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 باسمه تعالی

 تربيتی -انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی شيـوه نـامه 
 1044-1041ویژه مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن ، سال تحصیلی  

 مقدمه (:1بند)

یکی از مهمترین وظایف نظام آموزش و پرورش ایجاد بستتتر مسا تتت رهد ر تتا و هما ی نمه راناه   دانا آموزار  تترا تتر 

کشتور و  و  دادر آنار به  و  لم  و نهادیسه کردر هککر   پر شرر  و هربتد انسار نایی مومن   متلم  به االق  ا قمی    

ب گر و امتاوار و مستظر ا د. از آنجا که آموزش و پرورش دوره   ابتاایی به پهسا   ا     بانشاط   انایشه ورز و الق    انتلا

                   تتر زمتن ایرار از  تتهر ها رو تتتا و مسای  لشتتایر  و مرز  گستتترده ا تتد   هشتتکتا کقف نا  بساپایه  ر تتتی بی بایا 

                برا  ارایه الامات آموز تتی و پرور تتی به کودکار مسای  ک  رممتد و رو تتتایی ا تتد.  ظا به مسظور هت   لاا د آموز تتی

            برابر آموز تی   بهاود مایرید و هسهتا امر نظارت و رانسمایی بر  ما تد نا  آموز ی و هربتتی   ادار  و ایجاد  ر تد نا   

                     افرادی توانمند به عنوان راهبر آموزشییو ت تربی و اارف بستاپایه رو تتتتایی   لشتتتایر  و مرز  هو تتت    و امور متا ی مت  

در مسای   اقا مجتمع نا  آموز ی و پرور ی رو تایی و لشایر  الزم و ضرور  ا د ها  )معلم راهنمای آموزشو ت تربی و(

 ا   نااید و رانار  نمایسا. رآیسانا  آموزش و یادگتر  ماارف را هسهت

 

  کارگروه اعضاي (:2بند)

 مایرید اداره آموزش و پرورش  هر تار  -

 مماور آموزش ابتاایی  -

  )مسئول کمی ه(مسئول آموزش ابتاایی کار ساف  -

  )دبیر کمی ه(کار ساف هکسو وژ  و گروه نا  آموز ی ابتاایی -

 کار ساف ارزیابی لممکرد  -

 کار ساف امور ادار   -

 کار ساف مشاوره  -

 کار ساف مسئول حرا د  -

 کار ساف نترو  انسانی  -

از قاتتتا  هشتتکتا رمستتات    تتاور ابتتق     انتلتتاب راناتترار آموز تتی هربتتتتی ایتتن کمتتتته ارتترا  کمتتته  ما تتتد نتتا  مربتتوط بتته  

 به لهاه الوانا دا د.هسکابن  ارزیابی  و ... را در  طح  هر تار 
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 اهداف (:3بند)
 انااف ا ساد باالد تی ) سا هتول بستادین   برنامه درف ممی و... (کمک به هت    -

 اررا   تتح برنامه در ی و انااف قصا  اه در دوره ابتاایی -

 نظر مورد ماارف در پرور ی و آموز ی امور کتکی اره ا  -

 پرور ی و آموز ی هجربتات هاادل و ممممار ا  حر ه نا  مهارت  طح اره ا  -

 هتصتمی دانا آموزار با ارائه الامات مشاوره ا  و رانار  آموز یز ا د ا رموگتر  -

  ا  مسط ه متانرتن  طح  به ر تار و آموزار دانا لممی  طح  ا مه کانا -

 

 تعریف راهبر (:4بند)

  رانار آموز تتی و هربتتی )رانسما   ما تد نا  آموز تتی و هربتتی ماارف رو تتتایی وکقف نا  بسا پایه ( نترو  ر تتمی   

ورش ا د که ضمن برالوردار  از  ایستری نا و  قحتتها  دانشی و مهارهی روزآما   نااید  رانار  پر و آموزش پتمانی و

   و نظارت بر  رآیسانا  آموز تی و پرور تی را از یری  بهره گتر  از  توه نا و رو ها  مسا ت با همرکب بر  ما تد ماارف  

تتابی به هما ی مایرید آموز رانی و ر ا و با ساگی حر ه ا  کارکسار در را تا    ممممار و تایر کارکسار در رهد د   مایرار

 .هسهتا هت   انااف آموز ی و پرور ی بر لهاه دارد

 

 تربیتی -وظایف راهبران آموزشی  (:5بند)
 بازدیا مانانه حااقا یکاار از نرمار ه حوزه هتد نظارت الود -

