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 بسمه تعالی

 مدیریت استان آموزش معاونت وظایف شرح

 یالف( امور آموسش
 ساهاًِ دس ًیوسال ّش دسٍس اجشاء ثثت حسي تش ًظاست .1

 عالب ٍاحذ اجشاء اًتخاب حسي تش ًظاست .2

 ًیوسال ّش ٍاحذ اًتخاب تکویل اص پس پایاًی ٍ هیاًی ًوشات ثثت جْت آهَصضی ٍاحذّای لیست تَلیذ .3

 ....( ٍ پایاًی تحقیق، هیاًی، اص اعن) اهتحاًی ًوشات ثثتاجشاء  حسي تش ًظاست .4

 هقشس هَعذ دس آهَصضی ٍاحذّای ًوشات لیست ًْایی یذاجشا ٍ تائ حسي تش ًظاست .5

 عالب تحصیلی ٍضعیت اجشاءثثت حسي تش ًظاست .6

 عالب  سضتِ ٍ دٍسُ تغییش تِ هشتَط اهَس تشسسی ٍ اًجام .7

 عالب اًتقال ٍ اجشاء ًقل حسي تش ًظاست .8

 اتوام هطشٍعی، عالب استخشاج تشای تشم پایاى اص تعذ عالب ٍضعیت اص گیشی اجشاء گضاسش حسي تش ظاستً .9

 .... ٍ سٌَات

 آهَصضی ٍاحذّای هتوشکض اهتحاًی سَاالت تحَیل .11

 آهَصضی ٍاحذّای عولکشد تش ًظاست .11

 تحصیل تِ اضتغال گَاّی صذٍس .12

 التحصیلی  فاسغ هشاحل  اجشاء ٍ تشسسی .13

 گَاّی ًَیس پیص صذٍس ٍ هذاسک تشسسی .14

 حَصٍی ٍاحذّای تِ تحَیل ٍ هشکض اص هذاسک دسیافت .15

 آهَصضی هشاکض ٍ اداسات ّای استعالم تِ کتثی پاسخ .16

 علوی استاًی هساتقات هشحلِ اجشای .17

ی عالب استاى ٍ تصوین گیشی هغاتق آئیي ًاهِ ٍ اسسال ًتایج تِ هشکض ٍ تطکیل کویسیَى خاظ اهَس آهَصض .18

 ٍاحذ آهَصضی

 اهتحاًی دسسی ٍ تشًاهِ ّای هحذٍدُ ، پیطشفتتحصیلی تقَین اجشاء حسي تش ًظاست .19

 آهَصش ساهاًِ دس دسس ّش تشای تذسیس هجَص داسای اساتیذ ًظاست تش ثثت .21

 ًاهِ آییي تشاساس دسٍس ساصی ٍهعادل تغثیق تِ هشتَط اهَس اًجام .21

 دسٍس اسصضیاتی اجشایی اجشاءدستَسالعول حسي تش ًظاست .22

 هٌاسة ساّکاسّای اسایِ ٍ عالب آهَصضی پیطشفت ٌاسیض آسیة ًظاست، .23

 سایاًِ، کتاتخاًِ، کالس،: هاًٌذ) آهَصضی کوك ٍسایل ٍ آهَصضی فضاّای ّای استاًذاسد ًظاست تش استقشاس .24

 (هذسسِ سایت افضاس، ًشم
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  هذاسس آهَصش هعاًٍاى ٍ هذیشاى آهَصضی عولکشد تش ًظاست .25

  هذاسس تشای آهَصضی ّای دٍسُ تشگضاسی .26

 اهتحاًی تَجیْی ًاظشاى ّای دٍسُ تشگضاسی .27

 ّا دستَسالعول ٍ ضَاتظ ّا، تخطٌاهِ تشاساس اهتحاًات اجشا تشگضاسی حسي تش ًظاست ٍ ًاظش اعضام .28

 ستظ ری هشاجع تِ گضاسش اسایِ ٍ هذاسس آهَصضی تٌذی ستثِ ٍ اعالعات تحلیل ٍ تٌذی جوع گشدآٍسی، .29

 تخلفات ٍ ضکایات تِ سسیذگی .31

 

 شزب( امور پذی

 اهَصضی ٍاحذّای پزیشش تقاضای کاستشگ تٌذی جوع ٍ تشسسی دسیافت، .1

 پَضص تحت آهَصضی ٍاحذّای پزیشش ظشفیت ٍ هجَص اعغاء خصَظ دس استاًی ّای هذیشیت ًظش اعالم .2

