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بر  ،حفظ کردن ،هویت دادن ،فرآیند مهم مدیریت آموزشي

وحدت بخشيدن به کليه منابع انساني به  کنترل کردن و ،انگيختن

نظام آموزشي به  یافته است تا یک مجموعه وصورت سازمان 

 سيستمي بتواند نقش آفریني نماید. صورت یک پارچه و

در اداره بازنگري براي رسيدن به هدف متعالي نيازمند به یک 

مهندسي مجدد آموزشي مي باشيم تا انحصار قدرت  مدرسه و

تصميم گيري از سيستم مرکزي به منظور بهبود عملکرد مدرسه 

ذیصالح که دپارتمان هاي آموزشي مي  ع تخصصي وبه مراج

 باشند انتقال یابد.

هاي آموزشي، بر در گيرسازي معنادار معلم  رویکرد دپارتمان

د. تا تاکيد دارباشد ميکه نقطه آغاز هر تحول آموزشي در مدارس 

، آنان را به گروه و تيم تبدیل نماید ضمن ارتباط حرفه اي معلمان

 ام شده نقش اصلي را در تصميم سازي ها وبا هم افزایي انج و

مدرسه بتواند با یک  تصميم گيري هاي مدرسه عهده دار شوند و

برنامه ریزي آموزشي خود را پایه  فعاليت ها و ،مرجعيت علمي

 الگوي آموزش و . دبيرستان ماندگار البرز که نماد ونمایدگذاري 

بزرگترین رسالت آن تربيت دانش آموزاني  واست  پرورش کشور

بر آن است تا با تشکيل در تراز جمهوري اسالمي مي باشد 

تحول و سند با عملياتي کردن دپارتمان هاي آموزشي در راه 

 .برداردآن گام اهداف تحقق 
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بر اساس  2931با توجه به این مهم دبيرستان در سال 

رئيس محترم  و پرورش شهر تهران پيشنهاد مدیر کل آموزش و

به  هاي آموزشي را رسما  طرح تشکيل دپارتمان امنا،هيئت 

. پس از تصویب آن در طي این مدت شاهد کار تصویب رساند

افزایش نرخ رضایتمندي گروه هاي ذینفع در  آمدي اثر بخشي و

ارزشمندي را به  مدرسه از این طریق بوده ایم که دست آوردهاي

 .دنبال داشته است

از زحمات بي دریغ مدیر کل محترم آموزش پرورش در پایان 

شهر تهران و زحمات بي دریغ معاونين، مسئول محترم برنامه 

ریزي و مرکز آزمون دبيرستان، روساي محترم دپارتمان هاي 

آموزشي که این مجموعه رهين تالش آنان مي باشد صميمانه 

 تشکر و سپاسگزاري مي نمایم.

 محمد محمدي                                       

 مدیر دبيرستان ماندگار البرز

 

 

 البرز ماندگار دبیرستان انداز چشم سند
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 و آموزشي نظام داراي است اي مدرسه البرز ماندگار دبيرستان

 بر متکي اسالمي، تربيت و تعليم فلسفه مباني بر مبتني پرورشي

 جایگاه با یافته توسعه ایراني، اسالمي تمدن و فرهنگ هاي مولفه

 و آموزش سطح در تربيت و تعليم مختلف هاي عرصه در اول

 ممتاز، تربيتي یهاي توانمند از برخوردار تهران، شهر پرورش

 عدالت اثربخش، کارامد، استعدادها، و فطرت شکوفایي در توانمند

 توانبخش که بصير و مومن کارکنان و معلمان از برخوردار و محور

 .بود خواهد آموزاندانش انقالبي و ایراني اسالمي هویت

 

 

 

 

 

 

 

 البرز ماندگار دبیرستان كالن هدفهای
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 به معاد، عامل به معتقد و مومن موحد، نياآموز دانش تربيت -1

 انقالبي مدار، قرآني، واليت اخالق به متخلق و اسالمي احكام

 به متعهد و آشنا اسالمي ايران، جمهوري نظام به وفادار و

 و طبيعت ديگران، و خود برابر خدا، در وظايف و هامسئوليت

 اجتماعي و خانوادگي فردي، زندگي شايسته به ورود آماده

 .معيار اسالمي نظام براساس

 و و تعليم نظام تعالي و رشد در دبيرستان الگويي نقش ارتقاي -2

 .كشور تربيت

 آموزان، دانش آفريني نقش و مشاركت سازي نهادينه -3

 .نظران صاحب و التحصيالن فارغ ها،خانواده كاركنان،

 انساني در منابع مديريت كارآمد و اثربخش نظام برقراري -4

 و ارتقا نگهداشت، آموزش، و حفظ جذب، انتخاب، شناسايي،

  البرز ماندگار دبيرستان، اسالمي معيار نظام براساس تربيت

 هايايجاد فرصت منظور به تربيتي و آموزشي عدالت تامين -5

 .آموزان همه دانش متوازن و متعادل رشد براي مناسب

 فرآيندهاي فعاليت و هابرنامه مهندسي باز و تحول بهسازي، -6

 فرهنگي، هنري، پژوهشي، تربيتي، علمي، آموزشي، هاي

 هاي و زيرساخت پشتيباني اداري و مالي كارآفريني، مهارتي،

 .كالبدي
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 نظام هاي و ماموريت اهداف راستاي در وريبهره نظام استقرار -7

 .كشور تربيت و تعليم

 آموزشي، فرهنگي علمي هاي عرصه در نخست موقعيت كسب -8

 اخالقي، اجتماعي، عبادي، اعتقادي، آوري، فن هنري،

 سطح در اي و حرفه اقتصادي زيستي، و بدني تربيت سياسي،

 .كشور و استان منطقه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 های علمی ـ آموزشیاساسنامه دپارتمان  01

