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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 مقدمه

 مدیران فهیم و شایسته مدارس شهرک شهید محالتی )ره(

 سالم علیکم
و خدمتگزاری به فرزندان عزیز  )ره( تیم که توفیق خدمت در مکان مقدس شهرک شهید محالیخداوند بزرگ را شاکر

شهرک شهید  اجرایی داخلی مدارسین نامه مدون آی کرد نصیبمانپاسدار ، ایثارگر و خانواده های ارزشی جامعه را 
ن محترم مالی و حقوقی و به تایید مسئولیکه با تالش و زحمت فراوان دوستان  و همکاران محترم آماده  )ره(محالتی
و جهت اجرا ابالغ می گردد  رسید موسسه فرهنگی آموزشی شهید محالتی )ره( تصویب هیات مدیره محترم وشهرک 

و هم  پایان دوره دوم متوسطهوزشی دایر در شهرک از مهد کودک تا برای کلیه مراکز آم 9313از تاریخ اول فروردین 
ین نامه های قبلی که به صورت بخشنامه ارسال شده لغو الزم االجرا می باشد و کلیه آی چنین مدارس جدید التاسیس

ود را ملزم به همه مدیران خمی گردد و تا ارسال مجدد آئین نامه جدید این دستور العمل سر فصل امور اجرایی بوده و 
ارائه  آن می دانند در مواردی که ضرورت به تفسیر و توضیح باشد مدیر عامل موسسه توضیحات الزم رااجرای دقیق 

ین نامه نمون برگ های مورد نیاز مدارس است و جهت وحدت رویه و پرهیز از اعمال سلیقه خواهند نمود. ضمایم این آی
های پیوست استفاده  از فرمدر امور جاری مدرسه  )دولتی و غیردولتی( شخصی ضروری است که همه مدیران محترم

  نمایند و یادآوری می گردد که بعضی از موارد این آیین نامه اختصاص به مدارس غیردولتی دارد.

 

مورخ   092/112  شماره به نمون برگ  33و به همراه  فصل  8و صفحه  68ماده  86در  ین نامه لذا این آی

مقتضی است مدیران محترم ضمن حفظ و نگهداری از آن در امور جاری  ابالغ می گردد، 02/10/1390

درمواردی که در این آئین نامه پیش بینی نشده است تابع مفاد اساسنامه ومقررات  مدرسه از آن استفاده نمایند

 غ خواهد شد.عمومی کشور می باشد ومواردخاص توسط مدیر عامل موسسه از هئیت مدیره استعالم و ابال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 محمد فیروزی
 )ره( محالتی شهید دمری موسسه رفهنگی،آموزشی 
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 فصل اول
 «کلیات»
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 تعاریف
 

 فرزندان پاسدار: 

فرزندانی که  پدرشان در وزارت دفاع، نیروهای انتظامی و ستاد کل مشغول خدمت می باشند مشمول موارد مطروحه در 
که کد افرادی است ،این آیین نامه  نمی باشند و در تمامی موارد اشاره شده در این آیین نامه منظور از فرزند پاسدار

 پاسداری آنها در سپاه پاسداران فعال و یا از این نهاد بازنشسته شده اند.

 تخفیف شهریه : 

کلیه تخفیفات مطروحه در سراسر آیین نامه فقط به شهریه ثابت تعلق می گیرد. و شهریه فوق برنامه مشمول موارد 
 تخفیف نخواهد بود.

 اخذ مجوز کتبی: 

گی که اجرای آن ضروری است اخذ مجوز رسمی مکتوب مورد پذیرش و جنبه ی جهت هرگونه فعالیت آموزشی،فرهن
 قانونی دارد هر گونه مجوز دیگر شامل شفاهی دست نویس غیر رسمی مورد پذیرش نمی باشد.

 تنها حساب جاری: 

تن دو از واحد آموزشی در یک زمان مجاز به داش یکبرابر دستورالعمل و آیین نامه ابالغی آموزش و پرورش هیچ 
منتقل گردد مدیر ملزم است بالفاصله نسبت به بستن حساب جاری در بانک ها نمی باشند و چنانچه حساب مدرسه 

حساب قبلی اقدام و پس از بستن پرینت حساب را دریافت و صورت مغایرت و نامه مسدودی را جهت ارائه به معاون 
 نماید.و ارسال مالی موسسه تنظیم 

  شورای حقوق و دستمزد:

این شورا با حضور مدیر عامل موسسه ، تعدادی از اعضاء هیات مدیره ، مسئولین امور مالی و حقوقی شهرک و مدیر 
 واحد آموزشی و به درخواست مدیر تشکیل می گردد .

 سد.سال مالی: برابر قانون سال مالی موسسه از اول تیر ماه هر سال آغاز و در پایان خرداد ماه سال بعد به پایان می ر

 مالیات حقوق:

برابر قانون و مقررات جاری کشور و ابالغیه های وزارت امور اقتصاد و دارایی کلیه قراردادهای کاری به صورت  
، بازنشسته  (نداریم و کلیه قراردادها شامل نیروهای رسمی )مامور "حقوق خالص"ناخالص بوده و معنا و مفهومی به نام 

خالص تلقی پس از کسر مالیات و پرداخت به دارایی و کسر دیگر کسورات قانونی   کار، و نیروهای شامل قانون اداره 
 شده و قابل پرداخت می باشد.

  اسناد تضمین وام:

این اسناد باید معتبر و بدون خدشه باشد و یک نفر ضامن با امضاء ظهر سند پرداخت آن را تضمین نماید و اسناد وام 
ی خواهد شد و پس از کسر آخرین قسط از حقوق مسترد می گردد و چنانچه مدیر کارکنان مدرسه نزد مدیر نگهدار

 دریافت کننده وام باشد اسناد نزد موسسه نگهداری می گردد.
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 مکان تشکیل جلسات مدیران :

 به جز موارد خاص که ابالغ خواهد شد مکان کلیه جلسات در موسسه خواهد بود. 

 شاخص های مدارس الگو:

 ا تشکیل کارگروه های تعیین شده برای هر دوره در حال بررسی و پس از تصویب ابالغ خواهد شد.این شاخص ها ب 

به اطالع دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی الزم است فصل ششم آیین نامه انضباطی 

 رسانده شود.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف

 

 میانگین تراکم دانش آموزی: 1ماده 

 

 نفر می باشد.  52و حداکثر  52مدرسه حداقل دانش آموزی راکم میانگین ت
 تشکیل نگردد. نفر 91:مشروط به اینکه کالس زیر 9تبصره
 گردد. از موسسه اخذمجوز کتبی الزم است نفر  91: در صورت نیاز به ضرورت تشکیل کالس کمتر از 5تبصره 
 م است مجوز کتبی از موسسه اخذ گردد.نفر الز 33: در صورت ضرورت تشکیل کالس بیشتر از 3تبصره 

 

  
 

 متوسطه  دوم دوره ایجاد رشته های جدید در: 0ماده 

 

آماوزش و پارورش    و موافقات  ایجاد رشته های جدید با پیشنهاد مدیر و اخذ مجوز از سوی موسسه پس از همااهنگی 
 امکان پذیر خواهد بود.

 

  وری زاکت فرس تاده بود، می فرماید:امام عیل علیه السالم در انمه ای به یکی از اکرگزاران خود که برای مجع آ  

...آن کس که امانت داری را خوار انگارد ودر 

اموال مردم، به خیانت چرا کند و روان و آیین 

خویش را از خیانت کاری، پاکیزه نگرداند، همانا 

در این سرا، خواری و ذلت بر خود روا داشته است 

و در آن سرا، خوارتر و ذلیل تر از این سرا 

ری، بزرگ ترین خیانت، خیانت به ملت است باشد.آ

 و زشت ترین دغل کاری، دغل کاری با پیشوایان
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

جربی در پایه های سوم و چهارم با رعایت ضوابط پذیرش و دو کالس تو بعد  13  -19:برای سال تحصیلی -9تبصره 
امام هاادی )ع(   عالقه مند به رشته تجربی و دانش آموزان گردد کسب حداقل نمره در دبیرستان امام جواد )ع( تشکیل

ت و این واحد آموزشی مجاز به تشکیل رشته ی تجربی نمی باشدو وقت و انرژی این کار صرف کیفی به آن واحد هدایت
  .خواهد شدبخشی رشته ریاضی 

درخواست برای تشکیل یک کالس انسانی در هیچ کدام از واحدها و یا مجموع واحدها وجود نادارد و عالقاه    -5تبصره
 مندان به رشته انسانی به دبیرستان امام علی )ع( هدایت شوند.

 

 
 

 ثبت نام و ساماندهی فضای آموزشی: 3ماده 
 

مقطع در بهمن ماه هر سال تشکیل و دستورالعمل اجرایی مصوب به مدارس ابالغ خواهد  ستاد ثبت نام به تفکیک هر

 شد.

ستاد ساماندهی فضای آموزشی مدارس شهرک در نیمه اول بهمن  هر سال تشکیل و پس از جمع آوری نظرات مدیران 

تصویب هیات مدیره جهت به تفکیک مقطع جهت اخذ تصمیم نهایی و تصویب به هیات مدیره ارسال می گردد، پس از 

 اجراء به مدارس ابالغ خواهد شد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قال رسول اهلل )ص(: 
تقبلوا لی بست اتقبل لکم بالجنه اذا حدث 

احدکم فال یکذب و اذا وعد فال یخلف و ارا 

ائتمن فال یخن غضوا ابصارکم و کفوا ایدیکم و 

 احفظوا فروجکم.

 
من تعهد کنید تا بهشت را  شش چیز را برای

برای شما تعهد کنم. وقتی که یکی از شما سخن 

گوید دروغ نگوید و هنگامی که وعده دهد تخلف 

نکند و وقتی امانت به او سپارند خیانت 

نگه  نکند، دیده خود را ببندید و دست خود را

چشم و بدن داشته باشید( و  دارید )تقوای

  پاکدامنی خود را حفظ کنید.
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 دومفصل 
 «استخدام و جذب نیروی انسانی »

 

 

 

 

 



 

7 
 

 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 

 بخش اول
 «قوانین»
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 : تعیین چارت سازمانی هر واحد آموزشی و تعداد نیروهای مورد نیاز1ماده 

 

سسه ارائاه  الزم است چارت پیشنهادی هر واحد آموزشی برای سال تحصیلی جدید هر سال در نیمه دوم فروردین به مو

 گردد تا پس از بررسی و تصویب، برابر چارت مصوب از نیروها برای انعقاد قرارداد دعوت به عمل آید.

 : یک هفته قبل از ارائه چارت قرارداد سال جدید مدیران مجتمع و دوره با ضوابط موسسه منعقد خواهدشد.9تبصره

 وت به کار شده اند موافقت نخواهد شد.: با پرداخت حقوق به کارکنانی که خارج از چارت دع5تبصره

 

 
 

 یکسان سازی فرم قرارداد کارکنان و نحوه تکمیل آن : 0ماده 

 

انتظار می رود که فرم ها پس از تکمیل و بدون خدشه و الک گرفتگی و پس از امضاء متعهد و امضاء مدیر دوره و 
اخت حقوق پس از ارسال قرارداد به موسسه و تایید مجتمع  و ممهور نمودن به مهر مدرسه به موسسه ارسال گردد. پرد

موسس مورد قبول خواهد بود.آنگاه یک نسخه از تصویر قرارداد در پرونده فرد و یک نسخه تحویل او خواهد شد و اصل 
 قرارداد در موسسه بایگانی می گردد.

 ی قراردادمجزا تنظیم گردد.: برای کارکنان پاره وقت اجرایی که تدریس نیز دارند برای هر فرصت شغل9تبصره
: برای کارکنان تمام وقت تدریس جزءوظایف آنها محسوب و نیاز به قراردادمجزا نمی باشد و این افراد فقط می 5تبصره

 .توانند یک حقوق دریافت نمایند

 

 
 

 : چگونگی استخدام و بکار گیری نیروی انسانی3ماده 

 

 ت پوشش بعنوان هر پست و سمتی موقت می باشد.جذب و به کارگیری نیروی انسانی در مدارس تح 
: هشتاد و نه روز ابتدایی قرارداد جنبه آزمایشی داشته و چنانچه شاغل از عهده مسئولیت های مربوطه برآید 9تبصره 

 قانون کار ( 99)ماده گردد و بیمه خواهد شد.می قرارداد یک ساله منعقد 
برای سنوات متعدد قرارداد یک ساله بوده و مشروط به نیاز و رضایت از : بعد از موفقیت در زمان آزمایشی و 5تبصره 

خدمات ارائه شده و کسب نمره نظرسنجی مطلوب و ارتقاء سطح علمی دانش آموزان قرارداد برای سال بعد تمدید 
 خواهد شد.

 .دادها جنبه استخدام رسمی ندارند : هیچ کدام از قرار3تبصره 

 مجوز گزینش از آموزش و پرورش می باشند. تمام نیروها ملزم به داشتن 

 .قرارداد با اتباع بیگانه ممنوع می باشد و همه کارکنان باید تابعیت جمهوری اسالمی ایران را داشته باشند 

 تبصره : جذب نیروی انسانی بومی در اولویت قرار دارد.
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 

 : چگونگی تعیین حقوق و عیدی کارکنان8ماده 

 

کنان اجرایی و حق التدریس معلمان ،شورای حقوق و دستمزد با حضور مدیر واحاد آموزشای در   برای  تعیین حقوق  کار

موسسه تشکیل و نسبت به تعیین حقوق و دستمزد اقدام خواهد شد که برای این مهم نکات ذیل برای کارکنان آموزشی 

 مورد توجه قرار خواهد گرفت:

 الف( کارکنان آموزشی:

        نمااره نظاار ساانجی       -9سااابقه کااار در آن واحااد آموزشاای      -3قه تاادریس      ساااب-5ماادرک تحصاایلی       -1

                 پاای گیااری آموزشاای      -7نظاام و انضااباط اداری و آراسااتگی فاارد           -1  تعااداد دانااش آمااوز در کااالس  -2

 تدریس درس عمومی یا تخصصی و هم چنین مقطع تحصیلی و پایه-2

 ایی:ب( کارکنان اجر

سانوات کاار در آن واحاد    -9سانوات تصادی در پسات مربوطاه        -3سنوات خدمت       -5مدرک تحصیلی      -1

 آموزشی 

رعایت بخشنامه ها و دستور  -2رضایت مندی عمومی از کادر      -7تعداد دانش آموز     -1درجه و رتبه مدرسه     -2

 العملها

 ی قبل نامبرده در مدرسهموفقیت های سالها-93وقت گذاری        -1

:در جلسه اول شورای حقوق و دستمزد حداقل و حداکثر حقوق در بهمن ماه مشاخص و زماان انعقااد قارارداد     9تبصره 

 کارکنان از فروردین ماه شروع خواهد شد. 

 : همه مدیران محترم موظفند قراردادها را براساس فرم یکسان پیوست منعقد نمایند.5تبصره 

 به عهده کارکنان می باشد و ابتدای قرارداد این موضوع مهم باید به اطالع همکار برسد. ات حقوقمالی:3تبصره 

ماهه تنظیم و منعقد گردد و مبلغ سنوات همراه با حقوق ماه دوازدهم  95:قرارداد کارکنان اجرایی و آموزشی 9تبصره 
 پرداخت خواهد شد و تسویه حساب سنواتی از شاغلین اخذ می گردد.

پرداخت عیدی کارکنان آموزشی و اجرایی براساس عیدی مصوب هیات محترم دولت برای کارکنان آموزش و  -2صرهتب

 پرورش و براساس ساعت کارکرد محاسبه و پرداخت خواهد شد.

و پرداخت عیدی کارکنان اجرایی و آموزشی که از طرف مدرسه بیمه شده اند براساس عیدی مصوب وزارت کار و اماور  

 ی در هر سال خواهد بود.اجتماع

سااعت تادریس بیماه کامال      59ساعت کار در هفته و کارکنان آموزشی باه ازاء   99: کارکنان اجرایی به ازاء  1تبصره 

خواهند شد و اشخاصی که ساعت کمتری اشتغال به کار دارند به نسبت ساعت کار بیمه می گردند و بیمه کاردن افاراد   

 خالف مقررات می باشد.مازاد به ساعت کار غیر مجاز و 

 : کارکنان اجرایی که قصد رفتن به مرخصی استحقاقی را دارند برابر ضوابط آموزش و پرورش عمل خواهد شد. 7تبصره 
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: با نظر مدیریت مدرسه  2تبصره 
9

5
ر خدماتی و میهمانداران در صورت عدم استفاده ذخیره می گردد. مابقی دمرخصی کا 

به جهت یکسان بودن قارارداد  خصی خود را زیر نظر مدیر استفاده خواهند کرد در هر صورت کارکنان واحد آموزشی مر

 امکان ذخیره کردن مرخصی وجود ندارد .

و بعد از آن به عنوان ساعت رسامی   7-92: به جهت ارتقاء سطح کیفی آموزشی ساعت کار رسمی مدارس از  1تبصره 

و بیمه افراد در محدوده این ساعت مجاز و افرادی که ستونی کار مای   قابل قبول نمی باشد و نحوه محاسبه ساعت کار

 در صورت نیاز و تشخیص مدیر مشمول دریافت اضافه کار می گردد. 92کنند کارکرد آنها بعد از ساعت 

 : پرداخت دو حقوق به افراد برای دو پست همزمان خالف مقررات و  ممنوع است. 93تبصره 

 
 

 

 اردادها: انعقاد قر 2ماده 

 
هنگام انعقاد قرارداد مربوط به آزمون ها،سرویس دانش آموزی،تعمیر و نگهداری ماشین آالت اداری و سیستم سرمایشی 
و گرمایشی ، غذای دانش آموزان و کارکنان و نقاشی ساختمان و برگزاری کالس های تقویتی،المپیاد  عکاسی و فیلم 

قانون کار و آیین نامه معامالتی موسسه را مورد  93و ماده  1ازجمله ماده  برداری و ... تمامی الزامات حقوقی و مالی
 توجه قرارداده و ضمن رعایت تمام مفاد آن موارد ذیل را نیز مورد توجه قرار دهید:

 نحوه محاسبه و پرداخت مالیات تکلیفی قرارداد -9

 تضمین کافی برای حسن انجام کار  -5

 ورد استفاده و محل تهیه آنتعیین دقیق نوع مواد اولیه و قطعات م -3

 تایید قرارداد توسط دونفر شاهد -9

 تعیین داور در متن قرارداد جهت رفع اختالف در صورت بروز آن -2

 تعیین و نحوه جبران خسارت به مدرسه در صورت عدم انجام و یا اتمام کار -1

 سال گردد.تبصره : ضروری است قرارداد قبل از نهایی شدن جهت بررسی و اعالم نظر به موسسه ار
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 

 

بخش دوم
 

 «خدمات رفاهی»
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 : پرداخت وام به کارکنان و هم چنین مساعده به آنها  1ماده 

 

پرداخت وام به کارکنان بنا به ضرورت  و در خواست کتبی آنها و موافقت مدیر و موسس و با شرایط زیر قابل  -9
 پرداخت می باشد:

مشروط به اینکه زشی بیشتر نباشد د درآمد واحد آموجمع وام پرداختی به کل کارکنان حداکثر از هفت درص -5
 مدرسه برای پرداخت حقوق ماهیانه با مشکل مواجه نگردد.

 تا پایان خرداد ماه اقساط وام از حقوق کسر و تسویه گردد. -3

 درصد حقوق ماهیانه اشخاص نباشد. 13اقساط وام پرداختی بیش از  -9

عدم دریافت وام در ت تدریس در هفته د(بیشتر ج(ساعا در تعیین اولویت: الف( کارهای ضروری ب(سابقه کار -2
 سنوات قبل و ... مورد توجه قرار گیرد.

 برای بازپرداخت وام تضمین کافی از جمله چک یا سفته اخذ شود.  -1

: چنانچه به تشخیص مدیر و بنا به ضرورت فردی شرایط وام مدرسه را نداشته و  یا وام مدرسه نیاز وی  را  9تبصره 
 د با هماهنگی به بانک انصار معرفی خواهند شد.مرتفع نکند این موار

درصد تنخواه با هماهنگی  53پرداخت مساعده به کارکنان تا سقف برای دریافت مساعده از محل تنخواه  -5تبصره
 مسئول تنخواه و موافقت مدیر و برابر فرم پیوست بالمانع است.

ر طرف نکند با اخذ تضمین و موافقت موسسه مدیر می تواند چنانچه مبلغ تنخواه نیاز کارکنان به مساعده را ب -3نبصره 
 مبلغی را به عنوان مساعده در اختیار داشته باشد

 

 
 

 : آموزش کارکنان 0ماده 

 

 آموزش های تخصصی: -الف

مدیران . گذراندن دوره های ضمن خدمت برای پایه های جدید مانند هفتم و ...... و کتب جدید التالیف ضروری است 
 م موظفند هنگام دعوت به همکاری و انعقاد قرارداد و گواهی نامه ضمن خدمت دوره را رویت نمایند.محتر

 آموزش های عمومی: -ب

برای ارتقاء سطح بینش وآگاهی این آموزش ها الزم است مدیران محترم شرایط حضور همکاران را در این دوره ها 
ورش و موسسه فرهنگی آموزشی شهید محالتی )ره( که به صورت حضوری و غیر حضوری از طرف آموزش و پر

 برگزار می گردد فراهم نمایند.
 

 : ITآموزشهای فنی و-ج

با توجه به هوشمند شدن مدارس و ضرورت استفاده از وسایل کمک آموزشی مدرن و تولید محتوا و افزایش اهمیت  
 ن الزامی است.در کاربرد آموزشی گذراندن این دوره ها برای همه کارکنا  ITساالنه 
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

: موسسه متناسب با نیاز شهرک و همکاران پس از نیازسنجی و در صورت وجود داوطلب اقدام به برگزاری 9تبصره 
 دوره ها خواهد نمود.

: موسسه با برگزاری مسابقات کتابخوانی آموزش غیر مستقیم کارکنان را دنبال می کند،ضروری است مدیران 5تبصره 
 این مسابقات اهتمام ورزند. محترم به تشویق همه در

 

 
 

 : میزان ساعت تدریس کارکنان اجرایی تمام وقت و چگونگی پرداخت حق التدریس به آنها3ماده 

 

برابر مصوبه آموزش و پرورش، کارکنان اجرایی واحدهای آموزشی می توانند حداکثر شش ساعت در هفته تدریس داشته 
 باشند.

موظف کارکنان می باشد و به آن هیچگونه حق التدریس و یا حق الزحمه تعلق  :این تدریس جزء شرح وظایف9تبصره 
 نمی گیرد.

 :در صورت وجود ضرورت تدریس کارکنان اجرایی به میزان بیشتر،الزم است مجوز کتبی از موسسه اخذ گردد.5تبصره 
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 سومفصل 
 «مالیآیین نامه »
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 

 بخش اول
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 کلیات : –فصل اول 

ست ازایجاد پیوستگی وانسجام قابل کنترل درامور مالی باتوجه به اساسنامه ا رتهدف ازتهیه وتنظیم آئین نامه مالی عبا

 واستانداردهای  ، متداول حسابداری وگزارشگری وقوانین مالی می باشد .

 بودجه: -1ماده 

انجام  یکسال که حاوی  پیش بینی درآمدها وسایر منابع تامین اعتبار وبرآورد هزینه ها برایت است از برنامه های ارعب

 عملیاتی که منجر به نتیجه سیاست ها وهدف های قانونی موسسه می شود.

 سال مالی : -0ماده 

 سال مالی یکسال شمسی است که از اول تیر ماه آغاز و به پایان خرداد ماه سال بعد ختم می شود.

 درآمد : -3ماده 

فروش وسایر فعالیت هایی که به موجب اساسنامه  درآمد عبارت است از درآمد های آموزشی که درقبال ارائه خدمات و یا

 مربوطه مجاز به انجام به آنها می باشد عاید می گردد.

 تشخیص: -8ماده 

ست ازتعیین وانتخاب کاالوخدمات وسایر پرداختی ها که تحصیل یا انجام خدمات واجرای قراردادهای منعقده ا عبارت

 شده باشد. واحکام صادره از مراجع قانونی  وذیصالح ایجاد

 تعهد: -2ماده 

ست از ایجاد دین  برنامه که از تحویل کاال وانجام خدمات واجرای قراردادهای منعقده واحکام صادره از مراجع ا عبارت

 قانونی وذیصالح ایجاد شده باشد.

 تسجیل: -8ماده 

 ست ازتعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد مثبتها عبارت

  شخیص وتعهدوتسجیل به عهده مدیر عامل ویا مقامات مجاز از طرف او می باشدمسئولیت تتبصره :

ست از سندی که به وسیله مدیر عامل موسسه یا مقامات مجاز از طرف او برای پرداخت ا دستور پرداخت عبارت -7ماده 

 از محل اعتبارات مربوطه به عهده مدیریت مالی ، دروجه ذینفع صادر می شود.
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

ست از پرداختی است که طبق مقررات از محل اعتبارات مربوطه برای ادای قسمتی از ا الحساب عبارت علی – 2ماده 

 تعهد صورت می گیرد.

