وزارت آموزش و رپورش

دستورالعمل

فرايند انتخاب و انتصاب
مديران مدارس
((مبتني بر سامانه الكترونيكي))
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باسمه تعالي

مقدمه

بر اساس سند تحول بنيادين آموزش و پرورش ،مدرسه جلوه اي از تحقق مراتب حيات طيبه  ،كانون عرضه خدمات و
فرصت هاي تعليم و تربيت ،زمينه ساز درك و اصالح موقعيت توسط دانش آموزان و تكوين و تعالي پيوسته هويت آنان
براساس نظام معيار اسالمي است و تربيت عبارت است از فرايند تعاملي زمينه ساز تكوين و تعالي پيوسته ي هويت متربيان  ،به
صورتي يكپارچه و مبتني بر نظام معيار اسالمي به منظور هدايت ايشان در مسير آماده شدن جهت تحقق آگاهانه و اختياري
مراتب حيات طيبه در همه ابعاد و تحقق اين مهم مستلزم وجود مديران شايستهاي اس ت كه بتوانند اين مأموريت خطير را در
مدرسه راهبري نمايند.
در اين راستا توجه ويژه به اصل شايسته ساالري در انتخاب و انتصاب مديران مدارس و زمينه سازي براي اطالع رساني
دقيق ،شفاف و مناسب جهت شناسايي ظرفيت بالقوه نيروهاي اثر بخش ،با انگيزه ،متخصص و مؤثر در بدنه آموزش و پرورش
ضروري است.
فراخوان نظر خواهي از فرايند انتخاب و انتصاب مديران مدارس ،تحليل ديدگاههاي بدست آمده ،تشكيل كميته انتخاب و
انتصاب در ستاد آموزش و پرورش و برگزاري جلسات متعدد ،بررسي مجدد دستورالعمل هاي پيشين و طراحي سامانه
الكترونيكي از جمله گام هايي است كه براي محقق شدن اين رسالت مهم صورت پذيرفته و در نهايت فرايند انتخاب و
انتصاب مديران مدارس در جهت تحقق دو هدف زير طراحي و تدوين شده است.

اهدا ف :
 -1استقرار نظام شايسته ساالري در انتخاب و انتصاب مديران مدارس.
 -2تضمين كيفيت در اجراي برنامه هاي آموزشي و تربيتي مدرسه.
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مراحل انتخاب و انتصاب مديران مدارس:
 -1تشكيلكميته انتخاب و انتصاب مديران مدارس
به منظور اجراي مطلوب و دقيق اين دستورالعمل ،كميته" انتخاب و انتصاب مديران مدارس" بايد در بهمن ماه هر سال ،با
تركيب و شرح وظايف ذيل ،زير نظر شوراي معاونين ادارات آموزش و پرورش مناطق /شهرستان تشكيل شود وحداكثر تا نيمه
دوم بهمن ماه نسبت به ارسال دستورالعمل مربوط به مدارس اقدام نمايند.
اعضاي اين كميته متشكل از نمايندگان معاونت هاي آموزشي (ابتدايي،متوسطه) ،پرورشي و فرهنگي ،توسعه مديريت و
پشتيباني ( هر بخش يک نفر )  ،يک نفر صاحب نظر در حوزه علوم تربيتي و يكي از مديران مجرب بازنشسته مدارس مي باشند
كه مسئوليت برنامه ريزي و اجراي مفاد اين دستورالعمل را برعهده دارند .دبير اينكميته توسط مدير آموزش و پرورش منطقه
انتخاب خواهد شد.
 -2درج مشخصات /تعداد مدارسی كه در سال تحصيلی آتی نياز به مدير دارند.
با مسئوليت دبير كميته انتخاب و انتصاب مديران مدارس و براساس بررسيها و استعالمهاي صورت گرفته ،مشخصات
مدارسي كه درسال تحصيلي پيش رو نياز به مدير دارند در اسفند ماه براساس يكي از  2حالت ذيل در سامانه انتخاب و
انتصاب مديران مدارس وارد ميشود و براي همه داوطلبان تصدي سمت مديريت مدرسه قابل مشاهده است.
 -1مدارسي كه به دليل بازنشستگي مديران نيازمند مدير جديد هستند در سامانه با ذكر نام مدرسه و به تفكيک دوره
تحصيلي ،جنسيت ،شهري يا روستايي بودن ،عادي يا خاص بودن.
 -2مدارسيكه به داليلي غير از بازنشستگي مدير فعلي نيازمند مدير جديد هستند بدون ذكر نام مدرسه و با مشخصاتي اعم از
دوره تحصيلي ،جنسيت دانش آموزان ،شهري يا روستايي بودن و يا عادي /خاص بودن مدرسه.
 -3مشاهده مشخصات /تعداد مدارسی كه در سال تحصيلی آتی نياز به مدير دارند واعالم داوطلبی:
داوطلبان با درجكد مليوكد پرسنلي وارد سامانه شده و ضمن مطالعه ضوابط و شرايط عمومي و اختصاصي احراز مديريت
مدارس مندرج  ،در صورت تمايل ،درخواست خود را با ثبت و تائيد اطالعات پرسنلي و سوابق عملكردي (بر اساس عناوين
نمون برگ 1اين دستورالعمل) جهت مديريت هركدام از مدارس اعالمي در سامانه ثبت مينمايند .
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 -4بررسی و تائيد سوابق پرسنلی و عملكردی داوطلبين
كميته انتخاب و انتصاب مديران مدارس ،امتيازات و شرايط مربوط به اطالعات پرسنلي و سوابق عملكردي داوطلبان را بررسي
و پس از استعالمات مقتضي در اين خصوص ،به تائيد ميرساند.
 -5استعالم حراست
پس از تاييد اطالعات و امتيازات سوابق پرسنلي /عملكردي  ،فهرست داوطلبان تائيد شده به تفكيک دوره و جنسيت براي
اخذ استعالمات مربوط به واحد حراست ارسال ميشود .مسئول حراست موظف است با توجه به اهميت موضوع ،حداكثر تا
پايان ارديبهشت ماه نظر خود را به كميته مربوط اعالم نمايد .

