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ثیبى ثخطی اص همشسات اداسی ٍ حمَلی ثشای دثیشاى
 -1سػبیت لَاًیي ٍ همشسات ٍ سلسلِ هشاتت اداسی
 -2دسیبفت لیست اسبهی داًص آهَصاى کالسْبی هشثَعِ دس دفتش اٍل هْش
 -3اهضبء ثِ هَلغ دفتش حضَس ٍ غیبة دثیشاى
 -4حضَس ثِ هَلغ دس هذسسِ ٍ ٍسٍد ثِ کالس لجل اص داًص آهَصاى ٍ خشٍد ایطبى ثؼذ اص داًص آهَصاى
 -5گضاسش ثِ هَلغ اعالػبت هَسد ًیبص ثِ دفتش هذسسِ دس خػَظ داًص آهَصاى ٍ اٍلیبء – آهبس ٍ ًتبیذ – اعالػبت
ضغلی ٍ .......
 -6هغبلؼِ دلیك ثخطٌبهِ ّب ٍ اهضبء رْت سسیذگی ثِ هَلغ آًْب
 -7ػذم حضَس دثیشاى ٍ ّوکبساى دس هحل خذهت اگش اص سِ سٍص تزبٍص کٌذ دس غَست اسٌبد ثِ دالیل هَرِ ٍ پزیشش
اداسُ رضء هشخػی اسحمبلی هحسَة هی ضَد  .دالیل ٍ هَاسد هستٌذ ػجبستٌذ اص:
 -1تَلذ فشصًذ
 -2اصدٍاد ّوکبس یب فشصًذاًص
 -3احضبس ّوکبس تَسظ هشارغ لضبیی ثشای ضْبدت دادى اداسات ٍ اًزبم تحمیمبت
 -4ثیوبسی
 -5غذهبت ًبضی اص حَادث کِ ثِ خَد یب فشصًذاى یب ّوسش یب پذس ٍ هبدس ٍاسد آهذُ ثبضذ.
 -6فَت ّوسش یب پذس ٍ هبدس یب الشثبی ًسجی یب سججی دسرِ دٍم

ثشًبهِ ّبی آهَصضی خبظ دثیشاى
ثشًبهِ ّبی آهَصضی دثیشستبى دٍسُ اٍل ضبّذ ضْذای اکجبتبى کِ اًتظبس هی سٍد دثیشاى هحتشم هسبػی خَد سا رْت
ػولی ًوَدى آًْب هجزٍل داسًذ.
 تجییي سٍش کبس ٍ اًتظبسات دثیش تَسظ ٍی ثشای داًص آهَصاى
 اسائِ عشح دسس هغبثك فشم ضویوِ ( فشم ضوبسُ یک ) ثِ غَست سٍصاًِ ٍ سبالًِ
 گشٍُ ثٌذی داًص آهَصاى ّش کالس ثشای اًزبم اهَس گشٍّی ٍکبسگبّی ٍتؼییي سشگشٍُ
 استفبدُ دلیك ٍهشتت اص دفتش حجت ًوشات ثِ ضشح ریل:
الف) ٍاسد کشدى اسبهی داًص آهَصاى ثِ غَست گشٍُ ثٌذی ٍ هطخع ًوَدى سش گشٍُ دس آى.
ة)حجت ًوشات هختلف داًص آهَساى ٍتبحیش ًوشات هزکَس دس ًوشُ پبیبى ًَثت ثش اسبس آییي ًبهِ.
د)هٌظَس ًوَدى ًوشات کبسّبی ػولی داًص آهَصاى اص لجیل تحمیك  ،بازدید و...
د)تَرِ ٍ الذام دس هَسد غفحبت هختلف دفتش اػن اص هاللبت دثیشاى ثب اٍلیب حجت دسغذّب ٍ هیبًگیي ّبی لجَلی
ّ وکبسی ٍ ّوبٌّگی کلیِ دثیشاى ٍ کبسکٌبى ػلی الخػَظ دثیشاى کبس ٍ فٌبٍسی دس اهش ثشگضاسی ّفتِ ّذایت
تحػیلی ٍ اًزبم هطشٍح اهَس اػن اص هؼشفی سضتِ ّبی دسسی ٍ هطبغل ثبصدیذ ّبی هشثَعِ  ،تْیِ سٍصًبهِ
دیَاسی ،دػَت اص سخٌشاى ثشای هؼشفی هطبغل ٍ  ...عجك ثشًبهِ اسائِ ضذُ اص عشف گشٍُ کبس ٍ فٌبٍسی.
 استفبدُ هشتت ٍ هٌبست اص ٍسبیل کوک آهَصضی  ،کبسگبُ ٍ آصهبیطگبُ.
 اًزبم اهتحبًبت هیبى ًَثت هغبثك ثشًبهِ اسائِ ضذُ ٍاػالم ًتبیذ تب سِ سٍص ثؼذ اص ّش اهتحبى.
 تطَیك ٍتشغیت داًص آهَصاى ثَسیلِ استفبدُ هٌبست اص کبست ّبی تطَیك هغبثك ثشًبهِ هػَة دس گشٍُ ّب.
 اسائِ اعالػبت اداسی  ،آهَصضی  ،تشثیتی ٍ  ...هَسد دس خَاست هؼبًٍت ّبی هختلف هذسسِ دس هَلغ همضی.
 ضشکت فؼبل ٍ هَحش دس رلسبت پبیِ عجك ثشًبهِ اسائِ ضذُ هشثَعِ ثِ پبیِ ّب.
 ضشکت فؼبل ٍ هَحش دس گشٍُ ّبی آهَصضی عجك ثشًبهِ اسائِ ضذُ هشثَعِ ثِ گشٍُ ّب.
 ضشکت فؼبل ٍ هَحش دس ضَسای دثیشاى عجك ثشًبهِ اسائِ ضذُ.
ّ وکبسی ثب هذیش دس ارشای ثشًبهِ ّبی آهَصضی
ّ وکبسی ثب هؼبًٍیي آهَصضی ٍ پشٍسضی

