
  به نام ایزد یکتا
  :فرمودند  )لیه السالمع(امام علی 

  )32آیه /سوره مائده(هر کس انسانی را زنده گرداند، چنان است که گویی همه  مردم را زنده کرده است 
 

  
  آموزشی تابعهکلیه ي واحدهاي : به          

  
  93ـ  94شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه در سال تحصیلی  :موضوع  

  
اداره کلّ  93/ 9/ 26ي  مورخه  2500/ 45574/  610    شماره  نامهبخش تصویربه پیوست  ،)ع(شهادت امام رضا  تسلیتعرض ضمن ، احترام با   

 94شیوه نامه انتخاب معلمان نمونه در سال تحصیلی  درخصوص ره از برنامه بزرگداشت مقام معلمادویا ویکمینسی اجراي راستاي  در، محترم متبوع 

تشکیل ستاد  و برگزاري جلسه توجیهی، نسبت به  مطالعه دقیقضمن شایسته است مدیران محترم . ایفاد می گرددجهت اطالع و اقدام الزم  93ـ 

بخشنامه به عهده مدیر محترم  دقیق مسئولیت اجراي. برسانند) اداري  پرورشی وآموزشی و(ي همکاران  بخشنامه را به رؤیت و امضاي کلیه،  مدرسه

  .موزشگاه می باشدآ

  

  

  
  

    همکاران مجاز شرکت کننده در برنامه معلم نمونهشرایط در خصوص  شیوه نامه»   3« بند مواردي از :   
  

  :همکارانی می توانند در برنامه معلم نمونه شرکت کنند که داراي شرایط زیر باشندفقط               :وجهـت                 
  

  غیر دولتی و مدارس خاص؛ رسمی، پیمانی و آزمایشی شاغل در واحدهاي آموزشی، دولتی،  فرهنگیان کلیه يـ 1

  )الزامی در پیوسته بودن نیست(؛ 93/  6/  31 تاریخ  فعالیت بر اساس حکم کارگزینی تاسال سابقه   3ـ داشتن حداقل 2

 ؛93/  6/  31ت براي معاونین در واحدهاي آموزشی تا تاریخ و سه سال سابقه معاون ،سال سابقه ي مدیریت براي مدیران 3ـ داشتن حداقل 3

  ).پیوست گردد ابالغ حکم یا (

  .به بعدبه درجه بازنشستگی نائل می گردند می توانند در برنامه شرکت نمایند10/10/93همکارانی که از تاریخ ـ 4

  )مدارك ضمیمه گردد(باشد؛  85کمتر از  بایدـن  ،  93/  6/  31سال تحصیلی گذشته تا تاریخ  3ـ میانگین نمره ارزشیابی در 5

  ف خود را به تدریس اشتغال داشته باشند؛ـ کارکنان شاغل در مدارس باید نیمی از ساعات موظ6ّ

در صورت تدریس برابر، ( .شرکت کنندگان می بایست فرم الف خود را در آموزشگاهی که بیشترین ساعت موظف را دارند، تکمیل نمایندـ 7

  .)مالك می باشد ابالغدر اصلی ثبت شده سازمانی واحد 

   ه داشته باشند، اجازه ي شرکت در برنامه را ندارند؛روز غیبت غیر موج 15ـ همکارانی که از ابتداي سال تحصیلی جاري  8

ولی  .نمی باشند) همان ســطح ( ه سال مجاز به شرکت در برنام 3معلمانی که در سال هاي گذشته به عنوان معلم نمونه انتخاب شده باشند، تا ـ 9

سال در همان سطحی که سنوات گذشته معلم نمونه شده  3چنانچه همکاري تمایل داشته باشد بعد از  .شرکت در سطوح باالتر بالمانع می باشد

را به آموزش نیروي انسانی تحویل دهند و کپی مدارك ) الف ، ب و ج( مدیران محترم با توجه به جدول زمان بندي فقط فرم ها 

وي انسانی با مدیر محترم تماس گرفته و چنانچه امتیاز همکاري از سایرین بیشتر باشد ، آموزش نیر .در مدرسه بایگانی گردد

  .مدارك را مطالبه خواهد کرد



ه ناحیه اي شده است دیگر نمی معلم نمون همکاري که سال گذشته: مثال.. است، شرکت نماید باید از آن تاریخ به بعد مدارك جدید ارائه نماید

  .بالمانع می باشدتواند در مرحله ناحیه اي شرکت نماید ولی شرکت در سطح استان و کشوري 

مدارس استثنائی توسط  ومراقبین سالمت مدیران ومعاونینفقط . بررسی پرونده معلمان استثنائی به عهد اداره استثنائی می باشدـ 10

