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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
 استثنائي آموزگار عنوان  پست/ شغل : -4   شهرستان ها و مناطق    محل جغرافيايي خدمت : -3

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

 ي فراگيران براساس موازين اسالمي.سعي در تزكيه و الگوسازي خويش و اسوه شدن برا -
 آشنا كردن آنان با مسايل اسالمي. و تالش مستمر در جهت رعايت موازين اسالمي از سوي فراگيران و كوشش -
 و مقررات آموزش و پرورش استثنايي.اشتغال به تدريس موظف هفتگي طبق برنامه و براساس ضوابط  -
 و اجراي برنامه هاي آموزشي مصوب. تهيه طرح درس براي ارايه آموزش مطلوب به نوآموزان / دانش آموزان -
 دروس به نوآموزان و دانش آموزان. اهتمام در به كارگيري روشهاي تدريس مناسب براي تفهيم هر چه بهتر -
 تقاء مهارتها و دانش حرفه اي خود.انجام مطالعات مستمر به منظور ار -
 نوآموزان و دانش آموزان استثنايي.از استفاده از وسايل آموزشي و كمك آموزشي مناسب به تناسب نياز هر گروه  -
بـه والـدين بـا    بررسي علل عدم پيشرفت تحصيلي و سعي در تقويت نقاط قوت و اتخاذ تدابير الزم جهت رفع نقـاط ضـعف يـادگيري فراگيـران و اطـالع       -

 هماهنگي دفتر مدرسه.
 م در حيطه كاري خود (اقدام پژوهي).وهشهاي الزانجام پژ -
 وزشگاه جهت پيگيري علل غيبت آنان.نوآموزان و دانش آموزان و گزارش به اولياي آم رسيدگي به حضور و غياب -
 ي و آشنايي با روشهاي جديد تدريس.شركت در دوره هاي ضمن خدمت و جلسات گروههاي آموزشي بمنظور ارتقاء سطح مهارتي و علم -
 اي ياددهي و يادگيري.رايه فعاليتهتالش در ايجاد محيطي آموزنده، پويا، با نشاط و خالق جهت ا -
 ش و دقت نوآموزان و دانش آموزان.كوشش در ايجاد روحيه همكاري، نظم و ترتيب و تال -
 نبخشي به نوآموزان و دانش آموزان.همكاري و هماهنگي با نيروهاي توانبخشي جهت ارايه خدمات مناسب توا -
 اي متنوع و نوين تدريس.رگيري روشهسعي در شكوفايي استعدادهاي بالقوه فراگيران از طريق بكا -
 هرچه بهتر مقررات و ضوابط مربوط. همكاري با مدير، معاون و ساير معلمان و كاركنان آموزشگاه در اجراي -
 ي دانش آموزان با نظر مدير مدرسه.حضور در جلسات امتحان -
 .دگيري فراگيران طبق مقررات مربوطاهتمام در انجام ارزشيابي هاي مستمر براي سنجش ميزان يا -
 ت تحصيلي نوآموزان و دانش آموزان.اجراي ارزشيابي تشخيصي، تكويني و پاياني از پيشرف -
 ا همكاري كاركنان مربوط در مدرسه.تصحيح اوراق امتحانات دانش آموزان و ثبت نمرات آنان ب -
 انش آموزان.... ) به تناسب نياز دهاي نوين آموزشي و كمك آموزشي مناسب (نرم افزارها و استفاده از فن آوري  -
 .اهتمام در تهيه گزارش از مشكالت (رفتاري و درسي ) نوآموزان و دانش آموزان استثنايي (در صورت بروز مشكالت) -
 انجام ساير امور ارجاعي مربوط براساس ضوابط و مقررات. -

 
 

 
 

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت

اهيمي صيقالن    مسئول واحدتشكيالت:  مهدي ابر
 
 
 
 
 
 
 


