


  عمومي هاي  شايستگي 
  توضيحات   عنوان در سامانه   ي ستگيشاعنوان  

  ارتباط و تعامل موثر 

  

 نمونه و  مصاديق  شرح،  قسمت  عملكرد  در  از  عنوان    معلمهايي  مورد  در 

 .اده شودتوضيح دها به صورت مختصر شايستگي 

   در اختيار  آن  امتياز مستقيم ندارد و اطالعات    ،شرحالزم به ذكر است بخش

  ارزيابان قرار خواهد گرفت.

  مهارت تفكر و حل مسئله 

  خواهيخالقيت و تحول

 تخصصي هاي شايستگي

  توضيحات   عنوان در سامانه   ي ستگيشاعنوان  

  موضوعي   تخصصي دانش بر  تسلط

  

   قسمت نمونهدر  و  مصاديق  عملكرد  شرح،  از  عنوان    معلمهايي  مورد  در 

 .اده شودها به صورت مختصر توضيح دشايستگي 

  در اختيار  آن  امتياز مستقيم ندارد و اطالعات  ،شرحالزم به ذكر است بخش

  ارزيابان قرار خواهد گرفت.

  يادگيري -ياددهي دانش بر تسلط

  تربيتي دانش بر تسلط

  باالدستي  اسناد بر تسلط

  ، توليد و ساخت  پيشنهاد

  

   انتخاب زير  موارد  بين  از  بهترين دستاوردها  از  مورد  در    ،هشدحداكثر سه 

  : دگردبارگذاري  فايل دستاوردو  مختصري نوشتهقسمت شرح توضيح 

 اداري و تربيتي آموزشي، افزارهاينرم توليد و  طراحي 

 اداري و تربيتي آموزشي، تجهيزات  و ابزارها  ساخت   

 توانبخشي كمك و تربيتي آموزشي، كمك وسايل  ساخت 

 هاي بسته  تدوين  و  توليد  طراحي،  مجازي،  فضاي  در   محتوا  توليد  

 درسنامه  و يادگيري

 نوين  هايتكنيك و تجهيزات ابزارها، با آشنايي 



  : نكات 
   سزايي به  اهميت  از  دستاورد  كيفي  سطح  كامل،  امتياز  كسب  براي 

  برخوردار مي باشد. 

  .ارزياب كيفيت دستاوردها را بررسي خواهد نمود  

  عملكرد بهبود  با مرتبط هايپژوهش

  مقاالت و كتب تدوين و تأليف معلم،

  مرتبط

  

 باكيفيت از  مورد  پنج  پژوهشحداكثر  اقدامها  ترين  بين  پژوهي،  از 

از مدرسه، منطقه، استان يا  كه داراي تاييديه  پژوهي،  پژوهي و روايتدرس

  د.گردباشد، انتخاب و شماره نامه تاييديه ثبت ميكشور 

  نكات: 
 از  پژوهش غير  روايت  پژوهيدرس  و   پژوهياقدامهاي  در    ،پژوهيدر 

 د.شوثبت  ٥٠٠٠و به جاي شماره نامه كد سطح مدرسه 

 پايان ثبت  كارشناسيبراي  و  نامه  آموزش  با  مرتبط  دكتري  و  ارشد 

 ٦٠٠٠به جاي شماره نامه كد  پژوهي، در سطح مدرسه  در روايتپرورش،  

 ثبت شود.

 تاييديه امكان ثبت شماره تقديرنامه مربوطه وجود  نامه    شماره  به عنوان

  دارد.

  

 و  معتبر علمي نشريات در  شده چاپي هاشش مورد از بهترين مقاله حداكثر  

و مشخصات  انتخاب    كه توسط معلم نوشته شده  ،پرورش  و  آموزش   با  مرتبط

 گردد.بارگذاري آن همراه با تصوير صفحه اول مقاله 

  نكات:  
 با آموزش و پرورش كه    التمقا چاپ    معتبر  علمي  نشريات   در مرتبط 

 شده است نيز، قابل بارگذاري مي باشد.



   باشد. ٣١/٠٦/١٤٠٠مقاله، مي بايست قبل از تاريخ تاييد  تاريخ 

   تاريخ باشد  ٣١/٠٦/١٤٠٠از    بعدمقاله    چاپ چنانچه  يا در صف    مي  و 

و گواهي تاييد مقاله به به عنوان تاريخ چاپ  تاييديه  ، تاريخ  چاپ است

  گردد. جاي تصوير صفحه اول مقاله بارگذاري

  

 تاليف، ترجمه و يا تدوين شده در زمينه شش مورد از بهترين كتب    حداكثر

است شابك  شماره  داراي  كه  معلم،  توسط  تربيتي  و  و  انتخاب    آموزشي 

  مشخصات آن همراه با تصوير صفحه اول كتاب بارگذاري گردد. 

