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 كانال و سايت كيليك مدرسه

  
  مقدمه :

- برنامهتوان يافت كه اداره امور مختلف آن بدون را مي ايمجموعهدر عصر حاضر كمتر  .ترين منابع هر سازماني استنيروي انساني به منزله مهم

بيني نيازهاي آتي پرسنل، ، ضمن پيشريزي نيروي انسانيپذير باشد. با برنامهريزي نيروي انساني به طور اخص امكانريزي به طور اعم و برنامه
با  براين اساس وريزي خواهد شد . آينده يك سازمان به خوبي برنامه استفاده بهينه از نيروي انساني موجود و انتخاب صحيح كاركنان، زيربناي

با هدف و امتيازات تعيين در رويه وحدتضرورت و خدمت محل عيينماندهي وتسازوحساسيت باالي پرورش در آموزش وتوجه به اهميت موضوع 
متناسب با مقتضيات موجود اصالح  ابتدايي دوره نيروي انساني ايمنطقه سازماندهي درون موجودنامه شيوهوري وبهره منديرضايت افزايش
  گرديد.

  ضوابط امتيازبندي و هامالك
 .شودول سنوات خدمت محاسبه ميدر ط 13تا  1امتياز بندهاي الف : 

   سنوات خدمت: - 1
  25/0هفته  هر ،1هر ماه ، 12سابقه براساس حكم كارگزيني  هرسال 

  مدرك تحصيلي : - 2
   :حكم كارگزيني طبقتحصيلي براساس باالترين مدرك

                                                               24ديپلم  -1/2
   32ها بقيه رشته  ، 36 هاي مرتبط ر رشتهديپلم دفوق -2/2
           46ها بقيه رشته، 50هاي مرتبط ليسانس در رشته -3/2
  50ها  بقيه رشته ،54هاي مرتبط در رشتهليسانس فوق -4/2
  54ها بقيه رشته، 60هاي مرتبط ا در رشتهدكتر -5/2
  :دانشگاه فرهنگيان و تخدم، تعهدم، دانشسراهامعلالتحصيالن مراكز تربيتفارغ  -3

         6 دانشگاه فرهنگيان  و خدمت، تعهدها، دانشسرامعلمتربيتالتحصيالن مراكز  فارغ

  كنند )سال سابقه خدمت از امتياز تاهل استفاده مي 6هاي مجرد با بيش از (خانم 6 براساس حكم كارگزيني تاهل :  - 4
فرهنگي هر كدام مستقالً از  زوجين( 3 حكم كارگزيني براساسكمك هزينه اوالد فت تحت تكفل مشمول درياهر فرزند به ازاي  فرزند :  - 5

  امتياز بند استفاده خواهند كرد)
   1هر نفر تحت تكفل با ارائه حكم مراجع قضايي  تكفل پدر، مادر، خواهر و برادر صغير:  - 6
  :و ايثار گران  مفقود االثرها ،، جانبازان، آزادگان خانواده محترم شهدا    -7
     12شهيد و امور ايثارگران  ، مفقوداالثرها و آزادگان (پدر، مادر، فرزند وهمسر) با ارائه مدارك تأييد شده از سوي بنيادبستگان درجه يك شهدا -1/7

   شود.شامل ميهم كه ازدواج مجددكرده باشند و مفقود االثرها امتياز اين بند به همسران محترم شهدا  توضيح :
  1 طبق حكم كارگزينيهر درصد جانبازي  به ازاي -2/7
   2درصد جانبازي همسرشان  10براي همسران جانبازان به ازاي  هر  -3/7
   1 آزادگان  هر ماه اسارت -4/7
   1اند به ازاي هر سال اسارت همسر براي همسران آزاده كه قبل از اسارت ازدواج نموده -5/7
  2 هاي جنگ براساس حكم كارگزينيستخدام در جبههبعد از ا هر ماه حضور داوطلبانه قبل و-6/7
   5/0از ازدواج  ماه حضور داوطلبانه همسرشان بعد براي خواهران فرهنگي به ازاي هر -7/7
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   شود.هاي آموزش نظامي و دوره خدمت موظف متعهدين خدمت، داوطلبانه محسوب نميمدت خدمت سربازي، احتياط، دوره توضيح:
     4 - 3 -2گانه به ترتيب درجات سه 3،2،1درجه براي هر سال خدمت در مدارس روستايي    روستا: دربه خدمت  اشتغال   -8
معلم راهنما  گواهي با (به شرطي كه بومي آن روستا نباشد)بيتوته كامل در روستاي محل خدمت هر سال  بيتوته در روستاي محل خدمت:  - 9
   3 احيهمنطقه/نكارشناسي آموزش تاييد و مجتمع مدرسه/مدير/

