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 بسمه تعالی

 ابتدایی ی تفاهم نامه دوره دستورالعمل 
 1044-1041سال تحصیلی  ، شهرستان تنکابن

 

 مقدمه (:1بند)

يند دستيابي به اهداف مي باشد . در واقع  برنامه آبه خوبي مي دانيم از اركان برنامه ريزي يكي تعيين هدف يا اهداف و ديگري فر

د و پس از ريزي زماني ارزش واقعي پيدا مي كند ، كه بر پايه و اصوووص صووطيا یراري  ردد و در مرارر ايرايي ن ار  شووو  

دستوركار خود دارند ، نقطه ي عطف برنامه ها ي  پرواضا است سازمان هايي كه فعاليتهاي  ونا ون در اصالح نيز توسعه يابد. 

خود را بر همدلي ، همكاري ، هماهنگي و فعاليت هاي  روهي كارآمد خواهند ذاشوووت . آموزش وپرورش دورب ابتدايي هم به 

زمينه هاي آموزشي و پرورشي الزم است در ايراي برنامه ها به همدلي ها و همكاري ها در امور  واسوطه فعاليت هاي متعدد در 

 . تويه نمايند تا از اتالف وقت و  ناكارآمدي برنامه ها يلو يري شود

                  هاولويت ها ، طرح ها ،  برنامه ها و فعالیت های سااا ندراين راسوووتوا  برآنيم تا تیوووويري روشووون و شووو اف از            

را براي شما مديران مطترم دورب ي ابتدايي ارايه نماييم تا در زمان و فرصت كافي  معاونت آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن

لذا همانند ساا  های ذذتهه ، فااه    بتوانيد  برنامه ريزي هاي خود را يهت ايراي بهينه یرح و برنامه ها انسواام بشیويد .   

ر مشاص  تادو ویاعیت مو و  و ارايه نمايز اض ویاعیت م بون بیا معاوو شموضت ابهدايز تارسهاو و     نامه به منظو

به همراب ماموعه ي انت ارا    1044-1041در ام اوص ، متن ت اهم نامه ساص تطیيلي مديراو  وره ی ابهدايز منعقد مز ذر  . 

د مورد نياز تقديم ميدارد. اميد اسووت بتوانيم با عنايا  عمومي و تشیوویووي معاونت آموزش ابتدايي يهت مطالعه و تن يم موا 

خداوند متعاص و در پرتو تويها  رضور  وليعیرععار  با رهنمودهاي مقام مع م رهرري در ساص رمايت از كاالي ايراني در  

 سرزمين هميیه راصر خيز مدرسه ،  مطرت بكاريم وباهم در مسير موفقيت  ام برداريم .
 

  کمیته اعضاي (:2بند)

             كارشوووناس مسووو وص آموزش ابتدايي  –معاون آموزش ابتدايي عمسووو وص كميته   -مدير ادارب آموزش و پرورش عرييس كميته  

                   كارشوووناس پيب دبسوووتاني و ابتدايي  -كارشوووناس تكنولووي و  روب هاي آموزشوووي ابتداييعدبير كميته   -ع عضوووو كميته  

نمايندب ي  –نمايندب ي راهرران آموزشووي ع عضووو كميته    -نمايندب ي  روب هاي آموزشووي ع عضووو كميته     - ععضووو كميته 

 مديران دورب ي ابتدايي ععضو كميته  
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 منشور همدلی و همکاري (:3بند)
 فااه  نامه پیش رو به منزله فوافقز اض ویعیت مو و  و همچنیا هدايت فالت ها  ر مسیر ویعیت م بون است .  -

 مز ذر    با برنامه ريزی ، نظارت ، هدايت ومديريت اثر بصش نسبت به ا رای شو كوتا باتد . ا رای ماا  فااه  نامه مدير مدرسه مهعاد  ر -

 ه ريزی و ا رای فعالیت های نظارفز خو  نسبت به ارضيابز عمبكر  مدارس اقدام خواهد نمو  . معاونت شموضت ابهدايز  با برنام -

 ايااد زمينه هاي همدلي وهمكاري ازمهمترين اهداف ت اهم نامه است و یرفين با  تگوي تشییي به ت اهم میترك براي ايراي با كي يت برنامه -

ی مابین معاون آموزش ابتدایی شخخستاخختان تنکابن   کارشنائ مسآوو آموزش این تفاهم نامه در دو نسخهه     ها دسوت يابند .  

