


 

 آيا جزوه را از سايت ما دانلود كرده ايد؟

 PNUEB كتابخانه الكترونيكي

 پيام نوري ها بشتابيد

:  PNUEB مزاياي عضويت در كتابخانه

 خالصه درس و جزوه رايگان و نامحدوددانلود 

 حل المسائل و راهنما رايگان و نامحدوددانلود 

 جواب با  دروس مختلف پيام نوركتابچه نمونه سواالتدانلود 

www.PNUEB.com



 

 كتابچه نمونه سواالت چيست:

 دارد براي اولين بار در ايران توانسته است كتابچه نمونه سواالت تمام دروس پيام نور افتخارسايت ما 

حتي االمكان با  كه هر يك حاوي تمامي آزمون هاي برگزار شده پيام نور (تمامي نيمسالهاي موجود

 ) را در يك فايل به نام كتابچه جمع آوري كند و هر ترم نيز آن را آپديت نمايد.جواب

 مراحل ساخت يك كتابچه نمونه سوال
 (براي آشنايي با زحمت بسيار زياد توليد آن در هر ترم) :

 چسباندن نيمسالهاي – پيدا كردن يك درس در نيمسالهاي مختلف و چسباندن به كتابچه همان درس – چسباندن سوال و جواب – سرچ بر اساس كد درس –دسته بندي فايلها 

  وارد كردن اطالعات تك تك نيمسالها در سايت - آپلود كتابچه و خيلي موارد ديگر..–مختلف يك درس به يكديگر 

   با توجه به تغييرات كدهاي درسي دانشگاه استثنائات زيادي در ساخت كتابچه بوجود مي آيد كه كار ساخت كتابچه را بسيار پيچيده مي كند .همچنين

www.PNUEB.com 



ال ال مبسم هللا الرحمن الرحيمهللا م
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درس عمومی:نام مديريت درس عمومی:نام مديريت رس ی:م  و يري  رس ی:م  و يري 

مقدمات مديريت آموزشی:نام کتاب مقدمات مديريت آموزشی:نام کتاب
)انتشارات دانشگاه پيام نور ( 
ؤلف ندنا القه ل دکت

)انتشارات دانشگاه پيام نور ( 
ؤلف ندنا القه ل دکت دکتر علی عالقه بند:نام مؤلف دکتر علی عالقه بند:نام مؤلف

کننده سرمدی:تھيه رضا محمد دکتر کننده سرمدی:تھيه رضا محمد دکتر دکتر محمد رضا سرمدی:تھيه کننده
٢:تعداد واحد
دکتر محمد رضا سرمدی:تھيه کننده
٢:تعداد واحد وو

www*p
nu

eb
*co

m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
»طرح درس « 

)سنجش آغازين( آزمون مقدماتی-١ )(ی
)پيشدانسته ھای درس ( پيش آزمون از  -٢
ارائه اھداف کلی و رفتاری درس -٣
اليدھا۴ ا و توضيحات www*pتوضيحات روی اساليدھا-۴

nu
eb

*co
m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
خ۵ ا ش پرسش و پاسخ-۵

توضيحات تکميلی -۶

ط آ آزمون تکوينی از مطالب بحث شده-٧

یمقايسه پيش آزمون و آزمون تکوينی-٨ ي پي ي
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل٩ ا خش ان ا ا ز ا ارزيابی پايانی بخش اول-٩

شروع بخش دوم مطابق سرفصل و اھداف تعيين  -١٠
.شده
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

درس مديريت عمومی يکی از دروس اصلی درس مديريت عمومی يکی از دروس اصلی 
رشته علوم تربيتی با گرايش ھای مديريت و رشته علوم تربيتی با گرايش ھای مديريت و 
ت ا تان دب پيش و تان دب و يز نامه تب ا تان دب پيش و تان دب و يز نامه ..برنامه ريزی و دبستانی و پيش دبستانی استبرنامه ريزی و دبستانی و پيش دبستانی استب

دارای کتاب دارایاين کتاب و٣٣اين وبخش است١٧١٧بخش استفصل فصل ..فصل استفصل است١٧١٧بخش وبخش و٣٣اين کتاب دارایاين کتاب دارای
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

بخش اول 

مفاھيم و اصول سازمان و مديريت،تعاريف:در بخش اول و ش ب رير يري و ن ز و و يم
سازمان و مديريت ، فرآيند تصميم گيری ، تعيين اھداف و برنامه

گيرد م قرار بحث مورد  .   ريزی مورد بحث قرار می گيردريزی
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

نظارت و رھبری و ھدايت ، سازمان ساختار و سازماندھی سپس سازماندھی و ساختار سازمان ، ھدايت و رھبری و نظارتسپس
و کنترل بحث می شود ، در انتھای اين بخش ارتباط و تئوری 

ش ث ت  .   ھای مديريت بحث می شودھا
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

بخش دوم 

مديريت آموزش و پرورش و سازمان و مديريت :در بخش دوم وم ش ب يرير و ن ز و پرورش و وزش يري
  .    نظام آموزشی مورد بحث و بررسی قرار می گيرد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

آموزشی مديران وظايف ، آموزشی مديريت ويژگيھای ادامه در ادامه ويژگيھای مديريت آموزشی ، وظايف مديران آموزشی در
و نھايتا بخشی تحت عنوان رھبری آموزشی مورد مطالعه قرار 

.   می گيردگ
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

بخش سوم 

يريبخش سوم کتاب با مبانی قانونی ، اھداف ، سازمان و مديريت  و ن ز ی و ی ب ب ب وم ش ب
آموزش و پرورش از انقالب مشروطيت تا انقالب اسالمی آغاز 

شود .   می شودم
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

نظام در پرورش و آموزش مديريت و سازمان ، اھداف سپس اھداف ، سازمان و مديريت آموزش و پرورش در نظام سپس
جمھوری اسالمی ايران و تغيير نظام آموزشی مورد بررسی 

گ ا .   قرار می گيردق
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

شناخت برای سازی زمينه ، کتاب تأليف از ھدف کلی طور به طور کلی ھدف از تأليف کتاب ، زمينه سازی برای شناخت به
علمی مديريت و رھبری در آموزش و پرورش و تفکر درباره 

ت ا آن     .مسائل آن استائل
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

»اھداف رفتاری «  

ذيل سؤاالت به بتواند درس اين مطالعه از بعد بايد يل دانشجو ؤ  و ب  رس ب ين  ز   ي ب  جو ب
:پاسخ گويد

ح   مفھوم سازمان و مديريت را توضيح دھد-١ م ھ

تشريح٢ را کتاب در مندرج مديريت ھای تئوری انواع انواع تئوری ھای مديريت مندرج در کتاب را تشريح -٢
کند
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

کندPOSD-CORBاصطالح-٣ تحليل و تجزيه و تعريف .را POSDح CORB يل جزي و  ري و  .ر 

کند-۴ مقايسه ھم با را مديريت مختلف کارکردھای .کارکردھای مختلف مديريت را با ھم مقايسه کند-۴

کند۵ ان ا ال ا د ش زش آ ه خ تا .تاريخچه آموزش و پرورش در اسالم را بيان کند-۵
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

کند-۶ تشريح را ايران در پرورش و آموزش .سابقه ريح  ن ر  ير ر  وزش و پرورش  .ب 

ھم-٧ با را انقالب از بعد و قبل ايران آموزش نظام ساختار ساختار نظام آموزشی ايران قبل و بعد از انقالب را با ھم -٧
.مقايسه کند

.تشکيالت وزارت آموزش و پرورش را ترسيم کند -٨ www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

يکم يکمفصل فصل
مقدمهمقدمه 

م مل ي ل ي

.جامعه امروز يک جامعه سازمانی است 
از ابتدای تاريخ ضرورت زندگی اجتماعی ، انسانھا را 

است کرده جمع ھم .دور ھم جمع کرده استدور
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ه مقدمهق

اع اجت ان از »سازمان اجتماعی«

ھرگاه افراد انسان که با ھم زندگی می کنند يا به اقتضای  -
م وجود به را الگوي ، شوند م جمع ھم دور اجتماع زندگی اجتماعی دور ھم جمع می شوند ، الگويی را به وجود می زندگ

www*p .    آورند که اصطالحا سازمان اجتماعی نام دارد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ه مقدمهق

