
 

میثاق نامه دبیرستان مبتنی بر سند تحول 

 بنیادین ویژه کارکنان

دبیران و دانش آموزان با خدای خویش عهد می بندیم که در جهت سند تحول بنیادین و 

روشن نمودن افق پیش رو دید گاه الهی و شناخت جهت آموزش خدمت به خلق خدا و 

ل زیر را در فرایند کار خود اصو تحصیل و تهذیب در انجام رسالت شغلی و تحصیلی خویش

 رعایت کنیم.

 پابندی به باورهای اسالمی آموزه های دینی ارزش های ملی و رعایت اصول اخالقی (1

 از نام نیک و شریف این خدمت پر افتخار پاسداری نماییم. (2

تمام توان خود را برای انجام مطلوب وظایف شغلی و مسئولیت های قانونی بکار  (3

 گیریم.

ش و مهارت خود را به منظور توسعه و پیشرفت امر تعلیم و تربیت کشور به تمامی دان (4

 کار گیریم.

 به تفاوت های دانش آموزان توجه ویژه داشته باشم. (5

 در زنده نگه داشتن هویت دینی و ملی در دانش آموزان تالش کنیم (6

آگاهی و شناخت کافی از وظایف محول شده و در انجام مطلوب آن با ایجاد شرایط  (7

 برای ارتقا انگیزش شغلی دانش و تقویت خود باوری

به ، مخاطبین و دبیران با محور قرار دادن کرامت انسانی و نگرش  رعایت کامل احترام (8

 مثبت

 رعایت کامل نظم و مقررات و برنامه ریزی هدفمند در تحصیل و آموزش (9

آموزش و تحول بنیادین برنامه ریزی فعالیت های آموزشگاه بر اساس سند تحول  (11

 پرورش در جهت تربیت دانش آموزان با باورهای دینی و والیت مداری

 تالش در جهت نوآوری و بهره گیری از فناوری های جدید (11

 گی و زیبا سازی محیط آموزشگاه و حضور اثر بخشدر جهت نظم و پاکیزتالش  (12

 استفاده از الگوی صحیح مصرف و نگهداری در اموال آموزشگاه (13

 جمهوری اسالمیجانبه در تحقق اهداف نظام مقدس  در آخر تالش همه (14



 

 نماییم.    همواره سالمت و شادابی و نشاط و امنیت روانی را در محیط کار و آموزش ترویج (15      

 پژوهش سراها( بهره گیریم -(از محیط های مختلف یادگیری ) نمایشگاه ها16

 هماهنگی نماییم.(در خصوص غیبت ها و تاخیرهای احتمالی مافوق خود 17

 ( نسبت به استفاده از طرح درس اهتمام ورزیم.18

( در شورا های دبیرستان نقش موثری را ایفا نماییم.) شورای دبیران، شورای 19

 مدرسه(

( سعی در برقراری ارتباط بین دروس و مفاهیم موجود در زندگی روزمره دانش 21

 آموزان داشته باشیم.

خالصه کرده و از خداوند مهربان مسئلت دارم که به حق  در پایان سوگند نامه ام را

 قرآن ما را در اجرای مفاد این سوگند نامه یاری نماید.

 

 


