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  ارکان و شوراهای مدرسه

  اند از:ارکان و شوراهای مدرسه عبارت .3مادهء 

  مدیر مدرسه.. 1

  شورای مدرسه.. 2

  انجمن اولیا و مربیان.. 3

  شورای معلمان.. 4

 شورای دانش آموزان. .5

 . شورای مدرسه

ی مشارکت، در راستای سیاست مدرسه محوری و تفویض اختیارات به مدارس و به منظور توسعه .10مادهء 

ی مدارس، بهبود فرآیند همکاری و استفاده از تجارب معلمان، مربیان و اولیای دانش آموزان در اداره

نه ی مدارس و های ساالهای آموزشی و پرورشی و اداری، تدوین برنامهگیری، ارتقای کیفی فعالیتتصمیم

هماهنگی امور و نظارت بر فعالیتهای مربوط، در هر یک از مدارس شورایی به نام شورای مدرسه تشکیل 

 گردد. ترکیب اعضا و شرح وظایف شورای مدرسه به شرح زیر است:می

 



 

 

 الف. ترکیب اعضا

 مدیر مدرسه. .1

 معاونین مدرسه. .2

 یک نفر از مربیان امور تربیتی یا مشاوران به انتخاب مربیان و مشاوران مدرسه. .3

 ی شورای معلمان.نماینده .4

 نماینده انجمن اولیا و مربیان به انتخاب انجمن. .5

در صورت لزوم و به ویژه در مواقعی که پیشنهادهای شورای دانش آموزان مطرح است مدیر مدرسه از  تبصره.

نظر برای شرکت در جلسات شورای ربط و صاحبی شورای دانش آموزان و برحسب مورد از افراد ذینماینده

 کند.مدرسه دعوت می

 ب. شرح وظایف

 نامه.ی تحصیلی و مفاد این آیینهای مدرسه در چارچوب اهداف مصوب دورهمراقبت و نظارت بر فعالیت .1

های های مربوط و بخشنامهنظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و دستورالعمل .2

 ربط.ریزی برای توجیه و آموزش عوامل ذیابالغی از سوی وزارت آموزش و پرورش و برنامه



 

 

ی مدرسه که از سوی مدیر، در چارچوب مقررات و ضوابط مربوط، های پیشنهادی ساالنهبررسی و تأیید برنامه .3

 شود.به شورا ارائه می

 بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای ارائه شده از سوی شورای معلمان، انجمن اولیا و مربیان و .4

 شورای 

 دانش آموزان.

 های مختلف دینی و انقالبی و ملی.اهلل و مناسبتهای مربوط به بزرگداشت ایامبررسی و تأیید برنامه .5

 های مربوط به مسابقات علمی، ورزشی، فرهنگی و هنری در سطح مدرسه.بررسی و تأیید برنامه .6

ی ای با رعایت مادهوزان از مراکز علمی، فرهنگی، حرفهی اردوها و بازدیدهای دانش آمبررسی و تأیید برنامه .7

 نامه.این آیین 107

 های مربوط.بحث و اتخاذ تصمیم در مورد چه گونگی برگزاری امتحانات با رعایت مقررات و دستورالعمل .8

فصل ششم این  "3و  2"گیری در مورد تشویق و تنبیه دانش آموزان برابر مندرجات بندهای تصمیم .9

 نامه.آیین

ی الگوهای شایسته با همکاری انجمن آموزان نمونه به منظور ارائهریزی برای تقدیر از کارکنان و دانشبرنامه .10

 اولیا و مربیان.

 ی رسیدگی به تخلفات امتحانی.نامهآموزان برابر آیینات داخلی دانشگیری در مورد تخلفات امتحانتصمیم .11



 

 

آموزان، در چارچوب مبانی و ضوابط مندرج در فصل پنجم این گیری در مورد لباس و پوشش دانشتصمیم .12

 نامه.آیین

 برای اجرا.ی درسی ارائه شده از سوی شورای معلمان و تأیید آن بندی برنامهنظارت بر فرآیند بودجه .13

ی اند و ارائهآموزانی که با مسائل خاصی از نظر آموزشی و پرورشی مواجهبررسی مشکالت موردی دانش .14

 پیشنهاد به کمیسیون خاص ادارات آموزش و پرورش مربوط با توجه به اختیارات کمیسیون مذکور.

داخلی و امتحان جهش تحصیلی و تغییر  [1]آموزی که در امتحان پایانیصدور مجوز اخذ امتحان از دانش .15

 رشته غیبت موجه داشته است تا دو هفته پس از پایان امتحانات.

 ی ابتداییی تحصیلی دانش آموزان دورهمعلمان در مورد تعیین پایه بررسی و تصویب پیشنهاد شورای .16

 نامه.این آیین 43ی مشمول ماده

 باشند.نامه را دارا میاین آیین 54ی آموزانی که شرایط استفاده از مادهریزی برای کمک به دانشبرنامه .17

های فوق گیری در مورد دایر بودن مدرسه در ایام تعطیل رسمی و اوقات فراغت، برای فعالیتتصمیم .18

 ی آموزشی و پرورشی، با مسؤولیت مستقیم مدیر مدرسه.برنامه

 تر دانش معلمان و کارکنان مدرسه.ریزی برای ارتقای هر چه بیشبرنامه .19

رشی و تقویت اعتقادات دینی، قرآنی و نماز و مکارم اخالقی و های آموزشی، پروترویج و گسترش فعالیت .20

 ی مراسم گوناگون عبادی سیاسی. های برگزاری شایستهی فراهم آوردن امکانات و زمینه

http://portal.farsedu.ir/Portal/LoadModule.aspx?mod_Id=10061&cha_Id=105&pageIndex=7&type=1&groId=1070#_ftn1


 

 

 های زندگی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموزان.بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد چه گونگی ارتقای مهارت .21

ودهای ی نمی تربیت بدنی، بهبود وضع امکانات ورزشی، حفظ و توسعهریزی مناسب به منظور توسعهبرنامه .22

عینی اخالق و آداب اسالمی، ارتقای سطح بهداشت، بهبود وضعیت فضا و تجهیزات کارگاهی، آزمایشگاهی و 

 نمازخانه و حفظ محیط زیست.