اجتماع جھت:سازمان ، باورھا ، اجتماع روابط الگوی الگوی روابط اجتماعی ، باورھا ، جھت:سازمان اجتماعی
.گيريھای مشترک را شامل می شود

www*p:سازمان دارای دو وجه اصلی است
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ه مقدمهق

ا١ ت ا ط ا اختا ا الگ الگو يا ساختار روابط اجتماعی-١ 

مجموعه باورھا و جھت گيری ھای مشترک -٢

:سازمانھا از يک منظر بر دو نوع ھستند
غ١٢ www*pغير رسمی-٢رسمی                -١
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ه مقدمهق

سرپرستی و نظارت ، ھماھنگی ، « مجموعه اين وظايف  
فا ا ان ا ال ف فتا که رفتار و فعاليت سازمانی را در مسير ھدف»ھدايت،

.تنظيم،تصحيح،تقويت و راھنمايی می کند ، مديريت نام دارد م ح م
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

ت د ان از »سازمان و مديريت«

:عناصر و ويژگيھای مشترک سازمانھا 

سازمانھا ھدف دارند -١

ی     از ترکيب اجتماعی افراد تشکيل شده اند-٢
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

.فعاليت آنھا استمرار زمانی دارد -٣

.فعاليت خود را با استفاده از دانش انجام می دھند -۴

www*p.سازمانھا ساختارمند و عقالئی عمل می کنند-۵
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

:»بال واسکات « انواع سازمانھا از ديدگاه  

سازمانھای مشترک المنافع -١
ا٢ ت انھا از سازمانھای تجاری-٢
سازمانھای خدماتی  -٣
     سازمانھای رفاه عمومی -۴
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

ت د ف تع »تعريف مديريت«

.ھنر انجام کار بوسيله ديگران-
.ايجار محيط مؤثر برای اعضاء- ی بر ر ؤ ي ر يج
.ھماھنگ سازی منابع سه گانه -

عمل به اطالعات تبديل www*p    .فراگرد تبديل اطالعات به عمل-فراگرد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

ان از د ت د ا الز ھا الک »مالک ھای الزم برای مديريت در سازمان«

فعاليت منظم و سازمان يافته-١
نھدف مند بودن٢ بو
روابط ميان منابع -٣
ديگران-۴ بوسيله کار انجام انجام کار بوسيله ديگران-۴
      تصميم گيری -۵
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

ت د د اگ ف
کرد؟-١ بايد چه

»فراگرد مديريت«
چه بايد کرد؟١

شد؟٢ خواھد انجا چگونه کار کار چگونه انجام خواھد شد؟-٢

ش ا ق ن گ ا کار چگونه تقسيم خواھد شد؟-٣

چه کسانی کار را انجام خواھند داد؟ -۴
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

کار با چه وسايلی انجام داده خواھد شد؟ -۵

کار ظرف چه مدت انجام داده خواھد شد؟ -۶

وکار با چه کيفيتی بايد انجام شود؟-٧ م ج ي ب ی ي ي چ ب ر

شود؟-٨ می انجام کيفيتی چه با عمال کار کار عمال با چه کيفيتی انجام می شود؟-٨
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل دوم ف

مديريت«« مديريتکارکردھای »»کارکردھای »»کارکردھای مديريتکارکردھای مديريت««

ھماھنگیھماھنگی ییسازماندھیسازماندھی

ريزی ريزیبرنامه برنامه

یی

بر ريزیبر ريزی

کنترلکنترل رلرلفرماندھیفرماندھی ی یر ر
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
دوم :فصل :فصل دوم  

مديريت« کارکردھای متقابل »روابط »روابط متقابل کارکردھای مديريت «

برنامه ريزی

کنترلسازماندھی

ھدايت
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل دوم ف

ت د طالعه ھا ه ش
نت١ د٢ش ش

شيوه ھای مطالعه مديريت
شيوه بررسی مورد-٢شيوه سنتی                  -١

گف گ ديدگاه تصميم گيری-۴شيوه رفتاری                -٣

شيوه سيستمی -۶شيوه مقداری                 -۵
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
سوم :فصل :فصل سوم

گ تص »تصميم گيری«
گيری تصميم برای:تعريف خاص عمل شيوه آن ط که فراگردی فراگردی که طی آن شيوه عمل خاصی برای :تعريف تصميم گيری

.حل مسأله يا مشکل ويژه برگزيده می شود

تعريف اين در اساس مفھو :دو
گزينش  

:دو مفھوم اساسی در اين تعريف
حل مسأله
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

گ ت ل ا

شکل١ تشخ ف ت

»مراحل تصميم گيری«

تعريف و تشخيص مشکل-١

دست يابی به راه حل ھا و يا شيوه ھای عمل-٢

ارزشيابی و گزينش -٣

اجرای تصميم-۴
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

.تصميم گيری فراگردی منطقی و عقالئی است
ھم باز ، پذيرد صورت منطق ھم قدر ھرچه فرآيند ھمين اما ھمين فرآيند ھرچه قدر ھم منطقی صورت پذيرد ، باز ھم اما

.خالی و اشتباه و خطا نيست
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

مھمترين مشکل ، ناتوانی در کسب اطالعات و استفاده از آن 
کننداست م عمل محدود عقالنيت با مديران دليل ھمين به .به ھمين دليل مديران با عقالنيت محدود عمل می کنند.است

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

ات تص اع ان
ند تق د ع ته د د ه ان ت ا ان از ات ت

»انواع تصميمات«
تصميمات سازمانی را می توان به دو دسته عمده تقسيم بندی 

:کرد

)با برنامه( تصميمات معمول:الف )(
)بی برنامه ( تصميمات غير معمول : ب

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

:رھنمودھای مھم در اتخاذ تصميمات معمول سازمان 

استانداردھا-٢اھداف                        -١

روشھا-۴رويه ھا                        -٣

خط مشی ھا -۶مقررات                        -۵
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

شف آ طل نتايج مطلوبی که سازمان در جھت آنھا ھدايت می شود:اھداف 

www*pمعيار يا مالکی که بتوان چيزی را با آن مقايسه کرد: استانداردھا
nu
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*co
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

ل گ ل تعيين مراحل يا گام ھای متوالی پيوسته برای انجام :رويه ھا 
يک وظيفه

متعيين چگونگی انجام ھر يک از مراحل رويه:روشھا ی www*pچ
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

شق احکام صريحی که بيان می کنند شخص چه بايد بکند يا :مقررات 
.نبايد بکند

رھنمودھای کلی مبھمی ھستند که در چھارچوب :خط مشی ھا چی چ ی ی
.آنھا مديران می توانند از قضاوت شخصی نيز استفاده کنند

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ل :فصل سوم ف

گ تص ط ا ش
ل قا ته د ه ه ط ا ش ج نتا ن ش ت ل قا ه ه ت ا

»شرايط تصميم گيری«
با توجه به قابليت پيش بينی نتايج ، شرايط به سه دسته قابل 

:تقسيم است

یاطمينان قطعی:الف
ريسک: ب
اطمينان:ج عدم عدم اطمينان:ج

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

»تعيين اھداف و برنامه ريزی «  

برنامه ريزی عبارت است از فراگرد تعيين اھداف سازمان و -
تدارک دقيق و پيشاپيش اقدامات و وسايلی که تحقق اھداف را 

سازد می www*p.ميسر می سازدميسر
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

»فراگرد برنامه ريزی «  

ھدف گذاری -١
گ ش پيش نگری-٢

بودجه بندی-٣
.تعيين خط مشی  و روشھا و مالک ھای عمليات -۴

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
چھارم :فصل :فصل چھارم

»اھداف« اھداف
ھدف به نيل برای است ای وسيله مديريت وسيله ای است برای نيل به ھدفمديريت

ھدف انواع
گروھی و سازمانیگروھی و سازمانی

انواع ھدف
لفظی و واقعی

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

مالک ھای عمده تعيين اھداف 

.اھداف بايد سنجش پذير باشند -١

.ھدف ھا بايد تحقق پذير باشند-٢ پ

باشند-٣ پذيرفتنی بايد .اھداف ی ب ير ي پ ا ب .اھ
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