 -6آزمون
 -1كميته انتخاب و انتصاب در منطقه/شهرستان موظف است نسبت به تمهيد مقدمات الزم (زمان ،مكان ،تجهيزات و)...
برگزاري آزمون حضوري الكترونيكي براي داوطلبيني كه از سوي حراست مورد تاًييد قرار گرفته اند  ،اقدام نمايد.
 -2بازه زماني برگزاري آزمون در سطح مناطق از اول تا پايان خرداد ماه هر سال خواهد بود ( .تمامي افراد واجد
شرايط با حضور در پايگاه هاي آزمون در زمان تعيين شده وارد سامانه شده و نسبت به پاسخگويي به سئواالت اقدام
مي نمايند).سقف امتياز آزمون  222ميباشد ودر صورت كسب حد اقل  02درصد از مجموع نمره ،متقاضي ،مجاز
به ورود به مرحله بعد مي شود .
سرفصل های آزمون حضوری
 سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
 اهداف دوره هاي تحصيلي
 برنامه درسي ملي
 آيين نامه اجرايي مدارس
 آيين نامه هدايت تحصيلي
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 دانش عمومي مديريت و برنامه ريزي آموزشي
 آشنايي با كليات نگهداري اموال دولتي و امور مالي
 اصول راهنمايي و مشاوره
قابل ذكر است منابع پيشنهادي براي آزمون متعاقباً در سامانه مذكور بارگذاري خواهد شد.

 -7مصاحبه
كميته انتخاب و انتصاب با دعوت از افراد واجد شرايط ( افرادي كه موفق به كسب حداقل  02درصد از امتياز آزمون شده
باشند ) و انجام مصاحبه حضوري و در نظر گرفتن فرصت برابر ،بايد صالحيت هاي عمومي ،تخصصي و حرفه اي افراد را
مورد بررسي و سنجش قرار داده و نسبت به ثبت امتيازات مورد نظر در سامانه اقدام نمايد .سقف امتياز مرحله مصاحبه 022
امتيازمي باشد و نمره مصاحبه هر شركت كننده منطبق با نمودن برگ شماره  2محاسبه ميشود.

