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وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني  تأمينقانون 

 مجلس شوراي ملّي 30/4/6353مصوب 

بايند   ،باشندد  ميكليه اطفال و جوانان ايراني كه واجد شرايط تحصيل  -6ماده 

آنان را از تحصنيل   دتوان ميمانعي به تحصيل بپردازند و هيچكس ن گونه هيچبدون 

 بازدارد جز با مجوز قانوني.

اجبنار  و   در هر محل كه براساس قانون آموزش و پرورش عمنومي  -2ماده 

موجبنا    2251خنرداد منا     12و اصالحي آن مصوب  6/5/2211ني مصوب مجا

تحصيل مراحل تعليما  ابتدايي و راهدمايي كه اجبار  و مجناني اسنف انراه  و    

اعالم شد  باشد پدر يا مادر يا سرپرسف قانوني كنود  كنه وفيفنه نداهندار  و     

اه  كنردن  موفف اسف نسبف به ثبف نام و انر  باشد ميتربيف كود  بر عهد  او 

از انجنام   كه صورتيموجبا  تحصيل كود  تحف سرپرستي خود اقدام كدد و در 

 كودكاناسامي اين وفيفه خوددار  نمايد وزار  آموزش و پرورش نسبف به ثبف 

قانون آمنوزش و   5ثبف احوال موضوع تبصر  ماد   كل ادار در آمار ارسالي  مددرج

بف بنه ثبنف ننام كنود  واجند      نسن  همچدين اجبار  و مجاني و پرورش عمومي

قانون اصنال  قنانون منركور     1شرايط تحصيل در مراحل اول و دوم موضوع ماد  

 اقدام خواهد نمود.

پدر يا مادر يا سرپرسف قانوني نوجوان كمتر از هجند  سنال مكلنف     -3ماده 

اسف به ثبف نام نوجواني كه دور  راهدمايي را طي نمود  و طبن  ضنوابط وزار    

اقندام نمايند و    شنود  مني ورش برا  تحصيال  باالتر مستعد شداخته آموزش و پر

دولنف مكلنف   ، وسايل ادامه تحصيل او را اراه  كدد و در صور  عدم تمكن مالي

اينن   6اسف امكانا  الزم را برا  ادامه تحصيل اين قبيل نوجوانان با رعايف مناد   
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ر و منادر ينا   قانون اراه  نمايد. مرجع و ضوابط تشنيي  عندم تمكنن منالي پند     

 تصنوي   بنه كه توسط وزار  آموزش و پنرورش تهينه و    ا  نامه آيينسرپرسف در 

 .شود ميوزيران خواهد رسيد تعيين  هيأ 

هر يك از پدر يا مادر يا سرپرسف قانوني كود  و نوجنوان كمتنر از    -4ماده 

و بنا داشنتن    باشند  مني هجد  سال كه قانوناً مسؤول پرداخنف مينارج زنندگي او    

ا  مالي از تهيه وسايل و موجبا  تحصيل كود  يا نوجنوان واجند شنرايط    امكان

  مربنو  از  هنا  دور تحصيل مشمول اين قانون در محلي كنه موجبنا  تحصنيل    

از انحنا  از   نحو  بهطرف وزار  آموزش و پرورش اراه  شد  باشد امتداع كدد يا 

ف رسنيدگي  حك  مراجع قضنايي كنه خنارج از نوبن     تحصيل او جلوگير  نمايد به

به جزا  نقد  از د  هزار ريال تا دويسف هزار ريال و به انجنام تكناليف    كددد مي

 اوق نسبف به كود  يا نوجوان محكوم خواهد شد.

هرگا  پس از ابالغ حك  پدر يا مادر يا سرپرسنف بنه تكلينف مقنرر در حكن       

ز تحصنيل  دادگا  اقدام ندمايد يا پس از اجرا  حك  مجدداً كود  يا نوجنوان را ا 

هزيدنه معناش و تحصنيل     تنأمين ا  از يك تا سه سال و  باز دارد به حبس جدحه

 كود  يا نوجوان خود محكوم خواهد شد.