.اھداف بايد با ھم ھمخوانی و توافق داشته باشند -۴

يا » ھزينه فرصت از دست رفته«در تعيين اھداف بايد به-۵
.عدم النفع توجه داشت
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

»پيش نگری «  

پيش نگری عبارت است از فراگرد استفاده از اطالعات گذشته و 
آ ط ش حال برای تخمين شرايط و رويدادھای آيندهل

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
چھارم :فصل :فصل چھارم
نگری« پيش فنون و »روشھا

تخصصیتخصصی--سادهساده

»روشھا و فنون پيش نگری«

روشھای پيش نگریروشھای پيش نگری
تخصصیتخصصی--سادهساده

ش ت شا ت ساده ترين روش ساده ترين روش ا
..حدس و گمان استحدس و گمان است

مدل ھای اقتصادی –روشھای رياضی : پيچيده
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

»بودجه بندی «  

بودجه بندی مترادف برنامه ريزی نيست -

عبودجه بندی يعنی تعيين اينکه چه مقدار از کل منابع سازمان به  چ ی
.اھداف خاص اختصاص يافته است
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
»  »  انواع برنامه ھاانواع برنامه ھا««:فصل چھارمف

کوتاه مدت راھبردیثابت

عملياتیميان مدتموقت

مدت دراز مدتدراز

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ا ل :فصل چھارم ف

ز ه نا ت اھ »اھميت برنامه ريزی«

.برنامه ريزی مؤثر ، کنترل را امکان پذير می کند -

یبرنامه ھا را ھدايت و رھبری می کند-

دھد- می کاھش را بالتکليفی .ميزان ھ ی  ھش  ی را  ي .يزان بال
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»سازماندھی و ساختار سازمان «  

»فراگرد سازماندھی «  

تشخيص فعاليت ھای الزم برای رسيدن به اھداف -١

گروه بندی فعاليت ھا -٢
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

دادن حق اختيار عمل به مسئول ھر گروه -٣

صورت-۴ به يکديگر به شده بندی گروه واحدھای کردن ور مرتبط ر ب  ي ی  ب ي رو ب ی  ن و ر ب  ر
عمودی و افقی

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»تقسيم کار و گروه بندی وظايف «  

تفکيک وظايف ميان افراد به طوريکه ھر فرد به جای انجام :  
.ھمه کارھا ، مسئول وظايف معينی شود

www*p
nu

eb
*co

m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

: مبانی تقسيم کار برای تشکيل واحدھای سازمانی  

توليدات يا خدمات -۴تعداد افراد           - ١ 
رجوع–ارباب -۵کارکردھا           -٢
موقعيت جغرافيايی -۶زمان                -٣ ن يیز ي ر ج ي و

فراگرد کار -٧                          
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»حيطه نظارت «  

به زبان ساده ، حيطه نظارت اشاره می کند به تعداد زيردستانی  
که مستقيما زير نظر يک مدير انجام وظيفه و به او گزارش گ

.می دھند www*pی
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»عوامل تعيين کننده حيطه نظارت «   

.مدت زمانی که صرف کار نظارت می شود - ١ 

ير.قابليت ذھنی و سازگاری مدير-٢ ری ز و ی ي ب

کار-٣ يا موقعيت پيچيدگی پيچيدگی موقعيت يا کار-٣
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

ثبات عملياتی - ۴ 

شايستگی زيردستان-۵

مدير-۶ وظايف يرساير ي  www*pير و
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

ان ف حدت »وحدت فرمان« 

يکی از سنتی ترين اصول مديريت است که به موجب آن ھر  
سرپرست يک از فقط بايد خود وظايف اجرای برای رپر زيردست ز ي  ي   و ب ي  ی و جر ی  زير بر

www*p.دستور بگيرد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»سلسله مراتب« 

زنجيره فرمان يا سلسله مراتب به رده بندی قدرت و اختيار از  -  
کن اشا ا از ط ت ا تا ط .باالترين سطح تا پائين ترين سطح سازمان اشاره می کنداالت
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
پنجم :فصل :فصل پنجم

جدول سلسله جدول سلسله 
مراتب مديريت در مراتب مديريت در 

رئيس
آموزش 
ش

مديريت کل

آموزش و پرورشآموزش و پرورش
مديريت اجرائی

وپرورش

– مديران 
ا خش مسئوالن بخش ھاال

مدارس مديريت مديريت مدارسمديران و معاونان مدارس

مديريت کالسدبيران و آموزگاران

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»اختيار« 

تحليل کالسيک اختيار به وسيله ماکس وبر صورت گرفته است -  

قدرت و اختيار ھر دو وسيله کنترل اجتماعی محسوب می شوند -

رسمی- اختيار .است»قانون«منشأ ی ر ر ي .»ون« 

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
پنجم :فصل :فصل پنجم

د نا ا نظ از ت د ت ع ش »مشروعيت دستور از نظر بارنارد «

:شرط مشروعيت۴

قابل فھم بودن دستور-١

مغاير نبودن دستور با اھداف سازمانی و شخصی -٢
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
پنجم :فصل :فصل پنجم

ھمخوانی منافع شخصی و سازمانی با يکديگر در رابطه با  -٣
مديريت دستور مديريتدستور

فک۴ اظ ل ا ت ا ا ا تا قا قادر بودن زير دستان برای اجرای دستور از لحاظ فکری -۴
www*pو جسمی
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»تفويض اختيار« 

عبارت است از انتقال اختيار و مسئوليت رسمی از مافوق به :  
خاص وظيفه انجام برای .زيردست برای انجام وظيفه خاصزيردست

د ش آغاز ت د د ن االت از ا اخت ض تف .تفويض اختيار از باالترين رده مديريت آغاز می شود- www*p
nu
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»چند نکته مھم در تفويض اختيار «

بسياری از رھنمودھای تفويض اختيار مبتنی بر اصول  -  
است مديريت .کالسيک مديريت استکالسيک

ان از گ شتز ا اخت ض تف www*pتفويض اختيار بيشتر=بزرگی سازمان-
nu
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*co

m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

در جريان تفويض اختيار ، قسمتی از اختيار واگذار می شود و  -  
آن ھمه .نه ھمه آننه

کن اگذا ا ن که ا ا اخت ان ت ن ق اف ھ ھيچ مافوقی نمی تواند اختياری را که ندارد ، واگذار کند-
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

.ھمه اختياراتش را ھم نمی تواند تفويض کند -  

.مسئوليت نھايی ھرگز از مافوق سلب نمی شود -

www*p.اختيار تفويض شده پس گرفتنی است -
nu
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»تمرکز و عدم تمرکز« 

سازمانی که در آن اغلب اختيارات تصميم گيری در دست  -  
آن در که سازمان و متمرکز ، است سازمان باالی مديران باالی سازمان است ، متمرکز و سازمانی که در آن مديران
.اختيارات تصميم گيری پراکنده است ، غير متمرکز نام دارد www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

ميزان عدم تمرکز در سازمان ھنگامی بيشتر است که در آن  
اش ط ا : شرايط زير موجود باشدش

تعداد تصميم گيری ھا در سطوح پائين سلسله مراتب کم  - ١
.باشد www*p.ب
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

.تصميمات در سطوح پائين اھميت بيشتری داشته باشد - ٢ 

.تصميمات سطوح پائين بر وظايف بيشتری مؤثر واقع شود-٣ ح

گيرند-۴ قرار کنترل تحت کمتر ھا گيری .تصميم ير ر  ر رل  ر   يری   www*p.يم 
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»مزايای عدم تمرکز« 

تسھيل تصميم گيريھا -١
کارکنان٢ کردن پيدا بنفس اعتماد اعتماد بنفس پيدا کردن کارکنان-٢
تقويت روحيه کارکنان -٣
تکا۴ ا آ ن ت ف ا ا www*pايجاد فرصت بر نوآوری و ابتکار-۴
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»صف و ستاد«

