
 

 نامه همکاران میثاق

 دبیرستان ایمان )دوره اول(

 اکنون که به فضل خدا به عنوان یک فرد مسلمان متعهد در ابتدای طربقت گران سنگ تعلیم و تربیت           

 در قرارگرفته ام ، با استعانت از الطاف رحمانی و در سایه سار توجهات حضرت ولی عصر ) عج( و            

 پیشگاه قرآن کریم با همدیگر میثاق می بندیم که :           

در پیشبرد اهداف عالیه ی انسان ساز نظام تعلیم و تربیت همواره تزکیه را بر تعلیم مقدم  -1

 دانسته و در ارتقای ویژگی های تربیتی دانش آموزان منشأ اثرباشیم.

برای ایجاد انگیزه بیشتر دانش آموزان در مراسم مذهبی مدرسه مانند نماز جماعت ،  -2

 ملی کوشا باشیم. –زیارت عاشورا و ... حضور فعال داشته و در حفظ ارزش های مذهبی 

 در ایجاد کانون محبت و بهره مندی نسبت به دانش آموزان نهایت تالشمان  را بکنیم . -3

ت های زندگی را در دانش آموزان تقویت بخشیده و در امر روحیه گروهی و جمعی و مهار -4

 تدریس نهایت استفاده را از روش های یادگیری مشارکتی نوین انجام دهم.

تدریس و تکلیف خود را مطابق با استاندارد های آموزشی نوین ارائه نموده و بر روند  -5

 یادگیری دانش آموزان نظارت مستمر داشته باشیم .

نقش تربیتی معلم در کالس در جهت رفع مشکالت تربیتی دانش آموزان نسبت به احیاء  -6

 توجه الزم را داشته و موارد مربوطه را به دفتر مدرسه جهت هماهنگی اطالع دهیم .

نسبت به تفاوت های فردی دانش آموزان توجه کافی مبذول داشته و از مقایسه نادرست و  -7

 تبعیض پرهیز کنیم .

 روابط مطلوبی داشته و در جهت پیشبرد اهداف آموزشی با همکاران خود تعامل و -8

 و پرورشی در شوراهای مدرسه حضور فعال و موثری داشته باشیم.       

 مشارکت فعال در مسابقات علمی معلمان ، مجالت رشد ، طرح های  -9

 پژوهشی ، اقدام پژوهی و ... داشته باشیم.

 نظم و مقررات اداری ) حضور به موقع در کالس ، عدم استفاده از با رعایت  -11

 تلفن همراه ، پوشش مناسب و ...( الگوی مناسبی برای دانش آموزان باشیم .

 