  اخذ شده  يليتحص مدرك

  

   نيازي   ومدرك اعمال شده در حكم پرسنلي به صورت سيستمي ثبت شده

 به بارگذاري مجدد نيست.

   حكم   در مدرك تحصيلي باالتر از مدرك اعمال شده  در صورت دارا بودن

تاريخ    پرسنلي از  بارگذاري    ،)٣١/٠٦/١٤٠٠(قبل  آن  اطالعات  و  تصوير 

 گردد. 

  مراكز تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان و    ،در صورت اخذ مدرك از دانشسرا

 .گرددشهيد رجايي مي بايست گزينه مربوطه را انتخاب و تاييد 

 مراكز    ، امتياز اخذ مدرك از دانشسرا  ،ك دكتري در صورت دارا بودن مدر

  تربيت معلم، دانشگاه فرهنگيان و شهيد رجايي منظور نخواهد شد.

  

  



 ايحرفههاي شايستگي 

  توضيحات   عنوان در سامانه   ي ستگيشاعنوان  

-ياددهي هايكاربست مهارت

  يادگيري 

  

 نمونه و  مصاديق  شرح،  قسمت  عملكرد  در  از  عنوان   معلمهايي  مورد  در 

 .اده شودها به صورت مختصر توضيح دشايستگي 

  در اختيار  آن امتياز مستقيم ندارد و اطالعات  ،شرحالزم به ذكر است بخش

  ارزيابان قرار خواهد گرفت.

هاي تربيت در ساحت هايمهارت

  گانهشش

مشاركت در شوراها و امور مدرسه و  

  مراكز آموزشي، تربيتي و اداري 
  

 مشاركت از  مورد  ده  فعال  حداكثر  يكي  هاي  و  در  انتخاب  زير  موارد  از 

  د: گردمستندات الزم بارگذاري  

 ها عضويت در كارگروه 

  هاي مصوبكميته 

 مدرسه يتيترب ستاد    

 هاي بسيج پايگاه 

 ي،  ورزش  ي،فرهنگ  آموزشي،  ،برنامههاي فوقمشاركت در اجراي فعاليت

 پرورشي و تربيتي

 آموزشي  هايگروه  

 (شوراي مدرسه شامل شوراي دبيران نيز مي باشد.) مدرسه شوراي 

 مربيان  و  اوليا انجمن 

 معلمان   يهنر  و  يفرهنگ  ي،ورزش  آموزشي،  علمي،  هايانجمن  و  هاأتيه  

 فعاليت  يجهاداردوهاي    و  هيري خ  موسسات  و  هاانجمن هاي  (منظور 

  باشد.)اجرايي مي



  پرورش  و  آموزش با مرتبط ينهادها  و شوراها 

  نكات: 
   به فعال  مشاركت  كامل  گزارش  معتبر،  تاييديه  نداشتن  صورت  در 

فعاليت   انجام  سال  و  مورد  صفحه(تفكيك  يك  در  ، نوشته  )حداكثر 

با كد  و به جاي شماره  گرفتهعكس   فعاليت    و  ٧٠٠٠نامه  تاريخ شروع 

  د. گردثبت 

  اهميت به سزايي  براي كسب امتياز كامل، سطح كيفي مشاركت فعال از

 برخوردار مي باشد. 

 .ارزياب كيفيت مشاركت فعال را بررسي خواهد نمود  

  يادگيري مستمر 

  

  د. گردبارگذاري   مرتبط با موارد زيرمستندات حداكثر شش مورد از 

 ها در جهت  تالش مستمر براي كسب دانش، مهارت و تخصص: تالش

كسب و ارتقاي دانش، مهارت و تخصص (آموزشي و پرورشي) كه به  

 است.  شده بهبود عملكرد در انجام وظايف شغلي

 هاي دانشي يا مهارتي (آموزشي و پرورشي)   اين بند ناظر به فعاليت

 است. عملكرد بودهگذشته است كه در راستاي بهبود 

 هاي كسب و ارتقاي دانش، مهارت و  مستندات مورد نظر: گواهي

(آموزشي و پرورشي) كه غير از ضمن خدمت و در محيط    تخصص

 خارج از مدرسه به دست آمده است. 



