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 مشخصات کلی الگوی تعالی مدیریت مدرسه

 تعداد نکته راهنما تعداد زیر معیار عنوان معیار ردیف

 11 3 مدیریت و رهبری 1
 9 3 منابع انسانی 2
 5 2 توسعه مشارکت ها 3
 13 2 فضا ، تجهیزات و ایمنی 4
 22 2 مدیریت مالی  و اداری 5
 35 4 نامه درسیبر 6
 12 4 و بهداشت سالمت و نشاط 7

 107 20 جمع
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 رد نیازاعتبار مو

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 

ي
فا

اي
 

ش
نق

 
ي

بر
ره

 

 نيتدو يیتوانا -1

 چشم تبيين و

 برنامه و انداز

 مدرسه یاتيعمل

 ( ازيامت 40) 

، دانش  کارکنان  %100 رضايت  -1

 چشم به نسبتآموزان و اولياء 

 مدرسه ندهيآ يريگ جهت و انداز

 يزير برنامه ابعاد %  100 تيرعا -2

  یاتيعمل برنامه نيتدو در

 راهنما نکات از کي هر با متناسب

% محتواي برنامه  100طباق نا -2

 عملياتی با منطق تدوين برنامه

80% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 تدوین چشم انداز -1

 جهت و انداز چشم به نسبت اءیاول و آموزان دانش کارکنان، یساز آگاه -2

 مدرسه آینده یها یریگ

 تدوین برنامه عملیاتی -3

 هیاول ارزیابی خود -4

 گذشته سال بیرونی ارزیابی نتایج بررسی -5

 موجود وضع تعیین-6

 هدف مقدار نییعت -7

 شهریور

 ماه
  

 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

کارگروه  تشکیل -توجه ذینفعان در خصوص تدوین چشم انداز -1

تکمیل چشم انداز بر اساس سند تحول و برنامه  -در این زمینه

 درسی ملی

رسال یک نسخه از متن چشم انداز از طریق فضای مجازی در ا -2

توجه دادن آنان به نکات -گروه های دبیران،اولیا و دانش آموزان

 اصلی و ضروری چشم انداز

مدرسه و تیم  سات توجیهی جهت آگاهی کلیه عوامللبرگزاری ج -3

استفاده از تجارب و -شناسایی ظرفیت های مدرسه-برنامه ریزی

استفاده از تمامی ظرفیت ها در  -تخصص کارکنان در این خصوص

 تدوین برنامه عملیاتی

استفاده از  -انجام خودارزیابی به کمک تیم برنامه ریزی -4

ده از استفا -برآورد منطقی اهداف مورد انتظار -خودارزیابی سال قبل

 راهکارهای مناسب برای رسیدن به وضعیت مطلوب

 شهریور

 ماه
  

 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 ردیف
زیرمعیا

 ر
 وضع ایده ال نکته راهنما

موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

اعتبار مورد 

 نیاز

 ه ریال()ب

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

2 

ي
فا

اي
 

ش
نق

 
ي

بر
ره

 

 يبرقرا مهارت  -2

 و یانسان ارتباطات

 مدرسه در یاخالق

 (ازيامت 12) 

 از کارکنان % 100 تيرضا -1

 ،یسازمان وفاق همدلی،

 مهربانی و شکيبايی صداقت،

 مدرسه در

80% 90% 

 اولیاء و آموزان دانش کارکنان، برای مدرسه انتظارات و اهداف تبیین -1

 انداز چشم به دستیابی برای دیگران و خود بین مهربانی و شکیبایی صداقت، همدلی، گسترش و ایجاد -2

 مدرسه

 ها آن همکاری جلب و همدلی فرهنگ اشاعه و ایجاد در گذار تأثیر افراد تعیین و شناسایی -3

 افراد اسرار حفظ و اعتماد ایجاد -4

 آنان های گفته به عالقمندی ابراز و اولیاء و آموزان دانش  کارکنان، سخنان به دادن گوش خوب -5

  دیگران با ارتباط برقراری در بدن زبان از جا به و مناسب استفاده -6

 نفعان ذی تکریم برای مؤثر کارهای و ساز کارگیری به و ایجاد -7

   امور در شفافیت و اطالعات روان گردش -8

 ذهن در خود از ماندگار و ستهیشا تصویر ایجاد یبرا تالش و شخصی رفتارهای بر تنظار ،یکنترل خود -9

 دیگران

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تولید برنامه های الکترونیکی و ارسال از طریق فضای -برنامه ریزی منظم در این زمینه -1

 انتظارات مدرسه برای ذینفعان به صورت غیرحضوری تشریح-مجازی

استفاده از نیروهای   -تقویت برقراری ارتباطات از طریق ارسال پیامهای محبت آمیز -2

 مشورت در خصوص مسائل مدرسه-ارزشی و تاثیرگذار

نامگذاری این گروه ها به نام گروه  -تشکیل گروه هایی در این خصوص در فضای مجازی -3

ایجاد بستری مناسب و استفاده از آیات قرآنی و سخن بزرگان جهت اشاعه  -یهای همدل

 همدلی

استفاده از نظرات و پیشنهادات قابل اجرای آنان  –حضور درجمع آنان در فضای مجازی  -4

 در جهت کیفیت بخشی به مسائل مربوط به مدرسه

 ارتباط قلبی با افراد برقراری -شناخت ویژگی های رفتاری آنان -مطالعه در این زمینه -5

 تشویق و تقدیر افراد فعال و مشارکت جو -ایجاد حس مشارکت و همدلی -6

 ارائه گزارش اقدامات انجام گرفته در تمام زمینه ها به صورت ماهانه -7

داشتن برنامه برای  -تالش در جهت رفع مشکالت -یادداشت نقاط قوت و ضعف خود -8

 ریانجام هر کا

 در 

طی سال 

 لیتحصي

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

3 

ي
فا

اي
 

ش
نق

 
بر

ره
 ي

 به يیتوانا -3

 اي سبک يريکارگ

 از يیها سبک

 با متناسب يرهبر

 یسازمان طيشرا

 مدرسه

 (ازيامت 12)  

،  کارکنان%  100  تيرضا -1

 از دانش آموزان و اولياء

 مدرسه  يرهبر يها سبک 

80% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 رهبری های سبک با آشنایی -1

 مدرسه سازمانی جو با تناسبم یرهبر سبک  انتخاب -2

 و کارکنان فردی های تفاوت با متناسب رهبری های سبک انواع کارگیری به -3

 آنان های شایستگی

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

استفاده از نظرات افراد  -بررسی و مطالعه انواع سبک ها -1

ر این زمینهمتخصص د  

استفاده از  -انتخاب سبک های رهبری تحول گرا و مشارکتی -2

 دیبران خالق

استفاده از همه سبک ها متناسب با ظرفیت و تاثیرگذاری  -3

 کارکنان جهت رشد و پیشرفت اهداف مورد نظر

تهیه کتب و مجالت در زمینه مدیریت و رهبری  و مطالعه   -4

 آن توسط همکاران

حیط مدرسه و انتخاب شیوه درست مدیریت توجه به م -5

 براساس اقتضاحات زمانی و مکانی

شناسایی سبک رهبری علمی متناسب با جو مدرسه و  -6

 همکاران

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 ردیف
زیرمعیا

 ر
 لوضع ایده ا نکته راهنما

موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

4 

ي
فا

اي
 

ش
نق

 
ي

بر
ره

 

 چابک يیتوانا -4

 و مدرسه يساز

 يانرژ از نهيبه استفاده

 رشد، يبرا گرانيد

 به دنيرس و بهبود

  نظر مورد تيموفق

 (ازيامت 16)

 مؤثر يها واکنشدرصد  -1

 راتييتغ  برابر در

 دانش %  100  تيرضا -2

 از، کارکنان و اولياء  آموزان

 کوتاه در امور یفيک انجام

 ممکن زمان نيتر

80% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 ها آن لیتحل و هیتجز و یطیمح راتییتغ ینیب شیپ -1

 ینناگها راتییتغ به عیسر و مؤثر واکنش -2

 خود متمایز های ویژگی بهبود راهکارهای اجرای و بینی پیش -3

 آن کاهش یا حذف برای تالش و اهمیت کم و یضرور غیر کارهای شناسایی -4

 ها

 توان با متناسب ها مسئولیت واگذاری و روهاین یتمام توان آوردن میدان به -5

 افراد ظرفیت و

 تیخالق و ها استعداد بروز و  ارزشمندی حس تقویت یبرا فرصت  ایجاد -6

 آموزان دانش و کارکنان

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

هماهنگی سریع با  -استفاده از ظرفیت های بالقوه کارکنان -1

 قوانین و دستورالعمل ها

مثبت و بررسی اثرات  -خالقیت و کشف فرایندهای ابتکاری -2

 منفی راهکارها

بررسی رابطه مثبت و معنا  -سنجش کارایی و بازدهی کارها -3

 دار کارها جهت رشد و بهبود اهداف

 شناسایی توانایی های آنان -ایجاد انگیزه در کارکنان -4

 ایجاد انگیزه -توجه به دانش و مهارتهای خالق آنان -5

آموزان و  توجه به استعدادها و خالقیت کارکنان و دانش -6

 ایجاد بستر مناسب برای بروز آنها

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 به ریال()

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

5 

ي
فا

اي
 

ش
نق

 
ي

بر
ره

 

 يساز نهينهاد -5

 تيمسئول فرهنگ

 و يفرد یاجتماع

 (ازيامت 4) یگروه

 کارکنان%  100 مشارکت -1

 یاجتماع مسئوليت انجام در

 یگروه و يفرد

80% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 و محله مدارس، سایر قبال در تواند می درسهم که هایی زمینه و ابعاد یاحصا -1

 .کند رسانی خدمت جامعه

 اجتماعی های مسئولیت انجام به منجر که هایی فعالیت اجرای و سازماندهی -2

 .شود یم یگروه و یفرد

 ،یفرهنگ ،یآموزش یها تیظرف از اعم)  مدرسه ظرفیتهای گذاری اشتراك به -3

 مدارس سایر با.... (  و یا حرفه ستهیز ربتجا  ،یکیزیف یفضا ،یزاتیتجه ،یهنر

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

ارتقای فزاینده  -تربیت دانش آموزان متخلق به اخالق اسالمی -1

 جایگاه تعلیم و تربیت 

 -ارتباط کالمی موثر و مثبت -ادغام مسولیت با سرگرمی -2

 تقویت احساس مفید بودن

هم اندیشی با سایر مدارس و  -شناساندن دانش آموزان موفق -3

 ارسال طرح و برنامه های موفق و عملی

ستفاده از ظرفیت مدرسه در امداد رسانی ، کاهش آسیب  -4

 های اجتماعی و ... دارد

شناسایی ظرفیت های مدرسه برای اقدامات در زمینه هایی  -5

 ای آن در مدارس و محالت همجوار داردکه توانایی اجر

استفاده از توانمندی های مدرسه برای تمامی ذی نفعان  -6

 منطقه

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 ردیف
زیرمعیا

 ر
 وضع ایده ال نکته راهنما

موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات دف  مورد  انتظاره

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

6 

ي
فا

اي
 

ش
نق

 
ي

بر
ره

 

 آفرينی نقش-6

 عنوان به مدرسه

 محله تربيتی کانون

 (ازيامت 8)  

 نفعان ذي % 100 رضايت -1

 مدرسه عملکرد از یمحل

 از خود انتظارات به نسبت

 مدرسه

80% 90% 

 داقل اقدامات بر اساس نماگرها :ح* 
 مدرسه  یمحل نفعان ذی شناسایی -1

 یمحل نفعان ذی بندی اولویت و بندی دسته -2

 و یمحل نفعان ذی انتظارات دریافت مناسب یها روش و افراد شناسایی -3

 مدرسه اراتیاخت و تیمامور چارچوب در ها آن  با ارتباط

 یمحل نفعان یذ انتظارات یبند تیاولو و شناسایی -4

 انتظارات به پاسخ یکارها و ساز  نییتع -5

 اقدامات یاجرا کیفیت از بازخورد دریافت -6

 در 

طی سال 

 تحصيلی
  

 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 شناخت توانایی و قابلیت های آنان -تهیه بانک اطالعاتی  -1

شناسایی توانمندیهای -عالیت های مورد نظربررسی رابطه آنان با ف -2

 آنان)فکری،مالی،مهارت(

بهره گیری از ظرفیت های انجمن  -تعیین میزان اثرگذاری آنان -3

 اولیا و مربیان در این راستا

تجزیه وتحلیل انتظارات و توجه همه  -مدیریت انتظارات آنان -4

  جانبه به آن

 منظم و دقیقبرنامه ریزی  -اولویت بندی انتظارات -5

 هتعامل مدرسه و محل -نظام مند و اثر بخش بودن برنامه ها -6

شناسایی ظرفیت های مدرسه برای اقدامات در زمینه هایی که تو  -7

 انایی اجرای آن در مدارس و محالت همجوار دارد

استفاده از ظرفیت مدرسه در امداد رسانی ، کاهش آسیب های   -8

 اجتماعی و ... دارد

 ه لیستی از ظرفیت های بالقوه مدرسهتهی -9

 استفاده از توانمندی های مدرسه برای تمامی ذی نفعان منطقه -10

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات دف  مورد  انتظاره

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

ت 7
ري

دي
م

 
ير

غي
ت

 

 يیشناسا يیتوانا-1

 و ازين مورد راتييتغ

 جاديا جهت اقدام

 رييتغ

 (ازيامت 12) 

،  کارکنان %  100 تيرضا -1

 روند از دانش آموزان و اولياء

 مورا در بهبود و راتييتغ

80% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 رییتغ ازمندین نقاط یبند تیاولو و ییشناسا -1