د اض سپس بع ابتدایی   کارشخنائ تکنولویي و رتو  هاي آموزشخی دور  ي ابتدایی و مدیتیم مدراه تنمیم و منعقد می رتدد   

ريت ابهدايز و نسصه  يگر فوسط مدي امضا مسئولیا شموضت ابهدايز تارسهاو و مديريت مدرسه يک نسصه فوسط كارتناس مسئو  شموضت

 مز ذر  .  ضم به ذكر است  هر يک اض نسصه ها مانند نسصه اصبز فبقز مز ذر  .  مدرسه بايگانز

مديراو محهرم بايد فااه  نامه را  ر  و نساصه فز مابیا مديريت مدرساه و همكاراو مدرسه فنظی  و منعقد نمايد.    ضم به فویای  اسات      -

 ضا طرفیا يک نسصه فوسط مديريت مدرسه و نسصه  يگر  ر پرونده همكاراو بايگانز ذر  .سپس بعد اض ام

 بندهای فااه  نامه  ر برنامه اتاره ذر  .هرم فایه و فنظی  مز ذر     بايد به برنامه ی سا نه ی كه فوسط مديراو مح -

 مز باتد. ه و برنامه ی سا نه ی مديراو مدارساولويت باض يد  ر مدارس  وره ی ابهدايز اض روند ا رايز ماا  فااه  نام -

 انتمارات عمومی: (:4بند)
 پیش بینز تده . فبییا و فو یه عوامل ا رايز مرفبط با هر تاخ   ر مدرسه ای مهناسب با ذسهره فعالیت و باضه ضمانز -

 .فراه  ساضی ضمینه ها و لواضم ا رای باینه برنامه ها و فعالیت های مربوط با شموضت -

 اطالع رسانز به موقع و فببیغات  ضم  ر فوسعه برنامه ها و فعالیت های پیش بینز تده  ر هر تاخ  . -

  ر طو  سا  فحصیبزنظارت مسهمر بر چگونگز ا رای برنامه ها و فعالیت ها  -

 :تهصصیانتمارات  (:5بند)

 

              ، ارسوواص برنامه سوواالنه  ع ايراي شوويوب نامه ،  :فدويا و ا رای برنامه سااا نه فدبیر  ر راسااهای كیایت بصشااز   ( شااا ت تفاهم نامه 1بند) -

 تهيه و تن يم  زارش تطليلي از فرآيند ايراي برنامه ، شناسايي مسائر و میكال  در خیوص مديريت مدارس ، بهسازي منابع انساني و ...  

ع شركت مستمر در وبينار نشست های مجاضی و المپیا  عبمز ويژه مديراو و معاونیا شموضتز تركت  ر وبینار ها ،:  نامه( شا ت تفاهم 2بند) -

 نیست هاي ماازي و المپياد هاي علمي و...  ها ،

تیكير و مستندا  عيلسا  شوراي معلمان رداقر هر دو ه ته يک بار  كیایت بصشاز به  بساات تاورای مدرسه   :  ( شاا ت تفاهم نامه 3بند) -

 بايگاني  ردد.  

عتكميور فرم هاي تازيه و تطلير نوبت اوص و دوم مطاب      فجزياه و فحبیل ارضتاایابز های نوبت او  و  وم  :  ( شاااا ت تفااهم نااماه   0بناد)  -

 دستورالعمر ارسالي  
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عشناسايي دانب آموزان داراي میكال  ياد يري فحت پوتش قرار  ا و شموضذاراو  انش شموضاو مرضی و  ير شموض:  ( شاا ت تفاهم نامه  5بند) -

ي وارياع آن ها به مراكز مربوط ، ارائه خدما  آموزشووي وپرورشووي مناسووا به دانب آموزان در معرر تكرار پايه مانند بر زاري كالس هاي يرران 

 و ...   تطیيلي وتربيتي، بر زاري يلسا  آموزشي وتوييهي براي اولياءوتقويتي، فوق برنامه ، میاورب 

