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 مقدمه

تربيت  و نيز هاي زندگی فردي و اجتماعی شهروندانمهارت پروراندن جهت در عظيم رسالتی کشور تعليم و تربيت نظام      
عالوه بر  بتوانند که افرادي د.دارعهده يافته را براي سالم، پويا و توسعهبراي داشتن جامعه و متخصص ماهر انسانی نيروي

، فرهنگی سياسی، اقتصادي، صنعتی،اجتماعی،  مختلف يهابخش در را جامعه هاينياز ،آميز زندگی فرديموفقيت ياداره
 نقش انکارناپذيري درکيفيتهمواره  ،نظام آموزشی هر اصلی رکن عنوانبه مربيان که روستاز اين باشند. گوپاسخ و ... هنري

  .دنماينايفا می آموزش و پرورش متربيان
 گذشته سال در دو آموزاندانش تعليم و تربيتو به تبع آن  مردم ر سبك زندگیب ويروس کرونا گيريهمهتأثير عميق  با      

بر  ده است.ش مضاعف پرورش آموزش وامر در  معلمانمدرسه و فعاليت و تالش  و ضرورت آموزش غيرحضوري و از راه دور،
نهادن بر مسئوليت خطير اين قشر فرهيخته و منظور ارج سال گذشته بهاين اساس ستاد مرکزي بزرگداشت مقام معلم در 

 يهاي ويژهشناسايي و معرفي جلوه»  يبرنامه ،ي معلمان عزيز در شرايط نوپديد موجودهاي ايثارگرانهقدردانی از فعاليت

حاصل آن دستاوردهاي ارزشمندي  که اجرا نموداي نو تجربه و در قالب با تمام افت و خيزها را « بوم جديدمعلمي در زيست
و  آوريحذف کاغذ از فرآيند جمع»، «الکترونيکی استفاده از بستر»، «ي شناسايی معلمانهاکيفی شدن شاخص»جمله از 

 . بود« هاي بهداشتیرعايت مؤثر پروتکل»و « هاجويی در زمان و هزينهصرفه»، «انتقال مستندات و اطالعات
عال، موفق معلمان ف و بهبود و تسهيل فرآيند اجرايی، دست آمدهگيري از تجارب بهبا بهرهآنيم تا بر نيز در سال تحصيلی جاري

تراك اشمعرفی آنان به جامعه و بهبا  نموده، شناسايی را و تأثيرگذار در شرايط زيستی، آموزشی و تربيتی حاکم بر کشور
 مؤثري در ارتقاء سطح کيفی آموزش و پرورش برداريم.قدم گر، شان با ديگر معلمان تالشهاي نابگذاشتن تجربه

 

 ي كليديهاواژه
ويروس کرونا که سبك زندگی و  گيريهمهاز  ناشی هاي ارتباطیو محدوديت شرايط جديد زندگی بوم جديد:زيست

موزان را تحت تأثير قرار داده آهاي آموزشی و پرورشی معلمان و دانش، از جمله فعاليتکشورهاي مردم ي فعاليتکليه
 است.  
ت به تسهيل، توسعه و موفقيکه در موقعيت کنونی زيستی،  است انخاصی از معلم هايفعاليت ي معلمي:هاي ويژهجلوه
  .گرددمنجر می آموزاندانش مؤثر آموزش و پرورش در امر
 )در صورت ، فناوريپرورشی، آموزشیشامل مدير، معاونين : بوم جديدي معلمی در زيستهاي ويژهجلوهشناسايي تيم 

 مدرسه است.  ي معلمانو نماينده وجود(
 

 مستندات برنامه
 ؛(8-2 يشماره و راهکار 10 يشماره )هدف عملياتی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش -
هاي افزايش اثربخشی برنامهبازمهندسی و » و تأمين منابع انسانی:زيرنظام تربيت معلم  21ي ي شمارهبرنامه -

 ؛«، الگوسازي و اسوه بودن معلمان موفقبا رويکرد اعتالي فرهنگ عمومی تکريم مقام معلمبزرگداشت مقام معلم، 
 .11/06/1399مطالبات مقام معظم رهبري در ديدار با مسئولين آموزش و پرورش در تاريخ  -
 