علمی، آموزشی دپارتمان های  اساسنامه 
 دبیرستان ماندگارالبرز

 مقدمه 

 را بشري تمدن سوم يهزاره تدریج، به جهان که شرایطي در

 دقيق، ریزي برنامه با توام نگري آینده ضرورت کند، مي تجربه

 هر از بيش پرورش و آموزش مسائل به حساسيت از برخاسته

 مورد اهداف به براي رسيدن راستا این در. شود مي مطرح چيزي

 روش تنوع و ابتکار نوآوري، تجربه، تبادل مستلزم وريبهره در نظر

 در پيش از بيش تحرک و تدریس جدید هايمهارت و فنون ها،

 مطلوب پرورشي و آموزش به دستيابي براي. باشد مي دبيران بين

 با و جامع مطالعات بر متکي عميق بينشي با باید هدفمند، و

 هایي فعاليت و اي حرفه و تخصصي کامال  هاي صالحيت حصول

 ریزي برنامه به مختلف هاي جنبه گرفتن نظر در با و هدفمند

 فلسفه، از عظيم ايپشتوانه باید ریزي برنامه این براي. پرداخت

 با و فنون و علوم نوین دستاوردهاي و مهارت دانش، فرهنگ،

 ضمن تا آورد فراهم جدید، هايروش و ابزارها بکارگيري

 و بهتر نتایج  موجود، تقاضاهاي و مشکالت نيازها، به پاسخگویي

 نظام یک پویایي ي برخورداري ازالزمه .حاصل گردد تريغني

آن به ویژه  مختلف هايبخش ميان تعامل و ارتباط آموزشي، وجود

 هر پرورش و آموزش نظام در. است معل مان و مرب يانارتباط با 



 00  دبیرستان ماندگار البرز

 و فرهنگيان مشارکت با جز پذیرد صورت باشد بنا اگر تحولي

 که هاي علمي و آموزشيدپارتمان .نيست پذیر امکان معلمين

 مان استمعل  و مدیران مربيان، ریزان،برنامه ميان اتصال حلقه

 به نسبت اظهار نظر در را معلمان مشارکت تا مي کوشند همواره

 دیدگاه هاي و پيشنهادها و  ارائه درسي آموزشي، هايبرنامه

 کيفيت هايهسته عنوان به هااین دپارتمان سازند. فراهم اصالحي

 و اجرایي کارشناسان و معلمان بين ارتباط توانند مي بخش

 منجر در نهایت ارتباط این که بخشند تعميق خوبي به را ستادي

 هاي دپارتمان. شد خواهد آن بهبود و آموزش امر پيشبرد به

 آموزشي، علمي، مجامع عنوان به دبيرستان دراین آموزشي علمي،

 ضمن که است آمده به وجود اندیشه این با پژوهشي و پرورشي

 در آنان مشارکت جلب با و دبيران بين سازنده ارتباط برقراري

 علمي، اطالعات و تجارب از استفاده زمينه تربيت، و تعليم فرآیند

 روش با رابطه در دبيران و صاحب نظران اي حرفه و آموزشي فني،

 آموزشي وسایل کاربرد تخصصي، اطالعات گسترش تدریس، هاي

 و سمعي امکانات و وسایل از صحيح گيري بهره آموزشي، کمک و

 ارزشيابي، شيوه صحيح روش هاي و اصول کارگيري به بصري،

 تکنولوژي کاربرد درسي، کتب بررسي و نقد گيري، اندازه هاي

 افت و علل بررسي و تحقيق ي پژوهش، زمينه تقویت آموزشي،

 بررسي زمينه ي در پژوهش و تحقيق زمينه تقویت و تحصيلي

 نهایت و دانش آموزان و در پرورش و آموزش مشکالت و مسائل

، 2-2در راستاي راهکارهاي  را پرورشي و آموزشي کيفيت بهبود
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سند تحول بنيادین  4-25، 7-22، 6-22، 7-8، 2-7، 1-8، 6-5

  آورند. فراهمآموزش و پرورش 

 و مشاورین عنوان به که علمي نهاد این اعضاي رود مي انتظار

 و آموزش در امر و تصميم سازان توانمند و متخصص بازوان

 و جدي مشارکت کافي، انگيزه و عالقه با شوند مي تلقي پرورش

 حضور مثبت، نگرشي با و اصولي و شده تدوین قبل از اي برنامه با

و به شکل سيستمي و شایسته در تحقق  داشته پر محتوا و مستمر

اهداف سند تحول بنيادین در دبيرستان ماندگار البرز نقش 

 شکوفایي و رشد شاهد بيشتر چه هر ایفا نمایند تابسزایي 

عزیز و تربيت آنان  آموزان دانش و فرهنگيان بالقوه استعدادهاي

 باشيم. در تراز نظام مقدس جمهوري اسالمي 
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سند تحول بنیادین  براساسگاه معلم فصل اول: جای
 آموزش و پرورش در دبیرستان ماندگار البرز

همانگونه که در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش اعالم 

گردیده است نقش معلم به مربي ارتقا یافته که همانا رسالت 

آموزان را در نظام تعليم و تربيت رسمي خطير تربيت دانش

 این اساس:عمومي بر عهده دارد. بر 

معلم )مربي( به عنوان هدایت کننده و اسوه امين و بصير در  (2

فرایند تعليم و تربيت و مؤثرترین عنصر در تحقق ماموریت 

 نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي مدرسه است. 