درصدي و توزيع كتا  144پوشب ع: مشاركت اولیای  انش شموضاو  ر خصوص برنامه های  رسز  وره ی ابهدايز ( شاا ت تفاهم نامه  6بند) -

 ، تیكير پايگاب هاي آموزش والدين در اهداف كتا ويهب والدين خیوت و  ام ويهب والدين دورب ي ابتدايي ، تیكير يلسا  با اوليا يهت آشنايي با 

 ،سوطا شوهرسوتانت ، معرفي والدين پايه اوص به پايگاب ها مطاب  دسوتورالعمر ، تهيه و توزيع كتا آموزش والدين خیت اوص تا شیم توسر مدرسه     

 و ...    صدور  واهي رضور در كالس به والدين توسر مدير پايگاب

تهيه و تدوين برنامه ع: فدويا و ا رای  قیق برنامه شموضت و يا ذیری حضااوری و ریرحضااوری )برنامه هاهگز(  تفاهم نامه ( شااا ت 7بند) -

    مطالعه برنامه آموزش و ياد يري رضوري و غيررضوري و...ه تگي ،

   تدريس بر خر و .... توليد مطتواي آموزشي ، ع: انسانز  ات اسهاا ه اض فناوری های نويا فوانمند ساضی نیروی  ( شا ت تفاهم نامه 8بند) -

عتوزيع نیريا  ماال  رشد مطاب  با : ) امعه هدف : انش شموضاو( فوساعه ساوا  خواندو اض مسایر مجالت رتد    ( شاا ت تفاهم نامه  9بند) -

-با آموزب هاي نوين در روزب ي ياددهيآشنايي معلمان و دانب آموزان  –اهداف برنامه درسوي ملي در راسوتاي تطوص بنيادين در آموزش و پرورش   

تهيه و توزيع ماال  رشود هر ماب مطاب  دستورالعمر   –تقويت فرهنگ مطالعه ي  دانب آموزان و معلمان   -ياد يري ، فناوري ایالعا  و ارترایا  

 و ...   

، شناسايي  تازيه و تطلير از عملكرد درسي دانب آموزان ع :مساهمر كالس های  رس حضاوری و مجاضی   پايش  ( شاا ت تفاهم نامه  14بند) -

 مسائر و میكال  و ...  

بر زاري نیست هاي تشییي بين معلمان يهت ترادص ایالعا  و تاربه هاي  ع: فشكیل ذروه های شموضتز مدرسه ( شا ت تفاهم نامه 11بند) -

آموزشوي و علمي در هر ماب ، بررسوي موضووعا  پيیونهادي در نیوسوت ها با تويه به شويوب نامه ، ارائه راهكار هاي عملياتي معلمان در خیوص        

 و ...  موضوعا  پيینهادي  

 يدر بر زار يو نوآور تيخالق -عتهيه و تن يم يدوص شووراي معلمان  ات تورای معبماو كیایت بصشاز به  بسا   ( شاا ت تفاهم نامه  12بند) -

ادب است  - دعو  از صارا ن ران و كارشناسان متناسا با موضوع يلسه - از ن را  معلمان در انتشاب موضووع يلسه  يريبهرب   زانيم - يلسوا  

بررسي صورتالسا  شوراي معلمان  - شودن  ييايرا تيبا قابل یونهادا  يارائه پ - و ...  دي، اسوال  لمييلسوا  ع ف  يدر بر زار نينو يها ياز فناور

 و ...  ، ثرت صورتالسا  در سامانه همگام  تربيتي و سر روب هاي آموزشي در هر ماب –راهرران آموزشي مطاب  فرم ارزيابي توسر 

شركت در كار اب هاي ع فقويت ماارت های حرفه ای معبماو و معاونیا :حضور  ر كارذاه های شموضتز با هدف  ( شاا ت تفاهم نامه  12بند) -

   تشییي و عمومي

عايراي برنامه درسووي قرآن  به من ور ایمينان از اناام فعاليت ها و اقداما  پيب بيني :  ارفقا كیایت شموضت قرشو ( شااا ت تفاهم نامه 13بند) -

بر زاري يین آغاز آموزش قرآن  -تويه به كسا مهار  روخواني و روان خوانيدر پايه سوم  -تويه به ياد يري رسومي قرآن در پايه اوص   -شودب   