های آموزشی خارج از مدرسه در رکت مؤسسات و دستگاهی مشابررسی و اتخاذ تصمیم در مورد نحوه .23

 ی های مربوط.نامههای علمی و عملی دانش آموزان بر اساس آیینآموزش

 –های آموزشی )عملی ی خدمات حاصل از فعالیتی تولیدات و ارائهبررسی و اتخاذ تصمیم در مورد عرضه .24

 های مربوط.نامهکارگاهی( دانش آموزان به متقاضیان بر اساس آیین

مندی از ی محلی به منظور بهرهریزی مناسب برای برقراری ارتباط و تعامل بین مدرسه و جامعهبرنامه .25

 های پیرامون مدرسه در ارتقای امور کمی و کیفی مدرسه.امکانات و ظرفیت

ل ی تحصیضی ادامهی تحصیلی دانش آموزی که در نظام آموزشی خارجی تحصیل کرده و متقاتعیین پایه .26

  [2]ی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی.نامهی ایرانی خارج از کشور است، با رعایت مفاد آئیندر مدرسه

اشد بی تحصیلی آنان در کشور محل انتقال موجود نمیی تحصیلی دانش آموزانی که رشتهتغییر رشته .27

 )چنانچه 

ی تواند ضمن ثبت نام و ادامهدانش آموز باید در امتحان برخی از دروس به عنوان تغییر رشته شرکت کند می

  [3]امتحان دهد. ی مورد نظر، دروس مربوط را تا پایان سال تحصیلیتحصیل در رشته

http://portal.farsedu.ir/Portal/LoadModule.aspx?mod_Id=10061&cha_Id=105&pageIndex=7&type=1&groId=1070#_ftn2
http://portal.farsedu.ir/Portal/LoadModule.aspx?mod_Id=10061&cha_Id=105&pageIndex=7&type=1&groId=1070#_ftn3


 

 

 روزی.روزی با رعایت اساسنامه مدارس شبانهی شبانهانتخاب دانش آموز جهت تحصیل در مدرسه .28

اند با حفظ و اذ تصمیم در مورد دانش آموزانی که با مشکالت اخالقی و رفتاری خاص مواجهبررسی و اتخ .29

ی، در این آیین نامه 84ی گیری در مورد دانش آموزان مشمول مادهرعایت شأن و کرامت انسانی آنان و تصمیم

 بیان امور تربیتی به انتخابچنین مواردی موضوع با حضور مدیر، یکی از معاونین به انتخاب مدیر، یک نفر از مر

 شود.مربیان و مشاور مدرسه )در صورت وجود مشاور در مدرسه( بررسی و تصمیم الزم اتخاذ می

ی شورای مذکور ریاست شورای مدرسه با مدیر است و دستور جلسات شورای مدرسه با نظر اعضا .11مادهء 

ی های شورای مدرسه نیز با مدیر خواهد بود. همهشود. مسؤولیت اجرای تصمیمتوسط مدیر مدرسه تعیین می

 اند برای اجرای مطلوب مصوبات شورا همکاری نمایند.کارکنان مدرسه موظف

 ای ازاست خالصهشود. دبیر شورا موظف دبیر شورای مدرسه در اولین جلسه از بین اعضا تعیین می تبصره.

 مذاکرات یا تصمیمات متخذه هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.

در هر سال تحصیلی مدیر باید در اولین فرصت و حداکثر یک ماه پس از بازگشایی مدارس نسبت به  .12مادهء 

 تشکیل شورای مدرسه اقدام کند. شورای مدرسه حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه خواهد داد.

یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضرین جلسه قابل اجرا شورای مدرسه با حضور اعضا رسمیت می .13مادهء 

 اشد. بمی

 ها و مقررات عمومی کشور و ضوابط وزارت آموزش و پرورش مغایرت داشته باشد.نامهمصوبات شورا نباید با آیین

ی تبصره: در مدارسی که به علت کم بودن تعداد دانش آموز و عدم حضور برخی از افراد موضوع بند الف ماده

 گردد.و وظایف آن به مدیر واگذار می شودنفر باشد شورا تشکیل نمی 3تر از تعداد اعضا کم 10



 

 

 

 . شورای معلمان

و اداری مدرسه و تأمین مشارکت به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی در امور آموزشی، پرورشی  .15مادهء 

ی معلمان در حسن جریان آموزشی و پرورشی و اداری مدرسه، شورایی به نام شورای معلمان با شرکت همه

 گردد. وظایف شورای معلمان به شرح زیر است:معلمان، مربیان و مشاوران مدرسه تشکیل می

ی تحصیلی و مفاد این اهداف مصوب دوره های کاری در چارچوبها و روشنظارت بر هم سویی برنامه .1

 ی.نامهآیین

های آموزشی و پرورشی مدرسه و همکاری در اجرای آن ها و فعالیتی برنامهمشارکت مؤثر و کارآمد در تهیه .2

 پس از تأیید شورای مدرسه.

 أیید.ی درسی با رعایت مقررات مربوط و ارائه آن به شورای مدرسه جهت تبندی برنامهبودجه .3

 های تدریس.بررسی و تبادل نظر پیرامون چه گونگی افزایش اثربخشی روش .4

 اندیشی برای تأمین مشارکت فعال دانش آموزان در فرآیند آموزش و پرورش.چاره .5

ریزی های آموزشی و پرورشی و بررسی علل افت تحصیل دانش آموزان و برنامهتالش در ارتقای کیفیت برنامه .6

 برای کاهش آن.

 های پرورشی، تقویت اعتقادات دینی و اخالقی و آداب اسالمی در دانش آموزان.مشارکت در تنظیم برنامه .7



 

 

 تشویق و تنبیه دانش آموزان. یبررسی و تبادل نظر به منظور هماهنگ کردن نحوه .8

بحث و تبادل نظر و اتخاذ تدابیر مناسب در مورد مسائل آموزشی، پرورشی و انضباطی دانش آموزان و بهبود  .9

 ی مدرسه.اداره

ربط از طریق مدیر های درسی و انعکاس آن به مسؤولین ذیبحث و تبادل نظر درباره محتوای کتاب .10

 مدرسه.

 ی استفاده از وسایل آموزشی، کمک آموزشی و کارگاهی.تبادل نظر و هماهنگی در مورد نحوه .11

 ارائه راه کارهای مناسب برای ترغیب دانش آموزان به منظور انجام مطالعات درسی و غیردرسی. .12

استعدادها و عالئق ایجاد هماهنگی در ارتباط با نحوه و میزان تکالیف درسی دانش آموزان متناسب با نیاز،  .13

 آنان.