جانيه، مشارکت اجتماعي و تقویت مسئوليت پذیري همه (1

 ي جمعي با ایجاد نقش براي معلمان درداشتن روحيه

 هاي آموزشيدپارتمان

هاي برخوردار از معلمان داراي فضایل اخالقي و شایستگي (9

اي با هویت یکپارچه توحيدي براساس نظام معيار حرفه

 اسالمي

هاي اعتقادي، تربيتي، ها و توانمنديمستمر شایستگي توسعه (4

 اي معلمانعلمي و حرفه

د هاي درسي موجود متناسب با سنطراحي و بازدید برنامه (5

ها در دبيرستان البرز سازي برنامهدرس معلم و تاکيد بر بومي

 از طریق:
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  متناسب سازي حجم و محتواي کتب درسي و

-ها و ویژگيهاي آموزشي با توانمنديساعات و روز

 آموزان هاي دانش

  حاکميت رویکرد فرهنگي ـ تربيتي در توليد محتوا و

 آموزان-هاي پایه دانشتقویت شایستگي

 هاي نوین آموزشي و گيري تجهيزات و فناوريبه کار

 تربيتي در تدریس

  فراهم آوردن سازکارهاي اجرایي براي مشارکت فعال

هاي هاي تربيتي و فعاليتو مؤثر دبيران در برنامه

 پرورشي مدرسه

  اتخاذ ؟؟؟؟ مناسب جهت جذب، تربيت و بکارگيري

 دبيران شایسته و متعهد در تراز دبيرستان البرز

 سازي واحد اطالعات و منابع آموزشي  و غني توسعه

و پرورشي در سطح مدرسه از طریق کتابخانه، 

 آزمایشگاه و کارگاه، کتابخانه الکترونيک

  مشارکت در تنظيم و اجراي برنامه جامع کارآفریني و

 آموزان پایه دهم و یازدهممهارت آموزشي براي دانش

  تالش جهت تغيير نگرش به آموزش و پرورش به

عنوان سازمان فراگير و اثرگذار اجتماعي در خدمت 

 اهداف فرهنگي و اجتماعي کشور
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  تبيين سازکارهاي الزم براي تقویت جایگاه و منزلت

 معلمان در دبيرستان و جامعه

 آموز تاکيد بر معلم محوري در رابطه با معلم و دانش

هاي رسمي و فوق در عرصه تعليم و تربيت و برنامه

 دبيرستانبرنامه 

 هاي تعاملي مدرسه با مراکز علمي ـ تبيين سياست

 آموزشي، صنعتي، فني و پژوهشي

 داشت دبيران برتر و تالش جهت جذب و نگه

هاي دیني، اخالقي، علمي و برخوردار از صالحيت

 شخصيتي

  مشارکت در نظام جامع ارزیابي معلمان 

 اي ریزي جهت به روز رساني علمي و حرفهبرنامه

-هاي ضمن خدمت، آموزشن از طریق آموزشدبيرا

 اي هاي علمي و حرفههاي غير حضوري، همایش

 هاي آموزشي و دبيران در تدوین مشارکت دپارتمان

برنامه عمل، برنامه درسي و برنامه مهارت آموزشي 

 مدرسه

 آموزان با توسعه پژوهش در ميان معلمان و دانش

 رویکردهاي گروهي
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  انگيزشي جهت ساماندهي ایجاد سازکارهاي مناسب

 به خدمت و امکانات رفاهي و مالي معلمان مدرسه

  ،ارتقاي سطح شوراهاي مدرسه نظير شوراي دبيران

ریزي، انجمن اوليا و هاي آموزشي، شوراي برنامهگروه

 مربيان
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 : اهمیت و ضرورت دومفصل 

گانه سند تحو ل بنيادین آموزش و در راستاي ساحت هاي شش

 و علمي مرجعي عنوان به آموزشي علمي، هاي دپارتمان ،پرورش

 و ... بين ، پژوهشي، تربيتيهماهنگ کننده برنامه هاي آموزش ي

 در آموزان دانش آموزشي امر در موضوع  مهمترین و معلمان

 و تنگناها شناخت در را باشد و ما مي یادگيري و یاددهي فرآیند

 براي مناسب راهکارهاي ي ارایه و پرورشي و آموزشي مشکالت

 این مي سازد. در رهنمون تربيت و تعليم نظام ي توسعه و اصالح

 به وي  شدن مجهز که است معلم عنصر ترین اصلي فرآیند،

 شد خواهد آموزش امر در تسهيل باعث روز هاي روش جدیدترین

 نقش معلمان، افزائي دانش و  آوري  مدرسه مي تواند در به روز  و

معلمان   جذب در دقت دیگر سوي از نمایند، ایفا را موثري بسيار

 تواند مي فرهنگي( – علمي امتيازات  کسب با شرایط )واجدین

 رو  این از. برساند نتيجه الزم به و تقویت کند را آموزش  جریان

 از عبارتند که را ها فعاليت این همه بتواند که جایگاهي ایجاد

 امري نمایند مدیریت را ارزشيابي و  نظارت آموزش، جذب،

 علمي، هاي دپارتمان تشکيل. است ضروري و ناپذیر اجتناب

 و موثر تجربيات تبادل را براي مناسب ي زمينه ایجاد آموزشي

 ریزان برنامه و کارشناسان با فکري هم و همکاري, معلمان فعال

 فرآیند و ها نهاده بر گذاري تاثير طریق از پرورش و آموزش نظام

 خالقيت فرهنگ احياء, تدریس ي ها روش بهبود )شامل آموزشي
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 از بهينه ي استفاده, درسي ي برنامه بهبود و اصالح, نوآوري و

و  آموزشي، تدوین ارزشيابي کارآمد نظام استقرار و موجود منابع

 و بندي بودجه جدول و تنظيم تهيه آموزسي، کمک کتب تاليف

 فراهم مي آورد. ( ....

