺗﺣوﯾﻠدار ﺑدھد.

 -۴ﺻﻔﺎﺋﯽ ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮫ وﺗﻧظﯾم ﻣﮑﺗب وﺳﺎﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم وﺗرﺗﯾب اﻟﻣﺎرﯾﮭﺎ وﺻﻧدوق ھﺎ ﺑدرﺟﮥ اﮐﻣل ﻧﻣﺎﯾد .
 -۵ﺑرآﺗﯽ ﮐﮫ در دﻓﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺛﺑت ﻧﺷده ﺑﺎﺷد اﺟرا ﻧﮑﻧد .
 -۶ﮐﺗب ذﯾل ﺑﺎﯾد ﻧزد ﺗﺣوﯾﻠدار ﻣوﺟود ﺑﺎﺷد .

 ۱ﮐﺗ��ﺎب ﺟﻣ��ﻊ وﺧ��رج ھﻔﺗ��ﮫ وار ﺳ��ﺎﻣﺎن ﺗﻌﻠ��ﯾم ب ﮐﺗ��ﺎب رﺳ��ﯾد ﺳ��ﺎﻣﺎن ﺗﻌﻠ��ﯾم ﮐ��ﮫ ازﻣﻌﻠﻣ��ﯾن وطﻠﺑ��ﮫ وﻏﯾ��ره رﺳ��ﯾد ﺳ��ﺎﻣﺎن اﻣﺎﻧ��ت
ﺑدﺳﺗﺧط آﻧﮭﺎ ﻣﯾﮕﯾرد ج ﮐﺗﺎب ﻓروش ﺳﺎﻣﺎن ﺗﻌﻠﯾم د ﮐﺗﺎب ﺧرﯾد ﺳﺎﻣﺎن .

 -۷ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ را ﮐﮫ ﺗﺣوﯾل ﻣﯽ ﺷود ﺳﯾﺎھﮫ آﻧرا ﺑدﻓﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺑﻔرﺳﺗﻧد ﺗﺎ درج ﮐﺗﺎب ﺟﻣﻊ ﺗﺣوﯾﻠدار ﺷود.
 -۸ﺑرای ﺗﺣوﯾﻠدار ﯾﮏ ﻣﻌﺎون وﯾ�ﮏ ﻣﯾ�رزا ﺿ�رور اﺳ�ت ﺗ�ﺎ ﻣﯾ�رزا ﺑ�ﮫ ﺛﺑ�ت ودرج ﺑرآﻧﮭ�ﺎ وﻏﯾ�ره ﻣﺻ�روف ﺑ�وده ﻣﻌ�ﺎون او
درﻏﯾﺎب ﺗﺣوﯾﻠدار اﺟرای اﻣور ﻻزﻣﮫ را ﺑﻧﻣﺎﯾد وﯾﺎ ﺧود ﺗﺣوﯾل دار در ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮫ ﺑوده ﻣﻌﺎوﻧش ﺑرای ﺗﺳﻠﯾم اﺳﺑﺎب ﺿ�روری
در ﻣﺎﺷﯾﻧﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ دﯾﮕر ﺟﺎ ﺑرود .
 -۹ﺑﺎﯾد ﺗﺣوﯾﻠدار ﯾﺎ ﻣﻌﺎوﻧش اﻗﻼً  ۵دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از وﻗت ﻣدرﺳﮫ و  ۱۵دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد از وﻗت ﻣﮑﺗب درﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮫ ﻣوﺟود اﺳت.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۱وظﺎﺋف ﺗﺣوﯾﻠدار اﺳﺑﺎب ﮐﯾﻣﯾﺎ وطﺑﯾﻌﺎت
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 -۱اﺳ��ﺑﺎب وادوات ﮐﯾﻣﯾ��ﺎ وطﺑﯾﻌ��ﺎت را در اﻟﻣﺎرﯾﮭ��ﺎی ﺟداﮐﺎﻧ��ﮫ وادوﯾ��ﮫ را دراﻟﻣﺎرﯾﮭ��ﺎی ﺟداﮔﺎﻧ��ﮫ درﮐﻣ��ﺎل ﻧظﺎﻓ��ت واﺣﺗﯾ��ﺎط
ﻧﮕﮭدارد.
 -۲ﺑوﻗت ﺗﻌﻠﯾم ،ھرﺻﻧف طﻠﺑﮫ ﮐﮫ ﺟﮭﺔ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﯽ آﯾد اﺳﺑﺎب ﺿرورﺋﯽ را ﮐﮫ ﻣﻌﻠم ﺑﺧواھد ﺑﺎﺣﺗﯾﺎط آورده ﺑروی ﻣﯾز ﻧزد ﻣﻌﻠم
ﺑﮕذارد  .ھﻣﯾﻧﮑﮫ ﻣﻌﻠم از اﺳﺗﻌﻣﺎل آﻧﮭﺎ ﭘرداﺧت  .آﻧﮭﺎ را ﺻﺎف وﭘﺎک ﻧﻣوده ﺑﺟﺎﯾﮭﺎی ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺷﺎن واﭘس ﺑﮕذارد.
 -۳اﻗﻼً  ۵دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل ازوﻗت ﻣﮑﺗب ﺣﺎﺿر ﮔردﯾده ﺑﮫ ﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐوﺗﮫ طﺑﯾﻌﺎت ووﺿﻊ آﻻت آن وﻏﯾره ﻟوازﻣﺎت ﭘردازد.
 -۴ﻣﺻﺎرف ھر روزه ﮐﯾﻣﯾﺎ وطﺑﯾﻌﺎت را در ﮐﺗﺎب ﺟﻣﻊ وﺧرج درج ﮐرده ازﻣﻌﻠم طﺑﯾﻌﺎت دﺳﺗﺧط ﺑﮕﯾ�رد وھﻔﺗ�ﮫ وار ﺳ�ﯾﺎھﮫ
ﺟﻣﻊ وﺧرج ﺧود را ﺑﺗﺻدﯾﻖ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ رﺳﺎﻧﯾده ﺑدﻓﺗر ﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﺣﺎﺿر ﮐﻧد .
 -۵اﺳ��ﺑﺎب وادواﺗﯾﮑ��ﮫ ﺑوﻗ��ت ﮐ��ﺎر ﻣ��ﯽ ﺷ��ﮑﻧد ﺗﺻ��دﯾﻖ آن را ﺑدﺳ��ﺗﺧط ﻣﻌﻠ��م وﻣ��دﯾر ﺣﺎﺻ��ل داﺷ��ﺗﮫ ﺑ��دﻓﺗر ﻣﺣﺎﺳ��ﺑﺎت ﺣﺎﺿ��ر ﮐﻧ��د
ﺑراﯾش ﻣﺟرا داده ﻣﯾﺷود واﮔر ﺧود ﺗﺣوﯾﻠدار ﺷﮑﺳﺗﺎﻧد ﯾﺎ ﺧراب ﮐرد از ﺧود او ﺗﺎوان ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود.
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 -۶ﺗﺣوﯾﻠدار ﺳﺎﻣﺎن طﺑﯾﻌﺎت ﺑﺎﯾد ﮐﺗﺎب ھﺎی ذﯾل را داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد -:
) (۱ﮐﺗﺎب درج ﺳﺎﻣﺎن طﺑﯾﻌﺎت ﮐﮫ ﺟدول آن ﺑﻘرار ذﯾل ﺑﺎﺷد -:
 ۱ﺷﻣﺎر  ۲ﻧﺎم اﺷﯾﺎ  ۳ﺗﻌداد اﺷﯾﺎ  ۴ﻗﯾﻣت  ۵ﮐﯾﻔﯾت.
)ب(ﮐﺗﺎب ﺟﻣﻊ وﺧرج.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۲وظﺎﺋف ﮐﺗﺎب دار

