
 
 



 

 



 

،همیشه با لبخند به صنف داخل میشود معلم خوب. 

 معلم خوب، وقت را ضایع نمیکند وازهر لحظه بصورت

 .استفاده میکند موثربخاطرآموزش شاگردان

   ، معلم خوب، یک فضای شاد و مملو از صمیمیت ، اعتماد

 .ایجاد میکند  دوستی و همکاری برای شاگردان در صنف

    معلم خوب، کسی است که شا گردان او را بصفت دوست

 .وبه اواعتماد کنند مطمئن ، مهربان وصادق بشناسند



 

 معلم خوب، تنهاازکار شاگردان ایراد نمیگیرد بلکه مشکالت
شاگردانرا تشخیص و با د لسوزی بخاطر حل آنها تالش 

 .میکند

   معلم خوب، هیچگاه شا گرد را توهین ، تحقیر و تهدید نمی
 .کند

 معلم خوب، شاگردان را بخاطر احساس مسئولیت در نظافت
وحفاظت صنف، لوازم مکتب و محیط زیست کمک و رهنمائی 

 .میکند

 معلم خوب، شاگردان را آگاهی میدهد و تشویق میکند تا در
  .بگیرند  تصمیم گیریها در صنف سهم 



 

 معلم خوب، همه روزه با آماده گی کامل به صنف داخل میشود

 .  و به تمام پرسش های شاگردان با محبت جواب میدهد

 معلم خوب، با اخالص و صمیمیت بدون تبعیض و تمایز به

    .شاگردان توجه و رسیده گی میکند  همه

 معلم خوب، همیشه مطالعه میکند و سطح معلومات مسلکی و

 .آفاقی خود را باال میبرد

  معلم خوب، هیچگاه کلمات زشت را که شاگردان را متأثر

 .استعمال نمیکند  ومأیوس سازد



 

 

 معلم خوب، در صورتیکه مرتکب اشتباه شود ، صادقانه و

 .صمیمانه اعتراف میکند و از شاگردان معذرت میخواهد 

 معلم خوب، همیشه عدالت و انصاف را در روابطش با همه

 .  شاگردان رعایت کند

 معلم خوب، روحیه اصالح و انتقاد پذیریری را در خود تقویت

   .میکند و سعی میکند تا این روحیه را به شاگردان انتقال بدهد



 

تا نظریات ،   معلم خوب، به شاگردانش فرصت میدهد
پیشنهادات ، احساسات و انتقادات شانرا در همه موارد آزادانه 

 .بیان نمایند

 معلم خوب، میان شاگردان تبعیض قایل نمی شود وسعی میکند
 تا آنچه میگوید به آن عمل کند 

 ، معلم خوب، میداند که شاگردان از افکار ، اندیشه ها
برخوردها ، سلوک ، قضاوت و عملکرد او می آموزند،پس 
تالش میکند که اندیشه هایش انسانی ، قضاوتش عادالنه ، 

  .و عملش دوستانه باشد سلوکش صمیمانه 



 

 معلم خوب، سعی میکند که از نظر وظیفه شناسی ، صداقت و

احساس مسئولیت نسبت به شاگردان ،در مکتب و اجتماع 

 .نمونه باشد

مسئولین   امروز سازنده گان،  معلم خوب، میداند که شاگردان

، حیثیت و   فردای جامعه اند وباید به شخصیت  و رهبران

 . آبروی شان احترام گذاشته شود

 معلم خوب، باید برده بار ، با حوصله، متحمل ،با گذشت ، و

  .پر تالش باشد



 

 

 معلم خوب، تالش میکند که شرایط محیط و مشکالت درسی و

درک و درین رابطه او را   فامیلی شاگرد را در حدود توان

 .  کمک کند

 معلم خوب، سعی میکند تا روحیه اعتماد ، محبت ، همکاری و

 .دوستی را میان شاگردان تقویت و گسترش بدهد

 معلم خوب ،مشکالت شخصی و فامیلی خود را از مسئولیت

 .هایش بصفت یک معلم جدا میکند



 

 معلم خوب، سعی میکند تا با ایجاد همبستگی ، همکاری و

،مشکالت اداری و  تفاهم با سایر استادان و اداره مکتب 

خود را تشخیص و بخاطر حل آنها اقدامات الزم بعمل  تخنیکی 

 .آورد

 معلم خوب، هر نوآوری و ابتکار شاگردان را ارج میگذارد و

 .  مورد توجه وتشویق قرار میدهد

 معلم خوب، شاگردانش را بعلت اشتباه تنبیه و سر زنش

نمیکند بلکه سعی میکند تا به آنها بفهماند که از اشتباه 

 .نترسند بلکه از آن بیامورند



 

 معلم خوب ، ال اقل هر ماه یکبار رفتار ، سلوک و عملکرد

خود را باکمک شاگردان ارزیابی میکند ، تا در یابد که آیا 

 شاگردان راضی هستند یا نه ؟ 

 خود ش همواره شاگرد خوب باشد،  معلم خوب، کسی است که

یعنی بدون توقف بیاموزدو سطح آگاهی ، مهارت و تجربه 

 .خود را بلند ببرد

 معلم خوب ، تنها از شاگردان ایراد نمیگیرد، بلکه تالش میکند

  .تا شاگردان را کمک کند که مشکالت شانرا حل کنند



 

 

 معلم خوب، از تعصب ،تنگ نظری ، خود محوری ، جاه طلبی

 .و غرور بیجا دوری میکند

 معلم خوب،تالش میکند تا ضعفها ، کمبود ها و نا رسائی

 .هایش را شنا سائی و آنها را اصالح نماید

 معلم خوب، رفیق و دوست صمیمی شاگرد است  . 

 معلم خوب، نیاز های زمان را درک و شاگردانش را مطابق

 .ضروت ها و نیاز های زمان آموزش و پرورش میدهد



 

 معلم خوب، همواره پر تالش و جستجو گر است. 

 معلم خوب، فروتن ، کم ادعا ، متواضع ودارای همت بلند و
 .  اهداف متعالی است

 معلم خوب،ُ امتحان را بخشی از عملیه آموزش میداند و سعی
میکند که نتایج امتحان برای شاگردان سازنده ،آموزنده و 

 .تشویق کننده باشد

 معلم خوب،امتحان را که هدف آن سنجش پیشرفتهای شاگردو
تشخیص نقاط ضعیف و قوی او میباشد ،بخاطر کمک به شا 

به منظور   گردان در تقویت نقاط ضعیف بکار میبرد نه
 .مجازات شاگرد