وظايفی که مستقيما به تحقق ھدف ھای خاص سازمان : صف  
کنند م .کمک می کنندکمک

ددتاد ف ف ظا ؤث ا ا ه که ھا ت ال ف فعاليت ھايی که به اجرای مؤثر وظايف صف مدد می:ستاد
.رسانند
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

ط »سازمان صف مطلق«

در سازمانھای کوچک ھمه وظايف و فعاليت ھا ممکن است  
شود انجام مشورت و تخصص کمک .بدون کمک تخصصی و مشورتی انجام شودبدون

www*p.است» صف مطلق « در اين صورت سازمان  
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجمف

ط »سازمان صّف مطلق«
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل پنجمف

عمده ترين سرفصل ھای مرتبط با صّف و ستاد 

اختيار ستادستاد شخصی

اختيار صف

تخصصی اختيار تخصصی اختيار تخصصیستاد ستاد تخصصی

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

 (Matrix)سازمان ماتريس

در ساختا ر ماتريس کارکنان متخصص تحت سرپرستی دوگانه  -  
کنند م وظيفه .انجام وظيفه می کنندانجام

گ قت ھا ط ژ ا ا ا ط ن ا از از اين طرح برای اجرای پروژه و طرح ھای موقت بھره گيری -
.می شود

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

»نمودار سازمان« 

در ترسيم نمودارھای سازمانی  معموال جوانب زير مورد توجه  
گيرد م :قرار می گيرد:قرار

کا١ ان٢تق ئ ا ؤ www*pرؤسا و مرئوسان -٢تقسيم کار          -١
nu
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m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ن ل :فصل پنجم ف

نوع کار و وظايف -٣

)وظايف(گروه بندی کار  -۴

www*pسطوح يا رده ھای مديريت-۵
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
شش ل :فصل ششم ف

»ھدايت و رھبری«

ھدايت و رھبری يعنی ، فرماندھی و راھنمايی  - 
و سازمان ھای ھدف فھميدن بھتر جھت در زيردستان در جھت بھتر فھميدن ھدف ھای سازمان و زيردستان

.برانگيختن آنھا به کار و فعاليت مؤثر است www*p
nu
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
شش ل :فصل ششم ف

پيچيدگی عمل مديريت وقتی بر مدير آشکار می شود -
پردازد می ھدايت وظيفه به عمال که عمال به وظيفه ھدايت می پردازدکه

ف ش .روشھای ھدايت و راھنمايی زيردستان متفاوت است-
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
شش ل :فصل ششم ف

»رھبری در مديريت«

:ويژگی دارد ٣رھبری در مديريت  

.رھبری مستلزم وجود افرادی به عنوان زيردست است: الف www*p
nu
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
شش ل :فصل ششم ف

در جريان رھبری توزيع قدرت ميان رھبر و زيردستان : ب
است .نابرابر استنابرابر

تأث:ج تان د ز کند ذ نف ال اع اند ت ن ن ھ ھ رھبر ھمچنين می تواند اعمال نفوذ کند و بر زيردستان تأثير :ج
www*p.گذارد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
شش ل :فصل ششم ف

چرا زيردستان دستورات مدير را می پذيرند؟: سؤال

است؟ منابعی چه از ناشی رھبری ی قدرت ب ز چ  ی  بری  ر ر

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
ششم :فصل م  :ل 

پاداش-١ از ناشی قدرت قدرت ناشی از پاداش-١

اجبا٢ از ناش ت قد قدرت ناشی از اجبار-٢

ق ق قدرت ناشی از مقام-٣

قدرت ناشی از تخصص-۴

قدرت ناشی از شخصيت -۵

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
شش ل :فصل ششم ف

رھبری مؤثر به عوامل مختلفی مثل محيط سازمان ، ماھيت 
و ھا فعاليت و داردوظايف :بستگ   :بستگی دارد...وظايف و فعاليت ھا و 

عوامل مھمی که در موقعيت ھای رھبری مؤثر شناخته شده اند  -
از تن www*p:عبارتند ازا
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل ششم   

شخصيت و انتظارات رھبر -١

انتظارات و رفتار فرادستان -٢

شخصيت و انتظارات زيردستان-٣

کار-۴ انجام برای الزم رشرايط م  ج ی  ي الزم بر ر

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل ششم   

.ارزشھا و انتظارات سازمان -۵

.انتظارات و رفتار ھمکاران -۶

اين در نيز رسمی غير ھای گروه و زمان ھمچون ين عواملی ر  يز  ی   ير ر ی  رو  ن  و  چون ز ی  و
.خصوص دخالت می کنند
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل ششم   

»سرپرستی « 

ھسرپرستی اشاره دارد به ھدايت فعاليتھای زيردستان  ی پ
بال فصل

ميان سرپرستان و زيردستان فاصله ای نيست ، و فعاليت ھای  -
د ش ط تان د ز ه ا تق .او مستقيما به زيردستان مربوط می شودا
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل ششم   

»انگيزش « 

ھانگيزه حالت يا وضع روانی است که رفتار را در جھت ھدف يا - ی ع
.ھدف ھايی نيرو می دھد ، فعال می سازد و ھدايت می کند
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
:فصل ششم   

پيشينه تفکر درباره مديريت

نويسندگان اوليه مديريت ، دست اندرکاران  ُزبده مديريت بودند 
که ضمن توصيف تجارب عملی خود ، آنھا را به اصول تعميم 

دادند www*p.می دادندمی
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

عل ت د »مديريت علمی«

ھبنيان گذار اين نھضت فردريک تيلور بود که با کتاب خود تحت 
اين تئوری را پايه گذاری » اصول مديريت علمی « عنوان 

www*p.کردکرد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

تيلور اصولی را برای حل مشکالت مديريت در سطح عملياتی 
د ک اد .پيشنھاد کردشن

.  از نظر تيلور ، علم مشاھده و ارزشيابی منظم است
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

تيلور« گانه چھار »اصول ور« ي ر   »ول چھ

کار-١ از آگاھی علم گسترش گسترش علم آگاھی از کار١

علم٢ مبنای بر کارکنان انتخاب انتخاب کارکنان بر مبنای علمی-٢

نا ا ا ا ل نگ ا ھماھنگ کردن علم کار با کارکنان-٣

تقسيم منطقی کار بين کارکنان -۴
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

ظ )نظريه کالسيک سازمان( مديريت اداری

پسرشناس ترين تئوری پرداز اين نظريه ، ھانری فايول فرانسوی 
او در سازمانھای صنعتی شش گروه فعاليت تشخيص . است
www*p:داد:داد
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

).توليد،ساخت و تغيير شکل کاالھا ( فنی  -١

).خريد،فروش،معاوضه(بازرگانی  -٢

www*p).تھيه سرمايه و استفاده مطلوب از آن ( مالی -٣
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

).حفاظت اموال و افراد ( ايمنی  -۴

انبارداری،تھيه ترازنامه،محاسبه قيمت و تھيه (حسابداری  -۵
).آمار)آمار

اھنگ(ت۶ ھ ھ ان ف ھ ان از ز ه نا برنامه ريزی،سازماندھی،فرماندھی،ھماھنگی(مديريت-۶
).سازی،کنترل 
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

ف گ »اصول چھارده گانه فايول«

اختيار و مسئوليت -٢تقسيم کار              -ا

)فرماندھی ( وحدت دستور  -۴انضباط               -٣

وحدت ھدايت -۵             
www*p

nu
eb

*co
m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

خ۶ ناف ع ناف تقد تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی-۶

تمرکز-٨حق الزحمه کارکنان         -٧

نظم-١٠سلسله مراتب                  -٩

ثبات شغلی و استخدام -١٢انصاف                       -١١
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