 ۱ﮐﺗﺎﺑدار ﻣﺎﻣور اﺳت ﺑﺎﯾﻧﮑﮫ درﺻﻔﺎﺋﯽ ﮐﺗب ﺗﺣوﯾﻠﯽ ﺧود ﮐﻣﺎﯾﻠﯾﻖ ﺳﺎﻋﯽ ﺑوده ھﻣﮫ را ﺑﯾﮏ ﺗرﺗﯾب وزﯾﻧت درﺳت دراﻟﻣﺎرﯾﮭﺎ
وﺿﻊ ﮐﻧد – ﮐﺗﺎب ﻓﮭرﺳت آﻧﮭﺎ را ﻧﯾز ﺑﺎﺳﻠوﺑﯽ ﻣﻌﻘول ﺗﺣرﯾر داﺷﺗﮫ ﺟداول ذﯾل را در آن ﻣرﻋﯾدارد -:
1ﺷﻣﺎره 2ﻧﺎم ﮐﺗﺎب3ﻋﻠم4زﺑﺎن5ﻗﯾﻣت6ﻧﻣﺑراﻟﻣﺎری

2ﮐﺗﺎﺑدار ھﯾﭼﯾﮏ ﮐﺗﺎب را ﺑدون اﺟﺎزۀ ﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺑﮑﺳﯽ ﻧدھد درﺻورت ﮔرﻓﺗن ﻣﻌﻠﻣﯾن ﯾﺎ ﻏﯾر آﻧﮭﺎ ﮐدام ﮐﺗﺎب را ﺑﺎﯾ�د ﻧ�ﺎم
او را درﮐﺗﺎب ﺛﺑت ﻧﻣوده از او دﺳﺗﺧط ﺑﮕﯾرد ﮐﺗﺎﺑﯽ ﮐﮫ ﺑﺎن دﺳﺗﺧط ﻣﯾﮕﯾرد ﺑرﺟداول ذﯾل ﻣﺣﺗوی ﺑﺎﺷد -:
ﺗﺎرﯾﺦ ﮔرﻓﺗن ﮐﺗﺎب وواﭘس آوردن  ،ﻧﺎم ﮐﺗﺎب ،دﺳﺗﺧط ﮔﯾرﻧده  ،رﺳﯾد.
 ۳ھرﮐس ﺧواھد ﮐﺗﺎب را ازﮐﺗﺎب ﺧﺎﻧﮫ ﺗﺎ  ۱۵روز ﺑرده ﻣﯾﺗواﻧد واﮔر ﻋﻼوه ﺑرﻣدت ﻣذﮐور ﺑﮑﺎر او ﺷود ﺗﺟدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻣﺎﯾد.
 ۴اﮔر ﮐﺗﺎب دار ﺧود ﮐﺗﺎﺑﯽ را ﺧ�راب ﯾ�ﺎ ﺿ�ﺎﺋﻊ ﮐ�رد ﺗ�ﺎوان ﺑدھ�د واﮔ�ر ﮐﺳ�ﯽ دﯾﮕ�ر ﮐ�ﮫ ﮐﺗ�ﺎب را ازﮐﺗ�ﺎب ﺧﺎﻧ�ﮫ ﻣﯾﺑ�رد آن را
ﺧراب ﯾﺎ ﺿﺎﺋﻊ ﻧﻣود ازھﻣﺎن ﺷﺧص ﺗﺎوان ﮔرﻓﺗﮫ ﻣﯾﺷود .
11

ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۳وظﺎﺋف ﮐﺎر دار ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ طﺑﺎﺧﯽ
 -۱درﺑﺎب اﺻل طﺑﺦ ﺑرﻧﺞ وﺳﺎﻻن وﻧﺎن ﺧﺷﮏ ازﻣدﯾر ﻣدرﺳﮫ ﺳﻧد ﺣﺎﺻل دارد ﮐﮫ از ﭼﮫ ﻗرار ﺑرﻧﺞ وﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﯾﺎ ﺳ�ﺎﻻن
وﻧﺎن ﺧﺷﮏ ﺑرای ﺷﺧص روزاﻧﮫ ﻣﻘرر ﻣﯾدارد ﻣطﺎﺑﻖ آن ﻣﻌﻣول دارد .
 -۲ﺑرای ﻧﻔری ﻣﻌﻠﻣﯾن وﻏﯾره اھﺎﻟﯽ ﻣﻌﺎرف ﮐﮫ ﺑرﻧﺞ ﯾ�ﺎ ﺳ�ﺎﻻن داده ﻣ�ﯽ ﺷ�ود ﺳ�ﻧد ﻣﻘ�رری ﺟﯾ�ره ھﻣﺎﻧﻘ�در ﻧﻔ�ری را ازﻣ�دﯾر
ﺣﺎﺻل داﺷﺗﮫ ﺑدون آﻧﮭﺎ ﺑﮑس دﯾﮕر ﻧدھد .
 -۳درﺑﺎب ﺧرج اﺿﺎﻓﮫ ﮔﯽ ﮐﮫ ﺣﺳب ﺿرورت طﺑﺦ ﺷده ﺑرای ﻧﻔ�ری داده ﻣ�ﯽ ﺷ�ود )ﻣﺎﻧﻧ�د روز ھ�ﺎی ﻣﺟﻠ�س وﻏﯾ�ره( رﻗﻌ�ﮥ
ﻋﻠﯾﺣده از ﻣدﯾر در دﺳت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد .
) (۴ﺗﻌداد ﺣﺎﺿری ﯾوﻣﯾﮫ طﻠﺑﮫ وﻏﯾره ﻧﻔری را ﮐﮫ طﻌﺎم وﺳ�ﺎﻻن ﺑراﯾﺷ�ﺎن ﻣﻘ�رر اﺳ�ت ھ�ر روز از ﻣﯾ�رزای ﺣﺎﺿ�ری ﺟوﯾ�ﺎ
ﺷده ﻣطﺎﺑﻖ آن ﺑوﻗت ﭼﺎﺷت ﺑرای ھﻣﺎﻧﻘدر ﻧﻔری طﺑﺦ ﮐﻧد وازان ﺑﯾش ﯾﺎ ﮐم ﻧﺷود .

ﻣﺣل اﯾراد ﻧﮕردد.
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) (۵اﺟﻧﺎﺳﯾﮑﮫ ﺟﮭﺔ ﻣﺻﺎرف طﺑﺦ ﺧوراﮐﮫ ﻧﻔری ﺧرﯾداری ﻣﯽ ﺷود ﺑﺎﯾد ﻣطﺎﺑﻖ ﻧرخ ﻧﺎﻣ�ﮥ ﺣ�ﺎﮐﯽ ﺑﺎﺷ�د وازآن ﺗﻔ�ﺎوﺗﯽ ﻧداﺷ�ﺗﮫ

) (۶ھﻔﺗﮫ وار ﺻورت ﺣﺳﺎب ﺟﻣﻊ وﺧرج ﮐﺎرﺧﺎﻧﮥ طﺑﺎﺧﯽ را ﺑﺎداره ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﮐﻧد .

