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 عنوان اقدام پژوهي :

وظايف و مسئوليت هاي خودم را در راستاي چگونه توانستم 

  ؟ معاونت اجرايي به صورت بهينه نهادينه سازم 

  نام و نام خانوادگي مولف اول/مجري اصلي :

  پست سازماني :

  رشته تحصيلي

  آخرين مدرك تحصيلي :

   دوره تحصيلي :

  سمت فعلي :

 شماره پرسنلي :
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  چكيده 

 را اصلي نقش آموزان دانش نمرات و مشخصات ثبت در تنها نه معاون اجرايي كه يابيم مي در گذرا نگاهي با

 برنامه تنظيم,  مدرسه عوامل كليه,مشخصات كليه ثبت مانند آموزشي واحد هر امورات كليه در بلكه دارند

  .ميكشد دوش به را موارد ديگر تا گرفته ها بخشنامه پيگيري هاو

 ختم آموزشگاه دفتري كادر به آموزشي واحد هر در امورات تمام گيرد قرار توجه مورد شودو دقت خوب اگر  

 دارندكمتري  زآمو دانش كه هايي آموزشگاه ودر است كم بسيار مدارس در دفتري نيروي آنكه حال.شود مي

 معاون اجرايي است سال هاي سال  . شود مي داده نيروي اين كه مدارسي به گيرد نمي تعلق دفتري نيروي

براي  آموزشي افراد و كاركنان كليه كماكان كه است آموزشي واحد يك كاركنان تمام جهت ناشناخته پست

 مورد آموزشگاهي در موارد اين لذام هستند..انجام فعاليت هاي اداري و دفتري نيازمند اين پست سازماني مه

  نمود ملات راستا اين در توان مي و گرفته قرار توجه

سال سابقه در آموزش و پرورش تصميم گرفتم راهكار ها و روش هاي انجام بهينه  …بعد از  …اينجانب 

قرار دهم . شايد بتواند در وظايف خود را در قالب اقدام پژوهي انجام داده و آن را در اختيار همكاران عزيزم 

  جهت پيشبرد اهداف آموزشي و سند تحول بنيادين موثر واقع شود.

  كليدواژه

 آموز دانش ، وظايف ، مدرسه ، اجرايي ، معاونت
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   مقدمه

 رئيس از كاركنان تمام با بايد معاون اجرايي يك كه بينيم مي نگريم مي معاون اجرايي وظايف شرح دروقتي 

 نام كه پيش وقت چند تا.  كند همكاري است موجود مدارس در كه پست ترين پايين تا گرفته مدرسه

 دفتر افتاد مي اتفاق افزايشي كه مرحله هر در و نداشت جايگاهي بود آشنا نا نامي مدارس در اجرائي معاون

 تجربيات.ودش توجه هم قشر اين به بتواند الاقل كه هشد اي گونه به هم اكنون. نداشتند جايگاهي داران

 هيچ تا شود توجه بايد آموزشي واحد يك به چگونه كه آموخت بنده به پرورش و آموزش نظام در خدمت

 بارهااكثر  كرد توجه خوب اگر آموزشي واحد يك در چرا.  نمانم عقب تحصيلي  سال يك ها برنامه از گونه

 كشور مدارس تمام در كه است عيتواق يك بلكه نيست كالس يك اين.است آموزشگاه معاون اجرايي روي بر

 به دادن جواب و ها بخشنامه پيگيري,ها بخشنامه نمودن ثبت,  ها بخشنامه كردن تهيه.  است افكنده سايه

 بخشنامه يك اگر چند هر مواردي در اگر حتي.است شده گذاشته معاون اجرايي مسئول برعهده همگي آنها

 در.  است شده گذاشته معاون اجرايي عهده بر نيز آن سخپا و پيگيري شود داده ارجاع ديگري قسمت به

 و تهيه كه چرا است سنگين بسيار معاون اجرايي  يك كار نهائي  هماهنگ داخلي امتحانات گزاري بر زمان

  سواالت تكثير حتي موارد از بعضي در.  است معاون اجرايي هعهد بر امتحان هر برگزاري جلسه صورت تظيم

 عهده بر بايد همگي موارد اينگونه چرا حال.دانند مي معاون اجرايي وظايف از نيز را تسواال بندي بسته و

  . است نشده قيد وضوح به)اجرايي معاون( دار دفتر يك وظايف شرح در.. باشد معاون اجرايي
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 با همكاري شده نوشته.است  شده اشاره آموزشي واحد يك امورات تمام به وظايف شرح يك هاي سطر تمام

 چقدر يا حد چه تا كه نكرده اشاره دقيقا........  غيره و پرورشي معاون با همكاري شده نوشته آموزشي اونمع

 به مسئوليت يا خواهند مي كار دفتري مسئول يك از بدانند الزم كه آنجايي تا شود قيد همكاري كلمه وقتي

رورش تصميم گرفتم راهكار ها و سال تجربه در آموزش و پ.…بعد از  .…اينجانب . كنند مي واگذاري او

  وظايف معاونت اجرايي را در عملكردم و گزارش چگونگي آن به رشته تحرير درآورم.

  بيان مسئله

بايد بپذيريم وقتي كه يك نظام آموزشي بر پايه تفكر مهندسي آموزش استوار گردد آسان تر مي توانيم به 

ايد بپذيريم مسئوليت كادر مدرسه بخصوص معاونين آمال و اهداف آموزشي پيش بيني شده دست پيدا كرد.ب

مسئوليتي بسيار خطيري مي باشد. معاونين مسئول تغيير و اصالح رفتارهاي ناسازگار و تامين بلوغ عاطفي و 

محلي است كه درآن هر دانش آموز به منظور ارضاي  سالمت رواني كودكان و نوجوانان هستند و مدرسه

  به هاي قبلي رفتارهاي متفاوتي از خود نشان مي دهد.نيازهاي خويش و براساس تجر

مثالً يك دانش آموزي پرخاشگر و بي انضباط است و ديگري فعاليت و پشتكار دارد، سومي رهبري مي كند   

و آن يكي دلقك پيشه است و لودگي پيش مي گيرد. بنابراين ما بايد مدرسه را به محيطي تبديل كنيم كه 

تواند دوست داشتن و دوست داشته شدن و احساس با ارزش بودن را تجربه كند. در آن هر دانش آموزي ب

درخصوص نظم دادن به پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ،نامه نگاري اداري بررسي   معاون اجرايي هم

خود مدعاي هم برشرايط سخت كاري يك معاون    آيين نامه ها وآشنايي كامل باسيستم متمركز مدرسه

تواند باشد. معاون اجرايي هماهنگ كننده ي بين معلمان ومدير وسايرمعاونين و دريك آموزشگاه اجرايي مي 
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مي باشد. يك معاون اجرايي وقتي مي تواند موفق باشد كه بتواند رابطه ي خيلي خوبي با معلمان ودانش 

  آموزان اوليا ومديرداشته باشد.