 اهداف برنامه
 ؛در جامعهمقام معلم اعتالي فرهنگ عمومی تکريم  -
 ؛اي منابع انسانی با تأکيد بر نقش الگويی و جايگاه معلمارتقاي منزلت اجتماعی و جايگاه حرفه -
ي خدمت در ابعاد تربيتی، آموزشی، پژوهشی و ... و تعميق مرجعيت و اثربخشی تقويت خودباوري و ايجاد انگيزه -

 ؛آنان ارج نهادن بر خدمات و مسئوليت خطير با بوم جديدمعلمان در زيست
  .در شرايط زيستی، آموزشی و تربيتی کنونی تأثيرگذارموفق و  فعال، معلمانشناسايی، معرفی و تقدير از  -
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  مشمولين برنامه
ر دبازنشستگان شاغل و  معلمان، سربازقراردادي، خريد خدمت التدريس،حق، آزمايشی پيمانی،رسمی،  ي معلمانکليه

 يمتوسطههاي تحصيلی ابتدايی، و پرورشی، اعم از دولتی، غيردولتی و مدارس خاص در هر يك از دورههاي آموزشی واحد
 .داشته باشنددر هفته ساعت تدريس  6حداقل ابالغ براي که  دوم اول و

ضيح  سايی   براي ريزيبرنامه: 1تو شاوران  معاونين،مديران، هاي ويژه و خدمات جلوه و تجليل از معرفی ،شنا در  و ... م
  .ي استان خواهد بودبر عهده شرايط جديد زيستی، آموزشی و تربيتی،

 ندارد. کشوري خدمت معلمان، نقشی در شناسايی و معرفی آنان از سطح مدرسه تا : سابقه2توضيح
مدرسه، منطقه و استان، ي شناسايی معلمان سرآمد در هاي گذشتههاي سالکسب امتياز در برنامهي : سابقه3توضيح

 ي معلمی در اين برنامه ندارد. ي ويژهعنوان جلوهتأثيري در شناسايی آنان به
 

   رويكرد برنامه
ف، و منعط کيفی ها و معيارهايشاخص در زيست بوم جديد مبتنی بر ي معلمیهاي ويژهجلوه معرفی و شناسايی -

 ؛کشور آموزشی و تربيتی نقاط مختلفشرايط زيستی،  هاي موجود درتفاوت باتوجه به

  ؛کشوردر سطوح مدرسه، منطقه، استان و  شناسايی شده معلمانو تجليل از  تقدير -

 .ثيرگذارتأي الگو از معلمان موفق و ارائه هاي معلمان در شرايط جديد زيستی، آموزشی و پرورشی باتقويت فعاليت -
 

 فرايند و مراحل اجراي برنامه
مجريان و جهت اطالع و اقدام  اجرا و موارد الزم بزرگداشت مقام معلم() htd.medu.irي برنامه در سامانهي مراحل ليهک

  .خواهد شد در سامانه درج صورت اطالعيهبه معلمان
 

 :ايي مدرسهمرحلهالف( 
 ()بزرگداشت مقام معلم htd.medu.irي ي خود در سامانهبه کارپوشهورود  جهت ي معلمانکليهرسانی به اطالع (1

 و «بوم جديدزيست ي معلمی درهاي ويژهشناسايی جلوه»برگ هاي نمونبر اساس شاخص و انجام خودارزيابی

الی  1/12/1398)از  هاي آموزشی و تربيتی خود در دو سال گذشتهاز فعاليتمستندات الکترونيکی بارگذاري 
20/12/1400.)  

 ستشركت در برنامه ني تقاضاي ي خوداظهاري برايمنزلهخودارزيابي معلمان بهمعلمان و مديران محترم توجه داشته باشند كه  :1توضيح

ي مستندات مورد و ارائه «بوم جديدي معلمي در زيستهاي ويژههاي شناسايي جلوهها و شاخصمؤلفه»اطالع آنان از  و صرفا جهت
  .  شودانجام مينياز 

 د. فعال نخواهد بومستندات الزم،  بارگذاري بدون هاي تكميل شدهبرگنموني ثبت اطالعات براي دكمه: 2توضيح
 :مستندات مورد نياز عبارتند از: 3توضيح
 ي؛هاي داخلرسانگذاشته شده در فضاي پياماشتراكتجربيات به هاي تيمي و حداقل سه مستند از فعاليت :6يشاخص شماره .1-3