روحيه گروھی -١۴ابتکار                    -١٣

»بروکراسی «  

بروکراسی ، نظام اداری يا سازمان بزرگ و گسترده ای است  -
ا ا ا ا اک کا w.رجوع سرکار دارد–که با عده زيادی ارباب 

ww*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

.آلمانی است» ماکس وبر«واضع نظريه بروکراسی 

در تحليل وبر ، اقتدار به سه طريق صورت ، مشروعيت  قانونی 
:می يابد

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

)شخصيتی ( اقتدار فرمند  -١

سنتی-٢ )موروثی(اقتدار ی ی(ر  )ورو

قالئ٣ ا ناقت )(قان www*p)رسمی(قانونی– اقتدار عقالئی-٣
nu

eb
*co

m



عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

:ويژگی ھای سازمانی که بروکراتيک است

.قانونی است  – اختيار آن عقالئی  -١

مسلسله مراتب تعيين کننده مقام ھای اداری ھستند-٢

کند-٣ می تعيين قانون را شرايط و روابط .کليه ی  يين  ون  راي را  .ي رواب و 

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

.برای حفظ اسناد ديوان وجود دارد -۴

.کليه اطالعات بصورت کتبی  نگھداری می شوند -۵

.انتصاب کارکنان بر مبنای شايستگی ھای فردی است -۶ www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

امور و روابط اداری از روابط شخصی کامال تفکيک شده است -٧

در ... برای ايجاد انگيزه در کارکنان ، موازين دقيق حقوق و  -٨
شود م گرفته .نظر گرفته می شودنظر

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

ان« ان روابط »نھضت »نھضت روابط انسانی«

کنش فتا ش ف ت ا ال ان ان ط ا طالح ا اصطالح روابط انسانی معموال برای توصيف شيوه رفتار و کنش -
.متقابل مديران با زيردستان بکار می رود

.گسترش يافت»التون مّيو«اين نھضت با کوشش ھای- www*pھ
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

مّيو« »مفروضات »مفروضات ميو«

ند١ ش خته انگ اع ت ا ازھا ن له ه انھا ان .انسانھا به وسيله نيازھای اجتماعی برانگيخته می شوند-١

أث ف .انسانھا از فشار اجتماعی ھمکاران خود متأثر می شوند-٢

.انسانھا نسبت به مديريت سازمان متعھد ھستند -٣
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
نھم :فصل :فصل نھم 

فتا ش نگ »نگرش رفتاری«
مديريت« علم »مکتب »مکتب علم مديريت«
»نگرش سيستمی «  

مطرح مديريت پردازی نظريه در که ھستند ديگری ھای رح تئوری يري  زی  ري پر ر  ری    ي ی  وری 
.ھستند
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت

دھم دھمفصل فصل

پرورش«« و آموزش پرورشمديريت و آموزش »»مديريت

م مل  ل 

»»مديريت آموزش و پرورش مديريت آموزش و پرورش ««

منظور از مديريت در سازمانھای آموزشی تحقق اھداف  
ت ا ادگ زش آ د ش زش .آموزشی و پيشبرد آموزش و يادگيری استآ

www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
دھم دھمفصل ::فصل

آن ت اھ ش زش آ

::فصل دھمفصل دھم
»آموزش و پرورش و اھميت آن «

ذ ش ش آ آموزش و پرورش جريان جامعه پذيری يا اجتماعی کردن -
(Socialization)

.اعضای جديد جامعه است 
www*p
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
دھم دھمفصل ::فصل ::فصل دھمفصل دھم

.نظام آموزشی پديده ای عمومی در جھان است -  

.آموزش و پرورش در پاسخ به نيازھای جامعه به وجود آمد -

اجتماعی در دنيا اھميت نظام آموزشی را  – تحوالت سياسی  -
بيشتر روشن می کند
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عموم عموممديريت مديريت عمومیمديريت عمومیمديريت
دھم دھمفصل ::فصل ::فصل دھمفصل دھم

امروزه در اغلب کشورھا آموزش و پرورش به عنوان  -  
رشد« شوند»صنعت م محسوب .محسوب می شوند»صنعت رشد«

ش ت ز ه ز ش زش آ ت ل ئ .مسئوليت آموزش و پرورش روز به روز پيچيده تر می شود-
www*p
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھ يازدھفصل ::فصل

ش زش آ ھا ھدف
::فصل يازدھمفصل يازدھم

»ھدف ھای آموزش و پرورش «

نقش ه ش زش آ ا ف ھدف ھای آموزش و پرورش سه نقش مھم در مديريت - 
کنند می ايفا :آموزشی ی  ي  ی  :وز

دھند١ م جھت پرورش و آموزش فراگرد به w.به فراگرد آموزش و پرورش جھت می دھند-١
ww*p
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل ::فصل يازدھمفصل يازدھم

.انگيزه حرکت و فعاليت به وجود می آورند - ٢ 

مالک ھای کنترل و ارزشيابی فعاليت ھای آموزشی را به  -٣
ن .وجود می آورندآ

در چھارچوب اھداف ، ھدف ھای تدريس و يادگيری معين می  -
.شوند .و
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل

اھداف ه ط ضات ف

::فصل يازدھمفصل يازدھم
»مفروضات مربوط به اھداف «

از نت ضا فف ل :» رلرو مورفت«مفروضات سنتی از ديد  

فقط نژاد ، دين و گروه اقتصادی گزيده ای بايد از آموزش و  -١
شوند برخوردار www*p.پرورش برخوردار شوندپرورش
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل

ظ ش ش آ

::فصل يازدھمفصل يازدھم
آموزش و پرورش بايد سنن و نظم موجود را استمرار-٢

.بخشد

صرف-٣ را مطالب که کنند وادار را آموزان دانش بايد رف مدارس ب را  ار    وزان را وا ش آ ا ي  ارس ب
www*p.نظر از کاربردی بودن يا نبودن ياد بگيرند

nu
eb

*co
m



مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل

ن۴ ذ ا ا ژ ات تقا ا ا زا آ انش

::فصل يازدھمفصل يازدھم
.دانش آموزان بايد اعتقادات معين و ويژه ای را بپذيرند-۴

از ن ضا فف ل :»رلرو مورفت«مفروضات نوين از ديد  

ھرکس بايد فرصت يابد تا در حداکثر قابليت خود از آموزش و  -١
شود برخوردار www*p.پرورش برخوردار شودپرورش
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل

ث ش آ ش ش آ ف

::فصل يازدھمفصل يازدھم
ھدف آموزش و پرورش بايد آن باشد که حداکثر مردم را -٢

.برای پيشرفت جامعه تربيت کند پ

قرار-٣ تحليل و تجزيه مورد را مفروضات بايد آموزان رار دانش يل  جزي و  ور  رو را  ي  وزان ب ش آ ا
www*p.دھند
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل ::فصل يازدھمفصل يازدھم

مدارس بايد سعی کنند دانش آموزان  از معلوماتی  که کسب  -۴
می کنند به عنوان وسيله تشخيص و حل مشکالت استفاده 

.کنند

www*p
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مديريت عمومیمديريت عمومی
يازدھم يازدھمفصل ::فصل

ش زش آ ھا ت ل ا

::فصل يازدھمفصل يازدھم
اولويت ھای آموزش و پرورش

فک١اخالق١فن١اخالق١ فکری -١اخالقی        -١فنی         -١اخالقی      -١
فنی-٢فنی             -٢شخصی     -٢فکری       -٢
اخالقی -٣شخصی        -٣اخالقی        -٣فنی           -٣
شخصی-۴فکری-۴فکری-۴شخصی-۴ ی ری         ری       ی     

انتقالی گرايی واپس کاری محافظه انقالبی ی  مرحله يی        ر پس  ری   و بی      ر 

www*p
nu
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مديريت عمومیمديريت عمومی
::فصل يازدھمفصل يازدھم

کسب معلومات:ابعاد ذھنی ی
تبادل دانش
دانش آفرينی
دانش دوستی

www*p
nu
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مديريت عمومیمديريت عمومی
::فصل يازدھمفصل يازدھم

مناسبات فردی:ابعاد اجتماعی ی
مناسبات فرد و دولت
مناسبات فرد و ميھن
مناسبات بين المللی

www*p
nu
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*co
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مديريت عمومیمديريت عمومی
::فصل يازدھمفصل يازدھم

حسی:ابعاد شخصی ی
عاطفی
اخالقی
ق ذوقیذ

www*p
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مديريت عمومیمديريت عمومی
::فصل يازدھمفصل يازدھم