 . نا  الزم به ممم ضمف ممم  و ارائه رانسمایی همتتن ن اط قوت و  برنامه نکتری     نتوه هاریس ممممار  برر ی یرح درف -

 نتاز  سجی و همتتن او وید نا  آموز ی ممممار هتد پو ا و القم آنها به اداره متاوع -

 .رهحضور در  ورا  آموزگارار نر یک از ماارف هتد پو ا حااقا  ه بار در یول  ال هتصتمی و ارائه گبارش به ادا -

 نااید ممممار در زمتسه ا تکاده از رو ها  نوین آموز ی با هاکتا بر رو ها  همکت ی در کق ها  بساپایه -

نظارت بر  -پترتر  اقاامات ممممار و مار تته در زمتسه  تتسا تتایی دانا آموزار با نتازنا  ویاه و دارا  االتقالت یادگتر    -

 ی نا  الزم با بهره گتر  از روش نا  نوین.لممکرد آموز ی و پرور ی ماارف و انجام رانسمای

 .متاوع اداره به  کارنا  مسا ت برا  هرغتت و هشوی  ممممار و کارکسار ماارف هتد پو ا و پتشسهاد  از -

 پتشر د هتصتمی و هربتتی دانا آموزار و ههته و ارائه گبار ها  هتمتمی در این زمتسه نظارت بر  رایسا -

 ه نا  اقاام پاونی و درف پاونی در ماارف هتد پو ا در رهد ه وید و بهاود  طح آموز یههته   اررا و نااید برنام -

 ارائه الامات رانسمایی و مشاوره   آموز ی و هربتتی به ممممار و کارکسار ماارف هتد پو ا . -

 بهره ور  ماارف اره اء و  ران  نمودر زمتسه نظارت براررا  مسا ت برنامه در ی دریول  ال هتصتمی  متسا ت باه وی  اررایی -
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ایجاد زمتسه هماما و ارهااط بتن ممممتن و اداره آموزش و پرورش و انمکاف به موقع مشکقت آموز ی و پرور ی و ایمسی به  -

 اداره متاوع به مسظور پتشرتر  از نر گونه حادثه

 مسظور رلاید ضواب  و م ررات مورودآ سا نمودر ممممتن با  رح وظایف ممممی و هقش در حا مشکقت آموز ی و پرور ی به  -

 حوزه مامورید نظارت بر  امانانی مسا ت نترو  انسانی به مسظور هامتن مسا ت و به موقع ممم  برا  کقف نا  درف -

 ههته امکانات  نمانسری و رمت مشارکد مسئوالر متمی ) بلشاارار   دنتارار    ورا  ا قمی و...( به مسظور مسالات در -

 پو ا هتد ماارف ممممار و مایرار ارز تابی  -

 

 

 تربیتی –نحوه فعالیت راهبران آموزشی  (:6بند)

د نساد به ارائه گبارش از  ما تد نا  الو در هفته پنج روز یا پنج نوبت کاريرانار آموز ی و هربتتی موظف ا د  -

 در زمتسه نا  بازدیا  و نظارهی به مماوند آموزش ابتاایی اقاام نمایا.

ارائه گزارشات به نماینده راهبران را برا   یک روز در ماه )پنجشننبه  رانار آموز تی و هربتتی موظف ا تد    -

 اداره متاوع االتصاص دنا. پیگیري امور اداري و فعالیت در گروه هاي آموزشی   منطقه

اایی مماور آموزش ابت به هشلص ترین راهبران یک نفر از مجرب در او تن رمسه رانارار آموز ی و هربتتی مسط ه   -

مسط ه انتلاب و به مماور آموز تتی ابتاایی اداره کا ا تتتار   نماینده راهبران آموزشنی و تربیتی به لسوار  مسط ه

 ممر ی می  ود.

لیه تشکیل جلسات عمومی با حضور کنساد به  ماهانه یکبارموظف ا د  نماینده راهبران آموزشی و تربیتی -

 بتتی مسط ه اقاام و گبارش آر را به مماور آموزش ابتاایی مسط ه ارائه نمایا.آموز ی و هر راهبران

همتتن می گردد . بسانچه به لممی از  چهارسال تحصیلی مسصوب  اه   مدت خدمت راهبران آموزشی و تربیتی -

می اه  ام مات همتتن   تو  مسئو تن مسط ه ادامه الامد آنار متسر ناا ا    وو ابق  یا قاول ا تمکا  آنار قاا از اهم 

بایستد در کارگروه انتلاب رانارار آموز تی و هربتتی مطرح و هصتتمت  مسا تت اهلاا و با دالیا و مستتتساات کا ی به    

  ورا  رانار  ا تار رهد االظ هصمت  نهایی القم گردد.