 آموزان؛سه نمونه از تكاليف خواسته شده از دانش :8ي شمارهشاخص  .2-3

 هاي طراحي شده؛سه نمونه از ارزشيابي :10و  9ي هاي شمارهشاخص .3-3

الاااي  1/12/1398)از  گذشاااتهساااا   دواني توانمنااادي يلماااي خاااود در روزرسااامساااتندات باااه :12ي شاااماره شااااخص .4-3

)در رشاااته و  و ... هااااي ارت اااا  يلمااايهاااا و دورهويااادنونننران ( شاااامل گاااواهي شااارنت در وبينارهاااا  20/12/1400

گاردد ناه مساتندات خاار  از تااري  يااد شاده ياا  يرمارته  باا رشاته و موضاوع تادري               . تأنيد ماي موضوع تدري  خود(

 معلم  قابل قهو  نخواهد بود.
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محتواهاي  يا ديگر از محتواهاي توليد شده با صدا و تصوير خود در فضاي مجازي سه نمونه :14و  13ي هاي شمارهشاخص .5-3

 ؛آموزان خودو نياز دانش يآموزش توليد شده بر اساس اقتضانات

 1/12/1398)از  سا  گذشته دودر  معلم و خودجوش هاي خار  از وظينهمستند يا مستنداتي از فعاليت :20ي شاخص شماره. 6-3

 .با يشق  ايثار و خالقيت انجام شده است خود آموزانبراي پيشهرد اهداف آموزشي و پرورشي دانشنه ( 20/12/4001الي 

 طه در، انيميشن و ... در محل مربوعكس، فيلم كوتاه ،متنيهاي صورت الكترونيكي در قالب فايلبايست بهمستندات مي: 4ضيحتو
 .وندشپذيرفته نمي عنوانهيچبه ،صورت دستيالكترونيكي ارائه شده بهمستندات كاغذي يا شوند.  برگ بارگذارينمون

 صورتآنان به هايبرداري و نشر مستندات فعاليتي بهرهي مستندات توسط معلمان در سطح مدرسه، اجازهبا ارائه: 5توضيح
  شود.داده ميي الگو به ديگر معلمان كشور(، به آموزش و پرورش منظور معرفي و ارائه)به رايگان
)بزرگداشت مقام   htd.medu.ir يبانكي در سامانه  ،سراسر كشور     هاي معلمانفعاليت آوري شده از از مستندات جمع : 6توضيح 
آموزان و اولياي آنان در صددورت نياز بتوانند بر اسدداس دوره، پايه و ، دانشمدارس معلمان، مسددالوالن ايجاد خواهد شددد تامعلم( 
ستندات  ي مشود در ارائه لذا از معلمان گرامي تقاضا مي  ها دسترسي داشته باشند.    چنين موضوع درسي به آن  ي تحصيلي، هم رشته 

 عمل آورند.خود نهايت دقت را به
 .خودداري فرمايند جداً ،در مستندات ارائه شده مدرسه و منطقه مشخصات فردي،ذكر معلمان گرامي از : 7توضيح 

ترين و تأثيرگذارترين معلم يا محبوبمعرفی منظور به ،جهت شرکت در نظرسنجیآموزان رسانی به دانشاطالع (2
 .ltms.medu.irي در سامانه معلمان خود در شرايط آموزشی و پرورشی کنونی

و نظارت مديران محترم واحدهاي آموزشي نسبت به حضور معلمان سرآمد و توانمند مدرسه  ، ترغيب، تشويقکيدتأ (3
 در برنامه.

درگاه از  ي معلمان(نماينده فناوري و پرورشی و )مدير، معاونين آموزشی، تيم شناسايیورود هر يك از اعضاي  (4
 يبرنامه اجرايی و تقويم نامهي شيوهمطالعه و( )بزرگداشت مقام معلم medu.irhtd.ي سامانه در تيم شناسايی

 جديد.بوم ي معلمي در زيستهاي ويژهجلوه و معرفي شناسايي
اده نمايش د تيم شناسايي هر يك از اعضاي يدر كارپوشه اندليست معلماني كه در فرايند خودارزيابي شركت نموده: 1توضيح