  .پذیرد ستادبرزگداشت ناحیه انجام می

  .چنانچه سمت همکاران در طی اجراي برنامه تغییر یابدفرد باید در سمت جدید مورد ارزیابی قرا رگیردـ 11

حکم  ،، تجدید نظر و رسیدگی به تخلفات اداريسوي هیات هاي بدوي ،  از 93سه سال گذشته منتهی به شهریور سال  تاـ همکارانی که 12

  )7، صفحه 15تبصره . (برنامه محروم می باشند ، از شرکت در مجازات داشته باشند

  .می باشد   280    ،  ناحیه    ـ  حد نصاب امتیاز براي دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه  براي شرکت در برنامه معلم نمونه در سطح 13

  .می باشد    330   ، استانی    ه معلم نمونه در سطحـ  حد نصاب امتیاز براي دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه  براي شرکت در برنام14

  .می باشد    390    ،کشوري  ـ حد نصاب امتیاز براي دوره هاي ابتدایی، راهنمایی و متوسطه  براي شرکت در برنامه معلم نمونه در سطح  15

  
  

   نکاتی پیرامون برنامه معلم نمونه:  
متقاضی خود اظهاري  آن توسط همکار  ستون که»  الف« هاي  فرصت دارند فرماین بخشنامه   4 صفحهدر مندرج جدول طبقـ مدیران محترم 1

به آموزش را  ،وآنو مهر و امضا شده  تأیید ،توسط مدیر )مداركدقیق و بررسی پس از رویت ( مدرسه مربوط به امتیاز ستونتکمیل گردیده و 

  )خط خوردگی و الك گرفتگی باشندفاقد هر گونه و  یک رو،  4A در کاغذفرم ها باید (  .نیروي انسانی تحویل نمایند

 درفرم الف ، ستون ترتیب صفحات( .اري گرددذگه شمار تمامی مدارك پیوستی مهر و امضا و برابر اصل شوند و تعداد صفحات آنکپی ـ 2

نصاب برسد، آموزش نیروي همکار به حدتیاز چنانچه ام. در آموزشگاه نگهداري شوداین مدارك پس از تأیید کپی  )تکمیل گردد مستندات

  .خواهد کردمطالبه را  انسانی با مدیر محترم تماس گرفته و مدارك

ي آموزشگاهی را طی  ، مرحلهمتقاضی مانند سایر همکارانکه متقاضی شرکت در برنامه می باشند، می بایست هاي قبل  ي سال ـ معلمان نمونه3

  .نمایند

  .نامه موجود است شیوه 14ي  ، در صفحهبرنامهکننده در  هاي شرکت جدول گروه ـ 4

  .ي مدارك پیوستی گردد ابالغ تدریس و آخرین حکم کارگزینی همکاران، ضمیمه ـ5

  . بوددستورالعمل خواهند مشمولمعلمین مدارس غیرانتفاعی نیز مانند همکاران رسمی ـ 6

  .می باشد   130    ،  ناحیه    رنامه معلم نمونه در سطح براي شرکت در ب مدارس غیرانتفاعیـ  حد نصاب امتیاز 6-1

  .می باشد   150   ، استانی    براي شرکت در برنامه معلم نمونه در سطح مدارس غیرانتفاعیـ  حد نصاب امتیاز 6-2

  .می باشد    170    ،کشوري  براي شرکت در برنامه معلم نمونه در سطح  مدارس غیرانتفاعیـ حد نصاب امتیاز  6-3

  .در انتخاب همکاران شاغل در مدارس غیرانتفاعی گروه بندي لحاظ نمی گردد و انتخاب در یک گروه انجام خواهد شد -7

  .که باالترین امتیاز را کسب نموده به آموزش نیروي انسانی ارسال گردد )نیروي آزاد(ـ از هر آموزشگاه غیرانتفاعی، پرونده ي یک نفر8

  . باشد تدریس دارند، می  93ـ  94مخصوص معلمان استثنایی که در سال تحصیلی فقط ، » الف« فرم   23و   22ردیف  ـ 9

  .ـ به هیچ یک از مدارك ارائه شده ، در دو بند مجزا ، امتیاز تعلق نمی گیرد10



   معلمان نمونه مراحل انتخاب:   
  :»الف« ـ مرحله تکمیل فرم  1
  ؛واحد آموزشیاجرایی توسط مدیر و معاونین  »الف« فرم  اطالع رسانی و به رویت رساندنـ 1