ره آموزش و پرورش مسط ه ا تتمرار  ما تد رانارار آموز تی و هربتتی بما از بهار  ال مسوط به رضاید و موا  د ادا   -

 می با ا.

اطالعات آماري در تک تک پایه هاي مدارس تجزیه و تحلیل موظف به  تابسنتان رانار آموز تتتی و هربتتی در  -

اره ا   طح مهارت نا  حر ه ا  ممممار و  الود که به مسظور ر ا پتشر د هتصتمی دانا آموزار   تحت پوشن  

 می با سا. هت   انااف آموز ی و هربتتی  ورت می پظیرد  

 



 

 کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی   کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن                                       

 1044-1041، سال تحصیلی  تربیتی  –انتخاب و انتصاب راهبران آموزشی شیوه نامه 
 

4 

 تربیتی -شرایط انتخاب راهبر آموزشی  (:7بند)
ه ، توسط ادار کارهای ذیل و مدارس دارای شرایط از طریق ساز آموزشی راهبران آموزشی و تربیتی از بین معلمان ، مدیران و معاونین

 انتخاب و منصوب می گردند. شهرستانآموزش و پرورش 

 دارابودر  رای  لمومی احراز مایرید ماارف .1

 ابتاایی دوره در الامد به  اغا ودر ر ته نا  هتصتمی مرها   و باالهر دا تن مارك هتصتمی کار سا ی ار ا .2

ان خاب راهبران آموزشو ت تربی و مو تواند از داتطلبان دارای مدارك تحصیلو  کارگرتهتجود نداش ه باشد ،  2چنانچه افراد تاجد شیراط  بند   *

 ، ثبت نام به عمل آترد. در مدارس اب داطو باشندطا تدرطس که دارای حداقل پنج سال سابقه مدطرطت  مرتب کارشناسو در رش ه های 

 ال از  اب ه  2 تال همتتن می گردد به نتو  که   22 ه کار ا راد  که به لسوار رانار آموز تی و هربتتی انتلاب می  تونا     حااکثر  تاب  .3

 الامد آنار باقی ماناه با ا.

 ا. ال مستهی به  ال نا  االتر آر   هاریس در کقف نا  بساپایه دوره   ابتاایی با  2که هررتتاً  ال  اب ه الامد  11دا تن حااقا .4

 در شراط  برابر، اتلوطت ان خاب با افراد دارای شراط  زطر مو باشد: .5

 مامورید مسط ه با کاما آ سایی و بودر بومی 

 پایه بسا نا  کقف در بتشتر هاریس  اب ه 

 پاونی اقاام و پاونی درف   هاریس برهر ا رونا  رشسواره در  وم ها اول رهاه االظ 

 ماارفرید یا مماوند مای  اب ه دا تن 

 ابتاایی آموزش حوزه با مرها  موضولات در  ها تف و پاونا دا تن 

 مرها  نا  ر ته در باالهر هتصتقت 

 )دارا بودر  اب ه هاریس در ضمن الامد و یا لضوید در گروه نا  آموز ی ) رگروه آموز ی 

 

 

 اولیه نحوه ثبت نام (:8بند)

               تربی و شیررس ان تنکاب  ، جرت ثبت نام اتلیه مو توانند   –کلیه همکاران م قاضیو پسیت راهبر آموزشیو    

 تکمیل ت ارسال نماطند. 14/44/1444تاریخ فرم الک رتنیکو زطر را تا 

   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4M
MQLUXLPYpVewj_7Sgala7OYoLyNF6FaLHes4Z2R_2
W0NA/viewform?usp=sf_link 
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 فرآیند اجرا (:9بند)
 پایان فرآیند                                                                        شروع فرآیند                                                                               

 

 

 

 
 

یه به کل تربیتی شهرستان –راهبر آموزشای  در پسات   مطالعه دقیق همکاران متقاضایان  جهتارساال شایوه نامه    :( 1گام )

 مدارس دوره ی ابتدایی

توانند ؛ از طریق فرم الکترونیکی به می  11/40/1044کلیه ی همکاران متقاضااای جهت  بت نام اولیه تا تاری   :( 2گام )

 آدرس )پیوستی( اقدام نمایند.