ست از وجهی که از طرف امور مالی با تایید مدیر عامل یا مقامات مجاز از طرف  وی ا تنخواه گردان عبارت  -1ماده 

ماموریتی که برحسب وظایف وبه موجب احکام صادره مجاز به دریافت برای برخی از هزینه ها در اختیار واحد ها یا 

تنخواه گردان هستند قرار می گیرد، تا به تدریج که هزینه های مربوطه انجام می شود اسناد هزینه را تحویل 

 ومجددا ًوجه دریافت دارند .

ق مقررات پیش از انجام تعهد ست از وجهی است که از محل اعتبارات مربوطه طبا پیش پرداخت عبارت -93ماده 

 براساس احکام یا قرارداد ها به ذینفع پرداخت می شود .

 منابع مالی –فصل دوم 

 منابع مالی به شرح زیرمی باشد.  -99ماده 

 درآمد حاصل از خدمات آموزشی -الف

وش کتب و لوازم یه غذا،خرید و فروجوه حاصل از سایر منابع از قبیل کمک های مردمی و سرویس و بوفه ، ته -ب

 التحریر و ...

وجوهی که از محل فروش خدمات یا اجاره امالک ومستغالت وسایر منابع حاصل می شوددر حسابهایی که  -95ماده 

بنا به پیشنهاد مدیر عامل وتصویب هئیت مدیره در بانکها یا سایر موسسات مالی اعتباری افتتاح خواهد شد ، نگهداری 

 می گردد.

 برابر ضوابط مندرج در اساسنامه موسسه خواهد بود. ،شت از حساب هابردا -93ماده 

  تهیه بودجه –صل سوم ف

 بودجه: -18ماده 

باید همه ساله بوسیله مسئول طرح وبرنامه  وبا همکاری سایر مسئولین برمبنای پیش  بودجه تفضیلی برای کلیه فعالیتها

 صویب نهائی ارسال وپس از تصویب جهت اجراء به مسئولین ابالغ می شود .بینی منابع مالی وتایید هیات مدیره برای ت

 حسابها -فصل چهارم

 حسابها -12ماده 
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اعم از حساب های ترازنامه وحساب های هزینه سود و زیان باید برحسب احتیاج وبرطبق اصول وروش های متداول 

ای مذکور وجزئیات حساب های فرعی حسابداری در سر فصل های الزم تقسیم ونگهداری شود  ، سر فصل ه

درمواردی که از روش خاص حسابداری پیروی می گردد باید به همان ترتیب تعیین شود درغیر اینصورت معاونت مالی 

 موسسه سرفصل ها و ریز حساب ها را تعیین وپس از تصویب هیات مدیره مورد استفاده قرار خواهد داد.

اقدام الزم جهت  و پرداخت وجوه وصول و و مالی وحسابها ونگاهداری آن برحسن اجرای عملیاتنظارت  -91ماده 

های مالی  های مالی  ،تهیه وتنظیم دستور العمل ها  ،اعمال نظارت  قسمت وصول مطالبات وپرداخت بدهی

ایف رسیدگی مستمر به واحد های حسابداری از وظ به اجرا ء گذاشتن آنها پس از تصویب هیات مدیره و وحسابداری و

معاونت مالی است که می تواند قسمتی از آنها را به عهده کارمندان ذیصالح بگذارد . در این صورت ملزم است در کار 

قرار گیرد . رسیدگی به ماهیت هزینه وتعیین میزان کاال یا خدمات به مالی جریان اقدام  مستمرا ًدر آنها نظارت نموده و

ورسیدگی از نظرتطبیق عملیات اجرائی با مقررات ومصوبات وصحت اسناد قبل از عهده واحد پشتیبانی ) تقاضا کننده ( 

 می باشد.موسسه پرداخت هزینه به عهده مدیریت مالی 

 روش ونرخ استهالک دارائی های ثابت براساس نرخهای پیش بینی شده قانون مالیاتی خواهد بود . -97ماده 

 وذخیره کاهش دارائی ها طبق تصویب هیات مدیره خواهد بود . احتساب  ذخیره مطالبات مشکوک الوصول -92ماده 

 سایر موارد –فصل پنجم 

مسئول امور مالی مدارس موظف است پس از پایان سال مالی حداکثر تا پایان تیر ماه تراز نامه وحساب سود  -91ماده 

 و زیان وضمائم مربوطه را جهت رسیدگی به بازرس قانونی تسلیم نماید.

با تمام مقررات جاری تطبیق  صول می بایستی قبالًام هزینه های پرداختی که علی االچنانچه درمورد انج -53ماده 

داده شوداحتماالً اختالف نظربین معاونت  مالی ومدیر عامل به وجود آید در این صورت معاونت مالی مراتب را با ذکر 

ندگان اجرائی او اطالع می دهد . مدیر عامل یا نمایندگان دالیل کافی مبنی برعدم امکان پرداخت به مدیر عامل یا نمای

مشار الیه در صورتی که صالح بدانند با علم به اطالع از دالئل معاونت مالی کتباً مجوز پرداخت صادر خواهند نمود که 

 مزبور را ضمیمه سند پرداختی خواهد نمود .  معاونت مالی دستور

ل از انجام تعهد وجهی پرداخت شود ویا تهیه اسناد مثبته قبل از پرداخت میسر درمواردی که الزم باشد قب  -59ماده 

نباشد ویا پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد با دستور کتبی مدیر عامل ، معاونت مالی مبالغی را به عنوان پیش 

پرداخت هزینه تلقی نشده  پرداخت یا علی الحساب به ذینفع پرداخت می نماید . بدیهی است این قبیل اقالم در تاریخ

 وتا تاریخ تسویه در حساب بدهکاران نگاهداری خواهد شد .
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 دومبخش 
 «قوانین»
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 : تخفیف شهریه فرزندان پاسدار و سایر افراد واجد شرایط1ماده 
 

ط باه اینکاه شااغلین گاواهی     فرزندان عزیز پاسدار که والدین آنها شاغل و یا بازنشسته سپاه پاسداران می باشند مشرو
عضویت جدید با ثبت کد پاسداری ارائه نموده و بازنشستگان گواهی از کانون بازنشستگی یا اصل فیش حقاوقی جدیاد   

 ارائه نمایند مشمول سی درصد تخفیف شهریه ثابت می گردند.
 اشد.: این موضوع برای کلیه مقاطع از مهد کودک تا سال چهارم متوسطه یکسان می ب9تبصره 
:این مبلغ پس از ابالغ شهریه توسط موسسه محاسبه و اعالم خواهد شد که الزم است رعایت و در معرض دید 5تبصره 

 مراجعین نصب شود.
زبان و اردو و بازدید و ... -تربیت بدنی–مسابقات -پژوهشی-المپیاد-: برای دریافت شهریه کالس های تقویتی3تبصره 

 انجمن اولیاء و مربیان و اخذ مجوز کتبی از موسسه دریافت هزینه بالمانع است. در صورت مصوبه شورای مدرسه ،
:به دانش آموزان مشمول طرح رافع که قیم نامه و گواهی فوت ارائه نمایند سای و پانج درصاد شاهریه ثابات      9تبصره 

پارورش باه اداره    تخفیف تعلق می گیرد و الزم است مدارک این دانش آموزان جهت بهره مندی از تخفیف آماوزش و 
 متبوع ارسال گردد.

:مدیر واحد آموزشی می تواند معادل یک شهریه ثابت دانش آموزی  را به صالحدید خود به افرادی که تقاضای  2تبصره
 تخفیف دارند، تخفیف داده و نتیجه را به موسسه منعکس نمایند.

( باشد الزم است درخواسات  2)موضوع تبصره :چنانچه درخواست تخفیف بیش از شهریه ثابت یک دانش آموز 1تبصره 
افراد به همراه مستندات جمع آوری تا در جلسه ای با حضور مدیر عامل موسسه و مدیر مدرسه و اعضاء هیات مادیره و  

 مسئولین مالی شهرک تصمیم گیری شود.
ت پوشاش و...( را اساتفاده   : دانش آموز فقط می تواند یکی از تخفیفات )فرزند پاسدار، رافاع، فرهنگای و تحا    7تبصره 

نمایند. و اعطای دو تخفیف به یک فرد ممنوع می باشد ولی مدیریت برای ایجاد انگیزه در دانش آماوزان ممتااز )رتباه    
مبلغی را در کاد مرباوط باه    را در طول سال تحصیلی داشته اند ،  های اول تا سوم( هر پایه و سه نفر که بیشترین رشد

ایان سال تحصیلی همراه با کارنامه مشروط به ثبت نام پپیش بینی و پس از تصویب بودجه در در دفتر بودجه تشویقات 
 در پایه باالتر همان واحد آموزشی به آنها تقدیم نماید.

 

 
 

 

 : نحوه تکمیل فرم های تعیین شهریه 0ماده 

 

( پس از ارسال نمون به جهت وحدت رویه و یکسان سازی برنامه های هر مقطع در شهرک شهید محالتی )ره
برگهای تعیین شهریه از طرف آموزش و پرورش جلسه ای تفکیکی با مدیران هر دوره در موسسه برگزار و پس از 

 بررسی و تبادل نظر و هماهنگی فرم ها تکمیل و به آموزش وپرورش ارسال گردد.
 اشند.: مدیران محترم ملزم به نصب پوستر شهریه در معرض دید مراجعین می ب9تبصره
 :مدیران محترم ملزم به ارائه تخفیف تعیین شده برای فرزندان پاسدار هستند.5تبصره
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: دریافت شهریه مازاد بر مبلغ تعیین شده از طرف آموزش و پرورش فقط با دریافت مجوز کتبی از موسسه 3تبصره
 مورد قبول می باشد.

 

 
 

 : نحوه دریافت شهریه از مراجعین3ماده 

 

درصد شهریه هنگام ثبت نام دریافت گردد و الباقی حداکتر تا پانزدهم اسفند ماه همان ساال تساویه    حداقل سی و سه

 شود.

: مدیر واحد آموزشی ملزم به دریافت اسناد معتبر )چک،سفته( در وجه واحد آموزشی بوده و چنانچاه فاردی در   9تبصره 

ه شهریه را هنگام ثبت نام مطالبه نماید. در هر صورت سنوات قبل به تعهدات خود عمل نکرده باشد  مدیر  می تواند هم

 مسئول دریافت شهریه و تسویه حساب ، مدیر محترم واحد آموزشی می باشد.

: برابر قانون دریافت شهریه هنگام ثبت نام و در طول سال تحصیلی به صورت نقد ممنوع می باشد ، لذا الزامااً  5تبصره 

و یا دریافت اسناد به صورت چاک و در وجاه واحاد آموزشای صاادر و واژه حوالاه       از طریق واریز به تنها حساب جاری 

 مخدوش شود و تمامی اسناد در دفاتر قانونی ثبت گردد .

 

 

 
 

 

  دستورالعمل گردش عملیات مالی تنخواه: 8ماده 

 

 مقدمه 

اسب با حجم هزینه های جاری به منظور تسریع در انجام هزینه های جاری و جلوگیری از توقف فعالیت ها ، مبلغی متن

فرد مشخص از کارکنان مدرسه قرار می گیرد تا با توجه به دستورالعمل و مدیر و یا و آنی به عنوان تنخواه در اختیار 

تنخواه گردان مبلغی است که در اختیار مدیر یا فردی که مدیر تعیین می کند برای  بنابراین شرایط زیر هزینه نماید.

و پرداخت هزینه ها قرار می گیرد و تنخواه بگیر موظف است معادل حداقل بیست درصد بیشتر از مبلغ   انجام امور جاری

 فوق چک تضمین در اختیار مدیر قرار دهد.

 :کلیات 

تنخواه عبارت است از مبلغ ثابت وجه نقد صندوق که به تناسب حجم هزینه های جاری پس از اخذ تضمین کافی در -9

 ده قرار می گیرد.اختیار تنخواه گیرن
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 مبلغ و سقف تنخواه هر ساله با توجه به میزان هزینه های جاری توسط مدیر و موافقت موسسه تعیین می گردد-5

در شرایط فوری و اضطراری و بنا به ضرورت مبلغ تنخواه بنا به پیشنهاد تنخواه گیرنده و تصویب شورای مالی -3

 ی یابدمدرسه و مدیر پس از موافقت موسس افزایش م

اسناد و مدارک ، آن را به حسابدار مدرسه تحویل  تنخواه گیرنده موظف است نسبت به انجام مخارج و جمع آوری-9

 دهد و برای تنخواه مجدد ،الزم است هزینه را تسویه نماید.

رفاً امانت دار را چه بصورت مساعده ، علی الحساب و وام به غیر ندارد و صتنخواه تنخواه گیرنده حق واگذاری مبلغ -2

 مبلغ برای هزینه های تعریف شده می باشد.)مگر برابر دستورالعمل(

به منظور رعایت آئین نامه ی مالی و در راستای سیستم کنترل های داخلی ،حسابدار موظف است در قبال پرداخت -1

، تضمین کافی را دریافت کند وجه به تنخواه گیرنده معادل یک برابر و یا حسب مورد معادل میانگین وجوه در اختیار 

می باشددر اختیار دبیرستان قرار می گیرد و تاتسویه  تضمین فوق که عبارت از چک با مبلغ مشخص و بدون تاریخ

 حساب کامل به فرد مسترد نمی شود.

 مدت تنخواه از یک هفته و تا یک ماه می باشد.-7

 مدیر و موافقت موسسه تعیین خواهد شد.:مبلغ تنخواه برای هر سال تحصیلی با پیشنهاد 9تبصره   
:مبلغ تنخواه می بایست در پایان سال مالی سی و یکم خرداد ماه تسویه گردد و اسناد آن به موسسه ارسال  5تبصره 

 شود.
:پس از هزینه نمودن تنخواه،جهت دریافت تنخواه جدید الزم است فاکتورهای معتبر ضمیمه چک و ریز هزینه 3تبصره 

 ری شده به همراه دستور پرداخت به موسسه ارسال گردد.که کد گذا
پس از امضاء مدیر پذیرفته می این اسناد : افرادی که کاال را تهیه می کنند ملزم به تایید فاکتور می باشند ، و 9تبصره
 شود.

 : گردش تنخواه در قالب آیین نامه ای است که به پیوست می باشد.2تبصره 

 :شرایط و حدود اختیارات 

حدود اختیارات تنخواه گیرنده تابع آئین نامه ها و دستور العمل ها و بخشنامه های شورای مالی موسسه است که به -2

 وی ابالغ می گردد.

 گردد. اسناد و مدارک پرداخت به نام مدرسه انجام می-1

 و مدارک پرداخت به تایید مدرسه می رسد اسناد-93

 ین نام فروشنده و مهر و امضاء و نشانی فروشنده می باشد.ی عناواسناد و مدارک پرداختی دارا-99
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 موارد هزینه های فاکتورهای مالیات ارزش افزوده ، برابر قوانین جاری کشور عمل می شود.-95

..تنخواه گیرنده می از قبیل نان و روزنامه و.. عرفاً فاکتور صادر نمی شود هنگام خرید بعضی از اقالم که برای آن-93

 صورتجلسه که به امضای خریدار و تنخواه گیر و تایید مدیر می رسد استفاده کند.ضمیمه های  برگ تواند از

برای رعایت ضوابط انجام هزینه ها ، تنخواه گیرنده موظف است اسناد و مدارک مثبت هزینه ها را امضا نمایند و -99

 موضوع هزینه ها رامشخص نماید و سپس تحویل حسابدار دهد.

رت نیاز به تهیه صورت مجلس برای موضوع عملیات اجرایی ، اصل صورتجلسه به ضمیمه تنخواه و تصویر در صو -92

 آن نزد تنخواه دار باقی می ماند.

درمواردی که فروشنده یا سرویس دهنده ی خدمات از صدور فاکتور خودداری می کند تا میزان دویست هزار ریال   -91

ینکه کاال و یا خدمات را به نازل ترین مبلغ خریداری نموده است با ذکر نام فروشنده و ، گواهی تنخواه گیرنده مبنی بر ا

تایید مدیر مدرسه  یا خدمات دهنده بال مانع می باشدو در موارد باالتر از مبلغ فوق با طرح در شورای مالی دبیرستان و

 در هر صورت تایید همه فاکتورها توسط مدیر الزم است.  اقدام می گردد

تنخواه گیرنده موظف است در تنظیم و ترتیب فاکتور برابر با انتظارات حسابداری  مدرسه عمل نماید و در مواردی -97

 که فاکتورها به تایید حسابداری نرسد به تنخواه گیرنده جهت اصالح آن عودت داده می شود.
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 هدف: -1دهام

 اساسنامه موسسه با مفاد و شرایط مشروحه زیر تهیه و تنظیم گردیده است. 53 ماده بند حاین آئین نامه در اجرای 

 منظور-0ماده

 یکسان سازی و نظام مند نمودن نحوه معامالت موسسه(  9-5

 تقویت و توسعه انضباط مالی(  5-5

 تسهیل در کنترلها ی داخلی(  3-5

 دامنه شمول: -3ماده

ه، استجاره، پیمانکاری، اجرت کاری و صلح و سایر موارد مربوط به خرید کاال و رهن ، اجار کلیه معامالت اعم از خرید، ،

 خدمت موسسه و مدارس و مهد کودک طبق مفاد این آیین نامه صورت خواهد گرفت.

: موارد مشمول مقررات و آئین نامه استخدامی و پرداختهای استحقاقی کارکنان از شمول این آئین نامه مستثنی 9تبصره

 .می باشد

 مقررات عمومی:–فصل دوم 

 چگونگی انجام معامالت:-8ماده

و با بهترین شرایط و کیفیت ممکن(و یا مزایده )فروش به مناقصه)خرید با نازلترین قیمت کلیه معامالت از طریق 

 باالترین قیمت و با بهترین شرایط ممکن(صورت می گیرد مگر در موارد مشروحه زیر:

قوق انحصاری دولتی و یا کاالها ، خدمات و حقوقی که از طرف دولت یا سازمانهای خرید کاالها ،خدمات و ح-9/9

وابسته به دولت یا نهادهای انقالب اسالمی یا سایر مراجع ذیصالح برای آنها نرخ تعیین شده باشد به نرخ تعیین شده و 

 یاکمتر از آن.

یر موسسه و یا مقامات مجاز از طرف او منحصر به خرید اموال ،کاالها و یا خدمات و یا حقوقی که به تشخیص مد-5/9

 فرد)انحصاری (باشد.

خرید ،،فروش،اجاره، یا استجاره اموال غیر منقول با تشخیص و تائید مدیر موسسه و یا عامل مقامات مجاز از طرف -3/9

شناس خبره که نفر کارشناس رسمی دادگستری و یا حداقل سه نفر کار 3او براساس قیمت تعیین شده توسط حداقل 

 کتباًتوسط مدیر موسسه و یا مقامات مجاز از طرف او تعیین شده باشند.
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خرید اموال منقول و یا غیر منقول که توسط مراجع ذیصالح مربوطه برای آنها نرخ تعیین شده باشد به نرخ تعیین -9/9

 شده و یا کمترازآن .

تشخیص و مسئولیت مدیر موسسه و یا مقامات مجاز از طرف تعمیر تجهیزات و ماشین آالت و اثاثه و ساختمان به -2/9

 او.

 خرید هر نوع خدمات مشاوره ای و کارشناسی با تائید مدیرموسسه  و یا مقامات مجاز از طرف او-1/9

خرید خدمات فرهنگی و هنری ،آموزشی و ورزشی و نظایر آن که به تشخیص مدیرموسسه و یا مقامات مجاز از  -7/9

 آنها از طریق مناقصه مقدور نباشد.طرف او خرید 

خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات و ماشین آالت ثابت و متحرک موجود و نظایر آن  -2/9

که تاًمین آن به تشخیص مدیر و یا مقامات مجاز از طرف او از طریق مناقصه مقدور نباشد.بهای مورد معامله در این 

توسط حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوطه که توسط مدیر و یا مقامات مجاز از طرف او انتخاب و  گونه خریدها باید

 معرفی می شود تعیین گردد.

 انجام تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی -1/9

معامالتی که انجام آنها از طریق مناقصه و یا مزایده به موجب مصوبات شورای سیاست گذاری به صرفه و  -93/9

صالح موسسه نباشد چگونگی خرید یا فروش در این معامالت به صورت عام )در موارد مشابه( یا خاص)برای یک 

 معامله معین(به وسیله هیأت مذکور تعیین خواهد شد.

 طبقه بندی یا نصاب معامالت:-فصل سوم

 طبقه بندی یا نصاب معامالت: -2ماده

 دسته تقسیم می شوند: چهار معامالت از نظر نصاب )قیمت  معامله( به

 :معامله جزئی یا کوچک:9/2

 ریال تجاوز نکند. 3303330333معامله ای که مبلغ آن از 

 :معامله متوسط:5/2

 ریال تجاوز ننماید. 33303330333ریال بوده و از  3303330333از  بیش  معامله ای که مبلغ آن

ریال تجاوز  2033303330333ازریال بوده و  33303330333 معامله بزرگ: که مبلغ برآوردی اولیه آن بیش از -3/2

 ننماید.
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 ریال باشد. 2033303330333معامله کالن : معامله ای که مبلغ برآوردهای اولیه آن بیش از  – 9/2

 :تجزیه و تقسیم یک معامله به چند معامله بنا به هر دلیلی که صورت گیرد ممنوع است.9*تبصره

نصاب در خریدهای جزئی)کوچک( و متوسط مبلغ مورد معامله و در خریدهای عمده)بزرگ( و :مبنای محاسبه  5تبصره

 کالن مبلغ برآوردی توسط واحد متقاضی معامله می باشد.

:مبنای تشخیص و تمیز یک معامله از سایر معامالت و انطباق نصاب معامالت به هر معامله ،  قیمت کل مندرج 3تبصره

 عدم وجود قرارداد مبلغ درج شده در هر فقره صورتحساب )یا فاکتور(صادره می باشد. در هر قرارداد و در صورت

 روش و مقررات انجام معامالت:-فصل چهارم

 روش و مقررات مربوط به خرید: -8ماده

:در خریدهای جزئی)کوچک(کارپرداز یامأمور خرید باید پس از دریافت در خواست خرید که به تائید مسئول واحد 9/1

ضی رسیده با توجه به کم و کیف موضوع معامله )کاال،خدمت یا حقوق( درباره بها و کیفیت آن در مبادی مختلف متقا

فروش تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صالح شهرک و اخذ فاکتور مشخص ،به تشخیص و مسئولیت خود معامله را با 

جه مربوطه را از محل تنخواه گردان یا از طریق لحاظ داشتن بهترین کیفیت ممکن و کمترین بهای ممکن انجام و و

واحد مالی مدرسه پرداخت نمایدکارپرداز یامأمور خرید موظف است با ذکر نام و نام خانوادگی خود در ذیل اسنادخرید قید 

 نماید که معامله را با بهترین کیفیت ممکن و کمترین بهای ممکن انجام داده و امضاءنماید.

سط کارپردازیامأمور خرید باید پس ازدریافت در خواست خرید که به تائید مسئول واحد متقاضی در خریدهای متو-5/1

رسیده با توجه به کم و کیف موضوع معامله)کاال ،خدمت یا حقوق( درباره بهاو کیفیت آن در مبادی مختلف فروش 

ستعالم کتبی باتأمین کیفیت موردنظر تحقیق نماید و با رعایت صرفه  و صالح موسسه حداقل سه فقره پیش فاکتور یا ا

اخذ نماید وپایین ترین قیمت دربین پیش فاکتور های اخذ شده را به اطالع مسئول واحد متقاضی برساند و در صورتی 

که از نظر کیفیت مورد تأیید مسئول واحد متقاضی قرار گرفت واحد پشتیبانی از طریق انعقاد قرارداد و یا اخذ 

نجام دهدکارپرداز یا مأمور خرید موظف است در کلیه پیش فاکتورها یا  استعالم های کتبی ،نام و نام فاکتورمعامله را ا

 خانوادگی و مسئولیت خود را به عنوان دریافت کننده پیش فاکتور یا استعالم کتبی درج و با ذکر تاریخ امضاءنماید.

 

رد معامله کمتر از سه شخص باشند و یا کمتر از سه : در صورتی که فروشندگان کاال یا خدمات یا حقوق مو9*تبصره

شخص حاضر به ارائه پیش فاکتور یا استعالم کتبی شوند کارپرداز یا مأمور خرید موظف است گزارش کامل موضوع را 

به مدیر مدرسه ارائه دهد و حسب تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیر ، واحد خرید یا بازرگانی و یا پشتیبانی نسبت به 

 ام معامله اقدام نماید.انج
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 : وجوه مربوط به خریدهای متوسط توسط واحد مالی موسسه  طبق مقررات در وجه فروشنده پرداخت می شود.5*تبصره

: در مواردی که نیازمندی)اعم از کاال، خدمت یا حقوق( جنبه تخصصی و فنی داشته باشد اخذ پیش فاکتور یا 3*تبصره

فیت کاالی مورد نظر توسط کارشناس رشته مربوطه که توسط مسئول واحد متقاضی استعالم کتبی باید با تائید کی

 معرفی می شود صورت گیرد و پیش فاکتورها یا استعالمات کتبی اخذ شده به تائید کارشناس مذکور نیز برسد.