 ایزبد سٍحیِ ًظن ٍ ّوکبسی دس داًص آهَصاى ٍ ػاللِ هٌذ کشدى آًْب ثِ پژٍّص ٍ ...


استفبدُ اص ثیبى ٍ سٍش هٌبست ٍ هَحش دس اسائِ هغبلت دسسی ٍایزبد اًگیضُ ٍ سلبثت تحػیلی دس داًص آهَصاى.

 آهَصش سٍش تحمیك ػلوی ٍ فشٌّگی ّوشاُ ثب تطَیك داًص آهَصاى دس استفبدُ اص کتبثخبًِ.
 سػبیت ثَدرِ ثٌذی ٍ تذسیس ثِ هَلغ کلیِ هَاد ثشًبهِ عجك رذٍل سبػبت کبس ّفتگی.
 سؼی دس ثْجَد کیفیت آهَصضی اص عشیك ثِ کبس گشفتي ضیَُ ّبی رذیذ تذسیس ٍاثذاػبت ٍ اثتکبسات ثب ّوکبسی
گشٍُ ّب.
 چگًَگی تسلظ ثش کالس ٍ اداسُ آى.
 آصهَى هبّبًِ دس پبیبى ّش هبُ اص کلیِ دسٍس ثِ ایي اهش رْت ثْجَد فشایٌذ یبددّی ٍ یبدگیشی ٍ سَال هحَسی ٍ
عشح سَال دس تذسیس ٍ ایزبد اًگیضُ ٍ ًظبست ثش فؼبلیت ّبی داًص آهَصاى دس ایي فشضیِ.
 سسیذگی هستوش ّوکبساى هحتشم ثِ اسائِ تکبلیف ٍ توشیي ّبی هٌبست دس حذ تَاى داًص آهَصاى.
 ثبصدیذ اص کالس ّبی دثیشاى تَسظ هؼبًٍیي آهَصضی.
 استفبدُ اص ضیَُ ّبی هٌبست رْت تطَیك ٍ تمَیت سفتبس هخجت داًص آهَصاى.
 ثشگضاسی اسدٍّبی ػلوی  ،تفشیحی  ،فشٌّگی ٍ هزّجی دس فشآیٌذ فؼبلیت ّبی هکول تذسیس
 اسصضیبثی ثِ هَلغ اص پیطشف تحػیلی داًص آهَصاى ٍ تزشثِ ٍتحلیل ًتبیذ ٍ ضٌبسبیی ػلل پیطشفت ٍ ػذم
پیطشفت ٍ سؼی ثش تمَیت ًمبط لَت ٍ سفغ ًمبط ضؼف دس یبدگیشی.
 ثشگضاسی اهتحبًبت ٍ اسصضیبثی ّبی هستوش تطخیع ٍ تذسیزی ٍپبیبًی ثِ غَست کتجی ٍ ضفبّی ٍ ػولی تَسظ
دثیش.
 ثشگضاسی آصهَى ّبی هبّبًِ ٍ ضٌبختی ثب اػالم ًتبیذ ثب اسائِ کبسًبهِ ّبی دسغذی.
 ثشگضاسی آصهَى ّبی ّفتگی ثب اػالم ًتبیذ سٍی ثشد ،فشدای ّوبى سٍص.
 اسائِ ثِ هَلغ گضاسضبت ّفتگی ٍ ًوشات هبّبًِ رْت ثْجَد ّش چِ ثْتش کیفیت آهَصضی ٍ تشثیتی داًص آهَصاى
ثِ دفتش هذسسِ ٍ هطبٍساى.
 اسائِ ثِ هَلغ اٍساق اهتحبًی ثِ دفتش هذسسِ تَسظ دثیش
 حضَس ثِ هَلغ ٍ دلت دس هشالجت اص رلسبت اهتحبًی ٍ ّوکبسی هغلَة دس ثشگضاسی اهتحبًبت داخلی ٍ ًْبیی
 پیگیشی هطکالت اخاللی  ،تشثیتی ٍ آهَصضی تَسظ دثیش داًص آهَصاى ٍ اػالم ًتبیذ ثِ خبًَادُ ّب
 هاللبت ثب اٍلیب ٍ ثیبى اًتظبسات ٍ ثشسسی ضیَُ کبس ٍ ًحَی پیطشفت ٍ یب افت داًص آهَصاى تَسظ دثیش
 پیگیشی ٍ سسیذگی هستوش دثیش دس حضَس ٍ غیبة داًص آهَصاى ٍ اسائِ گضاسش ثِ اٍلیب هذسسِ.