 در حرکت آموزشي ي علمي و دپارتمان ها تشکيلضرورت 

 هاي یافته اهداف و اساس بر آموزشي امور در کارشناسي مسير

 بيشتر چه هر تعالي و رشد براي مناسب بستر ایجاد و علمي جدید

 و موفقيت دانش آموزان است. معلمان و ارتباط حرفه اي بين آنان
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 كلیات :سوم فصل

علمي در دروس  دانش توسعه و بسط منظور به (1 ماده

 هاي دپارتمانمعلمان  بيشتر توانایي و امکانات ایجاد مختلف و

در دوره هاي اول و دوم  دروس مختلفدر  آموزشي علمي،

 اختصار به پس این از متوسطه در دبيرستان ماندگار البرز که

 .گردد مي تشکيل شود مي ناميده "دپارتمان"

آموزشي در راستاي اهداف و  علمي، هاي دپارتمان( 2 ماده

تاریخ  715سياست هاي مدارس ماندگار )مصوبه جلسه شماره 

شوراي عالي آموزش و پرورش( و بر اساس مصوبه 18/4/2984

 29/22/31جلسه ي شماره دو هيات امناء دبيرستان به تاریخ 

 تشکيل گردیده است.

 در آموزشي علمي، هاي دپارتمان مرکزي دفتر (3ماده

 .است ماندگارالبرز دبيرستان

 پژوهشي، آموزشي، هاي زمينه در ها دپارتمان فعاليت (4ماده

 .بود خواهد وتحقيقاتي فرهنگي تربيتي، علمي،

 

 



 های علمی ـ آموزشیاساسنامه دپارتمان  21

 اهداف  : چهارم فصل

 آموزشي:-علمياصلي دپارتمان هاي  اهداف (5ماده

 روش و ارائه علمي، تهيه سطح منظور ارتقاء به تالش 

آموزش،  امر سازي بهينه براي مطلوب و موثر هاي

هاي مختلف دروس  رشته و اهميت موقعيت شناساندن

  معلمان. سودمند تجارب به اتکا با مختلف سطوح در

  و اثر بخشي معلم علمي نهادینه سازي و تعميق مرجعيت

 در پيشرفت و تعالي دبيرستان البرز.

 آنان مشارکت منظور به معلمان براي مناسب تشکل ایجاد 

 و گذاران  سياست براي سازي تصميم و گيري تصميم در

 .دبيرستان ریزان برنامه

 و علمي مشورتي نقش و بيشتر همکاري زمينه ایجاد 

 استان، پرورش منطقه، و آموزش فرا مدرسه اي: آموزشي

 در نحوي به که موسساتي و ها، مراکز علمي دانشگاه

 .موثرند آموزش امر رساندن ثمر به و پيشبرد

 فرهنگ احياء تدریس، روش هاي بهبود منظور به تالش 

 درسي، هاي برنامه بهبود و اصالح آوري، نو و خالقيت

 کارآمد نظام استقرار و موجود منابع از بهينه استفاده

 اجرا. قابل   آموزشي  ارزشيابي
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 دروس در دبيرستان آموزشي و علمي  راه نقشه تهيه 

 براي دروس محتوي تعيين و مختلف هاي پایه و مختلف

 آن. سازي استاندارد

 رعایت به  توجه با برنامه فوق دروس محتوي تعيين 

 کتاب ها. عرضي و طولي روابط

 راه و برنامه ریزي براي فعاليت و حضور دانش  نقشه تهيه

آموزان در کنکور، مسابقات علمي، پژوهشي، ورزشي، 

 المپيادها و ... 

 از  و استفادهمعلمان   تجربيات تبادل براي زمينه ایجاد

  هاي شيوه منظور بهبود به و مناسب فعال هاي روش

 جهت الزم هاي زمينه آوردن یادگيري و فراهم – یاددهي

 آنان. علمي نيازهاي رفع

 رسيدن جهت آموزشي هاي برنامه و محتوا سازي یکسان 

 و حيات طيبه در راستاي سند تحو لآموزشي  عدالت به

  تراز نظام جمهوري تعليم و تربيت دانش آموزان در

 اسالمي ایران.

 هاي زندگي و روابط تالش در جهت توسعۀ مهارت

اجتماعي در راستاي سند تحول بنيادین آموزش و 

 پرورش

 آموزشي: علمي، هاي دپارتمان تفصيلي اهداف (6ماده
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 و  در معلمان و تحقيق پژوهش ,مطالعه روحيه تقویت

آنان با  اي حرفه علمي دانش سطح و ارتقاي متعلمان

 توجه به سند تحو ل بنيادین آموزش و پرورش.

 در انساني نيروي ساماندهي و سازماندهي نظام ایجاد 

 مربوطه رشته در معلمان جذب که نوعي به مربوطه رشته

 .پذیرد انجام دپارتمان توسط

 ،درسي، کمک هاي و کتاب نشریات انتشار و تدوین تهيه 

 . آموزان دانش و همکاران سازي توانمند هدف با

 ارائه و تحصيلي افت ي پدیده بروز از جلوگيري 

 .آن بردن بين از براي مناسب راهکارهاي

 و تجربه تبادل براي مناسب و الزم شرایط نمودن فراهم 

 . معلمان بين در ها اندیشه و افکار تعامل

 حوزه در معلمان ي ها ي شایستگي و توانمند ي توسعه 

 : هاي

 ارتباطات و اطالعات فناوري -1

 یادگيري – یاددهي فرایند -2

 تربيتي و تحصيلي پيشرفت ارزشيابي -3

 هش پژو و تحقيق فرهنگ ي توسعه -4

 و آموزشي هاي برنامه و ها طرح تحليل و بررسي و نقد -5

 دبيرستان. پرورشي
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 بهره و آموزشي تکنولوژي از استفاده فرهنگ تقویت 

و مدرسه  IT ویژه به موجود منابع و امکانات از جستن

 هوشمند.

