مصوبه نهصد و بیست و نهمین جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش تاريخ 1015/1/03
موضوع :ماده واحده سوگند نامه معلمي
ماده واحده :
به منظور نهادينه سازي پذيرش مسئوليت خطير معلمي و تقويت باور به رسالت عظيم و انسان ساز اين
موهبت الهي و با هدف زمينه سازي براي انجام آگاهانه ،صادقانه و مسئوالنه وظايف معلمي ،وزارت
آموزش و پرورش موظف است نسبت به برگزاري مراسم رسمي و شوق انگيز اداي سوگند معلمي به
شرح پيوست براي تمام معلمان جديدالورود ،اقدام نمايد .
تبصره -صدور احکام و ابالغ اشتغال به کار معلمان جديدالورود مشروط به اداي سوگند و امضاي سوگند
نامه و طي تشريفات اداري است که آيين نامه اجرايي آن توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و با امضاي
وزير ابالغ مي شود.
موضوع  :ماده واحده سوگند نامه معلمي در نهصدو بيست و نهمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش
تاريخ 1015/1/03به تصويب رسيد.

سوگند انهم

ه ه
بسم هاّلل الرحمن الرحيم
اكنون هك با استعانت از الطاف بيكران الهي  ،مسئوليت خطير معلمي را رب عهده مي گيرم  ،هب عنوان عضوي از جامعه معلمان رد اگشيپه خدا وند متعال
هك دااني آش كار و نهان است ،هب قرآن كريم 1سوگند ياد مي كنم :
معلمي را رسالتي زبرگ و ايپمبر گوهن بدا نم.خود را هب تقواي الهي و فضايل اخالقي آراسته سازم .از آنچه با رپهيزگاري و شرافت انساني و اخالق معلمي
مناافت داشته باشد ،دوري گزينم .مدا فع حق و عدا لت و آزادي و آزادگي باشم.مصالح دانش آموزان و جامعه را رب منافع خود مقدم بدا رم و با هم گان
صاداقهن و صميماهن رفتار كنم .رد آموختن و دانش افزايي و ارتقاي مستمر شایستگياه و صالحيت اهي حرهف اي خود و جامعه معلمان كوشا باشم  .از شأن و منزلت
معلمي پاسدا ري كنم و رد نشر علم كريماهن عمل كنم .هب قوانين و مقررات پاي بند باشم و وظايف حرهف اي خود را  ،فكوراهن و مدرباهن انجام دهم.
فرزندا ن اريان زعزي را چون فرزند خود و دانش آموزان را امانت اهي الهي بدا نم و حرمت و كرامت ایشان را پاس بدا رم  .رازدار و امين آانن
باشم .تمام توان خود را رد تعليم و رتبيت دانش آموزان هب كار گيرم ات زمينه رشد و شكوافيي فطرت الهي و استعدا داهي نهفته و فضايل اخالقي آانن را
فراهم سازم.آانن را هب خردورزي و تفكر ،ايمان و عمل صالح  ،خالقيت و رپسشگري رباي زندگي پاک و سعادتمند رهنمون سازم و شهروندا ني اميدوار ،
رپتالش و آرمانخواه ،اقنون مدا ر و مسئوليت پذري رباي خدمت هب مردم و ميهن اسالمي و جامعه مهدوي(عج) رتبيت كنم .عشق هب همه خوبي اه و زيبايي
اه ،هب وژيه عشق هب راه امام (ره) و شهيدا ن و ارزش اهي انقالب اسالمي را رد وجود آانن رپورش دهم .
من آگااههن و مسئوالهن  ،رب این سوگند  ،وافدار خواهم ماند و از خدا وند متعال مي خواهم رد پيمودن این راه خطير  ،بينش مرا افزون  ،اراده ام را راسخ و
گام اهيم را استوار گرداند .
ه
اللهم وفقنا لما تحب و رتضي
 -1پيروان ساير اديان الهي به كتاب آسماني خود سوگند ياد ميكنند.