  توصيف وضعيت موجود

سال تجربه خدمت در آموزش و پرورش هستم. بنده چند سالي است كه  ..داراي  ..آموزشگاه  …اينجانب 

مي  ..كه از مدارس باال شهرستان  …در حال خدمت رساني مي باشم . در آموزشگاه  معاون اجراييدر پست 

باشد. وظايف و مسئوليت هاي خطيري بر عهده بنده مي باشد چرا كه عالوه بر مسئوليت هاي عادي بنده 

نفر مي باشند در مورد بخشنامه ها و مسابقاتي كه در سطح ..يران و كادر مدرسه را كه حدود مي بايست دب

عوامل اجرايي و دبيران برگزار مي شود توجيه نمايم. به دليل اينكه در آموزشگاه من اكثر دبيران و كادر 

شرح وظايفم كمبود مدرسه عالقه زيادي به شركت در مسابقات فرهنگي آموزشي دارند. ضمنا مي بايست در 

ها را جبران كرده تا در سال آينده مشكلي براي همكار جديدي كه قرار است در اين پست خدمت كند پيش 

در اوايل سال تحصيلي اخير تصميم گرفتم به بهبود و اجراي كامل وظايفم در سمت معاون اجرايي نيايد. 

  بپردازم.

  گرد آوري شواهد يك

 مشاهده، مصاحبه،: از عبارتند روش چهار اين. شود مي ميسر روش چهار قطري از اغلب اطالعات گردآوري

 اقدام است الزم كه دارند هايي ويژگي و ها كاربرد روش چهار اين از يك هر. ارقام و اسناد و نامه پرسش

 يا روشي چه كه اين. كنند كسب را كافي آشنايي ها روش اين با پژوهش به اقدام و آغاز از پيش پژوهان

 آوري جمع كه اطالعاتي همه. دارد پژوهش آن هدف و موضوع به بستگي دارد كاربرد پژوهي اقدام در ونيفن

 شواهد با مترادف) اطالعات( ها داده ديگر بيان به. نيستند چيزي رد يا اثبات براي الزم شواهد شود مي
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 داوري رخدادي يا چيزي تتغييرا ي درباره توانيم مي وسيله بدان كه هستند هايي داده شواهد. نيستند

  .باشيم داشته قبول قابل شواهد بايد چيزي رد يا اثبات براي پس كنيم

  در ابتداي كار در مورد وضعيتم با سواالت زير روبرو شدم: 

  .آيا برگه هاي امتحاني تاريخ امضاء دبير دارد ؟1

  .آيا برگه هاي امتحاني بر اساس حروف الفبا تنظيم شده بود؟2

  جلسه امتحاني در درون پاكت وجود دارد ؟ .آيا صورت3

  .آيا ليست حضور و غياب دانش آموزان در درون پاكت وجود دارد ؟4

  .آيا صورتجلسه بازبيني اوراق در درون پاكت وجود دارد ؟5

  .آيا ليست اعتراضات بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است ؟6

  ح وامضاء شده است؟.آيا بركهاي امتحاني تجديد نظرباخودكار سبز تحصحي7

  .آيا برگهاي امتحاني درجاي امن نگهداري مي شود؟ 8

  .آيا برگه هاي امتحاني سال هاي قبل امضاء شده اند؟9

    .آيا صورتجلسه برگه هاي امتحاني سال هاي قبل كه امحاء شده اند ،درمدرسه موجود است ؟10

  االت اجرا و عملي شده است ؟ .آيا بخش نامه ها و دستورالعمل ها در مورد تشكيل بانك سو11
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.آيا نظارت بر كيفيت و طراحي و تايپ سواالت امتحاني وتصحيح اوراق امتحاني داخلي توسط مدير انجام 13

  گرفته است ؟

  .آيا دفتر رسيد مدارك در مدرسه موجود دارد ؟12

  .آيا دفتر رسيد مدارك صحافي شده است ؟ 13

   .آيا دفتز رسيد مدارك پلمپ شده است ؟4

    .آيا صورتجلسه تفكيك صفحات دفتر رسيد مدارك بر اساس حروف الفبا تنظيم شده است ؟15

     

    .آيا امضاء و اثر انگشت تحويل گيرندگان مدارك تحصيلي گرفته شده است ؟16

  آيا همه ستون هاي دفتر رسيد مدارك تكميل شده اند ؟ .17

سال تمام و  18انجام شده است ؟ ( به شرط دارد بودن .آيا تحويل مدارك به فرد ذي نفع برابر با ضوابط 18

  يا ولي ، قيم و وكيل قانوني )

    .آيا پوشه كميسيون خاص نزد مدير مدرسه وجود دارد ؟19

  و ......آيا پوشه امحاء اوراق نزد مدير مدرسه وجود دارد ؟20
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  راه حل هاي پيشنهادي

ساير همكاران شرح دقيق وظايف خودم را اينچنين جمع با مشاهده و انجام پرسش نامه از معاونان اجرايي و 

  آوري نمودم:

 و اهداف به بخشيدن تحقق جهت الزم زمينه سازي فراهم در معاونين ساير و مدير با تعامل و همكاري) 1

 گيري بهره و انها اولياي و اموزان دانش ، كاركنان مشاركت و همكاري با تحصيلي هاي دوره يا دوره مصوبات

  . مدرسه از خارج و داخل هاي ظرفيت و كاناتام از

  مدارس آموزان دانش مختلف استعدادهاي شدن شكوفا براي دهنده پرورش و آموزنده محيطي ايجاد) 2

  .  آنها فردي هاي تفاوت با متناسب

 ، اولياء مشاركت طريق از و ضوابط رعايت با  مدارس معاونان آموزشي ساالنه ريزي برنامه در همكاري) 3