  ؛  متقاضی همکارانتوسط ، ترتیب صفحات مستندات خود اظهاري ستونهاي تعداد، تکمیلـ 2

  ؛همکار متقاضی قسمت هاي مربوطه توسط ي امضاـ 3

  ؛همه صفحاتو مهر و امضا  هو تکمیل ستون امتیاز مدرسه توسط مدیر آموزشگا )بر اساس فرم الف( جمع آوري مدارك ـ 4

  تعداد سهمیه جهت معرفی تعداد معلم نمونه طبق جدول ذیل، محاسبه می شودـ  5

      40تا     31    30تا     21    20تا     11    نفر  10  تا             عدادــت

  نفر 4  نفر 3  نفر 2  نفر   1     سهمیه مجاز

  

    توضیحاتی پیرامون سهمیه مدارس:  
و باید یکی از معاونین که حائز باالترین امتیاز  نمی گردندمحسوب سهمیه واحدهاي آموزشی  وجزتمامی معاونین شرکت کننده در برنامه، ـ 1

به ستاد ناحیه ارسال » ج « و » ب « جهت تکمیل فرم  را  »الف« فرم  د،نمی باششهري  روستایی و هايمجتمع و یا  مدارس مستقلدر  »الف« فرم 

   .نمایند

و با سایر  محسوب شدهمجتمع آموزشی روستایی ، جزو سهمیه )دبیران سهمیه گروه(و معاون دبیر )سهمیه گروه آموزگاران(ـ معاون آموزگار2

  .سنجیده می شوندهمکاران 

وتایید کارشناسی »الف« ند، پس از تکمیل فرم و چنانچه عالقه مند به شرکت در برنامه باش دنمحسوب نمی شوـ مدیران جزء آمار مدرسه 3

  .به آموزش نیروي انسانی تحویل نمایند مربوطه محترم آموزشی

  

  :نسبت به تشکیل شوراي مدرسه یا مجتمع، اهتمام ورزیده و موارد زیر صورت پذیردمدرسه می بایست محترم مدیر  :» ب« ـ مرحله تکمیل فرم 2
  ؛آن با توجه به مستندات نمودن بر  اصل تطبیق مدارك و براو بررسی و  »الف« ـ دریافت فرم 1

  ؛)»الف« درصد باالترین امتیازات فرم  30( کلیه دانش آموزان معلمین حائز شرایط رم ویژه مشارکت دانش آموزان توسطـ تکمیل ف2

  ؛ )ها باید تا یک سال در مدرسه بایگانی گردد این فرم(  مدرسهآن توسط مدیر نتایج و اعالم دانش آموزي  »الف« جمع بندي مندرجات فرم ـ 3

  ؛»الف« فرم   24ثبت میانگین امتیازات کسب شده از فرم مشارکت دانش آموزان در ردیف ـ 4

  ؛و امتیازدهی توسط شوراي مدرسه بر اساس حروف الفبا» ب « درصد از همکاران حائز باالترین امتیاز در فرم  30درج اسامی ـ 5

  .، ثبت گردد» ج «  ، به ترتیب باالترین امتیازها، در فرم )  فرم ج  =میانگین امتیاز فرم ب   + امتیاز فرم الف  (  یازاتجمع بندي امتـ 6

  . ، حد نصاب امتیاز، محاسبه نمی گردد)25گروه ( ـ براي گروه معلم یار 7

  دو تذکّر مهم  :  
  .ت داوران مدرسه باشدمنتخبین می بایست با امضا و تأیید هیئ ج ب وـ فرم هاي 1

  .درصد باالترین امتیاز در مدرسه شده اند، نباید عضو هیئت داوران مدرسه قرار گیرند 30ـ افراد شرکت کننده در برنامه که جزء 2

  

   مالحظات:  



و ابالغ مدت سه روز نصب  بهـ پس از مشخص شدن اسامی براي ارسال به مرحله باالتر، این اسامی در سطح آموزشگاه از طریق تابلو اعالنات 1

 خواهند داشت تا  معترضین فرصت سه روزه در این مرحله.، از طریق اتوماسیون اداري اعالم خواهد شد ) ناحیه( در مراحل باالتر  .گردد

  .ویی خواهد داشتاعالم نمایند و ستاد نیز به مدت سه روز مهلت براي پاسخ گبه مرکز آموزش نیروي انسانی به صورت کتبی  اعتراض خود را 

  .نخواهد بود وکم وزیاد  عویضــ مدارك پیوستی که تحویل ستاد می شود به هیچ وجه قابل ت 2

  .می توان استفاده کرد »الف« فرم   بند فقط در یک ـ از یک مدرك، 3

  .لحاظ می گردد 14در بند   ITو  گواهینامه هاي ضمن خدمت مرتبط با کامپیوترـ 4

  .محسوب نــمی گرددساعت ضمن خدمت جزء »  بدو انتصاب« و »  )بدوخدمت(استخدام بدو « ضمن خدمت وره هاي دگواهینامه هاي ـ  5