) (۷ظروف وﻏﯾره اﺳﺑﺎب ﮐﺎر آﻣد ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ را ﮐﮫ ازﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧﮥ وزارت ﯾ�ﺎ از ﮐ�دام ﺗﺣوﯾﻠﺧﺎﻧ�ﮫ دﯾﮕ�ر ﺗﺣوﯾ�ل ﻣ�ﯽ ﺷ�ود وﯾ�ﺎ از
ﺑﺎزار ﺧرﯾداری ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد ﺑﺎﯾد اطﻼع آﻧرا ﺑﺎدارۀ ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺑﻔرﺳﺗد ﺗﺎ در ﮐﺗﺎب ﺟﻣﻊ ﮐﺎر دار ﮐﺎرﺧﺎﻧﮫ درج ﺷود .
) (۸دراﺧﯾر ﺳﺎل ﺳﯾﺎھﮫ ﺟﻣﻊ وﺧرج ﻣﻔﺻل ﺳﺎل ﺗﻣﺎم ﺧود را ﺑﺎداره ﻣﺣﺎﺳﺑﮫ ﺣﺎﺿر ﮐﻧد .

) (۹طﺑﺎخ را ﺑﻔﮭﻣﺎﻧد ﮐﮫ ﮐﻣﺎل اﺣﺗﯾﺎط وﺻﻔﺎﺋﯽ را در طﺑﺦ ﻣرﻋﯾدارد وﺧودش وﻗﺗﺎ ً ﻓوﻗﺗﺎ ً ﻧﮕراﻧﯽ ﮐﻧد .
) (۱۰ﺑﺎﯾد ﮐﮫ طﻌﺎم ﻋﯾن ﺑروﻗت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺑرای ﻧﻔری ﺑرﺳد ﺗﺎ در ﺗﻘﺳﯾم اوﻗﺎت ﻣدرﺳﮫ ﺗﻐﯾری روﻧدھد .

) (۱۱درﺧﺻوص ﻣﯾوه ﻧﯾز ﻗواﻋد ) (۱و) (۲و) (۴را ﻣرﻋﯾدارد  .ﯾﻌﻧﯽ ﻣﻘدار ﻣﯾوه ﻓﯽ ﻧﻔ�ر وﺗﻌ�داد ﻧﻔ�ری ﮐ�ﮫ ﺑراﯾﺷ�ﺎن ﻣﯾ�وه
داده ﻣﯽ ﺷود ازﻣدﯾر ﺑﻘرار ﺗﻌداد ﻧﻔری ﺣﺎﺿر ﺑروز ھﺎی ﻣﻌﯾﻧﮫ ﻣﯾوه ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧد .
ﻗﺎﻋدۀ -: ۲۴وظﺎﺋف ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن
) (۱ﻻزم اﺳت ھﻣﮫ ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن ﻣدرﺳﮫ وﻣﮑﺎﺗب ﻗﺑل ازآﻏﺎز ﺗﻌﻠﯾم ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷ�ﻧد وﺗ�ﺎ اﺧﺗﺗ�ﺎم ﻣﮑﺗ�ب ازﻣﮑﺗ�ب ﻧﺑرآﯾﻧ�د ودر ادای
ﻣؤظﻔﺎت ﺧود ﺷﺎن ﺑﮑﻣﺎل ﺳﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﻧد .
) (۲ھﯾﭻ ﯾﮏ از ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﻣدرﺳﮫ ﺑدون ﮐﺎر ﺳرﮐﺎری ﯾﮑﯽ از ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن را ﺑﺧدﻣﺎت ﻣﺧﺻوﺻﮥ ﺧود اﺟﺑﺎر ﮐرده ﻧﻣﯽ ﺗواﻧد.
) (۳درﺻورت ﻏﻔﻠت وﺗﻧﺑﻠﯽ وﻏﯾر ﺣﺎﺿری وﻏﯾره ﻧﻘﺎﺋص ﻣﺳﺗﺧدﻣﯾن وﭼﭘراﺳﯾﺎن ﻣﺟﺎزات ﺑﻘرار ذﯾل ﻣﻘرر ﮔردﯾده -:
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دﻓﻌﮥ اول ﺳزای ﺑدﻧﯽ – دﻓﻌﮥ دوم وﺿﻊ ﺗﻧﺧواه ﺳﮫ روزه – دﻓﻌﮥ ﺳوم وﺿﻊ ﺗﻧﺧواه ﯾﮑﻣﺎھﮫ دﻓﻌﮥ ﭼﮭﺎرم ﻋزل .
ﻗﺎﻋدۀ :25ـ ﺿواﺑط رﺧﺻت.
) (۱ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮑﺎﺗب ھرﺳﺎل درﻣﺎه رﻣﺿﺎن ﺷرﯾف رﺧﺻت ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد اﻣ�ﺎ درﯾ�ن ﻣ�دت اﺳ�ﺎﺗذه را ﻻزم اﺳ�ت آﻧﻘ�در ﮐ�ﺎر ﺑ�رای
اطﻔﺎل ﺑدھﻧد ﮐﮫ ﻧﮫ ﮐﺎﻣﻼً ﺑﯾﮑﺎر وﻣﻌطل ﺑﺎﺷﻧد ﭼﮫ درﯾﻧﺻورت ﻋﺎدت ﺗﺣﺻﯾل ازدﻣﺎغ ھﺎی ﺷﺎن ﻧﻔ�ﯽ ﺷ�ده ﺑوﻗ�ت آﻏ�ﺎز ﮐ�ﺎر ﺑ�ﺎ
ﺧﯾﻠﯽ ﺗﮑﻠﯾف ﺑﮫ ﺗﺣﺻﯾل ﻣﯽ ﮔراﯾﻧد وﻧﮫ اﮐﺛر ﺣﺻﮫ وﻗت ﺷﺎن را ﺻرف ﻧﻣﺎﯾد ﭼﮫ درﯾ�ن ﺻ�ورت ﻣﻘﺻ�د اﻋ�ﻼی رﺧﺻ�ت ﺑ�ﮫ
اﻟﺷراح طﺑﯾﻌت و ﺗﺎزه ﺷدن دﻣﺎغ اﺳت ﻣﻔﻘود ﻣﯽ ﮔردد.
)  ۲ﺳﺎﺑﻖ ازﯾن ﮐﮫ از  ۱۰ﺟدی اﻟﯽ  ۱۰ﺣوت ﻣﮑﺎﺗب و ﻣدارس ﺗﻌطﯾل ﻣﯽ ﺑود ﺑﻌد ازﯾن ﺗﻌطﯾل ﻣذﮐور ﻧﯾﺳت.
 ۳اﯾﺎم رﺧﺻت در ﻣدت ﺗﻌطﯾل ﻣدرﺳﮫ وﻣﮑﺎﺗب ﻣﺛﻼً درﻋﯾدﯾن وﺟﺷن ھﺎ وﻏﯾره ﺑﻘرار رﺧﺻ�ت ﺑ�ﺎﻗﯽ دواﺋ�ر ﺣﮑ�وﻣﺗﯽ ﻣﻘ�رر
اﺳت .