یتاً تصویب در خریدهای عمده در خواست خرید با تائیدمسئول واحد متقاضی و تائید کمیسیون معامالت و نها-3/1

توسط مدیر موسسه  و یا مقامات مجاز از طرف او به واحد خرید ارجاع می شود و واحد خرید نسبت به اخذ استعالم 

بهای کتبی )حداقل سه فقره( اقدام می نماید و استعالمات بهای کتبی اخذ شده را به کمیسیون معامالت ارائه می نماید 

الح موسسه حائز بهترین شرایط معامله را انتخاب می نمایند و براساس و کمیسیون معامالت با رعایت صرفه و ص

صورتجلسه کمیسیون معامالت که به تصویب اکثریت اعضای کمیسیون معامالت رسیده مراتب به مدیر شهرک و یا 

مقامات مجاز از طرف او گردشکارشده و پس از تصویب مدیر شهرک و یا مقامات مجاز از طرف او معامله توسط 

 واحدخرید یا بازرگانی و یا پشتیبانی از طریق انعقاد قرارداد صورت می گیرد.

 : استعالم بها ء بایستی از فروشندگان اصلی به عمل آید و از انجام معامله با اشخاص واسطه اجتناب گردد.9*تبصره

عامالت اجباری بوده و یا در صورتی که معامله با اشخاص واسطه بنا به دالیلی توجیهی ارائه شده توسط کمیسیون م

دارای صرفه و صالح برای مدارس و موسسه  باشد و این موارد به تائید مدیر شهرک و یا مقامات مجاز از طرف او برسد 

 معامله با اشخاص  واسطه بالمانع خواهد بود.

مورد انجام معامله با : در صورتی که استعالم های بها به هردلیلی کمتر از سه فقره باشد اتخاذ تصمیم در 5*تبصره

شرکت کننده یا شرکت کنندگان در ارائه استعالم بها و یا تعیین روش معامله به صورتی دیگر با کمیسیون معامالت و 

 تصویب توسط مدیر موسسه  و یا مقامات مجاز از طرف او می باشد.

نرخ مذکور را در کمیسیون معامله  : کمیسیون معامالت موظف است قبالً نسبت به تعیین نرخ عادله اقدام و3*تبصره

برای مقایسه با استعالم بهاهای اخذ شده ارائه نماید.اگر چه اتخاذ تصمیم در مورد برنده معامله با کمیسیون معامالت و 

تصویب این تصمیم توسط مدیر شهرک و یا مقامات مجاز از طرف او می باشد ، اما چنانچه نرخ برنده معامله بیش از 

عادله بیشتر باشد کمیسیون معامالت موظف است مستندات ذیربط را به همراه گردشکار حاوی دالیل  از نرخ 2%

توجیهی موضوع اختالف به مدیر موسسه و یا مقامات مجاز از طرف او ارائه و در صورت تصویب توسط مدیر موسسه و 

 یا مقامات مجاز از طرف او اقدامات بعدی صورت گیرد.

رگ در خواست خرید با تائید مسئول واحد متقاضی به تائید کمیسیون معامالت و مدیر موسسه  و در خریدهای بز -9/1

رسد و نهایتاً پس از تصویب توسط معاون مسکن بنیاد به واحد خرید ارجاع می شود و  یا مقامات مجاز از طرف او می

 واحد خرید یا بازرگانی و یا پشتیبانی خرید را انجام خواهد داد.
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 آئین نامه اجرایی مدارس 

شورا می توانند با اکثریت آرای موافق اعضاء اختیارات مربوط به تصویب خریدهای کالن را عموماً و کالً و یا : *تبصره

 در رابطه با دامنه به خصوص از خریدهای کالن به معاون مسکن بنیاد تفویض نماید.

  اختیار تفویض شده قابل تفویض به غیر نمی باشد.

د پس از تائید مسئول واحد متقاضی به تائید کمیسیون معامالت و مدیر شهرک در خریدهای کالن در خواست خری-2/1

و یا مقامات مجاز از طرف او و پس از تائید معاون مسکن بنیاد و در نهایت پس از تصویب شورای سیاست گذاری به 

االنتشار( یا مناقصه روزنامه  های کثیر واحد خرید ارجاع و واحد خرید از طریق برگزاری مناقصه عمومی )انتشار در

 محدود)ارسال دعوت نامه( خرید را انجام دهد.

: موسسه  مکلف است هرگونه مالیات و عوارض که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق می گیرد را از مبلغ قابل 1/1

 کسر و به مراجع ذیر بط قانونی پرداخت نماید. پرداخت موسسه  به طرف قرارداد

ن های مندرج در قرارداد و یا آگهی مناقصه ، موسسه  مکلف است ضمانتنامه بانکی ، وثایق بابت انواع تضمی -7/1

 ه شهرک اخذ نماید.ن مندرج در قرارداد یا آگهی مناقصملکی و یا سایر اسناد تضمینی به میزا

ت اجتناب نا : در معامالت بایستی حتی المقدور ازپیش پرداخت خودداری شود. در صورتی که پرداخت پیش پرداخ2/1

 مبلغ مورد معامله در قبال دریافت تضمین معتبر پیش پرداخت صورت می گیرد. %52پذیر باشدحداکثر تا

مبلغ مورد معامله صرفاً پس از تصویب در شورا در مقابل تضمین  %52*تبصره: پرداخت پیش پرداخت به مبلغ بیش از 

 .معتبر مجاز خواهد بود 

 به فروش: روشها و مقررات مربوط -7ماده

به صورت  های واحدهای آموزشی و ..... ساختمان، فروش هرگونه دارائی ثابت اعم از ماشین های اداری ، زمین 

با ارائه گردش کار از طریق پس از مصوبه هیات مدیره توسط موسسه ممنوع می باشد و فروش امور مذکور  مستقیم

 یر مدیر عامل بنیاد خواهد بود.مدیریت شهرک و مصوبه شورای سیاست گذاری و حسب تداب

جا به جائی اموال مازاد و بدون استفاده  مانند لوازم آزمایشگاه ، کارگاه ، امور اداری ، سایت مدرسه در صورت – 9/7

عدم نیاز در یک واحد آموزشی و نیاز در واحد دیگر با ارسال نامه موسسه و ثبت صورتجلسه و کسر از اموال مدرسه مبدأ 

 اموال مدرسه مقصد بال مانع است و ثبت در 

: ضایعات مدارس اعم از لوله ها ی فرسوده آب ، دیگ های چدنی ، مشعل ، کامپیوتر و فرش های مستمل ، میز و 5/7

نیمکت و......پس از صورتجلسه  تحویل مدیر پشتیبانی شهرک خواهد بود و مدارس و موسسه مجاز به فروش هیچ یک 

 داز اموال مدرسه نمی باشن
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: فروش خدمات با قیمتی کمتر از قیمت مصوب آموزش و پرورش و پس از اخذ مجوز کتبی از موسسه بال مانع 3/7

 است.

 : تصمیم گیری در مورد اموال مدارس که جا به جا یا تعطیل می شوند با هیات مدیره موسسه می باشد. 9/7

 مناقصه یا مزایده: -فصل پنجم

 نیاد تعاون و مطابق با آیین نامه نهاد فوق صورت می گیرد.مناقصه و مزایده تابع مقررات ب

 کمیسیون معامالت :–فصل ششم 

 : اعضای کمیسیون معامالت – 6ماده 

 کمیسیون معامالت با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

 اکثریتضور الف:  رئیس هیات مدیره یا نماینده تام االختیار وی به عنوان رئیس و مدیر عامل به عنوان دبیر جلسه و ح

 اعضاء هیات مدیره 

 :مسئول حفاظت اطالعات بدون حق رأی به جلسات کمیسیون معامالت دعوت می شوند.9*تبصره

: کمیسیون معامالت می توانند در صورت نیاز بر حسب مورد از نظر مشورتی کارشناسان و مشاوران داخل یا 5*تبصره

رآی نداشته اما در صورتجلسه کمیسیون الزاماً بایستی این نفرات خارج از شهرک استفاده نماید کارشناسان مذکور حق 

 نظریات خود را ثبت و امضاء نمایند.

 : تفویض حق رآی اعضای کمیسیون چه به دیگر اعضای کمیسیون و چه به سایر نفرات ممنوع است .3*تبصره

 ه کمیسیون درج و امضاء نمایند .: اعضای کمیسیون موظف اند هر گونه نظریات مخالف خود را در صورتجلس9*تبصره

: جلسات کمیسیون معامالت با حضور کلیه اعضاء رسمیت می یابد و تصمیمات با رأی موافق اکثریت اعضاء 2*تبصره

 قابل اجرا خواهد بود .

 :وظایف و اختیارات کمیسیون معامالت : 9 ماده

 و یا مقا مات  مجاز از طرف او برای تصویب. بررسی و تائید خریدهای عمده)بزرگ( و پیشنهاد به مدیر عامل -9/1

بررسی و پیشنهاد خریدهای کالن به مدیر موسسه و یا مقامات مجاز  از طرف او برای تائید  وبه شورای سیاست  -5/1

 گذاری جهت تصویب .

له به مدیر و یا بررسی استعالم بهاهای دریافتی در رابطه با انجام خریدهای عمده )بزرگ( و پیشنهاد برنده معام -3/1

 مقامات مجاز از طرف او جهت تصویب به مدیر عامل موسسه و یا مقامات مجاز از طرف او جهت تصویب 

ارائه گزارش توجیهی در مورد الزام به خریدهای عمده )بزرگ( از طریق اشخاص واسطه به مدیر موسسه و یا  -9/1

 مقامات مجاز از طرف او جهت تصویب.
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فقره کمتر باشد  3چگونگی معامالت  خریدهای عمده )بزرگ( در شرایطی که تعداد استعالم ها از  ارائه پیشنهاد -2/1

 به مدیر موسسه  و یا مقامات مجاز از طرف او جهت تصویب 

ن نرخ عادالنه مربوط به هریک از معامالت عمده )بزرگ( یا معامالت کالن برای مقایسه بااستعالم یدریافت یا تعی -1/1

 پیشنهاد شرکت کنندگان در مناقصه یا مزایده .ها و یا 

مجاز از طرف او در رابطه با خریدهای عمده  ارائه پیشنهاد به همراه گزارش توجیهی به مدیر عامل و یا مقامات -7/1

 از نرخ عادله جهت تصویب مدیر عامل و یا مقامات مجاز از طرف او  %2)بزرگ( با قیمت بیش از

ت کنندگان در مناقصه یا مزایده عمومی یا محدود در معامالت کالن و انتخاب برنده معامله بررسی پیشنهاد شرک -2/1

. 

 بررسی و تصویب اموال و سایر دارایهای  قابل فروش در معامالت جزئی )کوچک( ، متوسط و عمده )بزرگ(  -1/1

 محدود برگزار شود. بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد اینکه مناقصه یا مزایده به صورت عمومی یا -93/1

بررسی و تائید صالحیت واجدین شرایط معامله در معامالتی که باید به صورت مناقصه با مزایده محدود صورت  -99/1

 گیرد .

 رسیدگی به موارد تخلف در معامالت و یا شکایات ارجاعی به کمیسیون  -95/1

 دریافت و بررسی نرخ عادله یا تعیین آن  -93/1

یت پیگیری و اجرای تصمیمات کمیسیون معامالت پس از ابالغ مدیر موسسه  و یا مقامات مجاز از : مسئول9*تبصره

 طرف او به عهده واحد ذیربط خواهدبود.

 فصل هفتم: سایر مقررات :

: مدیر موسسه  و یا مقامات مجاز از طرف او ، اعضای شورای سیاست گذاری وبازرسان نمی توانند طرف 93ماده 

 ه  بوده و یا به عنوان عامل و یا واسطه برای طرف معامالت موسسه در معامالت دخالت نمایند .معامالت موسس
: از آن جا که در این آیین نامه به منظور تأکید بر صحت بیشتر معامالت شخصیت مدیر موسسه  و یا مقامات 99ماده 

له کمیسیون معامالت مورد نظر است لذا عضو کمیسیون ها و من جم مجاز از طرف او منفک از شخصیت آنها به عنوان

تائید یا امضاء آنها به عنوان عضو کمیسیون کفایت نمی نماید و الزم است مصوبه جداگانه هیات مدیره  و یا مقامات 

مجاز از طرف او اخذ و یا در مواردی که مدیر موسسه و یا مقامات مجاز از طرف او اختیار و مسئولیت معرفی کارشناسان 

 نظیر آن را دارند این معرفی نامه به صورت جداگانه اخذ و به عنوان مدارک مثبته نگهداری شود . خبره و
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: در معامالت ارزی ابتدامبلغ  برآوردی معامله بر حسب ارز به ریال معادل آن به نرخ روز بازار تبدیل و سپس 95 ماده

 به انجام معامالت خارجی نمی باشد.کلیه اقدامات برابر معامالت ریالی صورت می گیرد موسسه  مجاز 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 امیرمومنان، حضرت علی)عليه السالم( می رفمايد: 

کسی هک هب وسیله دنیا و با توهج هب ازبار بودن آن بنگرد، بصیرت می يابد. اما ارگ هب آن »

خیره رگدد و هب عنوان هدف هب دنیا بنگرد، او را کور ساخته، بينايی باطنی از او رگفته می 

 «شود
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چهارمبخش 
 

 «مالیالزامات »
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 : تهیه نیازهای واحدهای آموزشی 1ماده 

 

با توجه به نیاز همه واحدها به اقالمی مانند لوازم التحریر،شوینده ،لوازم بهداشتی،تخته های هوشمند و وسایل روشنایی 
به نوع و کیفیت آن هنگام خرید توسط موسسه تهیه و و شوفاژخانه،کاغذ، ظروف یکبار مصرف ، قند،چای ضمن توجه 

توزیع گردد سایر اقالم مشابه و مورد نیاز واحد به صورت نمونه به واحد آموزشی معرفی و در صورت درخواست مدیر 
مدرسه تهیه و توزیع گردد، در هر صورت هنگام تهیه اقالم مورد نیاز توسط موسسه یا مدرسه به کیفیت کاال و قیمت 

 توجه گردد. آن
 

 

 

 : دفتر اموال0ماده 
 

کلیه مدارس می بایست نسبت به تهیه دفتر اموال و شماره گذاری صفحات و پلمپ آن طبق مقررات اقدام و یک نسخه 
 از آن را به موسسه ارسال نمایند.

سه ارسال و پس از : کلیه اموال اهدایی و خریداری شده از زمان تاسیس تاکنون در دفتر اموال ثبت و به موس9تبصره
 دریافت برچسب اموال از موسسه بر روی اموال الصاق گردد.

خریداری می گردد پس از تکمیل و امضاء و مهر اعالم وصول به  9315: برای کلیه اموالی که از ابتدای سال 5تبصره
 امکان وصول آن همراه فاکتور جهت تائید به موسسه ارسال و پس از دریافت برچسب اموال و الصاق بر روی کاال

 ممکن می باشد.
: اعالم وصول و نصب برچسب اموال بر روی کلیه کاالهایی که عمر مفید آنها بیش از یکسال و مبلغ آن باالی 3تبصره

 پنجاه هزار تومان می باشد الزامی است.
 

 
 

 :اسناد حسابداری 3ماده 

 

عنایت به سرفصل های عنوان شده برای مدارس غیر  هر سند حسابداری می بایست با رعایت مقررات و قوانین مالی با
دولتی تنظیم گردد.)کدینگ ابالغی( ضمائم و اسناد اولیه پیوست سند معتبر و گویا باشد و توسط مدیر واحد آموزشی 

 بررسی ،تائید و امضاء گردد و ممهور به مهر مدرسه و برای تائید به موسسه ارسال گردد.
 

 

 : تراز آزمایشی 8ماده

 

می بایست حداکثر تا تاریخ دهم هر ماه تهیه گردد ، پس از تائید و آزمایشی چهار ستونی معروف است  ترازصطالحاً به ا
مسئول مالی مدرسه و مدیر واحد آموزشی در جای مناسب بایگانی شود، در این ترازنامه ضمن رعایت بودجه ساالنه، با 
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دفتر کل و دفترهای معین اشتباه های ثبتی احتمالی معلوم و اصالح  توجه به گردش عملیات دفتر روزنامه و ثبت آن در
 یک نسخه از تراز به موسسه ارسال گردد.پایان هر فصل می گردد و 

 : حداکثر یک ماه پس از انقضاء سال مالی مدرسه ملزم به ارائه صورت های مالی به موسسه می باشد.9تبصره 
 

 
 

 : شرایط صدور فاکتور2ماده 

 
 

 فاکتور از فروشنده اقدام نمائید. تحویلن بخش شرایط کلی فاکتورها را یادآور شده تا در نهایت دقت نسبت به در ای
 دارای عنوان مشخص و مهر معتبر و تاریخ معامله و امضاء باشد. -9

 مهر فروشنده با عنوان فاکتور مطابقت داشته باشد. -5

 ور خوانا و محاسبات انجام شده صحیح باشد.نوع جنس ، تعداد یا اندازه آن و مبالغ جزء و کل به ط -3

 آدرس مکان معامله به صورت کامل روی اسناد ذکر شود. -9

 در صورت نداشتن آدرس و تلفن چاپی دست نوشت آن با دو مهر معتبر می باشد. -2

 فاکتور مخدوش )خط خوردگی،پانچ شده ، الک گرفتگی،وتغییرات در تاریخ،مبلغ و غیره(  فاقد اعتبار است. -1

زیر صورت حساب ها مبلغی اضافه نشده باشد در صورتی که نوع خط و نگارش یکسان نباشد باید به تایید در  -7
 مجدد و ممهور به مهر فروشنده گردد.

 مبلغ تخفیف داده شده توسط فروشنده مشخص شده باشد. -2

شد الزم در صورتی که مبلغ کل خرید قطعات به کارگیری شده و اجرت آن به صورت جداگانه ذکر شده با -1
 است که فاکتور خرید قطعات به صورت جداگانه اخذ گردد.

 پشت فاکتورها مهر و امضا خریدار و مقام مجاز را داشته باشد. -93

 هزینه هایی که به صورت خرید کاال )سرمایه ای ( می باشد باید اعالم وصول شود. -99

ی چون سربرگ،تاریخ،شماره در فاکتور نباید هیچ گونه پارگی وجود داشته باشد بخصوص قسمت های مهم -95
 سریال فاکتور و یا هر اطالعاتی که باعث عدم رسمیت در فاکتور شود.

 در صورتی که جمع فاکتور محاسبه شده باشد دیگر هیچ رقمی نباید به آن اضافه شود. -93

تمامی فاکتورهایی که بابت خدمات و دستمزد و اجرت نقاشی ، شوفاژخانه ،سرویس دانش آموزی می باشد  -99
% مالیات می باشد که باید حداکثر ظرف دو هفته به حساب موسسه واریز 3ق بخشنامه وزارتی دارای طب

 گردد.

میلیون ریال می باشد  5در هنگام خرید توجه داشته باشید در صورتی که فاکتور دریافتی از فروشگاه باالی  -92
 باید دارای کد اقتصادی و شناسه ملی باشد.

 ید کننده یا نماینده رسمی باشد.خریدها حتی المقدور از تول -91

 در خصوص خریدها قانون مالیات بر ارزش افزوده رعایت گردد. -97
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 و امحاء اوراق : نحوه اسقاط اموال 8ماده 

 

مدارس موظفند اموال اسقاطی را لیست نموده و به همراه نامه رسمی با موسسه مکاتبه نمایند پس از گردش کار 
 یست اموال مدرسه خارج شده و تحویل مدیریت پشتیبانی شهرک می شود.این اموال طی صورتجلسه از ل

 در مورد امحاء اوراق امتحانی و اسناد مدرسه مطابق قوانین آموزش و پرورش اقدام شود.
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قرآن کریم :

داده سراي آخرت را بطلب و در آنچه خدا به تو »

  « بهره ات را از دنيا فراموش مکن

                                                                                      

 77قصص: 
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 چهارمفصل 
 «امور اجرایی مدارس»
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 : زمان و مکان تشکیل جلسات مدیران 1ماده 

ن و یک جلسه تفکیکی برای مدیران دوره ها برنامه ریزی و اعالم در هر فصل یک جلسه عمومی برای کلیه مدیرا

 می گردد.

در دو فصل اول سال تحصیلی جلسه برای معاونین پرورشی و ائمه جماعات و در سه فصل اول جلسه برای معاونین 

 آموزشی و مهمانداران برگزار خواهد شد.

 داشته باشد به مدیران اعالم می گردد.: چنانچه به جز جلسات فوق تشکیل جلسه ای ضرورت  9تبصره 

: با توجه به تصمیم گیری در جلسات مدیران در خصوص مسائل جاری انتظار مای رود کاه طاوری برناماه      5تبصره 

 ریزی شود که شخص مدیر در جلسه حضور یافته و از اعزام جانشین خود داری شود.

 مورد انتظار است.: به جهت رعایت حقوق سایرین حضور راس ساعت مقرر 3تبصره
 

 
 

 :  برنامه ساالنه 0ماده 

 

زمان تنظیم تقویم اجرائی و تدوین برنامه ساالنه هر واحد آموزشی و ارسال به موسسه حداکثر پایان مهر ماه هر  -
 سال خواهد بود.

های هفتگی و : در تنظیم تقویم اجرایی،برنامه ساالنه مدرسه و چگونگی اجرای آن و برنامه زمانبندی آزمون 9تبصره 
 جامع، زمان تشکیل جلسات )دبیران،شورای مدرسه،انجمن اولیاءو مربیان و شورای دانش آموزی و ... ( ثبت گردد.

زمان تدوین و تنظیم برنامه و بودجه ساالنه پس از بررسی و تشکیل جلسه دفاعیه و تائید مدیر مدرسه و موسسه  -
 مرداد هر سال خواهد بود .  52حداکثر 

 : پرداخت حقوق ماه اول  تیر ماه سال مالی به صورت علی الحساب می باشد.9تبصره 
: پرداخت حقوق ماه دوم سال مالی مرداد ماه منوط به آمادگی و تایید برنامه و بودجه ساالنه می باشد و 5تبصره

 مسئولیت عدم اجرای زمانبندی دقیق آن به عهده مدیر می باشد.
 

 
 

 

 آموزشی  : ارتقاء سطح کیفی 3ماده 

 

هر مدرسه غیر دولتی برای کسب وجهه و اقبال عمومی برای ثبت نام در آن و موفقیت در بازار رقابت فعلی ناگزیر باید 
 به ارتقاء سطح کیفی آموزشی بیندیشد و برای رسیدن به آن اجرای پیشنهادهای زیر ضروری به نظر می رسد:

 رت مستمر به امر تدریسجذب نیروی کارآمد و کیفی و آموزش نیروها و نظا -

 تحلیل و ارزیابی نتایج آزمونهای هفتگی و جامع -
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ارزیابی و تحلیل نتایج دیماه و خرداد ماه و مقایسه با سنوات قبل و برطرف نمودن مشکالت احتمالی و تقویت  -
 نقاط قوت آموزشی به ویژه نتایج کتبی سال سوم متوسطه و نتایج کنکور

 هایی که مورد تایید آموزش و پرورش و سپاه باشد. CDو  معرفی سایت های آموزشی و کتب -

 تشویق دانش آموزان ممتاز علمی و کارکنانی که در پیشبرد اهداف مدرسه سعی بیشتری دارند. -

 تدوین برنامه هفتگی اصولی که تاثیرات آن باعث افزایش میزان زمان تدریس وکیفیت آموزش گردد. -

 نترل هوش هشت گانههوش دانش آموز و کخالقیت و توجه به  -

 استفاده از ابزارهای آموزشی استاندارد شده -

 انگیزه و عالیق دانش آموز بهتوجه  -

 هدایت درست و صحیح دانش آموز به رشته و شاخه -

 آنها در سطوح مختلف ارتقاءهم سطح نمودن دانش آموزان و  -

 شوراهای مدرسه و خرد جمعیمصوبات توجه به  -

 انش آموزاندابتکار و خالقیت  تقویت قوه  -

 توجه به کار گروهی  -

 استفاده بهینه ازکارگاه ، آزمایشگاه ، و وسایل سمعی و بصری  -

 استفاده از روش های نوین تدریس -

 خانوادهتوجه به آموزش   -

 فردی و گروهیتوجه ویژه به مشاوره  -

 تکنیک های جدید تند خوانی و تقویت حافظه و استفاده از شیوه ها -

 ستمرتوجه ویژه به پرسشهای م -

 هفتگی و سالیانه معلمان و بودجه بندی  داشتن طرح درس روزانه -

 
 

 : ارتقاء سطح پرورشی 8ماده 

 

و جهت تعمیق باور های اعتقادی عالوه بر فعالیت های فراوان تقدم تزکیه بر تعلیم  با توجه به اهمیت تربیت اسالمی و
 :مدارس نکات زیر بیشتر مورد توجه قرار گیرد

از موفقیت های مدرسه از جمله برگزیدگان مسابقات قرآنی و فرهنگی و هنری امتیازی منظور و به  هر یک برای -
 آنها تقدیر به عمل آید. برگزیدگان نحو مطلوبی از

 و اخالق جهت ایجاد انگیزه و معرفی الگو به دانش آموزان دعوت به عمل آید. قرآنیاز اساتید برجسته  -
 در مدرسهو محفل انس با امام زمان )عج(  ا...عهد،آل یاسین و امین زیارت عاشورا ، دعای برگزاری  -
 .به کار گیری شیوه های موثر برای حضور با شکوه کارکنان و دانش آموزان در نماز جماعت در مدرسه -
. برای پیشبرد بهتر طرح طرح نرم افزاری موسسه تا تعیین طرح جایگزین به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد -
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ر فصل های طرح را به مدارس اعالم نماید تا گروه معارف طرح را بررسی و شیوه های مناسب را اجرا موسسه س
 نماید.