برگ تكميل شده توسط معلم و مستندات بارگذاري شده قابل مشاهده خواهد نمون ،. با كليك روي هريك از موارد ليستشودمي
  بود

 يم در مرحلهرا كه معل امتيازهاييها، بايست قبل از دادن امتياز به هر يك از شاخصشناسايي مدرسه مياعضاي تيم : 2وضيحت
ه ب ها)امتيازي كه معلم در خودارزيابي براي هر يك از شاخص نمايند و بررسي مالحظهدقت به است را خودارزيابي لحاظ نموده

  خود داده، مشخص است(. 
صحت و  بررسی ،با واقعيت تطابق امتيازهاي خودارزيابیاز آنان،     بر اساس شناخت ليستمعلمان تك تكارزيابی ( 5

 (انهانفرادي و محرم) مستقل صورتبه ،برگنمون در همربوط هايشاخص براي امتيازدرج و  مستندات ارائه شدهکيفيت 
 .هاو ثبت آن

از اعمال نموده، الزم است اعضاي تيم شناسايي نهايت دقت را در دادن امتيازها بر اساس واقعيت و عدالت  :1 توضيح
ر تعيين ب همكاران كهاز ي يا گروه با دادن سقف امتياز به همهخود يا سلب مسالوليت از  سوگيري در دادن امتياز گونههر

  .ب نمايندكند، اجتنارا از مسير خود خارج مي برنامه داشته ومنفي اي تأثير منطقه ي رقابتبه مرحله كف امتياز براي ورود
ا دادن امتياز به خود رحق  ه حضور داشته باشد،كننده در برنامعنوان شركتي معلمان مدرسه بهنماينده ي كهدر صورت :2توضيح 

  .د داشتنخواه
راهبر توسط  ،مديرآموزگارانهاي و راهبر آموزشي و ارزيابي فعاليت  معلمان چندپايه توسط مديرهاي : ارزيابي فعاليت3توضيح 

 .انجام پذيرد منطقه آموزشي و كارشناس آموزش
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در  ،مدرسلله( تيم شللناسللايیاعضللاي توسللط ) به هر معلمامتيازهاي داده شللده حاصللل از ميانگين قرار گرفتن  (6
 .و معلمان مدرسه ي مديرکارپوشه

را براي ورود به امتياز الزم معلم/ معلماني كه ، )طبق تقويم اجرايي( ارزيابي معلمان در مدارس يپس از پايان مرحله:  1توضيح
  مشخص خواهند شد. () با عالمتدر سامانه اي كسب كرده باشند، ي رقابت منطقهمرحله
 وندرمدرسه توسط كارشناسان مربوطه در منطقه، استان و ستاد مركزي قابل رؤيت و  تيم شناسايي ي اعضايهاكارپوشه:  2توضيح

 .قابل بررسي خواهد بود اين تيمامتيازدهي و شناسايي معلم/ معلمان توسط 
 صحيح مسالوليت انجام بهينه، هاي معلمان در مدارس را كنترل نمايند وكارشناسان منطقه موظفند فرايند ارزيابي فعاليت :3توضيح 

 خواهد بود. مدرسه ي مديربر عهده نفعانذي گويي به اعتراضات و شكاياتو پاسخكار  و قابل دفاع
ط توس اي(،قابت منطقهري به مرحله يافته)راه تقدير و تجليل از معلم/ معلمان شناسايی شده در سطح مدرسه (7

 .مديريت مدرسه
هاي دولتي و غيردولتي، الزم است ضمن در بخش ...و  ي شاغلبازنشسته ،التدريس، خريد خدمتتوضيح: در تقدير از معلمان حق

ي آموزش و پرورش منطقه صادر و از ايجاد هرگونه تعهد اداره اشاره به عنوان اين معلمان عزيز، تقديرنامه در فرمت مورد تأييد
 حقوقي براي دستگاه اجتناب گردد.