 -8معرفی افراد واجد شرايط به شورای معاونين ادارات آموزش و پرورش
 دبيركميته موظف است به ترتيب امتيازات مكتسبه افراد ،نسبت به معرفي دارندگان باالترين امتياز( برابر ظرفيت مورد
نياز ) به شوراي معاونين ادارات آموزش و پرورش براي تصميم گيري نهايي اقدام نمايد.
 -9صدور ابالغ و حكم كارگزينی:
بر اساس مصوبه شوراي معاونين ابالغ افراد حائز شرايط براي مدارس مورد نظر برابر دستور رئيسمنطقه ،صادرميشود.
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اقدامات پس از انتصاب

 كميته موظف است ،عالوه بر هدايت ،راهبري ،نظارت و ارزيابي عملكرد تمامي مديران مدارس دوره تحصيلي
مربوطه ،عملكرد مديران جديداالنتصاب را در طول سال تحصيلي به صورت ويژه مورد ارزيابي قرار داده و گزارش
عملكرد آنان را به شوراي معاونين منطقه ارائه دهد.
 مديران مدارس عالوه بر دارا بودن صالحيت هاي فوق الذكر ،در حين اشتغال نيز ملزم به گذراندن دوره هاي
آموزشي براي كسب توانمندي هاي جديد و دستيابي به گواهينامه هاي الزم ويژه مديران جديد االنتصاب مي باشند.
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مالحظات مهم :

الف) مديران مدارس در اين دستورالعمل شامل مديرآموزگار ،مديردبستان ،مديردبيرستان (دوره اول ) ،مديردبيرستان(دوره
دوم) و مدير هنرستان ميباشد.
ب) انتخابوانتصاب معاونين مدارس همچون سنوات گذشته با پيشنهاد مدير مدرسه و صدور ابالغ توسط ادارهآموزشو
پرورش صورتميپذيرد.
ج) براي انتخابوانتصاب مديران مدارس خاص اعم از شاهد و ايثارگران ،غيردولتي  ،استعددهايدرخشان،استثنايي ،ضروري
است ضمن رعايت تمامي مراحل اين دستورالعمل ،شرايط ويژه انتخاب و انتصاب مديران مدارس فوق مورد توجه قرار گيرد.
د)در زمان انتصاب فرد به عنوان مدير ،الزم است از خدمت سنواتي وي حداقل  0سال تا بازنشستگي باقي مانده باشد.
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نمون برگ 1
امتيازات سوابق عملكردي فرد داوطلب تصدي پست مديريت مدارس

رشته تحصيل

مديريت آموزشي

سوابق خدمت تجربي

سابقه خدمت

علوم تربيتي و مرتبط با
مديريت

غير مرتبط

مديريت
معاونت

مدرك تحصيلي

ليسانس
22

11

9

21

22

12

32

23

18

كل سابقه كار
(هر سال 1امتياز)

فوق ليسانس

مدرسه
مدرسه
(هر سال 3امتياز)

سابقه تصدي پست
هاي اداري و
مديريتي در حوزه

كسب حداقل  58درصد كل
امتيازارزيابي عملكرد در 2
سال منتهي به اعالم داوطلبي

آموزش و پرورش
(به ازاي هر درصد مازاد

(هر سال 1/8امتياز)

(آموزشي و پرورشي)
ا امتياز)
(هرسال  2امتياز)

دكتري

امتياز كسب شده

رشته ها و كد رشته

تجميع امتياز كسب شده از سه جدول فوق (حداكثر  51امتياز)

تا  22امتياز

هاي مديريت و علوم
تربيتي ليست شود

حداكثر امتياز

 222امتياز
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تا  39امتياز

تا  15امتياز

تا  82امتياز

تا 18امتياز

نمون برگ 2
امتياز

محور هاي مصاحبه

برخورداری از مهارت های انسانی:
اعتماد به نفس -اعتماد به ديگران -احترام به عقايد ارزشها و احساسات ديگران -
آگاهي از ميزان تآثير گفتار و كردار خويش بر ديگران ،آشنايي نسبي از روانشناسي-
روانشناسي اجتماعي و مردمشناسي -توانايي برقراري ارتباط مؤثر با ديگران و....

مهارت های انسانی و
ادراكی

مهارت های ادراكی :
توانايي درك پيچيدگيهاي كل سازمان و تصور همه عناصر و اجزاي تشكيلدهنده كار و
فعاليت سازماني به صورت يك كل واحد (سيستم) -آشنايي نسبي از تئوريهاي سازمان-
مديريت و تصميمگيري و كاربرد عملي -برخورداري از قدرت استدالل و تحليل مسائل
مربوط به حوزه آموزشي و پرورشي وقدرت بيان و...