 و آموزشي هاي نارسایي و مشکالت ,مسائل شناسایي 

 براي مناسب راهکارهاي ي ارائه و پرورشي دبيرستان

  توسعه. و اصالح

 ارزشيابي کردن نهادینه ,تحصيلي افت تدریجي کاهش 

 .تدریس فرآیند بر جامع نظارت و مستمر

 علمي، هاي دپارتمان فعاليت خود، اهداف به نيل براي (7ماده

 :از عبارتندآموزشي 

 نظام و در دبيرستان آموزشي – علمي پایگاه ایجاد 

 .آموزشي سيستم مندکردن

 سطح ارتقايو  انساني نيروي و ساماندهي سازي بهينه 

 .آنان علمي

 سطح ارتقاي جهت از دبيران و تخصصي علمي ارزشيابي 

 .تحصيلي

 آموزشي وکمک کار هاي کتاب و آموزشي محتواي توليد. 

 و رعایت دبيران درس و طرح تدریس نحوه بر نظارت 

 .آنان توسط بندي بودجه
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 به و معرفي و متعهد متخصص دبيران وجذب شناسایي 

 .آنها کارگيري به براي دوره مدیر

 پایه. یک معلمان بين در تدریس روند هماهنگي 

 به  انعکاس و درسي کتاب هاي احتمالي اشکاالت رفع 

 مربوطه.  مسئولين

  در بازنگري و پيشنهاد به مدیر پایه براي اصالحارائه 

 مدرسه.  درسي برنامه

 دپارتمان  اعضاء هم فکري و هماهنگي جلسات برگزاري

 گردهمایي تشکيل در همکاري و درطول سال تحصيلي

 .علمي هاي

 رشته آموزشي درکمک  کتاب هاي  سازي  استاندارد  

 قبول قابل محتوي تعيين و بر پایه درسنامه مليمربوط 

 .تحصيلي موفقيت به نيل جهت تحصيلي پایه هر براي

 ایجاد و تحصيلي سال طول در معلمان عملکرد بر نظارت 

 شاخص هاي با دبير عملکرد پرونده و الزم مستندات

 .خود خاص

 دوره ارائه و برگزاري کنفرانس هاي علمي براي معلمان 

 آنها. افزایي دانش جهت آموزش ضمن خدمت

  و  تشخيص صورت در عدم استفاده از معلمانمعرفي و یا 

 درسي با هماهنگي مدیر پایه. گروه نياز
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 سواالت و بازبيني اوراق امتحاني. طراحي بر نظارت 

 بانک سازي غني و دبيرستان  آزمون  مرکز به کمک 

  مرکز. سواالت

 سطح ارتقاء و کردن جذاب جهت برنامه و طرح ارائه 

 آموزان. دانش یادگيري

 درس در یادگيري و یاددهي فرآیند ناسيش  آسيب 

 مربوطه. معلمان به انعکاس و مربوطه

 به معرفي و مربوطه  درسي درگروه موفق دبيران  انتخاب 

 دبيرستان. آموزشي  معاون یا مدیریت

  تشکيل بانک نيروي انساني متخصص وتوانمند و تالش

 براي استفاده از فارغ التحصيالن دبيرستان.

 وزارت با اي مشاوره و علمي آموزشي، خدمات ارائه 

 کتاب تاليف و تحقيقات دفتر ویژه به پرورش و آموزش

 .مختلف سطوح در درسي هاي

 و مستمر بازآموزي جهت در همکاران تشویق و ترغيب 

 همکاران. سازنده نظرات اخذ و مبادله
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 : وظایف سازمانیپنجم فصل

به  آموزشي-وظایف سازماني دپارتمان هاي علمي( 8ماده 

  شرح زیر مي باشد: 

  ایمان و باور به اهداف و سياست هاي دبيرستان ماندگار

 البرز و دارا بودن حس تعلق سازماني.

 مراکز از یکي عنوان به دبيرستان شدن ممتاز جهت تالش 

 نظام تعالي و رشد در الگویي نقش ارتقاء علمي و مهم

 کشور. تربيت و تعليم

 جمهوري مقدس نظام به متعهد و مومن نيروهاي پرورش 

 .رهبري معظم مقام منویات راستاي در اسالمي

 فرصت ایجاد منظور به تربيتي و آموزشي عدالت تامين 

 دانش همه متوازن و متعادل رشد براي مناسب هاي

 .آموزان

 آموزشي، علمي، هاي عرصه در نخست موفقيت کسب 

 اخالقي، عبادي، اعتقادي،  آوري، فن هنري، فرهنگي،

 و اقتصادي زیستي، و بدني تربيت سياسي، اجتماعي،

 .کشور و استان منطقه سطح در اي حرفه
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 در انساني منابع مدیریت کارآمد و بخش اثر نظام برقراري 

 آموزش، نگهداشت، و حفظ جذب، انتخاب، شناسائي،

 .اسالمي معيار نظام اساس بر تربيت و ارتقاء

 کارکنان براي خویش سازي الگو و تزکيه در سعي 

 موازین اساس بر آموزان دانش و اداري پرورشي، آموزشي،

 .اسالم مقدس شرع

 وجدان اسالمي،  تربيت و جهادي انگيزه و روحيه داشتن 

 .اداري انضباط و اخالق کاري،

 نظرتبادل و آموزشي تحقيقاتي، فني، علمي، ارتباط ایجاد 

 نحوي به که کارشناساني سایر و متخصصان محققان، بين

 با دپارتمان ها مرتبط رشته گوناگون هايشاخه در

 . دارند فعاليت

 علمي، هاي عرصه در و سازنده  فعال آفریني نقش 

 و کشوري استاني، اي، منطقه سطح در تربيتي آموزشي،

 المللي. بين

 بين کارکنان و معلمان هماهنگي و همدلي تعامل، ایجاد 

و جلب مشارکت  گروهي صورت به کار انجام جهت در

 .کليه اعضا از طریق کار تيمي
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 سایر با تعامل و  گيريبهره هماهنگي، پيوند، تقویت 

 ارتقاي متقابل براي هاي ظرفيت از استفاده و موسسات

 دبيرستان. پژوهشي علمي، هايفعاليت

 استعدادهاي ظهور براي مناسب ايزمينه آوردن فراهم 

دانش  علمي ایيشکوف و خالقيت ها برانگيختن پژوهشي،

 آموزان.