 بر زاري يین شكر زاري كسا مهار  رواخواني قران در نيمه دوم ارديرهیت ماب و ...    -ويهب پايه اوص در نيمه مهر ماب 
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تیكير كار اب هاي عمومي ع: یا  عبمز ويژه معبماو  وره ی ابهدايز نشست های مجاضی و المپ ر وبینارها ،تركت  ( شا ت تفاهم نامه 10بند) -

 شركت -ايراي برنامه هاي توانمند ساز به من ور تقويت مهار  هاي شغلي و مهارتي معلمان و تشیویوي توسور مدارس در یوص ساص تطیيلي ،    

 و...  هاي ماازي و المپياد هاي علمي نیست شركت در وبينار ها ، ،معلمان و معاونين آموزشي در كار اب هاي آموزشي 

   یرح ملي شهاب مطاب  با دستورالعمر ارسالي ايراي ع: ا رای طرح تاان ( شا ت تفاهم نامه 15بند) -

سوواعت در ه ته ، مهار  هاي  2آموزش مهار  هاي زند ي به دانب آموزان به مد  ع: ا رای طرح مدرسااه ويژه  ( شااا ت تفاهم نامه 16بند) -

 و...    زند ي ، ياد يري ررفه اي خاص ، یرح هاي مطير زيستي از مواردي هستند كه بايد در یرح مدرسه ويهب به آن تويه كرد 

   مطاب  با دستورالعمر ارسالي  یرح خواناايراي ع: ا رای طرح خوانا ( شا ت تفاهم نامه 17بند) -

تیكير اتاق بازي و ياد يري در مدرسه با هدف برانگيشتن ت كر و خالقيت و فعاليت ع: ا رای طرح باضی و يا ذیری ( شا ت تفاهم نامه 18بند) -

 و...   براي ارائه م اهيم ساخت بازي هاي آموزشي توسر معلمينیراري و هاي بدني در دانب آموزان ، آموزش م اهيم درس از یري  بازي ، 

در ايراي یرح ، تیووكير   ويي داسووتان يا نويسووي داسووتان خواني، داسووتانتويه به  ع: ا رای طرح عید و  اسااهاو  ( شااا ت تفاهم نامه 19بند) -

 و...  نمايیگاهي از آثار دانب آموزان 

 

 آموز عكناكاو نمودن دانب :) امعه هدف :  انش شموضاو(  پروژه های عبمز  انش شموضی  ابربا حیاو  شنواره ( شا ت تفاهم نامه 24بند) -

 اهداف تطق  به كمک -كردن  رساب و نوشتن و خواندن ، مقیود بيان و   تن ، شنيدن ، كردن آموزش مهار  فكر - ها پديدب شناخت به نسورت 

 ايااد و آموزان دانب فردي اسووتعدادهاي تقويت و شووناسووايي - آموزان دانب در زند ي مهارتهاي تقويت -  تاربي علوم درس مهارتي و نگرشووي

 ارزشيابي كاروفناوري ونيز ، وپهوهب از قرير ت كر يديد درسي هاي برنامه ايراي براي مناسوا  موقعيت ايااد -آفريني  كار براي مناسوا  اي زمينه

معرفي رابر یرح  -خود  علمي هاي پرووب به مربوط روزب ایالعاتي در آموزان دانب توانمندي افزايب -آموزان  دانب از عملكرد توصووي ي -كي ي

 شركت رداكثري دانب آموزان در يینوارب و ...   –يهت شركت در كار اب 

عايااد زمينه براي به : معاونیا و معبماو( ) امعه هدف : مديراو ، پژوهشز –  مجاضی طرح  رس پژوهز با رويكر ( شا ت تفاهم نامه 21بند) -

ر شكر تسهير شراي -ارتقاء انگيزب معلمان در مطالعه منابع تشییي براي توسعه دانب ررفه اي  -اشتراك  ذاشتن دانب وتاربه معلمان در مدرسه 

ديد اب معلمان در بهرب  يري از روشهاي علميعن ريه ها در تطلير وبررسي ارتقاء  - يري سوازمان ياد يرندب با  سترش فرهنگ ياد يري در مدارس  

معرفي رابر یرح يهت  -اصوالح و بهسازي مستمر آموزش با تمركزو تويه به فرآيند ياد يري دانب آموزان   -پديدب هاي آموزش وياد يري كالس 