 عالوه بر شور مذهبی به باورها توجه و با شعور حسینی همراه گردد.در مراسم عزاداری و نوحه خوانی  -
 د.معرفی گردافتخارات بدست آمده در حوزه پرورشی به نحو مطلوب به مراجعین  -
نام گذاری هفته ها ، ارائه مقاالت  وبالگ نویسی، آثار هنری دستی،، سیاسی، مسابقات کتابخوانی ، یگفتمان دین -

 .به ویژه در خصوص نماز در دستور کار باشد
بین مدارس هم سطح  (و ... دهه مبارکه فجر-بت های مختلف ) سیزدهم آبانسمسابقات ورزشی به ویژه در منا -

 ان و کارکنان برگزار گردد .اعم از دانش آموز
 دقیقه بین الصالتین  برای دانش آموزان ده   حداکثرائمه جماعات سخنرانی و بیان احکام توسط  -
 نهج البالغه و ...(-بیان آموزه های دینی )قرآن -
 به صورت برنامه ریزی شده و هدفمند جشن ها به ویژه جشن تکلیف برگزاری اعیاد و ایام ا... و  -
 شده باشد.در هنگام اجرای اردو به برنامه های پرورشی توجه  کهدوهای هدفمنداربرگزاری  -
 سرود و تاتر  توجه به فعالیت های گروهی ، فرهنگی مانند -
 

 
 

 : جهت گیری فعالیت های مدارس به سمت نخبه پروری و الگو شدن مدارس شهرک  2ماده 

 

 )ره( محالتی یدسه فرهنگی و آموزشی شهز سوی موسهماهنگی و همسویی با برنامه های ارائه شده ا -
 حاصل شود.جذب دانش آموزان نخبه و پی گیری دقیق روند آموزشی و پرورشی تا هنگام خروج رشد  -
جذب و به کارگیری نیروهای با انگیزه ، قوی،دارای اطالعات بروز و تعهد الزم  برای کار و حذف نیروهای  -

 ناکارامد
 نمودن آن  ه موسسه جهت بر طرفمدرسه و معرفی ب مشکالتشناسایی  -

  وجه به آموزش والدین و همسویی آنها در تربیت فرزندانت -

 

 
 

 : نظرسنجی8ماده 

 

بی شک یکی ازویژگیهای مدارس سرآمد شناسایی نیازها و برنامه ریزی برای کاهش فاصله میان نتایج جاری و نتایج 
 «آنچه باید باشد »و  «آنچه هست»داده ها ، فاصله میان نتایج مورد نظر می باشد در واقع شناسایی نیازها ، بر مبنای 

قطعاً در هر  رای این منظور نظر سنجی می باشد کهرا مشخص می کند و در واحدهای آموزشی یکی از بهترین شیوه ب
 انتظار می رود یک نسخه از نتایج نظر سنجی انجام. بوده و هست  مدیران محترمفصل این مهم مورد توجه شما 

گرفته در واحد آموزشی شما به موسسه ارسال گردد همکارانی که در این مورد )تدوین ، تایپ ، تکثیر ، و اجرای نظر 
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سنجی و تحلیل نتایج ( نیاز به همکاری موسسه داشته باشند ، این آمادگی در موسسه فراهم می باشد امید است با 
 ه های آموزشی و پرورشی مدرسه ایجاد گردد.توجه جدی به این موضوع گام مهمی در کیفی شدن برنام

 

 یآمارضرورت داده های :  7ماده 

 

امروزه اطالعات و آمار دقیق برای برنامه ریزی از اولویت مهم محسوب می گردد و هر واحد آموزشی بنا به ضرورت 

ه ریزی نماید لذا الزم است باید از دانش آموزان ورودی خود اطالعات دقیق داشته تا برای رسیدن به وضع مطلوب برنام

 مدارس در زمان مقتضی اقدامات زیر را انجام و یک نسخه از آن را به موسسه ارسال نمایند:

 آمار دانش آموزان ورودی به تفکیک ساکن و غیر ساکن بودن در شهرک و فرزندان پاسدار یا سایرین -9

 محاسبه میانگین معدل و دروس تخصصی دانش آموزان ورودی -5

و تحلیل نتایج دی ماه و خرداد ماه مدرسه خود و مقایسه با سال های قبل و بررسی و شناسایی نقاط ارزیابی  -3

 ضعف و قوت

ارزیابی و تحلیل نتایج امتحانات کتبی خرداد ماه سال سوم متوسطه دوره دوم به تفکیک درس به درس و  -9

 میانگین معدل و مقایسه با سال های قبل 

ر هر سال و اسامی پذیرفته شدگان و رتبه ها با رعایت معدل کتبی و ورودی و ارزیابی و تحلیل نتایج کنکو -2

 محاسبه میانگین درصدهای هر درس

 ارزیابی و تحلیل نتایج مسابقات فرهنگی و هنری و قرآنی ، پژوهشی و خوارزمی و ورزشی و ... -1

 م مهر ماه هر سال خواهد بود. تبصره : زمان ارسال اطالعات فوق به جز نتایج دی ماه بقیه حداکثر تا پانزده

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 پنجمفصل 
 «شرح وظایف کارکنان»
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 

 

 ظایف پست سازمانی مدیر مجتمع آموزشی و حرش

  نظارت بر حضور فعال معاونان مجتمع در مدارس مربوط قبل از آغاز به کار روزانه و مادامی که برنامه ها و

امی دانش فعالیت های آموزشی و پرورشی در جریان است و خارج شدن از مجتمع پس از اطمینان از خروج تم

 آموزان مطابق با ضوابط

  ابالغ،تبیین،شرح و تقسیم وظایف بین مدیران دوره تحت پوشش ، معاونان و سایر کارکنان مجتمع 

  برنامه ریزی و نظارت بر ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط توسط وی و یا

 افرادی که ایشان تعیین می نمایند

  زمینه الزم جهت تحقق بخشیدن به اهداف مصوب دوره های تحصیلی مربوط با همکاری کلیه فراهم سازی

 ی پرسنل

  ایجاد محیطی آموزنده و پرورش دهنده برای شکوفا شدن استعدادهای مختلف دانش آموزان متناسب با دوره

 های تحصیلی

 از طریق جلب مشارکت اولیاء ،  تدوین برنامه جامع ساالنه مجتمع و نظارت بر برنامه ریزی ساالنه مدارس ،

 کارکنان و دانش آموزان

  نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های هفتگی مدارس تحت پوشش براساس جدول مواد درسی برنامه مصوب و

مطابق با دوره های تحصیلی مربوط با همکاری سایر کارکنان و نیز نظارت بر سازماندهی نیروهای انسانی 

 و متناسب با برنامه هامدارس براساس ضوابط 

  برنامه ریزی به منظور تقویت رفتارهای پژوهش مدار در دانش آموزان مستعد با همکاری معلمان و سایر

 کارکنان و همچنین تعامل با پژوهش سراها و مراکز علمی با همکاری روسای دوره های تحصیلی مربوط

  های آموزشی و پرورشی براساس ضوابط و نظارت بر حسن اجرای صحیح و به موقع برنامه ها و فعالیت

 مقررات 

  ، نظارت بر برنامه ریزی و اجرای فعالیت های عمومی و فراگیر مدارس تحت پوشش نظیر مراسم آغازین

هنری و ورزشی ،  –مناسبت ها ، ایام ا... ، نماز جماعت ، فعالیت های قرآنی و گروهی ومسابقات فرهنگی 

 پرورشیبازدیدها و اردوهای آموزشی و 

 برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معاونان ، معلمان و سایر کارکنان مجتمع برای ایفای نقش تربیتی 

 نظارت بر نحوه رفتار ، کردار و حضور و غیاب دانش آموزان براساس آیین نامه های انضباطی مصوب 

  که دچار افت تحصیلی ، نظارت بر شیوه های شناسایی و فراهم سازی شرایط مناسب برای دانش آموزانی

اخالقی ، نارسایی های جسمانی و مشکالت خانوادگی می باشند با اصل حفظ -ناهنجاری های رفتاری

 رازداری و در صورت لزوم معرفی آنها به مراجع ذی ربط 
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 رت برنامه ریزی جهت ایجاد تعامل بین معاونان ، کارکنان ، دانش آموزان و اولیای آنها به منظور توسعه ی مها

 های زندگی

  برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی در مجتمع و مدارس تحت پوشش آن پیرامون امور اداری، آموزشی ،پرورشی و

 ... و نظارت بر امور محوله 

  نظارت بر آماده سازی فضا و تجهیزات واحد های آموزشی مجتمع قبل از آغاز سال تحصیلی و برنامه ریزی و

 ها و نظارت بر حفظ و نگهداری اموال،فضاها،تجهیزات آموزشی و پرورشینظارت در تجهیز و توسعه ی آن

  تامین شرایط مناسب بهداشتی )عمومی،فردی و محیطی( و ایمنی دانش آموزان و کارکنان واحدهای آموزشی

ان و اقدام در جهت پیشگیری از بیماری ها،سوانح و حوادث احتمالی و مقابله با آنها و نیز نظارت بر تغذیه ی می

 وعده ی دانش آموزان 

 ارت برحسن انجام فعالیت ها و برنامه ریزی جهت بازدیدهای مستمر از مدارس تحت پوشش مجتمع و نظ

ف کارکنان آنها و ارزشیابی مستمر از عملکرد آنها براساس ضوابط و همچنین شناسایی کارکنان وظای

 . کوشا،فعال و شایسته با همکاری معاونین به منظور تشویق آنها

  برنامه ریزی جهت تشکیل و غنا بخشیدن به جلسات مرتبط )گروه های آموزشی ، شورای مدرسه ، انجمن

اولیاء و مربیان ، شوراهای معلمان و دانش آموزان ( و حضور فعال شرکت کنندگان و نیز نظارت بر اجرای 

 مصوبات و چگونگی ثبت و نگهداری سوابق و صورت جلسات مربوط 

 ه منظور استفاده ی بهینه از منابع مالی و نیروهای انسانی مربوط و تقویت آنها با بهره گیری از برنامه ریزی ب

 مشارکت های مردمی و کمک های خیرین

  همکاری و تعامل موثر و مشارک با سایر ادارات ، سازمان ها ، نهادها ،ارگان ها و ... با هماهنگی آموزش و

 پرورش مربوط و موسسه

 ت توسعه مهارت های حرفه ای خود و سایر کارکنان و شرکت در دوره های مربوط ، برنامه ریزی جه

گردهمایی ها ، جشنواره ها و جلسات مرتبط که از طرف آموزش و پرورش ابالغ شده و تسهیل در جهت 

 شرکت کلیه ی کارکنان مجتمع و مدارس تحت پوشش

 ری،آموزشی و پرورشی در غیاب آنها با همکاری انجام و نظارت بر حضور وغیاب کارکنان و انجام وظایف ادا

 سایر کارکنان و اتخاذ تدابیر الزم برای رفع مشکل

  انجام و نظارت بر تهیه و تنظیم دفاتر رسمی مجتمع و مدارک پرسنلی کارکنان برابر مقررات و در زمان مقرر

 جهت انسداد آنها

 همکاری با امتحانات و تحصیلی پیشرفت شیابیارز برنامه و اجرای تنظیم تهیه، بر نظارت و ریزی برنامه 

 .آموزان دانش و اولیاء به مناسب و موقع به رسانی عاطال بر نظارت نیز و آنها نتایج و استخراج مدارس شوراهای

 سایر و امتحانی اوراق امحاء نیز و آموزان دانش تحصیلی و مدارک مربوط اسناد نگهداری و ثبت بر نظارت 

 .مربوط عوامل توسط مقررات ابط وضو با مطابق مدارک

 و ها نامه شیوه ها، نامه آیین ها، عملالدستور ها، بخشنامه موقع کلیه به و صحیح اجرای بر نظارت و انجام ...

 مراجع ذی صالح سوی از صادره
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 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 عوامل مشارکت و همکاری با مجتمع های فعالیت در خصوص الزم های گزارش تنظیم و تهیه بر نظارت 

 .مربوط

 با مرتبط داریشنی و دیداری های رسانه و نشریات کتب، و توزیع بررسی تهیه، بر نظارت و ریزی نامهبر 

 .و پرورشی آموزشی های فعالیت

 و توسعه امکان ایجاد و مجتمع ای مدرسه های فعالیت ارتباطات در و اطالعات فناوری از گیری بهره 

 .وزانآم دانش و کارکنان در بین آن از مؤثر برداری بهره

 طبق جدید مسئول به سمت تغییر صورت در مجتمع وسایل و اموال  صورت و امتحانات دفاتر و اسناد تحویل 

 .مقررات

 کارکنان آموزان، دانش والدین، به موقع به رسانی اطالع و جهت پاسخگویی مناسب کارهای و ساز از گیری بهره 

 .راتمقر و ضوابط برابر آموزشی واحدهای مراجعین به سایر و

 های دستورعمل و ها نامه آیین وظایف، به پوشش تحت و مدارس مجتمع در شاغل کارکنان نمودن آشنا 

 .مربوط ومالی اداری پرورشی، آموزشی،

 پرورشی، و آموزشی درسی، ریزی برنامه و داری، طراحی کالس فنون تدریس، روش الگوهای سازی فراهم 

 معلمین به شغلی راهنمایی و مشاوره خدمات ارائه و درس طرح یهروش ته یادگیری، و دهی یاد فرایند ارتقاء

 (.تحصیلی ابتدایی دوره پوشش تحت مدارس دارای مجتمع ویژه) کمک و راهنمایی نیازمند و سابقه کم

 و کارگاه رایانه، بصری، و سمعی لوازم مانند) پوشش تحت امکانات مدارس از استفاده جهت ریزی برنامه 

 .امکانات از بهینه استفاده منظور به یکپارچه صورت به...( و آزمایشگاه

 و انعقاد قرارداد در اول دوره دوره هر پایان کارکنان در ارزشیابی های فرم تکمیل و انجام 

 ،آموزشی، مسائل خصوص در آموزان دانش والدین و سؤاالت مراجعین و مراجعات به پاسخگویی تعامل 

 .آنان  اداری و ای مشاوره پرورشی،

 الزم مجتمع مدیر غیاب در و دارند معاون یک از بیش پوششی که تحت مدارس در مسئول و جانشین تعیین 

 .گیرند بر عهده را مدرسه مسئولیت تا است

 منطقه و موسسه ، پرورش و آموزش مسئولین و به واحدها الزم و ای دوره های گزارش ارائه 

 مربوط مقررات و قوانین مطابق پوشش تتح و مدارس مجتمع مالی هزینه واسناد دفاتر تهیه  

 جهت است الزم که... و توسعه تعمیرات، امنیتی، خصوص مسائل در ربط ذی مسئولین به گزارش ارائه 

 .پذیرد صورت پرورش و آموزش امر یا توسعه و احتمالی خطرات از جلوگیری

 وب و ارسالی از طرف موسسه تحت بکفای سامانه در های مربوط فرم قالب در نیاز مورد آماری اطالعات ثبت 

 حضور فعال در نماز جماعت 

 پذیرش اشتباهات و تالش در جهت رفع آنها 

 صورت لزوم در مربوط ارجاعی امور سایر انجام 
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 مدیر مدرسه ابتدایی پست سازمانی شرح وظایف

 وظایف آموزشی و پرورشی : -الف

 در  پذیرد زیر نظر مدیر مدرسه خواهد بود و مدیر مدرسهی سه انجام مکلیه کارها و اقداماتی که در محیط مدر

نطقه و موسسه فرهنگی حسن اجرای امور پرورشی، آموزشی و اداری در مقابل اداره آموزش و پرورش م انجام

 وظایف او به شرح زیر می باشد :و  لیت تام داردئو، مس آموزشی شهید محالتی )ره(

 ه ها و فعالیت های فوق برنامه و مراقبت در پیشرفت امور آموزشی ، پرورشی و نظارت بر حسن اجرای برنام

 اداری مدرسه بر مبنای برنامه های مصوب.

  هدایت و همکاری با کارکنان آموزشی ، پرورشی و اداری در حسن اجرای برنامه ها و وظایف مصوب و

ه کیفیت مطلوب جریان کار آموزشی ، راهنمایی آنان در جهت هماهنگ ساختن فعالیت های روزانه و نیل ب

 تربیتی و اداری مدرسه.

  فعالیت بر مستقیم نظارت و پرورشی –اقدام به تشکیل شوراها به ویژه شورای معلمان و گروه های آموزشی 

و موسسه  تبوعده به اداره مش ارائه های پیشنهاد ارسال و  مربوط جلسات در مستمر شرکت طریق از آنان

 م.جهت اقدام الز

 .تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان و کالس های آموزش خانواده برای آنان 

  اقدام به تشکیل انجمن اولیاء و مربیان و کوشش در جلب مشارکت اولیاء دانش آموزان در انجام امور واحد

 از صادره  ایآموزشی و تشکیل جلسات و انجام فعالیت های مربوط به آنان بر طبق اساسنامه و دستورالعمل ه

 .مربیان و اولیاء انجمن وظایف اجرای حسن بر نظارت و پرورش و آموزش وزارت طرف

  حضور در کالس درس معلمان و مربیان ومشاهده روش کار و تدریس آنان و مشاوره برای اصالح پیشبرد

 روشها.

 به منظور مشاوره و  ن و صاحب نظران واساتید متعهد و آگاه به مسائل تعلیم و تربیتودعوت از روحانی

 ایمان و علمی –راهنمایی و ایجاد هماهنگی بین اولیا و مربیان در اجرای شیوه های تربیتی و ارتقای فکری 

 و موسسه منطقه هماهنگی با مدرسه کارکنان

 تذکر مهم:

مدیران محترم هنگام انعقاد قرارداد با کارکنان 

الزم است شرح وظایف پست مورد تصدي را به 

 ت و امضاء شاغل برسانند.روی
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 آموزش  بررسی و شناسایی معلمان و مربیان و دیگر کارکنان مدرسه که نیازمند به دوره های بازآموزی و

 جهت اقدام الزم. و موسسهمعرفی آنان به اداره  هستند و

  کوشش وتالش مستمر در جهت رعایت موازین اسالمی از سوی کارکنان و دانش آموزان و آشنا کردن دانش

 آموزان با مسایل مذهبی و اخالقی و ترغیب آنان در این زمینه.

 موزشی و اداری که از طرف وزارت شرکت فعال در دوره های کارآموزی و گردهمایی ها ، جلسات پرورشی ، آ

تشکیل می شود و کوشش در بهره گیری از نتایج بررسی  و موسسه آموزش و پرورش و سازمان های مربوط

ها برای بهبود امور آموزشی ، پرورشی و اداری مدرسه از طریق طرح مسایل مربوط در شوراهای معلمان و 

 مربیان و دیگر کارکنان.

 هماهنگی و همکاری که تدابیری و روشها اتخاذ و مدرسه کارکنان و آموزان دانش ط نظارت بر رفتار و رواب 

 .آورد فراهم را آنان بین صمیمانه

  کسب اطالع مستمر و دقیق از پیشرفت یا عقب ماندگی تحصیلی دانش آموزان و همکاری و تبادل نظر با اولیا

 اریها.و راهنمایی آنان جهت نیل به پیشرفت کار مدرسه و رفع دشو

  ابالغ کتبی نتایج امتحان دانش آموزان و اعالم نظرات معلمین به اولیای دانش آموزان به منظور بررسی علل

 رشد یا افت تحصیلی.

  ورزشی وسایل و کتابخانه –کوشش در گسترش فضای مدرسه و تجهیز آن به نمازخانه، سالن سخنرانی – 

 و اولیاء اجرایی و فکری خدمات و همکاری از گیری هبهر با دیگر پرورشی –شی آموز وسایل و بهداشتی

 .خیر افراد و مربیان و اولیا انجمن

  نظارت و مراقبت از وسایل کمک آموزشی و ثبت فعالیت های انجام شده از سوی معلمان در دفاتر ذیربط و

زان و دخالت دادن اهتمام در آماده نگه داشتن تجهیزات وسایل کار و امکانات برای استفاده مطلوب دانش آمو

 و چگونگی فعالیت معلمان در دروس عملی در ارزشیابی.

  کوشش در انجام فعالیتهای تربیتی و اجتماعی دانش آموزان از طریق تشکیل گروهها و انجمنهای دانش

 آموزی با رعایت مقررات.

 .همکاری و هماهنگی با سایر سازمانها و نهادها بر اساس ضوابط مقرر 

 محیطی کامال مساعد برای رشد فضایل اخالقی بر اساس ایمان به خدا و تقوا و پیشگیری از  اقدام به ایجاد

 نفوذ آفات فکری و اخالقی و شکوفا شدن استعدادها.

  نظارت دقیق بر نحوه رفتار و کردار و پوشش اسالمی دانش آموزان در داخل و خارج از مدرسه بر اساس

 موازین و دستورالعملهای مربوط.

  بر اجرای مراسم صبحگاهی و برگزاری نماز جماعت.نظارت 

 .سعی در شناخت دانش آموزان کم بضاعت و ایجاد زمینه کمک باحفظ شئون وشخصیت آنان 
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  نظارت بر حسن اجرای امتحانات کتبی، شفاهی وعملی و نحوه تصحیح اوراق امتحانی دانش آموزان از سوی

 معلمان.

 که ناهنجاریهای رفتاری، نارسائیهای اخالقی و مشکالت خانوادگی  اهتمام در امور شناسایی دانش آموزانی

 دارند با همکاری معلمان و اقدام در اصالح و رفع مشکالت آنان با طرق مقتضی.

 .نظارت بر اجرای امتحانات تشخیصی، تدریجی ، پایانی دانش آموزان با رعایت مفاد آیین نامه و دستورالعملها 

 : اداری وظایف –ب 

 اساس آیین نامه ها و دستورالعملهای ابالغ شده.رم به موقع دانش آموزان بثبت نا 

  با توجه به و موسسه سازمان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه به اداره آموزش و پرورش محل چارت پیشنهاد

 درجه مدرسه و ضوابط مصوب سازمانی.

 ها و ابالغ به موقع آن به معلمان و دانش تقسیم کار با توجه به شرح وظایف افراد و تنظیم کار هفتگی کالس

 آموزان.

  ابالغ مفاد آیین نامه ها و شرح وظایف معلمان و کارکنان و بخشنامه ها و دستورالعملهای واصله به افراد

 ذیربط و نظارت و مراقبت کامل در اجرای آنها.

  غیبت آنان به اداره آموزش و رسیدگی به حضور و غیاب کارکنان و ثبت آن در دفتر مربوط و اعالم به موقع

کوشش در اداره کالسها در صورت غیبت معلمان با همکاری معاون و دیگر معلمان  موسسه و پرورش متبوع و

 و مربیان.

  اعالم  گزارش غیبت احتمالی خود به اداره ی آموزش و پرورش منطقه و موسسه و تعیین جانشین و ارسال

 اداره و موسسه درخواست مرخصی خود به صورت مکتوب به

  دایر نگه داشتن مدرسه در ایام تعطیالت فصلی طبق مقررات و دستورالعملهای صادره از وزارت آموزش و

 پرورش.

  نظارت مستقیم و دقیق بر تهیه و تنظیم دفتر امتحانات، دفتر آمار، لیست مشخصات دانش آموزان و نتایج

ای الزم به اداره آموزش و پرورش و تایید مندرجات امتحانات و کارنامه تحصیلی و ارسال به موقع گزارشه

دفاتر و بستن به موقع آنها و مراقبت در حفظ و نگه داری سوابق و اسناد بر اساس مقررات و دستورالعملهای 

 مربوط.

  مراقبت در حفظ ساختمان و اموال و نظارت بر حسن اجرای امور مالی مدرسه و تنظیم دفاتر مربوط واسناد

 نای مقررات مالی و کوشش در آماده بودن سوابق برای بررسی مقامات مربوط.الزم بر مب

  مراقبت کامل در تامین شرایط مطلوب بهداشتی و ایمنی دانش آموزان و کارکنان مدرسه و اهتمام در

پیشگیری از سوانح و رساندن کمکهای اولیه برای افراد سانحه دیده و مطلع ساختن هرچه سریعتر اولیا دانش 

 ز جریان امر در هر مورد که اتفاقات غیره منتظره در مدرسه وقوع یابد.اوزان و اداره آموزش وپرورش آم
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  اتخاذ تدابیر الزم به منظور مراقبت بر جریان فعالیتهای رسمی وجنبی آموزشی و پرورشی دانش آموزان در

 اوقات رسمی و فوق برنامه.

 برای هر یک و ثبت پرسنلی تنظیم پرونده تشکیل و و  نظارت بر حسن انجام وظایف کلیه کارکنان مدرسه

 چگونگی کار و رفتار و حضور و غیاب آنان به منظور فراهم ساختن موجبات ارزشیابی مداوم و کامل.