های فوق برنامه با مشارکت گیری در خصوص چه گونگی تشکیل کالسریزی و تصمیمهمکاری، برنامه .14

 انجمن اولیا و مربیان و رعایت ضوابط مربوط.

بررسی منابع آموزشی، کمک آموزشی و پرورشی و انتخاب و معرفی کتب، نشریات، نوارهای صوتی و  .15

 استفاده در مدرسه با رعایت سایر مقررات.تصویری جهت 

انتخاب نماینده یا نمایندگان شورای معلمان برای شرکت در شورای مدرسه و انجمن اولیا و مربیان در  .16

 ی شورای معلمان.اولین جلسه



 

 

 ی پیشنهاد به شورایی و ارائهاین آیین نامه 43ی ی تحصیلی دانش آموزان مشمول مادهتعیین پایه .17

 مدرسه.

ی مدیر و در غیاب مدیر بر عهده نایب رییس است که توسط شورای ریاست شورای معلمان به عهده .16مادهء 

وسط ه تگیر اجرای تصمیماتی است کشود. مدیر مدرسه مسؤول تعیین دستور جلسات و پیمعلمان تعیین می

 شود.اکثریت اعضای شورای معلمان اتخاذ می

تواند در صورت لزوم از متخصصین تعلیم و تربیت، معلمان بازنشسته، کارشناسان و مدیر مدرسه می .1تبصرهء 

ی های جهت شرکت در شورای معلمان و تبادل نظر در زمینهمسؤولین آموزش و پرورش و اولیای دانش آموزان 

 مربوط دعوت کند.

ای از شود و موظف است خالصهدبیر شورای معلمان در اولین جلسه توسط اعضای شورا تعیین می .2تبصرهء

 هر جلسه را ثبت نموده و به امضای اعضای شورا برساند.ی مذاکرات یا تصمیمات متخذه

های درسی و هتواند به منظور انجام بهتر وظایف خود نسبت به تشکیل گروشورای معلمان می .3تبصرهء 

 آموزشی اقدام نماید.

االمکان قبل از بازگشایی مدارس و ی شورای معلمان را حتیاند اولین جلسهمدیران مدارس موظف .17مادهء 

 .شود.حداکثر تا ده روز پس از آن تشکیل دهند. جلسات شورای معلمان حداقل هر ماه یک بار تشکیل می

 

 

 



 

 

 

 

    ء   ف ت   س ت                  سپ                 

ازمؤثرترین شیوه های برقراری روابط انسانی در سازمان ها مخصوصا سازمان های آموزشی مانند مدرسه 

مشارکت یعنی مجموعه اقداماتی که میزان نفوذ و مسئولیت کارکنان )معلمان ، دانش "است .  "مشارکت"

ری ، از طریق تفویض اختیار در سطوح مختلف ، افزایش دهد و نوعی آموزان و اولیاء( را در فرایند تصمیم گی

معلمین )باالخص در علوم "حس مالکیت و تعلق را در افرادی که به شکلی با سازمان مربوط هستند بوجود آورد .

پایه( در بسیاری از استانها بیش از هشت ساعت از ساعات روز خود را در مدرسه بسر می برند به همین دلیل 

بیشترین نیرو و انرژی را در آنجا صرف می کنند . با این وضع معلم خود را عضوی متعلق و مؤثر می داند ، لذا 

هر کس دوست دارد که درمدرسه صاحب نظر باشد و در تصمیم گیریها و سازندگی آن سهیم باشد .یقینا هر 

بیشتری گرفته شود از قوت ، استحکام  مدیر مشارکت جو نیز می داند هر چه تصمیم ها با فکر و مشارکت افراد

و درستی باالتری برخوردار می باشد . موضوعات و مسائلی که به نظر و رأی همگان گذاشته می شود ، اشتباهات 

کمتری دارد و به نسبت دخالت آرا و اندیشه دیگران ، دقیق تر و همه جانبه تر خواهد بود . از دید گاه اسالم نیز 

سیاست مدیریت و رهبری است . آنجا که رسول رحیم اسالم دستور داشت در انجام امور با  شورا ، اساس کار و

یعنی با  2"و شاورهم فی االمر فاذا عزمت فتوکل علی اهلل ، ان اهلل یحب المتوکلین"مؤمنان به مشورت بپردازد . 

خداوند توکل کنندگان را مردم در امور یا کارها مشورت کن و آنگاه که تصمیم گرفتی به خدا توکل کن که 

آیا من شما را در حالی که اکراه دارید  3"انلزمکموها و انتم لها کارهون"دوست دارد . یا قرآن کریم می فرماید :

مجبور به انجام کاری می کنم ؟ معنی سخن پیامبر این است که آن حضرت نظر و رضایت افراد را در امور در 

اشی ن "شورا"دار به کاری نمی کردند . یا اختصاص سوره ای از قرآن با عنوان نظر می گرفتند و کسی را به زور وا

از اهمیت مشورت در اسالم است .جلسات شوراها بطور اعم کانون بررسی نظرات، ایده ها و عقاید است و شورای 

د رآموزشی مظهر و محل اتخاذ تصمیمات گروهی است که حس مسئولیت پذیری ، مشارکت ، عضویت و تعلق ف

را به گروه تقویت می کند . همچنین شورا نمادی از رهبری ، تدبیر ، آزاد اندیشی و احترام به کرامت انسانی از 

سوی مدیر است .بدین ترتیب مدیران می توانند با تکیه بر اصول ، شورا های مدارس را تقویت کرده کارها و 

تنی بر مشارکت جویی می تواند مدرسه را در وصول تصمیمات خود را بر پایه مشورت استوار سازند . مدیریت مب

به اهداف آموزشی و تربیتی یاری رساند . تالش جهت جلب مشارکت فکری و عملی معلمان در برنامه ریزی 

مدیران خصوصا در سالهای اخیر مشهود است لیکن نکاتی از عوامل تأثیرگذار بر تشکیل شورای معلمان می توان 

 ظران و مدیران مجرب قابل تأمل و بررسی بیشتر می باشد . یافت که از سوی صاحب ن

انسان موجودی اجتماعی است که نیازها و خواست های او جز با همکاری و همیاری و تبادل نظر فکری برآورده 