انتخاب شغل و حرفه:ابعاد توليدی

آمادگی حرفه ای

خانه و خانواده

www*pاقتصادق
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل دوازدھم

»سازمان و مديريت نظام آموزشی « 
م ز و

ی م

ن١ د ش زش آ طه ا رابطه آموزش و پرورش و دين-١
رابطه آموزش و پرورش با دولت -٢

ف آ رابطه آموزش و پرورش با فرد-٣
www*pپرابطه آموزش و پرورش با فرد و رشد او-۴
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل دوازدھم

»مفروضات نظريه ھای سنتی مديريت « 
م ز و

ی

تند١ ھ االت قا د که ت ا ان ک ق ھ .رھبری حق کسانی است که در مقام باالتری ھستند-١
.قدرت قابل تفويض است ولی مسئوليت خير -٢

أ .مسئوليت نھايی بر عھده مدير رأس است-٣
.روابط انسانی برای اطاعت زيردستان ضروری است-۴ www*pی
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل دوازدھم

»مفروضات نظريه ھای نوين مديريت « 
م ز و

.رھبری محدود به مقامات رأس سازمان نيست-١ ي ن ز س ر ب و بری ر

ضروری-٢ گروھی و فردی نيازھای رفع برای انسانی روابط روابط انسانی برای رفع نيازھای فردی و گروھی ضروری -٢
.است

در مسئوليت می توان سھيم شد -٣
www*p
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

»ويژگيھای مديريت آموزشی «
م يز

ی ھ
»سطوح وظايف و مسئوليت ھا «

ا١ ت ا ط۴ا ا ک نز

ح

نزديکی روابط-۴اھميت اجتماعی            -١
تربيت حرفه ای-۵حساسيت عمومی          -٢ ی
دشواری ارزشيابی- ۶پيچيدگی وظيفه               -٣

www*p
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

)اجتماعی–سطح نھادی(اھميت اجتماعی

م يز
)یح(ی

کم اھميت  پراھميت
ه خانهد کا

م پ
:مدرسه

تدريس و يادگيری
کارخانهآتش نشانی

www*pتوليد توپ واليبال
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

)اجتماعی –سطح نھادی(”حساسيت عمومی”

م يز
)یح(ی

حساسيت   حساسيت
ه خانهدانشگاد اندککا کارخانهدانشگاهمدرسهزياد

www*p
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

)سطح فنی (”پيچيدگی وظيفه”

م يز
ی چ ی(پ )ح

پيچيدگی   پيچيدگی
ه خانهاداد کا زشک اندکان

چ پ
مدرسهزياد

تدريس 
يادگيری و

اداره
وصول
ماليات

کارخانه
توليد پيچ
مھره و

روانپزشکی
تغيير 
و مھرهمالياتو يادگيریشخصيت www*pشخصيت
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

)سطح فنی  (”نزديکی روابط”

م يز
ی(ی )ح

حداقل 
نزديک

حدکثر
نزديک

ه خانهاداد کا تان يا ز
روابط ادارهمدرسهروابط

وصول
ماليات

کارخانه
پيچ

مھره و

بيمارستان

www*pو مھرهماليات
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

)سطح اداری (”تربيت حرفه ای”

م يز
)ح(

تربيت 
حرفه ای

تربيت 
حرفه ای

ه تاند خانها کا کمتردانشگا کارخانهبيمارستانمدرسهبيشتر دانشگاه

www*p
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عمومی یمديريت و يري 
:فصل سيزدھم

)سطح فنی  (دشواری ارزشيابی

م يز
ی(ی )ح

کمترين دشواری  بيشترين دشواری
ان اناز از سازمانمدرسه
صنعتی

سازمان
www*pبازرگانی
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
چھاردھم چھاردھمفصل ::فصل

زش آ ان د ف ظا

::فصل چھاردھمفصل چھاردھم
»وظايف مديران آموزشی«

اجتماع - روابط مدرسه -۴برنامه آموزش و تدريس  -١
آموزان-٢ دانش آموزشی-۵امور تجھيزات و تسھيالت وزان         ش آ ا ور  یا وز جھيزا آ ھيال و 
www*pامور اداری و مالی - ۶امور کارکنان آموزشی      -٣
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
چھاردھم چھاردھمفصل ::فصل ::فصل چھاردھمفصل چھاردھم

مھمترين وظيفه مديران آموزشی ، ھدايت جريان آموزش و 
يادگيری به ويژه ، تسھيل جريان رشد و پرورش دانش 

است .آموزان ن  .وز

www*p
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یمديريت عمومیمديريت عمومی و یيري و يري
چھاردھم چھاردھمفصل ::فصل ::فصل چھاردھمفصل چھاردھم

::عناصر تشکيل دھنده برنامه آموزشی عبارتند ازعناصر تشکيل دھنده برنامه آموزشی عبارتند از  

ا ات ش
اھداف

محتوا و
مواد درسی

روشھای
تدريس

نظام نتايج 
ارزشيابیگ يادگيری

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
چھاردھم چھاردھمفصل ::فصل ::فصل چھاردھمفصل چھاردھم

:فراگرد ارزشيابی شامل مراحل زير است

مشخص کردن اھداف -١

تعريف اھداف رفتاری-٢

رفتارھا-٣ سنجش و مشاھده شيوه تعيين تعيين شيوه مشاھده و سنجش رفتارھا-٣

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
چھاردھم چھاردھمفصل ::فصل ::فصل چھاردھمفصل چھاردھم

تھيه و انتخاب روشھا و ابزار اندازه گيری -۴

مشاھده ، سنجش و جمع آوری داده ھا-۵

تجزيه و تحليل اطالعات و تفسير-۶

گيری–داوری-٧ تصميم و ارزشگذاری ارزشگذاری و تصميم گيریداوری-٧

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل ::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

»رھبری آموزشی « 

رھبری آموزشی عبارت از ياری و مدد به بھبود کار آموزشی 
ک ا گ ا زش آ ا ان ت که ل ت است و ھر عملی که بتواند امر آموزش و يادگيری را يک ا

.قدم پيش ببرد پ www*pم
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل ::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

»ويژگيھای محيط آموزشی مؤثر « 

.ھر فردی به خود و ديگران احترام می گذارد-١ م

شود-٢ می مبذول کافی توجه فرد ھر رفاه و احساسات به . به احساسات و رفاه ھر فرد توجه کافی مبذول می شود-٢ www*p
nu
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*co

m



عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل ::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

ھر عضو به محيط خود احساس تعلق می کند -٣

.افراد به يکديگر اعتماد می کنند -۴

www*pمافراد در تصميم گيريھا شرکت می کنند-۵
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل ::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

.اطالعات مربوط به کار در اختيار ھمه قرار می گيرد -۶

گيرد-٧ می قرار توجه مورد گروه اعضاء .پيشنھادات ير ی  ر  ر وج  ور  رو  ء  ھ  . پي

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل

زش آ ھ ف ظا

::فصل پانزدھمفصل پانزدھم
وظايف رھبر آموزشی

ايجاد انگيزه در کارکنان -١

ايجاد شرايط برای قبول مسئوليت کارکنان-٢

کار-٣ از بينانه واقع ارزشيابی ارزشيابی واقع بينانه از کار-٣

www*p
nu
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*co

m



عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل ::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

برقراری ارتباط مؤثر با اولياء -۴

تشويق کارکنان به مطالعه و تحقيق -۵

بریاستفاده از دانش آموزان در امر رھبری-۶ ر ر ر ن وز ش ز

نوآوری٧ برای شرايط کردن فراھم فراھم کردن شرايط برای نوآوری-٧

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل

ان د گانه ه ھا ت انھا د گانه ه ھا ت ::ھا

::فصل پانزدھمفصل پانزدھم
::مھارت ھای سه گانه مديرانمھارت ھای سه گانه مديران

فن١١ ت فنھا ت ھا مھارت فنیمھارت فنی--١١

مھارت انسانیمھارت انسانی  --٢٢

مھارت ادراکیمھارت ادراکی  --٣٣
www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل

آ

::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

:مدل سه بعدی تربيت مديران آموزشی

معارف و علوم بنيادی -١

آموزش و پرورش و مديريت -٢

يمھارت ھای سه گانه مديريت-٣ ي ھ

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل ::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