 و بازنگري زمينه در ذیصالح مراجع با همکاري و تعامل 

 پژوهشي. و آموزشي هايبرنامه ارزشيابي
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 اركان : ششم فصل

 :از است عبارت آموزشي علمي، هاي دپارتمان ارکان (3ماده

شوراي برنامه ریزي: مدیران و معاونين آموزشي و  -2

 هاي دپارتمان رئيس متوسطه،دوم  و اول پرورشي دوره

 ریزي برنامه و مشاوره دپارتمان آموزشي، رئيس

 نماینده دبيران دبيرستان، 

 هاي دپارتمان اجرایي: مدیران پایه، رئيس شوراي -1

   .آموزشي هاي دپارتمانمدیر  آموزشي،

 دپارتمان مدیرعلمي) کميسيون هاي تخصصي (:  شوراي -9

ها، دبيران،  پایه در مربوطه درس ، سرگروهآموزشي هاي

 کارشناسان آموزشي و پرورشي.

آموزشي، مدیران  معاونينو  شوراي ارزشيابي: مدیران -4

آموزشي، نماینده دبيران و  هاي دپارتمان رئيس پایه،

 کارشناسان مدعو.

 ریزي: برنامه شوراي  وظایف (21ماده

 و آموزشي علمي، هاي دپارتمان اساسنامه تصویب 

 .اساسنامه احتمالي اصالحات
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 و گذاري سياست ها، دپارتمان کلي مشي خط تعيين 

 .ها دپارتمان ي ساالنه ریزي برنامه

  دبيرستان و ایجاد انسجام و طراحي و تدوین نقشه راه

 ها.پایهبين هماهنگي 

 .انتخاب و تعيين رئيس دپارتمان ها در هر گروه درسي 

 ها  الزحمه حق ميزان تعيين و ها دپارتمان برآورد بودجه

 .در طول سال تحصيلي و ارائه به شوراي مالي دبيرستان

 گزارش و علمي -اجرایي شوراي پيشنهادهاي به رسيدگي 

 .ارزشيابي شوراي

 هاي انجمن سایر با ها دپارتمان همکاري نحوه بررسي 

 .آموزشي فرا مدرسه اي -علمي

 طبق بر ضروري هاي نامه آئين تصویب و تدوین و تهيه 

 اساسنامه.

   اخذ مجوزهاي الزم براي برگزاري دوره هاي ضمن

 خدمت و اخذ گواهينامه مربوطه. 

 .صدور ابالغ براي اعضاي شورا ها و مسئوليت ها 

 اجرایي: ( وظایف شوراي22ماده

 اهداف اصلي و اهداف تفصيلي  تحقق راه در کوشش

 .اساسنامه دپارتمان طبق جاري امور اداره و دپارتمان ها
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   ریزي و دستورالعمل هاي  برنامه شوراياجراي مصوبات

 ابالغي از سوي این شورا.

 دروس در دبيرستان آموزشي و علمي  راه نقشه تهيه 

 براي دروس محتوي تعيين و مختلف هاي پایه و مختلف

 .آن بر اساس نقشه جامع دبيرستان سازي استاندارد

  تهيه تقویم اجرایي و برنامه ساالنه و ارائه به شوراي برنامه

 ریزي جهت تصویب.

  تنظيم تقویم تشکيل جلسات و نظارت بر برنامه ها و

 فعاليت هاي شوراي علمي.

 برنامه شوراي به علمي اجرایي و شوراي عملکرد ارائه 

      ریزي.

 تشکيل علمي، برگزاري دوره هاي ضمن خدمت و مجامع 

 از دعوت سمينارها، و کنفرانس و سخنراني جلسات

 اعضا. علمي آثار و اخبار نشر و نظران صاحب

 در شرکت دپارتمان ها براي نمایندگان معرفي و انتخاب 

 .علمي فرا مدرسه اي مجامع

 در انساني نيروي ساماندهي و سازماندهي نظام ایجاد 

 ها. دپارتمان توسط معلمان و جذب مربوطه رشته

 از و استفاده معلمان  تجربيات تبادل براي زمينه ایجاد 

  هاي شيوه بهبود منظور به مناسب و فعال هاي روش
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 جهت الزم هاي زمينه آوردن فراهم و یادگيري – یاددهي

 .آنان علمي نيازهاي رفع

 آنان مشارکت منظور به معلمان براي مناسب تشکل ایجاد 

 و گذاران  سياست براي سازي تصميم و گيري تصميم در

 .دبيرستان ریزان برنامه

  دپارتمان ها.مستند کردن فعاليت ها و سوابق 

دپارتمان ها مي تواند با موافقت شوراي برنامه مدیر : 2تبصره

ریزي براي موضوعات و جلسات خاص از اساتيد و مدرسان صاحب 

 نظر به عنوان ميهمان ویژه در جلسات دعوت بعمل آورد.

 :هاي تخصصي ( شوراي علمي) کميسيون ( وظایف21ماده 

 تفصيلي اهداف و اصلي اهداف تحقق راه در کوشش 

 .اساسنامه طبق دپارتمان جاري امور اداره و ها دپارتمان

 ها نظریه با معلمان آشنایي براي مناسب ي زمينه ایجاد 

 .یادگيري ي

 هاي الگو با معلمان آشنایي براي مناسب ي زمينه ایجاد 

 .تدریس فع ال

 الگو با ارتباط در کاربردي و علمي هاي هش پژو اجراي 

 .تدریس هاي
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 تهيه و آموزش سازي استاندارد و آموزشي نيازسنجي 

  . درس هر براي راه نقشه

 هماهنگ سؤاالت ي تهيه طراحي، دروس، بندي بودجه 

 .جامع هاي آزمون و نيمسال پایان امتحانات براي

 ارائه و آنها تحليل و تجزیه و ها آزمون نتایج پيگيري 

 .گزارش

 ي ارائه و تربيتي – تحصيلي پيشرفت شناسي آسيب 

 .تحليلي و علمي گزارش

 ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد فرهنگ ي توسعه. 