 

 

نمی شود. انسان با کمک و همفکری توانسته است به اختراعات و اکتشافات بزرگ و بهره برداری از آن دست 

رفت علم و تکنولوژی هرچه بیشتر این کار جمعی و تبادل اطالعات وآرا و نظرات را در میان انسان ها یابد و پیش

ملت ها و دولتها بیشتر و بیشتر می نماید. تصمیم گیری های اجتماعی در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی و 

 بیشتر شرکت داشته باشند و اقتصادی وقتی دقیق تر و درست تر خواهد بود که افراد صاحب نظر در تنظیم آن

تصمیم ها هرچه بیشتر در معرض نظرخواهی و تبادل افکار و اندیشه های مختلف قرار گیرند. برخورد اندیشه ها 

به صورت پیوسته و صحیح می تواند نقایص و نارسایی های تصمیم گیری و اجرا در مجامع مختلف از بین ببرد 

و دقیق تر نماید. این موضوع را هم عقل می پذیرد و هم تجربه تاریخی  ونتایج به دست آمده را هر چه کامل تر

تایید می کند که همواره چند فکر بهتر از یک فکربوده و تصمیمی که از تبادل نظرات و برخورد اندیشه های 

ه تافراد مختلف به دست آید کامل تر و بهتر از تصمیمی است که به وسیله یک فرد و بدون مشورت دیگران گرف

 شده و این همان فلسفه وجودی شور و شورا در سازمان ها و موسسات و جوامع مختلف می باشد. 

اهمیت مشاوره و شورا دراسالم اسالم که کامل ترین و بهترین قوانین را برای حرکت انسان به سوی سعادت و 

نی را درحرکت به سوی خوشبختی دار است و براساس سرشت انسان استوار بوده و رشد انسان و جامعه انسا

کمال مطلق که همان اهلل است تضمین می کند، قطعاً نه اهمیت مشاوره و شورا را درتعالی جوامع انسانی نادیده 

نگرفته بلکه به اندازه ای به آن ارج نهاده که حتی یک سوره به نام شورا نام گذاری شده است. به منظور نشان 

ستعدادها و تبلور و تصفیه اندیشه ها در رابطه با مشاور و شورا الزم است دادن دیدگاه قرآن نسبت به شکوفایی ا

به منابع اسالمی درخصوص این موضوع رجوع کنیم تا قبل از هر چه چیز ضرورت وجودی شورا و اهمیت آن از 

 نظر اسالم روشن شود. 

 جایگاه شورا در اسالم :

 

صورتهای گوناگون اشاره کرده است که یکی از آنها را قرآن قرآن در سه جای مختلف به شور و شورا به  -الف

و الذین استجابوا  38سوم: شورا آیه  -159دوم: سوره آل عمران آیه  -233بیان می کنیم. اول: سوره بقره آیه 

لربهم و اقامو الصلوه و امرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون و آنان که دعوت پروردگار را اجابت کردند و بر 

 ی داشتند نماز را و کارشان با مشورت یکدیگر است و آنچه روزی دادیمشان انفاق می کنند.پا

سخنان پیامبر و ائمه علیه السالم پیامبر و امامان بزرگوار درجاهای مختلف اهمیت شور و شورا بیان کرده  -ب 

وره والعقل کالتدبیر. هیچ المظاهره اوثق من المشا-1اند که ما در اینجا به ذکر دو مورد بسنده می کنیم. 

 پشتیبانی قوی تر از مشورت نیست و هیچ عقلی بهتر از تفکر و تدبیر نیست. 

 پیامبر صلی ا... علیه و آله

 



 

 

آفه المشاوره انتقاض االراء. آفت مشورت، شکستن رای هاست. مشورت و جایگاه آن درمدرسه شورا و مشاوره -2

می مورد توجه خاص قرارگرفته است. مشورت با مردم درمسائل یکی از مباحث مهمی است که در فرهنگ اسال

مختلف زندگی و جامعه باعث رسیدن به راه حل های بهتر و دقیق تر و جلوگیری از تکرار اشتباهات می باشد. 

یکی از ارکان مهم جامعه مدرسه می باشد. که تصمیم گیری صحیح مبتنی بر تعلیم و تربیت اسالمی در آن از 

ژه ای برخوردار است. دراین تصمیم گیری مسئولین مدرسه و معلمین نقش ویژه ای را ایفا می کنند. اهمیت وی

که تحت عنوان شورا می توان آن را مورد بررسی و نقد قرارداد. شورای معلمان جمعی است از معلمان و اداره 

ورشی واداری آموزشگاه و تامین کنندگان مدرسه که به منظور بحث و تبادل نظر و هماهنگی درامور آموزشی، پر

مشارکت معلمان درحسن جریان آموزشی، پرورشی و اداری مدرسه تشکیل می گردد. دنیای پر تحول امروز با 

تغییرات سریع و مداوم همراه است. پاسخگویی به نیازهای امروز و فردای دانش آموزان ایجاب می نماید که 

د به دانش آموزان ارائه گردد. تغییر و تحول در محتوا و روش، دانش روز، در قالب روش های متناسب و جدی

بدون مشورت و کمک متقابل معلمان با یکدیگر امکان پذیر نیست و این امر در شورای معلمان که محیطی برای 

تبادل تجربه هاست، بهتر تحقق می یابد. برای دست یابی به این نیاز الزم است شورای معلمان را تجهیز کرد و 

                 وی را درمدرسه ایجاد نمود که در آن آموزش بامحیط اجتماع و تحوالت آن انطباق یابد. ج

 اهداف وفواید شورای معلمان:                                                                        

موقعیتی برای بهبود جو سازمانی و  -2محلی برای باالبردن مهارت و کارایی معلمان در اثر آموزش در شورا -   1

محلی برای بازگویی، تجزیه و تحلیل و بررسی هدف های  -3افزایش روحیه کارکنان و ایجاد الفت بین آنها 

د برای هدایت و راهنمایی همکاران جوان و وسیله ای سودمن -4تعلیم و تربیت درکل و اهداف مدرسه در جزء. 

 -7امکانی برای ارزیابی افراد از خود و دیگران.  -6محلی برای تصحیح روش ها.  -5آماده سازی معلمان جدید. 

ایجاد احساس شخصیت و  -8محلی برای بررسی مسائل آموزشی، درسی، رفتاری و اخالقی دانش آموزان. 