  تشکیل جلسه شورای معلمان قبل از امتحانات و انتخاب یکی از معلمان یا معاونین مدرسه بعنوان ناظر

 ا مدیر مدرسه به منظور حسن اجرای امتحانات.برگزاری امتحانات و همکاری ب

  ممتاز به موسسهانجام اقدامات به منظور معرفی دانش آموزان 

  تماس و ارتباط با اداره آموزش و پرورش به منظور دفع مشکالت احتمالی کارکنان مدرسه و کوشش در زمینه

 رفع گرفتاریها در حد امکان.

  فعال و معرفی به مقامات ذیربط جهت تقدیر و تشویق آنان و همچنین شناسایی کارکنان عالقه مند، شایسته و

 شناسایی افراد کم کار و سهل انگار و خاطی و معرفی آنان به اداره متبوع جهت اقدام الزم.

 .پاسخگویی به سواالت اولیا دانش آموزان و دیگر مراجعان مربوط 

 وزانه دانش آموزان از سوی معلمان و مراقبت در نظارت بر تنظیم و استفاده صحیح و کامل از دفتر کالسی ر

 نگه داری آن.

 .انجام وظیفه کارکنان اداری مدرسه در غیاب آنان با همکاری دیگر کارکنان و اتخاذ تدابیر الزم در این زمینه 

  ،تذکر: مدیران مدارس به هنگام تغییر سمت موظف هستند اسناد و مدارک دفاتر امتحانات، آمار، اموال

نسخه برابر مقررات  چهاراتور، بازرسی و دفاتر امور مالی و همچنین صورت اموال و وسایل مدرسه را در اندیک

تنظیم و پس از تایید مدیر جدید مدرسه و یا فردی که از سوی اداره معین شده است یک نسخه را به اداره 

ا به عنوان رسید نقل و انتقال آموزش و پرورش محل ارسال و نسخه دوم را در مدرسه بایگانی و نسخه سوم ر

 و نسخه چهارم به موسسه ارسال گردد. برای خود نگه داری کنند

  دانش کار با رایانهداشتن 

 پذیرش اشتباهات و تالش در جهت رفع آنها 

 

 
 

 

 مدیر دوره اول شرح وظایف پست سازمانی

  رسمی کار شروع از بعد و قبل ساعت نیم حضور در  مدرسه  

 فرادستی اسناد به توجه با ها فعالیت تدارک و اهداف تعیین  . 

 مدارس. اجرایی ی نامه آیین 2 ی ماده اساس بر اجرایی تقویم و هفتگی و ساالنه برنامه تنظیم و تهیه 
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 قانونی و پس از کسب موافقت مدیر  مقررات و ضوابط اساس بر انسانی نیروی و معرفی وجذب سازماندهی

 مجتمع

 ها نامه آیین هابراساس کالس کارهفتگی ی برنامه افرادوتنظیم وظایف شرح به کارباتوجه تقسیم 

  آموزان. ودانش معلمان به آن و موسسه وابالغ وپرورش آموزش وزارت ازسوی صادره های ودستورالعمل

 گروهی. صورت به کار انجام جهت در افراد بین وهماهنگی همدلی ، تعامل ایجاد 

 ( تفریحی و زیارتی  آموزشی  ، علمی اردوهای نظیر) اجتماعی و یفرهنگ های فعالیت راهبری و هدایت 

 کارکنان و کنترل فرایند ارزشیابی.  و عوامل به ارزشیابی های مالک رسانی اطالع و نظارت بر تبیین 

 نظرسنجی. های فرم اساس بر مدرسه عوامل کلیه ساالنه عملکرد وضعیت تحلیل 

 محوله. امور اجرای حسن بر دقیق نظارت 

 مقدس. شرع موازین اساس بر آموزان دانش برای خویش الگوسازی و تزکیه در سعی  

 دبیران و اولیا با نظر تبادل و همکاری و اموزان دانش  تحصیلی پیشرفت میزان از مستمر و دقیق اطالع کسب 

 . انان

 واداره پرورشی – امورآموزشی درپیشرفت ومراقبت برنامه فوق های هاوفعالیت برنامه اجرای برحسن نظارت 

 . مصوب های برنامه برمبنای مدرسه ی

 کارکنان و دبیران علمی ارتقای های کالس برگزاری .  

 از استفاده بر تاکید موجودبا افزارهای نرم تهیه و  الکترونیکی محتوای تولید آموزش مناسب بستر ایجاد 

  ای. رسانه چند ظرفیت

 مدرسه. های فعالیت کلیه در نوین های اوریفن از مطلوب استفاده جهت الزم امکانات تهیه  

 آن. به مربوط امور پیگیری و آموزان دانش غیاب و امرحضور بر نظارت  

 کارگاه،سایت ، آزمایشگاه نظیر مدرسه موجود امکانات از بهینه استفاده درجهت مناسب زمینه ایجاد . 

 موقع به ارسال و دفاترمربوطه و رایانه در نمرات موقع به و صحیح ثبت و امتحانات انجام بر مراقبت و نظارت 

 وتوزیع کارنامه بین اولیاء اداره به

 نامه آئین براساس  آن موقع به ارائه و آموزان دانش های کارنامه و موقت یها گواهینامه صدور بر نظارت  

 . متوسطه امتحانات

 موجود. های نامه آیین اساس بر دبیران توسط آموزان دانش مستمر ارزشیابی  صحیح اجرای بر نظارت 

 مقدس شرع موازین اساس بر دبیرستان داخل در آموزان دانش و کارکنان رفتار و کردار نحوه بر دقیق نظارت 

 .  اسالمی پوشش مورد در بخصوص اسالم

 نمودن آن جایگزین و عوامل این رفع برای کوشش و آموزان دانش آموزشی و رفتاری مشکالت شناسی آسیب   

 جماعت و حضور مستمر در نماز نماز و صبحگاهی مراسم برگزاری کیفیت بر نظارت  
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 برگزاری و احمر هالل ، بسیج ، آموزی دانش شورای ؛ اسالمی های انجمن بر اقدام به تشکیل و نظارت 

 . مربوطه جلسات موثر و منظم

 بهداشتی ، ایمنی واردم تامین خصوص در بدنی تربیت معلم پیشنهادات نمودن اجرایی مورد در الزم اهتمام ، 

 پیگیری طریق از ورزشی برنامه فوق های فعالیت و بدنی تربیت درس نیاز مورد ورزشی فضاهای و تجهیزات

 . مربیان و اولیا انجمن های ظرفیت و اداری

 نیازهای تامین و آموزان دانش غذایی مواد ، محیطی ، فردی بهداشت امور پیگیری مورد در الزم اهتمام 

 آموزشگاه. سالمت و بهداشت کیفی سطح ارتقای برای الزم امکانات و تیتجهیزا

 آموزان. دانش نام ثبت به مربوط امور بر نظارت  

 بیشتر هماهنگی و رویه وحدت ایجاد منظور و موسسه به متبوع پرورش و آموزش اداره با ارتباط برقراری  

 اخالقی شئونات رعایت با مربوطه مراجعان دیگر و آموزان  دانش اولیا سئواالت به پاسخگویی  

 آموزان دانش پرورشی و اموزشی امور زمینه در اولیا  حداکثری مشارکت نمودن فراهم . 

 مقررات سایر و ها بخشنامه و ها دستورالعمل و ها نامه آیین مفاد از دبیرستان کارکنان کلیه نمودن مطلع 

 . مقتضی بنحو آنان وظایف به مربوط

 پرورش و آموزش اداره طریق از که های نامه آیین و ها دستورالعمل و ها بخشنامه اجرایی هزمین نمودن فراهم 

 .میگردد ارسال دبیرستان به

 برفعالیت مستقیم ونظارت پرورشی-آموزشی های وگروه معلمان شورای ویژه به( ماهانه حداقل)شوراها تشکیل 

 الزم اقدام جهت متبوع ی اداره به شده ارائه یپیشنهادها وارسال مربوط مستمردرجلسات شرکت ازطریق آنان

 اساس بر شده تعیین اهداف به توفیق میزان  بررسی منظور به اداری کارکنان با منظم جلسات برگزاری و

 . شده تدوین ساالنه برنامه

 آنان برای خانواده آموزش های وکالس آموزان دانش اولیاء عمومی جلسات تشکیل . 

 متبوع و موسسه اداره به گزارش ارسال و مخصوص دردفتر ثبت و دبیران غیاب و حضور در مراقبت و دقت  

 های بخشنامه اساس بر درخواست مورد اطالعات ارائه و مدرسه به اعزامی ناظران و بازرسان با کامل همکاری 

  موجود.

 وزارت سوی از درصا های دستورالعمل و مقررات طبق تابستان تعطیالت ایام در دبیرستان داشتن نگاه دایر 

  متبوع.

 از ارسالی های دستورالعمل اساس بر شده تعیین زمانی مقطع در یآموزش واحد کارکنان کلیه ارزشیابی به اقدام 

  متبوع پرورش و آموزش اداره

 مدرسه.  موفق و ساعی کارکنان و آموزان دانش تشویق و شناسایی خصوص در مدون برنامه تدوین و تهیه  

 و  عملی – علمی مسابقات و ها ؛جشنواره المپیادها در فعال شرکت برای آموزان دانش تشویق و ترغیب 

 ....  و آزمایشگاهی
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 . آشنایی با دانش کار با رایانه 

 دبیران جلسات در دبیران به الزم بازخورد ارائه و امتحانات نتایج تحلیل و تجزیه . 

 آموزان دانش و کارکنان بین در پژوهش و تفکر فرهنگ گسترش برای موجود های ظرفیت از بهینه استفاده  . 

 آموزش ازطرف که واداری آموزشی-پرورشی ها،جلسات وگردهمائی کارآموزی های دردوره فعال شرکت 

 برای ها بررسی ازنتایج گیری دربهره شودوکوشش می تشکیل مربوط های وسازمان وپرورش

 ومربیان معلمان شوراهای در مربوط ائلمس طرح ازطریق مدرسه واداری بهبودامورآموزشی،پرورشی

 . ودیگرکارکنان

 مربوط. های دستورالعمل اساس بر اداری دفاتر و اسناد پلمپ و ،تکمیل تنظیم 

 های دستورالعمل و ها بخشنامه اساس بر مالی اسناد و تنظیم  ماه مهر پایان تا دبیرستان مالی شورای تشکیل 

 . مربوطه

 اموال واثاثیه ی موجود در مدرسه و پاسخگویی در موارد  لزوم. مسئولیت حفظ ونگهداری کلیه ی 

  شوند. میبررسی و مراقبت دائمی از اموال  و صدور اعالم وصول و الصاق برچسب اموالی که جدیداً خریداری 

  دفاتر  اسناد و مدارک فهرست موظف است  تغییرسمت هنگام به مدیر مدرسه

 چهاررا در   مدرسه ووسایل اموال صورت چنین وهم مالی امور دفاتر و سیامتحانات،آمار،اموال،اندیکاتور،بازر

 است،یک شده معین اداره ازسوی که فردی یا و مدرسه جدید مدیر ازتایید پس و تنظیم مقررات برابر نسخه

 رابه سوم ی ونسخه بایگانی رادرمدرسه دوم ی ونسخه ارسال منطقه وپرورش آموزش ی اداره رابه نسخه

 و نسخه چهارم را به موسسه ارسال نمایید. کند خودنگهداری برای وانتقاالت سندنقل عنوان

 عنداللزوم ارجاعی امور سایر انجام  

 

 
 

 شرح وظایف پست سازمانی مدیر دوره دوم متوسطه

  رسمی. کار شروع از بعد و قبل ساعت نیم حضور در  مدرسه 

 فرادستی اسناد به توجه با ها فعالیت تدارک و اهداف تعیین  . 

 مدارس. اجرایی ی نامه آیین 2 ی ماده اساس بر اجرایی تقویم و هفتگی و ساالنه برنامه تنظیم و تهیه 

 پس از کسب موافقت مدیر مجتمع. قانونی مقررات و ضوابط اساس بر انسانی نیروی وجذب سازماندهی  

 ها نامه آیین براساس ها کالس کارهفتگی ی برنامه افرادوتنظیم وظایف شرح به کارباتوجه تقسیم 

  آموزان. ودانش معلمان به آن وابالغ موسسه  وپرورش آموزش وزارت ازسوی صادره های ودستورالعمل

 گروهی. صورت به کار انجام جهت در افراد بین وهماهنگی همدلی ، تعامل ایجاد 

 ( تفریحی و زیارتی  آموزشی  ، علمی اردوهای نظیر) اجتماعی و فرهنگی های فعالیت راهبری و هدایت 
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 کارکنان و کنترل فرایند ارزشیابی.  و عوامل به ارزشیابی های مالک رسانی اطالع و نظارت بر تبیین 

 نظرسنجی. های فرم اساس بر مدرسه عوامل کلیه ساالنه عملکرد وضعیت تحلیل 

 محوله. امور اجرای حسن بر دقیق نظارت 

 مقدس. شرع موازین اساس بر وزانآم دانش برای خویش الگوسازی و تزکیه در سعی  

 دبیران و اولیا با نظر تبادل و همکاری و موزانآ دانش  تحصیلی پیشرفت میزان از مستمر و دقیق اطالع کسب 

 . انان

 واداره پرورشی – امورآموزشی درپیشرفت ومراقبت برنامه فوق های هاوفعالیت برنامه اجرای برحسن نظارت 

 . مصوب های برنامه برمبنای مدرسه ی

 از استفاده بر تاکید موجودبا افزارهای نرم تهیه و  الکترونیکی محتوای تولید آموزش مناسب بستر ایجاد 

  ای. رسانه چند ظرفیت

 مدرسه. یها فعالیت کلیه در نوین های فناوری از مطلوب استفاده جهت الزم امکانات تهیه  

 آن. به مربوط رامو پیگیری و آموزان دانش غیاب و حضور امر بر نظارت  

 کارگاه،سایت  آزمایشگاه نظیر مدرسه موجود امکانات از بهینه استفاده درجهت مناسب زمینه ایجاد . 

 موقع به ارسال و دفاترمربوطه و رایانه در نمرات موقع به و صحیح ثبت و امتحانات انجام بر مراقبت و نظارت 

 . اداره به

 نامه آئین براساس  آن موقع به ارائه و آموزان دانش های نامهکار و موقتی ها گواهینامه صدور بر نظارت  

 . متوسطه امتحانات

 موجود. های نامه آیین اساس بر دبیران توسط آموزان دانش مستمر ارزشیابی  صحیح اجرای بر نظارت 

 مقدس شرع موازین اساس بر دبیرستان داخل در آموزان دانش و کارکنان رفتار و کردار نحوه بر دقیق نظارت 

 .  اسالمی پوشش مورد در بخصوص اسالم

 با آن جایگزینی و عوامل این رفع برای کوشش و آموزان دانش آموزشی و رفتاری مشکالت شناسی آسیب 

   شایسته رفتار

 جماعت فریضه نماز انجام و صبحگاهی مراسم برگزاری کیفیت بر نظارت .  

  و احمر هالل ، بسیج ، آموزی دانش شورای ؛ میاسال های انجمن بر نظارتو اقدام به تشکیل شوراها 

 . مربوطه جلسات موثر و منظم برگزاری

  بهداشتیاهتمام الزم در مورد اجرایی نمودن پیشنهادات معلم تربیت بدنی در خصوص تامین موارد ایمنی ، 

 پیگیری ریقط از ورزشی برنامه فوق های فعالیت و بدنی تربیت درس نیاز مورد ورزشی فضاهای و تجهیزات

 . مربیان و اولیا انجمن های ظرفیت و اداری
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 نیازهای تامین و آموزان دانش غذایی مواد ، محیطی ، فردی بهداشت امور پیگیری مورد در الزم اهتمام 

 آموزشگاه. سالمت و بهداشت کیفی سطح ارتقای برای الزم امکانات و تجهیزاتی

 ن.آموزا دانش نام ثبت به مربوط امور بر نظارت  

 اخالقی شئونات رعایت با مربوطه مراجعان دیگر و آموزان  دانش اولیا سئواالت به پاسخگویی  

 آموزان دانش پرورشی و آموزشی امور زمینه در اولیا  حداکثری مشارکت نمودن فراهم . 

 مقررات سایر و ها بخشنامه و ها دستورالعمل و ها نامه آیین مفاد از دبیرستان کارکنان کلیه نمودن مطلع 

 . مقتضی بنحو آنان وظایف به مربوط

 پرورش  و آموزش اداره طریق از که های نامه آیین و ها دستورالعمل و ها بخشنامه اجرایی زمینه نمودن فراهم

 .میگردد ارسال دبیرستان به و موسسه

 برفعالیت قیممست ونظارت پرورشی-آموزشی های وگروه معلمان شورای ویژه به( ماهانه حداقل)شوراها تشکیل 

 الزم اقدام جهت متبوع ی اداره به شده ارائه پیشنهادهای وارسال مربوط مستمردرجلسات شرکت ازطریق آنان

 اساس بر شده تعیین اهداف به توفیق میزان  بررسی منظور به اداری کارکنان با منظم جلسات برگزاری و

 . شده تدوین ساالنه برنامه

 آنان برای خانواده آموزش های وکالس آموزان شدان اولیاء عمومی جلسات تشکیل . 

 متبوع و موسسه اداره به گزارش ارسال و مخصوص دردفتر ثبت و دبیران غیاب و حضور در مراقبت و دقت  

 های بخشنامه اساس بر درخواست مورد اطالعات ارائه و مدرسه به اعزامی ناظران و بازرسان با کامل همکاری 

  موجود.

 وزارت سوی از صادر های دستورالعمل و مقررات طبق تابستان تعطیالت ایام در دبیرستان نداشت نگاه دایر 

  متبوع.

 از ارسالی های دستورالعمل اساس بر شده تعیین زمانی مقطع در یآموزش واحد کارکنان کلیه ارزشیابی به اقدام 

  متبوع پرورش و آموزش اداره

 مدرسه.  موفق و ساعی کارکنان و آموزان دانش تشویق و شناسایی خصوص در مدون برنامه تدوین و تهیه  

 و آزمایشگاهی و  علمی مسابقات و ها ؛جشنواره المپیادها در فعال شرکت برای آموزان دانش تشویق و ترغیب 

 .... 

 . آشنایی با دانش کار با رایانه 

 بیراند جلسات در دبیران به الزم بازخورد ارائه و امتحانات نتایج تحلیل و تجزیه . 

 آموزان دانش و کارکنان بین در پژوهش و تفکر فرهنگ گسترش برای موجود های ظرفیت از بهینه استفاده  . 

 آموزش ازطرف که واداری آموزشی-پرورشی ها،جلسات وگردهمائی کارآموزی های دردوره فعال شرکت 

 برای ها بررسی ازنتایج گیری دربهره شودوکوشش می تشکیل مربوط های وسازمان وپرورش
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 ومربیان معلمان شوراهای در مربوط مسائل طرح ازطریق مدرسه واداری بهبودامورآموزشی،پرورشی

 . ودیگرکارکنان

 مربوط. های دستورالعمل اساس بر اداری دفاتر و اسناد پلمپ و ،تکمیل تنظیم 

 های دستورالعمل و ها هبخشنام اساس بر مالی اسناد و تنظیم  ماه مهر پایان تا دبیرستان مالی شورای تشکیل 

 . مربوطه

 .مسئولیت حفظ ونگهداری کلیه ی اموال و صدور اعالم وصول در مدرسه و پاسخگویی در موارد  لزوم 

  می شود.چسب اموالی که جدیداً خریداری بربررسی و مراقبت دائمی از اموال  و صدور اعالم وصول و الصاق 

 دفاتر امتحانات اسناد و مدارک هرستف موظف است  سمت تغییر هنگام مدیر مدرسه به  ،

 برابر نسخه رادرچهار مدرسه و وسایل اموال صورت چنین وهم ودفاترامورمالی آمار،اموال،اندیکاتور،بازرسی

 اداره رابه نسخه یک ، است شده معین اداره ازسوی که ویافردی ازتاییدمدیرجدیدمدرسه وپس تنظیم مقررات

 انتقاالت و نقل سند عنوان رابه سوم نسخه و بایگانی رادرمدرسه دوم سخهن و ارسال منطقه وپرورش آموزش

 .و نسخه چهارم را به موسسه ارسال نماید. نگهداری خود برای

 عنداللزوم ارجاعی امور سایر انجام  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یا مشاور پایه  معلم راهنما سازمانی پست وظایف شرح

 

 ل کار ، قبل از دانش آموزان و ترک محل خدمت پس از خروج تمامی دانش آموزان.حضورموثر در مح 

 قرآن کریم:      

 و مومنین کسانی هستند که امانت ها و عهدها یی را که

 می بندند ، مراعات می کنند

 23، سوره ی معراج آیه  8سوره مومنین ،آیه                                             
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  در دفاتر مربوط و ارائه و آموزشی و ثبت کلیه موارد انضباطی و لیست عکس دار دانش آموزان تهیه دفتر انضباطی

 فردی و گروهی. و مشاوره تذکرات 

 افزایش و امور بهبود و آنان وظایف صحیح اجرای  جهت همدرس کارکنان و معاونین سایر با تعامل ایجاد و همکاری 

  . مدرسه در وری بهره

 و داخل های ظرفیت و امکانات از گیری بهره در ها آن اولیای و آموزان دانش کارکنان، سایر با مشارکت و همکاری 

  مدرسه. از خارج

 پرورشی و آموزشی های فعالیت و اه برنامه موقع به و صحیح اجرای  درجهت مدرسه کارکنان سایر با همکاری 

  مقررات. و ضوابط براساس مدرسه

 شکوفایی برای دهنده پرورش و آموزنده محیطی ایجاد در کارکنان سایر و مدیر با  مشارکت و همکاری 

 .ها آن فردی های تفاوت با متناسب آموزان دانش مختلف استعدادهای

 وری بهره افزایش منظور به محوله یفوظا و ها فعالیت از اجرایی تقویم تنظیم و تهیه . 

 آنان اولیاء به موقع به رسانی اطالع و آموزان دانش غیاب و حضور و کردار ، رفتار بر کنترل و مراقبت در همکاری.  

 ضوابط براساس ها آن عملکرد از مستمر ارزشیابی و مدرسه دبیران وظایف و ها فعالیت انجام برحسن نظارت ، 

   مدیر. به معرفیو   شایسته و فعال ، ساعی ، کوشا بیراند شناسایی همچنین

 ایام ها، مناسبت آغازین، مراسم نظیر مدرسه فراگیر و عمومی های فعالیت اجرای و نظارت ریزی، برنامه در همکاری 

 آموزشی اردوهای و بازدیدها ،... و ورزشی و هنری فرهنگی، آموزشی ، علمی ، قرآنی های فعالیت جماعت، نماز ،...ا

  پرورشی. و

 درجهت اقدام و مدرسه محیط و آموزان دانش بهداشتی و ایمنی شرایط تأمین بر نظارت و مدیریت در همکاری 

  آموزان. دانش وعده میان تغذیه بر نظارت و آنها با مقابله و احتمالی حوادث و سوانح ها، بیماری از پیشگیری

 ،ها و ارزیابی و  مهارت و آگاهی سطح باالبردن منظور به داومم مطالعه در سعی و پژوهش و تحقیق خودآموزی

 تجزیه و تحلیل آزمون های هماهنگ و ارائه بازخورد آن به دانش آموزان و دبیران 

 در وهمکاری...(  و آموزی دانش شورای مربیان، و اولیاء انجمن مدرسه،  شورای جلسات تشکیل و ریزی برنامه 

 . اعضا فعال حضور برای سازی زمینه چنین هم و معلمان یشورا  و درسی های گروه تشکیل

  برگزاری جلسه معارفه با تک تک دانش آموزان در ابتدای سال تحصیلی و شناخت دقیق تر شرایط اختصاصی آنها

 و ثبت آن در دفتر مشاوره 

 مربوط مقررات و ضوابط مطابق آموزان دانش سازماندهی و نام ثبت منظور به اقدام و ریزی برنامه . 

 مقرر. زمان در دبیران پرسنلی مدارک و مدرسه رسمی دفاتر تنظیم و تهیه منظور به اقدام  

 -.نظارت بر حضور و غیاب و تاخیر دانش آموزان ،ثبت موارد ، تماس با اولیا و پیگیری آنها 

 معلمان سایر به نیرسا اطالع و مدیر سوی از ارجاعی...  و ها نامه آیین ها، دستورالعمل ها، بخشنامه اجرای . 