ﺑروﻧد.
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 ۴ﺷﺎﮔردان ﻣدرﺳﮫ و ﻣﮑﺎﺗ�ب ازﻣ�ﺎه ﺣﻣ�ل ﺗ�ﺎ ﻣ�ﺎه ﻋﻘ�رب در ھ�ر ﻣ�ﺎه ﯾﮑ�روز رﺧﺻ�ت ﻣﯾﺑﺎﺷ�ﻧد ﮐ�ﮫ ﺑ�ﺎ ﻣﻌﻠﻣ�ﯾن ﺑﺗﻔ�رﯾﺢ ﮔ�ﺎه ھ�ﺎ

 ۵رﺧﺻت اطﻔﺎل ﺗﺎ دو ھﻔﺗﮫ ﺑﺧود ﻣدﯾران و ﻋﻼوه ﺑران ﺑﺧود وزﯾر ﺗﻌﻠﻖ دارد -

 ۶رﺧﺻت ﻣﻌﻠﻣﯾن و ﺑﺎﻗﯽ ﻋﻣﻠﮥ ﻣدرﺳﮫ وﻣﮑﺎﺗب ﺗﺎ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﺧود ﻣدﯾران وﻋﻼوه ﺑران ﺑﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺗﻌﻠﻖ دارد.
 ۷رﺧﺻت ﻣرض اﻟﯽ ﺳﮫ ﻣﺎه ﺑﺗﺻدﯾﻖ داﮐﺗر داده ﻣﯽ ﺷود اﮔر ﻣدت ﻣرض زﯾﺎد از ﺳﮫ ﻣﺎه طول ﮐﺷﯾد ﻋوض او ﻣﻘرر ﺷ�ده
ﺗﺎ آﺧر ﻣﺎه ﺷﺷم ﻧﺻف ﺗﻧﺧواه ﺑﺧود ﻣرﯾض وﻧﺻف ﺗﻧﺧواه ﺑﻌوض او داده ﻣﯽ ﺷود و ﮐﻣﯽ اﻧرا ﺳرﮐﺎر ﭘوره ﻣﯽ ﮐﻧد اﮔ�ر از
ﺷش ﻣﺎه ھم ﻣرض او زﯾﺎدﺗﯽ ﺟﺳت دراﻧﺻورت ﮐﺎﻣﻼً ﺗﻧﺧواه ﺑرای ﻋوﺿﯽ او داده ﻣﯽ ﺷود ﺗﺎ اﻧﮑ�ﮫ ﻣ�رﯾض ﺻ�ﺣت ﯾﺎﺑ�د و
اﮔر ﻗﺎﺑل ﮐﺎر ﺑود ﺑﻌد ازﺻﺣت واﭘس ﺑﺧدﻣت ﺧود ﻣﻘرر ﮔردﯾده ﺗﻧﺧواه اوﻟﯾن ﺧود را ﻣﯽ ﺑرد .

 ۸ﮐﺳﯾﮑﮫ ﺑدون ﻋذر ﻣﻌﻘول  ۵دﻗﯾﻘﮫ ﻗﺑل از وﻗت ﻣﮑﺗ�ب ﻧرﺳ�ﯾد ﯾ�ﮏ ﺳ�ﺎﻋت ﻏﯾ�ر ﺣﺎﺿ�ری ﻓ�رض ﺷ�ده ﺗﻧﺧ�وای ﻧﺻ�ف روز
درﺻ��ورت ﻏﯾرﺣﺎﺿ��ری ﯾ��ﮏ روزﮐﺎﻣ��ل ﺗﻧﺧ��واه دو روزه واز دو روز ﻏﯾ��ر ﺣﺎﺿ��ری ﺗﻧﺧ��واه دو روزه واز دو روز ﻏﯾ��ر
ﺣﺎﺿری ﺗﻧﺧواه  ۴روزه ﺑﮫ ھﻣﯾن ﻗرار اﻟﯽ ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ وﺿﻊ ﻣﯽ ﺷود.
 ۹اﮔر ﻣﻌﻠم ﺑدون ﻋذر ﻣﻘﺑول ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﻣﺗﺻل ﻏﯾر ﺣﺎﺿر ﺷود ازﺣﺿور وزﯾ�ر ﻣﺻ�ﺎرف ﯾ�ﮏ ﻣﺎھ�ﮫ وﺟ�ﮫ ﺗﻧﺧ�واه او وﺿ�ﻊ
ﻣﯾﺷود -واﮔر دوھﻔﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺗﻧﺧواه دوﻣﺎھﮫ وزﯾﺎده از دوھﻔﺗﮫ ﺑود ﻣﻌزول ﻣﯾﮕردد.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۶ﻗواﻋد ﺗرﻗﯽ ﻣواﺟب ﻋﻣﻠﮫ وزارت وﻣﮑﺎﺗب اﺑﺗداﺋﯽ
 ۱ﭼون ﻣﻌﻠم ﻣﻘرر ﻣﯾﮕردد اوﻻً ﺣﺳب ﻟﯾﺎﻗت ﺑراﯾش ﺗﻧﺧواه داده ﻣﯾﺷود .
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 ۲ﺗرﻗﯽ ﺗﻧﺧواه ﭼﻧ�ﯾن ﻣﯾﺷ�ود ﮐ�ﮫ در اﺧﯾ�ر ﺳ�ﺎل دوم ،ﭼﮭ�ﺎرم ،ﺷﺷ�م ،ھﺷ�ﺗم ،دھ�م وﮐ�ذﻟﮏ ﺑﻌ�د ازھ�ردو ﺳ�ﺎل ﻣﻼزﻣ�ت ﺑﺷ�رط
ﺗﺻدﯾﻖ ﮐﺎرو ﺑذل ﺗوﺟﮫ در ادای ﻓرﯾﺿﮥ ذﻣﮥ ﺧود ﻓﯽ ﺻد ﺑرﺗﻧﺧواه اوﻟﯾن او  ۱۵روﭘﯾﮫ ﺗرﻗﯽ داده ﻣﯾﺷود.
 ۳اﮔر ﯾﮑﯽ ازﻣﻌﻠﻣﯾن در ﮐﺎر ﻣﺣوﻟﮫ ﺧود ﺗوﺟ�ﮫ ﻧﮑﻧ�د ﺳ�ﺎل اول ﺑ�ﯽ ﺗ�وﺟﮭﯽ درﻣ�دت ﺗرﻗ�ﯽ ﻣﺣﺳ�وب ﻧﻣ�ﯽ ﺷ�ود واﮔ�ر دوﺳ�ﺎل
ﮐﺎﻣل ﻣﺗواﺗر ﺑﯾﺗوﺟﮫ ﺑﺎﺷد ﻓﯽ ﺻد  ۱۵روﭘﯾﮫ ازﺗﻧﺧواه اوﻟﯾن اوﻣﺎھﺎﻧﮫ ﮐم ﻣﯾﺷود واﮔر ﺳﮫ ﺳﺎل ﻣﺗ�واﺗر ازو ﺑ�ﯽ ﺗ�وﺟﮭﯽ ظ�ﺎھر
ﻣﺷود ازﺧدﻣت ﻣﻌﺎرف ﻣوﻗوف ﻣﯾﺷود.
 ۴درﺑﺎب ﻏری ﻣﻼزﻣﯾن ﺧﺎرﺟﮫ ﮐﺳﺎﻧﯾﮑﮫ ﺑﻘرار ﻗرارداد ﻣﻼزم ﻣﯾﺷوﻧد ﺗرﻗﯽ وﺗﻧزل ﺷﺎن ﺑﻘرارھﻣﺎن ﻗ�رارداد اﺟ�را ﻣﯾﺷ�ود و
ﮐﺳ�ﺎﻧﯾﮑﮫ ﻗ�رارداد ﻧدارﻧ�د ﺑﻘ�رار ﻗواﻋ�د ﻣ�ﺎﻓوق درﺣ�ﻖ ﺷ�ﺎن ﻣﻌﻣ��ول ﻣﯾﮕ�ردد .درﻣﻌﻠﻣ�ﯾن ﻣﮑﺎﺗ�ب اﺑﺗ�داﺋﯽ ﻧﯾ�ز ﭼﮭ�ﺎر ﻓﻘ�رۀ ﻓ��وق
ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺷود ﯾﻌﻧﯽ ﺗرﻗﯽ ﻓﯽ ﺻد ﺑرﺗﻧﺧواه اوﻟﯾن او  ۱۵روﭘﯾﮫ داده ﺧواھد ﺷد.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۷ﻗواﻋد اﻣﺗﺣﺎن .
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 ۱ﻋﻼوه ﺑراﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ھﻔﺗﮫ وار وﻣﺎھﺎﻧﮫ درﺳﺎل ﺳﮫ دﻓﻌﮫ اﻣﺗﺣﺎن اﺟرا ﻣﯾﺷود .ﮐﮫ ﺗﻘرﯾری وﺗﺣرﯾری ﻣﯾﺑﺎﺷد) اﻣﺗﺣﺎن ﺗﺣرﯾری
ﺑﺧﺻوص درﺟﮫ رﺷدﯾﮫ واﻋدادﯾﮫ ﻣﯾﺑﺎﺷد.