 تغییر نیروهای ییشناسا -2

 رییدرتغ مؤثر یروهاین یتمام جیبس -3

 رییتغ برابر در مقاومت یها کانون ییشناسا -4

 رییتغ برابر در مقاوم افراد به  ر،ییتغ یدیکل یها تیمسئول یواگذار -5

 راتییتغ اعمال در کارکنان تمام نظرات یریکارگ به -6

 اءیاول و آموزان دانش کارکنان، مشارکت با راتییتغ اعمال -7

 مستمر یرسان اطالع یبرا الزم کار و ساز یریکارگ به و جادیا -8

 در 

طی سال 

 تحصيلی
  

 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

استفاده از  -برگزاری جلسات منظم در این زمینه -1

 تجارب و نظرات افراد آگاه

توجه به توانایی های  نیروها منطبق بر اهداف و برنامه  -2

 میزان آگاهی نسبت به نیروهای تغییر -های مدرسه

مشارکت -استفاده از ظرفیت و توانایی همه نیروها -3

 حداکثری در ایجاد تغییرات مورد نیاز

 ایجاد یک چشم انداز  -ررسی وضع موجودب -4

واگذاری مسولیت با توجه به  -شناسایی افراد مقاوم -5

 توانایی و تخصص افراد

استفاده از نیروهای  -توجه به نظرات مفید و قابل اجرا -6

 خالق و باتجربه

حضورهمه عوامل مدرسه جهت مشارکت در روند  -7

 تشویق فعاالن مشارکت جو -تغییر

 -رسانی از طریق فضای مجازی به صورت ماهانه اطالع -8

 یارتباط مستمر با عوامل مدرسه در فضای مجاز

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات انتظار هدف  مورد 

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

8 

ت
ري

دي
م

 
ير

غي
ت

 

 حفظ يیتوانا-2

 رييتغ از بعد طيشرا

 (ازيامت 6)  

، کارکنان % 100 تيرضا

 از دانش آموزان و اولياء

 راتييتغ يداريپا

80% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 رییتغ از بعد طیشرا حفظ یبرا الزم یکارها و ساز یریکارگ به و جادیا -1

 شده انجام راتییتغ از بازخورد افتیدر یکارها -و ساز  یریکارگ به و نییتع-2

 راتییتغ از حاصل یدستاوردها و جینتا استمرار جهت یریگیپ -3

 رییتغ از حاصل جینتا یبررس و لیتحل -4

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 رستاندبی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 تشکیل کارگروه -رصد مستمر تغییرات انجام گرفته -1

 ثبت بازخوردها-دریافت نظرات وعملکردها -2

 ثبت بازخوردها -نظارت  -3

تشکیل جلسه در مدرسه واعالم تحلیل نتایج ازحاصل  -4

 تغییربه ذی نفعان

اقدامات و دستاوردهای  نظارت و بررسی دائمی از -5

 حاصل از تغییرات

برگزاری جلسات برای بررسی پیشرفت اقداماتی که  -5

 صورت پذیرفته است .

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 رزیابی ()خودا

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 
 شناخت و یآگاه

 اسناد به نسبت

 آموزش یباالدست

 پرورش و

 شناخت و آگاهی-1

 به نسبت کارکنان

 اسناد کليدي مفاهيم

 سند شامل یباالدست

 آموزش نياديبن تحول

 یانمب و پرورش و

 برنامه آن، ينظر

 اهداف ملی، درسی

 ،آخرينیليتحص دوره

 مصوبات مجموعه

 و آموزش یعال يشورا

 مدارس ويژه پرورش

 ( ازيامت 20)

 % 100و  آسان یدسترس -1

 یباالدست اسناد کارکنان به

 يدارا و آگاه کارکنان%  100 -2

 يديکل ميمفاه به نسبت شناخت

 و آموزش نياديبن تحول سند

 پرورش

 يدارا و آگاه کارکنان% 100 -3

 يديکل ميمفاه به نسبت شناخت

 یمل یدرس برنامه

 يدارا و آگاه کارکنان% 100 -4

 اهداف به نسبت الزم شناخت

 مربوطه یليتحص دوره

 يدارا و آگاه کارکنان%  100 -5

 از دسته آن به نسبت شناخت

 انجام در که یعال يشورا مصوبات

 ها آن ازمندين خود یشغل فهيوظ

 .هستند

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 کارکنان تعداد با متناسب یباالدست اسناد کیالکترون ای مکتوب یها نسخه هیته -1

 و رجوع امکان یراحت به کارکنان که یتیموقع در یباالدست اسناد دادن قرار -2

 .باشند داشته را آن از استفاده

 و یآگاه شیافزا جهت کارکنان یبرا متنوع و مختلف یها تیموقع جادیا -3

 یباالدست اسناد به نسبت آنان شناخت

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

گذاری یک نسخه ازاسنادباالدستی درگروه های تشکیل بار -1

 تکثیروصحافی یک نسخه آن-شده درفضای مجازی مدرسه

نسخه از سندتحول بنیادین تکثیروصحافی یک تهیه یک  -2

تحول بنیادین درگروه مجازی  سند بارگذاری –نسخه از آن 

 شورای معلمان

 آشنا ساختن ذینفعان با اسناد باال دستی -اطالع از چشم انداز -3

 تهیه محتوای اسناد باالدستی و در اختیارقراردادن به همکاران -4

 و در اختیارقراردادن به همکارانتهیه محتوای اسناد باالدستی  -5

 تهیه بنر و نصب آن در فضای مدرسه - -6

 نکته برداری اسناد برای همکاران -

آگاهی بخشی و برگزاری جلسات گفتگو پیرامون محتوای اسناد  -

 باالدستی برای ذینعفان

ارسال نسخه الکترونیکی اسناد باالدستی در کانال ها و گروه  -7

 شاد های مدرسه  در شبکه

تهیه منابع و اسناد باالدستی مثل سند تحول بنیادین و برنامه  -8

درسی و ... و قرار دادن آن در کتابخانه مدرسه برای مطالعه 

 همکاران

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 لوضع ایده ا نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

10 
آگاهی و شناخت 

نسبت به اسناد 

باالدستی آموزش 

 و پرورش

 استيس درک يیتوانا

 يها يريگ جهت و ها

 و آموزش يمحور

 پرورش

 (ازيامت 12)   

 درست درک يدارا نانکارک %  100

 جهت          و ها سياست به نسبت

 و آموزش محوري هاي گيري

 پرورش

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 پرورش و آموزش یمحور یها گزارش و اخبار مطالعه -1

 هتج                      و ها استیس به نسبت شناخت و یآگاه -2

 رورشپ و آموزش یمحور ی ها یریگ

 و آموزش یمحور یها یریگ جهت نییتب و ها استیس لیتحل -3

 اءیاول و آموزان دانش کارکنان، یبرا پرورش

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

رصدکردن –مطالعه بخشنامه ودستوالعمل ها  -1

رسانه ملی اخبارمربوط به آموزش وپرورش ازطریق 

 وسایت های آموزش وپرورش

تشکیل  -شرکت درجلسات وکارگاه های آموزشی  -2

 مصوبات تمام کردن مطرح –جلسه شورای دبیران 

 ااجر جهت آنان به واعالم

تشکیل جلسه باشورای دبیران وشورای دانش  -3

 -آموزی وانجمن اولیاء ومربیان بصورت ماهانه  

 مجازی برگزاری کارگاه آموزشی در فضای

ایجاد گروه های مجازی در شبکه شاد برای ارائه  -4

اخبار و گزارشهای محوری آموزش و پرورش به 

 همکاران و ذینفعان

آگاهی بخشی و برگزاری نشست های گفتگو به  -5

صورت حضوری و مجازی برای تبیین و شناخت 

 سیاست های آموزش و پرورش

ست برگزاری جلسات بررسی مستمر و تببین سیا -6

های محوری آموزش و پرورش برای ذینعفان به 

 صورت حضوری و مجازی

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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مدیریت و رهبری .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 رازمان اج اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

11 
 تغيير مديريت

 در مثبت نگرش

 به نسبت کارکنان

 6)  ساحتی چند تربيت

 (ازيامت

 يدارا و آگاه کارکنان % 100

 چند تيترب از الزم شناخت

 یساحت

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 کارکنان یبرا یساحت چند تیترب نییتب -1

 کارکنان ابهامات رفع و نظر تبادل و بحث -2

 یساحت چند تیترب به نسبت

 یها ارزش و ها ضرورت یساز برجسته -3

 یساحت چند  تیترب از حاصله

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 وساحت به کارکنان 6معرفی  -1

 اری آن در گروه مجازی کارکنان بارگذ

برگزاری گارگاه آموزشی  -2

ودرنظرگرفتن دستورجلسه شورای 

بیان اهمیت و  -دبیران باهمین موضوع

 ضرورت های آن

انعکاس ارزش های حاصله ازتربیت  -3

چندساحتی درگروه های مدرسه و 

 اداره

دعوت از مدرسان خبره برای تببین  -4

ای ساحت ها  و رفع ابهامات بر

 همکاران با موضوع ساحت ها

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 شورای 

 دبیرستان
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

1 

 ساماندهی

 وسازماندهی

 یانسان يروين

 امتياز( 40)

 یانسان يروين نيتأم

 (ازيامت 6) ازين مورد

 نيروي  % 100 نيتأم

 ازين مورد انسانی
85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 ازین مورد و موجود  یروین تعداد ایسهمق و نییتع   -1

 ازین مورد یانسان یروین نیتأم یراهکارها نییتع   -2

 ازین مورد یانسان یروین نیتأم -3

 شهریور

 ماه

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

 تشکیل کمیته وکارگروه نیروی انسانی -1

انی مشترك نشت وجلسه بامدارسی که نیروی انس -2

 وجوددارد

 بررسی وضعیت نیروی انسانی و اعالم وضعیت به اداره -3

برقراری ارتباط با مسئولین ستادی منطقه جهت رفع  -4

نیازها و در صورت لزوم ارائه راهکار مناسب طبق قانون برای 

 برطرف کردن نیازهای نیروی انسانی

 

 

 

 

 

 

 شهریور

 ماه

 مدیریت  
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انیمنابع انس .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

2 

 ساماندهی

 وسازماندهی

 یانسان يروين

 امتياز( 40)

 اثر بکارگيري

 نيروي بخش

 با متناسب انسانی

 24) تخصص

 (ازيامت

 یمعلمان درصد  % 100 -1

 اي یتخصص رشته در که

 کنند یم سيتدر مرتبط

 از يريگ بهره درصد -2

 یتخصص معلمان تيظرف

 يتوانمندساز يبرا

 یرتخصصيغ معلمان

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 درسی رشته با مرتبط و متخصص  معلمان توسط دروس وزشآم     -1

 منطقه یوس از صادره ابالغ ساعت زانیم با متناسب معلمان  سیتدر  -2

 تخصصی معلم کمبود دارای دروس نییتع -3

 لمانمع یتوانمندساز یبرا یتخصص معلمان مشارکت و یهمکار جلب -4

 یرتخصصیغ

 تخصص،م  معلمان تیظرف  از اثربخش یریگ بهره یبرا ریزی برنامه -5

 تخصصی غیر معلمان  یتوانمندساز جهت

 و یصصتخ معلمان انیم تجربه تبادل و یشیاند هم جلسات یبرگزار -6

 یرتخصصیغ

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

واگذاری ساعات تخصصی مرتبط به هر رشته به دبیر  -1

 آن رشتهتخصصی 

برگزاری کارگاه اموزشی برای دروسی غیر مرتبط  -2

 باهماهنگی گروه آموزشی

بررسی ابالغ های صادره ازطریق اداره وتماس با  -3

 معلمان بابت میزان ساعت تدریس  در آموزشگاه

 بررسی ساعات دروسی که کمبود معلم دارد -4

 تهیه کاربرگی ازکمبود ساعات و اعالم نیازبه اداره- -5

 جهت تامین نیروی انسانی

 هماهنگی –هماهنگی باگروه آموزشی وتکنولوژی اداره  -6

 از واحدضمن خدمت اداره مجوز اخذ و

 برگزاری کارگاه توانمندسازی در فضای مجازی -7

استفاده ازمعلمان متخصص باتجربه وبا سابقه از  -8

 مدارس دیگر

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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نسانیمنابع ا .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 104)کارکنان

 (ازيامت

 هاي روش تعيين

 اي حرفه  توسعه

 بر یمبتن کارکنان

 (    ازيامت 32) یازسنجين

 مورد انسانی نيروي  % 100 نيتأم

 ازين
85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 و ها یستگیشا ابعاد ییشناسا و مطالعه   -1

 کارکنان یا حرفه یازهاین

 یبند تیاولو و نییتع یبرا یازسنجین   -2

 یستگیشا ابعاد تمام در کارکنان یا حرفه یازهاین

 آنان یها

 برای   یا حرفه ی توسعه های روش تعیین -3

 انجام یازسنجین با متناسب کارکنان، از یک از هر

   شده

 توسعه برای  شده تعیین های روش اجرای -4

 های زمینه در. کارکنان از هریک ای حرفه

 ای، مشاوره پرورشی، هنری، ،فرهنگی، یآموزش

  ورزشی، اجتماعی، های آسیب از پیشگیری

 بازدید  و  اردو برگزاری از اعم سالمت؛ و بهداشت

 هم جلسات آموزشی، های  کارگاه و ها دوره ،

 . و همتایان ، اندیشی

 و نظر تبادل درسی، های گروه  یساز فعال -5

  های زهحو از هریک در معلمان میان هماهنگی

 یادگیری و تربیت

 اعم یپژوهش مطالعات های روش گیری کار به -6

 و روایتی پژوهش پژوهی، اقدام پژوهی، درس: از

 مسائل حل برای... و محتوا تولید موردی، مطالعات

 هنری، فرهنگی، آموزشی، های زمینه در مدرسه

 های آسیب از پیشگیری ای، مشاوره پرورشی،

 سالمت و شتبهدا ورزشی، اجتماعی،

 مطالعات  گذاری اشتراك به و دانش تسهیم -7

 در سایرین استفاده برای زیسته تجارب و پژوهشی

 پرورشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، های زمینه

 اجتماعی، های آسیب از پیشگیری ای، مشاوره

 سالمت و بهداشت  ورزشی،

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 104)کارکنان

 (ازيامت

 هاي روش تعيين

 اي حرفه  توسعه

 بر یمبتن کارکنان

 (    ازيامت 32) یازسنجين

 نيروي  % 100 نيتأم

 ازين مورد انسانی
85% 95% 

 * ساير اقدامات متناسب با وضعيت مدرسه :