 مدیرمدرسه به ارائه جهت محوله وظایف برابر شده انجام های فعالیت درخصوص الزم های گزارش تنظیم و تهیه . 
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 درس کالس در دبیر حضور عدم مواقع در و تفریح ساعات در آموزان دانش رفتار و ها فعالیت بر مراقبت و نظارت  

 رجوع ارباب تکریم راستای در مدرسه به مراجعین سایر و کنانکار آموزان، دانش والدین، به پاسخگویی  

  دسته بندی دانش آموزان )ضعیف ، قوی ، المپیادی و ...( و برنامه ریزی اختصاصی برای هر کدام از آنها 

 مدرسه کارکنان و آموزان دانش حجاب  و پوشش بر مستقیم مراقبت و نظارت  

 دینی مسائل و مدرسه مقررات ، انضباطی ی نامه آیین با نآموزا دانش آشناسازی و توجیه به اقدام  

 های نارسایی اخالقی، - رفتاری های ناهنجاری دارای آموزان دانش وضعیت بهبود برای اقدام و ریزی برنامه 

 اقدامات جهت  مدیر به ها آن معرفی لزوم صورت در و رازداری اصل حفظ با خانوادگی مشکالت و جسمانی

  مقتضی

 هداف آموزشی ، اخذ طرح درس دبیران و تعیین تاریخ آزمون های هر درس در طول نیمسال بیان ا  

 به ارائه جهت مربوط عوامل مشارکت و همکاری با مدرسه های فعالیت درخصوص الزم های گزارش تنظیم و تهیه 

 . مدیر

 وب تحت اداری توماسیونا دقیق اجرای و مدرسه های فعالیت در ارتباطات و اطالعات فناوری از گیری بهره 

 . مدرسه

 ایجاد انگیزه در دانش آموزان و آموزش صحیح شیوه مطالعه و فنون تمرکز و شیوه صحیح تست زنی 

  برگزاری آزمون های داخلی و دریافت و طرح سوال از دبیران پایه برای تشخیص سطح آموزشی دانش آموز و بر

 طرف نمودن اشکاالت درسی

 همراه دانش آموزان  بهنماز جماعت  حضور در 

 .هماهنگی و نظارت در گردش های علمی و بازدید ها و اجرای برنامه های تربیتی 

  .پذیرش اشتباهات و تالش در جهت رفع آن 

 . پوشش مناسب و عدم استفاده از هر گونه لوازم آرایشی و زیور آالت 

 عدم ترک بی مورد محل کار و پرهیز از گفتگو های بی مورد با همکاران . 

 لزوم. صورت در ارجاعی امور سایر انجام 

 

 معاون انضباطی شرح وظایف پست سازمانی
 

 صبحگاه زنگ از قبل دقیقه سی مدرسه در بموقع حضور  

 تأخیر ورود و تعجیل  -تخلفات و اختالفات دانش آموزان-رفتار-رسیدگی به برنامه انضباطی روزانه : پوشش

شده اخراج  ب و رسیدگی به دانش آموزانی که از کالسموزان غایآ کنترل و تماس با اولیاء دانشخروج و 

 اند.

 مدرسه با اولیا تماس پیگیری جهت ساعت یک بمدت تعطیلی از پس مدرسه در حضور  
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  ، رسیدگی به امر نظامت مدرسه ، با استفاده از نیروهای موجود ) مراقبت در حفظ نظافت و وضع بهداشتی

، اعمال کوشش های مستمر به منظور پیشگیری از بروز ضعف و کمبود در ایمنی مدرسه و دانش آموزان 

 این زمینه و چاره جویی نارسایی ها در هر مورد.

 پرورشی معاون هماهنگی با صبحگاه مراسم برگزاری  

 مقرر زمان راس درسی کالسهای تشکیل   

 انتصاب یا انتخاب نماینده کالس یا گروه های انضباطی با مشورت معلمین و ... 

  درمانگاه محل یا  992اورژانس فراهم کردن کمک های اولیه و درمان در موارد الزم و هماهنگی با 

  ثبت تأخیر و تعجیل کارکنان در خروج و مرخصی  اندبیردفتر حضور و غیاب دبیران و مراقبت از امضاء ،

 های مختلف ) استعالجی،ساعتی،استحقاقی،اضافه کار و ... (.

 مدرسه حیاط در آموزان دانش برجدی  نظارت و استراحت های زنگ اعالماعات تفریح و حضور فعال در س  

 غائبین گواهینمودن  بایگانی و مخصوص دفتر در آموزان دانش انضباطی موارد ثبت  

 آرم لباسهای لی، شلوارهای تنگ، لباس های پوشیدن از جلوگیری آموزان، دانش پوشش وضعیت بر نظارت 

و اجرای دقیق فصل  موها برای روغن و ژل از آموزان دانش استفاده عدم و نامناسب موی وضعیت دار،

 ششم آیین نامه اجرایی مدارس

 نظارت و کنترل سرویس رفت و آمد دانش آموزان و تعیین نماینده برای سرویس ها 

  یادداشت نمودن موارد انضباطی و موارد تشویقی دانش آموزان در دفاتر مربوطه 

 عاون پرورشی جهت برگزاری نماز جماعتهمکاری با م 

 به مدیر مدرسه  الزمو ارائه گزارش  الزم موارد در اولیا از دعوت و آموزان دانش انضباطی موارد به رسیدگی

 در موارد خاص

 و نظارت بر کار ایشان انتظامات گروه تشکیل و ها کالس انضباطی مسوولین کار بر نظارت  

 کالسها و دبیرستان اموال حفظ جهت کنترل و نظارت  

 آموزان دانش خروج بر نظارت و تعطیلی از پس بالفاصله مدرسه تخلیه  

  نظارت و همکاری در امر ثبت نام دانش آموزان 

 پذیرش اشتباهات و تالش در جهت رفع آن ها 
  غیر ضروری و وسایل پوشش مناسب و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی وزیور آالتداشتن 
 ی مورد محل کار و پرهیز از گفت و گو های بی موردعدم ترک ب 
 تحویل به موقع مدارک درخواستی به مسئول مربوطه جهت تشکیل پرونده 

  شرکت در شوراها و جلسات با نظر مدیر مدرسه و همکاری کامل در اجرای برنامه ها و خط و مشی های

 اجرایی مصوب
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  یا بیماری های خاص دارند و اقدام در جهت رفع شناسایی دانش آموزانی که ناهنجاری های رفتاری و

 مشکالت آنان از طریق مراجع ذیربط 

 حضور در مدرسه بصورت تمام وقت در طول سال تحصیلی و مواقع اضطراری 

  اداره کالس درس در غیاب معلم مربوطه 

  نظارت و شرکت در اردوهای داخل و خارج مدرسه 

 اران ، نگهبانان مدرسه زاران ، سرایدنظارت بر فعالیت های خدمتگ 

 ... کسب اطالع و آگاهی از سیستم دفترداری ، بایگانی ، کپی ، ثبت نمرات و 

 .انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم 
 

 
 

 معاون پرورشی شرح وظایف پست سازمانی
 

 .حضور فعال در مدرسه قبل از دانش آموزان و خروج پس از اتمام کار روزانه 

 یات و رهنمودهای امام راحل و مقام معظم رهبری و اهداف هشتگانه مصوب شورای عالی توجه مستمر به منو
آموزش و پرورش و سیاست های فرهنگی و برنامه ریزی برای تحقق انها متناسب با ویژگی های مدرسه و 

 دانش آموزان ، پس از تصویب شورای مدرسه 
 ا ها،ایاام  آغازین،مناسابت  نظیرمراسام  ساه وفراگیرمدر عماومی  فعالیتهاای  واجارای  ریزی،نظاارت  برنامه...، 

 ، آموزشای  واردوهاای  ورزشای،بازدیدها  و فرهنگی،هنری ومسابقات وگروهی قرآنی های فعالیت نمازجماعت،
 اجتماعی . –ی و فرهنگی پرورش

 درتهیه وهمکاری ها برنامه با ومتناسب ضوابط براساس بدنی وتربیت پرورشی حوزه نیروهای دهی سازمان 
 مربوطه. تحصیلی دوره با مطابق ،مصوب وبرنامه درسی مواد جدول براساس مدرسه هفتگی برنامه یموتنظ

 نظارت بر حسن اجرای نماز جماعت،فعالیت های قرآنی و تعظیم شعائر دینی و انقالبی 

  نظارت بر اجرای شیوه نامه ها،بخشنامه ها و دستورالعمل های حوزه پرورشی ئ تربیت بدنی ، سالمت و
 ارسالی از منطقه و موسسه امور تربیتی و  و اورهمش

  تهیه و تنظیم گزارشی از عملکرد پرورشی مجتمع برای مدیریت موسسه و اداره آموزش و پرورش 

  نظارت بر کیفیت برنامه های آموزش خانواده و برنامه ریزی به منظور تعامل و ارتباط سازنده با اولیاء بطور
 ان در راستای تقویت مبانی تربیتی.فردی و انجمن اولیاء و مربی

 های وانجمن شوراها مشارکت ازطریق مجتمع بدنی تربیت پرورشیتقویم اجرایی   و ساالنه برنامه تهیه 
 به رسانی واطالع مدرسه درشورای تصویب مدیرجهت به وارائه آموزان دانش و مدرسه،کارکنان،اولیاء  رسمی
 به منظور ارتقاء بهره وری آنهاواولیاء آموزان کارکنان ، دانش به موقع

 مصوب اهداف به بخشیدن تحقق جهت الزم زمینه سازی درفراهم بامدیروسایرمعاونین وهماهنگی همکاری 
 گیری ازامکانات آنهاوبابهره واولیای آموزان کارکنان،دانش ومشارکت باهمکاری تحصیلی یا ه دوره یا دوره

 .ازمدرسه وخارج داخل های وظرفیت
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 مدرسه وکارکنان آموزان دانش ومحیطی(وایمنی بهداشتی)عمومی،فردی مناسب شرایط تأمیندر همکاری 
وعده  میان ازتغذیه نیزمراقبت آنهاو با مقابله و احتمالی وحوادث ها،سوانح ازبیماری پیشگیری درجهت واقدام

 .آموزان ی دانش

 مبتنی زندگی ی مهارتها ظورتوسعهمن به آنها واولیای آموزان کارکنان،دانش بین تعامل درایجاد همکاری 
 .ورفتاراسالمی براخالق

  رایانه. دانش کار باآشنایی با 

 ومشارکت باهمکاری مدرسه بدنی وتربیت پرورشی فعالیتهای درخصوص الزم های گزارش وتنظیم تهیه 
 .مدیر به ارائه جهت همربوط عوامل

 ها،جشنواره گردهمایی ، پرورشیو آموزشی های دوره در شرکت و خود ای حرفه های مهارت توسعه 
 .ومقررات ضوابط مطابق کارکنان شرکت درجهت وهمکاری مرتبط هاوجلسات

 مدرسه،انجمن وشوراهای آموزشی های مرتبط)گروه جلسات تشکیل جهت ریزی دربرنامه همکاری 
 . اعضاء حضورفعال برای سازی (وزمینه...و آموزی دانش وشورای معلمان اولیاءومربیان،شورای

 وتربیت پرورشی حضورکارکنان عدم درصورت ویژه به بدنی وتربیت پرورشی های برنامه داشتن نگه فعال 
 .مدرسه بدنی

 از مساتمر  وارزشایابی  بادنی  وتربیات  پرورشای  حوزه انسانی عوامل وظایف و ها فعالیت انجام برحسن نظارت 
ی سایر معاونان باهمکار وشایسته الکوشا،ساعی،فع کارکنان شناسایی همچنین ، ضوابط براساس آنها عملکرد

 و معرفی به مدیر مجتمع به منظور تقدیر و تشویق آنها 

 تفویض اختیارات براساس  وی درغیاب مدرسه بدنی وتربیت امورپرورشی مدیردرزمینه های مسئولیت انجام 
 .شده

 آنان پرورشی نقش ایفای برای وسایرکارکنان معلمان مشارکت جلب. 

 دانش های تشکل ازطریق ویژه به آنها با صمیمی و مؤثر ارتباط ایجاد و آموزان دانش فعال مشارکت جلب 
 .بدنی وتربیت پرورشی های درفعالیت شرکت منظور به آموزی

 نظارت بر کیفیت تدریس دروس پرورشی با توجه به بخشنامه های مربوطه 

 های علمی و ...شرکت فعال خود و سایر نیروهای تربیتی در دوره های آموزشی ، سمینار 

 تحصیلی سال ازآغاز قبل تجهیزات و فضا سازی درآماده همکاری . 

 مربوط ومقررات ضوابط مطابق آموزان دانش دهی وسازمان نام وثبت ریزی دربرنامه همکاری. 

 نمازخانه،کتابخانه،واحاد  یبادن  تربیات  و پرورشی فضاهای به مربوط امور و ها برفعالیت ونظارت ریزی برنامه( 
 .آنها تجهیز و توسعه و (مدرسهو اتاق ورزش و ...  وبصری سمعی

 شغلی وظایف به مربوط وسایرجلسات بدنی وتربیت پرورشی وجلسات شوراها منظوربرگزاری به ریزی برنامه. 

 تشاکل  ازطریاق  ویاژه  به باآنان مؤثروصمیمی وایجادارتباط آموزان دانش های تشکل با فعال مشارکت جلب 
 .بدنی وتربیت پرورشی های درفعالیت شرکت منظور به آموزی دانش های

 اولیاءومربیان انجمنی باهمکار والدین با مؤثر وتعامل مشارکت جلب منظور بهی ریز برنامه. 

 وظاایف  مادیردرچارچوب  ازساوی ی ارجااع ی هاا  هاوبخشانامه  نامه ها،شیوه ها،دستورالعمل نامه آیین اجرای 
 .محوله
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 مدرسهی بدن وتربیتی پرورشی ها فعالیت و ها برنامهی ارزشیاب و براجرا نظارت. 

 مدرسه آموزان دانش وسالمتی تربیت های ازپرونده مناسب واستفاده نظارت برایجاد،تکمیل. 

 مربوط معاونی باهمکار ومشاورهی راهنمای برامور وپیگیری نظارت. 

 یرفتاراسالم و قبراخالی مبتنی زندگ های مهارت وتوسعه خانواده آموزشی ها برنامه برکیفیت نظارت. 

 ازسوی شده اعالم های سیاست مطابق آموزان دانش برنامه وفوق فراغت اوقاتی ساز غنی ریزی برنامه 
 .ذیربط مراجع

 آموزی دانش های ومشارکت رسمی های تشکل یابی وارزش دهی،نظارت سازمان. 

 ی فرهنگی ها پرورش،کانونو آموزشی مراکزقرآن بهی وهنری ،فرهنگیدرامورقرآن مستعد آموزان دانش معرفی
 ... وی و موسسه تربیت

 مشاورین،مربی شاملی بدن وتربیتی پرورش معاونی ها اززیرمجموعهی درارزشیاب بامدیرمدرسهی همکار 
 .سالمت ومراقبینی بدن تربیتی ،مربیپرورش

 جلسات برگزاری ازطریق والدین و آموزان کارکنان،دانش در الزم ایجادبصیرت  

 فرهنگی تهاجم درحوزه ونظام انقالب دشمنان باعملکرد منظورآشنایی به رهنگسازیوف رسانی اطالع . 

 به وارائه مربوط عوامل ومشارکت باهمکاری مدرسه فعالیتهای درخصوص الزم های گزارش وتنظیم تهیه 
 .مدیر

 مقررات و بطضوا برابر مراجعین سایر و آموزان،کارکنان دانش ، والدین به موقع بهی رسان واطالعی پاسخگوی. 

 راهکارهای ارائه جهت علمی وارتقای الزم های مهارت منظورکسب به وپژوهش بررسی،مطالعه،تحقیق 
 .تصدی مورد شغل درزمینه مناسب

 الزم های وگزارش ومکاتبات نویس پیش تهیه. 
 پذیرش اشتباهات و تالش در جهت رفع آن ها. 
  وزیور آالتپوشش مناسب و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی. 
 عدم ترک بی مورد محل کار و پرهیز از گفت و گو های بی مورد. 
  مدارک درخواستی به مسئول مربوطه تحویل به موقعپاسخگویی به موقع به بخشنامه های ذیربط و 

 لزوم درصورت سایرامورارجاعی انجام. 
 

 
 

 

 شرح وظایف پست سازمانی معاون فناوری
 

 های آموزشی و پرورشی در  ها و فعالیت ز به کار روزانه و مادامی که برنامهحضورفعال درمدرسه قبل از آغا
 جریان است و خارج شدن از آن پس از خروج تمامی دانش آموزان از مدرسه مطابق با ضوابط.

 .همکاری در برنامه ریزی و ثبت نام و سازماندهی دانش آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط 
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 ر و سایر معاونین وکارکنان آموزشگاه در فراهم سازی زمینه الزم جهت تحقق همکاری و تعامل با مدی
های تحصیلی با همکاری و مشارکت کارکنان، دانش آموزان و اولیای  بخشیدن به اهداف مصوب دوره یا دوره

رکنان های داخل و خارج از مدرسه. همکاری با سایر معاونین و کا آنها، و با بهره گیری از امکانات و ظرفیت
 آموزشگاه در جهت بهبود امور و افزایش بهره وری در مدرسه

 آموزان. های ساالنه آموزشی با رعایت ضوابط از طریق مشارکت اولیاء، کارکنان، دانش تهیه برنامه  همکاری در 
  همکاری جهت برنامه ریزی به منظور جلب مشارکت معلمان و سایر کارکنان مدرسه برای ایفای نقش فناوری

 آموزشی وتربیتی.و 
  شناسایی کارکنان کوشا، ساعی، فعال و شایسته در زمینه استفاده از فناوری های نوین آموزشی ومعرفی به

 مدیر به منظور تقدیر و تشویق آنها.
 های مرتبط با فناوری های نوین آموزشی و فراهم نمودن  همکاری در برنامه ریزی، نظارت و اجرای فعالیت

 ری مسابقات رایانه ای .امکانات جهت برگزا
 آموزان وکارکنان مدرسه  همکاری در تأمین شرایط مناسب بهداشتی )عمومی، فردی و محیطی( و ایمنی دانش

 در سایت رایانه .
 ها و جلسات  ها، جشنواره های آموزشی و پرورشی، گردهمایی ای خود و شرکت دردوره های حرفه توسعه مهارت

 ارکنان مطابق ضوابط و مقررات.مرتبط و همکاری در جهت شرکت ک
  همکاری در تهیه، تنظیم و اجرای برنامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و امتحانات و اطالع رسانی به موقع به

 اولیاء و دانش آموزان و ارائه به مدیر.
 های ارجاعی  ها، دستورالعمل های الزم درخصوص فعالیت های مدرسه ،اجرای بخشنامه تهیه و تنظیم گزارش

 از سوی مدیر در چارچوب وظایف محوله.
  تحویل اسناد و صورت اموال و وسایل مربوطه ) سایت رایانه ، آزمایشگاه و مستند سازی منسجم اطالعات و

 درصورت تغییرسمت به مسئول مربوط طبق مقررات.  کارگاه (
 بق ضوابط مربوط به های دیداری و شنیداری مطا همکاری در تهیه، بررسی و توزیع کتب، نشریات، رسانه

 فناوری ورایانه.
  ، ساماندهی و نظارت بر عملکرد تجهیزات حرارتی ، برودتی ، ایمنی و امنیتی ، روشنایی ، الکتریکی

الکترونیکی و مکانیکی سایت رایانه ، کارگاه و آزمایشگاه مدرسه و ارائه گزارش الزم به مدیر در جهت رفع 
 نها به منظور حفاظت از اموال و جلوگیری از وقایع احتمالی.نقایص موجود و افزایش ضریب ایمنی آ

 های هوشمند و تالش در  زات موجود در سایت رایانه و کالسینظارت بر وضعیت رایانه ها ، سرور و سایر تجه
 رفع عیوب موجود در سیستم ها و ارائه گزارش به مدیر 

  ها ، اتصال به  بروز رسانی سیستم عامل  نرم افزاری و  نصب و راه اندازی سیستم های سخت افزاری و
اینترنت و یا سایر شبکه های مجاز اعالم شده از سوی وزارت آموزش و پرورش به نحوی که سایت رایانه 

 همواره قابلیت استفاده حداکثری را برای دانش آموزان و معلمین داشته باشد.
  محتواهای آموزشی و پرورشی مجاز ) معرفی تهیه آرشیو منظم و منسجم و نگهداری مناسب از نرم افزار و

شده از سوی وزارت آموزش و پرورش ( به نحوی که دانش آموزان و معلمین بتوانند به آن دسترسی آسان 
 داشته و از آن استفاده مطلوب نمایند.
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  شبکه و  فایروال و سیستم های امنیتویروس یاب و و بروز رسانی نرم افزارهای امنیتی رایانه ها اعم از نصب
 سایر ابزارهای کنترلی بر روی سیستم های مدرسه و سایت رایانه .

 انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم 

 

 

 مسئول سایت  سازمانی پست وظایف شرح
 

 در پرورشی و آموزشی های فعالیت و ها برنامه که مادامی و روزانه کار به آغاز از قبل درمدرسه حضورفعال 

 .ضوابط با مطابق مدرسه از آموزان دانش تمامی خروج از پس آن از شدن خارج و است جریان
 اهداف به بخشیدن تحقق جهت الزم زمینه سازی فراهم در کارکنان سایر و مدیر با تعامل و همکاری 

 بهره با و آنها، اولیای و آموزان دانش کارکنان، مشارکت و همکاری با تحصیلی های دوره یا دوره مصوب

 .مدرسه از خارج و داخل های ظرفیت و کاناتام از گیری

 مدرسه. در وری بهره افزایش و امور بهبود جهت در آموزشگاه کارکنان با همکاری 

 با متناسب آموزان دانش مختلف استعدادهای شدن شکوفا برای دهنده پرورش و آموزنده محیطی ایجاد 

 .آنها فردی های تفاوت

 و ها جشنواره ها، گردهمایی پرورشی، و آموزشی های دردوره شرکت و خود ای حرفه های مهارت توسعه 
 .مقررات و ضوابط مطابق کارکنان شرکت جهت در همکاری و مرتبط جلسات

 چارچوب در مدیر سوی از ارجاعی ...و ها نامه شیوه ها، نامه آیین ها، دستورالعمل ها، بخشنامه اجرای 

 .محوله وظایف

 و مربوط عوامل مشارکت و همکاری با مدرسه های فعالیت صوصدرخ الزم های گزارش تنظیم و تهیه 
 .مدیر به ارائه

 راهکارهای ارائه جهت علمی ارتقای و الزم مهارتهای کسب منظور به پژوهش و تحقیق ، مطالعه ، بررسی 

 تصدی مورد شغل زمینه در مناسب

 موجود عیوب رفع در تالش و هرایان سایت در موجود تجهیزات سایر و سرور ، ها رایانه وضعیت بر نظارت 

 را کارشناس مربوطه حضور به نیاز که هایی عیب رفع خصوص در مدیر به گزارش ارائه و ها سیستم در

 .دارد

 به اتصال ، ها عامل سیستم رسانی بروز و افزاری نرم و افزاری سخت های سیستم اندازی راه و نصب 

 رایانه که سایت نحوی به پرورش و آموزش وزارت سوی از شده اعالم مجاز های شبکه سایر یا و اینترنت

 .باشد داشته معلمین و آموزان دانش -برای را حداکثری استفاده قابلیت همواره

 معرفی ) مجاز. پرورشی و آموزشی محتواهای و افزار نرم از مناسب نگهداری و منسجم و منظم آرشیو تهیه 

 آسان آن دسترسی به بتوانند معلمین و آموزان دانش که نحوی به ( پرورش و آموزش وزارت سوی از شده

 .نمایند مطلوب استفاده آن از و داشته

 مدرسه سایت وب در موجود محتواهای کنترل و نگهداری و حفظ ، اطالعات و اخبار رسانی بروز ، نظارت 

 . باشد محتوایی یا و فنی اشکال هرگونه فاقد و روز به همواره که نحوی به
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 که ... و آموزان دانش ، مدرسه اختصاصی اطالعات امنیت و سایت وب ایمنی ضریب از ناطمینا و دقت 

 و یافته اطالعات دسترسی این به نتوانند غیر افراد که نحوی به گیرد می قرار مدرسه سایت وب روی بر
 .گردد لحاظ افراد خصوصی حریم رعایت

 های حمله ، کردن هک ) یالاحتم وقایع بروز نزما در ذیربط مسئولین سایر و مدیر به سریع رسانی اطالع 

 تا های مربوطه پیگیری انجام و مشکل رفع منظور به ...( و نامناسب اطالعات و کلمات درج ، اینترنتی

 .نتیجه حصول

 استفاده بر نظارت نحوه خصوص در والدین و کارکنان برای سازی فرهنگ و رسانی اطالع جلسات برگزاری 

 و ابزار این از دراستفاده آموزان دانش برای است ممکن که وقایعی و خطرات و ... و انهرای از آموزان دانش
 .گردد حادث مجازی فضای

 ها برترین ارائه و مدرسه آموزان دانش و کارکنان بین در پرورشی و آموزشی محتوای تولید جشنواره برپایی 

 موزش و پرورش و موسسهابالغی آ های سیاست با مطابق منطقه پرورش و آموزش اداره به

 مراجع از آنها تهیه جهت مدرسه نیاز مورد یپرورش و آموزشی محتواهای خصوص در مدیر به پیشنهاد ارائه 

 آموزش و پرورش و موسسه  سوی از شده تایید معتبر و مجاز قانونی

 درسی های برنامه آزمایشی اجرای و ارزشیابی ، سنجی نیاز های پروژه اجرای در همکاری. 

 نوین های فناوری بر مبتنی پرورشی و آموزشی محتوای از استفاده جهت هماهنگی و نظارت ، ریزی رنامهب 

 .رشد ملی شبکه های ظرفیت و

 ارائه جهت مدیر به پرورشی و آموزشی افزارهای نرم و الکترونیکی محتوای تولید جهت پیشنهاد ارائه 

 .متبوع پرورش و آموزش اداره به گزارش

 مدرسه رایانه سایت در موجود وسایل و لوازم فهرست متنظی و تهیه. 