    شركت معلمان ، معاونين و مديران در يینوارب و ... –شركت در كار اب 

عايااد زمينه مناسا براي شناسايي : ) امعه هدف : فرهنگیاو و  انش شموضاو(   شنواره فولید محهوای الكهرونیكز ( شاا ت تفاهم نامه  22بند) -

و  يتوانمندسوازي مدرسووه براي اي اي نقب اصل  -و پرورش توانمندي هاي معلمان ، دانب آموزان در توليد مواد و رسوانه هاي الكترونيكي ياد يري  

ايااد زمينه ي است ادب از مواد و رسانه هاي آموزشي مرتني  -مطوري در نير به وضوع مطلوب در توليد و بهرب برداري از مواد و رسوانه هاي ياد يري   

شركت معلمان ، معاونين و مديران در يینوارب  –معرفي رابر یرح يهت شركت در كار اب  -ياد يري  –بر فناوري هاي آموزشي در فرآيند ياددهي 

 و ... 



 

کارشناسی تکنولوژی و گروه های آموزشی دوره ی ابتدایی  - شهرستان تنکابن کارشناس مسئول آموزش ابتدایی  
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عارتقاء انگيزب معلمان در مطالعه منابع يا  هز و يا ذیری ويژه معبماو و معاونیا شموضتز  وره ی ابهدايز:  فراخواو ( شا ت تفاهم نامه 23بند) -

انمندي هاي معلمان ، شركت معلمان ، معاونين و مديران در تشیویوي براي توسعه دانب ررفه اي ، ايااد زمينه مناسا براي شناسايي و پرورش تو  

 يینوارب و ...   

ععملياتي نمودن راهكارهاي : ) امعه هدف :فرهنگیاو و  انش شموضاو(  مجالت رتااد باره بر اری اضفراخواو  ( شاااا ت تفاهم نامه 20بند) -

ارتقاي توانمندي هاي تربيتي و تشییي معلمان و افزايب توانمندي صالريت هاي ررفه  -هدف پنام سند تطوص بنيادين  7و  6،  3،  2راهكارهاي 

 .   تامين و بسر عدالت در برخورداري از فرصت هاي تعليم و تربيت با كي يت مناسا براي دانب آموزان و .. -اي آنان 

 تاریخ تحویل تفاهم نامه : (:6بند)

ه امضای تفاهم نامجهت ،  با تويه به  روب بندي مدارس م اد ت اهم نامهدستوالعمر و آ اهي از  ضمن مطالعه دقي ؛ مديران مطترم 

ايي به وارد آموزش ابتد نامه( )پیوست بصش يدوص زمان بندي مطاب  فی مابین معاونت آموزش ابتدایی شاهرستان و مدیریت مدرسه 

 مرايعه نمايند.
 

 : نحو  ارزیابی (:7بند)

 عمبكر  مدارس  ر طو  سا  فحصیبز به  و روت ارضيابز خواهد تد: 

 شاخص هاي ت اهم نامه مي باشد.دارد كه شامر تمامي بندهاي ايرايي  امتیاز 144اين قسمت رداكثر  عمبكر  كمز: .1

 دارد كه شامر تمامي رتره هاي كسا شدب كیوري ، استاني و شهرستاني امتیاز 54اين قسمت رداكثر  عمبكر  كیاز: .2

 یرح ها و برنامه هاي معاونت آموزش ابتدايي مي باشد. در توسر همكاران مدرسه

 اجتایی: تقویم (:8بند)

 فاريخ پاياو فاريخ تروع مراحل ا را ر يف

 48/47/1044 17/46/1044 تشکیل کمیته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارس 1

 48/47/1044 46/47/1044 امضای تفاهم نامه فی مابین معاونت آموزش ابتدایی شهرستان و مدیریت مدرسه 2

 طول سال تحصیلی در  مدارس در اجرای شا ت تفاهم نامه گزارشات کمیارسال  3

 15/40/1041 15/43/1041 ارسال باز ورد عملکرد مدارس در اجرای شا ت تفاهم نامه 0

 1411تیتما   مجتیان بتتت طتح ها و بتنامه هاي دور  ي ابتداییتقدیت از  5
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