تشکیل جلسه شورای دبیران و مشورت با کارکنان جهت  -1

شرکت در دوره  -ای آنانشناخت شایستگی ها ونیازهای حرفه 

 های ضمن خدمت تخصصی

تهیه وتنظیم چک لیست جهت نیازسنجی واولویت بندی  -2

جمع آوری چک لیست تکمیل شده توسط  -نیازهای حرفه ای 

 کارکنان

مشخص کردن سرفصل کارگاه توانمند سازی براساس لیست  -3

مشخص کردن زمان برگزاری  -تکمیل شده نیازسنجی کارکنان

 ارائه کالس های مجازی تولید محتوای درسی الکترونیکی -کارگاه

تنظیم تقویم اجرایی وبرنامه مدون  -تشکیل کمیته برنامه ریزی -4

 کارگاه آموزشی به صورت حضوری و غیرحضوری واخذ مجوز

 به رسانی اطالع –تشکیل گروه درسی مشترك بین معلمان  -5

 آموزشی گروه یآموزش های کارگاه و جلسات برگزاری زمان موقع

 درجلسات معلمان فعال شرکت -معلمان به اداره وتکنولوژی

   وغیرحضوری حضوری های وکارگاه

 -بارگذاری مطالعات پژوهشی درگروه ها و فضای مجازی مدرسه -6

چاپ  -چاپ درنشریات منطقه-شرکت درمسابقات پژوهش سرا

 یاپذیرش درنشریات علمی ومجالت رشد

 صورت به جلسات تشکیل –مدرسه  تشکیل کمیته پژوهشی -7

 مطالعه درزمینه مدرسه مسائل بندی واولویت شناسایی -ماهانه

 های فرم تهیه -آموزان ودانش کارکنان همکاری با ومحتوا وپژوهش

 هماهنگی -سرا پژوهش به رابط معرفی -پژوهشی درانجمن شرکت

 اسر باپژوهش

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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انسانی منابع .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تیتربي

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 يها روش  يريکارگ به

 يا حرفه توسعه

 (   ازيامت 20) کارکنان

 در  معلمان شرکت درصد -1

 آموزشی هاي گروه هاي فعاليت

 مطالعاتی منابع نيتأم درصد -2

 نياز مورد

  آموزان دانش تيرضا درصد -3

 یتخصص و يا حرفه عملکرد از

 معلمان

 از اءيلاو تيرضا درصد -4

 یتخصص و يا حرفه عملکرد

 معلمان

 نسبت شده حل ليمسا درصد -5

 مدرسه شده يیشناسا ليمسا  به

 کارکنان یپژوهش مطالعات هيپا بر

 

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 های فعالیت در  کارکنان و معلمان  حضور زمینه کردن فراهم   -1

 آموزشی های گروه شده ینیب شیپ

 لیزقبا کارکنان، نیاز مورد یمطالعات منابع هیته و شناسایی   -2

 و مدرسه وظایف و ماموریت با مرتبط... و افزار نرم کتاب،مجالت،

 یادگیری و تربیت های حوزه

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

ه گروه اعالم زمان وتاریخ جلسات پیش بینی شد -1

-های آموزشی درفضای مجازی و گروه های مدرسه

نصب بخشنامه گروههای آمووزشی درتابلو اعالنات و 

 تماس تلفنی -در معرض دید معلمان

جستجوی منابع  -معرفی سایت ها به کارکنان -2

–مشورت با کارکنان مدرسه  -موردنیازدراینترنت

 انجمن و اداره وتکنولوژی آموزشی باگروه هماهنگی

 ومربیان اولیا

معرفی سایت های مفید برای همکاران با مشورت  -3

 گروه های آموزشی و تکنولوژی اداره به آنها

دعوت از همکاران گروه های آموزشی به صورت  -4

حضوری در مدرسه و یا حضور در فضای مجازی ) 

 گروه های شاد (

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

5 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 ارکنانک

 (ازيامت 104)

 عوامل کارگيري به

 و ساز و یزشيانگ

 و یقيتشو يکارها

 (ازيامت 12)یبيترغ

  کارکنان که هايی زمينه تعداد -1

 ها، نهيزم آن در تيموفق علت به

 .اند گرفته قرار تقدير مورد

 موفقی و فعال کارکنان درصد -2

 .اند گرفته قرار تقدير مورد که

85% 95% 

 ات بر اساس نماگرها :حداقل اقدام* 
 رکارکنانیسا جمع در موفق تجارب ارائه فرصت جادیا   -1

 کارکنان از تقدیر یکارها و ساز تعیینت   -2

 فرهنگی، آموزشی،:  های زمینه در موفق و فعال کارکنان از تقدیر -3

 اجتماعی، های آسیب از پیشگیری ای، مشاوره پرورشی، هنری،

 سالمت و بهداشت ورزشی،

 ر د

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 -معرفی کارکنان موفق جهت ارائه تجارب خود -1

دعوت از کارکنان باتجربه وموفق درجلسات مختلف 

 تبادل تجربیات همکاران -مدرسه

تهیه وتنظیم  -انتخاب کارکنان فعال مدرسه -2

 یرجدول معیارها وشاخص های تقد

تقدیرازکارکنان فعال وموفق به صورت شفاهی  -3

تقدیرازکارکنان فعال وموفق -درجلسه شورای دبیران

-به صورت کتبی درجلسات ومراسم های ملی،مذهبی

 درخواست کتبی لوح تقدیراز اداره

 خود موفق تجارب ارائه یبرا جلسات یبرگزار -4

 یمجاز و یحضور صورت به گرید همکاران یبرا

 مدرسه یمجاز یفضا در موفق همکاران یمعرف  -5

 یمعنو و یماد بصورت آنها از ریتقد و

 یها نهیزم در موفق و یساع کارکنان از ریتقد  -6

 به یمعنو و ینقد زیجوا و ریتقد لوح ارائه با گوناگون

 یمعنو و یحضور صورت

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی بتوسعه مطلو:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

6 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 فعال حضور و شرکت

 درجشنواره کارکنان

 شيهما مسابقات، ها،

 در...  و ها ها،کنفرانس

 ،یآموزش يها نهيزم

  ،يهنر ،یفرهنگ

 ،یورزش ،یپرورش

 18)سالمت و بهداشت

 (ازيامت

 در کارکنان شرکت درصد -1

 ...و مسابقات ها، جشنواره

 کارکنان که يیها نهيزم تعداد  -2

 مسابقات، ها، ارهجشنو      آن در

...  و ها کنفرانس ها، شيهما

 .اند کرده شرکت

 موفقی و فعال کارکنان درصد -3

 .اند گرفته قرار تقدير مورد که

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 .... و مسابقات ها، جشنواره در شرکت جهت کارکنان به رسانی اطالع   -1

 است گرفته قرار کارکنان استقبال مورد ترکم که هایی زمینه شناسایی   -2

 ه زمینه آن در شرکت به آنان ترغیب و

 کارکنان میان هماهنگی و سازی آماده جهت الزم بستر و فرصت ایجاد  -3

 فرهنگی، آموزشی، یها نهیزم در.... و مسابقات ها، جشنواره در شرکت یبرا

  ورزشی، ماعی،اجت های آسیب از پیشگیری ای، مشاوره پرورشی، هنری،

 سالمت و بهداشت

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 شده ینیب شیپ هاومسابقات جشنواره خیتار و زمان اعالم -1

 -مدرسه یها گروه و یمجاز یدرفضا یآموزش یها گروه

 درتابلواعالنات ومسابقات ها جشنواره بخشنامه نصب

 بیوترغ قیتشو -یتلفن تماس -معلمان دید ضودرمعر

 ها جشواره و درمسابقات شرکت جهت

-ها وجشنواره مسابقات یبرگزار تهیکم با جلسه لیتشک -2

 -یفرد صورت به بیوترغ قیتشو– رفعالیافرادغ ییشناسا

 مسابقات و ها درجشنواره شرکت عدم وعلل مشکالت یبررس

در مسابقات و  ارشاد و راهنمایی و توجیه جهت شرکت -3

درخواست  -آموزش وتوانمند سازی آنان -جشنواره ها

دعوت ازکارکنان برتر و  -حضوردر مسابقات سطح مدرسه

 شرکت کنندگان مسابقات و جشنواره ها در جمع آنان

 جهت همکاران نيب گفتگو و بحث جلسات يبرگزار -4

 يمند عالقه طبق مختلف يها پروژه در مشارکت

 در 

طی سال 

 یتحصيل

 مدیریت  
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه )ساماندهی و سازماندهی( نیروی انسانی توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

7 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 راهنمايی و نظارت

 بالينی بارويکرد

 (ازيامت 20) 

 کالس از که تعدادمعلمانی -1

 آمده عمل به بازديد ها آن درس

 .است

 که معلمانی تعداد  -2

 دريافت  را الزم يبازخوردها

 .اند نموده

 با مطابق که معلمانی تعداد -3

 توافق، مورد بهبود راهکارهاي

 نموده اصالح را خود آموزش روند

 .اند

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 در معلمان همکاری برای  سازی اعتماد و  آمادگی ایجاد   -1

 آموزشی راهنمایی و نظارت

 اعالم و  آنان درس کالس در حضور  یبرا معلمان با توافق   -2

 حضور زمان

 راهکارهای خصوص در آنان با توافق و معلمان به  بازخورد ارائه -3

 بهبود

 بازدید از پس تدریس فرایند بهبود رصد -4

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 تماس -يمجاز يدرفضا یرسان اطالع -1

 قبل روز چند از رانيدب با یتلفن

 اي يحضور ديبازد وساعت زمان اعالم -2

 در یشياند هم -نيطرف توافق با يرحضوريغ

 يمجاز يفضا

 معلم به ومحرمانه يفرد صورت به اعالم -3

 يشورا درجلسات بازخورد ارائه – مربوطه

 نام ذکر بدون یکل صورت به رانيدب

 -درس کالس از منظم و دوباره ديبازد -4

 از يريگيپ -اياول و آموزان دانش از پرسش

 مربوطه ريدب

برگزاری جلسات بحث و گفتگو بین همکاران  -5

جهت مشارکت در پروژه های مختلف طبق عالقه 

 مندی
ظارت مستمر جهت بهبود فرآیند کالسی پس ن -6

 از بازدید از کالس مورد نظر

 

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه دهی( نیروی انسانی)ساماندهی و سازمان توسعه مطلوب:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 تخدما ارائه

 به يا مشاوره

 کارکنان

 (ازيامت 2) 

 به کارکنان ارجاع درصد

 مشاوره مراکز و ها هسته

  خدمات افتيدر جهت

 مشاوره و يیراهنما

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 کارکنان اجتماعی  و جسمانی شخصیتی، شناختی، روان پرونده تشکیل   -1

 مراکز و ها هسته به مشاوره و راهنمایی خدمات نیازمند کارکنان  ارجاع   -2

 محرمانه صورت به مشاوره

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

جمع آوری  -تشکیل پرونده مشاوره ای برای کارکنان -1

 اطالعات ومدارك به صورت محرمانه و ثبت در پرونده

در صورت عدم بهبود در ارجاع کارکنان مشکل دار  -2

 تکمیل فرم های مربوطه -مدرسه باهماهنگی اداره 

 

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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منابع انسانی .معیار :   مدرسه نیروی انسانی (ساماندهی و سازماندهی) توسعه مطلوب : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات نتظارهدف  مورد  ا

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 

 یابيارزش

 عملکرد

 کارکنان

 ( ازيامت 8) 

 پايش و رصد

 8)عملکردکارکنان

 (ازيامت

 ها آن با که کارکنانی تعداد -1

 .است شده  منعقد نامه توافق

 ارزشيابی که کارکنانی تعداد  -2

 .است شده ثبت ها نآ     عملکرد

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 کارکنان از هریک مصوب وظایف شرح ابالغ   -1

 کارکنان با نامه  توافق انعقاد  -2

     نکارکنا عملکرد از مستمر و مکتوب بازخورد ارائه -3

 های رمف در آن  نتایج ثبت و کارکنان عملکرد یابیارزش  -4

 ارزشیابی

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

دریافت شرح وظایف ازاداره یا سایت مربوطه  -1

 -ن آنانبی توزیع و کارکنان وظایف شرح تکثیر–

 به رویت رساندن واخذ امضاء از آنان

تهیه وتنظیم فرم حدودانتظارات وتوافق  -2

ان وتشریح توافق برگزاری جلسه با کارکن -نامه

تفاهم نامه  4نامه واخذ امضاء فرم شماره

 ارزشیابی عملکرد ابتدای دوره

بررسی مستمرعملکرد  5تکمیل فرم شماره -3

ثبت فعالیت ها با  -کارکنان به صورت سه ماهه

اقدامات مدیردر جهت نقاط  -قید تاریخ وقوع

 محرمانه بودن -قوت واصالح نقاط ضعف

ارزشیابی کارکنان تکمیل فرم عملکرد  -4

به رویت رساندن فرم   -5براساس فرم شماره

تهیه وتنظیم دونسخه  -تکمیل شده و اخذ امضاء

پس از امضاء  ارزشیابی شونده و ارزشیابی کننده 

 سال به ادارهو ار

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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توسعه مشارکتها معیار :   سهمدرتوسعه  : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 