 رایانه. سایت تجهیزات خرید در مدیر با فنی همکاری 

 می صورت آموزان دانش و معلمین توسط که رایانه سایت های فعالیت خالصه ثبت دفتر نگهداری و تهیه 

 .پذیرد

 وری. بهره افزایش منظور به محوله وظایف و ها فعالیت از اجرایی تقویم تنظیم و تهیه 
 الزم. های گزارش و مکاتبات و نویس پیش تهیه 
 .پذیرش اشتباهات و تالش در جهت رفع آن ها 
 .پوشش مناسب و عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی وزیور آالت 
 .تحویل به موقع مدارک درخواستی به مسئول مربوطه جهت تشکیل پرونده 

 ورت لزوم.انجام سایر امور ارجاعی مربوط در ص 

 

 

 

 مسئول پورتال پست سازمانی شرح وظایف
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 حضور به موقع در محل کار 

  شرکت در کالس مدیریت محتوای پرتال 

 ارتقاء دانش و تالش در جهت کسب مهارت بیشتر در کار با نرم افزار مورد نظر   

 دریافت نام کاربری و کلمه عبور از اداره فناوری اطالعات و تالش در جهت حفظ آن 

  روزرسانی اطالعات درج شدهه بو جمع آوری اطالعات جهت درج در پرتال طراحی ، به روز رسانی و 

 مدیریت محتوای پرتال شامل ایجاد صفحات ،درج اطالعات ، مدیریت اسناد ،صفحات و تصاویر  

  بررسی سایتهای مرتبط با حوزه کاری مرکز جهت درخواست درج 

 فناوری اطالعات معاونرصورت نیاز گزارش به رفع مشکالت پیش آمده در پرتال و د 

 انجام پیگیریهای مورد نیاز تا بر طرف شدن مشکل گزارش شده به پرتال مرکز 

 کنترل پرتال به صورت دوره ای جهت رفع نواقص و ارائه پیشنهادات در جهت بهینه سازی آن 

  نظارت، کنترل و تسهیل فرآیند جمع آوری اطالعات و اخبار 

  به سایر کارکنان  مناسب جهت ارائه خدمات بهینه و ارتقا دانش فنی مسئول پرتالایجاد بستر  

  برطرف کردن مشکالت اتوماسیون 

 شرکت در جلسات،شورا های دبیران و همایش های مرتبط با شغل مورد تصدی 

 پذیرش اشتباهات وتالش برای رفع آنها 

 وبی مورد با همکاران عدم ترک محل کار بدون دلیل وپرهیز از گفتگو های طوالنی 

 حضور فعال در نماز جماعت 

 انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم 

 

 

 کارشناس روابط عمومی پست سازمانی شرح وظایف

 

 حضور به موقع در محل کار 

 .تالش برای حسن اجرای بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوط به شغل مورد تصدی 

 مسایل مرتبط با آموزش وپرورش در صورت درخواست مدیریت. مطالعه وبررسی روزنامه ها واستخراج  

 .تهیه گزارش ازفعالیت های مجتمع وجمع بندی جهت ارایه به مدیریت  
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 .همکاری دربرگزاری جشن ها و همایش ها و سایرمراسم باواحدهای مربوط  

 .نظارت برانجام امورتشریفات وپذیرایی مدعوین با همکاری واحدهای مربوط  

 شورای کارکنان اجرایی با مجوز مدیر در صورت لزوم.شرکت در 

 .تهیه نشریات تبلیغاتی ؛فنی وخبرنامه های داخلی و ... برابر مقررات در صورت لزوم 

  افکارعمومی درمسایل آموزش وپرورش به مدیر.نقطه نظرها و انتقال  

 می جهت ارائه ی بررسی ، مطالعه ،تحقیق ؛ پژوهش به منظور کسب مهارتهای الزم و ارتقاء عل

 راهکارهای مناسب در زمینه ی شغل مورد تصدی.

 حضور به موقع در محل کار و ترک مدرسه پس از خروج تمامی دانش آموزان 

 پذیرش اشتباهات وتالش در جهت رفع آن 

 مطالعه کامل متن قرارداد حقوقی 

 عدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی مناسب و پوشش 

 ار و پرهیز از گفت گو های بی مورد با همکارانعدم ترک بی مورد محل ک 

  مراجعان در چارچوب وظایف مربوط پاسخگویی مناسب به کلیه تماس های حضوری و غیر حضوری 

 های فعالیت و اقدامات ، طرحها خصوص و کارکنان در  آموزان ،دانش ازاولیا خواهی نظر و سنجی فکارا 

 مجتمع

 سئول مربوطه جهت تشکیل پروندهتحویل به موقع مدارک درخواستی به م 

  مورد تصدی در صورت لزوم پستانجام سایر امور ارجاعی در چارچوب 

 حضور فعال و مستمر در نماز جماعت 

 انتقال پیام های دریافتی از مراجعان به سایر همکاران و بالعکس 

 

 

 

 

 پست سازمانی مسئول امور مالیشرح وظایف 
 

 صدور چک اعم از چک های حقوقی  / رسیدگی به اسناد و هزینه ها)ی صدور کلیه اسناد پرداختی حسابدار

 (.. ،پرداختی و غیره

 حاسبه و تهیه فهرست مربوط به تأمین اجتماعی کارکنانم 

  انجام امور مالی مربوط به ثبت نام و پیگیری وصول مطالبات مجتمع با تاکید بر شهریه ها 

  الزمحفظ و نگهداری اموال مجتمع با اتخاذ تدابیر 

 پاسخگویی ممیزی اداره مالیات و حسابداری موسسه 
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  رسیدگی به پیش پرداختها و علی الحسابها و اسناد و مدارک مربوط از نظر رعایت و اجرای قانون و مقررات

 مالی

  انجام امور مربوط به تشخیص و تعیین سرفصل حساب،تهیه تراز عملیات ،تهیه و تنظیم حساب ماهانه در

 موعد مقرر

 گی و اظهارنظر و اقدام در مورد مسائل و مشکل مالی و حسابداریرسید 

  نظارت و مراقبت در حسن اجرای بودجه ،جریان امور واحد سرپرستی ،اتخاذ تدابیر و ارائه راهنمایی الزم به

 منظور باال بردن سطح معلومات کارکنان واحد در جهت بهبود امور جاری

 اظهار نظر در مورد نحوه اجرای آنها مطالعه قوانین بودجه و مقررات مالی و. 

 های کسور مالیاتی تهیه و تنظیم صورت حساب 

 تهیه و تنظیم گزارشهای مالی اعم از ترازنامه ،صورت مغایرت مالی و غیره 

 و ارتباط موثر و سازنده با  و به امضاء رساندن اسناد و چک های صادره مجتمعحساب  برقراری ارتباط با ذی

 موسسه

 رتباط با مسئول تدارکات و کارپردازان مراکز جهت ایجاد هماهنگی الزمبرقراری ا 

 بایگانی کلیه قراردادها ،اسناد حسابداری ، احکام ، نامه ها ، آئین نامه ها و بخشنامه ها و غیره 

 و کمک به مدیر در تنظیم دفتر بودجه ساالنه انجام کلیه امور مربوط به تأمین اعتبار درخواستهای خرید کاال 

 مدرسه

 کنترل مانده اعتبارات و پیش پرداختها و صورت حسابهای سنوات قبل و واریز آنها 

 تهیه کلیه ضمائم الزم جهت صدور سند نظیر گزارش کار ،مجوزهای پرداخت و گزارش تأییدکار 

 پیگیری امور مربوط به ارسال چک های بدهی مالیاتی ،کسورات ،غیبت ،تأخیر و غیره 

 و ارائه تراز هر سه ماه یکبار به موسسه الت اسناد حسابداری سنوات قبلرسیدگی به رفع اشکا 

 و رعایت کدینگ های ابالغی بنیاد و موسسه تهیه و تنظیم فرم های مورد نیاز واحد های مالی 

  مختلف کاری های  در زمینه مدیرارائه گزارشات مختلف درخواستی 

 ات بنا به ضرورتشرکت در جلس 

  اقدام در جهت رفع آنهاپذیرفتن اشتباهات و 

 حضور فعال در نماز جماعت 

 جهت تشکیل پرونده  هتحویل به موقع مدارک به مسئول مربوط 

 عدم ترک محل کار بدون هماهنگی وپرهیز از گفت و گو های طوالنی و بی مورد با همکاران 

 در صورت لزوم انجام سایر امور ارجاعی 
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 کتابدار شرح وظایف پست سازمانی

 ه موقع در محل کارحضور ب  

  همکاری با رییس و مسوولین واحد متبوع در انجام وظایف مربوطه 

 نظور ایجاد محیط مناسب جهت مطالعه در سالن کتابخانه ه مدقت و مراقبت الزم ب 

 و تهیه آمارهای خواسته شده  ، پاسخگویی به بخش نامه هاتهیه پیش نویسهای اداری مربوط به امور کتابخانه

 سووالن از طرف م

  تهیه و تنظیم فیش برای کتابهای موجود در کتابخانه به نحوی که به سهولت در دسترس متقاضیان قرار گیرد 

 تحویل کتب مورد درخواست در قبال اخذ رسید و درج در دفتر تحویل کتب طبق ضوابط 

 آشنایی با دانش کار با رایانه  

  آشنایی با نرم افزارهای مربوط  به کتابداری 

 داری نشریات وارده به کتابخانه و تنظیم فهرست الزم برای آنها  نگاه 

  ها و تهیه فهرست برای آنها  شماره گذاری کتابموضوع بندی و 

  طبقه بندی کتب و نشریات موجود در کتابخانه 

  تنظیم کتب در قفسه ها مطابق سیستم جاری در کتابخانه ها 

 ات مورد درخواست آنها در آن منعکس می باشد راهنمایی مراجعین نسبت به کتابهایی که موضوع 

  تحویل گرفتن مجدد کتابها و قرار دادن آنها در محل مربوطه 

  تهیه فهرست کتب امانتی که مسترد نگردیده و اقدام الزم بمنظور استرداد 

 فه ثبت کتب تحویلی یا خریداری شده در دفتر کتابخانه با درج کلیه مشخصات و تعیین فیش مربوطه و اضا

 نمودن به سایر فیشها در محل ذیربط 

 با صالحدید مدیر واجرای امور مربوطه های مختلف برگزاری نمایشگاه 

 همکاری و حضور در نمایشگاه یاد یار مهربان و نمایشگاه بین الملی کتاب تهران 

 و دانش آموزان تعامل با همکاران 

  پاسخگویی به مراجعین 

 غل مورد تصدی،توسعه مهارت های حرفه ای خود و شرکت در دوره مطالعه و تحقیق وپژوهش در زمینه ش

 های اموزشی وپرورشی،گردهمایی ها وجشنواره ها

 شرکت در جلسات،شوراهای دبیران و همایش های مرتبط با شغل مورد تصدی 

 عدم ترک محل کار بدون دلیل وپرهیز از گفتگو های بی مورد با همکاران 

 رگونه لوازم آرایشیپوشش مناسب وعدم استفاده از ه 

 پذیرش اشتباهات و اقدام  به موقع در رفع آنها 
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  در صورت لزومانجام سایر امور ارجاعی مربوط 

 

 

 

 پست سازمانی مسئول پژوهش وظایف شرح
 

 ضور به موقع در محل کارح 

  مدرسه سطح در پژوهشی امور مدیریت 

 آشنایی با دانش کار با رایانه 

  (  بار یک ماه دو هر)  اداره به شده انجام های دفعالیتومستن مکتوب گزارش ی ارائه 

  منطقه سرای پژوهش با مستمر همکاری 

 آموزش طرح خوارزمی، جشنواره)پژوهش و درامرتحقیق فعال معلمان و آموزان دانش حمایت و هدایت 

 علمی و ... ( المپیادهای ، پژوهنده معلم برنامه ، محور پژوهش

 مطلوب اجرای جهت ریزی برنامه ویژه به آموزشگاه سطح در پژوهشی های لیتفعا سالیانه  ریزی برنامه 

 پژوهش ی هفته

 استفاده منظور به(تحقیقات آرشیو)برتر های پژوهش و تحقیقات به آموزشگاه ی کتابخانه از محلی اختصاص 

 .آموزان دانش و معلمان بهینه

 پژوهش و تحقیق به آموزان دانش و معلمان نساخت مند عالقه برای عملی راهکارهای بررسی و ریزی برنامه 

 پشتیبانی منظور به تحقیقات  زمینه در مورد نیاز  ابزار و مرجع  کتب و  منابع   تهیه  جهت در  مقتضی  اقدام 

 .پژوهشی های ازفعالیت

 ارائه طرح درس وهمکاری در برنامه ریزی کالس پژوهش 

  مدرسهاز پژوهشی خارج همراهی دانش آموزان شرکت کننده در فعالیت های 

  ئه فهرست مورد نیاز تجهیزات ولوازم اتاق پژوهشااربررسی و 

 شرکت در جلسات،شورا های دبیران وهمایش های مرتبط با شغل مورد تصدی 

  ءاولیا دانش آموزان و ،کارکنان تعامل با 

  تحویل به موقع مدارک درخواستی از طرف مدرسه 

 پاسخگویی به مراجعین 

  نمون برگ قرارداد حقوقیمطالعه دقیق 

 پوشیدن لباس های مناسب وعدم استفاده از هرگونه لوازم آرایشی 

 پذیرش اشتباهات خود وکوشش در رفع آنها 
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 حضور فعال در نماز جماعت مدرسه 

  .عدم ترک محل کار بدون دلیل و پرهیز از گفت و گوهای بی مورد با همکاران 

 انجام سایر امور ارجاعی در صورت لزوم 

 

 

 

 پست های سازمانی کارشناس آزمایشگاهشرح وظایف 
 

 حضور به موقع در محل کار 

  اسالمی در انجام وظایف محوله منطبق با معیارهایرعایت تقوی و اصول 

  آماده نمودن لوازم و وسایل مورد نیاز برای انجام آزمایش های مختلف 

 همراقبت و نگهداری از وسایل و مواد موجود در آزمایشگاه مدرس 

  تهیه و تنظیم فهرست و صورت لوازم موجود در آزمایشگاه و ارائه یک نسخه از آن به مدیر آموزشگاه جهت

 ثبت اقالم غیر مصرفی در دفتر اموال

  تهیه و تنظیم فهرست و صورت لوازم موجود در آزمایشگاه و نصب آن در آزمایشگاه 

  عملی و فعالیت های کارگاهیهمکاری الزم با دبیران در زمینه انجام آزمایش و تدریس 

  آماده نگه داشتن آزمایشگاه به طور دائم در طول هفته برای انجام آزمایش ها 

  نظافت وسایل آزمایشگاه و مرتب نمودن پس از خاتمه هر جلسه آزمایش 

  تهیه و نگهداری دفتر ثبت و یادداشت خالصه جریان آزمایش که توسط دانش آموزان و دبیران انجام می

 .گیرد

  شرکت در کالس های کار آموزی و باز آموزی به منظور آگاهی از کاربرد وسایل آزمایشگاهی و ایمنی محیط

 کار برای دانش آموزان

 آزمایشگاه در طول هفته با پاسخگویی به سواالت مراجعان در ارتباط 

 به عهده گرفتن وظایف دبیران در آزمایشگاه در غیاب آن ها 

  نظافت آزمایشگاه به وسیله خدمتگزاران آموزشگاه در انجامو نظارت مراقبت 

  خرید تجهیزات و لوازم آزمایشگاهیدر با مدیر و دبیران مربوطه همکاری 

 تعامل با مسئولین پژوهش مدرسه 

 پیگیری تهیه نرم افزار های مورد نیاز جهت آزمایشگاه 

 افزایش دانش کار بارایانه 

 آزمایشگاه. الزام دانش آموزان به استفاده از روپوش در 
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 پذیرش اشتباهات خود وتالش در جهت رفع آنها 

 پوشش مناسب،عدم استفاده از هر گونه لوازم آرایشی و زیور آالت 

 حضور در نماز جماعت 

  درصورت لزومانجام سایر امور ارجاعی مربوط 

 

 

 

 شرح وظایف پست سازمانی مشاور عمومی
 

 حضور به موقع در محل کار 

 دانش روان سالمت سطح ارتقای منظور به مدرسه در مشاوره و راهنمایی های عالیتف وانجام  ریزی برنامه 

 آنان تحصیلی و رفتاری – روانی مشکالت از پیشگیری و  حل برای  تالش و آموزان

 و راهنمایی های برنامه از آموزان دانش و ء اولیا ، مدرسه کارکنان آگاهی افزایش منظور به ریزی برنامه 

 مشارکت ی زمینه نمودن مفراه و مشاوره

 صورت در و آنان به تخصصی خدمات ارائه و خطر معرض در آموزان دانش شناسایی منظور به ریزی برنامه 

 پرورش و آموزش شناختی روان خدمات و مشاوره مراکز و ها هسته به آنان ارجاع نیاز

 فراوانی و تنوع آمار گزارش  ارائه و تهیه و آموزان دانش برای ای مشاوره الکترونیکی  پرونده تشکیل  

 آموزان دانش تحصیلی و رفتاری – روانی مشکالت

 آنان به مشورتی خدمات ارائه برای آنها نتایج از استفاده و شناختی روان های آزمون انجام 

 همکاری در استخراج نمرات میان ترم ،آزمون ها وتحلیل و اطالع رسانی به اولیاء 

 و نظارت مستمر بر تغذیه دانش آموزان و بوفه مدرسه درسیتوزیع کارنامه  همکاری  با معاون آموزشی در 

 همکاری در برنامه ریزی کالس های آموزش خانواده، تعیین مدرس واجرای آن 

 و ها روش از استفاده با شغلی ریزی طرح برای آموزان دانش به شغلی مشاوره و راهنمایی خدمات ارائه 

 مناسب ابزارهای

 کار با رایانه  آشنایی با دانش 

 و ضوابط اساس بر زندگی های مهارت  و آداب وآموزش شغلی ، تحصیلی  ریزی برنامه دروس تدریس 

 مربوطه های دستورالعمل

 این کیفی و کمی توسعه منظور به روان بهداشت و مشاوره ، راهنمایی خصوص در پژوهی اقدام و مطالعه 

 مدرسه در خدمات
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 مربوطه های دستورالعمل و ضوابط اساس بر  آموزان دانش تحصیلی  و رفتاری -روانی سازی توانمند 

 امور ی زمینه در آنان آگاهی سطح ارتقای  منظور به آنها اولیاء و آموزان دانش با مستمر جلسات برگزاری 

 خانوادگی و شغلی ، تحصیلی

 مناسب یلیتحص  شاخه و رشته انتخاب و تحصیلی هدایت منظور به ای مشاوره های بررسی انجام 

 در بهتر خدمات ارائه و افزایی دانش منظور به خدمت ضمن های دوره و آموزشی های گروه جلسات در شرکت 

 مشاوره و راهنمایی زمینه

 ارائه و   مشاغل معرفی هفته ی ، روان بهداشت هفته های برنامه مطلوب اجرای منظور به ریزی برنامه 

 مشاور همیار مانند آموزی دانش مشارکتی های طرح قالب در روان سالمت و ای مشاوره خدمات

 حضور فعال در نماز جماعت و همکاری با مسئولین اقامه نماز در مدرسه 

 پوشش مناسب و عدم استفاده از زیور آالت و لوازم آرایشی 

  مدرسه جهت تکمیل پروندهطرف تحویل به موقع مدارک درخواستی از 

 از گفت وگو های طوالنی وبی مورد با همکاران عدم ترک محل کار بدون هماهنگی وپرهیز 

 در صورت لزوم             ارجاعی امور سایر انجام 

 

 

 

 شرح وظایف پست های سازمانی دبیر

 

 ورود به کالس قبل از دانش آموزان و خروج بعد از آنان( سه و کالس درسرحضور به موقع در مد( 
 رساشتغال به تدریس موثر ومدیریت زمان در کالس د 
  رسیدگی به حضور وغیاب دانش اموزان و ثبت غیبت آنان در دفتر مخصوص و ارائه گزارش الزم به

 مسئول مربوطه
 پرهیز از تبعیض(معطوف شدن به همه ی دانش اموزان  کنترل آرامش ونظم در کالس و( 
  فعال برنامه ریزی و تالش برای بهبود کیفیت آموزش از طریق به کارگرفتن شیوه ها و روش های

 تدریس و ارزشیابی ، استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات و وسایل آموزشی
  ساالنه ، تولید و استفاده از محتواهای الکترونیکی و ... وتهیه طرح درس روزانه 
 و به کار  ) مخصوصا کتاب های جدید التالیف(شرکت فعال و مؤثر در دوره های آموزش ضمن خدمت

 یط کارگیری آموخته ها در مح
  آموزان دانش تربیتی و تحصیلی پیشرفت ارزشیابی برنامه ریزی، اجرا و به کارگیری انواع روش های 

نی ، تشخیصی و پایانی ( برابر آیین نامه ها و دستورالعمل ها ، تجزیه و تحلیل نتایج ، تکوی ، آغازین)
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ابیر الزم جهت رفع نقاط ضعف شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود ، سعی در تقویت نقاط قوت و اتخاذ تد
 و ارایه ی گزارش های الزم 

 همکاری با مدیر، معاونین و سایر معلمان مدرسه در اجرای دستورالعمل ها و بخشنامه ها 
  پژوهش و سعی در مطالعه مداوم در زمینه ی روش های تدریس و کتب تربیتی و  ،حقیق ، تخودآموزی

   و مهارت های شغلیعلمی به منظور باالبردن سطح آگاهی ها 
  آماده سازی وسایل آموزشی مورد نیاز برای تدریس و انجام آزمایش ها و فعالیت های علمی و عملی با

 و تهیه و تدوین گزارش های الزم  هتوجه به محتوای کتب درسی مربوط
 در صورت غیبت به هر دلیل،اطالع رسانی ومعرفی جایگزین 
  ن دختر فرهنگ عفاف و حجاب در دانش آموزاهمکاری و مشارکت در ترویج و تعمیق  
  اهتمام در به وجود آوردن محیطی کامال آموزنده و پرورش دهنده در کالس درس منطبق با موازین و

معیارهای اسالمی و زمینه سازی برای شکوفایی استعدادهای فطری و خدادادی دانش آموزان با توجه به 
 تفاوت های فردی آنان 

 ش برای توسعه فرهنگ و سواد قرآنی و انس هر چه بیشتر دانش آموزان با قرآن برنامه ریزی و تال 
 اقدام برای تحکیم فضایل اخالقی در بین دانش آموزان با تأکید بر کرامت نفس ، حیا ،  برنامه ریزی و

 عفت و مسئولیت پذیری
 و تعاون در دانش آموزان برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد و تقویت روحیه نظم ، قانون پذیری ، همکاری 
 ، پژوهشی و فناوری دانش آموزان و  تربیتی،برنامه ریزی و اقدام برای توسعه شایستگی های علمی

 عالقمند نمودن آنان به تحقیق و پژوهش
  برنامه ریزی و اقدام برای شناسایی ناهنجاری های رفتاری و مشکالت خانوادگی دانش آموزان و

 ولین و اولیا در جهت اصالح و رفع مشکل آنان همکاری بامدیر و دیگر مسئ
  برنامه ریزی و اقدام برای برقراری تعامل اثربخش میان مدرسه و محیط های یادگیری خارج از مدرسه

 سراها ، کتابخانه ها ، کانون ها و ... اعم از پژوهش
 در حد امکان( دانش کار با رایانه و انجام هرگونه امور درخواستی مدرسه( 
 وتایپ سئواالت امتحانات تکوینی و پایانی برابر دستورالعملهای آموزشی وتحویل به موقع سواالت  طراحی

 یک هفته قبل از شروع امتحانات 
  تصحیح به موقع و دقیق اوراق امتحانات دانش آموزان اعم از داخلی ، هماهنگ و نهایی برحسب مورد

 ، ثبت نمرات و اعالم نتایج برابر دستورالعمل های صادره از سوی آموزش و پرورش 

  مسئولین ثبت نمرات به طور دقیق در لیست ها وحضور در جلسه ی تجدید نظر برگه ها،بنا به درخواست
 مدرسه

 مراقبت های امتحانی اتحضور در جلس 

 مرتبط با شغل مورد تصدیی علمی و آموزشی حضور فعال در جلسات،شوراها،مجامع علمی، رقابت ها 

 م استفاده از زیور آالت ولوازم آرایشیپوشش مناسب ، عد 

 رگونه وسیله اعم از تلفن همراه و ...همراه نداشتن ه 

 تحویل به موقع مدارک درخواستی از طرف مدرسه جهت تکمیل پرونده 
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  در نماز جماعت مستمرحضور 

 و آزمون های داخلی همکاری با معاونت آموزشی در انجام آزمون های هماهنگ سایر موسسات 
 سایر امور ارجاعی در صورت لزوم انجام 

 
 

 
 

 شرح وظایف پست سازمانی مربی تربیتی

 تصدی مورد شغل با مرتبط وظایف انجام در یاسالم موازین و اصول کلیه رعایت 

 آموزشگاه هفتگی برنامه اساس بر آموزشگاه در فعال و منظم حضور 

 مناسب ملزومات و امکانات ، اهافض تجهیز و تمهید برای الزم همکاری و گیری پی ، فهرست ارایه 

 آنها از بهینه استفاده و آموزشگاه مدیر به نیاز مورد ورزشی

 و همکاران،  اولیاء ، آموزان دانش به ، نیاز مورد روانی و بهداشتی ، ورزشی ، ایمنی نکات توصیه و رعایت 

 بدنی تربیت مسائل با ارتباط در آنان با تعامل

 تربیت درس ساعت در امر این به آموزان دانش ترغیب و آراسته و مناسب یورزش لباس و کفش از استفاده 

 )معلمان ورزش( بدنی

 آموزان دانش انضباطی و آموزشی ، ورزشی سوابق ثبت و غیاب و حضور کنترل 

 به توجه با ابتکاری و نو های روش گیری بکار و برنامه اساس بر بدنی تربیت درس هدفمند اجرای 

 بدنی تربیت درس به بخشیدن کیفیت جهت موجود امکانات

 بدنی تربیت درس با مرتبط های طرح و...  و ، کتاب ، درس طرح از استفاده و ارایه 

 ورزشی مختلف های تجربه فرصت ایجاد منظور به ورزشی مختلف های طرح و برنامه ارایه 

  ارائه و آموزان دانش انگیزشی و مهارتی ، دانشی فراگیری و آمادگی سطح از شناخت و آگاهیکسب 

 های ضعف رفع و بیشتر ارتقاء برای تالش و بهبود جهت اجرایی های وراهکار مناسب تمرینات و آموزش

 موجود

 ثبت و صالح ذی مراجع و متبوع وزارت از ابالغی دستورالعمل اساس بر آموزان دانش سنجش و ارزشیابی 

 ورزشی های فعالیت دفتر در

 آشنایی با دانش کار با رایانه 

 تحویل به موقع لیست نمرات و وارد کردن نمرات مستمر و پایانی از طریق رایانه در صورت لزوم 

 ورزشی مستمر های فعالیت در شرکت برای آموزان دانش در انگیزه ایجاد و ترغیب و تشویق 

 ورزش و بدنی تربیت امر در خود عملی و علمی آمادگی سطح ارتقاء و نمودن روز به برای تالش 

 تصدی مورد شغل با مرتبط.... و ها رقابت ، علمی مجامع ، شوراها ، جلسات در فعال حضور 

 برنامه فوق و صبحگاهی ورزش ، آغازین مراسم برگزاری در همکاری و نظارت ، ساماندهی،  ریزی برنامه 

 ورزشی های
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 آموزش و  و مسابقات ورزشی آموزشگاه در آموزان دانش ورزشی های رقابت گزاری بر و ریزی برنامه

 آموزشگاه مدیر همکاری و هماهنگی با مرتبط های دستورالعمل اساس برپرورش 

 انسانی و مالی منابع و مردمی های کمک از استفاده و ورزشی سرانه نمودن هزینه بر نظارت و همکاری 

 آموزشگاه مدیر هماهنگی با بدنی تربیت های برنامه تقویت جهت در مدرسه

 آموزشگاه مدیر هماهنگی با تصدی مورد شغل با مرتبط امور سایر انجام 

 بدنی تربیت درس ساعت مطلوب اجرای راستای در آموزشگاه مدیریت با بخش اثر و سازنده ، مفید تعامل 

 منطقه بدنی تربیت مسئول با بخش اثر و مفید تعامل    

 

 مربی بهداشت شرح وظایف پست سازمانی   

 

 حضور به موقع در محل کار. 

