
 

 

 معلم خوب ویژه گی های

 

 :فزدی ّیژٍ گی ُبی 

 

ضْد ّ ثَ  ثب لجخٌذ ثَ صٌف داخل هی ُویطَ خْةهؼلن  *

 دُذ. ضبگزداى سالم هی

 صْرت هْثزَ ث ُز لسظَ اس ذ ّکٌ هؼلن خْة ّلت را ضبیغ ًوی *

  کٌذ. استفبدٍ هی آهْسش ضبگزداىخبعزَ ث

 هسلکی ّکٌذ ّ سغر هؼلْهبت  ُویطَ هغبلؼَ هی هؼلن خْة *

  ثزد. آفبلی خْد را ثبال هی

ُبیص ، کوجْد ُب ّ ًب رسبئی کٌذ تب ضؼفِب تالش هی هؼلن خْة *

ًبهَ درسی ثز ُوَ رّسٍ ثب اّ .سبئی ّ اصالذ ًوبیذرا ضٌب

ثَ  ّ آراهصثب هسجت ضْد ّ  آهبدٍ گی کبهل ثَ صٌف داخل هیّ

 دُذ. خْاة هی توبم پزسص ُبی ضبگزداى

کٌذ  سؼی هی ّ ثْدٍز تالش ّ پ ثزدثبر، ثب گذضت هؼلن خْة، *

در هکتت ّ پذیزی  هسئْلیت ّ، صذالت کَ اس ًظز ّظیفَ ضٌبسی

 اختوبع ًوًَْ ثبضذ.

     سبسًذٍ گبى،هسئْلیي ،داًذ کَ ضبگزداى اهزّس هی هؼلن خْة* 

ضخصیت، کزاهت، ثَ  ثَ ُویي خبعز .ّ رُجزاى  فزدای خبهؼَ اًذ

  گذارد. ضبى ازتزام هی تزیثی

 

 

 هکتت ّ ُوکبراًص:  خْة ثب ادارۀ هؼلن رفتبر

 

، ُوکبری ّ کٌذ تب ثب ایدبد ُوجستگی سؼی هی هؼلن خْة* 

درسی ّ ،هطکالت اداری ُن ثب سبیز استبداى ّ ادارٍ هکتتتفب

 خْد را تطخیص دادٍ ّ راٍ زل هٌبست را خستدْ ّ اػوبل ًوبیذ.

لی کَ ثَ رضذ ّ تزرسیذى ثَ یک ُذف هطتزک، * هؼلن خْة ثزای

ُوکبراًص ُوبٌُگ ػول هی کٌذ  ثیٌدبهذ ثب آهز ّ سبیزداى ضبگز

 ّ اس زبل ضبگزداًص ثبخجز است.

ضبى ّ ادارٍ  پل راثظ هیبى ضبگزداى ّ ّالذیي * هؼلن خْة

 هکتت هی ثبضذ.

 



 

 ؼلن خْة ثب ضبگزداى ّ اّلیبی آًِب:ه رفتبر

 
، سلْک ّ ػولکزد ، رفتبرُز هبٍ یکجبر در اللال هؼلن خْة* 

، تب در یبثذ کَ آیب کٌذ هیکوک ضبگزداى ارسیبثی  بخْد را ث

 ؟راضی ُستٌذ یب ًَ اس ضیٍْ ثزخْرد ّ عزس تذریس اّ ضبگزداى

، دّستی ػتوبد، ایک فضبی ضبد ّ هولْ اس صویویتهؼلن خْة،  *

  کٌذ. در صٌف  ایدبد هی خْد ثزای ضبگزداى را ّ ُوکبری

، دّست هغوئيَ صفت اّ را ث صگزداًکسی است کَ ضب * هؼلن خْة

 اػتوبد کٌٌذ. ثَ اّ ّ ثطٌبسٌذ خْد صبدق هِزثبى ّ

هطکالت  ثلکَ .گیزد ًوی ثی خب کبر ضبگزداى ایزاد اس هؼلن خْة

 کٌذ. تالش هی ِبخبعز زل آًَ لسْسی ثرا تطخیص ّ ثب د اىضبگزد

ثَ کزاهت اًسبًی ّ ضخصیت توبم ثذّى ُز گًَْ تجؼیضی  اّ

 گذارد. ازتزام هی ضبگزداى 

، تسمیز ّ تِذیذ ًوی را تُْیي اىگبٍ ضبگزد لن خْة ُیچهؼ 

، صبدلبًَ ّ هزتکت اضتجبٍ ضْد خْدش کَ در صْرتی ّ کٌذ.