 تالش ّوکبساى دثیش دس سضذ کیفی آهَصش دس آصهَى ّبی ػلوی ٍ هَفمیت داًص آهَصاى دسػلن ٍ اخالق.
ّ وکبسی دس ثشگضاسی کالس ّبی فَق ثشًبهِ دس غَست ًیبص ٍ غالحذیذ هسئَلیي هذسسِ.
 ضش کت دس هسبثمبت آهَصضی ٍ فشٌّگی هذسسِ ٍ هٌغمِ ٍ دٍسُ ّبی کبسآهَصی اص سَی دثیشاى ٍ تَرِ ثِ
فؼبلیت ّبی فَق ثشًبهِ ٍ هکول تذسیس اص سَی دثیشاى هحتشم.
ّوچٌیي:
 -1ضشکت دس هزبهغ ،ثخطی – ػوَهی ٍ کبسگبّی
 -2ضشکت دس رطَاسُ ّبی آهَصضی ٍ پیطٌْبدی اص سَی سبصهبى
 -3تالش دس کست اعالػبت الصم ًسجت ثِ ٍضؼیت آهَصضی دثیشاى دس ّش ٍاحذ  ،دس سغح آهَصضگبُ ٍ دس سغح
هٌغمِ

ثشًبهِ ّبی آهَصضی رْت ارشا دس گشٍُ ّبی آهَصضی

 -1گضاسش افت یب سضذ تحػیلی داًص آهَصاى ّش کالس ثب اسائِ آهبس ٍ ثشسسی ػلت آى ٍ یبفتي ساُ حل هٌبست دس
رْت ثْجَد ٍضؼیت دس غَست افت تحػیلی.
 -2هؼشفی یک هزلِ یب کتبة کوک آهَصضی هفیذ یب کتت هٌبست دیگش دس استجبط ثب سضتِ هشثَعِ
 -3هؼشفی یک ٍسیلِ کوک آهَصضی اص لجیل ّ CDبی ًشم افضاسی دسسی ٍ ...
 -4هؼشفی اهبکي ثبصدیذی دس استجبط ثب سضتِ هشثَعِ ٍ تٌظین ثشًبهِ ثبصدیذ
 -5تػوین گیشی دس هَسد ًحَُ ی تطَیك تَسظ کبست ّبی تطَیمی ٍ اهتیبص ثٌذی ثشای دسیبفت کبست دس ّش
گشٍُ
 -6عشح هسبئل ػوَهی اػن اص ثَدرِ ثٌذی ٍ عشح سَال ٍ ...
 -7اًتخبة سشگشٍُ دس اٍلیي رلسِ تَسظ اػضب
 -8تٌٌظین غَست رلسِ ٍ تحَیل ثِ هؼبٍى آهَصضی ّوشاُ ثب ضوبئن
 -9تطکیل رلسِ ّبی اًزوي ػلوی ٍ فشٌّگی ٍ ٌّشی یب ّوکبسی ّوکبساى ٍ هؼبًٍیي آهَصضی ٍپطتیجبى
تحػیلی
 -10هؼشفی داًص آهَصاى هستؼذ ثشای کالس ّبی پیطشفت تحػیلی
الصم ثِ رکش است پیگیشی ٍ ثشًبهِ سیضی کلیِ اهَس ثؼذ اص اًتخبة سشگشٍُ ثِ ػْذُ ٍی هی ثبضذ.
ضوٌبً ثِ اػضبء فؼبلتشیي گشٍُ دس رلسِ ّذایبیی تمذین خَاّذ ضذ.