::معارف و علوم بنيادیمعارف و علوم بنيادی

انسان شناسی - ۴تاريخ و فلسفه               -١

سياسی-۵روانشناسی-٢ علوم و اقتصاد ی                  یرو ي وم   و 

شنا٣ جامعه جامعه شناسی-٣

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
پانزدھم پانزدھمفصل ::فصل

مديريت«« و پرورش و آموزش مديريتدروس و پرورش و آموزش »»دروس
::فصل پانزدھمفصل پانزدھم

»»دروس آموزش و پرورش و مديريت دروس آموزش و پرورش و مديريت ««
پرورش--١١ و آموزش پرورشاصول و آموزش وزش و پرورشاصول وزش و پرورشول  ول 

پرورش٢٢ و آموزش قانون پرورشمبان و آموزش قانون مبان مبانی قانونی آموزش و پرورشمبانی قانونی آموزش و پرورش--٢٢

برنامه درسیبرنامه درسی– – برنامه اموزشیبرنامه اموزشی--٣٣

۴۴--  ......

www*p
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل

ان ا د ش زش آ نظا

:فصل شانزدھم 

»نظام آموزش و پرورش در ايران «
اسالم« از قبل دوران در ايران آموزشی »نظام »نظام آموزشی ايران در دوران قبل از اسالم«

کودکان که بود آن زمان آن در پرورش و آموزش عمده منظور عمده آموزش و پرورش در آن زمان آن بود که کودکان منظور
www*p.عضو مفيد و فرمانبردار جامعه بارآيند
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

ھا زشگا آ زش آ ه ھانا زشگا آ زش آ ه نا »»برنامه آموزشی آموزشگاه ھا برنامه آموزشی آموزشگاه ھا ««

ن١ اخال ش پرورش اخالق دينی-١

... )اسب سواری،تيراندازی و (تربيت بدنی  -٢

تعليم خواندن ، نوشتن و حساب کردن -٣
www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

ت ط ش انقال تا ال ا ا زش آ »نظام آموزشی در دوران اسالم تا انقالب مشروطيت « نظا

ھدف و برنامه آموزشی: مکتب

پرورش دينی و اخالقی

:ھدف عمده
اندوزی دانش و آموزی وزی سواد ش  وزی و  و 

www*p
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

معموال در پنج سالگی کودکان وارد مکتب : شرط ورود به مکتب
می شدند

www*pمروش تعليم در مکتب انفرادی بود:روش آموزش
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

معموال فردی سالخورده بود که سواد چندانی نداشت: معلم مکتب

.ابتدا مکتب در مساجد تشکيل می شد:جايگاه مکتب www*pی
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

اولين مدرسه در ايران در اواخر قرن سوم ھجری  :مدرسه
تأسيس شد

ھف اصلی ترويج دين و تعليم معارف : ھدف و برنامه آموزشی می ج ی
دينی

www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

ه د د ش ذ ط ا :شرايط پذيرش در مدرسهش
داشتن مذھب شيعی-١
داشتن معلومات مقدماتی -٢

مدّرس

  نايب مّدرسمعلمان مدارس

معيدد

www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

ن ش زش آ نظا »نظام آموزش و پرورش نوين«

نظامی که بعد از انقالب مشروطيت بوجود آمد ، نظام آموزش و 
.پرورش نوين نام دارد

:عوامل متعددی در شکل گيری آن نقش داشتند از جمله
www*p
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

ملی-١ وحدت ايجاد به گرايش گرايش به ايجاد وحدت ملی-١

ت٢ حک نظا ن گ دگ دگرگونی نظام حکومتی-٢

ط ارتباط با مغرب زمين-٣

ظھور قشرھای جديد اجتماعی -۴
www*p
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عمومی مديريت عمومیمديريت
شانزدھم :فصل شانزدھم :فصل

سياسی-۵ سرنوشت در مردم مشارکت مشارکت مردم در سرنوشت سياسی-۵

شدن۶ صنعت جھت د عه جا کت ح حرکت جامعه در جھت صنعتی شدن-۶

گ ف ارج نھادن به ميراث فرھنگی-٧

نيازھای روزافزون اجتماعی -٨
www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

مبانی قانونی ، اھداف ، سازمان و مديريت مبانی قانونی ، اھداف ، سازمان و مديريت قق
تا وطيت ش انقالب از ش و پ و وزش تاآ وطيت ش انقالب از ش و پ و وزش آموزش و پرورش از انقالب مشروطيت تا آموزش و پرورش از انقالب مشروطيت تا آ

اسالمی اسالمیانقالب انقالب اسالمیانقالب اسالمیانقالب
www*p
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یمديريت عمومیمديريت عمومی و یيري و يري
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

ط ش ق
اصل ھجدھم

قانون اساسی حکومت مشروطه
  اصل نوزدھم

قوانين آموزش و پرورشقوانين آموزش و پرورش

معارف وزارت اداری شمس١٢٨٩:قانون

پپ

www*pشمسی١٢٨٩:قانون اداری وزارت معارف
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

)شمسی  ١٢٩٠( قانون اساسی معارف  -٢

)شمسی١٢٩٧(قانون تأسيس دارالمعلمين-٣ )ی(

معارف-۴ شورايعالی )شمسی١٣٠٠(قانون www*p)شمسی١٣(قانون شورايعالی معارف۴
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

)شمسی  ١٣١٢( قانون تربيت معلم  -۵

)شمسی ١٣٢٢(قانون آموزش و پرورش عمومی-۶ ی )ی(پ

فرھنگ-٧ وزارت تفکيک )شمسی١٣۴۶،١٣۴٣(قانون )شمسی ١٣۴۶،١٣۴٣(قانون تفکيک وزارت فرھنگ٧

آموزش٨ نظا تغيير )شم١٣۴۵(طرح )شمسی١٣۴۵(طرح تغيير نظام آموزشی-٨

www*p
nu

eb
*co

m



عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

قانون تشکيل شورای آموزش و پرورش منطقه ای -٩

یقانون تأمين وسايل و امکانات تحصيلی،اطفال و نوجوانان -١٠
ايرانی

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

»»ھدف ھای آموزشی ھدف ھای آموزشی « « 

»»  ١٣٢٠١٣٢٠اھداف آموزشی تا سال اھداف آموزشی تا سال « « 

سال«« از آموزشی سالاھداف از آموزشی اسالمی١٣٢٠١٣٢٠اھداف انقالب اسالمیتا انقالب »»تا »»تا انقالب اسالمی تا انقالب اسالمی ١٣٢٠١٣٢٠اھداف آموزشی از سالاھداف آموزشی از سال«« www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

ابتدائی- پرورش و آموزش اھداف اھداف آموزش و پرورش ابتدائی-

طه ت ش پ زش آ اھداف اھداف آموزش و پرورش متوسطه-

ژ ف اھداف ويژه دوره ابتدائی برای ھمه کودکان کشور-
www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

آ آظ ظ »»مشخصات نظام آموزش و پرورش ايرانمشخصات نظام آموزش و پرورش ايران««
فلسفه و ھدففلسفه و ھدف  --١١
مديريت--٢٢ و مديريتسازمان و سازمان سازمان و مديريتسازمان و مديريت--٢٢

ش آ ظ شل آ ظ ل دولتی بودن نظام آموزشیدولتی بودن نظام آموزشی--٣٣
آموزشی--۴۴ آموزشیتمرکز یتمرکز وز ز  یر وز ز  ر
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

اختا ھا ژگ ا ش زش آ ت وزارت آموزش و پرورش با ويژگيھای ساختاری زا
به نارساييھايی و عوارض دچار مرور به يی ب خود ييھ ر رض و  و ر  چ رور  و ب 

:شرح ذيل گرديد
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

جابجا شدن ھدف و وسيله -١

وابستگی کارکردی واحدھای سازمانی -٢

آن-٣ ھای مأموريت با نظام ساختار انطباق عدم www*pعدم انطباق ساختار نظام با مأموريت ھای آن-٣
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