  .  اموزان دانش ، كاركنان

 نقش ايفاي براي  مدارس كاركنان ساير و معلمان مشاركت جلب منظور به ريزي برنامه در همكاري) 4

  .  تربيتي

 فعاليت و ها برنامه موقع به و صحيح اجراي جهت مدرسه انساني عوامل بين هماهنگي ايجاد در همكاري) 5

  مقررات و ضوابط اساس بر آموزشي هاي

 بر آنها عملكرد از مستمر ارزشيابي و مدرسه كاركنان وظايف و ها فعاليت انجام حسن جهت در همكاري) 6

 و كاركنان ساير همكاري با شايسته و فعال ، ساعي ، كوشا كاركنان شناسايي همچنين ، ضوابط اساس

  .  تشكر و تقدير منظور به  مدير به معرفي
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 ، آغازين مراسم نظير  مدارس فراگير و عمومي هاي فعاليت جرايا و نظارت ، ريزي برنامه در همكاري) 7

 ، ورزشي و هنري ، فرهنگي مسابقات و گروهي و قرآني هاي فعاليت  جماعت نماز ،... ا ايام ، ها مناسبت

  .  اردوها و ها بازديد

 جلسات و اه جشنواره ، ها گردهمايي ، مربوط هاي دوره در شركت و خود اي حرفه هاي مهارت توسعه) 8

  .  مقررات و ضوابط مطابق  كاركنان شركت جهت در همكاري و مرتبط

 و آن نتايج استخراج و امتحانات و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي برنامه اجراي و تنظيم ، تهيه در همكاري) 9

  .   مدير و آموزان دانش و اولياء به موقع به رساني اطالع

 آموزان دانش غياب و حضور نيز و انضباطي و تربيتي ، تحصيلي شرفتپي ارزشيابي نتايج تحليل و تجزيه) 10

  .  آموزان دانش و ء اوليا به موقع به رساني اطالع و معلمان و كاركنان ساير همكاري با

 انجام براي الزم تدابير اتخاذ و  مدارس آموزشي و اداري كاركنان غياب و حضور به رسيدگي و مراقبت) 11

  .  كاركنان ساير همكاري با ايشان بغيا در آنها وظايف

 انجمن ، مدرسه شوراي و آموزشي گروههاي(  مرتبط جلسات تشكيل جهت ريزي برنامه در همكاري) 12

 نيز و اعضاء فعال حضور براي سازي زمينه و...)  و اموزي دانش شوراي و معلمان شوراي ، مربيان و اولياء

  . مربوط صورتجلسات و سوابق نگهداري

 و ريزي برنامه همچنين و تحصيلي سال آغاز از قبل تجهيزات و فضا سازي آماده در  مدير با همكاري) 13

    تجهيزات و فضاها ، اموال نگهداري و حفظ و  مدارس توسعه و تجهيز بر نظارت

  .  مربوط مقررات و ضوابط مطابق  آموزان دانش سازماندهي و نام ثبت ، ريزي برنامه) 14
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 از ارجاعي...  و ، ها نامه شيوه ، ها نامه آيين ،  ها دستورالعمل ، ها بخشنامه اجراي و نيرسا اطالع) 15

  .  محوله وظايف چارچوب در  مدير سوي

 مربوط عوامل مشاركت و همكاري با  مدارس هاي فعاليت خصوص در الزم هاي گزارش تنظيم و تهيه) 16

  .  مدير به ارائه جهت

  .   مدارس هاي فعاليت در ارتباطات و اطالعات فناوري از گيري بهره) 17

  . مقرر زمان در و مقررات برابر  مدارس كاركنان پرسنلي مدارك و مدرسه رسمي دفاتر تنظيم و تهيه) 18

 مربوط مسئول به سمت تغيير صورت در مدرسه وسايل و اموال صورت و امتحانات دفاتر و اسناد تحويل) 19

  . مقررات طبق

 و ضوابط برابر مراجعين ساير و كاركنان ، آموزان دانش ، والدين به موقع به رساني اطالع و پاسخگويي) 20

  .  مقررات

  .. ) و اموزي دانش ، وب تحت بكفاي(  الكترونيكي هاي سامانه با كار به مربوط امور كليه انجام) 21

  . لزوم صورت در مربوط ارجاعي امور ساير انجام)  22

  ظارت بر آناجراي راه حل ها و ن

 قرارداد طبق. است سالمت شناسنامه ، آموز دانش نام ثبت مدارك ترين اصلي از سالمت يكي شناسنامه

 ثبت دقيقا بايست مي دار مشكل آموزان دانش اطالعات پرورش، و آموزش و بهداشت وزارت بين منعقده

 دانش نام ثبت به نسبت و بررسي را شده تكميل سالمت شناسنامه هستند موظف مدارس مديران و شود
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 چنانچه. بگيرند جدي را ها شناسنامه بررسي حتما حتما مدارس مديران گردد مي پيشنهاد.نمايند اقدام آموز

 نظر از مدير شخص دهد، انجام نبايد كه نمايد مدرسه در فعاليتي ، خاصي بيماري علت به آموزي دانش

شروع به ثبت اطالعات در اين مقوله و اجرايي شدن  به اين ترتيب.است پاسخگويي به موظف اداري داداگاه

  آن پرداختم.