اّذاف پیص ثیٌی ضذُ تطَیك ثشای دثیشاى ٍ ّوکبساى

دس صهیٌِ ّبی آهَصضی ٍ پشٍسضی

 -1تؼویك یبدگیشی دس سغَح هختلف داًص آهَصاى
 -2ایزبد اًگیضُ ٍ سغجت تحػیلی داًص آهَصاى
 -3ایزبد سلبثت سبلن ثیي داًص آهَصاى
 -4ایزبد اػتوبد ثِ ًفس دس داًص آهَصاى ٍ افضایص خَدثبٍسی
 -5استمبی کیفی سغَح هختلف آهَصضی ٍپشٍسضی دس پبیِ ّبی هختلف

 گضاسش ّفتگی دثیشاى هحتشم
 اػالم ًتبیذ آصهَى ّبی ّفتگی
 اػالم ًتبیذ آصهَى ّبی هبّبًِ
 اػالم ًتبیذ اهتحبًبت هیبى تشم ٍ تشم
 تطَیمبت ثشای ثْتشیي ّبی اخاللی ٍ حزبة ٍ ًوبص
 تطَیمبت ثشای ثْتشیي ّبی اًظجبعی
 تطَیمبت ثشای پیطشفت ّبی ثبالی سِ ًوشُ دس ّش آصهَى
 ثشٍص هَاسد خبظ کِ ًیبص ثِ تطَیك داضتِ ثبضذ.

تطَیمبت داًص آهَصاى
رْت ایزبد ّش چِ ثیص تش اًگیضُ هبدی ٍ هؼٌَی ٍپیطجشد اّذاف اص پیص تؼییي ضذُ دس اهش آهَصش کویسیَى تطَیك ایي
ٍاحذ آهَصضی هتطکل اص هذیش  ،هؼبًٍت آهَصضی ٍ پشٍسضی ٍ دثیش ،ثشًبهِ ّبی تطَیمی سبل تحػیلی رذیذ سا ثب تػوین
گیشی کِ دس ضَسا ثِ تػَیت سسیذُ ثِ ضشح ریل اػالم ٍداسد:
 داًص آهَصاى پیطشفتی ثب غالحذیذ دثیش کبست اهتیبص ()50-30-20دسیبفت هی داسًذ.
 دسیبفت رَایض اهتیبصی
 ضشکت دادى داًص آهَصاى پیطشفتی دس اسدٍّبی داخل استبى ٍ خبسد استبًی کِ ّش سبلِ ایي اسدٍّب ثػَست
هستوش ثشای ایي هٌظَس ثشگضاس هی ضَد:اص رولِ ایي اسدٍّب ثبصدیذ اهبکي صیبستی ٍ تفشیحی ٍ  ...داخل استبى ٍ
ضْش تْشاى ٍ خبسد استبى هبًٌذ سفش صیبستی هطْذ همذس -لن ٍ حوکشاى –کبضبى ٍ ...
 داًص آهَصاًی کِ دس پبیبى تشم اٍل ٍ هیبى تشم دٍم داسای پیطشفت چطوگیشی ثبضٌذ ػالٍُ ثش ضشکت دس
اسدٍّبی خبسد استبى هی تَاًٌذ اهتیبص سشگشٍّی ثؼضی اص دسٍس اص رولِ ادثیبت ٍ ػلَم ارتوبػی ٍ  ...دس
گشٍُ دسسْبی پبیِ هبًٌذ سیبضی ٍ هؼبٍى سشگشٍُ داضتِ ثبضذ.
 اص رولِ هَاسد دیگش دس اهش تطَیك داًص آهَصاى دس ًظش گشفتِ ضذُ استفبدُ اص تبثلَّب ٍ ثشدّبی کالس است
کِ ثب ًَرِ ثِ پیطشفت داًص آهَصاى دس دسٍس هختلف ایي اضخبظ ثِ ّوشاُ ثؼضی فؼبلیت ّبی ػلوی ٍ
تحمیمبتی ًػت دس تبثلَّبی هشثَعِ کالسی خَاّذ ضذ ٍ دس غَست پیطشفت دس هشاحل ثبالتش دس تبثلَی
آهَصضی آهَصضگبُ ًػت دس ساّشٍ ٍ سبلي اغلی هی ثبضذ  ،خَاّذ ضذ.
 دس هشاحل ثبالتش تطَیك ایي ػضیضاى ،هؼشفی ثِ ػٌَاى فؼبلیي ٍ هَفمبى آهَصضی دس ثشًبهِ ّبی ٍیژُ هٌبسجتی
خَاّین داضت.

