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 شرح وظايف پست سازماني
                          

 معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رئيس جمهور     ۲) ت  ۷٤-٤( ۲۳فرم ع 

 واحد هاي آموزشي   واحد سازماني :  -2 آموزش و پرورش  وزارت /موسسه : -1
 مربي پرورشي عنوان  پست/ شغل : -4 شهرستان ها و مناطق      محل جغرافيايي خدمت : -3

   موقت     ثابت / مستمر        نوع پست / شغل : -5
 انجام مي دهد :    مديرشاغل اين پست با رعايت موازين شرعي و طبق مقررات اداري و مالي،وظايف زيررا تحت نظارت   

و  يبـا همكـار   يليتحصـ  يهـا  به اهداف مصوب دوره دنيتحقق بخش يالزم برا نهيزم ي( خصوصا معاون پرورشي )در فراهم ساز نيمعاون ريو سا ريو هماهنگي با مد يهمكار -
 داخل و خارج از مدرسه. يها تياز امكانات و ظرف يريآنها و با بهره گ يايمشاركت كاركنان، دانش آموزان و اول

 يبـرا  ريو دانش آموزان و ارائه بـه مـد   اءيمدرسه، كاركنان، اول يرسم يها مشاركت شوراها و انجمن قيتقويم اجرايي و برنامه ساالنه پرورشي و تربيت بدنيِ مدرسه از طر  هيته -
 مدرسه و اطالع رساني به موقع به كاركنان، دانش آموزان و اولياء آنها.  يدر شورا بيتصو

و گروهي و مسـابقات فرهنگـي،    يهاي قرآن ها، ايام ا...، نماز جماعت، فعاليت مدرسه  نظير مراسم آغازين، مناسبت يو فرهنگ يهاي تخصص فعاليت يريزي، نظارت و اجرا برنامه -
 با هماهنگي مدير و معاونين مدرسه. يو پرورش يآموزش يو اردوها دهايزشي، بازدهنري و ور

 درس پرورشي طبق دستورالعمل هاي صادره از سوي معاون پرورشي و تربيت بدني( در دوره راهنمايي و متوسطه). تدريس -

مشـاوره بـه    يارجاع دانش آموزان نيازمند به خدمات راهنمايي و مشاوره با همكـار و شناسايي مسائل و مشكالت تربيتي دانش آموزان با همكاري ديگر عوامل مدرسه و  بررسي -
 هسته ها و مراكز مشاوره آموزش و پرورش منطقه.

 احد آموزشي.  هاي مربوط با هماهنگي معاون پرورشي و تربيت بدني و آموزان در مدرسه بر اساس موازين و دستورالعمل بر نحوه رفتار و كردار و پوشش اسالمي دانش نظارت -

 ارائه به مافوق.   يهاي پرورشي و تربيت بدني  مدرسه با همكاري و مشاركت عوامل مربوط برا هاي الزم درخصوص فعاليت و تنظيم گزارش تهيه -

هـا و جلسـات مـرتبط     جشـنواره  هـا،  ييگردهما ،يو پرورش يآموزش يها خود و شركت در دوره يا حرفه يها مهارت ،توسعهيشغل مورد تصد نهيو پژوهش در زم قي، تحق مطالعه -
 مطابق ضوابط و مقررات آموزش و پرورش.

ـ به منظور شـركت در فعال  يدانش آموز يها تشكل قياز طر ژهيبا آنها به و يميارتباط مؤثر و صم جاديآموزان و ا مشاركت معلمان ، والدين، ساير كاركنان و دانش جلب -  يهـا  تي
 پرورشي و تربيت بدني.

ـ امـوال، فضـاها و تجه   يو توسعه مدرسـه، و حفـظ و نگهـدار    زيو نظارت بر تجه يزير برنامه نيو همچن يليقبل از آغازسال تحص زاتيفضا و تجه يده سازدرآما يهمكار -  زاتي
 .  يو پرورش يآموزش

 آنها. زيو...) مدرسه و توسعه و تجه ي(نمازخانه، كتابخانه، واحد فناور يبدن تيوترب يپرورش يو امور مربوط به فضاها ها تيونظارت بر فعال يزير برنامه -

 محوله. فيدر چارچوب وظا ريمد ياز سو يهاي ارجاع ها و بخشنامه ها، شيوه نامه ها، دستورالعمل نامه نييآ اجراي -

 م شده از سوي مراجع ذيربط.هاي اعال غني سازي اوقات فراغت و فوق برنامه دانش آموزان مدرسه مطابق سياست ريزي برنامه -

 دانش آموزي.   يها نظارت و ارزشيابي تشكل سازماندهي، -

 آنان به مدارس قرآني آموزش و پرورش ، كانون هاي فرهنگي ـ تربيتي و ... تيآموزان مستعد در امور قرآني ، فرهنگي و هنري و هدا دانش ييشناسا -

 .يتيترب ،ياسيس ،يجتماعا يها نهيدر زم نيبصيرت دانش آموزان و والد ارتقاء -

 در صورت لزوم. يامور ارجاع ريسا انجام -
 ويژه مدارس سمپاد -
 برنامه ريزي جلسات آموزشي مسابقات قرآن و مدارس قرآن كريم سمپاد با حضور افراد خبره -
 دانشگاهبرنامه ريزي جلسات گفتمان ديني و پاسخگويي به شبهات ديني و اعتقادي با دعوت از اساتيد برجسته حوزه و  -

 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت
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