  خدمت در مناطق محروم :  - 10
محروميت /كمتر توسعه يافته/وروستايي العاده مناطق محروممشمول دريافت فوق( خدمتاول سال  5 مازاد برخدمت در مناطق محروم  -1/10

براي خدمت اجباري  هاي رسيدگي به تخلفات اداريهيئت يآرامشمول  افراد ي(به استثنا 3هر سال  )طبق حكم كارگزينيزندگي  از تسهيالت
  )در مناطق محروم

 2اند به ازاي هر سال خدمت ي محروم انتقال يافتهبه تبعيت از همسر به منطقهكه  الذكرفوقبند همسران افراد مشمول  -2/10
  :موظف  ، متصدي كارگاه و آزمايشگاهسرپرستي ،، دفترداريمعاونت ،مديريت -11
    2  هاي تحصيليمدير در دوره هر سال اشتغال در پست مديرآموزگار و -1/11
، سراپژوهش ،متصدي كارگاه وآزمايشگاهو دفترداريمعاون دبير، ، معاون آموزگار، در پست معاونتمام وقت موظف سال اشتغال  هر -2/11

   1هاي تحصيلي در دورهآزمايشگاه مركزي 
   25/0  هر ماه سرپرستي مدرسه در غياب مدير با ابالغ اداره -3/11

، استان و منطقه پرورشدر ادارات آموزش وداراي پست ثابت سازماني هر سال خدمت تمام وقت  :پرورشدر ادارات آموزش وتمام وقت خدمت  - 12
     4 وزارت 

  1 استان)  -(منطقه/ناحيه معاونت پرورشي و فرهنگيحفظ هر جزء قرآن با ارايه گواهي از    حافظان قرآن: - 13
  

  .شودمحاسبه ميسه سال منتهي به سازماندهي امتياز در  ، 03جز بند به   13تا   14هاي بند امتيازب: 
   ./5 تحصيلي هفتگي در طول سال هر ساعت تدريس موظف  تدريس موظف مديران و معاونين مستقل: - 14
  :آموزشيي ها، داور و ارزياب مسابقات و جشنوارهنماينده معلمان ،گروههاي آموزشيعضويت در  -15
    5/0 سال  هر تشكيل جلسات ماهانهبه شرط ي كه درپايه مربوطه بيش از يك كالس وجود داشته باشد درمدارس سرگروه درسي مدرسه -1/15
   1سال  هر منطقه سرگروه، نماينده معلمان مدرسه -2/15
                  2 هرسال استان  سرگروه -3/15
       3استاني :       2:  ايناحيه/منطقه   طبق ابالغ صادره /استاني/كشوريها ومسابقات آموزشي داراي دستورالعمل داور و ارزياب جشنواره-4/15

         1نمايند هر مورد براي نفرات برگزيده مسابقات دانش افزايي كه به استان معرفي شده و لوح تقدير استاني دريافت مي -5/15
  ر خواهد شد.تحصيلي هر فرد از امتياز باالترين مرحله برخوردادر هر سالتوضيح: 

  شرح زير ه ب هاي دريافتيقديرنامهت  : قديرنامهت - 16
        4   :وزارت سازمانمركز و روساي  ،معاونين -3/16                 5:  آموزش و پرورش وزير -2/16                 6  :ئيس جمهورر -1/16
   5/0حداكثر دو مورد  وهر مورد :مدرسه  مدير -6/16      1 :منطقه ،حيهنامدير/رئيس  -5/16       3 :يدفاتر وزارتو كل استان ادارات -4/16

، مديريت/، جشنواره الگوهاي تدريسژوهي)(اقدام پبرنامه معلم پژوهنده اول تا سوم هايرتبه اي، استاني وكشوري:منطقهناحيه/هاي كسب رتبه -17
، مدير، معاون، معلم جابربن حيان هاي منتخب جشنوارهمعلم راهنماي گروه، توليد محتواي الكترونيكيجشنواره فناوري اطالعات/ژوهي، درس پ

   4 : كشوري           3 : استاني           2 :منطقهناحيه/           ، وكارمند نمونه با ارايه گواهي از واحدهاي برگزار كننده
 اهد شد. تحصيلي هر فرد از امتياز باالترين مرحله برخوردار خوتوضيح: در هر سال

  :ها ، عضويت در كميتههاي آموزشيكارگاهشركت / تدريس در - 18
  : يا مرجع برگزار كننده با ارائه گواهي از ادارهكه منجر به صدور گواهي ضمن خدمت نشود هاي آموزشي ارگاهشركت در ك مورد هر -1/18

