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 مشخصات سند

 آیین نامه کمیته مرکزی معلمانعنوان سند: 

  01/5/0010 تاریخ: 1:ویرایش

 

 اقدام کنندگان

 امضا سمت نام و نام خانوادگی مسئولیت

 

 تهیه کنندگان

 محمود مهرمحمدی

 اعظم زرقانی 

 عضو اصلی هیات مدیره

 مسئول دبیرخانه

 

 

 

 

 

 تأیید کنندگان

 

 نرگس کشتی آرای

 

 نائب رئیس

 

 

 

 زهرا نیک نام

 

 خزانه دار

 

 

 

 محمد جمالدینی

 

 عضو اصلی هیات مدیره

 

 

 

 تصویب کننده

 

 مرتضی کرمی

 

 رئیس
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 آیین نامه کمیته مرکزی معلمان
 

 

  اهدافکلیات و

نشگران کجامعه معلمان به عنوان  میان برقراری پیوند مستحکمدرسی و لزوم ی برنامهرشته« عملی»ا عنایت به ماهیت ب: 1ماده 

با اهداف  لمانمع به تأسیس کمیته درسیی، انجمن مطالعات برنامهدرسه نظر برنامهشمندان عرصدرسی با اندیعرصه عمل برنامه

 است:اقدام کرده  مشخص زیر

  درسی عملیاتی شده()برنامه در صحنه عمل درسیبرنامهدانش و کاربرد پیشبرد  ،گسترشکمک به  .0-0

در پرتو استفاده از دانش آموزان یادگیری دانشسازی تجربیات ای معلمان و غنیبهسازی کنش حرفهکمک به  .0-2

  درسیبرنامه

  و رسمی های درسی مصوببازتاب دهنده نقدها و نظرات معلمان در خصوص برنامه یانجمن به رسانه تبدیل .0-3

 

 هاوظایف و فعالیت

 خواهد آورد:، کمیته معلمان اقدامات زیر را به عمل 0یابی به اهداف مطرح شده در ماده برای دست :2ماده 

انجمن به  تخصصیهای ها و سیگها  به کمیسیوندرسی مبتال به جامعه معلمان و ارائه آنشناسایی مسائل برنامه .2-0

 های پیشنهادیحلمنظور دریافت راه

 درسی در عمل معلمیای برنامهترغیب و تشویق معلمان به کاربست دانش رشته .2-2

های انجمن برای ایجاد همزبانی بین اندیشمندان نظری رشته و عامالن و کنشگران شناسایی و استفاده از ظرفیت .2-3

 عرصه عمل 

سازمان آموزش و  های ذی ربط درارگانهای مرتبط میان انجمن و پیشنهاد همکاری و انعقاد تفاهم نامه .2-0

 پرورش 

 های درسی مصوب و رسمیدریافت و انعکاس نظرات نقادانه معلمان در خصوص برنامه .2-5

 
 

 اعضاءهای شرایط و صالحیتترکیب، 

ستادان دو نفر از ااز معلمان مدرسه و عضو اصلی و پنج نفر عضو علی البدل نفر ده متشکل از معلمان  اعضای کمیته: 3ماده

 دانشگاه هستند.

 این پستهای آموزشی شاغل در در صورت امکان الزم است که در میان ده معلم مدرسه، دو نفر از میان سرگروه تبصره: 

 باشند. حضور داشته

 های زیر باشند:باید دارای شرایط و صالحیتمعلمان ه عضویت در کمیت معلمان داوطلب: 4ماده 
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 درسیای برنامهدارای شناخت کافی از دانش رشته .0-0

 و استمرار آن سال سابقه تدریس در مدرسه 5از حداقل  برخوردار  .0-2

 درسی و برخوردار از روحیه کنجکاوی و پژوهشگریمسائل برنامهمند نسبت به غدغهد  .0-3

بایست برخوردار از عالئق ویژه در حوزه عمل بوده و سابقه تدریس در مدرسه را استادان  عضو کمیته معلمان می :5ماده 

 داشته باشند.

 تمام وقت است.، اولویت با معلمان شاغل بین داوطلبان عضویت در کمیته در شرایط برابر: 6ماده 

ی آنان ابه ویژه حضور معلمان مناطق محروم و نیز پیشینه تخصصی و حرفه توزیع جغرافیایی ترکیب معلمان کمیته، در: 7ماده 

 .مورد توجه قرار گیردالزم است  )ابتدایی، دبیرستان و...(

ریزی ای برنامههها و صالحیتقابلیتدرسی به شرط دارابودن با حوزه برنامهپیشینه تحصیلی متفاوت حضور معلمان با : 8ماده 

 .درسی، بالمانع است

 

 اعضای کمیتهو فعالیت انتصاب  انتخاب،سازو کار 

واجد شرایط  های اطالع رسانی و درخواست معرفی معلمانفراخوان عمومی در کانال انتخاب معلمان پس از اعالن: 9ماده 

 .خواهد شد و معرفی شدگان، انجام هیات مدیره از میان داوطلبان از مراجع ذی ربط، توسط

 وند.شهای عضویت، توسط هیات مدیره منصوب میاستادان عضو کمیته با در نظر گرفتن شرایط و صالحیت :11ماده 

فر عضو ن دهتوسط اعضا و الزاما از میان بایست دو سال سابقه عضویت در انجمن داشته و میرئیس کمیته معلمان : 11ماده

 شود. معلم کمیته انتخاب

 .باشدیم انجمن رهیمد اتیه جلسات نیمدعو جزو معلمان تهیکم سیرئ: 12ماده 

 . است بالمانع مجدد تخابنا و است سال 2معلمان  تهیدر کم تیعضو مدت:13ماده 

 باشند. رخوردارانجمن ب یت درعضوسابقه بایست حداقل دو سال از اعضای کمیته معلمان می :14ماده

 .داشته باشنددر انجمن  ط برابر، اولویت با معلمانی است که دو سال سابقه عضویتشرایدر صره: تب

بایست حداقل ماهی یک بار جلسه تشکیل داده و صورت جلسات را به دبیرخانه انجمن ارسال معلمان می کمیته: 15ماده 

 نمایند.

های موضوعی و اقدامات متعاقب آن به نیازهای ویژه معلمان پاسخ تواند، با تشکیل کارگروهمیمعلمان کمیته  :16ماده 

 گوید.

ای استانی هتشکیل کمیتهبرای کمیته مرکزی  ی کشور،در پهنه تنوع نیازهای معلمانبه به منظور پوشش بهتر  : 17ماده 

 کند.سازی و اقدام میزمینه
 

 