 ۲اﮔر طﺎﻟب اﻟﻌﻠم دراﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺑرآﻣد ھﻣﺎن اﺳت ﮐﮫ ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود وﻟﯽ درﺻورت ﻋدم ﮐﺎﻣﯾﺎﺑﯽ ﻧﻣرھﺎی
ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ وﺷش ﻣﺎھﮫ او ﺑﺎ ﻧﻣﺑرھﺎی اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ اش ﻣزج ﺷده دﯾده ﻣﯾﺷود ﮐﮫ آﯾﺎ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم ﮐﺎﻣﯾﺎب اﺳت ﯾﺎ ﻧﺎﮐﺎم .
) (۳دراﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ وﺷش ﻣﺎھﮫ ھرﯾﮏ ازﻣﻌﻠﻣﺎن ﺑرﺟﺎی ﻣﻌﻠم دﯾﮕر ﻣﻘ�رر ﺷ�ده اﻣﺗﺣ�ﺎن ﻣﺿ�ﺎﻣﯾن ﯾﮑ�دﯾﮕر را ﻣﯾﮕﯾرﻧ�د
واﯾن ﺗﻌﯾن ﺑﮫ ﺗﺟوﯾز ﻣدﯾر ﻣﯾﺷود -اﻣﺗﺣﺎﻧﺎت ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ وﺷش ﻣﺎھﮫ ﻻزﻣﺳت درﻣدت ﯾﮏ ھﻔﺗﮫ ﺑﺎ ﺗﻣﺎم ﺑرﺳد.

) (۴ھرﯾ��ﮏ از دروس  ۱۰۰ﻧﻣﺑ��ر دارد ﻣﮕ��ر ﻧﻣﺑ��ر دﯾﻧﯾ��ﺎت  ۱۱۰ﻣﻘ��رر ﺷ��ده اﺳ��ت ﺑ��رای اﻣﺗﺣ��ﺎن ﺗﺣرﯾ��ری درﯾ��ﮏ درس
۶۰وﺑ��رای اﻣﺗﺣ��ﺎن ﺗﻘرﯾ��ری آن  ۴۰ﻧﻣﺑ��ر ﻣﻘ��رر اﺳ��ت – ودر درس دﯾﻧﯾ��ﺎت ﺑ��رای ﺗﻘرﯾ��ری  ۴۰وﺑ��رای ﺗﺣرﯾ��ری  ۷۰ﻣﻘ��رر
ﻣﯾﺑﺎﺷد.

) (۵ﺷرط ﮐﻣﯾﺎﺑﯽ طﻠﺑﮫ در اﻣﺗﺣﺎن اﯾ�ن اﺳ�ت ﮐ�ﮫ ﻧﺻ�ف ﻣﺟﻣ�وع ﻧﻣﺑ�ر ھ�ﺎی ﮐ�ل ﻣﺿ�ﺎﻣﯾن را ﺣﺎﺻ�ل ﮐﻧ�د ودرھرﯾ�ﮏ دروس
ازﺛﻠث ﮐﻣﺗر ﻧﺑﺎﺷد وﭼون درﻣﺿﻣون دﯾﻧﯾﺎت ﺳﻌﯽ وﻏﯾرت ﻋﻣوﻣﯽ ﻻزﻣﺳت ﺑﻧ�ﺎﺑران درﻣﺿ�ﻣون دﯾﻧﯾ�ﺎت اﮔ�ر ازﻧﺻ�ف ﯾﻌﻧ�ﯽ
 ۵۵ﻧﻣﺑر ﮐﻣﺗر ﺑﮕﯾرد ﮐﺎﻣﯾﺎب ﺷﻣرده ﻧﻣﯾﺷود .
اﮔر ﯾﮑﯽ از ﺷﺎﮔردان در اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻧﺻف ﻣﺟﻣوع ﻧﻣﺑر ﮐل دروس را ﺣﺎﺻل ﮐﻧد ودرﯾﮏ درس ﯾﺎ دو درس ﻧﺎﮐﺎم ﮔ�ردد
ﻻزﻣﺳت درﺳﮫ ﻣﺎه آﺗﯾﮫ ﻧﻘﺻﺎن ﺧود را رﻓﻊ ﻧﻣوده دراول اﻣﺗﺣﺎن ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ ﺑﺎز اﻣﺗﺣﺎن ﺑدھد .
) (۶اﮔر طﺎﻟب اﻟﻌﻠم در وﻗت اﻣﺗﺣﺎن ﺳﮫ ﻣﺎھﮫ اول ودوم ﺑدون ﻋذر ﻣﻘﺑول ﻏﯾر ﺣﺎﺿر ﺷود ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻣرده ﻣﯾﺷود ودرﺻورت
ﻋذر ﻣﻘﺑول و ﺻواﺑدﯾد ﻣدﯾر وﻣﻌﻠﻣﯾن اﮔر ﺗﺎ ﻣدت  ۱۵روز ﺑﻌد ازاﺗﻣﺎم ﺣﺎﺿر ﺷود واﻣﺗﺣﺎن ﺑدھد ﻣﻘﺑول ﻣﯽ ﮔردد.
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) (۷طﺎﻟب اﻟﻌﻠﻣﯾﮑﮫ در اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻏﯾرﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد وﻋذر ﻣﻘﺑول ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻧﺎﮐﺎم ﺷﻣرده ﻣﯾﺷ�ود ودرﺻ�ورت ﻋ�ذرﻣﻘول
در اﺑﺗ��دای ﺳ��ﻧﮥ ﺗدرﯾﺳ��ﯾﮫ درظ��رف  ۱۵روز اﻣﺗﺣ��ﺎن او ﮔرﻓﺗ��ﮫ ﻣﯾﺷ��ود ﮐ��ﮫ ﻣ��دﯾر ﺑﺎﻧﻔ��ﺎق ﻣﻌﻠ��م درھرﯾ��ﮏ دروس اﻣﺗﺣ��ﺎن او را
ﻣﯾﮕﯾرد.
) (۸اﮔر ﯾﮑﯽ از طﻠﺑﮫ درﺳﮫ اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﻣﺗﺻل ﻧﺎﮐﺎم ﺑرآﯾد ازھﻣﺎن ﺟﻣﺎﻋﺔ ﺧﺎرج ﮔردﯾده ﺑﮑ�دام ﮐ�ﺎر دﯾﮕ�ر ﻣﻌ�ﺎرف ﻣﻘ�رر
ﺷود.
) (۹ﺷرط ﺷﻣوﻟﯾت در اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ اﯾ�ن اﺳ�ت ﮐ�ﮫ اﯾ�ﺎم ﺣﺎﺿ�ر ﺑ�ودن طﺎﻟ�ب اﻟﻌﻠ�م درﻣدرﺳ�ﮫ ازﻧﺻ�ف ﻣ�دت ﺗﺣﺻ�ﯾﻠﯾﮫ ﮐﻣﺗ�ر
ﻧﺑﺎﺷد.
 ۱۰ﺑ��رای ھرﯾ��ﮏ ازاﺧ��ﻼق وﺣﺎﺿ��ری وورزش دراﻣﺗﺣ��ﺎن ﺳ��ﺎﻻﻧﮫ  ۵۰ﻧﻣﺑ��ر ﻣﻘ��رر اﺳ��ت ﮐ��ﮫ ﻧﻣﺑ��ر اﺧ��ﻼق درﺳ��ﻧد ﺗﻌﻠ��ﯾم درج
ﻣﯾﺷود ودرﺗﻌﯾن ﻣراﺗب اﺛر دارد .