ردن، محاسنی همچون تفقد از نیروها و دخیل کردن آنها در تصمیم سازی، مسئولیت در معلمان. در مشورت ک

 شکوفایی استعدادها گزینش بهترین رای، ایجاد انگیزه و عالقه برای اجرای تصمیم نهایی، نهفته است. 

 

 

 

 

 



 

 

  -راهبردهای بهبود و غنی سازی شورای معلمان 

تشکیل شورا با برنامه و اطالع و  -افزایش اطالعات معلمان از اهمیت و نقش شورا و وظایف و اختیارات آنها. 

مشخص نمودن  -دعوت قبلی باشد و ساعت شروع و خاتمه آن با استفاده از نظرات معلمان تنظیم و اعالم شود. 

در زمینه بحث موردنظر جمع آوری کنند.  موضوعات مورد بحث در جلسات، تا شرکت کنندگان بتوانند اطالعاتی

مشخص نمودن مکان شورا و توجه به مواردی از جمله گنجایش، نور، دما، صندلی، وسایل صوتی، دور از سر و  -

متکلم وحده نبودن مدیر در  -اختصاص لحظات اولیه شورا به شنیدن نقطه نظرات همکاران.  -صدا بودن و... 

های شورا به نحوی که عالقه معلمان رابه فعالیت های حرفه ای افزایش داده و  تنظیم برنامه -جلسات شورا. 

انتخاب دبیر جلسه برای نوشتن گزارش هر جلسه و تعیین رابط میان مدیر و معلمان  -باعث ایجاد انگیزه شود. 

 آگاهیتشکیل شورا به منظور آشنایی و  -به منظور طرح نظرات معلمان و مشخص کردن موضوع نشست بعد. 

معلمان از شیوه نامه ها، قوانین، شرح وظایف، امتحانات، نظام نمره دادن،الگوهای تدریس، روش های نوین 

بحث در مورد دانش آموزان مشکل دار و ارائه راه  -ارزشیابی و نحوه فعال سازی دانش آموزان در فرآیند آموزش. 

ش آموزان، مطرح نمودن مشکالت واقعی مدرسه حل های مناسب و مطلوب به منظور حل مشکالت این گونه دان

اداره کردن شورا توسط  -پیگیری مداوم تصمیمات اتخاذ شده در جلسات شورا  -و تبادل نظر پیرامون حل آنها. 

 -بحث و تبادل نظر در خصوص تقویت روابط مربیان، معلمان و اولیای دانش آموزان.  -معلمان به صورت نوبتی. 

و مستمر، و بیان اهداف آموزش، انتظارات مدرسه از کارکنان، مالک های دقیق ارزشیابی  برگزاری جلسات منظم

تشکیل شورای معلمان به صورت کارگاه آموزشی  -از عملکرد و راه های باز خورد آن به وضوح و به طور روشن. 

دید از مراکز علمی )در تشکیل شورا در قالب باز -به نحوی که استاد از خارج و دستیار از خود معلمان باشد. 

تشکیل جلسه به منظور آگاهی از مشکالت معلمان )در صورت قابل  -خارج از مدرسه( و بحث و نقد مشاهدات. 

شرکت مدیر در جلسات شورای مدرسه و فرصت دادن  -طرح بودن( و بحث و تبادل نظر در مورد حل مشکالت. 

 -دف مشترکی که هست و نتیجه گیری الزم از هر جلسه. به معلمان برای اظهار نظر خود، و هدایت جلسه به ه

برگزاری جلسات به منظور رسیدن به هدف نه انجام وظیفه و  -برخورد مناسب مدیر مدرسه با نظرات معلمان. 

تدریس معلمان در شورا به صورت نوبتی به منظور مجهز شدن معلمان به  -ظاهرسازی و به خاطر رفع تکلیف. 

وت دع -نمایش فیلم های تربیتی و آموزشی در شورا و بحث و تبادل نظر درباره آن ها.  -یس. الگوهای برتر تدر

از مسئوالن اداره جهت شرکت در جلسات شورا به منظور آشنایی نزدیک با مسائل، مشکالت و نقطه نظرات 

باعث خستگی  با اجتناب از طرح مسائل حاشیه ای، نگذاریم مدت زمان جلسات شورا طوالنی، و -معلمان. 

دعوت از استادان مجرب و متخصص در خصوص آموزش مسائلی نظیر نحوه تهیه طرح درس،  -همکاران شود. 

عدم سرزنش و تحقیر معلمان توسط مدیر مدرسه در جلسات -نحوه تدریس، نحوه به کارگیری فن آوری و... 

 -ن با سایر موسسات علمی و آموزشی. ارائه مقاالت علمی توسط معلمان در شورا و آشنا کردن معلما -شورا. 



 

 

تاکید به وقت شناس  -دعوت از صاحب نظران مسائل تربیتی و مسئوالن شهر،برای پربار کردن جلسات شورا. 

طرح م -بودن شرکت کنندگان، آشنایی با موضوع بحث، ارائه تجربیات خود و احترام به نظرات و عقاید دیگران. 

جمله روش های نوین تدریس، روش های آزمون سازی، طراحی و تولید نمودن مشکالت شغلی معلمان، از 

تنظیم محتوای شورا به گونه ای باشد که  -وسایل کمک آموزشی و نحوه استفاده از آن ها در جلسات شورا. 

عالوه بر افزایش اطالعات علمی و حرفه ای، به طرح خالقیت و ابتکار معلمان بپردازد و به حل مشکالت آنان 

دعوت از اولیای متخصص دانش آموزان در جلسات شوراهای پایه ای برای رفع مشکالت آموزشی و  -کند. کمک 

اداره کننده جلسه باید وقت شناس خوش برخورد، مسلط به مسائل مورد بحث و بی طرف باشد.  -پرورشی. 

را به صورت مکتوب به مدیر ارائه مطالب مورد بحث در هر جلسه شو -ضمنا توانایی اداره جلسه را داشته باشد. 

 مدرسه و پیگیری مدیر برای رفع مشکالت مطروحه در شورا. 

 

  زمان :

زمان مناسب ، زمانی است که بتوان بیشترین بهره را از نیرو و انرژی افراد در راستای اهداف جلسه بدست آورد . 

