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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
 )شهابپژوهشي(و آموزشيمعاون   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    

 
 شركت در شوراها و گروههاي آموزشي و پرورشي با نظر مدير مدرسه و همكاري كامل در اجراي برنامه ها و خط مشي هاي اجرايي مصوب -

 ر انجام وظايف مديرهمكاري با مدير و اشراك مساعي د -

 همكاري با ساير معاونان مدرسه در انجام وظايف مربوط  -

 برنامه ريزي هماهنگي و نظارت بر  برگزاري كالسهاي فوق برنامة علمي و پژوهشي با همكاري معاون و سرپرستان آموزشي -

 ا و المپيادهاي دانش آموزيتشويق و ترغيب دانش آموزان جهت شركت در مسابقات علمي و پژوهشي همايش ها، جشنواره ه -

 برنامه ريزي برگزاري سمينارها، مسابقات و نمايشگاههاي علمي و پژوهشي دانش آموزي -

 پژوهشي دانش آموزان  -تشكيل، راهبري و نظارت بر فعاليت انجمن هاي علمي -

 ران معلمان پژوهندهپيگيري انجام فعاليت هاي اقدام پژوهي كاركنان و دبيران و حمايت و زمينه سازي فعاليت همكا -

 تالش براي ترويج دانش و فرهنگ پژوهش در ميان كاركنان، معلمان و دانش آموزان -

 تالش براي تدوين طرح درس هاي پروژه محور و پژوهش محور با همكاري معاون آموزشي، سرپرستان آموزشي و دبيران -

 وط به استعدادهاي درخشانبزمينه هاي تخصصي مرتالش در جهت ارتقاء سطح آگاهي و توانايي كاركنان و معلمان  در  -

 در كالسهاي درس با همكاري معلمان و مشاوران مدرسه» استعداد يابي«پيگري انجام فرآيند  -

 برنامه ريزي براي ا نجام فعاليت هاي هدايتي و حمايتي دانش آموزان داراي استعدادهاي برتر در حوزه ها و سطوح مختلف -

 ها، آزمايشگاهها (مراكز علمي، تحقيقاتي و دانشگاهي منطقه)فضاها و امكانات علمي كتابخانه  استفادة دانش آموز مستعد و پژوهشگر ازپيگيري و ايجاد زمينة  -

مشاور  تربيتي و معنوي از دانش آموزان تحت پوشش شهاب  با همكاري معاون آموزشي و –برنامه ريزي جهت جذب معلمان و صاحب نظران خبره  براي حمايت علمي  -
 مدرسه

 نظارت مستمر بر فرايندهاي شناسايي،  جذب و پشتيباني دانش آموزان داراي استعداد برتر با همكاري مشاور مدرسه -

 برنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح آگاهي و توانايي كاركنان معلمان و مشاوران در زمينه اجرائي طرح شهاب -

 سبت به طرح شهاب با همكاري انجمن اولياء و مربيان مدرسهبرنامه ريزي در جهت ارتقاء سطح آگاهي والدين ن -

 شركت در شوراها و گروههاي پژوهشي ، آموزشي با نظر مدير مدرسه و همكاري كامل در اجراي برنامه ها و خط مشي هاي اجرائي مصوب -

  .كه برنامه و فعاليتهاي آموزشي ، پرورشي و جنبي در جريان است حضور در مدرسه حداقل نيمساعت قبل از آغاز كار روزانه و قبل از حضور دانش آموزان و مادامي -
 انجام كليه امور مدرسه در غياب مدير مدرسه بر اساس اختيارات تفويض شده -
 حضور در مدرسه در كليه اوقات رسمي طول سال تحصيلي و تعطيالت فصلي طبق مقررات و دستورالعملهاي صادره از سوي وزارت آموزش و پرورش -

 انجام ساير امور ارجاعي عنداللزوم

 امضاء تاريخ نام و نام خانوادگي عنوان پست سازماني مسئول مربوطه

     تعيين كننده :

     يد كننده :أيت
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