 بايست مي آموز دانش پوشه هر دردر آغاز سال در جهت تنظيمات پوشه تحصيلي دانش آموزان كه  

را جمع آوري كرده و به اين ترتيب شروع به ثبت اطالعات در اين مقوله و . باشد ايشان تحصيلي اطالعات

  ختم.كه عبارت بودند از :اجرايي شدن آن پردا

  .گردد مي ايشان سالمت دفترچه شامل كه آموز دانش سالمت پرونده

  . خودش از شناسنامه كپي برگ يك

  .شوند روز به هرمقطع براي توان مي كه عكس تعدادي

  كه انجام گرفت : مالي و دفتري ، اداري  هاي فعاليت

  . صيليتح سال يا الفبا حروف اساس بر ها پرونده چينش - 1

  . سكونت محل اساس بر....  تحصيالن فارغ ، ها تحصيل ترك نمودن جدا - 2

  ... و ها بخشنامه ، همكاران پرونده ، آموزان دانش هاي پرونده بانكي امور به كمد يك اختصاص - 3

  . جديد هاي پرونده كنترل - 4

  .مرا اين به مربوط وقوانين ضوابط ورعايت مدرسه مالي امور بودن روز به - 5
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  . آموزشگاه در دوروز درهفته حداقل دفتردار حضور - 6

  .سريع پاسخگويي جهت رجوع ارباب تكريم - 7

  .معايب رفع و ها پرونده بررسي- 8

  .بايگاني مخصوص اطاق جداسازي - 9

 مسئوالن كه معني بدين. است مقررات اجراي در ثبات نبود از آموزان دانش انضباطي بي اوقات برخي در

 شود مي باعث عمل اين. كنند نمي پيروي آن از خودشان ولي كنند مي ايجاد را مقرراتي لدينوا و مدرسه

 هم گاهي اينكه ديگر. شود ارزش بي و سست آموزان دانش نزد در انضباطي مقررات و قوانين اعتبار كه

 يا و اجرا به توجهي اصالً ولي كنند مي مقررات و قوانين اجراي به ملزم را آموزان دانش مدرسه و خانه اولياي

 داند نمي آموز دانش مدرسه، اولياي و والدين توجهي بي و تفاوتي بي اين مقابل در. ندارند آن نشدن اجرا

 بايد را رفتاري چه و دارد انتظاري چه او از مدرسه واقع در و چيست مقررات و قوانيت مقابل در اش وظيفه

 نافرماني و انضباطي بي زمينه شود مي باعث مقررات و وانينق به نسبت سردرگمي و ناآگاهي اين. دهد انجام

 جلوگيري براي مناسبي برنامه براي بهبود اين وضعيت بايد توسط معاون اجرايي.شود فراهم آموزان دانش در

كه شروع به ثبت اطالعات در اين .شود طراحي آنها رفتار از اطالع و آموزان دانش هاي انضباطي بي وقوع از

  اجرايي شدن آن پرداختم. و همچنين به اقدامات زير پرداختم:مقوله و 

 از مدرسه انتظارات و مقررات قوانين، كردن روشن و انضباطي هاي برنامه در آموزان دانش دادن شركت ▪

  .آنها
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 و مسائل بروز از تا كرد ريزي برنامه بايد درس كالس و مدرسه در آموزان دانش فـراغـت اوقــات بـراي ▪

  .شود جلوگيري آنها انضباطي تمشكال

 طرف يك عنوان به خود شاگردان از بايد مدرسه مسئوالن انضباطي، مقررات و قوانين تنظيم و تهيه در ▪

 مقررات از بهتر بسيار آموزان دانش شركت با انضباطي مقررات تدوين و طرح زيرا. كنند استفاده مشورت

  .كرد خواهد جلب بيشتر را آموزان دانش عدتمسا و همكاري و بود خواهد جانبه يك و تحميلي

 به ملزم را شاگردان تمامي بايد شود، مي برقرار مدرسه در خاصي انضباطي مقررات و قوانين هنگاميكه ▪

 فرد از را اي بهانه و عذر گونه هيچ نبايد فقط نه قوانين نقض يا نكردن رعايت صورت در. كرد آن از اطاعت

 قـبول زيـرا.  كند تحمل نيز را آن به مربوط پيامدهاي و نتايج تا كرد وادار را وا بايد بلكه پذيرفت، خاطي

 ديگر بسياري و قوانين گذاشتنه پا زير مسئوليت، احساس عدم پردازي، آموزان،دروغ دانش هاي بهانه و عـذر

  .دهد مي اشاعه را ها انضباطي بي از

 اهداف به بخشيدن تحقق جهت الزم زمينه سازي فراهم در معاونين ساير و مدير با تعامل و همكاري=

 بهره با و آنها اولياي و آموزان دانش ، كاركنان مشاركت و همكاري با تحصيلي هاي دوره يا دوره مصوب

  . مدرسه از خارج و داخل هاي ظرفيت و امكانات از گيري

  . تربيتي نقش ايفاي براي مدرسه كاركنان ساير و معلمان مشاركت جلب منظور به ريزي برنامه در همكاري=

 فعاليت و ها برنامه موقع به و صحيح اجراي جهت مدرسه انساني عوامل بين هماهنگي ايجاد در همكاري=

  . مقررات و ضوابط اساس بر آموزشي هاي
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 بر آنها عملكرد از مستمر ارزشيابي و مدرسه كاركنان وظايف و ها فعاليت انجام حسن جهت در همكاري-

 معرفي و كاركنان ساير همكاري با شايسته و فعال ، ساعي ، كوشا كاركنان شناسايي همچنين ، ضوابط اساس

  . آنها تشويق و تقدير منظور به مدير به

 ، ها مناسبت ، آغازين مراسم نظير فراگير و عمومي هاي فعاليت اجراي و نظارت ، ريزي برنامه در همكاري=

 و بازديدها ، ورزشي و هنري ، فرهنگي مسابقات و گروهي و رآنيق هاي فعاليت ، جماعت نماز ،... ا ايام

  . پرورشي و آموزشي اردوهاي

 جلسات و  ها جشنواره ، ها گردهمايي ، مربوط هاي دوره در شركت و خود اي حرفه هاي مهارت توسعه=

  . مقررات و ضوابط مطابق مرتبط

 و آن نتايج استخراج و امتحانات و تحصيلي تپيشرف ارزشيابي برنامه اجراي و تنظيم ، تهيه در همكاري=

  . مدير به ارائه جهت آموزان دانش و اوليا به موقع به رساني اطالع

 با آموزان دانش غياب و حضور نيز و انضباطي و تربيتي ، تحصيلي پيشرفت ارزشيابي نتايج تحليل و تجزيه=

  . آموزان دانش و ليااو به موقع به رساني اطالع و معلمان و كاركنان ساير همكاري

 رفتاري هاي ناهنجاري ، تحصيلي افت دچار كه آموزاني دانش وضعيت بهبود براي زمينه ايجاد در همكاري=

 لزوم صورت در و رازداري اصل حفظ با ، شند با مي خانوادگي مشكالت و جسماني هاي نارسايي  اخالقي، –