 شيافزا

 يکارآمد

 يشوراها

 مدرسه درون

 توسعه و يا

 فرهنگ

 کارگروهی

 (ازيامت104)  

 و ینيب شيپ

 يريکارگ به

 يکارها و ساز

 شيافزا

 يکارآمد

 يشورا

 16) مدرسه

 (ازيامت

 جلسات تعداد -1

 شده تشکيل

 مشارکت درصد -2

 در  کارکنان داوطلبانه

 تصميم ريزي، برنامه

 بر نظارت و اجرا گيري،

 شوراي مصوبات اجراي

   مدرسه

 درست اجراي درصد -3

 و نظارت فرايند دقيق و

   معيارها تمامی در پايش

 به اجراي ددرص  -4

 اوليه،) خودارزيابی موقع

 (پايانی و مستمر

 جلسه  12

70% 

 جلسه  14

80% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات براساس شورا جلسات تشکیل -1

 مدرسه شورای با همکاری برای کارکنان ترغیب کارهای و ساز کارگیری به و تعیین -2

 بر نظارت و اجرا گیری، تصمیم ریزی،- برنامه در کارکنان داوطلبانه مشارکت جذب و رصتف ایجاد -3

   مدرسه شورای مصوبات اجرای

 ای، مشاوره پرورشی، هنری، فرهنگی، آموزشی، یها نهیزم در  مؤثر  های حل راه تعیین و ها یبررس -4

 سالمت و بهداشت  ورزشی، اجتماعی، های آسیب از پیشگیری

 یاتیعمل برنامه بیوتص -5

 عملیاتی برنامه  در شده تعیین  یها حل راه اجرای برای ریزی برنامه -6

 معیارها تمامی در عملیاتی برنامه اجرای موقع به و دقیق  خودارزیابی و پایش نظارت،  -7

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
شورای 

 مدرسه

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 برنامه زمانبندی براساس نیازهای مدرسهتنظیم  -1
 برگزاری منظم جلسات شورای مدرسه براساس  اولویت های مشکالت آموزشی و پرورشی -
 برگزاری جلسات توجیهی کارکنان برای آشنایی با شرح وظایف کارکنان مدرسه -2
 تشکیل جلسات شورای معلمان و تشویق آنان جهت اجرایی کردن مصوبات -
اختیار یا توزیع مناسب مصوبات بین همکاران براساس توانمندی افراد تفویض   -3

 جهت اجرا  و نظارت 
 حضور حداکثری اعضا در جلسات با اطالع رسانی قبلی -
 مشورت و نظرخواهی از اعضا و تقسیم کار بین آنان -
 صدور گواهی حضور در جلسه برای همکارانی -
 وزشی و فرهنگی و ... مدرسه تهیه فهرستی از مسائل  و نیازهای آم -4
 برگزاری نشست و ارائه راهکارهای مناسب براساس فهرست تهیه شده آموزشی ، فرهنگی و .... -

 توجه به توانمندی ها و ظرفیت مدرسه در درون و برون مدرسه  -5
 ثبت مصوبات و صورت جلسات -
 بررسی موانع موجود در اجرا  -6
 ای آنها در طول سال تحصیلیارائه راه حل ها و نحوه ی اجر -
 پیگیری و نظارت و ارزیابی مصوبات به صورت مستمر  -7
 ارائه راه حل های جایگزین در صورت موانع و مشکالت و عدم اجرای آن -

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
شورای 

 مدرسه
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توسعه مشارکتها معیار :   مدرسهتوسعه  : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

اعتبار مورد 

 نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

2 

 شيافزا

 يکارآمد

 درون يشوراها

 و يا مدرسه

 فرهنگ توسعه

  کارگروهی

 (ازيامت104) 

 به و ینيب شيپ

 ساز يريکارگ

 يکارها و

 شيافزا

 يکارآمد

 معلمان يشورا

 ( ازيامت5/18)

 ت جلسا  تعداد -1

 شده تشکيل

 حل مسائل تعداد -2

   نهيزم هر در  شده

 مشارکت درصد -3

 و بحث در معلمان

 ميوتصم  نظر تبادل

 خصوص در يريگ

 مدرسه مسائل

 

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 عالی شورای صوباتم براساس معلمان یشورا جلسات صورت تنظیم و جلسات منظم تشکیل -1

 پرورش و آموزش

 معلمان شورای مباحث سازی غنی برای معلمان بین در همکاری های گروه تشکیل -2

 فرهنگی، آموزشی، های زمینه در مدرسه مسائل خصوص در یریگ میتصم و نظر تبادل و بحث -3

 با مطابق المتس و بهداشت ورزشی، اجتماعی، های آسیب از پیشگیری ای، مشاوره پرورشی، هنری،

     شورا وظایف

 

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 نماینده 

 دبیران

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 –اطالع رسانی وهماهنگی به موقع و نظرخواهی ازدبیران جهت زمان جلسه  -1

 با تماس – مدرسه مجازی درگروه جلسه زمان اعالم -جلسات زمانبندی تنظیم

 جلسات منظم رگزاریب -معلمان

 حضورفعال–دراختیارگذاشتن مضامین کلیدی ودستورکارجلسه به دبیران  -2

تشکیل انجمن های -جلسهاز چندروزقبل تماس برقراری– درجلسه معلمان کلیه

 تشکیل کارگروه-مختلف بین آنان

 مدرسه واساسی مهم ازمسائل لیستی وتهیه دبیران ازکلیه نظرخواهی -

ورات وموضوعات جلسه درتمام زمینه ها براساس تنظیم مشخص کردن دست -3

  طرح مسائل حائز اهمیت آموزشی و پرورشی در جلسات –زمانبندی جلسات 

 نظرخواهی از دبیران و تهیه فهرستی از مسائل مهم و اساسی مدرسه  -4
 تعیین دبیر جلسات براساس عالقه مندی همکاران به موضوعات -

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 نده نمای

 دبیران
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توسعه مشارکتها معیار :   مدرسهتوسعه  : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 شيافزا

 يکارآمد

 يشوراها

 درون

 يا مدرسه

 سعهتو و

 فرهنگ

 کارگروهی

 (

 (ازيامت104

 و ینيب شيپ

 يريکارگ به

 يکارها و ساز

 شيافزا

  يکارآمد

 دانش يشورا

 يآموز

 (ازيامت 34)

 شرکت آموزان دانش درصد -1

 انتخابات در کننده

 شده تشکيل جلسات تعداد -2

 از آموزان دانش تيرضا درصد -3

 يآموز دانش يشورا عملکرد

 زانآمو دانش مشارکت درصد -4

 نهيزم در یاتيعمل برنامه اجراي در

 ،فرهنگی پرورشی، آموزشی، يها

 بدنی، تربيت هنري، اي، مشاوره

 یاجراي امور و سالمت

 آموزان دانش مشارکت درصد -5

   يآموز دانش جيبس هاي فعاليت در

 آموزان دانش مشارکت درصد -6

 یمذهب هاي ئتيه هاي درفعاليت

      يآموز دانش

 آموزان دانش کتمشار درصد -7

     یاسالم انجمن هاي درفعاليت

 آموزان دانش  مشارکت درصد -8

 شتازانيپ هاي فعاليت در

 آموزان دانش مشارکت درصد  -9

 احمر هالل هاي درفعاليت

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
   یآموز دانش یشورا  انتخابات یبرگزار  -1
 پرورش و آموزش عالی شورای مصوبات اساس بر یآموز دانش یوراش  منظم  فعالیت و لیتشک -2
 (آموزان انشد با مرتبط)  مدرسه عملیاتی برنامه خصوص در رسانی اطالع -3
 آموزی دانش  ورایش  با همکاری برای آموزان دانش ترغیب کارهای -و  ساز کارگیری به و تعیین -4
 مشاوره رهنگی،ف پرورشی، آموزشی، های زمینه  رد آموزان دانش توانایی و عالقمندی شناسایی -5

  یاجرای امور و سالمت بدنی، تربیت هنری، ای،
 مدرسه های فعالیت در آموزان دانش داوطلبانه مشارکت جذب و فرصت ایجاد -6
 های زمینه در رسهمد عملیاتی برنامه اجرای در آموزان دانش مشارکت از یریگ بهره و کار تقسیم -7

 اداری امور و سالمت و بهداشت  بدنی، تربیت ای، مشاوره رورشی،پ  آموزشی،
 و آموزی دانش شورای ذیل های انجمن ، یآموز دانش یمذهب های ئتیه سازی فعال و تشکیل -8

 (شتازانیپ ،یاسالم انجمن احمر، هالل ،یآموز دانش جیبس)  ها تشکل

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 معاون

 پرورشی

 ت متناسب با وضعیت مدرسه :سایر اقداما* 

 مدرسه و آموزان دانش مجازی درگروه انتخابات برگزاری زمان واعالم رسانی اطالع -1

 مجازی فضای یادر مناسب ودید پوستردرمکان ونصب تهیه -

  مجازی فضای در یا حضوری بصورت تبلیغات و کاندیدها معرفی – 

 شاد دربرنامه برگزاری چگونگی اعالم و شاد برنامه در انتخابات برگزاری مقدمات تهیه –

 براساس جدول زمانبندی  اموزی دانش شورای منتخبین با جلسه برگزاری -2

 انتخاب هیئت رییسه شورای دانش آموزی و اعالم شرح وظایف به اعضا -

  آنها مشارکت ضرورت و آموزشی مسائل با آشنایی -3

  آموزی دانش شورای وظایف و مقررات و نقوانی با شاد برنامه در آموزان دانش توجیه  -

  آنان به مدرسه های ازفعالیت قسمتی واگذاری -

 فعال آموزان ازدانش وتقدیرکتبی تشویق -

  آموزی دانش های تشکل تشکیل -4

 و مجازی فضای در مختلف های زمینه در عضوگیری اعالم و موقع به رسانی اطالع –

 ها کمیته و ها درتشکل آموزان دانش القمندیع براساس تابلواعالنات و شاد برنامه

 مراسم کلیه در آموزان دانش مندی عالقه براساس ها کمیته و ها کاردرتشکل تقسیم -5

 مدرسه کردن اداره و ومذهبی ملی های

 مدرسه شورای مصوبات اختیارگذاشتن ودر آنان با جلسه تشکیل -

  مدرسهصدور تقدیرنامه برای اعضای فعال در برنامه های  -

 در 

طی سال 

 تحصيلی

  
 معاون

 پرورشی

 



 1400-1401   بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه مدرسه برنامه عملیاتی

30 
 

توسعه مشارکتهامعیار :    مدرسهتوسعه  : هدف 

ردی

 ف
 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار

موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 

 شيافزا

 يکارآمد

 يشوراها

 مدرسه درون

 توسعه و يا

 فرهنگ

 کارگروهی

 (ازيامت104)  

 و ینيب  شيپ

 يريکارگ به

 يسازوکارها

 شيافزا

 يکارآمد

 و اءياول انجمن

 و انيمرب

 يساز توانمند

 اءياول

 (ازيامت5/35)

 شرکت ياياول درصد  -1
 يها مجمع در کننده

 یعموم
  اءياول مشارکت درصد -2

 و يااول انجمن انتخابات در
 مربيان

 از اوليا رضايت درصد -3
 و اوليا، انجمن عملکرد

 مربيان
 اعضا مشارکت درصد -4

  و اجرا گيري، تصميم در
 عملياتی  برنامه بر نظارت

 مدرسه
 فعال مشارکت درصد -5

 يها کارگروه  در اولياء
 یتخصص

 که فعال ياوليا سرانه -6
 اند شده تقدير

 که هايی زمينه تعداد -7
 زمينه آن در فعال  ياوليا

 .اند شده تقدير ها
 هاي سرفصل درصد -8

 جلسات  يبرا یانتخاب
 براساس خانواده، آموزش

 و نظرسنجی جينتا
 یابالغ يها سرفصل

 اءياول شرکت درصد -9
 آموزش جلسات در

 خانواده
 اءياول تيرضا درصد -10
 در شده ارائه مباحث از

 خانواده آموزش جلسات
 شرکت اوليا درصد -11

 جلسات در نندهک
 سخنرانی

 يدارا اءيياول درصد -12
 پيوند مجله اشتراک

 یمعرف درصد -13
 شناسايی يها خانواده

 راهنمايی مراکز  به ، شده
 مشاوره و

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
  اولیاء عمومی مجمع جلسات برگزاری -1
 انیمرب و ایاول انجمن انتخابات یبرگزار -2
  مدرسه عملیاتی برنامه خصوص در رسانی العاط -3
 مربیان و اولیا انجمن  منظم فعالیت و لیتشک -4
 آن یاجرا حسن  رب نظارت و مدرسه عملیاتی برنامه یاجرا گیری، تصمیم در ومربیان اولیا انجمن یاعضا مشارکت -5
 اجرایی  مورا و سالمت بدنی، تربیت هنگی،هنری،فر پرورشی، آموزشی، های زمینه  در اولیا توانایی و عالقمندی شناسایی -6
 و بدنی تربیت/  اوریفن و علمی  /یاجتماع /پرورشی و دینی:   شامل یمهارت و تخصصی های کارگروه در اولیاء ظرفیت از استفاده -7

 رفاهی و عمرانی مالی،  /برنامه فوق و هنری/  بهداشت
 هنری بهداشت، و دنیب تربیت فناوری، و علمی ،یاجتماع پرورشی، و ینید های زمینه در فعال یاولیا از لیستی تهیه -8
  رفاهی و عمرانی و مالی برنامه، فوق و
 و هنری بهداشت، و دنیب تربیت فناوری، و علمی  ،یاجتماع پرورشی، و دینی:  یها نهیزم در فعال  یایاول از تقدیر -9