ﻣﯾﮕردد .
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 ۱۱طﺎﻟ�ب اﻟﻌﻠﻣﯾﮑ��ﮫ در اﻣﺗﺣ�ﺎن ﺗﺣرﯾ��ری ذراﺋ�ﻊ ﻧﺎﺟ��ﺎﯾز اﺳ��ﺗﻌﻣﺎل ﮐﻧ�د در ان درس ﻧﺎﮐ��ﺎم ﺷ�ﻣرده ﻣﯾﺷ��ود وﻣ�ورد ﺗﮑ��دﯾر ﻋﻠﻧ��ﯽ

 ۱۲ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﺎﻟﺗﻔﺻﯾل ﺑﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮕردد.
 ۱۳اﻧﺗﺧﺎب ﻣﻣﺗﺣﻧﯾن ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑﻘرار ﺗﺟوﯾز اﻧﺟﻣن ﻣﻌﺎرف ﻣﯾﺷود .
 -:۴ﻗواﻋد ﺳﻧدات ﺗﻌﻠﯾﻣﯽ

ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۸ﭼﮭﺎر ﻗطﻌﮫ ﺳﻧد ﺑرای ﭼﮭﺎر درﺟﮥ ﺗﻌﻠﯾم ﻣﻘرر اﺳت
 ۱ﺑرای درﺟﮥ اﺑﺗداﺋﯾﮫ .
 ۲ﺑرای درﺟﮥ رﺷدﯾﮫ
 ۳ﺑرای درﺟﮥ اﻋدادﯾﮫ
 ۴ﺑرای داراﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﺑﺗداﺋﯾﮫ

ھرﯾﮏ ازﺳﻧدات ﺑﻌد ازﺗﮑﻣﯾل ﯾﮑﯽ ازﯾن درﺟﺎت ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ داده ﻣﯾﺷود .
ﺑرای ﺳﻧد ﺗﻌﻠﯾم ﺳﮫ درﺟﮫ ﻣﻘررﺷده اﺳت :ـ
درﺟﮥ اول اﯾﻧﮑﮫ طﺎﻟب اﻟﻌﻠم ﻓﯾﺻداز  80ﮐﻣﺗرﻧﺑﺎﺷد.
درﺟﮥ دوم اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﺑر ﻓﯾﺻد از  ۶۵ﮐﻣﺗر ﻧﺑﺎﺷد .
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درﺟﮥ ﺳوم اﯾﻧﮑﮫ ﻧﻣﺑر ﻓﯾﺻد از  ۵۰ﮐﻣﺗر ﻧﺑﺎﺷد .
دروﻗت ﺗﮑﻣﯾل ﯾﮑﯽ از درﺟﺎت ﭼﮭﺎرﮔﺎﻧﮫ ازطرف اﻧﺟﻣ�ن ﻣﺻ�ﺎرف ﺳ�ﻧد ﺗﻌﻠﯾﻣ�ﯽ داده ﻣﯾﺷ�ود وﺑﻣﮭ�ر ﻧظ�ﺎرت ودﺳ�ﺗﺧط وزﯾ�ر
ﻣﻌﺎرف ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﯾرﺳد ودر ﺟﻠﺳﮥ ﺳﺎﻻﻧﮫ ﮐﮫ ﺑرای ﺗﻘﺳﯾم اﻧﻌﺎﻣﺎت ﻣﻧﻌﻘد ﻣﯾﮕردد ﺑرای طﺎﻟب اﻟﻌﻠم داده ﻣﯾﺷود .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۲۹ﻗواﻋد ﻋطﺎﯾﺎ واﻧﻌﺎﻣﺎت
 ۱ﯾﮏ ﻗﺳم ﻋطﯾﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮫ وﯾﮏ ﻗﺳم اﻧﻌﺎم ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای ھر درﺟﮥ ﻣدرﺳﮫ ﻣﻘرر اﺳت .
اﻋطﯾﮥ ﻣﺎھﺎﻧﮫ
ﻋطﯾﮥ اﻣﺗﯾﺎزی ﮐﮫ در ھرﺟﻣﺎﻋت ﺑرای ﺳﮫ ﻧﻔر اول ودوم وﺳوم ﮐ�ﮫ در اﻣﺗﺣ�ﺎن ﺳ�ﺎﻻﻧﮫ ﮐﺎﻣﯾ�ﺎب ﺷ�ده ﺑﺎﺷ�ﻧد داده ﻣﯾﺷ�ود ﺑﻘ�رار
ذﯾل اﺳت -:

ﺳﺎل اول
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ﻋطﯾﮥ درﺟﮥ اﺑﺗداﺋﯾﮫ

ﻋطﯾﮫ ﻧدارد

ﻧﻣﺑر اول –  ۵روﭘﯾﮫ
ﺳﺎل دوم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۴روﭘﯾﮫ

ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۳روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۶روﭘﯾﮫ
ﺳﺎل ﺳوم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۵روﭘﯾﮫ

ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۴روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۷روﭘﯾﮫ
ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۶روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۵روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۸روﭘﯾﮫ

ﺳﺎل ﭘﻧﺟم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۷روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۶روﭘﯾﮫ
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ﻋطﯾﮥ درﺟﮥ رﺷدﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۱۰روﭘﯾﮫ
ﺳﺎل اول

ﻧﻣﺑر دوم –  ۸روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۶روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۱۲روﭘﯾﮫ

ﺳﺎل دوم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۱۰روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۸روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۱۴روﭘﯾﮫ
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ﺳﺎل ﺳوم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۱۲روﭘﯾﮫ

ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۱۰روﭘﯾﮫ

ﻧﻣﺑر اول –  ۱۶روﭘﯾﮫ
ﺳﺎل ﭼﮭﺎرم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۱۴روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم ۱۲ -روﭘﯾﮫ

ﻋطﯾﮥ درﺟﮥ اﻋدادﯾﮫ

ﻧﻣﺑر اول –  ۱۸روﭘﯾﮫ

ﺳﺎل اول

ﻧﻣﺑر دوم –  ۱۶روﭘﯾﮫ

ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۱۴روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۲۰روﭘﯾﮫ
ﺳﺎل دوم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۱۸روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۱۶روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر اول –  ۲۲روﭘﯾﮫ
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ﺳﺎل ﺳوم

ﻧﻣﺑر دوم –  ۲۰روﭘﯾﮫ
ﻧﻣﺑر ﺳوم –  ۱۸روﭘﯾﮫ

ب دو ﻗﺳم اﻧﻌﺎﻣﺎت ﺳﺎﻻﻧﮫ ﺑرای دوﺷﻌﺑﮫ ﺷﺎﮔردان داده ﻣﯾﺷود -:
ا

ﺷﺎﮔرداﻧﯾﮑﮫ در ھرﯾﮏ ازﻣﺿﺎﻣﯾن در ﺟﻣﺎﻋت ﺧود درﺟﮥ اول ﺑﺎﺷﻧد .