  . مقتضي اقدامات جهت مدير به آنها معرفي

 آنها وظايف انجام براي الزم تدابير اتخاذ و آموزشي و اداري كاركنان غياب و حضور به رسيدگي و مراقبت=

  . كاركنان ساير همكاري با ايشان غياب در
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 در پرورشي و آموزشي هاي فعاليت و ها برنامه كه مادامي و روزانه كار آغاز از قبل مدرسه در فعال حضور=

  . ضوابط با مطابق مدرسه از آموزان دانش تمامي خروج از پس آن از شدن خارج و است جريان

 انجمن ، مدرسه شوراهاي و آموزشي هاي گروه(  مرتبط جلسات تشكيل جهت ريزي برنامه در همكاري=

 نيز و اعضا فعال حضور براي سازي زمينه و... )  و آموزي دانش شوراي و معلمان شوراي ، مربيان و اوليا

  . مربوط ساتجل صورت و سوابق نگهداري

 نظارت و ريزي برنامه همچنين و تحصيلي سال آغاز از قبل تجهيزات و فضا سازي آماده در مدير با همكاري=

  . پرورشي و آموزشي تجهيزات و فضاها ، اموال نگهداري و حفظ و توسعه ، تجهيز بر

  . مربوط مقررات و ضوابط مطابق آموزان دانش سازماندهي و نام ثبت ، ريزي برنامه=

  . مقرر زمان در و مقررات برابر كاركنان پرسنلي مدارك و مدرسه رسمي دفاتر تنظيم و تهيه=

 مدير سوي از ارجاعي...  و ها نامه شيوه ، ها نامه آيين ، ها دستورالعمل ، ها بخشنامه اجراي و رساني اطالع=

  . محوله وظايف چارچوب در

 جهت مربوط عوامل مشاركت و همكاري يا مدرسه هاي تفعالي خصوص در الزم هاي گزارش تنظيم و تهيه=

  . مدير به ارائه

 مربوط مسئول به سمت تغيير صورت در مدرسه وسايل و اموال صورت و امتحانات دفاتر و اسناد تحويل=

  . مقررات طبق
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 و بطضوا برابر مراجعين ساير و كاركنان ، آموزان دانش ، والدين به موقع به رساني اطالع و پاسخگويي=

  . مقررات

  پرداختم.آماده سازي وتهيه فرم سوابق پرسنلي همكاران همچنين به 

  بنام خدا

  فرم سوابق پرسنلي مربوط به كليه شاغلين رسمي وغير رسمي

 نمونه دولتي ريحانه متوسطه اولدبيرستان         نام آموزشگاه محل خدمت :

   

 جاي عكس  

 سنامه : شماره شنا نام پدر: نام ونام خانوادگي:

 محل صدور: محل تولد: تاريخ تولد: 

 شماره پرسنلي :   شماره شناسايي ملي:

 رشته تحصيلي : آخرين مدرك تحصيلي : 

 شغل همسر: تعداد فرزند: وضعيت تاهل: 

             ماه :                                       روز:                          تاريخ استخدام درآموزش وپرورش:

 سال :                                 

The 
link
ed 
ima
ge 
ca…

The 
linke
d 
imag
e 
can…

The 
linke
d 
imag
e 
can…

The 
linke
d 
imag
e 
can…

The 
linke
d 
imag
e 
can…

     حق التدريس :             پيماني:                 آزمايشي :           نوع استخدام : رسمي :

     شركتي :              قراردادي :           

 عنوان پست سازماني : 

 آدرس محل سكونت : 

 شماره تلفن همراه : كد:                                         شماره تلفن ثابت :

  ومتعهد مي شوم   بامشخصات فوق صحت كليه مواردذكر شده راگواهي                                         اينجانب :

دراسرع وقت يك قطعه عكس ويكبرگ فتوكپي شناسنامه وآخرين حكم كارگزيني وآخرين ابالغ رايانه اي خود رابه مديريت 

          محترم آموزشگاه ارائه نمايم.
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                                         امضاء :                                                              

 تاريخ تكميل فرم :                                                        

               

به اين ترتيب شروع به ثبت اطالعات در اين مقوله و اجرايي  پرداخته و چاپ دفتر فارغ التحصيالنھمچنين به  

  .توصيه من به همكاران عزيزم اين است كه در اين كار مي بايست :رداختمشدن آن پ

*در عمليات فارغ التحصيالن گزينه فارغ التحصيالن تاييد شده را انتخاب و با عالمت دار كردن كليه اسامي 

  .دي،خرداد،شهريور)تاييد نماييد)فارغ التحصيالن در دوره مشخص تحصيلي 

يلي را انتخاب نماييدو نسبت به چاپ كارنامه فارغ التحصيالن تحت عنوان *گزينه چاپ دفتر فارغ التحص

  .دفتر فارغ التخصيالن اقدام كنيد

پس از انجام كار نسبت به صحافي اقدام و با دفتر امتحانات جهت پلمب به كارشناسي سنجش تحويل *

  .فرماييد

  .نحوه چينش فارغ التحصيالن به ترتيب از دي خرداد و شهريور باشد*

كه پس ازتكميل فرم   *تكميل فرم تحويل گواهينامه ها اين دفتر داراي جداول مخصوص به خود داراست

مشخصات دردفتر بعد گواهينامه ها ازاداره مربوطه واحد سنجش وارزشيابي به مديران مدارس تحويل مي 

  دد دهند. اين دفتر براساس تعدادرشته هاي موجود وتعدادكالسهاي موجود تدوين مي گر

  در تنظيم سواالت امتحاني پاكت امتحاني را به طريق زير آماده كردم : 

  مواردي كه بايد درپاكت سواالت امتحاني گذاشته شودبه شرح زيرمي باشد..

http://sanjesh-n2ksh.blogfa.com/post/52
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  پاسخنامه هابايد براساس شماره كوچك به بزرك تنظيم شود. - 1

  سربرگ غائبين (اسم دانش آموزبر روي آن نوشته شده باشد) - 2

  حضورغياب كامپيوتري  ليست - 3

  الشه پاكت سواالت  - 4

  نمونه سوال - 5

اسامي دانش آموزان غايب  -تعدادبرگها- ساعت شروع وپايان -2 -امضاء عوامل اجرايي  - 1صورت جلسه (- 6

  وشماره كارت آنهانوشته شده باشد)

  تحويل مديرمدرسه گردد. - 7

  رات به آنها توجه نمايند.موا د آيين نا مه ي كه بايد دبيران محترم درتحويل نم  

  نمرات باخودكارمشكي بدون خط خورد گي نوشته شود.         .1

  نمرات هرنوبت مستمر، پايا ني جداگانه توسط دبير جمع زده شود        .2

  هيچ ليستي جا خالي نداشته باشد.       .3

  ب نوشته شودبراي دانش آموزان غا ئب ا ول با مدير هماهنگ شود وبعدكلمه غا ئ        .4

  نمرات مستمر حتما براي دانش آموزان خوانده شود وبعدوارد ليست شود       .5

  نمرات پاياني نوبت اول براي دانش آموزان خوانده شود وبه اعتراضات رسيدگي شود         .6

  وبعدواردليست شود.