   مختلف های روش از استفاده با رفاهی و عمرانی و مالی برنامه، فوق
 خانواده آموزش جلسات موضوع خصوص در اءیاول از ینظرسنج -10
 یالغاب یها سرفصل  و یسنج نظر براساس خانواده آموزش جلسات موضوع  بندی اولویت و یبند جمع -11
 شده انجام بندی اولویت     اساس بر خانواده آموزش جلسات های سرفصل تعیین -12
 مختلف های زمینه در نیازسنجی براساس خانواده آموزش یها دوره برگزاری -13
 اءیاول به خانواده آموزش دوره نامهیگواه یاعطا -14
 تخصصی سخنرانی  جلسات برگزاری -15
 اءیاول مطروحه سؤاالت نیتر مهم برگ نمون لیتکم -16
 هخانواد اورهمش و راهنمایی مراکز به زا آسیب و پذیر آسیب های خانواده معرفی و شناسایی -17

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 
 شاد برنامه و مجازی فضای در یا کتبی بصورت قبل از رسانی اطالع -1
 انجمن اعضای ازطریق رسانی اطالع -
 مجمع برگزاری جهت مناسب فضای ایجاد و بسترسازی -
 امک و فضای مجازی دعوت از اولیا به صورت پی -2
 کاندیدها و معرفی نام ثبت و فعال  اولیای شناسایی -
 حضوری بصورت انتخابات برگزاری برای الزم تمهیدات -
  اعضاء باحضورهمه جلسات زمانبندی جدول وتکمیل اجرایی تقویم وتنظیم تهیه -3
 اعضاء همه مشورت با دستورجلسات کردن مشخص –
 ماهیانه بصورت جلسه تشکیل – و اطالع رسانی جلسات در آنتشکیل گروه در شبکه شاد  -
 نام ثبت توانمندی اولیا در هنگام  شناسایی  -  انجمن دفتر اساس بر اولیا های توانمندی فرم تهیه -4
 حضوری و مجازی بصورت مختلف های زمینه در فعال اولیای از تشکر و تقدیر -5
 یا فعال و موفق ارائه تقدیرنامه کتبی برای انجمن اول – 
 تعیین فهرست جلسات آموزش خانواده براساس اولویت بندی پس از نظرسنجی -6
 به توجه با شده اخذ نظرسنجی براساس نیازها و مطالعه بررسی از پس شده انتخاب با مدرس  و هماهنگی همفکری -7

 مربیان و اولیا دردفترانجمن شده ارائه های سرفصل
 ت آموزشی خانواده در فضای مجازیاطالع رسانی دقیق جلسا -

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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توسعه مشارکتها معیار :   مدرسهتوسعه  : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 یپیگیر

5 

 گيري بهره

 هاي ازظرفيت

  سازمانی برون

 ازيامت

 ( ازيامت 10) 

 هاي مشارکت جذب

 گيري بهره و داوطلبانه

 هاي ظرفيت از بهينه

 در سازمانی برون

 از مختلف هاي زمينه

 آموزشی،:   جمله

 ،یفرهنگ پرورشی،

 ،يا مشاوره ،يهنر

 بيآس از يريشگيپ

 تربيت ،یاجتماع يها

 و بدنی،بهداشت

 وعمرانی سالمت

 (ازيامت 10) 

 مشارکت با که یمسائل تعداد

 ارگان نهادها، ها، سازمان مراکز،

 .  است شده حل مؤسسات ها،

87% 90% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 ها، مراکز،سازمان با ارتباط و ها ظرفیت شناسایی -1

 ...و مؤسسات ها، ارگان نهادها،

 مراکز، همکاری و اداعتم جلب و ارتباطی پل ایجاد -2

 مسائل حل یبرا...و مؤسسات ها، ارگان ها، سازمان

     مدرسه

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه فهرستی از مراکز و سازمانهای  -1

 دارای ظرفیت برای همکاری با مدرسه

ق ایجاد ارتباط با مراکز و سازمان ها طب -2

قوانین اداری برای حل مشکالت مدرسه ) 

 مساجد ، بسیج (

دعوت از مسئولین سازمان ها درجلسات  -3

 ومراسم های ملی ومذهبی

 اعالم بازخورد و نتایج حاصله ازمشارکت -4

 سازمان ها 

برجسته کردن مشارکت آنان در رسانه  -5

 های جمعی و شبکه های اجتماعی

 در 

طی سال 

 تحصيلی

 مدیریت  
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

1 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 صيتخص و يیجانما

 مدرسه يفضا مناسب

 2) ها تيفعال به

 (ازيامت

 از نهيبه استفاده درصد -1

 مدرسه در موجود يفضاها
85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 یفضاها مناسب صیتخص و عیتوز ،ییشناسا -1

     ها تیفعال به موجود،

 

 معاونین   شهريور ماه

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

باتوجه به فضا و موقعیت فعالیت  -1

 های مورد انتظار متناسب سازی 

 می شوند

 توجه به وضعیت و فضای آزمایشگاه -2

3- 

4- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

 معاونین   شهريور ماه
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یزات و ایمنیمعیار : فضا ، تجه  فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

2 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 يفناور سيستم نيتأم

 ارتباطات و اطالعات

 (ازيلمت 2) 

 زاتيتجه نيتأم درصد

 یکيالکترون

 نياز مورد

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 مورد و موجود استاندارد یکیالکترون زاتیتجه یبررس -1

 ازین

 مدرسه از خارج و داخل بالقوه های ظرفیت شناسایی -2

 ازین مورد یکیالکترون هیزاتتج هیته -3

 

شهريور 

 معاونین   ماه

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه فهرست از نیازمندهای تجهیزات  -1

الکترونیکی و مرتفع نمودن نیازمندی ها 

 طبق استانداردهای موجود

استفاده از بانک اطالعاتی و بهره مندی  -2
 از ظرفیت اولیا 

که نقاط  swotندی از فرم   بهره م -3

 قوت مدرسه در آن ذکر گردید

تهیه لیستی از نیازمندیهای تجهیزاتی  -4

 مدرسه

استفاده از مشارکت های مردمی و جذب  -5

 خیرین برای برطرف نمودن نیازها

شهريور 

 ماه

 

 معاونین  
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار یفرد
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات ، فضا تامين

 استاندارد ساتيتأس و

 ميز،) درس کالس يابر

 و تخته پرده، نيمکت،

 و راهروها اط،يح ،...(

 (ازيامت 8) بام پشت

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد -1

 با متناسب استاندارد، ساتيتأس

 آموزان دانش تعداد

 آموزان دانش  رضايت درصد -2

  و تجهيزات  کميت و کيفيت از

 درس کالس  تأسيسات

 آموزان دانش  تيرضا درصد -3

 در هوا هيتهو و نور زانيم زا

 درس کالس

 آموزان دانش رضايت درصد -4

 در تأسيسات  و تجهيزات  از

 حياط و راهروها

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

         ازین مورد و

 و یسن دوره با متناسب استاندارد تجهیزات هیته -2

 آموزان دانش رشد طیشرا

 های کالس فضای  برای الزم استانداردهای رعایت -3

 ... و بام راهروها،پشت اط،یح درس،

 

شهريور 

 ماه
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

و نشست اعضای   swotتهیه فرم  -1

شورای مدرسه و بررسی وضعیت امکانات و 

 رکت به سوی ایده آلمنابع مدرسه و ح

دریافت یا خرید تجهیزات استاندارد  -2

متناسب با دوره تحصیلی از اداره یا از 

 خیرین

بررسی فضای فیزیکی مدرسه و حرکت  -3

 به سمت استانداردهای موجود

نصب تابلواعالنات وصندوق پیشنهادات  -4

 درجای مناسب راهرو

 نصب کپسول آتشنشانی درجای مناسب -5

میزان نور و تهویه هوا در کالس بررسی  -5

 درس و آزمایشگاه

شهريور 

 ماه

- 

طی سال 

 تحصيلی

 معاونین  
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 ر مورد نیازاعتبا

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

4 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تأمين) منابع مديريت

 و تجهيزات  فضا،

 استاندارد ساتيتأس

  درآزمايشگاه

 (ازيامت 6)

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 استاندارد

 متناسب ،یشگاهيآزما

 آموزان دانش تعداد با

 رضايت درصد -2

 و کيفيت از معلمان

  تجهيزات  کميت

 آزمايشگاهی

 رضايت درصد -3

 از آموزان دانش

 کميت و کيفيت

 تأسيسات  و تجهيزات

 شگاهيآزما

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
       ازین مورد و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

 طیشرا و یسن دوره درسی، یها کتاب با متناسب استاندارد، تجهیزات هیته -2

 آموزان دانش رشد

 آزمایشگاه فضای  برای الزم استانداردهای رعایت -3

 

 معاونین   شهريور ماه

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 ستهیه لیست تجهیزات موجود در آزمایشگاه و کالسهای در -1

تهیه فهرست کاالهای مورد نیاز برای آزمایشگاه و کالسهای  -2

 درس

تهیه فهرستی از کمبود تجهیزات مربوط به فعالیتهای درسی  -3

 و تهیه نیازمندی ها در طول سال تحصیلی

آزمایشگاه از جهت ایمنی )داشتن تهویه ، اطفا حریق و...(  -4

 ش تهیه گردداستاندارد گردد و ملزومات ایمنی هنگام  آزمای

پریزها وکلیدهای برق و  -نحوه چیدمان قفسه هابررسی   -5

 نحوه سیم کشی وموادهای شیمیایی و.......

 معاونین   شهريور ماه
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

5 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

  تجهيزات و فضا تأمين

 یکارگاه استاندارد

 (ازيامت 6) 

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،یگاهکار استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

 رضايت درصد -2

 و کيفيت از معلمان

  تجهيزات  کميت

 گاهیکار

 رضايت درصد -3

 از آموزان دانش

 کميت و کيفيت

  تأسيسات  و تجهيزات

 کارگاهی

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
    ازین مورد و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

 و یسن ورهد درسی،  یها کتاب با متناسب  استاندارد، تجهیزات هیته -2

 آموزان دانش رشد طیشرا

 کارگاه فضای  برای الزم استانداردهای رعایت -3

 

 معاونین   شهريور ماه

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه فهرستی از تجهیزات و تاسیسات موجود در  -1

 سه جهت بررسی و رفع نیازهامدر

 تهیه لیستی از وسایل مورد نیاز مصرفی -2

 تهیه لیست تجهیزات موجود هوشمندسازی -3

بررسی فضای کارگاه و مقایسه آن با استانداردهای  -4

 موجود و آماده سازی برای استاندارد نموند فضا

پریزها و  -نحوه چیدمان وسایل  مصرفی وغیرمصرفی  -5

 ونحوه سیم کشی و...... کلیدهای برق

 معاونین   شهريور ماه
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

6 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات فضا، تأمين

 استاندارد ساتيتأس و

 اتاق جمله از ورزشی

 رزشی و ،سالن ورزش

 ورزشی هاي -زمين ،

 (ازيامت 6...( )و

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد -1

 ،ورزشی استاندارد ساتيتأس

 آموزان دانش تعداد با متناسب

 از معلمان رضايت درصد -2

  تجهيزات  کميت و کيفيت

 ورزشی

 آموزان دانش رضايت درصد -3

  و تجهيزات کميت و کيفيت از

 ورزشی  تأسيسات

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 وردم و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

      ازین

 و یسن دوره درسی، کتاب با متناسب تجهیزات هیته -2

 آموزان دانش رشد طیشرا

 ورزشی فضاهای برای الزم استانداردهای رعایت -3

 

   شهريور ماه
دبیر 

 ورزش

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 بررسی امکانات و منابع ورزشی -1

ایمن سازی وسایل ورزشی موجود در حیاط  -2

 مدرسه

زات متناسب برای کتابهای درسی یست تجهی -3

 تهیه و برای خرید آنها اقدام گردد

فهرستی از تجهیزات ورزشی استاندارد تامین  -4

 شود

بررسی فضای وبرطرف کردن نواقص ازقبیل  -5

خط کشی ،پیچ مهره وجوش میله های گل 

 هندبالی توجه به نکات ایمنی وسایل ها

 شهريور ماه

-  

 مهر ماه

  
دبیر 

 ورزش
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عیار : فضا ، تجهیزات و ایمنیم  فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

7 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در داستاندار

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 و فضا،تجهيزات تأمين

 استاندارد ساتيتأس

 ازيامت 4)کتابخانه يبرا

) 

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 کتابخانه، استاندارد

 انشد تعداد با متناسب

 آموزان

  رضايت درصد -2

 زانيم از آموزان دانش

 منابع از استفاده

  تجهيزات و مطالعاتی

 تابخانهک در موجود

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
      ازین مورد و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

 و یسن رهدو درسی، های کتاب محتوای با متناسب اطالعاتی منابع هیته -2

 آموزان دانش رشد طیشرا

 کتابخانه فضای  برای الزم استانداردهای رعایت -3

 کتابخانه یمطالعات منابع و فضا از مطلوب استفاده یبرا  ریزی امهبرن -4

   شهريور ماه
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 تهیه فهرستی از منابع موجود در کتابخانه ) مطالعاتی ( -1

لیستی از منابع و کتابهای مورد نیاز متناسب با دوره  -2

 ددتحصیلی تهیه گر

تهیه تجهیزات برای کتابخانه با توجه به ظرفیت سرانه  -3

 مدرسه

 تشویق و ترغیب دانش آموزان برای مطالعه در کتابخانه -4

 برگزاری مسابقات کتابخوانی در سطح مدرسه -5

 تهیه تقویم زمانبندی مطالعاتی برای کالس ها -6

 بازدید از نمایشگاه ها بصورت حضوری و مجازی -7

 ی مسابقات کتابخوانیبرگزار -8

 شهريور ماه 

 -  

طی سال 

 تحصيلی

  
معاون 

 پرورشی
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 ل()به ریا

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات فضا، تأمين

 استاندارد ساتيتأس و

 نمازخانه يبرا

 (ازيامت 4) 