دس ضوي فشم ّبی تطَیمی ٍ فشم گضاسضبت ّفتگی دس ایي ساثغِ تْیِ ضذُ کِ ثِ غَست ّفتگی ثِ دثیشاى
تحَیل دادُ هی ضَد ٍ اسبهی ایي داًص آهَصاى تَسظ دثیش دس فشم ّبی هزکَس لیذ ضذُ ٍ دس پبیبى ّش ّفتِ
ثِ هؼبًٍت هحتشم آهَصضی تحَیل دادُ ضذُ.
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هذسسِ

سٍی ثشد ٍ کبسًبهِ دسغذی ٍ
اّذاء رَایض

پبیبى ّش هبُ

حیبط هذسسِ

دثیشاى ٍ

اّذاء رَایض

هؼبًٍیي
پبیبى ّش هبُ

ًوبص خبًِ

هشثیبى ٍ دثیشاى

اّذاء رَایض

ّش سٍص

حیبط هذسسِ

هسئَلیي ٍ

کبست ًوبص ٍ رَایض ًوبص

پبیبى ّش هبُ

حیبط هذسسِ

هشثیبى
هسئَلیي ٍ

کبست ّبی اهتیبص ٍ اّذاء رَایض

دثیشاى
پبیبى ّش هبُ

حیبط هذسسِ

هسئَلیي

کبست ّبی اهتیبص ٍ اّذاء رَایض

پبیبى ّش هبُ

حیبط هذسسِ

هسئَلیي

کبست ّبی اهتیبص ٍ اّذاء رَایض

پبیبى ّش هبُ

حیبط هذسسِ

هسئَلیي

کبست ّبی اهتیبص ٍ اّذاء رَایض

ثب تَرِ ثِ ًَع

هکبى ّبی

هسئَلیي

هختع داًص آهَصاى ٍ دثیشاى

تطَیك ثشای

صیبستی ٍ

هذسسِ

ایي هٌظَس

تفشیحی

پیص ثیٌی
ضذُ

شىبٍ َا

 9:05الی 8:50

چُارشىبٍ

 9:05الی 8:50

شىبٍ َا

 13الی 12:30

چُارشىبٍ َا

 13الی 12:30

شىبٍ َا

«خبًن اسذی» ثب توبس لجلی

سٍ شىبٍ َا

«خبًن اسذی» ثب توبس لجلی

چُار شىبٍ

«خبًن سیحبًی ٍحسیي ًیب» ثب
توبس لجلی

« ثشًبهِ اهتحبًبت هیبى تشم ًَثت اٍل»
ريز َای َفتٍ

تاریخ امتحان

مًارد درسی

چُارشىبٍ

96/9/8

سیبضی

شىبٍ

96/9/11

صثبى

یکشىبٍ

96/9/12

دیٌی

دي شىبٍ

96/9/13

هغبلؼبت

سٍ شىبٍ

96/9/14

ػشثی

شىبٍ

95/9/18

ػلَم

دس عَل ثشگضاسی اهتحبًبت هیبى تشم ثشًبهِ کالسی ثِ لَت خَد ثبلی است.

«ثشًبهِ اهتحبًبت هیبى تشم ًَثت دٍم»
ريز َای َفتٍ

تاریخ امتحان

مًارد درسی

شىبٍ

97/1/18

سیبضی

یکشىبٍ

97/1/19

صثبى

ديشىبٍ

97/1/20

هغبلؼبت

سٍ شىبٍ

97/1/21

ػلَم

چُارشىبٍ

97/1/22

ػشثی

چٌبًچِ تغییشاتی غَست پزیشد حتوبً اػالم خَاّذ ضذ.

ثمیِ دسٍس ثػَست داخلی ٍ تَسظ دثیش  ،اهتحبى گشفتِ هی ضَد.