وجو  حاصل از جزا  نقند  موضنوع اينن مناد  در اختينار شنورا         -تبصره

تا جهف تكميل كتابيانه مدارس  گيرد ميمربو  قرار  ا  مدطقهآموزش و پرورش 

 صرف برسد.همان مدطقه به م

 ا  تا پايان دور  متوسطه مجاني اسف. تحصيال  حراه -5ماده 

خواهدند در   مني  ا  برا  كسناني كنه   تحصيال  دور  متوسطه حراه -1ماده 

كنه اينن اانراد       دولتي خدمف كددد مجاني خواهد بود مشرو  بر اينن ها دستدا 

به خدمف حداقل به مد  سدوا  تحصيل برا  دولف خدمف كددد. ضوابط مربو  

خواهد بود كه بنه   ا  نامه آيين  دولتي و نحو  اجرا  اين ماد  طب  ها دستدا در 

 وزيران خواهد رسيد. هيأ  تصوي  بهپيشدهاد وزار  آموزش و پرورش 
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 ها دانشدا دانشجويان و هدرجوياني كه بيواهدد از آموزش رايدان در  -7ماده 

يدد مكلفدند برابنر مندتي كنه از     داخل كشور استفاد  نما عالي آموزشو مؤسسا  

در ايران خدمف نمايدند. در صنور  اسنتدكاف از     اند كرد تحصيل رايدان استفاد  

انجام تمام يا قسمتي از خدمف مركور بايد هزيده تحصيال  رايدان را تمام يا بنه  

 2به دولف بپردازند. اند كرد تداس  مدتي كه خدمف ن

تفاد  از تحصنيال  رايدنان نيسنتدد    دانشجويان و هدرجوياني كه مايل بنه اسن  

 .باشدد ميمكلف به پرداخف شهريه و هزيده تحصيلي 

مربو  به احتساب هزيده تحصيال  عالي و نحو  خنروج از   نامه آيين -تبصره

 عنالي  آموزشكشور ااراد مركور و نيز نحو  اشتغال آنان از طرف وزار  ارهدگ و 

 د شد.وزيران اجرا خواه هيأ تهيه و پس از تصوي  

و مؤسسننا   هننا دانشننكد ، هننا دانشنندا دانشننجويان و هدرجويننان  -8ماااده 

كنه بنرا  خندمف در     المدفعنه  عامو مؤسسا   ها وزارتيانهوابسته به  عالي آموزش

مكلفدند  ، بيددد   مركور آموزش ميها شركفمؤسسا  و ، ها وزارتيانه، ها دانشدا 

 شنود  مني مربو  از آنان اخنر   كه در بدو ورود برابر مقررا رسمي طب  تعهدنامه 

تعهدا  خود را انجام دهدد. در آگهي پريرش دانشنجو و هدرجنو بنرا  اينن ننوع      

و تعهدنامه مزبور بايد شرايط تحصيل و كيفيف  ها دانشكد و  ها دانشدا ، مؤسسا 

 و ضمانف اجرا  تعهدا  قيد شود.

مكانا  تحصيلي وسايل و ا تأمينقانون  8و  7مواد ، از تاريخ تصوي  اين قانون

 1.گردد ميلغو  2251اطفال و جوانان ايراني مصوب خرداد ما  

محصليدي كه بنا اسنتفاد  از كمنك هزيدنه تحصنيلي و ينا مقنرر          -9ماده 

ژانندارمر  كشنور و شنهرباني كشنور     ، خدمف در ارتن   مدظور بهنيروها  مسلح 

                                                                                                                                                       
ب ارهددني پريراتنه شندگان    عالي انقال شورا  8/7/2265موج  مصوبه هشتاد و هفتمين جلسه  به -2

تنر خندمف    و باالتر موففدد دو برابر مد  دور  تحصيل در همان مدطقنه ينا مدناط  محنروم     1مداط  

 نمايدد.

 مصوب شورا  انقالب اصال  شد  اسف. 16/7/58به موج  اليحه قانوني مورخ  8و  7مواد  -1
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ر منورد تنابع   از شمول مقررا  اين قانون مستثدا بنود  و در هن   نمايدد ميتحصيل 

 مقررا  سازمان متبوع خواهدد بود.

قانون اوق مشتمل بر نه ماد  و يك تبصنر  پنس از تصنوي  مجلنس سندا در      

و در جلسه روز يكشدبه سي ام تيرمنا    27/1/2252روز دوشدبه  العاد  اوقجلسه 

 رسيد.ملّي  مجلس شورا  تصوي  بهو سيصد و پدجا  و سه شمسي  هزار يك
 

عبداهلل رياضي -ملّي   مجلس شورا رييس  
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