ا تداخلی نداشته باشد . معموال تمام شرایطی که افراد خسته نباشند یا کارها و مسئولیتهای دیگر آنها با شور

طول هفته به کالس و درس و برنامه های اجرایی مدرسه اختصاص دارد و زمان یا ساعت معینی برای جلسات 

شورا پیش بینی نشده به همین دلیل، مدیران جدی و عالقمند نیز نمیتوانند برنامه ریزی دقیقی برای شوراهای 

خواسته باشند جلسات را در ساعات رسمی مدرسه قرار دهند دانش آموزان خود داشته باشند . اگر مدیران 

بالتکلیف و سر گردان می شوند و معموال مصلحت نمی دانند که آنها را به حال خود رها سازند . تعطیل کردن 

 دارد . مدرسه نیز خود مشکالت دیگری از قبیل بی نظمی در رفت و آمد ، نبودن اولیا، در منزل و غیره را در بر

از طرف دیگر اگر شورا در ساعات غیر رسمی و خارج از ساعات کالس تشکیل شود به دلیل اینکه معلمان خسته 

و کم حوصله هستند و عده ای از آنها نیز در بیرون از مدرسه گرفتاریهایی دارند ، اجبارا نمی توانند درمدرسه 

 بمانند ، در نتیجه کار شورا مختل می شود . 

یق مدیران در زمان برگزاری شورای معلمان در شیوه ی اجرا و عمل به دستورالعمل ها به صورت اعمال سال

متفاوت ، موجب شده که در اثر بخشی تشکیل شورای معلمان در رسیدن به اهداف مورد نظر جای تأمل وجود 

 داشته باشد . 

پیشنهاد می شود برنامه ریزان و  به هر تقدیر ، نظر به اهمیت و ضرورت شورای آموزشی و تربیتی معلمان

سیاستگزاران وزارت متبوع در این امر مهم و حیاتی دقت نظر بیشتری به خرج داده و تشکیل جلسات را همان 

طور که جزء وظایف رسمی قرار داده اند ، به همین تربیت شرکت در جلسات شورا را با ایجاد زمینه های الزم از 

مان و دبیران به حساب آورند . مثال شورای معلمان ماهی یک بار در برنامه وظایف و مسئولیتها ی رسمی معل



 

 

هفتگی گنجانده شود . بدین ترتیب که با تنظیم برنامه و تغییراتی در ساعات مدرسه و کالسها )تقسیم ساعات 

نبندی درسی آن روز( ، زمانی را به تشکیل شورای معلمان اختصاص دهند . در این صورت الزم است جدول زما

تشکیل جلسات به اطالع اولیاء و اداره متبوع رسانده شود . یا منظور کردن ساعت اضافه جهت حضور معلمان در 

ساعت در ماه  2جلسات خارج از وقت رسمی برای دبیران، خصوصا مقطع متوسطه و پیش دانشگاهی . )حداکثر 

 ) 

 

  مکان :

تشکیل شورا مؤثر باشد مکان برگزاری جلسات شورا است .  یکی از عواملی که می تواند در ایجاد زمینه مناسب

معموال کتابخانه یا اتاق دیگری که دارای ظاهری مطبوع و آرام باشد برای تشکیل جلسات ، مکانی مناسب است . 

از آنجا که شرکت در بحث و تبادل نظر معلمان مورد نظر است باید ترتیبی داد که بتوانند یکدیگر را در موقع 

ل جلسه شورا ببینند . بهترین سبک ، دور هم نشستن است بطوریکه هیچیک از اعضای شورا اعم از معلم تشکی

 یا مدیر مجزا و دور نباشند . شکل ظاهری باید نشانی از وحدت و یگانگی باشد . 

 نحوه اداره جلسات: 

ار که در اداره کردن جلسه بکبا توجه به اینکه موفقیت و پیشرفت جلسات تا حد زیادی بستگی به مهارتی دارد 

 برده می شود الزم است مدیر یا یکی از اعضاء )با توجه به توانایی و مهارت( رئیس شورای معلمان شود . 

  وظایف رئیس شورا:

 . فراهم کردن محیطی آرام و دور از قیود اداری ، درعین حال آماده برای کار جدی 1

 خوشایندی از شرکت اعضای  . بهره گیری از روشهای دوستانه و ابراز2

 . بیان دستور جلسه و تذکرات و توضیحات الزم 3

. ایجاد فرصت اظهار نظرکردن برای همه اعضای شورا ، و جلوگیری ازتسلط عده ای معین برشورای معلمان 4

w\5 . هدایت صحیح جریان مذاکره و بحث پیرامون موضوع و دستور جلسه . 

 رسشها یا برخی از مطالب طوالنی که باعث رکود بحث و مذاکره شود . . روشن کردن مفهوم و مقصود پ6

 . بیان صریح مسایلی که باید در مورد آن تصمیم گرفت و جلب نظرات موافق یا مخالف اعضای شورا 7

 . جمع بندی مباحثات ونتیجه گیری از مذاکرات 8

 . مشخص نمودن تصمیمات و مسئول پی گیری مصوبه ها 9

 ر ثبت نظرات و مصوبه های جلسه . مراقبت ب10

 . ایجاد فرصت برای استراحت و رفع خستگی 11



 

 

 

  موارد قابل طرح درجلسه شورا :

 . آشنایی با روشهای تدریس معلمان 1

 . معرفی کتابها ، مجالت و نشریه های جدید 2

 . سخنرانی صاحبنظران و مقامات علمی و اداری آموزش و پرورش 3

 وزشی و تربیتی . نمایش فیلم های آم4

 . رسیدگی به مسائل و موضوعات بر حسب شرایط و نیازهای خاص آموزشگاه و به نظر میرسد : 5

 . آشنایی با آخرین دستورالعملها و بخشنامه های ارسالی اداره متبوع 6

 . تصمیم گیری در موارد خاصی که طبق آئین نامه اجرائی به عهده شورا است 7

ارائه و اتخاذ شده و  "شورای دانش آموزی"و  "انجمن اولیاء و مربیان"که در جلسات  . مطالب یا مصوبه هایی8

الزم است جهت بررسی توسط نماینده شورا یا اعضای انجمن به اطالع دبیران رسانده و تصمیمات مشترک اتخاذ 

 گردد 

 . بررسی علل افت تحصیلی دانش آموزان و برنامه ریزی برای رفع آن 9

 . …زان و چگونگی تکالیف درسی دانش آموزان در اوقات فراغت و. تعیین می10

  علل رکود جلسات شورای معلمان :