 توليد و تهيه منظور به مناسب ي ها کار راه ي ارائه 

 .الکترونيکي دروس محتواي ویژه به آموزشي محتواي

 سایر درسي و آموزشي هاي برنامه تطبيقي ي مقایسه 

 .الزم هاي راهکار استخراج و رها کشو

 تربيتي نقش ي احيا منظور به مناسب ي زمينه ایجاد 

 و راهنمایي فنون و اصول با آنان آشنایي و معلمان

 .مشاوره

 در مربيان و معلمان آشنایي منظور به مناسب سازي بستر 

 سازشي، ابعاد در آموزان دانش راهنمایي و هدایت زمينه

 .بهداشتي و خانوادگي شغلي، و تحصيلي
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 نوین هاي رویکرد و اصول اهداف، با معلمان آشنایي 

 .مشاوره و راهنمایي و پرورشي

 هاي فعاليت و آموزشي ي ها برنامه شناسي آسيب 

 .مشاوره و راهنمایي پرورشي،

 برنامه  فوق کالس هاي تابستاني و دروس محتوي تعيين 

 .ها کتاب عرضي و طولي رابطه رعایت به  توجه با

 دانش حضور و فعاليت براي ریزي برنامه و راه نقشه تهيه 

 ورزشي، پژوهشي، علمي، مسابقات کنکور، در آموزان

 ...  و المپيادها

 بهره و آموزشي تکنولوژي از استفاده فرهنگ تقویت 

 مدرسه و IT ویژه به موجود منابع و امکانات از جستن

 .هوشمند

  به روز رساني وب سایت دبيرستان از نظر علمي و توليد

 محتوا.

 در ارائه یا انتشار جهت واصله علمي مقاالت بررسي 

 .علمي فرا مدرسه اي مجامع و ها کنفرانس

 علمي نظر از اعضاء تاليفات تایيد و بررسي و نقد. 

 و مقاالت نشریات، تهيه علمي، سواالت به پاسخگویي 

 علمي. هاي گاهنامه
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 و  وابسته اعضاي شدن پيوسته تقاضاي تایيد و بررسي 

 واجدین افتخاري عضویت براي پيشنهاد و تشخيص

 .شرایط

 دپارتمان اعضاء فکري هم و هماهنگي جلسات برگزاري 

 گردهمایي تشکيل در همکاري و تحصيلي سال در طول

 .علمي و اجراي مصوبات هاي

 رشته در آموزشي کمک هاي کتاب  استاندارد سازي  

 .تحصيلي پایه هر براي قبول قابل محتوي تعيين و مربوط

 ارزشيابي: شوراي ( وظایف29ماده 

 ایجاد و تحصيلي سال طول در معلمان عملکرد بر نظارت 

شاخص هاي  با دبير عملکرد پرونده و الزم مستندات

مندرج در نظام جامع ارزیابي معلمان ویزه دبيرستان 

 .البرز

 و ها و ارزیابي از برنامه اجرایي و علمي شوراي بر نظارت 

 .هاي آنان فعاليت

 امتحاني. اوراق بازبيني و سواالت طراحي بر نظارت 

 درسي تاليف شده  کمک هاي وکتاب نشریات ارزیابي از

 توسط دپارتمان ها.
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  جمع بندي ارزشيابي دبيران بر اساس شاخص هاي 

معلمان و ارائه نظرات  ارزیابي جامع نظام در مندرج

 تحليلي بر اساس نمودارها و نتایج حاصله. 

 ن ها بر اساس نمون برگ تکميل فرم ارزیابي از دپارتما

 شاخص هاي نظارتي.  

  اخذ نظر سنجي از عوامل آموزشي و اجرایي و کارشناسان

مربوطه در خصوص فعاليت یکساله دپارتمان هاي 

 دبيرستان و جمع بندي آنها و تهيه گزارش.

ریزي حداقل هر دو ماه یک بار  برنامه ( جلسات شوراي24ماده

 شود مي اعضاء تشکيل حداکثر حضور و با

بار در  یک حداقل علمي اجرایي و شوراهاي جلسات (25ماده

 شود. مي و با حضور حداکثر اعضاء تشکيل ماه

 و بار یک ماه سه هر ارزشيابي حداقل شوراي جلسات (26ماده

 شود. مي تشکيل اعضاء حداکثر حضور با

 دفاتر مخصوص شوراها در جلسات و صورت مصوبات: 1تبصره

 همان در حاضرین امضاي به و شود ثبت مي تاریخ ترتيب به

 .رسد مي جلسه
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 : عضویتهفتم فصل

دپارتمان ها پس از تائيد صالحيت، به دعوت  در عضویت (11ماده

 .شود مي دبيرستان  انجامتائيد مدیر دپارتمان و مدیر 

 :است عضویت نوع سه داراي ها دپارتمان (18ماده

 دپارتمان گزینش شده و توسط که ي معلماني همه: پيوسته( الف

 اند. گرفته قرار دبيرستان در مربوطه درس سازمان در

 البرز در دبيرستان التحصيالن  و فارغ دانشجویان کليه: ب( وابسته

 توانند مي پيوسته عضو دو معرفي با مرتبط  هاي رشته

 .درآیند ها دپارتمان وابسته عضویت به

 بين از دپارتمان شوراي و رئيس تشخيص افتخاري: به(  ج

اندیشمندان، پيشکسوتان، صاحب نظران و ...  محققان، 

 باشند. مؤثر دپارتمان ها اهداف پيشبرد در که

 ( شرایط عضویت:23ماده 

 پرورشي. و آموزشي هاي گروه در فعاليت به مند عالقه 

 و تحصيلي ي رشته در مهارت تجربه، دانش، از برخوردار 

 ها. کميسيون
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 هاي رشته در باالتر و ليسانس تحصيلي مدرک داشتن 

 مربوط.