ب ﺷﺎﮔرداﻧﯾﮑﮫ درﮐل ﻣﺿﺎﻣﯾن درﺟﻣﺎﻋت ﺧود درﺟﮥ اول ﯾﺎ دوم ﯾﺎ ﺳوم ﺑﺎﺷﻧد ﺑرای ھرﮐدام ﺷﺎن اﻧﻌﺎم ﺑﻘرار درﺟﮥ آﻧﮭﺎ ﺑﻌ�د
ازاﻣﺗﺣﺎن ﺳﺎﻻﻧﮫ داده ﻣﯾﺷود .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۰ﻣﮑﺎﻓﺎت وﻣﺟﺎزات
 ۱ﺑرای ﺣﺳن اﺧﻼق وﺗوﺟﮫ ﺗﻌﻠﯾم وﺣﺎﺿری اطﻔﺎل ﻣﮑﺎﻓﺎت ﻣﻘرر ﮔردﯾده اﺳت ھرﯾﮏ ازاطﻔﺎل ﮐﮫ ﻏﯾرت ﺧود را درﺣﺻول
ﺗﻌﻠﯾم ﺑﺎﺛﺑﺎت ﺑرﺳ�ﺎﻧد ﺳ�ﮫ ﻧ�وع ﻣﮑﺎﻓ�ﺎت ﺑ�رای او داده ﻣﯾﺷ�ود  ۱آﻓ�رﯾن  ۲ﺗﺣﺳ�ﯾن  ۳اﻣﺗﯾﺎزﯾ�ﮏ ﺗﺣﺳ�ﯾن ﻣﺳ�ﺎوی  ۲آﻓ�رﯾن وﯾ�ﮏ
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اﻣﺗﯾﺎز ﻣﻌﺎدل دو ﺗﺣﺳﯾن اﺳت .

 ۲وﺑرای ﺣﺻول  ۱۲اﻣﺗﯾﺎز درھرﻣﺿﻣون اﻧﻌﺎم ﺑﻘرار ذﯾل ﻣﻘرر اﺳت .

در درﺟﮥ اﺑﺗداﺋﯾﮫ اﻧﻌﺎم آن ﺟﻧﺳﯽ ﮐﮫ ﻗﯾﻣت آن ﻣﺳﺎوی دو رﭘﯾﮫ در رﺷدﯾﮫ ﺳﮫ روﭘﯾﮫ در اﻋدادﯾد ﭼﮭﺎر روﭘﯾﮫ ﺑﺎﺷد .ﺑﻌد از ھ�ر
اﻣﺗﺣﺎن ﻣﺎھﺎﻧﮫ اطﻔﺎل ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﮐﮫ ﺣﺳب ﻟﯾﺎﻗت ﺷﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﮑﺎﻓﺎت ﺳﮫ ﮔﺎﻧﮫ را ﺗﺣﺻﯾل ﮐﻧﻧد .
 ۳ﻣﺟﺎزات ﺳﮫ درﺟﮫ دارد .
 ۱ﺳزای ﺑدﻧﯽ .

 ۲ﺗﮑدﯾر ﻋﻠﻧﯽ ﭘﯾﺷروی ﻣﻌﻠﻣﺎن وطﻠﺑﮫ ﺑدی او را ظﺎھر ﮐردن .
 ۳طرد اﺧراج از ﻣدرﺳﮫ
 ۴ﻣوﺟﺑﺎت ﺳزای ﺑدﻧﯽ .
 ۱ﻏﯾرﺣﺎﺿری ﺑدون ﻋذر ازﻣﮑﺗب وﻧﻣﺎز
 ۲ﻏﻔﻠت در وظﺎﺋف ﺧود
 ۳ﻧزاع ﺑﺎ اطﻔﺎل ﻣدرﺳﮫ .

 ۴ﺧﺎرج ﻣدرﺳﮫ درﮐوﭼﮫ وﺑﺎزار اوﺿﺎع ﻏﯾر ﻻﯾﻖ ﮐردن وﺟﻧﮓ وﺟدال اﺧﺗﻼط ﺑﺎ اراذل واوﺑﺎش .
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 ۵ﺑﻌد ازﺣﺎﺿر ﺷدن ﺑﻣﮑﺗب ﻓرارﮐردن .
 ۶ﺧﻼف ﻧﺻﺎﺋﺢ ﻧﺎﻣﮫ ﺑﮫ اﻣری ارﺗﮕﺎب ورزﯾدن .
 ۵ﻣوﺟﺑﺎت ﺗﮑدﯾر ﻋﻠﻧﯽ:
 ۱اﺳﺗﻌﻣﺎل ﻣﺳﮑرات .
 ۲ﻗﻣﺎر ﺑﺎزی .
 ۳ﺟﻧﮕﯽ ﮐﮫ درآن ﺟرح واﻗﻊ ﺷود .
 ۴ﺧﻼف ورزی اﻣر ﻣﻌﻠم در اﻣر ﺗﻌﻠﯾم وﺗرﺑﯾﮫ
 ۵ﺧﻼف ورزی واﻟدﯾن وﺳرﭘرﺳﺗﺎن ﺧود درﺻورﺗﯾﮑﮫ اطﻼع آن ﺑﻣدرﺳﮫ ﺑرﺳد .
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 ۶اﺻرار ﺑراﻣورﯾﮑﮫ ﺳﺑب ﻣﺟﺎزات ﺑدﻧﯽ ﻣﯾﺷود .
 ۶ﻣوﺟﺑﺎت طر دو اﺧراج از ﻣدرﺳﮫ -:
 ۱ﺗﮑرار ﺗﮑدﯾر ﻋﻠﻧﯽ ﺗﺎ ﺳﮫ دﻓﻌﮫ .

 ۲ﻣوﺟب ﻓﺳﺎد اﺧﻼق ﺷﺎﮔردان وھم ﺻﻧﻔﺎن ﺧود ﮐردﯾدن .

 ۳ﺑﺎﻣور رﺳﯾﺎﺳت ﮐﮫ ﺧﺎرج ﻓرﯾﺿﮫ اش ﻣﯾﺑﺎﺷد داﺧل ﮔرﻓﺗن  .درﺻورت ﻟزوم اﺧراج طﺎﻟب ﻋﻠم ازﻣدرﺳﮫ ﻻزم اﺳ�ت ﻣ�دﯾر
وﻧﮕران وﭼﻧد ﻧﻔر ازﻣﻌﻠﻣﯾن ﻣﮑﺗب ﮐﯾﻔﯾت ازو اﺧراج او را ﺑﺎﻧﻔﺎق ھﻣدﯾﮕر ﺗﺣرﯾر داﺷﺗﮫ ﺑﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﺗﻘدﯾم ﮐﻧﻧد ﺗ�ﺎ
اﮔر ﺟﻧﺎب ﻣﺷﺎر اﻟﯾﮫ طرد او را ﺻواب داﻧﻧد ﺣﮑم ﻧﻣﺎﯾﻧد .