  2كشوري      1استاني      ./5اي منطقهناحيه/
     2استان         1ناحيه / منطقه : ادارهبا ارائه گواهي از  هاي آموزشيگاهتدريس در كارهر مورد  -2/18
   با ارائه گواهي از اداره: استاني /وزارتيهاي هاي آموزشي براساس دستورالعملها و كارگروههر مورد عضويت در كميته -3/18

    3: استان       2: منطقه /ناحيه
    امتياز باالترين مرحله برخوردار خواهد شد. تحصيلي هر فرد ازتوضيح: در هر سال
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   5/0ساعت عمومي  ششو هر      1ساعت تخصصي  ششبراساس گواهي صادره به ازاي هر  هاي آموزشي ضمن خدمت:دوره -19
  :مرتبط با رشته تحصيلي، رشته تدريس، پست مورد تصدي تاليف، اختراع و نوآوري  - 20
  5 مورد ) هررشد معرفي شده در كتابنامه(كتاب  تاليف -1/20
  6ها و مالكيت صنعتي هر مورد ا ارايه گواهي از اداره ثبت شركتاختراع و نوآوري ب -2/20

پس از (  2و داراي رتبه ممتاز   3سال  تعالي مديريت مدرسه داراي رتبه متعالي در هركاركنان مدارس مجري برنامه:برنامه تعالي مديريت - 21
  اعالم نتايج وزارتي)

   1قبولي هر نفر در آموزش فرد به فرد به ازاي   وادآموزي :همكاري در س - 22
  هاي دوره ابتدايي:تدريس در پايه - 23

   1ها و ساير پايه  2و ششم ابتدايي    3هاي اول به ازاي هر سال تدريس در پايه
شود كه بيشترين ساعات ظر گرفته مياي در ننمايند، امتياز پايهسال به باال تدريس مي 20تبصره: براي آموزگاراني كه به جاي همكاران 

  تدريس را در آن پايه دارد. 
  تدريس در دوره آمادگي و مهدكودك: - 24
   1ساله بصورت غيرموظف دبستاني يكي پيشبه ازاي هر سال تدريس در دوره -1/24
   2اند آموزگاراني كه با حفظ سمت در دوره آمادگي و مهد كودك مشغول بوده -2/24

  اي چند پايه:هتدريس در كالس -25
 1ه اضافي به صورت موظف به ازاي تدريس هر پاي -1/25

   1واهي از اداره مربوطه هر سال دبستاني  با ارائه گهاي چندپايه با نوآموزان پيشتدريس در كالس -2/25
  دبيران منتقله به دوره ابتدايي: - 26

    50   اندبه دوره ابتدايي منتقل شده هاي راهنمايي/متوسطهاز دوره و ضرورت كه به جهت عدم نيازبه دبيراني
  تدريس در مراكز بهبود اختالالت يادگيري: -27

   3تحصيلي اند، براي هر سال) خدمت نمودهLDبه معلماني كه با ابالغ رسمي به طور موظف در مراكز بهبود اختالالت يادگيري (    
  تدريس در نظام دوري: - 28

   9ي سه ساله ي) به ازاي هر دورهتدريس در نظام دوري (دوره اول ابتداي    
 تدريس/ اشتغال خواهران در مدارس پسرانه: -29

    3  و در دوره دوم    2تدريس/ اشتغال خواهران در مدارس پسرانه در دوره اول     
  دو سال قبل از سال تحصيلي منتهي به سازماندهي  85امتياز بيشتر از مجموع  به ميزان  : امتياز ارزيابي ساالنه -30
 ر امتياز :كس - 31

                 1كه منجر به كسر حقوق مي شود غيبت غيرموجه  ساعت 6هر  -1/13
  3استان    2  كتبي منطقه/ناحيه هر مورد توصيه  -2/13
 يختوبهر           2 استخداميبدون درج در پرونده اخطار كتبي هر  آراي صادره از هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري:به ازاي  -3/13

  5 از خدمتموقت انفصال هر مورد                4كسر حقوق هر مورد                3 استخدامي در پرونده با درجكتبي 
  

  :روش اجرا
 ادارات وساير، ابتدايي مركب از معاون آموزش، در اداره كل آموزش وپرورش استان شورايي تحت عنوان شوراي نظارت بر سازماندهي  

و رئيس اداره امور اداري و تشكيالت به منظور  ، رئيس اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكاياتدوره اول ودوم آموزش دبستاني
بندي انجام اقدامات الزم را طبق تقويم زمان گردد. اين شورا موظف استنظارت بر حسن اجراي سازماندهي زير نظر مديركل تشكيل مي