222

جمع امتياز
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محور هاي مصاحبه

امتياز

آشنايی و آگاهی از:
اسناد باال دستي  -مباني نظري سند تحول  -اهداف دوره تحصيلي  -برنامه درسي ملي  -تدوين برنامه عملياتي ساالنه و
برنامه هفتگي  -سرفصل هاي كتب درسي  -فعاليت هاي پژوهشي و مطالعاتي -فناوري اطالعات وارتباطات (  ITو )ICT
 سازماندهي نيروي انساني  -نحوه ثبت نام در سيستم سناد  -ثبت دفتر آمار و امتحانات مدرسه ونگارش هاي جديد -آيين نامه ها اعم ازآموزشي  ،اجرايي و -...نحوه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي (ارزيابي مستمر،كيفي و توصيفي)  -هدايت
تحصيلي و شاخص هاي آموزش -نرخ قبولي و مردودي و ساير.....
آشنايی و آگاهی از:
برنامه هاي اخالقي ،تربيتي(نماز ،احكام ،اخالق و -).....مشاوره و هدايت تحصيلي -پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي-
فعاليت هاي مكملوفوق برنامه/تشكلها و شوراي دانشآموزي  -مسابقات  5گانه فرهنگي و هنري  -آشنايي با مراكز
فرهنگي ،هنري از جمله كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان با محوريت كتاب و كتاب خواني و...

مهارت های
فنی

 فعاليت هاي تربيت بدني متناسب با دوره تحصيلي -سالمت و بهداشت رواني و فيزيكي متناسب با دوره تحصيلي-پيشگيري و ايمني و...
آشنايی و آگاهی از:
آيين نامه مالي (بازكردن حساب بانكي مدرسه و - )...قوانين و مقررات مالي ( شوراي مالي و –) ...نحوه ي هزينه كرد
اعتبارات  -نحوه تنظيم ترازمالي مدرسه -ثبت كليه اموال منقول و غيرمصرفي -مقررات مالي مربوط به دريافت شهريه و
ثبت نام  -مقررات مالي مربوط به فعاليت هاي مكمل و فوق برنامه و.....
آشنايی و آگاهی از:
مسائل چالش برانگيز و حساس در فرايند مديريت -سبك هاي مديريتي مؤثر درسازمان هاي آموزشي  -مديريت روابط
انساني -مسائل حقوقي از جمله مسئوليت مدني مديران و- ...نحوه ارزشيابي كاركنان -مهارت هاي سواد آموزي-
فعاليت هاي انجمن اولياء و مربيان ( دفتر راهنمايانجمن آيين نامه ها  -دستورالعمل ها و بخشنامه هاي مربوط به تشكيل
انجمن -كارگروه هاي تخصصي و مهارتي  -آموزش خانواده  -نحوه خدمات مشاوره خانواده – سرويس مدارس و ساير
وظايف و مسئوليت هاي مدير مدرسه

جمع امتياز

222

جمع كل

022
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نمون برگ 3
گزارش جمع بندي امتيازات واجدين شرايط انتصاب مديريت مدارس ( به ترتيب امتيازات مكتسبه)

رديف

نام و نام خانوادگي

سوابق عملكردي

آزمون حضوري

سقف امتياز222:

سقف امتياز222 :

مصاحبه

كل امتياز :

سقف امتياز222 :

سقف امتياز 522 :

نام و نام خانوادگي

دبير كميته انتخاب و انتصاب مديران مدارس
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روند نماي فرايند انتخاب و انتصاب مديران مدارس
تشكيل شوراي معاونين ادارات آموزش و پرورش

تشكيل كميته انتخاب و انتصاب مديران مدارس
(بهمن ماه )

خروج از چرخه انتخاب

ارسال دستور العمل به مدارس
(نيمه دوم بهمن ماه)

درج مشخصات مدارسيكه نيازمند مدير جديد هستند (اسفند ماه )

ثبت نام و ورود اطالعات داوطلب ان پس از مطالعه شرايط احراز مديران

عدم تاييد شرايط

بررسي سوابق پرسنلي و عملكردي داوطيان در سامانه
( پايان اسفند ماه )

عدم تاييد شرايط

استعالم حراست
( تا پايان ارديبهشت ماه )

عدم كسب حداقل امتياز
برگزاري آزمون حضوري( كسب حداقل  22درصد امتياز)
(خرداد ماه )

برگزاري مصاحبه حضوري

( خردادماه )

معرفي دارندگان باالترين امتيازات به شوراي معاونين ادارات
( نيمه اول تيرماه )

عدم كسب امتياز

اعالم نتايج
( نيمه دوم تير ماه)

صدو ر ابالغ و انتصاب قطعي

( نيمه اول مرداد ماه )
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