 . عدم باور و نداشتن شناخت کافی برخی از مدیران به تأثیر شورا 1

 . عدم برنامه ریزی و کم محتوائی جلسات )نداشتن دستور جلسه و آماده نبودن مدیر( 2

 ات . عدم اداره صحیح و مؤثر جلس3

 . عدم رعایت نظم و انضباط از سوی برخی از مدیران 4

 . مناسب نبودن زمان و مکان برگزاری جلسه و عجله در شروع و ختم جلسه 5

 . عدم ارائه گزارش از اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده در جلسات شورا 6

 . عدم توجه به توانایی معلمان و متکلم الوحده بودن مدیر 7

 وجود وسایل پذیرایی و جاذبه های الزم برای تشکیل و ادامه جلسات . عدم 8

 وجود معلمین کسل ،بدبین و کسانی که همیشه چوب الی چرخ می گذارند.  - 9

 وجود معلمینی که بدعت و نوآوری را با طعنه و کنایه و استهزاء کنسل می کنند!  -10

 و می توان اضافه نمود که : 

 علمان به تأثیر حضور آنان در جلسات . عدم باور بعضی از م1

 . عدم وجود انگیزه و رغبت کافی در معلمان برای شرکت در جلسات 2



 

 

 . مشغله معلمان به دالیل مختلف اقتصادی 3

 . عدم آموزش و نظارت الزم از سوی ادارات و کارشناسی ها در خصوص تشکیل و کیفیت جلسات 4

 سات در روند آموزش و پرورش آموزشگاه . عدم نتیجه گیری محسوس از تصمیمات جل5

 . عدم تمایل به کار گروهی و گرایش به فرد گرایی در مدارس 6

 عدم حضور کارشناسان مشاوره ، روانشناسی ،مدیریتی ، کارشناسان اداره ویکنواحتی جلسات  -7

 معلمین معتقدند در جلسات شورا چیز تازه ای یاد نمی گیرند  -8

 د این تصمیمات هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد. و مدیر هم نمی تواند کاری بکند معلمین باور دارن -9

محافظه کاری بیش از حد مدیر و معاون مدرسه و خرده گیری اداره به برخی ایده های طرح شده جدید  -10

 در جلسات و یا اقدامات نو آورانه در آن .)عدم تشویق نوآوری( 

 

  ت شورا :پیشنهاداتی در کیفیت بخشی جلسا

 ماریون هینز در رابطه با افزایش اثر بخشی جلسات و ثمر بخش کردن آنها پیشنهادات زیر را ارائه می دهد 

 . شرکت کنندگان در جلسات فرصت داشته باشند که در تهیه دستور جلسات شرکت کنند . 1

 . تسهیالت الزم و کافی و راحت پیش بینی شود . 2

 اب شود . . زمان و مکان مناسب انتخ3

 . افراد فرصت بیان نقطه نظرات خود را داشته باشند . 4

 . نظر افراد در تصمیمات ملحوظ شود . 5

 . از وسایل سمعی و بصری مناسب استفاده شود . 6

 بهره گیری درست از جلسات شورای آموزشی: 

و شوراهای آموزشی اثر رعایت نکات زیر در بهره گیری درست از جلسات  8از نظر دکتر سید محمد میرکمالی

 چشمگیری در فرایند تشکیل جلسات دارد : 

 . اگر مطمئن هستید که به اندازه کافی برای بحث و اداره جلسه موضوع و مطلب دارید جلسه را تشکیل دهید . 1

 . بدانید که آمادگیهای قبل از تشکیل جلسه کمتر از خود جلسه نیست . 2

 های شرکت کنندگان شرط الزم تشکیل جلسه است . . در نظرگرفتن ویژگیها و آمادگی3

 . برای همه شرکت کنندگان جهت اظهارنظر فرصت مساوی قائل شوید . 4

 . همدلی و همکاری شرکت کنندگان از شرایط اثر بخش جلسات است . 5

 د . اده نکنی. سعی کنید بی طرف باشید . از قدرت خود برای تحت الشعاع قرار دادن جلسه و اظهار نظر ها استف6

 . به شرکت کنندگان طوری آزادی بدهید که بتوانند آزادانه و به طور شفاف نظرات خود را بیان کنند. 7



 

 

 . در صورتجلسه یا گزارش تنظیمی همه موارد تصمیم گرفته شده را بگنجانید . 8

 . از روشهای برانگیزنده دراداره جلسه استفاده کنید . 9

ب اقتضای جلسه ، به بعضی از افراد مسئولیتهائی برای بررسی یک موضوع و ارائه . در صورت امکان و برحس10

 گزارش محول کنید . 

 . در بحث ها ، ارائه اطالعات و نتیجه گیری از روش حل مسأله استفاده کنید . 11

 . تا می توانید از اسناد ، مدارک ، فیلم ، چارت و نظایر آن استفاده کنید . 12

 پی گیری اجرای تصمیمات ،جزو جدائی ناپذیر اداره جلسات است . . بدانید که 13

 

 راهکارهایی که در این راستا می تواند مؤثر باشد : 

 . بهسازی نگرش مدیران نسبت به اهمیت مشارکت و نقش مثبت آن در سازمان 1

 میم گیری . بهسازی نگرش کارکنان و معلمان نسبت به نقش مؤثر آنان در فرآیند تصمیم سازی و تص2

 . آموزش مدیران و ایجاد تقویت مهارت های روابط انسانی 3

 . آموزش تئوری و کارگاهی برای مدیران و معلمان درجهت فعال سازی جلسات 4

 . در نظر گرفتن زمان و مکان مناسب 5

 . شرکت مدیران رده های باال در جلسات و نظارت بر کیفیت جلسات 6

 و باز خورد مناسب و اطالع رسانی از نتایج اقدامات صورت گرفته . پی گیری مصوبه های جلسات 7

 . گنجانیدن شاخص هایی در فرم ارزشیابی مدیران و معلمان 8

 . تقدیر از معلمان و مدیران مشارکت جو و فعال در جلسات شورا ، مدیران و هفته گرامیداشت مقام معلم 9

حساسات همکاران و بیان عواطف و احساسات مثبت و مؤثر . جلب مشارکت کارکنان با توجه به نیاز ها و ا10

 نسبت به عملکرد آنان و . . . 