  دهد.
  ترتيب و شرح ذيل انجام دهند:ه اقداماتي ب نامهشيوهمحض دريافت اين ه و مناطق الزم است بادارات آموزش و پرورش نواحي 

 تاني ودبسپيشكارشناس آموزش ، ابتدايي/آموزشي معاون آموزش، رئيسمدير/تشكيل شوراي سازماندهي ناحيه/منطقه مركب از  .1
هاي آموزشي و نماينده مديران مجتمع تشكيالتمور اداري و دبستاني، كارشناس ارزيابي عملكرد وپاسخگويي به شكايات، كارشناس ا

  وپرورشي 
  انجام كليه امور سازماندهي و نظارت بر اجراي صحيح آن .2
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  ابالغ بخش اول شيوه نامه (ضوابط امتيازبندي) به واحدهاي آموزشي شهر و روستا .3
  ابالغ فرم شماره يك به متقاضيان جابجايي در شهر و روستا .4
هاي توجه به راهنمايي پس از دريافت فرم شماره يك و مطالعه كامل و دقيق مندرجات آن و ضوابط امتيازبندي باكاركنان متقاضي  .5

 در ضميمه و ارپس از امضاي ذيل آن، مدارك خواسته شده  مخصوص ذينفع اقدام نموده و مديران بايد نسبت به تنظيم و تكميل دو ستون
ها يا مديران/معاونين شود) تحويل مسئوول بالفصل خود (مديران مجتمعيه يا منطقه تعيين ميپرورش ناح مهلت مقرر (كه توسط آموزش و

  مدارس) نمايند. 
كامل بودن پاسخ، فرم  حصول اطمينان از ها و مديران/معاونين مدارس) بايد پس از مطالعه ومسئوول بالفصل (مديران مجتمع .6

كارشناس آموزش ابتدايي مربوط به  انضمام كليه مداركه ق ليست، طي نامه رسمي بامضاء نموده و طب متقاضي را مهر و مربوط به هر
  رسيد دريافت نمايد. تحويل نموده و منطقه/ناحيه

امتياز  يك تكميل شده توسط متقاضي، مندرجات مربوط به عوامل قابل احتساب و كارشناس امور اداري و تشكيالت فرم شماره .7
تائيد  ها راستون مربوط، صحت آن عامل در پس از درج امتياز واقعي هر ده پرسنلي متقاضي بررسي، وبراساس محتويات پرون مكتسبه را
  پس از امضاء ذيل فرم، آن را به كارشناسي آموزش تحويل نمايد. نموده و

 بررسي وه دريافت فرم شماره يك تائيد شده توسط كارشناس امور اداري و تشكيالت، نسبت ب آموزش ابتدايي پس از كارشناس .8
سپس اسامي افراد را به ترتيب  پس از تائيد ذيل فرم را امضاء نمايد و ستون آخر (ويژه آموزش) اقدام نموده و ، درفرم محاسبه امتيازات هر

يك  ده ومقابل آن ثبت نمو در رافرد  امتيازات مربوط به هر نسخه درج و دو در 2فرم شماره  برادر در به تفكيك خواهر و امتيازات فضلي و
  برادران الصاق نمايد. محل جداگانه براي خواهران و دو هاي تابعه درنمايندگي تابلو اعالنات اداره و آن را جهت اطالع همكاران در نسخه از

ها در تابلوي اعالنات اداره و نمايندگي 2همكاران شركت كننده در سازماندهي موظفند در مهلت مقرر از تاريخ نصب فرم شماره  .9
اقدام و در صورت معترض بودن اعتراض كتبي  خود را نسبت به هر بند به صورت صريح  2ت به بررسي امتيازات مندرج در فرم شماره نسب

مهلت  و روشن با ارائه مدارك و مستندات قانوني به كارشناس آموزش دبستاني تحويل دهند. كارشناس آموزش دبستاني موظف است در
 نسبت به اصالح امتيازات اقدام كنند.  ري كارشناس امور اداري و تشكيالت به اعتراضات رسيدگي نموده وهمكا مقرر (پانزده روز) با

بديهي است اعتراضات مربوط به ستون اطالعات توسط كارشناس امور اداري وتشكيالت واعتراضات مربوط به نحوه محاسبه  .10
  امتيازات توسط كارشناس آموزش رسيدگي خواهد شد.