 
 :ايي منطقهمرحلهب( 

 توانمند و موفقيك مدير و سه معلم با حضور  ،ي تحصيلیبراي هر دوره واحد داوري تخصصی هايتشکيل تيم (1
 .ي آموزش و پرورشتوسط ستاد بزرگداشت مقام معلم ادارهدر هر منطقه،  در شرايط کنونی آموزشی و پرورشی

 .توسط کارشناس منطقه هاي تحصيلیتفکيك دورهتعريف داوران در سامانه، به (2
ه، دورو اختصاص گروه داوري به هر  ي تحصيلياساس دورهتفكيك معلمان در سامانه بر موضوع دليل حساسيت به: 1توضيح

 آن داشته باشند.  صحت كنترل تعريف داوران و بايست نهايت دقت را دركارشناسان مناطق مي
كارشناسان منطقه ي تحصيلي، در هر دورهاي ي رقابت منطقهوارد شده به مرحلهتعداد معلمان : در صورت باال بودن 2توضيح

 از دو گروه داوري استفاده نمايند. جهت رعايت مالحظات تقويم اجرايي، توانند مي
 htd.medu.ir يدر سامانه داوراندرگاه از  ي خودورود هريك از اعضاي تيم داوري منطقه به کارپوشه (3

 .مقام معلم( )بزرگداشت
نمايش مربوط  ي داورانكارپوشهدر  ي تحصيليدوره تفكيك، بهانداي راه يافتهي رقابت منطقهمرحلهتوضيح: ليست معلماني كه به 

 .قابل مشاهده خواهد بود مستنددار يهابرگي شامل شاخصبا كليك روي هريك از موارد ليست، نمونشود. داده مي

ه ب دادن امتيازو  هاي تحصيلی(دورهتفکيك )به توسط داوران بارگذاري شدهبررسی مستندات الکترونيکی  (4
 بر اساس سطح کار و فعاليت معلمان با توجه به شرايط و امکانات در دسترس آنان. ،  هاي مربوطهشاخص

اده بررسي و امتياز د)انفرادي و محرمانه(  قلتصورت مسبه ن توسط هر يك از اعضاي تيم داوريي معلما: مستندات كليه1توضيح
 شود.

قعيت و عدالت اعمال نموده، از الزم است اعضاي تيم شناسايي نهايت دقت را در دادن امتيازها بر اساس وا :2توضيح
ين يا گروهي از همكاران كه بر تعي گونه سوگيري در دادن امتياز يا سلب مسالوليت از خود با دادن سقف امتياز به همههر

 ب نمايند.كند، اجتنامنفي داشته و برنامه را از مسير خود خارج مي استاني تأثير ي رقابتكف امتياز براي ورود به مرحله
د، حق دادن امتياز به خود را نكننده در برنامه حضور داشته باشعنوان شركتبه ايدر صورتي كه داوران سطح منطقه: 3توضيح
 د داشت.ننخواه
  .و معلمان ي منطقهکارپوشهدر  اعضاي تيم داوري امتيازهاي اخذ شده از ميانگينقرار گرفتن  (5
را براي ورود به  الزمامتياز  اجرايي(، معلم/ معلماني كه )طبق تقويم ي ارزيابي معلمان در مناطقپس از پايان مرحله : 1توضيح
 مشخص خواهند شد. () ي رقابت استاني كسب كرده باشند، در سامانه با عالمتمرحله
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. لذا خواهند ماند ي برنامه بازاز ادامهشده باشد،  بررسي و امتيازدهي تر از سه داورتوسط كممعلماني كه مستندات آنان : 2توضيح
  عمل آورند.است كارشناسان و داوران سطح منطقه نهايت دقت را در جلوگيري از تضييع حقوق همكاران بهالزم  

 زي قابل رؤيت و روند داوريمربوطه در استان و ستاد مركمنطقه توسط كارشناسان داوري  هايتيم ي اعضايهاكارپوشه: 3توضيح 
 .قابل بررسي خواهد بود هااين تيممعلمان توسط هاي و امتيازدهي به فعاليت

حيح و مسالوليت انجام بهينه، ص د.هاي معلمان در منطقه را كنترل نماينكارشناسان استان موظفند فرايند ارزيابي فعاليت :4توضيح 
 خواهد بود. مديريت منطقهي نفعان بر عهدهگويي به اعتراضات و شكايات ذيو پاسخقابل دفاع كار 

 ديريتم توسط ،ي رقابت استانی()راه يافته به مرحله منطقه سطح در شده شناسايی معلمان از تجليل و تقدير (6
 منطقه.