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،نمازخانه  استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

 دانش يترضا درصد -2

 و کيفيت  از آموزان

 و فضا از استفاده زانيم

 در موجود زاتيتجه

 نمازخانه

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
      ازین مورد و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

 رشد طیشرا و یسن دوره درسی، کتاب با متناسب تجهیزات هیته -2

 آموزان دانش

 نمازخانه فضاهای برای الزم استانداردهای رعایت -3

 ... و ادعیه قران، های کتاب هیته -4

 

   شهريور ماه
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه فهرستی از کمبودهای تجهیزاتی و  .... در  -1

 نمازخانه

تهیه تجهیزات استاندارد براساس فهرست  -2

 های تهیه شدهنیازمندی

استانداردسازی فضای نمازخانه طبق  -3

 استانداردهای مورد نظر

 تهیه و نصب پوستر وبنر ادعیه در نمازخانه -4

 تهیه کتاب قرآن و ادعیه موردنیاز برای نمازخانه -5

 نصب احادیث و پیامهای قرآنی در نمازخانه -6

 تهیه قرآن وادعیه ازطریق مکاتبه با اداره -7

 هشهريور ما

- 

طی سال 

 تحصيلی

  
معاون 

 پرورشی
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 فضا، تامين

 و تجهيزات

 ساتيتأس

 يبرا استاندارد

 تغذيه پايگاه

 (ازيامت 8) سالم

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد -1

 هيتغذ گاهيپا استاندارد ساتيتأس

 دانش تعداد با متناسب سالم،

 آموزان

 آموزان دانش رضايت درصد -2

 و موجود  زاتيتجه و فضا  زا

 تغذيه پايگاه بهداشت رعايت

 سالم

 از معلمان رضايت درصد -2

  تجهيزات  کميت و کيفيت

 ورزشی

 آموزان دانش رضايت درصد -3

  و تجهيزات کميت و کيفيت از

 ورزشی  تأسيسات

 و فضا  از اوليا رضايت درصد -4

 رعايت و موجود  زاتيتجه

 سالم تغذيه پايگاه بهداشت

 در بهداشت تيرعا درصد -5

   يیغذا مواد هيته

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 ازین مورد و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

 اشتیبهد استانداردهای رعایت با نیاز مورد تجهیزات و فضا  تأمین -2

 مسال و یداشتبه طیشرا در ییغذا مواد از ینگهدار و یبند طبقه -3

 خیتار به جهتو و سالم هیتغذ گاهیپا در شده یغن و سالم ییغذا مواد عرضه -4

 ها آن یانقضا

 سالمت نامهیگواه یدارا فرد توسط ییغذا مواد عرضه -5

شهريور 

 ماه
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 ر پایگاه تغذیه سالمتهیه فهرستی از تجهیزات مورد نیاز د -1

استانداردسازی فضا و تجهیزات پایگاه تغذیه طبق فرمت  -2

 ارسالی از اداره

 تهیه وسایل سرمایشی و گرمایشی -3

 توجه به مواد غذایی و شرایط نگهداری آنها -4

 نظارت و کنترل دائمی بر عرضه مواد غذایی در مدرسه -5

 الی از ادارهعرضه مواد غذایی براساس بخشنامه های ارس -6

معرفی مجری پایگاه تغذیه سالم به مراکز بهداشتی برای  -7

 دریافت گواهینامه سالمت

شهريور 

 ماه

- 

 مهر ماه

  
معاون 

 پرورشی
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

10 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات و فضا تأمين

 اتاق در استاندارد

 پرورشی

 (ازيامت 2)

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد

 تاقا استاندارد ساتيتأس

 یپرورش

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

     ازین مورد و موجود

  نیاز مورد استاندارد ساتیتأس و تجهیزات تأمین -2

   شهريور ماه
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

هیزات و امکانات تهیه لیستی از تج -1

 موجود و نیازمندی ها در اتاق پرورشی

برطرف کردن نیازمندی های  -2

تجهیزاتی و تاسیساتی اتاق پرورشی طبق 

 لیست نیازمندی ها

برآورد وتامین هزینه ها با استفاده از  -3

ظرفیت های خیرین و مشارکت های 

 مردمی

   شهريور ماه
معاون 

 پرورشی
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و ایمنی معیار : فضا ، تجهیزات  فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

11 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات و فضا تامين

 اتاق در استاندارد

 (ازيامت 4) مشاوره

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد -1

 مشاور اتاق استاندارد ساتيتأس

 آموزان دانش  رضايت درصد -2

 اتاق به يافته اختصاص فضاي از

 مشاوره

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 و موجود استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

        ازین مورد

  نیاز مورد استاندارد ساتیتأس و تجهیزات تأمین -2

 مشاور   مهر ماه

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه چک لیستی از تجهیزات و  -1

 وسایل مورد نیاز اتاق مشاوره برای بررسی

تامین و برطرف کردن نیازمندی های  -2

شاوره و استانداردسازی تاسیسات اتاق م

 آن

برآورد وتامین هزینه ها از محل  -3

 کمکهای مردمی

 مشاور   مهرماه
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 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 اجرا زمان اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

12 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

  تجهيزات و فضا تأمين

 اتاق استاندارد

 (ازيامت 4) بهداشت

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد -1

 اتاق استاندارد ساتيتأس

 انشد تعداد با متناسب بهداشت،

 آموزان

 آموزان دانش  رضايت درصد -2

 يها کمک و خدمات دريافت از

 هياول

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 استاندارد ساتیتأس و زاتیتجه فضا، یبررس -1

  ازین مورد و موجود

   شهريور ماه
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

ستی از وسایل مورد نیاز تهیه فهر -1

 در اتاق بهداشت ) ترازو ، متر و ... ( 

 

مهیا کردن وسایل مورد نیاز اتاق  -2

 بهداشت طبق لیست نیازمندیها

 

برآوردهزینه هاوتامین هزینه  -3

 هاازظرفیت های درون و برون سازمانی

 

خریدوسایل مورد نیاز با هماهنگی  -4

 شورای مالی وشورای مدرسه
 

   اهشهريور م
معاون 

 پرورشی

 

 

 

 

 



 1400-1401   بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه مدرسه برنامه عملیاتی

45 
 

 فضا ، تجهیزات و ایمنیتوسعه  :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

13 

 يازس آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 فضا، بودن ايمن

  تأسيسات و تجهيزات

 ساختمان،) مدرسه در

 آبدارخانه، محوطه،

 دفاتر و ها کالس

 و کتابخانه ،يادار

 اجتماعات، سالن

 ،یکيالکتر ساتيتأس

 و یشيگرما ساتيتأس

 شگاهيآزما  یشيسرما

 ،يانبار ، کارگاه ،

 يهاريمس راهرو،

 و ياضطرار خروج

 رهيغ

 و زاتيتجه فضا، یمنيا  سطح     -1

    مدرسه ساتيتأس

 از آموزان دانش رضايت درصد     -2

     مدرسه تاسيسات و تجهيزات فضا، ايمنی

 فضا، ايمنی از اوليا رضايت درصد -3

     مدرسه تاسيسات و تجهيزات

 فضا، ايمنی از کارکنان رضايت درصد -4

      مدرسه سيساتتا و تجهيزات

85% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
   مدرسه های فضا سازی ایمن  و بررسی -1

   مدرسه تجهیزات سازی ایمن  و بررسی -2

 مدرسه تاسیسات سازی ایمن  و بررسی -3

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 یست برای بررسی سطح ایمنی مدرسهتهیه چک ل -1

استانداردسازی و ایمن نمودن تجهیزات موجود در  -2

 مدرسه

تهیه چک لیست جهت بررسی و ایمن سازی تجهیزات  -3

 مدرسه

نظرخواهی ازشورای دانش اموزی جهت رفع مشکالت  -4

 ایمن سازی

 استفاده ازظرفیت شورای دانش آموزی -5

ربیان وکارگروه تخصصی نظرخواهی ازانجمن اولیا وم -6

 اولیا جهت رفع مشکالت ایمن سازی

 استفاده ازظرفیت انجمن اولیا ومشارکت داوطلبانه آنان -7

 نظرخواهی ازکارکنان جهت رفع مشکالت ایمن سازی -8

 استفاده ازظرفیت کارکنان -9

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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مالی و اداریمدیریت معیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 4) عمناب مديريت-1

 (ازيامت

  نيتأم یمال نابعم %100  انطباق

 ياجرا ازين مورد اعتبارات با شده

  مدرسه یاتيعمل برنامه
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 عملیاتی هبرنام اساس بر نیاز مورد اعتبارات منطقی برآورد و بینی پیش -1

 مدرسه

  مالی بالقوه های ظرفیت شناسایی-2

  مالی منابع تأمین سازوکارهای نتعیی-3

 مقررات چارچوب در مالی منابع تأمین-4

 مدرسه حساب به مالی  منابع تمامی واریز-5

در طی سال 

 مدیریت   تحصيلی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

نشست با شورای مالی مدرسه جهت برآورد منطقی  -1

 لیاتیاعتبارات مورد نیاز طبق برنامه عم

استفاده از ظرفیت خیرین به عنوان یکی از تامین  -2

 کنندگان نیازهای مدرسه

 هزینه های مدرسه با مصوبه شورای مالی صورت پذیرد -3

سرانه واریزی ، مشارکت های مردمی ، کمک خیرین و  -4

 موسسات در چارچوب مقررات تامین و اعمال گردد

... به حساب کلیه دریافت های مشارکت های مردمی و  -5

 مدرسه واریز گردد

 دریافت پرینت بانکی بصورت ماهیانه و هفتگی -5

 اعالم شماره حساب مدرسه ونصب آن دردید مناسب -6

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

2 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 6) مصارف مديريت-2

 (ازيامت

 يکردها نهيهز%  100  انطباق

 100% 100% یمال

 : نماگرها اساس بر اقدامات حداقل* 

 در مختلف های فعالیت میان اعتبارات توزیع -1

 هنری، فرهنگی، پرورشی، آموزشی،: های زمینه

  عمرانی سالمت، و ایمنی بدنی، ،تربیت ای مشاوره

 در عملیاتی برنامه اساس بر هزینه صرف-2

 مقررات چهارچوب

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

زینه ها براساس مصوبه شورای ه -1

 مدرسه انجام پذیرد

هزینه ها براساس اولویت بندی  -2

برنامه عملیاتی مدرسه صورت 

 پذیرد

پرداخت وصدورچک  براساس  -3

 مصوبه شورای مالی

تنظیم و ثبت صورتجلسه  -4

 شورای مالی

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  

 



 1400-1401   بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه مدرسه برنامه عملیاتی

49 
 

مدیریت مالی و اداریمعیار :   کیفیت مدیریت مالی و اداریارتقاء  :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

  سامانه  مديريت-3

 4)مدرسه  حسابداري

 (ازيامت

 100% 100% % 100یمال عملکردحسن 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 هسامان در مالی رویدادهای  موقع به و  صحیح ثبت -1

 مدرسه حسابداری

  مالی های صورت و دفاتر بستن -2

 سنواتی مالی های صورت و اسناد بایگانی -3

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  

 سب با وضعیت مدرسه :سایر اقدامات متنا* 

در اولین فرصت و زمان مناسب رویدادهای  -1

 مالی در سامانه ثبت شود

 آنها سازی مرتب و اسناد بندی جمع -2

 جاری مالی سال بستن جهت

 ملی، شورای مصوبات دفتر سال هر در -3

 و امضا تهیه، مالی اسناد و روزنامه دفتر

 اداره مالی راهنمای توسط و شده بایگانی

 ته شودبس

 دریافت پرینت اسناد مالی -4

ثبت و نگهداری اسناد در پوشه مالی  -5

 وامضای اعضای شورای مالی

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات ف  مورد  انتظارهد

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 و عملکرد گزارش-4

 مالی هاي صورت

 به اوليا به مدرسه

 4) ساالنه صورت

 (ازيامت

از عملکرد  اءياول % 100 تيرضا

 100% 100% مالی مدرسه

 قدامات بر اساس نماگرها :حداقل ا* 
 یها صورت و عملکرد گزارش میتنظ و هیته -1

 مدرسه یمال

 و عملکرد خصوص در اءیاول به یرسان اطالع -2

 مدرسه یمال یها صورت

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

تهیه و تنظیم فصلی عملکرد  -1

 ه به انجمن اولیامالی مدرسه و ارائ

ارائه گزارش عملکرد مالی در  -2

مجمع عمومی اولیا مدرسه یا در 

 کانال مدرسه در شبکه شاد

تهیه و تنظیم هرسه ماه یکبار  -3

عملکرد مالی،هزینه ها وپرینت 

 بانکی

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

5 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 و اموال مديريت-5

 ها دارايی

 (ازيامت 8)

 رايیدا و اموال ثبت درصد -1

 در اهدايی و شده خريداري هاي

 اموال  سامانه

 دارايی و اموال ثبت درصد -2

 در اهدايی و شده خريداري هاي

 اموال  سامانه

 و اموال ريتعم درصد -3

 ريتعم ازمندين تجهيزات

 اي ريتعم به ازين عدم درصد -4

 تجهيزات و اموال ضيتعو

 سال پنج طی در غيرمصرفی

%100 %100 

 مات بر اساس نماگرها :حداقل اقدا* 
 اهدایی و شده خریداری های دارایی و اموال موقع به و صحیح ثبت -1