تصحيح احتمالي بعضي از امتيازات كاركنان معترض مجدداً نسبت به  زش دبستاني پس از رسيدگي به اعتراضات وكارشناس آمو .11
برادران اقدام  ترين آن به تفكيك خواهران وباالترين امتياز به پايين نسخه به ترتيب امتياز فضلي يعني از دو در 2تنظيم نهايي فرم شماره 

آن را پس از تايپ و بدون خدشه و قلم خوردگي جهت اطالع  ساير نكات الزم، يك نسخه از ندهي وضمن اعالم زمان سازما و نموده
پرونده پرسنلي كاركنان تحويل  جهت ضبط در هاي شماره يك رافرم محل جداگانه نصب و دو محل اداره/ منطقه در همكاران در

) قبل 2آخرين تحوالت ليست امتيازات (فرم شماره  كارشناس امور اداري و تشكيالت نمايد. الزم است كه به منظور اطالع كليه همكاران از
فرم شماره دو  جابجايي در خط خوردگي و هرگونه تغيير و هاي مذكور نصب شده باشد ومحل از تعطيل شدن مدارس در

  باشد.تابلو اعالنات ممنوع مي ايي پس از نصب درنه
آن سال بي  احتماالً امتياز جديدي كسب نمايد اين امتياز در از انقضاي مدت رسيدگي به اعتراضات مراجعه كند و تبصره: چنانچه فردي بعد

  گردد.براي متقاضي محاسبه مي سال بعد در بوده و اثر
ز محل خدمت قبلي است و با ارائه درخواست، محل خدمت قبلي خالي فرض شده و با ارائه فرم درخواست به منزله انصراف ا .12

 رعايت امتياز فضلي سازماندهي صورت خواهد گرفت.

يابند، محل اي خارج و به محلي ديگري انتقال ميناحيهات خاص نقل و انتقاالت از منطقه/همكاراني كه بر اساس ضوابط و مقرر .13
اي  همانند ساير همكاران شده و در صورت انصراف از انتقال خود بايد در سازماندهي درون منطقه/ ناحيهخدمت قبلي آنان خالي تلقي 

  شركت نموده و انتخاب محل نمايند.
توانند از شركت در سازماندهي منصرف شده و انصراف كتبي خود را به اداره تسليم نهايي مي 2همكاران تا زمان نصب فرم شماره  .14

  (ليست نهايي) مورد قبول نخواهد بود.  2افراد متقاضي پس از امتيازبندي و تهيه و تنظيم و نصب فرم شماره  نمايند. انصراف
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آموزگاران ملزم به تكميل فرم سازماندهي (فرم شماره آموزگاران، مديرآموزگاران/معاوندر صورت اجراي سازماندهي كلي، كليه  .15
  باشد.  طقه/ناحيه الزامي مييك) بوده  و شركت آنان در سازماندهي كلي من

 باشد.ريزي ناحيه/منطقه ميگيري در خصوص انجام سازماندهي كلي از اختيارات كميته برنامهتبصره: تصميم .16

سازماندهي را  1شوند بايد جهت تعيين محل خدمت فرم شماره مديران/معاونيني كه از سمت خود استعفا داده و يا بركنار مي .17
  نامه در سازماندهي شركت نمايد.ال شيوهتكميل نموده و طبق رو

نهايي وارد سيستم آموزشي منطقه/ناحيه شوند، (از جمله استخدام، انتقال و...)  2هرگاه فرد يا افرادي بعد از نصب فرم شماره  .18
ماندهي خواهند نمود. چنين يكساله در مدارس مورد نياز ساز مسئولين ذيربط آنان را با نظر شوراي سازماندهي منطقه/ناحيه، با ابالغ موقت

  تحصيلي بعد نسبت به تكميل فرم يك اقدام و در سازماندهي شركت نمايند.افرادي موظفند در سال
سازماندهي معلمان اعم از شهري و روستايي در صورت متقاضي بودن، همزمان و با اولويت امتياز فضلي انجام خواهد گرفت، به  .19

  شهر و روستا مجاز نمي باشد.  عبارتي سازماندهي معلمان به تفكيك
ها توسط بعضي تواند با در دست داشتن مدارك و مستندات مورد قبول، از انتخاب برخي از آموزشگاهشوراي سازماندهي منطقه مي .20

به طرق از معلمان ممانعت نمايد، الزم است به منظور حفظ شئونات افراد و رعايت اخالق اسالمي قبل از انتخاب آموزشگاه مورد نظر، 
تواند با در دست داشتن مدارك و مقتضي مراتب را به معلم يا معلمان مورد نظر اعالم نمايند. همچنين شوراي سازماندهي ناحيه/منطقه مي

  دار يك آموزشگاه را به سازماندهي دعوت نموده و جابجا نمايد. مستندات مورد قبول، معلم يا معلمان مشكل
ضرورت دارد و اين اقدام بايستي قبل از سازماندهي صورت گرفته تا شخص بتواند ضمن  (تنظيم صورتجلسه در اين خصوص .21

 تكميل فرم امتيازبندي با حضور در سازماندهي، محل مورد نظر را انتخاب نمايد.)