 ي داوران از محل اعتبارات ستاد مركزي تأمين خواهد شد. الزحمهو حقمنطقه  سطح در شده شناساييمعلمان : هداياي 1توضيح
هاي دولتي و غيردولتي، الزم است ضمن ي شاغل و ... در بخشالتدريس، خريد خدمت، بازنشستهدر تقدير از معلمان حق: 2توضيح

صادر و از ايجاد هرگونه تعهد ي آموزش و پرورش منطقه اشاره به عنوان اين معلمان عزيز، تقديرنامه در فرمت مورد تأييد اداره
 حقوقي براي دستگاه اجتناب گردد.

 
 :يي استانمرحلهج( 

 و توانمند و موفق معلم مدير، دويك با حضور  ي تحصيلی،براي هر دوره واحد داوري تخصصی هايتشکيل تيم (1
رگداشت ستاد بزتوسط  هاي دانشگاه فرهنگيان استانيك عضو هيئت علمی متخصص تعليم و تربيت از پرديس

 کل آموزش و پرورش.مقام معلم اداره
 .توسط کارشناس استان هاي تحصيلیتفکيك دورهعريف داوران در سامانه، بهت (2
ي تحصيلي و اختصاص گروه داوري به هر دوره، دليل حساسيت موضوع تفكيك معلمان در سامانه بر اساس دورهبه: 1توضيح

  آن داشته باشند. صحت كنترلتعريف داوران و بايست نهايت دقت را در ها ميكارشناسان استان
وانند تي تحصيلي، كارشناسان استان ميي رقابت استاني در هر دورهدر صورت باال بودن تعداد معلمان وارد شده به مرحله: 2توضيح

 جهت رعايت مالحظات تقويم اجرايي، از دو گروه داوري استفاده نمايند. 
)بزرگداشت  htd.medu.ir يسامانهدر  داوراندرگاه از  ي خودبه کارپوشه استانورود هريك از اعضاي تيم داوري  (3

 .مقام معلم(
نمايش مربوط  ي داوراني تحصيلي در كارپوشهتفكيك دورهاند، بهي راه يافتهي رقابت استانتوضيح: ليست معلماني كه به مرحله

 قابل مشاهده خواهد بود. هاآنها و مستندات برگي شامل شاخصنمونشود. با كليك روي هريك از موارد ليست، داده مي

يافتلله بلله هللاي آموزشللی و تربيتللی معلمللان راه از فعاليللتشللده  بارگللذاريبررسللی مسللتندات الکترونيکللی  (4
بلا توجله    معلملان  فعاليلت بلر اسلاس سلطح کلار و     ه، هلاي مربوطل  به شلاخص  و دادن امتياز ي استانیمرحله

  به شرايط و امکانات در دسترس آنان.
ررسي ب نه()انفرادي و محرما صورت مستقلبه تخصصي داوري هايي معلمان توسط هر يك از اعضاي تيم: مستندات كليه1توضيح

 د.وش هددا امتيازو 
قعيت و عدالت اعمال نموده، از اساس واالزم است اعضاي تيم شناسايي نهايت دقت را در دادن امتيازها بر : 2توضيح

ين يا گروهي از همكاران كه بر تعي گونه سوگيري در دادن امتياز يا سلب مسالوليت از خود با دادن سقف امتياز به همههر
 نمايند.ب كند، اجتنااستاني تأثير منفي داشته و برنامه را از مسير خود خارج مي ي رقابتكف امتياز براي ورود به مرحله

كننده در برنامه حضور داشته باشند، حق دادن امتياز به خود را عنوان شركتدر صورتي كه داوران سطح استاني به: 3توضيح 
 نخواهند داشت.

 .استان منطقه و معلمان،ي در کارپوشه امتيازهاي اخذ شده از اعضاي تيم داوري استان ميانگينقرار گرفتن  (5
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براي ورود به  الزمامتياز اجرايي(، معلم/ معلماني كه  )طبق تقويم هاي ارزيابي معلمان در استانمرحله: پس از پايان 1توضيح
 مشخص خواهند شد. () كسب كرده باشند، در سامانه با عالمت را ي رقابت كشوريمرحله
. لذا خواهند ماند ي برنامه بازاز ادامه تر از سه داور بررسي و امتيازدهي شده باشد،معلماني كه مستندات آنان توسط كم: 2توضيح