 .خْاُذ هؼذرت هیکٌذ ّ اس ضبگزداى  صویوبًَ اػتزاف هی

 

 در کزدى خبعز ازسبس هسئْلیتَ را ث هؼلن خْة ضبگزداى *

رٌُوبئی  کوک ّّ هسیظ سیست لْاسم هکتت  صٌف، ّزفبظتًظبفت 

 کٌذ. هی

ّ  اس هسبیل گًْبگْى آگبٍ هی کٌذرا  لن خْة ضبگزداىهؼ *

  سِن  ،در صٌف ُب ر تصوین گیزیدتب  ًوبیذ طْیك هیت

 گیزًذ. ث

ثبضذ،  یضبگزد خْث ش ُوْارٍ خْد کسی است کَ  هؼلن خْة *

، هِبرت ّ تدزثَ خْد ّ سغر آگبُی یؼٌی ثذّى تْلف ثیبهْسد

 را ثلٌذ ثجزد.

 ا در خْد تمْیت هیی راصالذ ّ اًتمبد پذیز یَرّز هؼلن خْة *

کٌذ تب ایي رّزیَ را ثَ ضبگزداى اًتمبل  کٌذ ّ سؼی هی

 ثذُذ. 

، دُذ تب ًظزیبت، پیطٌِبدات ثَ ضبگزداًص فزصت هی هؼلن خْة *

آساداًَ را در ُوَ هْارد  ازسبسبت هزتجظ ثب هسبیل درسی

  ثیبى ًوبیٌذ.

، ، اًذیطَ ُببراس افکاى کَ ضبگزد ذداً هؼلن خْة هی *

 پس تالش هی.ذً، لضبّت ّ ػولکزد اّ هی آهْس، سلْکُبثزخْرد



، سلْکص لضبّتص ػبدالًَ، یص اًسبًیبکٌذ کَ اًذیطَ ُ

 ّ ػولص دّستبًَ ثبضذ.  صویوبًَ 

کٌذ کَ ضزایظ هسیظ ّ هطکالت درسی ّ  هؼلن خْة تالش هی *

یي راثغَ اّ را ا درک ّ درذ تْاى  در زفبهیلی ضبگزد را 

 ک کٌذ. کو

، ُوکبری ّ توبد، هسجتکٌذ تب رّزیَ اػ هؼلن خْة سؼی هی *

اّ رفیك چْى  ّ گستزش ثذُذ.تمْیت ى ادّستی را هیبى ضبگزد

 . ّ دّست صویوی ضبگزد است

ثؼضی هطکالت رّزی، رّاًی ّ خسوبًی  هؼلن خْة ثَ خبعز درک *

ثب در خزیبى لزار  -کَ ّضؼیت غیز ػبدی دارًذ ،بگزداىاس ض

هطْرت هی کٌذ تب راٍ  ُوزاٍ اّلیبی آًِب -ٍ هکتتاداردادى 

  ثیبثذ. خِت رفغ هطکالت هذکْر زل هٌبست را

گذارد ّ  را ارج هیاى هؼلن خْة ُز ًْآّری ّ اثتکبر ضبگزد *

 دُذ.  لزار هیتطْیك  ّهْرد تْخَ 

ی کَ هوکي است اًدبم ػلت اضتجبَُ هؼلن خْة ضبگزداًص را ث *

کٌذ  ثلکَ سؼی هی ،کٌذ یوسًص ًتٌجیَ ّ سز ، ًَ تٌِبدٌُذ

اس آى  یذٍ تب ثَ آًِب ثفِوبًذ کَ اس اضتجبٍ ًتزس

 ًذ.ثیبهْس

هؼلن خْة ًیبس ُبی سهبى را درک ّ ضبگزداًص را هغبثك ضزّت  *

 دُذ. هیآهْسش ّ پزّرش  ،ُب ّ ًیبس ُبی سهبى

داًذ ّ سؼی  هؼلن خْة اهتسبى را ثخطی اس ػولیَ آهْسش هی *

،آهْسًذٍ ّ سبسًذٍ ،ای ضبگزداىکٌذ کَ ًتبیح اهتسبى ثز هی

 تطْیك کٌٌذٍ ثبضذ.

ُبی ضبگزدّ  کَ ُذف آى سٌدص پیطزفت ،اهتسبى را هؼلن خْة *

َ خبعز کوک ثَ ،ثثبضذ تطخیص ًمبط ضؼیف ّ لْی اّ هی

 کبر هیَ ًمبط ضؼیف ث یبدگیزی ّ رفغ گزداى در تمْیتضب

 ثَ هٌظْر هدبسات ضبگزد.، ًَ ثزد

 

ّ  رّزی ضبگزداى اختٌبة هی ّرسد ذًی ّاس تٌجیَ ث *هؼلن خْة

سؼی هی کٌذ تٌجیَ را فمظ ثَ صْرت درست ّ اًسبًی ّ اخاللی، 

آى ُن ثَ هٌظْر آگبٍ سبسی ضبگزداى اس رفتبر ثذضبى ثَ کبر 

 گیزد.

 