ي ند، ادارهنماييا استعالجي استفاده  مي از مرخصي زايمانتحصيلي نيروي دائمي يك مدرسه بوده و در طول سالكه معلماني  .22
ي شود و پس از بازگشت از مرخصي در صورت امكان، ادارهكالس اين قبيل افراد با نظر كارشناسي ذيربط به معلم ديگري واگذار مي

تحصيلي آتي به كالس خود را بر عهده خواهند گرفت. در غير اين صورت در مدارس مورد نياز بصورت موقت مشغول به كار شده و در سال
  ي خود باز خواهند گشت. وليهمدرسه ا

هاي آموزش ابتدايي و ساير آموزگاران در ساعات موظف هفتگي تحت هر عنوان در ها و فوق ديپلمهاشتغال و بكارگيري ليسانسيه .23
  ساير دوره هاي تحصيلي و پست هاي غير مربوط به تدريس در آموزش دوره ابتدايي اكيداً ممنوع مي باشد .

خاب مديران/معاونين مدارس و احياناً مامورين به مدارس غيردولتي و... قبل از سازماندهي خاتمه و در برآورد تبصره: سعي گردد انت .24
  نهايي نيروي انساني مد نظر قرار گيرد.

از قبيل وضعيت جاده، آب، برق بعد مسافت، خانه بهداشت  شوراي سازماندهي با توجه به موقعيت جغرافيايي روستاها و ساير عوامل .25
يك بار مورد بازنگري قرار داده و با در نظر گرفتن آخرين تحوالت، روستاها را در درجات  پنج سال... درجه بندي روستاهاي تابعه را هر و 

روز قبل از سازماندهي در كنار ليست امتيازات جهت اطالع معلمين در تابلوي اعالنات اداره آموزش و پرورش الصاق  15سه گانه تعيين و
  نمايند.

هاي فرهنگي تواند با در نظر گرفتن تعداد خواهران و زوجه منظور احترام به خواهران و رعايت حال آنان شوراي سازماندهي ميب .26
هاي فرهنگي و معلمان خواهر اختصاص داده و بقيه روستاها را هاي روستايي براي زوجمايل به خدمت در يك روستا، تعدادي از دبستان

  ور نمايند.براي معلمين برادر منظ
توانند از نمايند) به شرطي ميدوره تحصيلي اشتغال دارند (مثالً هر دو در دوره ابتدايي تدريس ميهاي فرهنگي كه در يكزوج .27

مند شوند كه هر دو محل خدمت خود را در روستا انتخاب نمايند و انصراف از اين درخواست بعد از شروع ميانگين امتيازات يكديگر بهره
هاي فرهنگي كه در دو دوره مختلف تحصيلي اشتغال دارند (مثالً ابتدايي و متوسطه) در صورتي هي امكان پذير نخواهد بود. زوجسازماند

توانند از ميانگين امتيازات يكديگر استفاده نمايند كه با صالحديد شوراي سازماندهي براي هر دو امكان اشتغال در دوره تحصيلي مربوط مي
  ا وجود داشته باشد. به خود در روست

نهايي درخواست خود را كتباً به كارشناسي  2كساني كه بخواهند از مفاد اين بند استفاده نمايند موظفند حداكثر تا نصب فرم شماره  .28
  آموزش ابتدايي اعالم نمايند. 
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د شوراي سازماندهي منطقه سازماندهي زوجين فرهنگي در روستاهايي كه فقط به دو آموزگار نياز دارند تنها در صورت صالحدي .29
 بالمانع است.

پس از مشخص شدن مدارس ويژه خواهران و برادران در سطح شهر و روستا، شوراي سازماندهي بايد نسبت به انتخاب مديران و  .30
  قدام نمايد.امعاونان مورد نياز مدارس شهري و روستايي كه نياز  به مدير/ معاون مستقل دارند 

ي شوراي سازماندهي نقشه كامل و جامعي از منطقه را كه در آن موقعيت مدارس شهر و روستا از نظر كارشناس آموزش با همكار .31
هاي متفاوت هاي آسفالته، شوسه و درجه هركدام از روستاها و نيز مدارس ويژه معلمين (زوج فرهنگي و خواهران) كه  با عاليم و رنگراه

(پانزده روز قبل از سازماندهي) در معرض ديد كليه همكاران قرار  15خه از آن  را مشخص شده باشد در دو نسخه تهيه نموده و يك نس
داده و نسخه ديگر آن را در هنگام سازماندهي در محل الصاق نمايد تا معلمين فرصت كافي براي شناخت موقعيت منطقه و روستا بدست 

  آورند.
ماندهي ليستي از منتقلين منطقه را به ساير مناطق و هم چنين كارشناس امور اداري و تشكيالت تا يك هفته قبل از شروع ساز .32

ليست منتقلين ديگر نقاط به منطقه را همراه با فرم شماره يك آنان كه به تائيد مسئولين آموزش و پرورش منطقه مبداء رسيده باشد تهيه 
  نموده و در اختيار  كارشناس آموزش قراردهد.