  مسئولیت هرگونه خدشه ،قلم خوردگی ، الك گرفتگی و عدم محاسبه صحیح امتیازات به عهده ذینفع ومدیر آموزشگاه خواهد بود  ـ6

  .تکمیل می گردد تحصیلی ی آموزشی هر دورهسکارشنا توسطمدیران ج  ب وفرم .ندارندمدیران نیاز به تکمیل فرم ب و ج  ـ7

ویا فقط مدرسه یک معاون داشته باشد نیاز به تکمیل فرم ب و ج .چنانچه درآموزشگاهی ازبین معاونین فقط یک نفر شرکت کننده باشد ـ8

  .ندارند

   جدول زمانبندي تحویل فرم ها به ستاد:  
تحویل  )مرکز آموزش نیروي انسانی (بزرگداشت مقام معلمهستند طبق جدول ذیل مدارك مربوطه را به ستاد  فمدیران محترم مدارس، موظ

  . نمایند
  

   ) مدارس دولتی و غیرانتفاعی( توسطهـم   ) مدارس دولتی و غیرانتفاعی( نماییـراه    )غیرانتفاعی مدارس دولتی و( تداییـاب

   خواهران   برادران   خواهران   برادران   خواهران     برادران
23 /10  /93 24  /10  /93 25  /10  /93 25 /10  /93 27  /10  /93 27  /10 /93 

  12الی      8ساعت     12الی      8ساعت      12   الی   8   ساعت

  .نمی شودومدارك تحویل گرفته .  ترتیب اثر داده نخواهد شد.اعالم شده ارسال گردند  زمانبندي به درخواستی هاي که بعد از:تذکر

  :مدارك تحویلی به آموزش نیروي انسانی عبارتند از
  که داراي شرایط ذیل باشد :فرم الفـ *
  توسط همکار متقاضی و امضا تمام صفحات فرم الفترتیب صفحات مستندات  ،خوداظهاري ،تعداد  ستونهايتکمیل ـ 1

  با مهر مدرسهو برابر با اصل نمودن آن ها و تأیید مداركپس از بررسی مدرسه توسط مدیر  ستونتکمیل ـ 2

   توسط مدیر) هر چهار صفحه( صفحات فرم الف تمام مهر و امضا ـ 3

چنانچه امتیاز همکار به حدنصاب برسد، آموزش نیروي انسانی با مدیر محترم تماس گرفته و مدارك (در آموزشگاه) فرم الف مستندات( ـ نگهداري کپی مدارك 4

  .)مطالبه خواهد کرد را

  که داراي شرایط ذیل باشد: ـ فرم ب **
  ـ تشکیل شوراي مدرسه 1

  )همکارانی که باالترین امتیاز را دارند%30(توسط دانش آموزان معلمین حائز شرایط  دانش آموزانمشارکت ویژه تکمیل فرم ـ 2

  دانش آموزي  و جمع بندي امتیازات فرم الفـ 3 

  فرم الف 24در ردیف  ز کسب شده از فرم دانش آموزيـ ثبت میانگین امتیا4



  بر اساس حروف الفبا حائز باالترین امتیاز در فرم ب درصد از همکاران  30ـ درج اسامی 5

  که داراي شرایط ذیل باشد: ـ فرم ج ***
  » فرم ج  =ز فرم ب میانگین امتیا+  امتیاز فرم الف   «طبق فرمول  به ترتیب امتیاز در فرم ج ـ جمع بندي امتیازات1

  

  معلم نمونه تکمیل فرم سوابق ـ ****

  باسمه تعالی
 93ـ  94سال تحصیلی »  سوابق معلم نمونه «  فرم ثبت 
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  نمونه آموزشگاهی  کد پرسنلی  نام و نام خانوادگی
  سال هاي/ سال

  نمونه ناحیه اي
  سال هاي/ سال

  نمونه استانی
  سال هاي /سال

  نمونه کشوري
  سال هاي/ سال

................................. ......................... ..........................  .............................................  .......... ...................................................  .. .................................... .......................  ................................... ..........................  ................................... ..........................  

...................: تلفن منزل ..........................  

  
  

.........................: تلفن همراه ..............................  
  

  
  
  
  

  امضا  همکار 

  
.................. :نام و نام خانوادگی مدیر محترم ......................... .........................................  

  
   :تلفن همراه مدیر

  
.................... .........................   مهر و امضاي مدیر                                  .....................................

    
 