    براي  را  نشان دادن تعهد به يادگيري مداوم و رشد خود و ديگران: تعهد

پيشرفت فردي خود و همينطور همك يا دانشرشد و  آموزان نشان اران 

 دهد. مي

 هاي دانشي يا مهارتي (آموزشي و پرورشي)    اين بند ناظر به فعاليت

 باشد.فعلي است كه در راستاي بهبود عملكرد مي

 دهنده شروع فرايند كسب و  هاي نشانمستندات مورد نظر: گواهي

ارتقاي دانش، مهارت و تخصص (آموزشي و پرورشي) كه غير از  

  دمت و در محيط خارج از مدرسه به دست آمده است. ضمن خ

   مشاركت داوطلبانه و مشتاقانه با تجربيات مدرسه: مشاركت براي كسب

  دهد.و انتقال دانش در محيط مدرسه نشان مي

 فعاليت به  ناظر  بند  محيط  اين  در  شما  پرورشي  و  آموزشي  هاي 

وظايف مشخص  باشد كه به صورت داوطلبانه و خارج از  مدرسه مي

 پذيرد.شده انجام مي

  مستندات مورد نظر: تجربيات در اين حوزه حداكثر در يك صفحه

  د.گردو بارگذاري  گرفته، عكس نوشته

 دورهگواهي مستندات  مهارتي:  كارگاههاي  همايشها،  ها،  ها، 

هاي حضور كافي  . (گواهياست كرده  شركت معلم ها و ...كهكنفرانس

  است.) 



رويدادها و    و مسابقات در  مقامكسب  

ي تابعه وزارت و معتبر  هاجشنواره

    ملي

 ها،  مسابقات، رويدادها، جشنواره  در شده  هاي كسبحداكثر ده مورد از مقام

  معلم نمونه، پژوهشگر نمونه و كارمند نمونه را ثبت نماييد. 

  شرح وارد نماييد. عنوان مسابقه، رويداد و جشنواره مورد نظر را در  

 تجربه

  توضيحات   عنوان در سامانه   ي ستگيشاعنوان  

  سنوات خدمتي

  

 .سنوات خدمتي به صورت سيستمي ثبت شده است 

   به مغايرت،  مراجعه  كارشناسي  در صورت  اداري  تا    گردد.امور  اين مورد 

  محاسبه گرديده است.  ٣١/٠٦/١٤٠٠تاريخ 

  به همكاران  سيتدر  سابقه

 

  

 به مربوط  در   مستندات  بارگذاري    ١٠حداكثر    فعاليت  زير  موارد  از  مورد 

  : گردد

 و كالسهاي آموزش خانواده   تخصصي كارگاه  

   خدمت ضمن دورهتدريس در  

   تاييد  مورد   هاي   دوره  ساير  يا   وزارت   وابسته به   هايدانشگاهتدريس در 

  وزارت 

  نكات: 
  عنوان به  يك  عدد  خانواده  آموزش  كالس  و  تخصصي  كارگاه  براي 

 د. شوتعداد ساعت وارد 

 ابالغ تدريس همراه با  هاي وابسته به وزارت،  براي تدريس در دانشگاه

 به ازاي هر درس به صورت مستقل بارگذاري گردد. تعداد واحد تدريس  



  دوره ساير  و  خدمت  ضمن  دوره  وزارتبراي  تاييد  مورد  الغ اب  ، هاي 

به ازاي هر دوره به صورت مستقل  همراه با تعداد ساعت تدريس،  تدريس  

  بارگذاري گردد. 

 

  

 موجب ارتقاي    كه  كردههاي شركتها و كارگاههاي مهارتي: دورهگواهي

  است.شده عملكرد در انجام وظايف شغلي

 به موفقيت ناظر  بند  مبتني اين  ها و  دورهبر    ها در حيطه كاري است كه 

 باشد. هاي گذرانده ميكارگاه

 كارگيري در انجام وظايف شغلي از مدير مافوق نياز است. نامه تاييد به  

  خدمت  ضمن هايگواهي

  

  .ساعات ضمن خدمت به صورت سيستمي ثبت خواهد شد 

 نيروي انساني منطقه ريزي و آموزش  در صورت مغايرت، به كارشناسي برنامه

  محاسبه گرديده است.  ٣١/٠٦/١٤٠٠اين مورد تا تاريخ   فرماييد؛مراجعه 

آموزشي و   ارزيابي عملكرد ساالنه

  اداري 
  

 .نمره ارزيابي عملكرد ساالنه به صورت سيستمي ثبت خواهد شد 

   تاريخ تا  مورد  اين  فرماييد؛  مراجعه  اداري  امور  به  مغايرت،  صورت  در 

  محاسبه گرديده است. ٣١/٠٦/١٤٠٠

مرتبط با آموزش و   دريافت تقديرنامه

 پرورش 

  

   ن هايي كه از هريك از مقامات (استاندار، معاومورد از تقديرنامه  ٤٨حداكثر  

وزير، رييس سازمان، رييس اداره آموزش و پرورش، رييس جمهور، مدير  

،  شده است واحد آموزشي، مدير كل، وزير و معاون رييس جمهور) دريافت  

  د.گردشماره، تاريخ و موضوع تقديرنامه ثبت 

  نكته:
 .در بخش سازمان، سازمان متناظر با مقام تقديركننده وارد شود  
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