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 انسانی رمایهسحوزه  هایو سیاست اهداف

 سازماندهی و هماهنگی

 

 اهداف:

 صورتی که با تعداد مناسب منابع انسانی، کارها با کیفیت مناسب انجام گیرد.سازماندهی مناسب کارکنان مدرسه به .1

 هماهنگی کارکنان مدرسه جهت نیل به اهداف از قبل تعیین شده. .2

 ها:سیاست

 .شودمی سازماندهی مناسب صورتبه مدرسه هایفعالیت .3

 .گیردمی قرار نفعانذی اختیار در و تدوین ساالنه صورتهب سسهمؤ افراد وظائف شرح و سازمانی چارت .3.1

 .شوندمی اداره سازمان اعضای همه مشارکت با و شورائی صورتهب مهرهشتم مجتمع در مدارس .3.2

 مدرسهگذاری سیاست شورای 

 تربیتی شورای 

 اولیاء انجمن 

 آموزیدانش شورای 

 یآموزش هایگروه 

 .گرددمی تفویض مؤسسه هایرده همه در مناسب و گسترده صورتهب اختیارات .3.3

 باشدمی نآ با متناسب و شده توجه افراد سازمانی پست و سابقه و توانائی به تفویض میزان در. 

 .شودمی استفاده تخصصی و موقت یهاناسازم از مقطعی امور انجام برای .3.3

 .باشدمی ماتریسی صورتهب آموزی،دانش نگاه از مدارس ساختار .3

 .خود نظر مورد پایه و معلم پایه در راهنما معلم حالیکه در کنندمی فعالیت هاپایه همه در میانی مدیران و معاونان .3.1

 باشدمی راهنما معلم با تربیتی مسائل مسئولیت و بوده معاونان با اجرائی و  آموزشی مسائل مسئولیت. 

 .رسدمیمجتمع  رئیس تصویب به و بوده یکسان مقطع هم مدارس برای مدارس کادر اعضای و تعداد .5

 .باشدمی موقت تغییر قابل مدرسه یک کادر ساختارمجتمع  رئیس تایید با خاص هایحالت در .5.1

 ن توجه ویژه دارد.آمجتمع به روابط انسانی میان کارکنان و بهبود  .6

 کید دارند.أمدیران به اصالح و تقویت روابط میان کارمندان خود توجه و ت .6.1

 به محیط و کار را افزایش خواهند داد. آنانعالقمندی  مدیران با افزایش ارتباط با کارکنان ، .6.2

 ورد.آن مساعی الزم را به عمل خواهند آمدیران به نحو مناسب از مشکالت کارکنان خود مطلع شده و جهت حل  .6.3

 کند.ی)مشکالت و توفیقات بیرونی( همکاران توجه م مسائل فردی مجتمع به .6.3

 های مذهبی و عرفی و سازمانی توسط خود و سایر همکاران توجه دارد.به احترام متقابل به ارزش مجتمع .6.5
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 .دهندمی افزایش را وریبهره خود ارکان کردن هماهنگ با مدارس .7

 .شودمی انجام مشارکتی صورتهب گیریتصمیم .7.1

 .یرندگمی قرار مشورت مورد حوزه نآ مسائل مورد در حوزه هر افراد .7.2

 .شودمی رسانی اطالع نفعانذی به مناسب نحو به تصمیمات .7.3

 مربوط افراد به و نگهداری مناسب نحو به مدیر ییدتأ از پس مدیر دفتر توسط مختلف شوراهای مصوبات 

 .شودمی رسانی اطالع

 .گرفت خواهد صورت هافعالیت و هابرنامه از مناسب رسانی اطالع .7.3

 بار 7 و عمومی جلسه بار 3 سالی که شد خواهند مطلع هابرنامه از ومیعم جلسات و انجمن در اولیاء 

 .داشت خواهیم انجمن جلسه

 فردی مالقات یا و ویژه جلسات در خاص اولیاء. 

 هااطالعیه و  مشاوره جلسات و نماز دو بین هایفرصت در آموزاندانش 

 بار 2 سالی عمومی جلسات در همکاران 

 تخصصی اتجلس طریق از تخصصی همکاران 

 یکبار سالی بازدید به دعوت و مکتوب صورتهب پرورش و آموزش منطقه. 

 همگان توسط مشورت اخذ و مدیر با مالقات امکان .7.5

 اولیاء به مالقات وقت ارائه 

 مدرسه کادر با ماهیانه خصوصی جلسات 

 آموزاندانش و همکاران دسترسی محل به اتاق بودن نزدیک و اتاق درب بودن باز 

 کس هر وظائف توجیه و همگان به سال ابتدای در هارنامهب ارائه .7.6

 فصلی صورتهب نفعانذی به هابرنامه از مناسب دبازخور ارائه .7.7

 .شودمی اداره نفعانذی همه توسط مدرسه .8

 .شد خواهد استفاده همکاران و التحصیالن فارغ ،اولیاء آموزان،دانش نظرات از مدرسه اداره در .8.1

 .باشدمی مستقل اولیاء انجمن و آموزیدانش شورای رایدا پایه هر ،مدارس در .8.2

 