توأم نبودن اختيار با مسئوليت -۴

عدم تطبيق نظام آموزشی با احتياجات جامعه -۵

انگيزش-۶ سيستم نارساي www*pنارسايی سيستم انگيزشی-۶
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

مؤثر بودن بيش از حد عامل شانس در سرنوشت مردم -٧

اتکاء بيش از حد به دولت -٨

کارکنان-٩ تورم و پنھان بيکاری www*pبيکاری پنھان و تورم کارکنان-٩
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

حمايت بيش از حد توقع گروه انگل  -١٠

تنظيم قوانين در جھت حمايت از فلسفه مدرک و مقام -١١

کنترل-١٢ سنت مفھوم از استفاده www*pاستفاده از مفھوم سنتی کنترل-١٢
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

گ گف ف »»عوارض فرھنگ سازمانی عوارض فرھنگ سازمانی ««

احساس بی تفاوتی از سوی کارکناناحساس بی تفاوتی از سوی کارکنان  --١١

یبی عالقه گی به مطالعهبی عالقه گی به مطالعه--٢٢ یی ی

معنوی٣٣ و مادی خواری معنویرشوه و مادی خواری رشوه رشوه خواری مادی و معنویرشوه خواری مادی و معنوی--٣٣

www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

سالم--۴۴ ای حرفه رقابت به اعتقادی سالمبی ای حرفه رقابت به اعتقادی بی بی اعتقادی به رقابت حرفه ای سالمبی اعتقادی به رقابت حرفه ای سالم--۴۴

گ گ گف گ ف فرھنگ مچ گيری و پرونده سازیفرھنگ مچ گيری و پرونده سازی--۵۵

ضايع کردن ديگرانضايع کردن ديگران  --۶۶

ساتکاء به عامل شانساتکاء به عامل شانس--٧٧ ل سب ل ب
www*p
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عمومی عمومیمديريت یمديريت و یيري  و يري 
::فصل ھفدھمفصل ھفدھم مم

طلبی--٨٨ قدرت و پرستی طلبیمقام قدرت و پرستی مقام مقام پرستی و قدرت طلبیمقام پرستی و قدرت طلبی--٨٨

فف عدم احترام به تفاوت ھای فردیعدم احترام به تفاوت ھای فردی--٩٩

عدم صداقت در ارزشيابیعدم صداقت در ارزشيابی  --١٠١٠

یعدم تعھد به شرافت حرفه ایعدم تعھد به شرافت حرفه ای--١١١١ ر ر ب ھ یم ر ر ب ھ م
www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
دھ ھ ل :فصل ھجدھمف

اھداف ، سازمان و مديريتاھداف ، سازمان و مديريت
نظا ش زش نظاآ ش زش آموزش و پرورش در نظامآموزش و پرورش در نظامآ
ايران اسالم ايرانجمھوری اسالم جمھوری اسالمی ايرانجمھوری اسالمی ايرانجمھوری
www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

ق »مبانی قانونی«

آبان آبان   ٢۴٢۴قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران مصوب قانون اساسی جمھوری اسالمی ايران مصوب 
ش ، ھدف و جھت آموزش و پرورش را ش ، ھدف و جھت آموزش و پرورش را ..هه١٣۵٨١٣۵٨

است کرده استمشخص کرده www*p.مشخص کرده استمشخص کرده استمشخص
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

ق »به موجب اصل سوم قانون اساسی «

::دولت موظف به انجام تعھدات زير استدولت موظف به انجام تعھدات زير است

اخالقی--١١ فضايل رشد برای مناسب محيط اخالقیايجاد فضايل رشد برای مناسب محيط ايجاد ايجاد محيط مناسب برای رشد فضايل اخالقیايجاد محيط مناسب برای رشد فضايل اخالقی--١١
باال بردن سطح آگاھی عمومیباال بردن سطح آگاھی عمومی  --٢٢
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

بررسی و تصويب برنامه ھای درسی و تربيتیبررسی و تصويب برنامه ھای درسی و تربيتی  --٣٣

بررسی طرح ھا و لوايح قانونی مربوط به آموزش و بررسی طرح ھا و لوايح قانونی مربوط به آموزش و   --۴۴
پرورشپرورش

تأيد انطباق مطالب کتب درسی با برنامه ھای مصوب تأيد انطباق مطالب کتب درسی با برنامه ھای مصوب   --۵۵
شوراشورا
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

آ ظ »وظايف وزارت آموزش و پرورش «

:بخشی از عمده ترين وظايف آن عبارتند از

پتشکيل شورايعالی آموزش و پرورشتشکيل شورايعالی آموزش و پرورش-- پی ی
تھيه و تدوين مقررات و تنظيم لوايح مربوط تھيه و تدوين مقررات و تنظيم لوايح مربوط   --

www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
ھجدھم :فصل :فصل ھجدھم

و-- مدت بلند ھای برنامه به مربوط پيشنھادھای وتھيه مدت بلند ھای برنامه به مربوط پيشنھادھای تھيه تھيه پيشنھادھای مربوط به برنامه ھای بلند مدت و تھيه پيشنھادھای مربوط به برنامه ھای بلند مدت و --
ميان مدتميان مدت

ھا-- خانه وزارت ساير با ھاھمکاری خانه وزارت ساير با ير وزار  ھھمکاری ری ب  ير وزار  ھھ ری ب  ھ

کت ف کتتأل ف تأل تأليف کتب درسیتأليف کتب درسی--

جذب افراد صالح برای تعليم و تربيتجذب افراد صالح برای تعليم و تربيت  --
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

سازمان و تشکيالت وزارتسازمان و تشکيالت وزارت
ش زش شآ زش آموزش و پرورشآموزش و پرورشآ

مقدمات کتاب در آنچه مقدماتطبق کتاب در آنچه ب طبق ر  چ  ب بق آ ر  چ  بق آ
..مديريت آموزشی مطرح شده استمديريت آموزشی مطرح شده است www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

وزيروزير  - - ١١
ش٢٢ زش آ ال ا شش زش آ ال ا ش شورايعالی آموزش و پرورششورايعالی آموزش و پرورش--٢٢
استانھا--٣٣ امور و ھماھنگی استانھامعاونت امور و ھماھنگی ھمعاونت ور ا ی و ا ھ ھو ھ ور ا ی و ا ھ و ھ
www*pدفتر وزارتی و روابط عمومیدفتر وزارتی و روابط عمومی  - - ۴۴
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

دفتر روابط بين المللدفتر روابط بين الملل  - - ۵۵
ات۶۶ شکا ه گ گ ت نظا اتفت شکا ه گ گ ت نظا فت دفتر نظارت و پيگيری و رسيدگی به شکاياتدفتر نظارت و پيگيری و رسيدگی به شکايات--۶۶
پرورشی--٧٧ امور پرورشیمعاونت امور یمعاونت ور پرور یو ا ور پرور و ا
معاونت امور آموزشیمعاونت امور آموزشی  - - ٨٨

فففف حرفه ایحرفه ای––معاونت آموزش فنیمعاونت آموزش فنی--٩٩
www*p
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

مالیمالی  – – معاونت اداری معاونت اداری   - - ١٠١٠
أأ معاونت تأمين و تربيت نيروی انسانیمعاونت تأمين و تربيت نيروی انسانی--١١١١

مجلس--١٢١٢ امور و حقوقی مجلسمعاونت امور و حقوقی معاونت معاونت حقوقی و امور مجلسمعاونت حقوقی و امور مجلس--١٢١٢
www*pسازمانھای وابسته به وزارتسازمانھای وابسته به وزارت  - - ١٣١٣
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عموم مديريت عمومیمديريت
ل :فصل ھجدھمف

واحدھای استانی و شھرستانیواحدھای استانی و شھرستانی  - - ١۴١۴
»»شرايط انتصاب مديران شرايط انتصاب مديران « «   --

ه د د ف هظا د د ف ظا وظايف مدير مدرسهوظايف مدير مدرسه--
آموزشیآموزشی__وظايف پرورشیوظايف پرورشی-- ی یپ یی__پ
وظايف اداریوظايف اداری  --

مدارس مديران کل مدارسمشخصات مديران کل مشخصات مشخصات کلی مديران مدارسمشخصات کلی مديران مدارس--
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