متقاضاایان جهت قبولی در  آزمون حضااوری برگرار اواهد شااد. 21/40/1044برای کلیه متقاضاایان در تاری   :( 3گام )

 نمره آزمون را کسب نمایند.  %04آزمون باید 

 مصاااحبه حضااوری 21/40/1044در تاری   همکارانی که حد نصاااب نمره آزمون را کسااب نموده اند ؛ برای  :( 0گام )

 برگرار اواهد شد.

              اسااامی  14/41/1044پس از بررساای )نتایآ آزمون م مصاااحبه حضااوری( طی بخااانامه ای تا تاری    کمیته  :( 1گام )

 را معرفی اواهد کرد. 1044-1041تربیتی سال تحصیلی  –راهبران آموزشی 
 

 

 و مصاحبه حضوريشرایط آزمون  (:11بند)
 کلیه مدیران ، معاونین آموزشی و آموزگاران )رسمی و پیمانی( می توانند در این فرااوان شرکت نمایند. .1

 الزامی می باشد.، تربیتی  –راهبران آموزشی در آزمون انتخاب متقاضی شرکت کلیه ی همکاران  .2

ارزشیابی توصیفی ، آیین نامه های اجرایی و آموزشی مدارس ، کتب راهنمای تدریس معلم )کلیه پایه ها( ، از کتاب  ) منابع آزمون .3

 ( می باشد.معاونت آموزش ابتدایی های برنامهمجموعه طرح ها و دستورالعمل ها و شیوه نامه های 

 برگزار خواهد شد.و به صورت آنالین  دقیقه( 04)به مدت  سوال چهارگرینه ای 14در قالب  آزمون .0

( و به صااورت مجازی برگرار اواهد شد ؛ دبساتان هیات امنایی شاهید دروی   با عنایت به اینکه آزمون در مکان مااخ  شاده )   .1

واد ضد عفونی کننده و م شرکت کنندگان وسایل ارتباطی از قبیل موبایل یا تبلت ، بسته ی اینترنتی و وسایل بهداشتی از قبیل ماسک

 به همراه داشته باشند.

 کسب نمایند. را  ورود به مرحله مصاحبه حضوريجهت  نمره آزمون %04متقاضیان جهت قبولی در آزمون باید  .0

  نمی باشد. مجدد نیاز به ثبت نام آزموندر جهت شرکت اواهد بود. لذا  استفاده از سایت گوگل فرمآزمون با  .0

 روز برگراری اطالع رسانی اواهد شد. در ،  آزمونآدرس الکترونیکی  .8

 می یابد. خاتمه صبح 11و راس ساعت  صبح شروع 14راس ساعت   21/44/1444تاریخ در  آزمون .9
 

اعالم نتایج تا تاریخ 

1444/45/14

برگراری مصاحبه تا 
1044/40/21تاری  

برگراری آزمون تا 
1044/40/21تاری  

 بت نام اولیه تا تاری   
1044/40/11

ه ارسال شیوه نامه ب
کلیه ی مدارس
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 شهرستان تخصیصی سهمیهتعداد  (:11بند)

 آزموناز همکارانو که باالترط  نمره در  نفر 5 به   از بتن  رکد کسساگار به  هر تار هسکابن هلصتص داده با لساید به  همته

 خواهند شد.تربی و شررس ان ان خاب  -راهبر آموزشو سال  4مدت به  ب نماطند ؛سرا کمصاحبه حضوری ت 

 

 

 زمان بندي جدول (:12بند)

 تارطخ پاطان تارطخ شرتع مراحل اجرا ردطف

 43/40/1044 20/43/1044 تاکیل کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارس 1

 10/40/1044 43/40/1044 تربیتی -اولیه جهت شرکت در آزمون انتخاب راهبران آموزشی   بت نام 2

 21/44/1444  تربیتی -آزمون انتخاب راهبران آموزشی برگراری  3

 21/40/1044 22/40/1044 برگراری مصاحبه حضوری 0

 31/40/1044 21/40/1044 کمیتهبررسی نتایآ )آزمون م مصاحبه حضوری( توسط اعضای  1

 14/41/1044 42/41/1044 تربیتی شهرستان -معرفی اعضای جدید راهبران آموزشی  0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 کارشناسو آموزشو دتره ی اب داطو شررس ان تنکاب 
Email: tetonekabon@gmail.com     * Telegram: @TE_Tonekabon   * Shad: @TE_Tonekabon2    

 Tel: 01154230321-01154227035 
 
 