  ت شود.دروسي كه نمرات شفاهي دارند بانمرات كتبي جمع زده شود وبعدواردليس       .7
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  پايان هرليست تاريخ،امضاء،اسم دبير نوشته شود       .8

  نمرات حتما بسته شود وحروفي آنها هم كامل نوشته شود        .9

  درجمع زدن نمرات دقت كافي شود هرليست براي اطمينان دوبارجمع زده شود      .10

  دبيران محترم درانجام مواردذكر شده دقت كافي شود.      .11

  روز بعدازهرامتحان مي باشد. 5صحيح نمرات هرنوبت حداكثر ت     .12

  روز بعدازاعالم نمرات به دانش آموزان مي باشد3رسيدگي به اعتراضات حداكثر     .13

  هيچ ليستي جا خالي نداشته باشد.   .14

  براي دانش آموزان غا ئب ا ول با مدير هماهنگ شود وبعدكلمه غا ئب نوشته شود   .15

  ستمر حتما براي دانش آموزان خوانده شود وبعدوارد ليست شودنمرات م  .16

نمرات پاياني نوبت اول براي دانش آموزان خوانده شود وبه اعتراضات رسيدگي شود  .17

  وبعدواردليست شود.

  دروسي كه نمرات شفاهي دارند بانمرات كتبي جمع زده شود وبعدواردليست شود. .18

  سم دبير نوشته شودپايان هرليست تاريخ،امضاء،ا  .19

  نمرات حتما بسته شود وحروفي آنها هم كامل نوشته شود  .20

  درجمع زدن نمرات دقت كافي شود هرليست براي اطمينان دوبارجمع زده شود   .21

  دبيران محترم درانجام مواردذكر شده دقت كافي شود. .22

  روز بعدازهرامتحان مي باشد. 5تصحيح نمرات هرنوبت حداكثر .23
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  نمرات باخودكارمشكي بدون خط خورد گي نوشته شود. .24

  نمرات هرنوبت مستمر، پايا ني جداگانه توسط دبير جمع زده شود-25

  .روز بعدازاعالم نمرات به دانش آموزان مي باشد3رسيدگي به اعتراضات حداكثر 

  مراحل انسداد دفاتر امتحانات  

شرح ذيل مي باشد كه بنده بعنوان معاون اجرايي درهمه انسداددفاتر امتحانات كه خود مراحلي دارد كه به 

  سالها بطور دقيق رعايت نموده واجراكرده ام

  دفتر امتحانات بايد بر اساس دفتر آمار تنظيم شود. - 1

  يك دفتر بايد اول روكش كلي داشته باشدو بعد روكش هرپايه و رشته درهر دوره جدا ازهم تنظيم شود. - 2

  زان انتقالي كه بعد از انسداد دفتر آمار آمده اند در آخر دفترامتحانت گذاشته شوند.كارنامه دانش آمو  -3

  آمار اجمالي در پايان هر دوره گذاشته شود و كد دروس از كوچك به بزرگ تنظيم شود. - 4

  فرم انسداد كامل نوشته شود و توسط مدير و معاون امضاء و مهر شود. - 5

  ا خودكار قرمز سمت چپ هر صفحه نوشته شود.شماره صفحات دفتر امتحانات ب - 6

شماره رديف دانش آموزان براسا س دفترآماربا خودنويس مشكي جلوي نام ونام خانوادگي هردانش  7

  آموزنوشته شود.
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دفتر امتحانات پايه هاي اول و دوم بايد تا آخر آبان ماه انسداد شده باشد و دفاتر سال سوم اگر دانش  - 8

  ارند تا آخر اسفند ماه بايد انسداد شده باشد.آموزان دي ماهي د

در هنگام انسداد دفاتر امتحانات بايد تمام ليست هاي ريز نمرات دستي و كامپيوتري امضاء و مهر و  - 9

باهم تطبيق داده   دبير كامل شده باشد وتمام ليستها ي كامپيوتري ودستنويس -معاون - مدير - تاريخ 

  شود.وبعد صحافي شود.

  تر امتحانات بايد اول توسط مئسول امتحانات پلمپ و بعد انسداد گردد.دفا -10

براي دانش آموزاني كه ترك تحصيل يا انتقالي ويا وقفه تحصيلي ويا اخراجي يا معرفي ازكميسيون  -11

خاص (كبرسن وصغرسن)دارند بايد تاريخ و شماره مجوز دانش آموزان در ستون مالحظات دفاتر امتحانات 

  شود. آنها درج

  دانش آموزاني كه غايب موجه و غير موجه و معاف هستند مشخص شوند. -12

مشخصات كليه دانش آموزان يك بار ديگر با پرونده دانش آموزان بطوردقيق توسط مديران محترم  -13

   چك شود.

شده انتخاب واحد دروس هر رشته در هر دوره كنترل شود.سقف مجاز انتخاب واحد هر رشته رعايت  -14

  انجام گرفته باشد.  باشد.درخصوص دروس پيش نياز درپايه سوم طبق مقررات

  سال تمام دارندبا شناسنامه عكسدارثبت نام شده باشند. 15دانش آموزانيكه -15
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  دفترامتحانات بايداول توسط مدير ومعاون امضاء شود.وبعدمهرمدرسه زده شود -16

فتررسيدمدارك تحصيلي دانش آموزان كارايي اين جدول مربوط به پوشه ي مي باشد دركنارد

كاوربراساس حروف الفبا خالصه ي اصلي پرونده درجاي ديكر 7دارد.كه آن پوشه تقسيم كرده به 

  بايگاني مي شود.