را درج نموده و با قلم  "منتقل شده"جلوي اسامي منتقلين از منطقه جمله  2شماره  كارشناس آموزش در ستون مالحظات فرم .33
  قرمز روي اسامي آنها خط بكشد.

كارشناس آموزش با همكاري كارشناس امور اداري و تشكيالت ليست اسامي معلماني كه گواهي از شوراي پزشكي استان اخذ  .34
(عقب مانده ذهني، معلوليت جسمي، نابينا، ناشنوا) دارند تهيه و قبل از سازماندهي به اند و همچنين همكاراني كه فرزند استثنايي كرده

شوراي سازماندهي ارائه نمايد شورا الزم است سوابق و مدارك را دقيقاً بررسي و با در نظر گرفتن نوع بيماري كه در مدارك شوراي پزشكي 
نطقه براي اين افراد منظور نموده و به كارشناس آموزش جهت رعايت در به آن تصريح شده است تسهيالت الزم را در حد مقدورات م

  هنگام سازماندهي ابالغ نمايد. 
  باشد.تحصيلي معتبر ميتوجه: اعتبار گواهي اخذ شده از شوراي پزشكي استان جهت ارائه به شوراي سازماندهي منطقه/ناحيه براي يك سال

در قطع بزرگ و با خط درشت و زيبا آماده شود و به تفكيك  4و  3هاي شماره رمبه منظور جلوگيري از اشتباهات احتمالي، ف .35
اي كه مدارس ويژه خواهران و برادران در آن مشخص شده هاي فرهنگي و خواهران و مدارس ويژه برادران در كنار نقشهمدارس ويژه زوج

يك نسخه از فهرست اسامي خواهران و برادران نيز كه مطابق  است مقابل دعوت شدگان به ديوار يا به تابلو نصب گردد. بديهي است كه
به ترتيب امتياز فضلي تنظيم شده و همچنين فهرست اسامي و امتيازات فضلي منتقلين از ساير نقاط به منطقه نيز به منظور  2فرم شماره 

 رويت حاضرين در جلسه در محل مذكور الصاق خواهد شد. 

كارشناس امور اي به اطالع كليه افراد ذينفع از طريق مدارس مربوط رسيده باشد و  طي بخشنامهبرنامه سازماندهي بايستي قبالً .36
نيز در هنگام مراجعه منتقلين تاريخ و برنامه سازماندهي را به اطالع آنان برساند سپس كارشناس آموزش مطابق فرم  اداري و تشكيالت

 100ه ترتيب امتيازات فضلي در آن ثبت شده است روزانه تعدادي از معلمان مثالً كه اسامي كليه متقاضيان به تفكيك جنس و ب 2شماره 
نفر را براي سازماندهي دعوت نمايد تا آموزگاران محترم با داشتن وقت كافي و فراغت خاطر محل خدمت خويش را به ترتيب از باالترين 

گيرد و پس از انجام سازماندهي آنان هاي فرهنگي انجام ميخواهران و زوجامتياز انتخاب نمايند. الزم به يادآوري است كه ابتدا سازماندهي 
  معلمين برادر براي سازماندهي دعوت خواهند شد. 

شود و در روز مقرر جهت سازماندهي و انتخاب هرگاه آموزگاري (اعم از متقاضي جابجايي يا افراد ديگر) مشمول سازماندهي مي .37
وكالتنامه كتبي جهت انتخاب محل خدمت خويش به همكار ديگر يا بستگان درجه يك نداده باشد و يا محل به هر علت مراجعه ننمايد و 

اين كه عليرغم حضور در جلسه سازماندهي از انتخاب محل خود بر اساس امتياز مكتسبه خودداري نمايد، كارشناس آموزش با مسووليت 
الذكر ده را در هنگام قرائت نام وي براي او انتخاب خواهد كرد و همكار  فوقشرعي و قانوني و بنا به تشخيص خود بهترين محل باقيمان