مُر

ثِ غَست کالسی تَسظ

حجت دس آهَصیبس

96/7/30

دثیش
آبان

ثِ غَست کالسی تَسظ

حجت دس آهَصیبس

96/8/30

دثیش
میان ترم ايل

ثِ غَست ّوبٌّگ

حجت دس آهَصیبس

96/9/29

امتحان ترم ايل

ثِ غَست ّوبٌّگ

حجت دس لیست

96/10/20

بُمه

ثِ غَست کالسی تَسظ

حجت دس آهَصیبس

96/11/28

دثیش
میان ترم ديم

ثِ غَست کالسی تَسظ

حجت دس آهَصیبس

96/1/29

دثیش
اردیبُشت

ثِ غَست کالسی تَسظ

حجت دس آهَصیبس

96/2/30

دثیش
ترم ديم

ثِ غَست ّوبٌّگ

حجت دس لیست

96/3/23

ًکبت هْن دس تذسیس هَفك هؼلوبى ٍ هشثیبى هذاسس
اهشٍصُ آهَصش ٍ پشٍسش سسوی دس پی آهبدگی ثشای صًذگی آیٌذُ اص عشیك یبدگیشی هفیذ ٍ هَحش است ٍ کالً تذسیس ػجبست
ست اص :تؼبهل یب سفتبس هتمبثل هؼلن ٍ داًص آهَصاى ثش اسبس عشح هٌظن ٍ ّذفذاس ثشای ایزبد تغییشات هغلَة ٍ تسْیل
یبدگیشی فشد ٍ ضٌبخت اٍ اص رْبى است ٍ تذسیس خَة  ،تذسیسی است کِ ثِ خَة یبد گشفتي فشاگیشاى کوک کٌذ .دس ایي
فشآیٌذ یبد گیشًذُ ثبیذ فؼبل ثبضذ  ،ثِ ثحج ثپشداصد  ،هسبئل سا حل کٌذ ٍ ثب استفبدُ اص ساٌّوبیی ّبی هؼلن ثِ کست تزشثِ
ثپشداصد  .هؼلوبى دس حبلی کِ ثِ ضبگشداى دس کست اعالػبت  ،هْبستْب  ،ساُ ّبی تفکش ٍ اثشاص ًظشات خَد کوک هی کٌٌذ،
ثبیذ ثِ آًبى ًحَُ ی یبدگیشی سا ًیض دسس دٌّذ  .چگًَگی اًزبم تذسیس احش ثسیبسی ثش تَاًبیی ضبگشداى ثشای آهَصش
خَدضب ى داسد  .هؼلوبى هَفك تٌْب اسائِ دٌّذگبى هغبلت ًیستٌذ ثلکِ آًبى ضبگشداى خَد سا ثِ تکبلیف ضٌبختی ٍ ارتوبػی
ٍاداس هی ًوبیٌذ ٍ ثِ آًبى چگًَگی کست  ،رخیشُ سبصی ٍ پشداصش اعالػبت سا هی آهَصًذ تب چگًَگی فشاگیشی سا یبد
ثگیشًذ ٍ هٌبثغ سا عَسی هَحش ثِ کبس ثجشًذ  .لزا ًمص ػوذُ تذسیس  ،خلك یبدگیشًذگبى فؼبل  ،خالق ٍ لذستوٌذ است .

تَغیِ ّبیی ثشای داضتي یک تذسیس هَفك ٍ سضبیت ثخص:

ًکبت اخاللی:
 -1ثب تَکل ثِ خذا ٍ ًبم خذا کالس سا ضشٍع کٌین .
 -2ثیص اص اًذاصُ دس کبس داًص آهَصاى  ،خَد سا دخبلت ًذّین .
 -3سؼِ غذس داضتِ ثبضین ٍ اص فضل فشٍضی ثپشّیضین .
 -4اص لضبٍت ًبغحیحی ًسجت ثِ داًص آهَصاى پشّیض کٌین .
 -5اضتجبّبت خَد سا تَریِ ًکٌین .
 -6اص ػلوب  ،ثضسگبى ٍ ضخػیت ّبی دیٌی ثب احتشام ًبم ثجشین .
 -7اص ثِ کبس ثشدى کلوبت خبسد اص ًضاکت ثپشّیضین .
 -8ساصداس ٍ هحشم اسشاس داًص آهَصاى ثبضین .
 -9اص تؼػت ثی رب ثپشّیضین .
 -10اص داضتي تکیِ کالم خبظ پشّیض کٌین .
 -11فشغت اًتمبد اص خَد سا ثِ داًص آهَصاى ثذّین .
 -12سؼی کٌین ضخػیت ػلوی ٍ ارتوبػی خَیص سا پیص داًص آهَصاى سجک ًکٌین .

ًکبت پشٍسضی:
 -1اخالظ دس ػول تذسیس ٍ تمَا سا سػبیت کٌین .
 -2ثِ ٌّگبم تذسیس ً ،طبط سٍحی ٍ ػبعفی خَد سا حفظ کٌین .
 -3ثب خَش سٍیی تذسیس کشدُ ٍ ّوَاسُ چْشُ ثطبضی داضتِ ثبضین .
 -4احسبسبت ٍ ػَاعف داًص آهَصاى سا رشیحِ داس ًکٌین .
 -5تالش کٌین فضبیی ػبعفی ثَرَد آٍسین .
 -6پشگَیی ًکٌین  ،دس ٍالغ آًمذس ثگَیین کِ هی تَاًین ثطٌَین .
 -7رٍق ٍ استؼذاد داًص آهَصاى سا ضٌبسبیی ٍ ّذایت کٌین .
 -8دس ثشخَسد ّب ػذل ٍ اًػبف سا سػبیت کٌین .
 -9ثِ داًص آهَصاى تَرِ ٍ ًگبُ یکسبى داضتِ ثبضین .
 -10ثب داًص آهَصاى ّوذسدی کٌین .
 -11اص تطَیك ثِ هَلغ غبفل ًطَین .
 -12سخي داًص آهَصاى سا ثی هَسد لغغ ًکٌین .
 -13دس ٌّگبم هَػظِ  ،خَد سا هخبعت اغلی لشاس دّین .
 -14سؼی کٌین کشداس ٍ سفتبس خَثی اص خَد ًطبى دّین .
 -15ظبّشی آساستِ ٍ هٌظن داضتِ ثبضین ٍ دس ًظش ثگیشین کِ صیجبیی  ،سبدگی است .
 -16دس کبسّبیوبى ًظن داضتِ ثبضین تب الگَیی هٌبست ثشای داًص آهَصاى ثبضین .
 -17دس ٌّگبم خطن  ،ثش احسبسبت ٍ ػَاعف خَد غلجِ کٌین .
 -18دس توبم کبسّبی خَد  ،لبعؼیت ٍ ثشش داضتِ ثبضین .