 پوشه رسيد مدارك تحصيلي(خالصه پرونده)

             )1كاوره شماره (

 ث –ت  -پ  –ب  -الف       

كاوره شماره   

ح  –ج                                                     )2(

 ذ  - د  –خ  –

 

                  )3كاوره شماره (

 - ژ -ز - ر      

       )4كاوره شماره (

 - ض-ص - ش - س             

 

              )5كاوره شماره (

 ف - غ –ع  -ظ - ط      

          )6كاوره شماره (

 ل-گ –ك  - ق            

 

      ي - ه  –و  –ن  –م     )7كاوره شماره (

    مالحظات:

    مالحظات:

  انضباطي نامه آيينتنظيم 
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  :  آموز دانش ظاهري وضعيت

 معيارهاي با تا دارد كوشش و دهد مي فرهنگي سازي سالم امر به خاصي اهميت آموزشگاه اين كه آنجا از

 با مدرسه در آموز دانش حضور است شايسته آورد فراهم موزانآ دانش براي را سالم محيطي سازنده اخالقي

 مختلف هاي زمينه در فردي بهداشت رعايت با همراه همچنين و مدگرايي گونه هر از دور و آراسته ظاهري

  .                                                                          باشد

 فضاي ايجاد ضمن شود مي باعث آموزان دانش و معلمان مسئولين، بين بلمتقا احترام:  متقابل احترام 

 در محترم اولياء اهتمام جهت بدين. گردد تقويت آموز دانش در متقابل احترام حسن صميمي، و دوستانه

  . نماياند مي مهم بسيار خصوص اين

  :  فراغت اوقات-

 نامه آيين طبق تحصيلي سال هر رسمي روعش آموزان دانش فراغت اوقات از بيشتر چه هر استفاده جهت

 علمي، كالسهاي در آنها شركت و آموزان دانش فعال حضور. باشد مي تحصيلي سال آن تابستان از مدرسه

 كارنامه در شده كسب نمرات و شده ارزشيابي مختلف فعاليتهاي از آنها استفاده. . .  و هنري فرهنگي،

  . شود مي ثبت آنها فرهنگي

 مدرسه در نتواند ديگر موجه دليل هر يا و بيماري دليل به آموزي دانش كه صورتي در:  ابغي و حضور-

 وي غيبت مورد در گواهي ارائه و شود رسانده مدرسه معاون اطالع به محترم اولياء توسط مراتب يابد حضور

  . بود خواهد ضروري ي مدرسه در آموز دانش حضور روز اولين در

  . باشد مي مدرسه مسئولين با موجه رعذ تشخيص:  يك ي تبصره
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  . خواهدشد مدرسه از آموز دانش اخراج موجب) متوالي ساعت 5 از بيش( موجه غير غيبت:  دو ي تبصره

 آموزشي، مقررات با آموزي دانش درسي پيشرفت و انضباط رفتار، اخالق، وضع هرگاه:  مقررات از تخلف-

 از يكي مدارس انضباطي نامه آيين طبق بود خواهد مجاز مدرسه نباشد منطبق مدرسه انضباطي و تربيتي

  :  نمايد اعمال وي مورد در را زير اقدامات

       خصوصي و شفاهي اخطار) الف

       درس كالس تغيير)  ب

  مدرسه از موقت اخراج)  پ

  پرورش و آموزش اداره به معرفي با تحصيل محل تغير)  ج 

   انضباط نمره كسر و صيليتح پرونده در درج با كتبي اخطار)  چ

   پرورش و آموزش انضباطي نامه آيين در موجود مقررات و قوانين اجراي)  خ

  گرد آوري شواهد دو

 هفته در درس ارايه فاصله و شود رعايت درس سنگيني و سبكي در تعادل شد سعي هفتگي برنامه تنظيم در

 فوق هاي كالس برگزاري شامل آموزان دانش ايبر شده بيني پيش العاده فوق هاي فعاليت. باشد متعادل نيز

 كمتري علمي توان كه آموزاني دانش براي تقويتي هاي كالس تشكيل0اداري ضوابط طبق برنامه

  .درسي هاي گروه تشكيل و هفتگي و ماهانه مستمر هاي آزمون برگزاري0دارند
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 هاي دوره طي و بازآموزي به زنيا كاركنان كليه آموزشي هاي روش در تغيير و علوم پيشرفت به توجه با

 همچنين و مختلف هاي كالس در شركت براي همكاران تحريك و تشويق. دارند خدمت ضمن مختلف

 درسي هاي گروه يا و شوراها جلسات در اساتيد از دعوت و ICT  نظير عمومي آموزشي هاي كالس برگزاري

  ..است شده بيني پيش برنامه در شود مي اجرا پرورش و آموزش سوي از كه

 در كه آمد عمل به الزم هاي بيني پيش اردويي و ورزشي,  هنري و فرهنگي,  اعتقادي هاي برنامه براي

  .باشد مي كاركنان و آموزان دانش برگيرنده

 سطوح در كه مسابقاتي در شركت و هنرمند آموزان دانش هدايت و آموزش 0شناسايي جهت ريزي برنامه

 كتابخواني مسابقات در شركت و كتابخواني به همكاران و آموزان دانش شويقت شد .گردد مي برگزار مختلف

 و تشويق0 همكاران و آموزان دانش براي رشد مجالت از مسابقه برگزاري ديواري روزنامه و نويسي مقاله و

 مختلف اهداف داراي تفكر فرهنگ ايجاد ضمن كه مهر پرسش سراسري مسابقات در شركت جهت ترغيب

  . صورت گرفت  است كاربردي و فرهنگي

 خاصي اولويت از پرورشي بخش در ورزشي هاي فعاليت0ورزش روحي و جسمي مثبت اثرات به عنايت با

.  آغازين مراسم در صبحگاهي ورزش انجام جهت همكاران و آموزان دانش ترغيب و تشويق. است برخوردار

 هاي تيم تمرين و آموزش 0 اي قهمنط و) كالسي بين و كالسي(اي مدرسه درون مسابقات در شركت

   .شد ريزي برنامه و بيني پيش ورزشي

 اهميت از ارتباطات و تجهيزات,  عمراني امور,  مالي امور,  انساني نيروي پشتيباني به مرتبط امور در