 لیه ضوابط ومقررات آموزشی،تربیتی وبهداشتی واصول وموازین اسالمی درانجام وظایف محوله.رعایت ک 

 .همکاری بامدیریامعاونین وسایرکارکنان آموزشگاه درزمینه مربوط به شغل موردتصدی 

 .کنترل وضعیت بهداشتی دانش آموزان مدرسه وآشنانمودن آنان بااموربهداشتی 

 الزم بهداشتی به دانش آموزان به منظوراستفاده بهینه درمواقع اضطراری.اهتمام درآموزش های مقدماتی و 

  اهتمام درتهیه وتامین لوازم اولیه بهداشتی موردنیازآموزشگاه وفعال نمودن این واحدباهماهنگی مدیریت

 یامعاونین آموزشگاه )تجهیزات اتاق بهداشت(

 وم.اقدام به انجام کمک های اولیه درموارداورژانس درصورت لز 

  اقدام برای برطرف کردن آنهاباهمکاری  وبویژه محرومین شناخت مشکالت بهداشتی دانش آموزان

 سایرمربیان ومدیریت مدرسه.

  شرکت درکالس های آموزش بهداشتی که ازسوی مدیریت آموزش وپرورش اعالم میگردد به منظورافزایش

 وارتقاءسطح علمی مربوط به امور بهداشتی .

  وضعیت بهداشت محیط آموزشگاه ،سالن ها ، کالس ها ، بوفه ، سرویس های بهداشتی و نظارت مستمر بر

... 

 داشت مناسبت های بهداشتی ، برگزاری مسابقات و ارسال به موقع گزارش به کارشناسی بهداشت گرامی 

 دیر بررسی سیستم آب،برق،گاز،صابون مایع،کپسول اطفای حریق بطور مستمر و گزارش نواقص احتمالی به م

 مجتمع

 .اجرای برنامه کشوری سالمت دهان و دندان و توزیع دهانشویه و ارائه آموزش های الزم به آنان 
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 درمانی و کارکنان مرکز بهداشت جهت معاینات پزشکی و -دعوت از پزشکان و کارشناسان مراکز بهداشتی

 آموزش دانش آموزان 

  پیگیری و تکمیل واکسیناسیون دانش آموزان 

 در صورت لزوم ناخت مشکالت بهداشتی دانش آموزان ومعرفی آنان به مراکزبهداشتی ودرمانی اهتمام درش

 باهماهنگی مدیر.

 آموزان دانش اولیاء محیطی به کلیه ی همکاران و آموزش بهداشت فردی و توجیه وتبیین مسائل بهداشتی و 

 الید و ...، و اس وسایل کمک آموزشی ازقبیل فیلم زا طریق سخنرانی واستفاده از ،

 .تهیه وتنظیم گزارشات وارائه ی آن به مقامات ذیربط به منظورتامین بهداشت مدرسه 

 .اجرای دقیق آیین نامه هاودستورالعملها وبخشنامه های مربوط به اموربهداشتی آموزشگاه ودانش آموزان 

 گردد. شرکت درجلسات مخصوص مربیان بهداشت که درسطح استان یا مناطق یا موسسه برگزار می 

 مراقبت های بهداشتی از دانش اعمال حوادث و  برابر بیمه کردن دانش آموزان در مسئولین در همکاری با

 آموزان.

 با واگیره غیر و های واگیر پیشگیری بیماری کنترل و امور بهداشتی درمانی و مراکز ارتباط تنگاتنگ با ایجاد 

 هماهنگی مدیر.

 نش آموزان وجدانمودن دانش آموزان بیمار.کنترل ومراقبت مستمربهداشت فردی دا 

 .آشنایی با دانش کار بارایانه 

 (.... اقدام به تشکیل پرونده بهداشتی برای دانش آموزان )شامل شناسنامه سالمت و 

 .نظارت برنحوه ی تغذیه ی دانش آموزان،درداخل مدرسه 

 مل اجرایی آن(کنترل ونظارت مستمربربهداشت پایگاه تغذیه سالم )بوفه ی مدرسه وعوا 

  اهتمام درنصب پوستر یا تراکت یا عکس های بهداشتی در مکان های مناسب مدرسه به منظور انتقال

 معلومات بهداشتی به دانش آموزان

  اهتمام در تهیه و ارایه فیلم ها واسالیدهای بهداشتی با هماهنگی و همکاری مدیریت مدرسه جهت

 یآشنانمودن دانش آموزان به مسائل بهداشت

 همکاری مدیریت آموزشگاه )تشکل های دانش  اب تنظیم برنامه شرکت دادن دانش آموزان درمسایل بهداشتی

 (... آموزی بهداشت یاران ،پیشگامان و

  تهیه وتنظیم آمارهای بهداشتی واحدآموزشی واستخراج نتایج آن جهت برنامه ریزی بهینه  و ارزیابی پیشرفت

 روندفعالیت های مربوطه.

 عال در جلسات ، انجمن اولیاء و مربیان و آموزش نکات الزم به والدین در کالس های آموزشی شرکت ف

 خانواده
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 سیاه -ایدز-گزارش فوری بیماری های واگیردار و خطرناک به مراکز بهداشت و کارشناسی بهداشت مانند وبا

 کزاز و ...-مننژیت-هپاتیت-سرفه

 یح و نظارت بر وضعیت بهداشت فردی دانش آموزان و ارائه حضور به موقع در مراسم آغازین و ساعات تفر

 آموزش های الزم.

 .پاسخگویی به سواالت دانش آموزان وهدایت وراهنمایی آنان درزمینه مربوطه 

 .همکاری در انجام بخشنامه ی مانور زلزله واقدام جهت تهیه و تدوین گزارشات  الزم 

 اشرکت اولیاء دانش آموزان،باهدف آگاه سازی والدین تشکیل جلسات آموزشی درزمینه مسائل بهداشتی ب

 ازمسایل بهداشتی وآشنایی باتجربیات والدین.

 .حضور در کلیه ی جلسات داخلی در صورت لزوم 

 .پذیرش اشتباهات وتالش درجهت رفع آنها 

 .پوشش مناسب وعدم استفاده ازهرگونه لوازم آرایشی وزیورآالت 

 گفت وگوهای بی مورد.عدم ترک بی موردمحل کارو پرهیزاز 

 .تحویل به موقع مدارک درخواستی به مسئول مربوطه جهت تشکیل پرونده 

 انجام سایرامورارجاعی درصورت لزوم 

 
 

 شرح وظایف پست سازمانی معاون اجرایی )دفتر دار(
 

 کار. محل در موقع به حضور  

  مدرسه.همکاری در انجام امور دفتری و مکاتباتی 

 آموزان مطابق ضوابط و مقررات مربوط م و سازماندهی دانشنا ریزی، ثبت برنامه. 

 طبق ضوابط جمع آوری به موقع و بایگانی مدارک دانش آموزان. 

  .انجام کلیه ی امور مربوط به سیستم دانا و اقدامات الزم در جهت حفظ ونگهداری و تعمیرات مورد نیاز 

 ت و سوال های امتحانی تحت نظارت معاون تهیه آمار دانش آموزان جهت دریافت و توزیع کتب ، جزوا
 ی.آموزش

 اعالم و تهیه به موقع نیازهای تدارکاتی. 

  ها و کلیه ی لوازم موجود در اتاق و دفاتر کار با اتخاذ تدابیر الزم.دقت در حفظ اموال، پرونده 

 و...(مه ها منظم بودن و کنترل دائمی سیستم بایگانی ) اوراق امتحانی ، پرونده دانش آموزی ، بخشنا 

 تنظیم صورتجلسات امتحانات داخلی. 

 در اولین فرصت  مدرسهمدیر  مالحظه و ارجاعوارده و توزیع آن ها پس از  ثبت بخشنامه ها و نامه های
 .موسسهبه اداره و گویی به موقع پیگیری بخشنامه و پاسخ 
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   و دبیران برابر مقررات و در تنظیم و حفظ ونگهداری کلیه دفاتر رسمی مدرسه و مدارک پرسنلی کارکنان
 زمان مقرر

 ها و... ارجاعی از سوی مدیر در  نامه ها، شیوه نامه ها، آیین ها، دستورالعمل نامهشرسانی و اجرای بخ اطالع
 چارچوب وظایف محوله

 های مدرسه با همکاری و مشارکت عوامل مربوط جهت  های الزم در خصوص فعالیت تهیه و تنظیم گزارش
 .یرارائه به مد

  تحویل اسناد و دفاتر امتحانات و صورت اموال و وسایل مدرسه در صورت تغییر سمت به مسئول مربوط طبق
 .مقررات

  ، رسانی به موقع به والدین،  گویی و اطالع پاسخایجاد تعامل و پاسخگویی و اطالع رسانی به موقع
 .آموزان، کارکنان و سایر مراجعین برابر ضوابط و مقررات دانش

 عه ی مهارت های حرفه ای خود وشرکت در جلسات مرتبط.توس 

 .حضور در جلسات داخلی بر اساس نیاز 

 و انجام مطلوب امور ارجاعی در زمان ثبت  ریهمکاری حداکثری در زمان جذب و ثبت نام دانش آموزان با مد
 .نام و تبعیت از تغییر زمان حضور یا افزایش زمان حضور در مدرسه طبق نظر مدیر

 ها. آن رفع جهت در تالش و اشتباهات شپذیر 

 آالت.  وزیور آرایشی لوازم هرگونه از استفاده عدم و مناسب پوشش 

 پرونده تشکیل جهت مربوطه مسئول به درخواستی مدارک موقع به تحویل . 

 انجام سایر امور ارجاعی مربوط در صورت لزوم. 

 ورد.م بی های گو و گفت از پرهیز و کار محل مورد بی ترک عدم 

 

 

 

 سرایدار شرح وظایف پست سازمانی
 

 .حضوردرمحل خدمت حداقل یک ساعت قبل از شروع کاررسمی وخروج پس از پایان کار 

 .همکاری وهماهنگی الزم بامدیر واحدآموزشی درچارچوب پست موردتصدی 

 .همکاری باسایرکارکنان واحدآموزشی مربوط درزمینه شغل موردتصدی 
 فت های مالی ، مراجعه به بانک یا موسسات براساس درخواست مدیریت.انجام پرداخت ها و دریا 

 .سکونت دائمی وحضورمستمروشبانه روزی درمحل کار 

 .مراقبت وبازدیدازساختمان وتأسیسات درطول شبانه روز 

 .تنظیف کامل اتاق ها و محوطه درتمام اوقات مقرر 

 ش الزم به مسئول مربوط وجلوگیری ازخروج مراقبت درحفظ ونگهداری لوازم واثاثیه ودرصورت لزوم گزار
 اموال بدون مجوز.
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  حصول اطمینان ازبسته بودن کلیه پنجره ها ،درها،شیرهای آب وخاموش بودن المپ های اضافی درپایان
 ساعات اداری.

 .تعامل با کلیه ی پرسنل و دانش آموزان و مراجعان ورعایت ادب و احترام در بیان 

 به موقع به مسئولین مربوط درمورداماکن وتأسیساتی که ازحیث تعمیرات،نیازفوری  ارائه گزارش کتبی وشفاهی
 به اصالح،تعمیریاترمیم دارند.

 .ممانعت از ورود وخروج غیرمجازکلیه افراد و وسائط نقلیه ونظایرآن درساعات غیراداری به ساختمان 

 رابی برق ،لوله های آب وخرابی های مراقبت ومطلع نمودن مسئوالن امربه منظورپیشگیری ازحوادث ناشی ازخ
 ساختمانی و یا اموال ووسایل اداری وتجهیزات مرتبط باواحدآموزشی.

 اتفاقات وحوادث  مورد دردر اسرع وقت آموزشی  مسئولین واحد امدادی و مامورین انتظامی و مطلع نمودن
 .هسئول مربوطم هنگیوانجام اقدامات احتیاطی پیشگیرانه با هما ...مختلف نظیرسرقت،آتش سوزی و

 .انجام اقدامات الزم درموردپذیرایی،دادن چای وامورمشابه با نظرمسئول مربوط ودرچارچوب وظایف محوله 

 تصدی و خودداری از دادن  درچارچوب پست مورد ینپاسخگویی مناسب به تماس های تلفنی ومراجع
 به افراد ناشناس . شده طبقه بندی  اطالعات

 جمعی و دریافت کارت سالمت. رعایت بهداشت فردی و 

 . راه اندازی به موقع سیستم گرمایشی و سرمایشی مدرسه 

 . جلوگیری از اتالف انرژی و صرفه جویی در همه امور محوله 

 .پرهیز از هرگونه ارتباط غیراداری با دانش آموزان ، اولیاء و همکاران 

 ان.رعایت ادب و اخالق اسالمی با دانش آموزان ، اولیاء و همکار 

  در هنگام مرخصی ، معرفی جایگزین مورد تایید مدیر مجتمع و کسب مجوز از موسسه 

  موظف است تعلیمات الزم در مورد آتش نشانی و دیگر ضرورت های مربوط به حفظ ایمنی محیط را سرایدار
 با شرکت در دوره های آموزشی فرا گیرد.

 ان و تاسیسات به هنگام شب و گزارش دادن به مسئول مراقبت و بازدید از پشت بام ها،ابریزگاه ها و ساختم
 مربوطه.

 .مراقبت در تمیز نگهداشتن سرویس های بهداشتی و حیاط مدرسه 

 انجام سایرامورارجاعی درچارچوب پست موردتصدی درصورت لزوم. 

 
 

 شرح وظایف پست سازمانی خدمتگزار
 

 ساعت پایان از پس آن از خروج و رسهمد رسمی کار شروع از قبل ساعت یک حداقل خدمت محل در حضور 

  وظایف دیگر انجام و کار تقسیم اساس بر آموزشی فضاهای کامل ونظافت اداری کار

 بر روز طی در  آموزشی واحد حیاط و بهداشتی های سرویس و ها سالن دائمی نگهداشتن تمیز در مراقبت 

 اساس تقسیم کار 



81 
 

 لزوم صورت در  آن به مربوط های گزارش نداد و مدرسه لوازم نگهداری و حفظ در مراقبت  

 ممکن که مواردی کنترل و بازدید و اشخاص خروج و ورود لحاظ از وامنیتی  ایمنی شرایط حفظ در مراقبت 

  شود منتهی حوادثی بروز به است

 و متصدیان دفتری در کلیه امور مربوط به اداره مدرسه  مدرسه اولیای با همکاری 

 ر مورد پذیرایی،دادن چای وامور مربوطه،در چارچوب وظایف محولهانجام اقدامات الزم د 

 نیاز تعمیرات حیث از که شغل به مربوط واحد تاسیسات و اماکن مورد در مدرسه مسئوالن به بموقع گزارش 

 ند دار ترمیم یا اصالح به فوری

  نیاز به تعمیر آنها و و اعالن خرابی و ی دانش آموزان به موقع گرم کن غذامسئولیت روشن وخاموش کردن 

 همکاری در نظافت قبل و بعد  از ساعت ناهار دانش آموزان و همکاران

 انه بخصوص روز فعالیتهای همه در آبرومندانه و مناسب رفتار در مراقبت و اسالمی اخالق و ادب مراتب رعایت

 با دانش آموزان و اولیای آنان 

 وزان،اولیا و همکارانرهیز از هرگونه ارتباط غیر اداری با دانش آمپ 

 تحویل به موقع مدارک درخواستی از طرف مدرسه جهت تکمیل پرونده  

  رعایت بهداشت فردی و جمعی و دریافت کارت سالمت 

 جلوگیری از اتالف انرژی وصرفه جویی در همه امور 

 لزوم صورت در ارجاعی امور سایر انجام 
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 «ضمائم و نمون برگ ها»
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 12 ..................................................................................................................................... کارکنان آموزش: 2 ماده

 12 ............................................................................................................................ :یتخصص یها آموزش-الف

 12 ................................................................................................................................ :یعموم یها آموزش-ب

 IT : ................................................................................................................................ 12و یفن یآموزشها-ج

 13 .......................... آنها به سیالتدر حق پرداخت یچگونگ و وقت تمام ییاجرا کارکنان سیتدر ساعت زانیم: 3 ماده

 «نامه مالیآیین » فصل سوم 

 بخش اول

 15 ........................................................................................................................................... : اتیکل – اول فصل

 11 ....................................................................................................................................... یمال منابع – دوم فصل



 

85 
 

 موسسه فرهنگی و آموزشی شهید محالتی )ره(
 آئین نامه اجرایی مدارس 

 11 ...................................................................................................................................... بودجه هیته – سوم فصل

 11 .......................................................................................................................................... حسابها -چهارم فصل

 18 ..................................................................................................................................... موارد ریسا – پنجم فصل

 «قوانین» بخش دوم 

 21 ............................................................................ طیشرا واجد افراد ریسا و پاسدار فرزندان هیشهر فیتخف: 1 ماده

 21 .......................................................................................................... هیشهر نییتع یها فرم لیتکم نحوه:  2 ماده

 21 ............................................................................................................... نیمراجع از هیشهر افتیدر نحوه: 3 ماده

 21 ................................................................................................... تنخواه یمال اتیعمل گردش دستورالعمل: 4 ماده

 «آیین نامه معامالتی» بخش سوم 

 24 ..................................................................................................................................................... :هدف -1ماده

 25 ...................................................................................................................................................... منظور-2ماده

 25 ............................................................................................................................................ :شمول دامنه -3ماده

 25 ................................................................................................................................:یعموم مقررات– دوم فصل

 25 ...................................................................................................................... :معامالت انجام یچگونگ-4ماده

 26 .............................................................................................................:معامالت نصاب ای یبند طبقه-سوم فصل

 21 ....................................................................................................... :معامالت انجام مقررات و روش-چهارم فصل

 31 ............................................................................................................................. :دهیمزا ای مناقصه -پنجم فصل

 31 ........................................................................................................................ : معامالت ونیسیکم– ششم فصل

 31 .................................................................................................................................. : مقررات ریسا: هفتم فصل

 «الزامات مالی» بخش چهارم 

 33 ................................................................................................................ یآموزش یواحدها یازهاین هیته: 1 ماده
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 34 ............................................................................................................................................... اموال دفتر: 2 ماده

 34 ...................................................................................................................................... یحسابدار اسناد: 3 ماده

 34 .......................................................................................................................................... یشیآزما تراز:  4ماده

 35 ............................................................................................................................... فاکتور صدور طیشرا: 5 ماده

 36 ............................................................................................................. اوراق امحاء و اموال اسقاط نحوه:  6 ماده

 «امور اجرایی مدارس» فصل جهارم 

 31 ........................................................................................................ رانیمد جلسات لیتشک مکان و زمان: 1 ماده

 38 ........................................................................................................................................... ساالنه برنامه:  2 ماده

 38 ......................................................................................................................یآموزش یفیک سطح ارتقاء:  3 ماده

 39 ............................................................................................................................... یپرورش سطح ارتقاء: 4 ماده

 41 .................................... شهرک مدارس شدن الگو و یپرور نخبه سمت به مدارس یها تیفعال یریگ جهت:  5 ماده

 41 ................................................................................................................................................ ینظرسنج: 6 ماده

 41 ........................................................................................................................ یآمار یها داده ضرورت:  1 ماده

 «شرح وظایف و پست های سازمانی» فصل پنجم 

 42 ................................................................................................ یآموزش مجتمع ریمد یسازمان پست فیوظا شرح

 46 .................................................................................................. ییابتدا مدرسه ریمد یسازمان پست فیوظا شرح

 46 ..................................................................................................................: یپرورش و یآموزش فیوظا -الف

 48 ...................................................................................................................................... : یادار فیوظا – ب

 49 .......................................................................................................... اول دوره ریمد یسازمان پست فیوظا شرح

 52 ............................................................................................. متوسطه دوم دوره ریمد یسازمان پست فیوظا شرح

 55 .............................................................................................................. راهنما معلم یسازمان پست وظایف شرح
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 51 ........................................................................................................ یانضباط معاون سازمانی پست وظایف شرح

 59 ......................................................................................................... یپرورش معاون یسازمان پست وظایف شرح

 61 .......................................................................................................... یفناور معاون یسازمان پست فیوظا شرح

 63 ......................................................................................................... تیسا مسئول  یسازمان پست وظایف شرح

 64 .......................................................................................................... پورتال مسئول یسازمان پست وظایف شرح

 65 ........................................................................................... یعموم روابط کارشناس یسازمان پست وظایف شرح

 66 ...................................................................................................... یمال امور مسئول یسازمان پست وظایف شرح

 68 .................................................................................................................... کتابدار یسازمان پست فیوظا شرح

 69 ........................................................................................................ پژوهش مسئول یسازمان پست فیوظا شرح

 11 ......................................................................................... شگاهیآزما کارشناس یسازمان یها پست ایفوظ شرح

 11 .......................................................................................................... یعموم مشاور سازمانی پست وظایف شرح

 12 .................................................................................................................. ریدب یسازمان یها پست فیوظا شرح

 14 ............................................................................................................. یتیترب یمرب سازمانی پست وظایف شرح

 15 ........................................................................................................... بهداشت یمرب سازمانی پست وظایف شرح

 11 ........................................................................................... (دار دفتر) ییاجرا معاون سازمانی ستپ وظایف شرح

 18 .................................................................................................................... داریسرا یسازمان پست فیوظا شرح

 19 ................................................................................................................. خدمتگزار سازمانی پست وظایف شرح

 ضمائم و نمون برگ ها» فصل ششم 

 

 فرمود:  -صلی هللا علیه و آله  -رسول اکرم 

کس اند که من و هر پیامبر مستجاب الدعوه ای، آنان پنج 

: آن کس که در کتاب خدا، آیه ای را لعنت کرده استرا 

زیاد گرداند و کسی که سنت و روش مرا رها کند و کسی که 

قضا و قدر خدا را تکذیب کند و کسی که حرمت عترت مرا 

کسی که اموال عمومی که خدا واجب فرموده نگه ندارد، و 

خود منحصر سازد و تصرف در آن را به نفع خود حالل  را به

 .شمارد

 


