
 باسمه تعالی

 موسسه فرهنگی آموزشی شهید محالتی )ره(

 حدود انتظارات واحدآموزشی از همکاران محترم در سال تحصیلی جدید

 همکار گرامی و ارجمند آقای / خانم ..............................................

و تشکر و قدردانی از شما عزیزان که در تابستان گرم،با حضور  یتحصیل با سالم و ادب و احترام و تبریک به مناسبت آغاز سال

خود در کالسهای درس به شایسته ترین نحو خدمات ارزنده ای را به نوجوانان و جوانان این واحد آموزشی ارائه خواهید نمود و 

داشتن همکاران خوبی چون شما شکر می بیت برنامه ، خدا را به خاطر ثسپاس فراوان به خاطر هماهنگی و همدلی شما در ت

 گوئیم .

مینه ساز ادامه کار با شما عزیزان در زو از طرفی به جهت شفاف سازی انتظارات مجموعه از شما در سال تحصیلی جدید که 

د صورت مکتوب معروض می دارد ، امی طول سال تحصیلی و همچنین تمدید قرار داد برای سال بعد می باشد مواردی را به

 است مورد توجه و عنایت شما همکاران فهیم و فرهیخته قرار گیرد.

 .تمام در ایجاد تقوا و بینش اسالمی در دانش آموزان و اجتناب از مباحثی که مربوط به درس نمی باشدهکوشش و ا -1

لسات ملی واحد آموزشی و ج –حضور در کلیه جلسات شورای دبیران برابر تقویم اجرایی و شرکت در مراسم عبادی  -2

 آموزان خواهد شد. نشگروه های آموزشی و نماز جماعت که بدون شک عالوه بر اجر معنوی موجب تقویت حضور دا

همکاری و مساعدت با مدیر و معاونین در اجرای ضوابط ،مقررات و دستورالعمل ها و بخش نامه و مطالعه و امضای  -3

 .بخشنامه های ارسالی از طرف اداره 

 .اب ، پیشرفت یا افت تحصیلی دانش آموز رسیدگی به حضور و غی -4

حضور به موقع در محل کار و انجام به موقع تعهدات .) لطفا حضور خود را با امضا در دفتر حضور و غیاب اعالن  -5

 نمائید.(

 به مدرسه.طرح درس تا آخر مرداد ماه  ارائهرعایت بودجه بندی کتاب و -6

های جدید و استفاده از لوازم آموزشی و کمک آموزشی جهت  اهتمام در بهبود کیفیت تدریس در بکار گیری روش -7

 .آموزش موثر و پایدار

آموزان و بازخورد آن به مسئول پایه و ارائه تکلیف در حد استاندارد و  شرسیدگی مستمر و دقیق به تکالیف دان -8

 .اجتناب از ارائه تکالیف اضافی 

نات هفتگی و آزمونهای جامع و تصحیح به موقع و تحویل سواالت استاندارد جهت امتحا عاستخراج و تحویل به موق -9

ارائه کارنامه به اولیاء در هر ماه جهت  25سواالت جهت ارزیابی وضعیت به مسئول پایه و تحویل لیست نمرات در 

 .ن هر ماهپایا

ین معرفی ثبت نمرات و وضعیت آموزشی و تربیتی دانش آموز و معرفی دانش آموزان مستعد و کوشا و خالق و همچن-11

 .آموزانی که با افت تحصیلی مواجه می شوند شدان

در برخورد با مراجعین  یرعایت اعتدال در دوستی و رابطه با دانش آموزان و اولیاء و رعایت شئونات اخالقی و اسالم -11

 .و دانش آموزان

طرح سواالت امتحانی هفتگی و جامع و پایانی با هماهنگی گروه درسی همراه با کلید و پاسخ تشریحی در برگه -12

هماهنگی در طرح و امضای برگه سوال توسط کلیه ی دبیران دروس الزم )هایی که از قبل پیش بینی شده است 

 سوال ضروری است(.