 اموال سامانه در

 تعمیر نیازمند و دیده آسیب تجهیزات و اموال لیست تهیه-2

 اداره به نآ ارائه و اسقاطی و مازاد اموال تمام از ساالنه لیست تهیه-3

 الامو انتقال و نقل در مقررات رعایت-4

 مناسب  نگهداری جهت الزم تمهیدات کارگیری به و بینی پیش-5

 اموال و  تجهیزات ساختمان،

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 ثبت اموال غیرمصرفی در سامانه    -1

تهیه و نصب برچسب اموال بر روی کلیه کاالهای  -2

 تهیه شده

 لیست اموال  و کنترل کمیت کاالها دریافت -3

 تهیه فهرستی از اموال نیازمند به تعمیر و مرمت -4

بررسی اموال مازاد و اسقاطی و ارسال آنها به انبار  -5

 اداره ) پس از حذف از سامانه اموال مدرسه

تکمیل نمودن فرم نقل و انتقال اموال در سامانه پس  -6

 از درخواست کتبی

م نقاط آسیب دیده ساختمان مدرسه تعمیرات بهنگا -7

 و تجهیزات و امکانات مدرسه

 به منظور رسیدگی  مسئولفردی  انتخاب  -8

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

6 

 ياجرا حسن

 )مطلوب( ريسا

 و نيقوان

 مقررات

 موقع به گويی پاسخ-1

 مکاتبات به مناسب و

 (ازيامت 4)  اداري

 و ها گزارش هيارا درصد -1

 مقام به کامل و دقيق مکاتبات

 مافوق
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 اداری های نامه و ها بخشنامه روزانه مطالعه و دریافت-1 -1

 گویی پاسخ مهلت و پیگیری مسئول تعیین -2

  اداری های نامه و ها بخشنامه روزانه ارجاع -3

 به موقع به گویی پاسخ  و کار انجام کیفیت بر نظارت -4

 مربوطه مسئول

در طی سال 

 صيلیتح
  

معاون 

 اجرایی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

بازدید روزانه سایت بخشنامه ها ودریافت به  -1

 موقع آن و پاسخگویی در زمان مناسب

 مشخص نمودن مسئول پیگیری بخشنامه ها -2

ارسال به موقع بخشنامه ها طبق مهلت  -3

 ارسالی از اداره

شنامه ها و ارجاع به پاسخگویی به موقع بخ -4

 بخش های مربوطه در اداره

نظارت و کنترل جهت پاسخگویی به موقع  -5

 بخشنامه های ارسالی توسط مسئوالن مربوطه

انعقاد قرارداد و تعیین حدود انتظارات از فرد  -6

 مسئول

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   مدیریت مالی و اداری ارتقاء کیفیت :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

7 

 ياجرا حسن

 ريسا

 نيقوان)مطلوب(

 مقررات و

 آوردن فراهم-2

  و منظم ستميس

 مستند يبرا مناسب

 6) مدرسه در کردن

 (ازيامت

  ها فعاليت  کردن مستند -1

 از نهيبه استفاده درصد-2

 یکيالکترون زاتيتجه

 به آسان دسترسی درصد -3

  هاي فعاليت  مستندات و گزارش

 مدرسه

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 سازي مستند براي دار نظام و هدفمند روش عيينت-1

 کارکنان براي کردن مستند روش آموزش-2

  هاي روش براساس مدرسه يها تيفعال کردن مستند-3

 الکترونيکی صورت به شده نييتع

 مدرسه هاي فعاليت کردن مستند فرآيند بر نظارت-4

در طی سال 

   تحصيلی
معاون 

 اجرایی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 درنظرگرفتن اتاق بایگانی -1

پوشه بندی و بایگانی مستندات در سیستم  -2

 مدرسه و کمد مدارك

برگزاری کالس توجیهی برای کارکنان مدرسه در  -3

 زمینه مستندسازی

پوشه بندی و بایگانی مستندات در سیستم  -4

 مدرسه

 بازبینی از مستندسازی همکاران به صورت مستمر -5

مستندسازی کلیه فعالیت هاو نگهداری در فلش و  -6

 سی دی

 بازدیدازمدارس برتر -7

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 ياجرا حسن

 )مطلوب( ريسا

 و نيقوان

 مقررات

 دانش نام ثبت-3

 مقررات مطابق آموزان

 (ازيامت 6)

 دانش نام ثبت انطباق درصد -1

   مربوطه مقررات با آموزان

 روند از اولياء رضايت درصد -2

 مدرسه در خود فرزندان  نام ثبت

 يدارا آموزان دانش درصد -3

 سالمت صحت یگواه

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 مدرسه در آموز دانش پذیرش ظرفیت تعیین-1

 نام ثبت شرایط و زمان اعالم-2

 آموزان دانش  یلیتحص پرونده در موجود مدارك بررسی و افتیدر-3

 پایه میان و ورودی پایه در داوطلب

 شرایط حائز آموزان دانش نام ثبت-4

 گذشته سال آموزان دانش خودی به خود و سیستمی نام ثبت-5

 جدید پایه در مدرسه

 آنان پرونده در ضبط و آموزان دانش از سالمت صحت گواهی افتیدر-6

 ثبت نام حضوری دانش آموزان ورودی -7

در طول 

 تابستان
  

معاون 

 اجرایی

 * سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :

 ذیرش دانش آموزان براساس قوانین اداری بت نام و پ -1

 نصب تراك و بنر در مدرسه     -2

 ثبت نام میان دانش آموزان در سامانه سیدا -3

 ارسال مدارك مورد نیاز ثبت نام در فضای مجازی مدرسه -4

بررسی مدارك دانش آموزان جدید الورود و میان پایه و  -5

 اعالم نواقص پرونده ها به خانواده ها

بررسی پرونده های دانش آموزانی از لحاظ سن ، سالمت و  -6

 طرح شهاب و..

 دریافت گواهی سالمت دانش آموزان جهت ثبت در پرونده -7

 تشکیل کمیته ثبت نام -8

 رعایت پروتکل های بهداشتی -9

 تکریم ارباب رجوع -10

 ثبت نام با حضور ولی -11

 رویت اصل شناسنامه -12

 ام با امضای ولیتکمیل فرم ثبت ن - -13

در طول 

 تابستان
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اراعتب

مسئول 

 پیگیری

9 

 ياجرا حسن

 ريسا

 نيقوان)مطلوب(

 مقررات و

 پرونده به رسيدگی-4

 دانش تحصيلی هاي

  مقررات برابر آموزان

 (ازيامت 2)

 يها پرونده  درصد -1

 100% 100% شده تکميل یليتحص

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 آموزان دانش یلیتحص یها پرونده یبررس -1

 ها پرونده در موجود نواقص ای ها رتیمغا یاحصا -2

 آن یاءیولا و آموزان  دانش به  پرونده در موجود نواقص ای ها رتیمغا اعالم -3

 ها

 ونواقص ها رتیمغا رفع تا یریگیپ -4

 یلیتحص پرونده در آموزان دانش یتیترب – یلیتحص تیوضع و سوابق ثبت-5

 یلیتحص سال طول در ها آن

در طول 

 تابستان
  

ن معاو

 اجرایی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

بررسی و مرتب سازی پرونده ها طبق ضوابط و آیین نامه  -1

 ها ی ارسالی

بررسی  پرونده های دانش آموزان و تهیه لیست نواقصی  -2

 آنها

 اطالع رسانی به خانواده ها جهت تکمیل نواقصی پرونده ها -3

 ه ها جهت رفع نواقصی پرونده هاتعیین مهلت به خانواد -4

کلیه سوابق تحصیلی و تربیتی دانش آموزان در پرونده  -5

 تحصیلی ثبت شود

دریافت نمرات مستمر وتکوینی وثبت در سامانه مربوطه و  -6

اخذ پرینت نمرات  وکارنامه ها از سامانه و مهرو امضا  شده 

 جهت درج در پرونده

در طول 

 تابستان
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

10 

 ياجرا حسن

 )مطلوب( ريسا

 و نينقوا

 مقررات

 نگهداشت و جذب-5

 تارک و بازمانده افراد

 تحصيل

 (ازيامت 6) 

 دانش  يماندگار درصد  -1

 سال طول در شده جذب آموزان

 یليتحص
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
  یاسم ییشناسا منظور به منطقه پرورش و آموزش با همکاری- -1

 لیتحص تارك و بازمانده افراد

 شده ییشناسا آموزان دانش جذب -2

 طول در شده جذب آموزان دانش یلیتحص تیوضع شیپا و رصد -3

 یلیتحص سال

 لیتحص از بازمانده و تحصیل ترك دالیل از گزارشی تنظیم و لیتحل -4

  مدرسه در افراد

 ترك از یریجلوگ و نگهداشت یبرا مؤثر و موقع به مداخالت -5

  آنان مجدد لیتحص

 

ل در طی سا

 تحصيلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

ررسی و شناسایی دانش آموزان ترك تحصیل کرده  -1

 با همکاری اداره آموزش و پرورش طبق لیست ارسالی

پیگیری جهت ثبت نام دانش آموزان ترك تحصیل  -2

 کرده ) با استفاده از مشوق های مادی و معنوی (

یته پیگیری جهت امور دانش آموزان تشکیل کم -3

 ترك تحصیل کرده

تهیه و تنظیم و نگهداری صورت جلسات دالیل  -4

 بازماندن از تحصیل در پوشه مربوطه

بررسی مستمر از حضور دانش آموزان مربوطه در  -5

 مدرسه

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ت مالی و اداریارتقاء کیفیت مدیری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

11 

 ياجرا حسن

 ريسا

قوان)مطلوب(

 مقررات و ني

 و بندي طبقه-6

 مطلوب بايگانی

 مدارک، اسناد،

 ها بخشنامه و فاترد

 (ازيامت 2)

 اسناد، یگانيبا درصد -1 

 100% 100% ها بخشنامه و دفاتر مدارک،

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
کان  نییتع -1  یبرا الزم یها  لی فا  و  قفسههههه ، م

 و مدارك اسهههناد، کیرالکترونیغ و کیالکترون ینگهدار

... 

 ... و اركمد اسناد،  یبند طبقه یارهایمع نییتع -2

 یهفتگ صورت به....  و مدارك اسناد،  منظم یگانیبا -3

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 اجرایی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه و فراهم کردن وسایل مورد نیاز و  -1

مناسب برای نگهداری و بایگانی مدارك به 

 صورت الکترونیکی و  غیرالکترونیکی

بندی اسناد و مدارك براساس  طبقه -2

 استانداردهای موجود اداری

بایگانی اسناد و مدارك براساس  -3

دستورالعمل های اداری آموزش و پرورش 

 به صورت مستمر و هفتگی

 بایگانی براساس حروف الفبا -4

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   یریت مالی و اداریارتقاء کیفیت مد :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

12 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 و مناسب ثبت-7

 و فرايند دقيق

 طرح ياجرا  نتايج

 و ها برنامه ها،

 هاي فعاليت

 (ازيامت 2) مدرسه

 قيدق ثبتدرصد  -1

 طرح جينتا و ندهايفرآ

 تيوفعال  ها برنامه ها،

 مدرسه يها

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 فعالیت و ها برنامه ها، طرح  جینتا و ندیفرآ ثبت یزمان بازه و چارچوب نییتع -1

 مدرسه های

 برنامه ا،ه طرح جینتا و ندیفرآ  ثبت یچگونگ و ضرورت درباره کارکنان هیجتو -2

 مدرسه های فعالیت و ها

 مدرسه های فعالیت و ها برنامه ها، طرح جینتا ثبت -3

 درسهم های فعالیت و ها برنامه ها، طرح جینتا و ندیفرآ  ثبت بر نظارت -4

در طی سال 

 معاونین   تحصيلی

 ات متناسب با وضعیت مدرسه :سایر اقدام* 

ثبت دقیق فرآیندهای انجام شده طبق جدول زمانی در  -1

 مدرسه

برگزاری جلسه توجیهی برای کارکنان با موضوع ثبت  -2

 فعالیتهای مدرسه

ثبت برنامه ها و فعالیتهای اجرایی مدرسه توسط مسئوالن  -3

 مدرسه

ی نظارت مستقیم و دائمی بر فرآیندهای درحال اجرا -4

 مدرسه توسط مسئوالت پیگیری

تشکیل جلسه باکارکنان و به رویت رساندن و اخذامضا  -5

 وتنظیم صورتجلسه

ثبت کلیه فعالیت ها و برنامه و طرح های اجراشده مدرسه  -5

 پس از تحلیل دررایانه بصورت مصوروگزارش

تعیین مسئول برای نظارت برثبت فرآیندونتایج فعالیت ها  -6

 آن درجلسه شورای مدرسهوگزارش و رصد 

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

13 

 ياجرا حسن

 ريسا

قوان)مطلوب(

 مقررات و ني

 پرونده تشکيل-8

 درج و یپرسنل

 کارکنان سوابق

 (ازيامت 2)

 ليتکم يها پرونده درصد -1

 100% 100% کارکنان شده

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
  برای پرونده لیتشک و  ازین مورد مدارك اعالم -1

 کارکنان

 موجود نواقص رفع و کارکنان پرونده یسبرر-2

در طی سال 

   تحصيلی
معاون 

 اجرایی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

ارائه لیست مدارك مورد نیاز به  -1

همکاران جهت تشکیل  پرونده 

 پرسنلی

بررسی پرونده همکاران طبق  -2

چک لیست تعیین شده واعالم 

 نواقصی به آنان

دراولین مدارك مورد نیاز  اعالم -3

جلسه شورای دبیران بصورت 

 حضوری

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

14 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 به و صحيح ثبت-9

 نمرات موقع

 دانش ارزشيابی

 سامانه در  آموزان

 مربوطه هاي

 (ازيامت 4)