 هاي برنامه تمام درآمدن اجرا به 0 گردد انجام درستي به پشتيباني اگر مجموع در و برخوردارند بيشتري

  .داشت زيادي تاثير وپرورش آموزش مديريت ياري و كمك زمينه اين در 0 شود مي بيشتر شده بيني شپي
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  :  آن اعتبار تعيين و جديد اقدام تاثير ارزشيابي

 تفكر تقويت0 دوستي نوع و انساني كرامت تقويت0آموزان دانش استعدادهاي شكوفايي و رشد برنامه اين در

 پيوند و دادن رشد,  رساندن ياري كلي سياست جهت در اولياء و همكاران آموزان دانش مشاركت و تعاون

  . است گرفته قرار نظر مد دادن

  : جديد آموزشي نامه آيين اصالحيه بر نقدي

  : نمود فهرست ذيل بصورت را نامه آيين اين بر مترتب نقصهاي از برخي نگاه يك در بتوان شايد

 بين آموزشي عدالت ايجاد بهانه به هم آن بود متوسطه اول سال آموزان دانش از مردودي حذف مشكل اولين

 شرح به نگارنده نظر از نتايجي خود موضوع اين كه وسوم دوم سال آموزان دانش با اول سال آموزان دانش

  :  داشت پي در ذيل

    كار كم آموزان دانش طلبي واستراحت تنبلي

  آنها انوادهوخ آموزان دانش قبيل اين توقعات  سطح رفتن باال

 دانش با همراه باالتر كالس به آموزان دانش اين ارتقاء با كه چرا متوسط آموزان دانش شدن انگيزه كم

 از آموزان دانش قبيل اين در تالش انگيزه اند گذاشته كالس اين به پاي تجديدي از باري كوله با كه آموزاني

  .ميرود بين

 همكاران از خيلي براي درس كالس كنترل هستند آفرين مشكل آموزان دانش قبيل اين اغلب آنكه دليل به

  . شد خواهد مشكل دبير
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 آنها نظمي بي عدم و عادي شرايط در آنهم( ميشوند دروس فهم متوجه ديرتر آموزان دانش قبيل اين چون

 آموزان دانش ساير حق تضييع موجب خود كه بوده تر كند بسيار درس كالس در دبير پيشرفت سرعت)

  . است

 مردودي حذف از كمتر آن زيانبار تبعات نگارنده نظر به كه شده گنجانده ديگر موردي آموزشي اصالحيه در

 دانش براي) نهايي غير درس ودو نهايي درس دو( درسي ماده چهار در تبصره از استفاده وآن نيست اول سال

  :زيرا است متوسطه مقطع از التحصيلي فارغ هنگام در سوم سال آموزان

   است تضاد در و داشته منافاط ماده تك مانوس بسيار واژه با اساس از تبصره كلمه كاربرد:والا

 تبصره از) نهايي غير درس ودو نهايي درس دو( درسي ماده چهار از بتواند آموز دانش يك وقتي) ثانيا

  . كرد شك ديپلم مدرك اخذ براي آموز دانش اين علمي سطح به بايد كند استفاده

 به ما آموزشي نظام تحصيلي مقطع يك در درس يك از ماده تك از استفاده يكبار جاي به كه حاال) ثالثا

 حتي يا و ماده پنج از استفاده سمت به را مسؤالن كه ميرود آن خوف رسيده درس چهار از تبصره از استفاده

  .برساند باالتر

 تسري نيز مقاطع ساير به آموزان انشد علمي سطح وافت تحصيلي افت اين كه داشت انتظار بايد اينك و

 پزشك،مهندس، كيفيت بي آموزان دانش همين دل از كه بود منتظر يد با آينده سال چند براي يعني. يابد

 جبران اي لطمه نيز ما دانشگاههاي علمي سطح به حتي روند اين و آيد بيرون..........و دانشگاه استاد قاضي،

  . ساخت خواهد وارد ناپذير
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 و وساختمان راه نقشه طراحي براي مهندس به بيمار، كردن ويزيت براي پزشك اين به ميتوان چگونه حال

 افت اين حتي.كرد اعتماد آموزشي نظام اين محصوالت بقيه به و قضايي دقيق حكم صدور براي قاضي به

  . ميكند وارد را لطمه همان نيز علميه هاي حوزه به وعلمي تحصيلي

  : قوت نقاط

  : يافت اول سال از مردودي حذف و اصالحيه اين در قوت نقطه دو تنها توانب شايد

 مهمترين آموزشي نامه آيين اصالح در نگارنده نظر به كه بوده مالي بحثهاي و ها هزينه كاهش مورد اولين)1

  . است بوده نظر مد فاكتور

   اجتماع در بزهكاري افزايش از جلوگيري و اجتماع در آموزان دانش از قبيل اين نشدن رها)2

  پيشنهادات نتيجه گيري 

  در سمت معاونت اجرايي مي بايست راهكار هاي زير را به كار برد:

   نام ثبت زمان در آموزان دانش آموزشي وضعيت در دقت- 1

  . آموزشي قوانين به توجه نتايج آموزشي موارد توضيح- 2

    معلمان شوراي جلسات در آموزشي هاي بحث ارائه- 3

  . خالقيت موضوع با آموزشي بحث هارائ- 4

   نوين روشهاي ارائه- 5
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   دفتر در معلمان آموزشي كتابخانه تشكيل- 6

   معلمان آموزشي كتابخانه ساختن غني درجهت كوشش- 7

  مطالعه شيوه هاي زمينه در آموزشي هاي چارت نصب- 8

    مشاوره كارشناسي به بعدي مراحل ودر پرورشي مربي به دار مشكل آموزان دانش معرفي- 9

  معلمان شوراي در ارائه و معلمان موضوعي هاي بحث آوري جمع-10 

  معلمان شوراي در روز آموزشي مسائل زمينه در سخنران دعوت-11

  . ميگردد تهيه معلمان خود توسط كه كالسها قبولي هاي ميانگين آوري جمع-12

   متنوع جوايز اهداء با آموزان دانش تشويق-13

 آنها ارسال و آموزان دانش اجتماعي و فردي رشد ارتقاء زمينه در همكاران موفق هاي تجربه آوري جمع-14

   .متبوع اداره به
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