 

 

 

 

 چکیده و نتیجه :

مشارکت فرآیندی است که از مناظر فلسفی ، اجتماعی ، مدیریت و روانشناسی دارای پشتوانه های قوی اعم از 

 نظری ، عملی و تجربی می باشد . 



 

 

یین نامه شوراها و چگونگی اعضا و شرح وظایف هریک را طرح کردم تا با دقت باتوجه به اهمیت موضوع ابتدا آ

بیشتری به این موضوع پرداخته شود سپس راهکارهای هر قسمت را جداگانه طرح کردم در پایان فهرست وار 

 نتایج این مقاله را بیان می کنم که عمده ترین آن ها عبارتند از: 

بهبود، بهسازی، احساس تعلق، ایجاد عالقه مندی کسب مهارت نیروهای  ( شورای معلمان نقش به سزایی در1

انسانی دارد. شورای آموزشی محل خوبی برای شناخت مشکالت ارائه راه حل، ایجاد روحیه تعاون و همکاری و 

 دهها فایده دیگر است. در واقع مغز و قلب هر سازمان آموزشی شورای آن سازمان است

ان در درجه ی اول تالشی از مبنای اسالمی، علمی و فلسفی آن است بر اساس پژوهش ( ارزش و اعتبار معلم2

های انجام شده هر چه تصمیمات با فکر و مشارکت افراد بیشتری گرفته شود ، از استحکام و درستی باالتری 

ه نسبت برخوردار است مسائلی که به نظر و رای همگان گذاشته می شود از خطای کمتری برخوردار است و ب

از دیدگاه اسالم نیز مشارکت و شورا اساس کار مدیریت  -دخالت آرا زیادتر، و همه جانبه تر خواهد بود. الف

آموزشی است اسالم هیچ مدیریتی را در بی نیاز از مشورت نمی داند رسول گرامی اسالم نیز دستور یافت با 

وان شورا و تاکید بر این که اصوال مشورت کردن مومنان به مشورت بپردازد شاید اختصاص دادن سوره ای به عن

از ویژگی های مومنان است ناشی از همین سیاست اسالمی است. بالعکس مدیریت در اسالم مخالف خود 

کامگی، خود محوری و سلطه گری است. ب( از دیدگاه علمی مدرسه یک نهاد اجتماعی است که باید به روش 

لیت یا منافعی دارند اداره شود. در عین حال مدرسه یک سازمان گروهی و با کمک همه کسانی که مسئو

تخصصی است که دبیران، معلمان یا استادان با سالها آموزش و تجربه و تکیه بر علم و تخصص خود به انجام 

وظیفه می پردازند هیچ مدیری نمی تواند ادعا کند که امور مدرسه را بدون دخالت و اظهار نظر اعضای آموزشی 

حل می کند شورای معلمان وسیله ی بسیار خوبی برای اطالعات افکار و اندیشه هاست. اصوال تعلیم و اش 

از دیدگاه فلسفی سه نظریه مدیریتی یعنی مدیریت بر  -تربیت نیاز به اندیشه، تفکر و بافتن راه حل دارد. ج

ازمان و احساس رضایت آنها از مبنای اهداف، کنترل کیفیت جامع و مدیریت کیفیت جامع بر مشارکت افراد س

 این مشارکت به عنوان یک نیاز انسانی است. 

شورای معلمان بهترین مرکز تصمیم گیری شورایی در همه سازمان های آموزشی راه حل را مانند بچه فکری  -3

به رو روخود دوست می دارند و از آن دفاع و پشتیبانی می کنند . چنانچه تصمیم گرفته شده بعدها با موفقیت 

شود همه ی افراد خود را در آن سهیم می دانند. اگر بالعکس تصمیم در حین اجرا بنا به دالیلی با شکست 

مواجه شود افراد مدیر را تنها نمی گذارند و شکست را بر گردن او نمی اندازند و همگان خود را در شکست یا 

منجر به همکاری عمومی برای رفع مشکل یا پیدا عدم موفقیت سهیم می دانند. چنین جو و روحیه ای می تواند 

 کردن راه های جدید موفقیت شود.



 

 

معلمان انتظار دارند در مسائل مدرسه مشارکت داشته باشند. به گفته ی او مشارکت در امور مدرسه نوعی   -4

ها ، تامین صدا داشتن یا دادن حق اظهار نظر است چنانچه این حق به افراد داده شود سبب توسعه ی مهارت 

نیاز های روانی ، افزایش ادراک بهتر از سازمان، توزیع قدرت نفوذ ، کاهش نابرابری ها، افزایش روحیه ی کنترل 

فردی و گروهی ، افزایش بهره وری ، افزایش درجه مداخله و تعهد در امور سازمان ، افزایش انگیزه ، رضایت 

 های بهتر انجام کار می شود.شغلی، نو آوری و خالقیت و یافتن راه ها و روش 

شورای مدرسه وسیله ی با ارزشی برای ارزیابی افراد از خودشان و دیگران است وقتی مدیر با یکی از معلمان  -5

گزارشی از موفقیت معلمی می دهد در حقیقت نوعی ارزیابی ازمعلم مورد بحث به عمل می آید در همین زمان 

اندیشند و خود را با این معلم مقایسه می کنند و این نوعی ارزشیابی از  سایر معلمین نیز به روش کار خود می

 خود به شمار می رود.

شورای معلمان مدرسه سبب رشد شخصیت، خود رهبری و بلوغ افراد می شود و وقتی دبیران در امور  -6

د احساس ارزش و سازمان آموزشی شرکت داده می شوند و آنها وجود خود را در سرنوشت مدرسه موثر می بینن

شخصیت می کنند منظور از خود رهبری یافتن توان بررسی مسائل و مشکالت به وسیله ی معلمان و ارائه راه 

 حل و در نهایت به گردش در آوردن امور مدرسه و بلوغ به مفهوم پختگی . کسب تجربه و انجام کارها است. 

است می تواند به مباحثی چون روش های تدریس ،  شورای معلمان با عنایت به اینکه یک کارگاه آموزشی -7

آخرین یافته های تعلیم و تربیت ، روش های اجتماعی کردن افراد ، روش های ساختن تست ها ، شیوه های 

درست ارزشیابی و نحوه ی برقراری رابطه با اولیا، آخرین یافته های یک رشته ی علمی مقررات انضباطی ، روش 
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