 ۵داراﻟﺗﺎﻟﯾف

ﻗﺎﻋ��دۀ  -: ۳۱داراﻟﺗ��ﺎﻟﯾف ﻋﺑ��ﺎرت ازاداره اﯾﺳ��ت ﻣﺣﺗ��وی ﺑ��ر ﻣ��وﻟﻔﯾن وﻣﺗ��رﺟﻣﯾن ﻻﯾ��ﻖ ﮐ��ﮫ ﺑ��ﮫ ﻣواﺟ��ب ﺷﺎﯾﺳ��ﺗﮫ ﺟﮭ��ت اﻓ��ﺎده
وﭘﯾﺷرﻓت اﻣور ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﮫ وزارت ﻣﻌﺎرف ﺗﺎﺳ�ﯾس ﺷ�ده ﯾ�ﮏ ﻧﻔ�ر ﻣوﻟ�ف ﻣﺗﺧﺻ�ص ﺑرﯾﺎﺳ�ت آﻧﮭ�ﺎ ﺑﻧ�ﺎم رﺋ�ﯾس دار اﻟﺗ�ﺎﻟﯾف ﻣﻌ�ﯾن
وﻣﻘرر ﮐردﯾده اﺳت .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۲وظﺎﺋف رﺋﯾس داراﻟﺗﺎﻟﯾف -:
 ۱ﻗﺑل از ورود ﻣوﻟﻔﯾن ﺑﺎﯾد ﺣﺗﻣﺎ ً ﺑداراﻟﺗﺎﻟﯾف ﺣﺎﺿر ﺑﺎﺷد .
 ۲ﺣﯾن ﺿرورت ھرﯾﮏ از ﻣوﻟﻔﯾن ﺗﺎ ﺳﮫ روز رﺧﺻت داده ﻣﯽ ﺗواﻧد وﻓوق آﻧرا ازﺣﺿور وزﯾر ﻣﻌﺎرف اﺳﺗﯾذان ﻣﯾﮑﻧد.
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 ۳ﺣﺎﺿری ﯾوﻣﯾﮫ ﻣؤﻟﻔﯾن را ده دﻗﯾﻘﮫ ﺑﻌد از ﺷروع ﮐﺎر ازﻣﻼﺣظﮥ ﺧود ﻣﯾﮕذراﻧد .
 ۴ﮐﺎرھﺎی ھر روزه ﻣؤﻟﻔﯾن را ﺑﻌد رﺧﺻﺗﯽ ﻣﻼﺣظﮫ ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .
 ۵ھﻔﺗﮫ وار ﺗﻌداد ﺻﻔﺣﺎت ﮐﺗب ﻣوﻟﻔﮫ را ﺑﺣﺿور وزﯾر ﺗﻘدﯾم ﻣﯾﮑﻧد .
 ۶ﺧودش ھم ﺑﺗﺎﻟﯾف ﮐﺗب اﺷﺗﻐﺎل ﻣﯾورزه .
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۳وظﺎﺋف ﻣؤﻟﻔﯾن -:
 ۱ﺑروﻗت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﮔردﯾده ﺑوﻗت ﻣﺧﺻوﺻﮫ رﺧﺻت ﻣﯾﺷوﻧد .
 ۲ﮐﺎر ھر روزۀ ﺧود ﺷﺎن را ﺑﮫ رﺋﯾس اراﺋﮫ ﻣﯾﮑﻧﻧد .
 ۳ﻋطﺎﻟت و ﺳﺳﺗﯽ را در اداری ﻣوظﻔﮫ ﺧودﺷﺎن روا ﻧﻣﯾدارﻧد .
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ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۴در داراﻟﺗﺎﻟﯾف وﺟود ﯾﮏ ﻧﻔر ﻣﺻﺣﺢ ﮐﮫ ﺑزﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺧوب ﻣﮭﺎرت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﺣﺗﻣﯽ اﺳت.
ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۵ﻓراﯾﺿﮥ ﻣﺻﺣﺢ -:

ﻣﺻﺣﺢ را ﺑﺎﯾد درﺗﺻﺣﯾﺢ ﻋﺑﺎرت ﺣﻖ اﻟوﺳﻊ ﺳﻌﯽ ﮐﻧد ﺗ�ﺎ اﻟﻔ�ﺎظ ﻏﯾ�ر ﻣ�ﺎﻧوس وﺗراﮐﯾ�ب ﻏﯾ�ر ﻣ�ﺎﻟوف را ﺑ�دون اﯾﻧﮑ�ﮫ در ﻣﻔ�ﺎد
ﻋﺑﺎرت ﻧﻘﺻﯽ ﻋﺎﯾد ﺷود رﻓﻊ ﮐرده اﻟﻔﺎظ ﻣروج وﻣﺿﺎد وﺗراﮐﯾب ﺳﮭل وروان ﺑﺟ�ﺎی آﻧﮭ�ﺎ درج ﮐﻧ�د اﮔ�ر ﺑﻣﺿ�ﻣون ﻧﻔﮭﻣﯾ�د ﯾ�ﺎ
در ﻣﻔﺎد آن ﻣﺷﺗﺑﮫ ﺷد ازﺧود ﻣوﻟف ﺟوﯾﺎ ﺷده ﺑﻌد ﺑﺗﺻﺣﯾﺢ ﭘردازد ﺗﺎ ﻧﺷود ﺑﺑﺎﻋ�ث ﺗﺻ�ﺣﯾﺢ ﻋﺑ�ﺎرت اﻟﻔ�ﺎظ در اﺻ�ل ﻣﺿ�ﻣون
ﻏﻠطﯽ ﭘﯾش ﮔردد.

ﻣﺎﻧﻧد دﯾﮕر ﻣؤﻟﻔﯾن ﺑﺎﯾد ﺑروﻗت ﻣﻌﯾﻧﮫ ﺣﺎﺿر ﮔردﯾده ﺑروﻗ�ت ﻣﺧﺻ�وص رﺧﺻ�ت ﮔ�ردد ﺑﻌ�د ﺗﺻ�ﺣﯾﺢ درآﺧ�ر ھرﮐﺗ�ﺎب اﻣﺿ�ﺎ
ﮐﻧد .

ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۶درﺻورت ﻏﯾرﺣﺎﺿر ﮔردﯾدن ﺣﺳب ﻗﺎﻋده  ۲۵ﻣﺟﺎزات ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .

ﻗﺎﻋدۀ  -: ۳۷وزﯾر ﻣﻌﺎرف ﻣﺄﻣور و ﻣﮑﻠف اﺳت ﺑﺎﯾﻧﮑﮫ اﺣﮑﺎم اﯾن ﻧظﺎم ﻧﺎﻣﮫ را در ﺳﺎﺣﮥ اﺟرا در آورده ﺗطﺑﯾﻖ ﻧﻣﺎﯾد .
ﻣﻠﺣوظ��ﮫ :ادﺧ��ﺎل اﯾ��ن ﻧظﺎﻣﻧﺎﻣ��ﮫ را در ﺟﻣﻠ��ﮫ ﻧظ��ﺎم ﻧﺎﻣ�ﮥ ﻋﻣوﻣﯾ�ﮥ دوﻟ��ت ﺗﺻ��ﻣﯾم ﮐ��رده ﺗﺻ��دﯾﻖ واﺟ��رای ﻣ��واد آﻧ��را اﺣﮑ��ﺎم ﻣ��ﯽ
ﻓرﻣﺎﯾم.
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