ًکبت آهَصضی:
 -1آغبص ّش رلسِ ثب تالٍت کالم ا ...هزیذ ثبضذ.
 -2صهبى ّش رلسِ تذسیس سا دس ًظش داضتِ ثبضین تب ثب کوی یب صیبدی ٍلت هَارِ ًطَین .
ٍ -3لت کالس سا ثِ هغبلت ثیَْدُ ٍ کن فبیذُ غشف ًکٌین .
 -4سؼی کٌین سبػت تذسیس سا تغییش ًذّین.
ٍ -5فبی ثِ ػْذ  ،خَش لَلی ٍ تَاضغ دس تذسیس سا اص یبد ًجشین.
 -6ثِ ٌّگبم تذسیس  ،آساهص خَد سا حفظ کٌین .
 -7اص داًص آهَصاى تَلؼبت ثیص اص اًذاصُ ًذاضتِ ثبضین .
 -8سسب ٍ سٍاى ثَدى کلوبت ٍ روالت سا سػبیت کٌین .
 -9دس تذسیس رٍق ٍ سلیمِ ثِ کبس ثجشین .
 -10آسام ٍضوشدُ تذسیس کٌین .
 -11سبدُ تذسیس کٌین اهب ػویك .
 -12دس اهال کلوبت دلت کٌین ٍ کلوبت سا غحیح سٍی تبثلَ ثٌگبسین .
 -13ثیي داًص آهَصاى سلبثت سبلن ٍ هخجت ایزبد کٌین .
 -14کبس ّب ٍ فؼبلیت ّبی هشثَط ثِ کالس سا ثیي داًص آهَصاى تمسین ٍ ثِ آًْب هسئَلیت ثذّین .
 -15ثِ همشسات هحیظ آهَصضی احتشام ثگزاسین .
 -16پیص اص تذسیس ،ضٌبختی اروبلی اص ٍضؼیت  ،هَلؼیت ٍ سغح هؼلَهبت داًص آهَصاى ثذست آٍسین .
 -17ثِ کبس خَیص ایوبى داضتِ ثبضین .
 -18همشسات خطک ٍ افشاعی سا اص کالس دٍس کٌین .
ً -19سجت ثِ فؼبلیت داًص آهَصاى ثی تفبٍت ٍ ثی تَرِ ًجبضین .
 -20دس تذسیس اص گشٍُ گشائی ٍ خظ ثبصی خَدداسی کٌین .
 -21ثش هَضَػبت دسسی  ،تسلظ ٍ اص آى اعالع کبفی داضتِ ثبضین .
 -22دس افضایص آگبّی ّب ٍ هحتَای ػلوی ٍ دسسی خَد ثکَضین.
 -23ثِ سَاالت داًص آهَصاى ثب لحي خَة ٍ هٌبست پبسخ دّین .
-24هغبلِ پیص اص تذسیس ٍ آهبدگی لجلی رْت تذسیس داضتِ ثبضین .

 -25ثشًبهِ سیضی دسسی داضتِ ثبضین .
-26اص اثتکبس ٍ خاللیت دس تذسیس استفبدُ کٌین .
 -27اص سٍش ّبی تذسیس ٍ ًحَُ ی ثِ کبسگیشی آًْب آگبُ ثبضین .
 -28ثِ کیفیت ضشٍع  ،اداهِ ٍ پبیبى دسس تَرِ داضتِ ثبضین .
 -29ثِ ٌّگبم تذسیس هغبلت  ،تٌَع سا فشاهَش ًکٌین .
 -30اص تزشثیبت دسسی ٍ تذسیس دیگشاى استفبدُ کٌین .
 -31دس ّش دسس هغبلت ًَ ٍ تبصُ ای ثیبى کٌین .
 -32داًص آهَصاى سا ًسجت ثِ یبدگیشی دسس تطٌِ کٌین .
 -33سؼی کٌین داًص آهَصاى دس استجبط ثب دسس  ،فؼبلیت ػولی داضتِ ثبضٌذ .
 -34دس غَستی کِ احسبس خستگی دس داًص آهَصاى هطبّذُ کشدین اص اداهِ تذسیس خَدداسی کٌین .
 -35سؼی کٌین ّوَاسُ اضکبالت تذسیس خَد ساسفغ کٌین .
 -36هَضَع ٍ ػٌَاى دسس سا دس اثتذای تذسیس هطخع ٍ ثبصگَ کٌین .
 -37دسس سا هشحلِ ثِ هشحلِ تذسیس کشدُ ٍ اص ضبخِ ثِ ضبخِ پشیذى ثپشّیضین .
 -38ثیص اص اًذاصُ هؼوَل ثِ رضٍُ  ،کتبة ٍ یب هتي دسس ًگبُ ًکٌین .
 -39اصعشح ضجبّت ٍ اضکبالت ثذٍى رَاة ثپشّیضین .
 -40روغ ثٌذی دسس سا دس اًتْب فشاهَش ًکٌین .
 -41اص داضتي لحٌی یکٌَاخت ٍ تي غذای حبثت ثپشّیضین .
 -42دس ٌّگبم تذسیس  ،دس یک هکبى حبثت تَلف ًکٌین .
-43