 پزیشش هجَص اعغاء کویتِ تطکیل .3

 پزیشش ساهاًِ دس آهَصضی ٍاحذّای پزیشش تقاضای تاییذ .4

 آهَصضی ٍاحذّای پزیشش تا هکتَب هَافقت  اعالم .5

 سشاسشی تثلیغات اًجام ّواٌّگی .6

 هعافیي اص قشآى حفظ آصهَى تشگضاسی .7

 سِ ٍ دٍ سغَح آصهَى اهتیاصات ٍ هعافیتْا تاییذ ٍ تشسسی .8

 آصهَى هشاکض تعییي .9

 آصهَى هذیشاى ٍ ًاظشیي تعییي .11

 آصهَى هشاکض دس آصهَى تشگضاسی .11

 آصهَى ًاظشیي ٍ آصهَى هشاکض هذیشاى گضاسضات تشسسی .12

 آصهَى ًتیجِ تِ ًسثت داٍعلثاى ایٌتشًتی اعتشاضات پاسخگَیی ٍ سیتشس .13

 استاًی ّای هذیشیت ًوایٌذگاى حضَس تا هصاحثِ تشگضاسی .14

 ًْایی ًتیجِ تِ ًسثت داٍعلثاى ایٌتشًتی اعتشاضات پاسخگَیی ٍ تشسسی .15

 ظشفیت تِ داٍعلثاى ٍ ٍاحذّای آهَصضی تکویل اساهی اعالم .16

 دستَسالعول عثق تذٍی قالیاًت دسخَاست تِ پاسخ ٍ تشسسی .17

   ریشتظ هشاجع تِ داٍعلثاى ًْایی فْشست اسسال .18
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 ج(امور اساتید
 تِ ٍاحذّای آهَصضی 1سغح دٍ اساتیذ، اسصیاتی ٍ هعشّفی ، جزبپزیشش ،ضٌاسایی .1

ًْائی   تٌذی ٍ اعالم گضاسش اساتیذ تَسظ ٍاحذّای آهَصضی ٍ جوعاجشای ًظام اسصضیاتی عولکشد ًظاست تش  .2

 هشکض

ّای  ّای آهَصضی ٍ فشصت عشیق تشگضاسی دٍسُ ًظام استقاء ٍ سغح علوی، اخالقی ٍ هْاستی اساتیذ اصاجشای  .3

 هغالعاتی.

  هْاستی اساتیذ ٍ علوی، عوَهیّای  تشسسی ٍ تأییذ صالحیت .4

 ًقل ٍ اًتقال اساتیذ تیي هذاسس ٍ هشاکض تا سعایت هقشسات ٍ ضَاتظ پیگیشی .5

 آهَصش تٍ پیطٌْاد تِ هعاًٍ اساتیذ استاى ِ ساالًِتْیِ ٍ تذٍیي تشًاهِ ٍ تَدج .6

 اساتیذ اداسی ٍ سفاّی اسائِ خذهات .7

 اساتیذ تا ٍاحذّای آهَصضیقشاسدادّای ًظاست تش ًحَُ تِ کاسگیشی ٍ  .8

 تکویل پشًٍذُ جزب ٍ اسصضیاتی اساتیذ ٍ اسسال تِ هشکض جْت صذٍس حکن .9

 تشای تصوین ًْایی  هشکضٍ اسائِ گضاسش تِ  اساتیذًظاست ٍ اسصضیاتی عولکشد  .11

 اساتیذ ٍ سالیاًِ ّای فصلی تشگضاسی ًطست  .11

 ای تِ هشکض تٌظین ٍ اسائِ گضاسش فصلی ٍ دٍسُ .12

 

  بزنامه ریشی و ارسیابی آموسشید( امور 
 ّوکاسی دس اسصیاتی ٍاحذّای آهَصضی .1

 تشسسی سیش پیطشفت آهَصضی ٍاحذ ّای آهَصضی .2

 تْیِ تشًاهِ تَسعِ آهَصضی  .3

 کشد هعاًٍیي آهَصضی هذاسسًظاست تش عول .4

 ّوکاسی دس اسصیاتی تشًاهِ ّا ٍ کتة دسسی .5

 .تِ هشاجع ری ستظ آى اسائِ ٍ هَسدی ٍ ای دٍسُ صَست تِ عولکشد گضاسش تٌظین ٍ تْیِ .6

 .صالح ری هشاجع تِ پیطٌْاد ٍ هذیشیت ساالًِ تَدجِ ٍ تشًاهِ تذٍیي ٍ تْیِ .7

 .صضیٍاحذّای آهَ پیطٌْادی ّای تَدجِ تائیذ ٍ تشسسی .8
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