  عمل آورند.است كارشناسان و داوران سطح استان نهايت دقت را در جلوگيري از تضييع حقوق همكاران بهالزم  
داوري و توسط كارشناسان مربوطه در ستاد مركزي قابل رؤيت و روند استان،  داوري هايتيم هاي اعضايكارپوشه: 3توضيح

  .، قابل بررسي خواهد بودهااين تيمتوسط هاي معلمان امتيازدهي به فعاليت
ه، مسالوليت انجام بهين .هاي معلمان در استان را كنترل خواهند نمودكارشناسان ستاد مركزي فرايند ارزيابي فعاليت: 4توضيح

 كل استان خواهد بود.هراادي نفعان بر عهدهگويي به اعتراضات و شكايات ذيصحيح و قابل دفاع كار و پاسخ
 ،(ي رقابللت کشللوريحلللهر)راه يافتلله بلله م اسللتان سللطح در شللده شناسللايی معلمللان از تجليللل و تقللدير (6

 .کل استاناداره توسط
 ي داوران از محل اعتبارات ستاد مركزي تأمين خواهد شد.الزحمهو حق استان سطح در شده : هداياي معلمان شناسايي1توضيح
هاي دولتي و غيردولتي، الزم است ضمن ي شاغل و ... در بخشالتدريس، خريد خدمت، بازنشستهتقدير از معلمان حقدر : 2توضيح

كل آموزش و پرورش استان صادر و از ايجاد هرگونه تعهد اشاره به عنوان اين معلمان عزيز، تقديرنامه در فرمت مورد تأييد اداره
 حقوقي براي دستگاه اجتناب گردد.

 
 ي:ي کشورمرحلهد( 

 دو و معلم توانمند و موفق مدير، دو دوبا حضور ي تحصيلی، براي هر دوره واحد هاي داوري تخصصیتشکيل تيم (1
مرکزي  ي ستادتوسط دبيرخانه ،عضو هيئت علمی متخصص تعليم و تربيت از دانشگاه فرهنگيان/ شهيد رجايی

 .بزرگداشت مقام معلم
 .توسط کارشناس ستاد مرکزي هاي تحصيلیتفکيك دورهتعريف داوران در سامانه، به (2
ي در سللامانه داوراندرگللاه از  ي خللودبلله کارپوشللهسللتاد مرکللزي داوري  هللايورود هريللك از اعضللاي تلليم (3

htd.medu.ir )بزرگداشت مقام معلم(. 
ربوط نمايش ي داوران مكارپوشه ي تحصيلي درتفكيك دورهاند، بهي رقابت كشوري راه يافتهتوضيح: ليست معلماني كه به مرحله

 ها قابل مشاهده خواهد بود.ها و مستندات آنبرگي شامل شاخصنمونشود. با كليك روي هريك از موارد ليست، داده مي

 کشوري يهاي آموزشی و تربيتی معلمان راه يافته به مرحلهبررسی مستندات الکترونيکی بارگذاري شده از فعاليت (4
بر اساس سطح کار و فعاليت معلمان با توجه به شرايط و امکانات در ، هاي مربوطهو دادن امتياز به شاخص

 دسترس آنان. 
ررسي ب )انفرادي و محرمانه( صورت مستقلبه داوري تخصصي هايي معلمان توسط هر يك از اعضاي تيم: مستندات كليه1توضيح

 و امتياز داده خواهد شد.
كننده در برنامه حضور داشته باشد، حق دادن امتياز به خود را نخواهد عنوان شركتصورتي كه داور سطح كشوري بهدر  :2توضيح
 داشت.
  .سطح ملی در بوم جديد،زيست ي معلمی درهاي ويژهعنوان جلوهبه شناسايی شده معرفی و تقدير از معلمان (5

 در ايددن مرحلدده نفعددانگددويي بدده اعتراضددات و شددكايات ذيو پاسددختوضدديح: مسددالوليت انجددام بهيندده، صددحيح و قابددل دفدداع كددار 
 خواهد بود. ي ستاد مركزي بزرگداشت مقام معلمدبيرخانهي بر عهده

                                                  
 با آرزوي سالمتي و توفيق روزافزون                                                                                              

 معلم ي ستاد مرنزي بزرگداشت م امدبيرخانه                                                                                              