دلت کٌین توشیي ّب یب هسبئل ( تکبلیف ) دس حذ تَاى داًص آهَصاى ثبضذ .

 -44دس ٌّگبم تذسیس اص ٍسبئل ٍ اهکبًبت آهَصضی هَرَد  ،حذاکخش ثْشُ سا ثجشین .
 -45دس ٌّگبم تذسیس حتی االهکبى اص هخبل استفبدُ کٌین .
-46خالغِ دسس سا دس اًتْبی تذسیس ثبصگَ ٍ اص داًص آهَصاى ًیض ثخَاّین .
ً -47تبیذ آصهَى ّب سا ثشسسی کٌین تب ًمبط ضؼف ٍ لَت سا ثیبثین .
 -48داًص آهَصاى سا دس ثبال ثشدى اص ًشدثبى ػلن ٍ داًص یبسی کٌین .
-49دس ٌّگبم تذسیس سؼی کٌین توبم تَرِ داًص آهَصاى سا ثِ خَد رلت کٌین

 -50اص ایٌکِ ًسجت ثِ پبسخگَیی ثِ ثشخی اص سَاالت لبدس ًیستین ّ ،شاس ثِ خَد ساُ ًذّین ٍ ثِ ساحتی الشاس
کٌین کِ پبسخ آى سا ًوی داًین .
 -51تزبسة تبصُ خَد سا دس اختیبس داًص آهَصاى لشاس دّین ٍ ثِ یبدداضتِ ثبضین کِ هؼلن ٌّشهٌذ کسی است کِ
ثب ایزبد ضشایظ ٍ هَلؼیت ّبی هٌب ست آهَصضی ،خَد کوتش تذسیس هی کٌذ .
 -52گزاضتي ًوًَِ سَال ٍ تکلیف ثِ غَست ّفتگی یب ّ 2فتِ یکجبس ثشسٍی سبیت هذسسِ

سندگی دو روس است
یکروس با تو و یک روس علیه تو

روسی هک با توست  ،مغرور مباش
وروسی هک علیه توست  ،صبور باش

ره دو پایان پذری است.

تقویم اجرایی شورای دبیزان
روز

تاريخ

موضوع

مسئول

شىبٍ

96/5/7

ارزشیابی دبیران ي برگساری کالسُای پیش ویاز
شُریًر ماٌ

مدیریت

ديشىبٍ

96/6/6

آشىایی با دبیران جدید ي بروامٍ َای سال تحصیلی
جدید

مدیریت

ديشىبٍ

96/7/24

ساحت َای شش گاوٍ درسىد تحًل يبُداشت رياوی

گروه مشاوره

چُار شىبٍ

96/8/24

مريری بر اقدام پصيَی،درض پصيَی،آشىایی دبیران با گروه مطالعات و
ریاضی
طرح مدام يبررسی يضعیت درسی ياوضباطی داوش
آمًزان

یکشىبٍ

96/9/26

يیصگی داوش آمًزان ي خاوًادٌ مًفق در اوجام آزمًن
ي آمادگی برای ترم ايل

گريٌ علًم ي
تفکر

چُارشىبٍ

96/01/27

درض پصيَی يبالىدگی دبیران

گروه دینی
وعربی

شىبٍ

96/00/20

اقتصاد مقايمتی ي تًلید ياشتغال يآمادگی داوش
آمًزان در زمیىٍ اشتغال يَدایت تحصیلی

گروه فناوری و
ادبیات وهنر

سٍ شىبٍ

96/02/22

پیگیری تکالیف وًريزی يآزمًن پیشرفت تحصیلی

معاونین آموزشی

چُارشىبٍ

97/2/02

در خصًص امتحاوات ترم ديم

مدیریت
ومعاونین

یکشىبٍ

97/3/27

ارزیابی عملکرد یکسالٍ آمًزشگاٌ ي اقدام جُت اوجام
پريشٌ ی مُر97

مدیریت