  حق هيچگونه اعتراض را نخواهد داشت. 
 3خانوادگي وي در فرم شماره براي جلوگيري از سوء تفاهمات احتمالي بالفاصله بعد از انتخاب محل خدمت بوسيله ذينفع، نام و نام .38
گردد و پس از تكميل ظرفيت هر دبستان مراتب تكميل سازمان آن در ديوار الصاق شده است ثبت مي ويژه معلمان كه با قطع بزرگ 4و 

  گردد. دبستان به حاضرين در جلسه سازماندهي اعالم مي
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در صورت كمبود آموزگار در منطقه/ناحيه، شوراي سازماندهي بايد تدابيري اتخاذ نمايد كه اين كسري بين مدارس توزيع گردد، تا  .39
 ر صورت عدم تامين نيرو، هيچ كالسي در شروع سال تحصيلي بدون معلم (موظف و يا غيرموظف) نماند. د

  باشد.هاي كارآموزي مربوط مجاز نميهاي درس قبل از طي دورهاعزام معلمان جديدالورود به كالس .40
 صدور ابالغ مدير/معاون آموزگاري براي سرباز معلمان مجوزي ندارد. .41

سنوات «شوند صرفاً از امتياز بندهاي پرورش استخدام ميمت در نهضت سوادآموزي در آموزش وبا امتياز خدآموزشياراني كه  .42
خدمت، اعزام و حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازي، آزادگي، خانواده محترم شهدا، تاهل، فرزندان، تكفل، مدرك تحصيلي، فارغ التحصيالن 

 ر خواهند شد.برخوردا »معلم و دانشسراهامراكز تربيت

درصورت مساوي بودن امتياز متقاضيان اولويت به ترتيب با دارندگان سابقه خدمت بيشتر، سابقه خدمت بيشتر در روستا، مدرك  .43
  تحصيلي مرتبط و باالتر مي باشد.

 

بندي اجرايي سازماندهيتقويم پيشنهادي زمان

محدوه زماني عنوان فعاليترديف
پيشنهادي

1رت بر سازماندهي تنظـيم و ابـالغ بخشـنامه تشـكيل جلسـه تـوجيهي بـراي مـديران و تشكيل شوراي نظا
هاضوابط امتيازبندي بين آنو ها و توزيع فرم شماره يك مسوولين نمايندگي

  فروردين الي 25 
ماه ارديبهشت 5

2ت به انضمام هاي سازماندهي متقاضيان شركت در سازماندهي به كارشناسي امور اداري و تشكيالتحويل فرم
مدارك و مستندات الزم

  الي ارديبهشت 6
ارديبهشت ماه 15 

3هاي سازماندهي توسط امور اداري و تشكيالت منطقه/ ناحيهبررسي امتيازات فرم
  الي اريبهشت 16

ارديبهشت ماه  25 

4در سازماندهي هاي شماره يك متقاضيان جابجايي و شركت كنندگان بررسي و محاسبه امتيازات مكتسبه فرم
توسط كارشناس آموزش ابتدايي منطقه/ ناحيه 

    الي ارديبهشت  26 
ماه خرداد 10

5 بر اساس امتيازات فضلي 2تهيه و تنظيم فرم شماره
  خرداد الي 11 
ماهخرداد 15 

6 شـخص م  -ها با ذكر زمان در تابلو اعالنات ادارات آموزش وپرورش مناطق و نمايندگي 2نصب فرم شماره
نمودن مهلت اعتراض به همكاران متقاضي جابجايي

  الي خرداد16
ماه خرداد20 

7 بـر اسـاس امتيـازات فضـلي و 2رسيدگي به اعتراضات معترضان و تهيه و تنظيم ليست نهايي (فرم شماره (
ها با ذكر زمان و برنامه سازماندهينصب آن در تابلوي اعالنات اداره و نمايندگي

  خرداد الي 21
مردادماه 10 

8سـازي آمـاده -تهيه و نصب نقشه جـامع منطقـه -برآورد نهايي نيروي انساني مورد نياز دوره آموزش ابتدايي
انجام ساير امور مربوط به سازماندهي ... -حذف اسامي منتقلين از منطقه -محل سازماندهي

  الي مرداد  11
مرداد ماه  20

9ابتدائي مدارس دوره بجائي در سطحسازماندهي كليه كاركنان متقاضي جا
  اليمرداد  21

شهريور ماه 10 

10بررسي تعـداد نيروهـاي مـدارس از  -هاي جديدسازماندهي ورودي -بررسي مجدد سازماندهي منطقه/ ناحيه
نظر كسري يا مازاد بودن و...

  تا شهريور  11
شهريور ماه  آخر

 كانال و سايت كيليك مدرسه

   KilikMadrese.ir

 (ضمن خدمت، بخشنامه، همگام،سناد ،...)
 