در خدمات و در صورت ضرورت وانجام کار با مدیر واحد آموزشی اری کار شخصی به دانش آموزان و کاذاجتناب از واگ-13

 .هماهنگ گردد

 منطقی بین نمرات مستمر و پایانی. ارتباط-14

 .اجتناب از تدریس خصوصی به شاگردان خود که ممنوع می باشد-15

 22نمون برگ 



ریس چنانچه در بررسی اوراق امتحانی از طرف واحد آموزشی مشخص گردید که الزم است یکی از فصول مجدداً تد-16

 .دبالفاصله با اعالن مسئول پایه نسبت به تدریس درس مربوطه یا رفع اشکاالت احتمالی اقدام گردگردد 

ه از کلمات مناسب که در شان فرهنگیان دحفظ و رعایت شعائر اسالمی،پوشش ظاهری رعایت اخالق اسالمی و استفا-17

 .محترم می باشد مورد تاکید و انتظار می باشد

تهمت و بدگویی و بزرگ نمایی عیوب دیگران و رعایت امر به معروف و نهی از منکر و ایجاد جو پرهیز از غیبت و -18

 .همدلی و دوستی

 .مطالعه ی هر درس را به صورت کاربردی به دانش آموزان آموزش دهید روش صحیح-19

یع جزوات تکثیر شده روز زودتر تحویل مسئول پایه گردد و از توز 5جزواتی که نیاز به تایپ و تکثیر دارند حداقل -21

رفه جویی در هزینه و امکان تایپ و تکثیر بدون هماهنگی با مسئولین خودداری صتوسط سایر موسسات به دلیل 

 .گردد

 .عوامل رشد و یا افت هر درس در کالس را بررسی تا برای افت چاره اندیشی و عوامل رشد تقویت گردد-21

نموده و به هیچ وجه در بچه ها تقویت و از الفاظ نامناسب پرهیز  با رفتار خوب و پسندیده ، حس زیبایی دوستی را-22

 .گردد عملو برابر فصل ششم آیین نامه ی انضباطی معلمی خشونت در کار نباشد و از سایر روش های متداول 

یرش قبل از ورود به کالس موبایل خود را خاموش نمائید و بعد از ورود به کالس بدون نامه ی کتبی مسئولین از پذ-23

 .داشن آموز جداً خودداری نمائید

با کسب مهارت های شغلی ،توسعه و به روز دراوردن دانسته های شخصی خود،به موازات پیشرفت های علمی باعث -24

 .افزایش معلومات و مهارتهای شغلی خود شوید

افتادن کارها جلوگیری با اجرای سریع و به موقع دستورالعمل ها و بخشنامه ها مصوبات و توافقات از به تعویق -25

 .نمایید

 .با استقبال از آموخته ها و تجربیات دیگران موفقیت خود را تضمین نمائید-26

 .چنانچه دانش آموزانی با افت تحصیل مواجه گردند مراتب را بالفاصله  جهت چاره جویی به مدیریت گزارش نمائید-27

ار باشد که دانش آموزان وادار به فعالیت در منزل برنامه ارائه تکلیف و تمرین هر درس از یک نظم منطقی برخورد-28

 .گردد و دانش آموزانی که تکالیف خود را انجام نداده اند به مسئول پایه معرفی گردند

 . نمایید انتظار می رود که با شفاف سازی مواضع ، اگر مشکلی در کالسها ایجاد گردد مدیریت را مطلع-29

ه قرارداد منعقد می گردد همکاری الزم را داشته و مطابق سرفصل های در اجرای آزمون های جامع که توسط مدرس-31

 .آن آمادگی الزم را در دانش آموزان ایجاد نمائید

نورزیدن بیش  اصرارامید است با انعطاف پذیری و پذیرش اشتباهات خود و کوشش در جهت رفع آنها و 

توام با موفقیت را در مجموعه پیش  از حد در نظرات خود و پذیرش راهنمایی های منطقی دیگران سالی

رو داشته باشید و ضمناً همکاران محترمی که باالترین معدل را در هر پایه داشته باشند با نظر شورای 

و با نظر شورای مدرسه یکی از کارکنان که در  مدرسه از طرف مجموعه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت

 .ه خانواده به مشهد مقدس مشرف خواهد شدهمه امور تالش بیشتری داشته باشد به همرا

    

 به امید موفقیت روز افزون                                                                                                

 

 مدیرامضاء  امضاء متعهد