 معلمان  بين علمي مقبوليت و شهرت حسن از برخورداري

 و دانش آموزان.

 شده. بيني پيش وظایف انجام به تعهد و توانایي 

 تدریس. سابقه سال 5 حداقل داشتن 

 توجه قابل علمي تحقيقات داراي که اي وابسته اعضاء: 9تبصره

 با کنند، مي تالش فعاالنه اهداف دپارتمان ها تعالي در یا و بوده

 برنامه ریزي مي شوراي پيشنهاد کميسيون هاي علمي وتصویب

 .آیند در پيوسته عضویت به توانند

 :یابد مي خاتمه ذیل موارد از یک هر در عضویت (22ماده

 (شوراي اجرایي پذیرش صورت در) کتبي استعفاي -الف

 داخلي. نامه آیين داستنا به شوراي اجرایي تشخيص -ب
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  معلمان جذب های : شاخصهشتمفصل 

پيشرو با  اي مدرسه عنوان به البرز ماندگار دبيرستان (21ماده

 در انتخاب و دقت سوابق درخشان علمي، آموزشي و فرهنگي، 

اهداف مهم  جزء انساني متعهد و متخصص را  نيروي جذب

داري  دبيرستانمعلمان این  دپارتمان ها دانسته و مي بایست

 زیر باشند: هاي ویژگي

  )برخورداري از شایستگي هاي ویژه در دو بخش: الف

 هاي حرفه اي هاي عمومي ب(   شایستگي شایستگي

 درسي و کتب کمک آموزشي. کتاب کامل بر تسلط  

  مدرسه. درسي برنامه کامل با هماهنگي  

 آموزان. دانش با دو سویه تعامل 

 دپارتمان. موزشيآ و علمي مصاحبه در موفق  

 فعال هاي نوین و روش از داشتن خالقيت و استفاده 

  تدریس.

 هوشمند. الکترونيکي محتوي بکارگيري و توان استفاده  

 کشور. برتر مدارس در تدریس تجربه 

 برتر. مدارس در شهرت حسن داراي  

 تدریس. امر در الزم توانمندي داراي انگيزه و 

 دانش و خود مذهبي و معنوي امور به خاص توجه 

  آموزان.
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 هاي سياست اجراي جهت در دپارتمان با الزم هماهنگي 

  تربيتي. و آموزشي

 مختلف هاي حيطه در سؤاالت طراحي در توانمندي 

  شناختي.

 هاي مندرج در نظام جامع  الزم از شاخص اخذ امتياز

  ارزیابي معلمان ) ویژه دبيرستان البرز(.

 :دپارتمان ها رئيس هاي ویژگي (11ماده

  برخورداري از رفتار سازماني متناسب با فرهنگ سازماني

 دبيرستان البرز.

 درس تدریس و تجربه کافي در شهرت حسن داراي 

  مربوطه.

 ریزي برنامه و امور تحليل و تجزیه و مدیریتي توانمندي 

  دپارتمان. اهداف به رسيدن جهت

 ارتباط در برخورداري از قدرت نفوذ و رهبري و توانمندي 

 دو سویه، انسجام، همگرایي و معلمان، تعامل بين گيري

 هماهنگي الزم بين آنان. 

 بر مدیریت جهت آموزشي – علمي الزم انگيزه داشتن 

  دپارتمان.

 دبيرستان. تربيتي و آموزشي هاي سياست با هماهنگي 
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 رئيستصدي  براي الزم وقت گذاري و اختصاص زمان 

 دپارتمان.

 براي شده تعریف وظایف شرح و اهداف به توجه : با4تبصره

 اهداف پيشبرد در آنها نقش و ضرورت اهميت، ها و دپارتمانمدیر 

آموزشي و پرورشي، الزم است غير از ساعت تدریس، ساعات اضافه 

 کاري، حق ساعت هر براي داد شود و به این موضوع اختصاص

 شود. گرفته نظر در الزحمه

توسط دپارتمان هاي علمي و  معلمان جذب نحوه (19ماده

  آموزشي:

 .احراز شایستگي هاي عمومي و حرفه اي 

 تاليفات و کار نمونه ارائه. 

 کاري ي رزومه ارائه. 

 مربوطه هاي برگ نمون تکميل. 

 حضوري و بررسي سوابق تدریس. مصاحبه 

 .گزینش نهایي توسط دپارتمان درس مربوطه 
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 سایرموارد :نهم فصل

در  تصویب از پس اساسنامه مفاد در تغييري هرگونه( 24ماده

 .است شوراي برنامه ریزي معتبر

 ها، صورت جلسات و ... پرونده رسمي، مدارک کليه (22ماده

 رسمي مکاتبات شود، مي دپارتمان نگهداري رئيس دفتر در

امضاء مدیر دبيرستان و مهر دبيرستان انجام مي  دپارتمان ها با

 .گيرد

 هماهنگي از نشریات، کتب کمک آموزشي بعد انتشار (22ماده

 .گيرد مي دپارتمان صورت رئيس و با مسئوليت دبيرستان مدیر با

دپارتمان ها پس از تصویب در شوراي مالي   بودجه (21ماده

 .شود مي دبيرستان و از محل بودجه ساالنه دبيرستان تامين

پس از  مواردي که در این اساسنامه قيد نشده است (28ماده

 طرح و تصویب در شوراي برنامه ریزي قابل اجرا    مي باشد.

 تبصره 4 ماده، 13 فصل، 8 بر مشتمل اساسنامه این (22ماده

دبيرستان ماندگار هيات امنا  7/22/39 مورخ جلسهنهمين  در

 رسيد. تصویب البرز به

 


