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 شیوه برگزاری جلسات
 )بر مبنای درصد(

 محوریت موضوعات جلسه
(تعداد)بر مبنای   

96.20 

3.80 

 حضوری

 مجازی

81 

35 
27 21 

2 

 سایر موضوعات اداری بهداشتی پرورشی آموزشی

59 

6 
18 

6 

 فیلم آموزشی مقاالت علمی فایل های آموزشی گزارشات کتبی

 مستندات جلسه
(تعداد)بر مبنای   



 (1300)مسخه از نگاه آیین نامه اجرایی مدارس  شورای معلمان
 

 

به منظور ارتقای کیفیت و اثربخشی فعالیت های آموزشی تربیتی مدرسه و تسهیل فرایند یاددهی یتادگیری و تربیتت    -11ماده

بتا شترکت    «شورای معلماان »شورایی به نام پذیری دانش آموزان و ایجاد زمینه هم افزایی و مشارکت معلمان در امور مدرسه، 

 همه معلمان، مربیان و مشاوران تشکیل می شود. 
 

جلسات شورای معلمان حداقل هر ماه یک بار به ریاست مدیر و در غیاب ایشان با نایب رئای  کاه توسا      - 11ماده 

و  دبیر شورای معلمان در اولین جلسه توسط ااضای شورا تعیتین متی شتود   شورای معلمان تعیین می شود، تشکیل می گردد. 

 موظف است خالصه ای از مذاکرات با تصمیمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای ااضای شورا برساند. 

 

از صاحب مظران تعلین و تربیت، کارشناسان و مسئوالن آموزش و پرروش، برای مدیر مدرسه می توامد در صور  لزوم  -1تبصره  

 شرکت در جلسا  دعو  به عمل آورد.    

حضدوری /  )به منظور امجام بهتر وظایف صود مسبت به تشکیل گروه  دای درسدی و آموزشدی    شورای معلمان می توامد  -۲تبصره 

 اقدام مماید.   (مجازی

حدداکرر تدا ده روز    اولین جلسه شورای معلمان را حتی االمکان قبل از بازگشدایی مددارس و  مدیران مدارس موظاند   -0تبصره  

 پس از آن، تشکیل د ند.   

زمان برگزاری جلسا  شورای معلمان باید به گومه ای تنظین شود که باعث تعطیلی سداعا  آموزشدی تربیتدی دامدش      -0بصره ت

 آموزان مشود.  

پرداصت حق الزحمه بده اعضدای شدورای معلمدان بدرای      حضور  مه اعضای شورای معلمان در جلسا ، الزامی است.  -۵تبصره   

نوان پاداش از محل منابع مالی مدرسه با پیشنهاد مدیر و تصویب شدورای مدالی بدا رعایدت     جلسا  صارج از ساعا  آموزشی به ع

 ضوابط و مقررا  مربوط بالمامع است.  
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 وظایف و اختیارات:  

 مشارکت و  مکاری مؤثر و کارآمد در اجرای برمامه  ا و فعالیت  ای آموزشی و پرورشی مدرسه.   -1

ش آمدوزان بدرای تحقدق    فرا ن آوردن زمینه تربیت پذیری، تسهیل فرایند یادد ی یادگیری و  دایت تحصیلی و تربیتدی دامد   -8

    .ساحت  ای تربیتی متوازن

   .کمک به اجرای طرح  ای آموزشی و پرورشی برای ارتقا و بهبود مدیریت کالس درس و تحقق ا داف یادگیری -4

 کمک به ایجاد محیطی شاداب و پویا با متعادل کردن فعالیت  ای آموزشی تربیتی و تنوع بخشی به محیط  ا و موقعیدت  دای    -3

 مامع است .  الجدید یادگیری ب

   .کمک به افزایش مقش تربیتی و مشاوره ای معلمان و مربیان مدرسه -0

   .مظار  و صود ارزیابی و ارزیابی فعالیت  ای شورای معلمان و ارائه پیشنهاد برای بهبود عملکرد شورا -0

   .بهبود فعالیت  ای یادد ی یادگیریتصمین گیری برای استااده از مظار   متایان و گرو های آموزشی برای  -1

  .بودجه بندی برمامه درسی با رعایت مقررا  مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تأیید و مظار  بر حسن اجرای آن -2  

بررسی و تبادل مظر در مورد مسائل آموزشی، پژو شی، تربیتی، روش  دا و الوو دای تددریس، شدیوه  دای ارزشدیابی، میدزان         -9

  .لیف درسی، استااده از وسایل آموزشی، کمک آموزشی و کارگا یتکا

 ارائده صددما  فدور برمامده، آمدوزش  مسداالن       )بررسی علل افت تحصیلی دامش آموزان و برمامه ریدزی بدرای کدا ش آن    -10

    (.گروه  ای  میار معلن و...

برای بهبدود   (در دوره ابتدایی)گرو های  مپایه  تشکیل گروه  ای درسی، آموزشی، مشاوره ای و پرورشی در سطح مدرسه و -11

   .عملکرد معلمان و بررسی و تحلیل کتب درسی و امعکاس متایج بررسی به شورای مدرسه و مسئولین ذیربط

 مظار  بر حسن امجام وظایف معلمان در برمامه  ا و فعالیت  ای آموزشی تربیتی، به ویژه ارزشیابی  ای پیشدرفت تحصدیلی    -18

   .تربیتی و ارایه مین رخ شایستوی  ای دامش آموزان

 کمک به ارائه صدما  توامبخشی در مدارس استرنایی   -14

 . امتخاب مماینده برای شرکت در شورا ا و امجمن اولیا و مربیان و امتخاب رابط پژو شی مدرسه -13

 آمدوزان بدرای بهبدود عملکدرد تحصدیلی و تربیتدی      تعامل موثر با سایر ارکان، مدیریت مدرسده و اولیدای دامدش      مکاری و -10

 دامش آموزان    

  (.داصلی،  ما نگ و مهایی)برمامه ریزی برای بهبود عملکرد دامش آموزان در ارزشیابی  ای پیشرفت تحصیلی -10

 مطالعدا   بررسی، تبادل مظر و ارایه را کار ای موثر و علمدی بدرای تشدویق، تنبیده و تردیدب دامدش آمدوزان بدرای امجدام           -11

    .درسی و دیر درسی

  .اجتماعی –تسهیل در ارتقای سالمت جسمی و روامی دامش آموزان و پیشویری از آسیب  ای روامی  -12

   .بحث و تبادل مظر و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد مسایل آموزشی، پرورشی و امضباطی دامش آموزان و بهبود امور مدرسه -19

   .یت و تواممندسازی دامش آموزان مستعد با توجه به تواممندی و استعداد ای متنوع آمانشناسایی، تربیت،  دا  -80

    .مشارکت و  مکاری در تعیین عناوین دوره  ای آموزشی، برگزاری دوره  ا و کارگاه  ای دامش افزایی معلمان -81

 فرا ن آوردن زمینه  مکاری معلمان عالقه مند برای آموزش اولیا و صامواده  ای بدی سدواد و کدن سدواد در تحقدق ا دداف        -88

 .سواد آموزی
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