 قيدق و حيصح درصد ثبت -1

 در آموزان دانش نمرات

 سامانه
%100 %100 

 مات بر اساس نماگرها :حداقل اقدا* 
 ثبت یزمان بازه و یچگونگ ت،یاهم خصوص در معلمان هیتوج -1

 مربوطه سامانه در  آموزان انشد  یابیارزش نمرات

 مربوطه  سامانه در  آموزان دانش یابیارزش نمرات ثبت -2

 سامانه در آموزان دانش یابیارزش نمرات ثبت ندیفرآ بر نظارت-3

در طی سال 

اونینمع   تحصيلی  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

برگزاری کالسهای کارگاهی توجیهی  -1

توانمندسازی معلمان جهت ثبت نمرات در بازه 

 تعیین شده

ثبت دقیق و به موقع نمرات ارزشیابی در  -2

 سامانه سیدا

رصد و نظارت بر فرآیند ثبت نمرات ارزشیابی  -3

 سیدادانش آموزان در سامانه 

اخذ کد کاربری ورمزاز سامانه سیدا واعالم  -4

بصورت محرمانه به دبیران جهت ورود به سامانه و 

 ثبت نمرات

 

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 رزیابی ()خودا
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

15 

 حسن

 ريسا ياجرا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 اوراق نگهداري-10

 برابر امتحانی

 (ازيامت 2)مقررات

 که یامتحان اوراق درصد -1

 100% 100% .است شده ينگهدار و یگانيبا

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها : *
 اوراق امتحانی نگهداری وچگونگی الزامات از آگاهی -1

 بازه با مطابق یامتحان اوراق ینگهدار و مقدمات دیتمه-2

 یقانون یزمان

در طی سال 

   تحصيلی
معاون 

 اجرایی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

شروع  رگزاری جلسه توجیهی قبل ازب -1

 امتحانات جهت نگهداری اوراق امتحانی ساالنه

 هر اعتراضات نتایج اعالم و جلسه تشکیل -2

 تطابق شهریوروبررسی و خرداد امتحانی نوبت

 ماشینی و دستی لیست با اوراق نمرات

نگهداری اوراق  امتحانات نوبت دوم و  -3

 شهریورماه بر اساس دستورالعمل وآیین نامه

 دستورالعمل  ومطالعه آندردسترس بودن  -4

پلمپ پاکت اوراق امتحانی براساس دروس  -5

 تهیه پاکت وچسب و..... موردنیاز

تشکیل جلسه پس ازپایان و اعالم نتایج  -6

اعتراضات هر نوبت امتحانی خرداد و 

شهریوروبررسی تطابق نمرات اوراق با لیست 

 دستی و ماشینی

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 اجرایی
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مدیریت مالی و اداریر : معیا  ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

16 

 ياجرا حسن

 ريسا

قوان)مطلوب(

 قرراتم و ني

 به رسانی اطالع-11

 قيدق و موقع

 تحصيلی وضعيت

  به آموزان دانش

 و آموزان دانش

 ياياول

 ها آن

 (ازيامت 4)

 دانش تيرضا درصد -1

 اطالع یچگونگ از آموزان

 تيوضع از مدرسه یرسان

 آن یليتحص

 از اءياول تيرضا درصد -2

 یرسان اطالع یچگونگ

 یليتحص تيوضع از مدرسه

 دانش

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 اطالع یبرا الزم یکارها و ساز یریگ بکار و نییتع-1

 ها آن اولیای و آموزان دانش به قیدق و موقع به یرسان

 قیدق و موقع به یرسان اطالع ندیفرآ بر نظارت -2

 نشدا تحصیل روند  بهبود برای الزم های توصیه ارائه -3

 التوجه الزم آموزان

در طی سال 

 معاونین   تحصيلی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 و آموزی دانش شورای با جلسه تشکیل -1

 ومربیان اولیا انجمن

 شاد بستر و مجازی ودرفضای اعالم -2

 اعالم و سامانه کدکاربری و رمز اخذ -3

 آنان به محرمانه بصورت

 رتبصو رسانی فرآینداطالع رصد دائمی -4

 مستمر

 کتبی نمرات نتایج بررسی -5

 آموزش بخشی کیفیت کمیته تشکیل -6

برگزاری کالسهای فوق برنامه برای دانش  -7

 آموزان الزم التوجه

 استفاده ازطرح همیارمعلم -8

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار
 مسئول پیگیری

17 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 تيرعا-12

 یحقوق داتيتمه

 تيترب با مرتبط

 يهاتيفعال و یبدن

 یورزش

 (ازيامت 1) 

 بدنی تربيت رانيدب درصد -1

 100% 100% شده بيمه

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 ریدب ینمد مسئولیت بیمه هیته -1

در طی سال 

 مدیریت   تحصيلی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

همکاران   حوادث بیمه واریز  -1

 طبق دستور العمل ارسالی اداره

واریزی بیمه حوادث  با  -2

 هماهنگی واحد تعاون اداره

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 مورد نیازاعتبار 

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

18 

 ياجرا حسن

 ريسا

قوان)مطلوب(

 مقررات و ني

 مقررات  ياجرا-13

 پوشش خصوص در

 دانش لباس و

 آموزان

 ( ازيامت 4)

 و پوشش انطباق درصد -1

 مقررات با آموزان دانش لباس

 مربوطه

 دانش تيرضا درصد -2

 لباس و پوشش نوع  از آموزان

 مدرسه در ودخ

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 وششپ نوع نییتع یبرا اءیاول و آموزان دانش از ینظرسنج -1

 ها آن لباس و

 سن با متناسب آموزان دانش لباس و  پوشش نوع نییتع -2

 ییایجغراف طیشرا و

 نوع  به نسبت  آموزان دانش و اءیاول به یرسان اطالع -3

 آموزان دانش اسلب و  پوشش

 ولط در آموزان دانش لباس و پوشش یچگونگ بر نظارت -4

 یلیتحص سال

 

در طی سال 

   تحصيلی
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 از ارسالی دستورالعمل و نامه آیین تشریح -1

 – آموزی دانش شورای جلسه تشکیل– اداره

 ها فرم آوری هاوجمع فرم تکمیل

 نظرسنجی فرم بررسی -2

 شورای تصویب -پوشش ونوع رنگ تعیین -3

 مدرسه

 با آموزان دانش لباس و پوشش انطباق -4

 مربوطه مقررات

 های درگروه مدرسه شورای مصوبه اعالم -5

 در شبکه شاد در هنگام ثبت نام  مجازی

 دانش لباس و پوشش چگونگی بر نظارت -6

 آموزان به صورت مستمر

ی سال در ط

   تحصيلی
معاون 

 پرورشی
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مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

19 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

  مقررات تيرعا-14

 دانش یانضباط

 (ازيامت 4) آموزان

 آموزان دانش یدرصدآگاه -1

 یانضباط مقررات از

 دانش رفتار انطباق درصد -2

 مربوطه مقررات با آموزان

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 به نسبت اءیاول و آموزان دانش هیتوج و یرسان اطالع -1

 یانضباط مقررات

  و  یبیترغ یکارها- و ساز یریگ کار به و جادیا-2

 دانش یسو از یانضباط مقررات تیرعا جهت  بازدارنده

 آموزان

در طی سال 

 معاونین   تحصيلی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

در مراسم آغازین و فرصت های مناسب  -1

جیه و اطالع رسانی به دانش آموزان جهت تو

نسبت به مقررات انضباطی اقدامات موثر 

 صورت پذیرد

استفاده بیشتر از روش های تشویقی برای  -2

 رعایت مقررات انضباطی صورت پذیرد

تنظیم وتهیه فرم ودرج مقررات درآن و به  -3

 ه در فضای محازیرویت رساندن آیین نام

وثبت   تنظیم دفتر و فرم انضباطی -4

 مشاهدات درآن

تشویق شفاهی و کتبی دانش آموزان  -5

 منظم در مراسم ها

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  



 1400-1401   بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه مدرسه برنامه عملیاتی

66 
 

 

مدیریت مالی و اداریمعیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

20 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 مقررات  تيرعا-15

 توسط یانضباط

 (ازيامت 2) کارکنان

 از کارکنان یآگاه درصد -1

 100% 100% یانضباط مقررات

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 یچگونگ به نسبت کارکنان هیتوج و ینرسا اطالع -1

  یانضباط مقررات یاجرا

  و  یبیترغ یکارها و ساز یریگ کار به و جادیا -2

 یسو از یانضباط مقررات تیرعا جهت  بازدارنده

 کارکنان

در طی سال 

 مدیریت   تحصيلی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 توجیه همکاران نسبت به اجرای -1

مقررات در جلسات و فرصت های مناسب 

 انجام شود

تشویق و ترغیب همکاران به اجرای  -2

 نظم در حیطه کاری

 نصب آیین نامه دردفتر -3

 تذکر شفاهی یا کتبی بصورت محرمانه -4

محاسبه تکمیل فرم ارزشیابی براساس  -5

 مشاهدات و ثبت مقررات انضباطی

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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مدیریت مالی و اداری: معیار   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

21 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 رراتمق

 و نيقوان تيرعا-16

 و جذب در مقررات

 يروين يريکارگ به

 (ازيامت 2)یانسان

 انطباق درصد -1

 یانسان يروين طيشرا

 با مدرسه در شاغل

 مربوطه مقررات

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 جذب و به کار گيري نيروي انسانی واجد شرايط-1

در طی سال 

 مدیریت   تحصيلی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

نیروی انسانی  اطالعات آوری جمع و رصد -1

آنان برای همکاری در  با کارآمد و تماس

 مدرسه

بررسی نیروهای کرآمد با توجه به راهنمایی مدیران  -2

 برتر

3- 

4- 

5- 

5- 

6- 

7- 

8- 

9- 

10- 

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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و اداریمدیریت مالی معیار :   ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

22 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 و درست رعايت-17

 قوانين، دقيق

 نامه آيين مقررات،

 دستورالعمل و  ها

 ها

 که کارکنانی درصد -1

 ها نامه مقررات،آيين قوانين،

 ازيموردن يها دستورالعمل و

 را خود شغل با مرتبط و

 کنند می رعايت

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 و اه نامه نییآ مقررات، ن،یقوان یتمام یگردآور -1

 مدرسه ازین مورد  های دستورالعمل

 یها لدستورالعم و ها نامه آیین مقررات، قوانین، نییتب -2

 اءیاول کارکنان و یبرا مرتبط

 و ها نامه آیین مقررات، قوانین، به موقع به رجوع -3

 ها آن حیصح یاجرا و ها دستورالعمل

در طی سال 

 مدیریت   تحصيلی

 با وضعیت مدرسه : سایر اقدامات متناسب* 

گردآوری دستورالعملها و آیین نامه ها و  -1

.... به صورت چاپی و الکترونیکی در مدرسه  و 

 در اختیار قرار دادن همکاران جهت مطالعه

 های دستورالعمل و ها نامه آیین تشریح -2

 کارکنان و اولیا با مرتبط ازموضوعات هریک

 ینقوان  قانونی تبصره و ماده به رجوع -3

 وقت دراسرع ها نامه آیین و مقررات

 و قوانین رعایت شایسته صورت به اجرا -4

 مقررات

گردآوری آیین نامه ها و دستورالعمل ها به  -5

صورت چاپی یا الکترونیکی به منظور سهولت 

 دسترسی به آنان

در طی سال 

 تحصيلی
 مدیریت  
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برنامه درسی   .معیار :    ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 

 و یسازمانده

 برنامه ميتنظ

 یهفتگ

 جدول کامل ياجرا

  دروس مصوب

 (ازيامت 8)

 آموزش زمان تيرعا درصد -1

 در یدرس مواد تمام يبرا مصوب

 یهفتگ برنامه

 تمام آموزش و ارائه درصد -2

 یهفتگ برنامه در یدرس مواد

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 از کی هر به مصوب، آموزش زمان صیتخص-1

 هفتگی رنامهب در یدرس مواد

 در مصوب یدرس مواد یتمام آموزش و ارائه   -2

 یهفتگ برنامه

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

تهیه جدول ساعتهای موظفی هر  -1

 درس به تفکیک پایه های تحصیلی

تنظیم  برنامه هتفگی با مشورت  -2

 همکاران در شورای دبیران

تنظیم برنامه هفتگی براساس مواد  -3

 ش و پرورشدرسی مصوب وزارت آموز

اخذ تاییدیه برنامه ازگروه آموزشی  -4

 اداره

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :    ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

 محل تامین

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

2 

 و یسازمانده

 برنامه ميتنظ

 یهفتگ

 دروس یمنطق نشيچ

 6) یهفتگ برنامه در

 (ازيامت

  دروس ساعات تيرعا درصد -1

 هفته هر در زنگ تک داراي

 يها ساعت که دروسی تعداد  -2

 درستی به هفته طول در ها آن

 .است نشده توزيع

%100 %100 

 گرها :حداقل اقدامات بر اساس نما* 
 اختصاص زمان به دروس دارای تک زنگ در هر هفته -1

 هفته طول در درس یآموزش یها ساعت مناسب عیتوز -2

مهارتی  -اختصاص زمان آموزش دروس نظری و  عملی  -3

 روزبه صورت ترکیبی در طول یک 

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

نظور نمودن و تنظیم برنامه هفتگی و م  -1

گنجاندن درس های تک ساعته در آن را 

 مراعات کنیم

ساعته در یک  4یا  3عدم ارائه درس های  -2

 روز و یا دو روز پشت سرهم را لحاظ کنیم

زمان مناسب برای آموزش دروس نظری ،  -3

عملی و مهارتی با توجه به ساعتهای روز و 

 ییم .هدفهای رفتاری لحاظ نما

تنظیم برنامه هفتگی با گنجاندن دروس  -4

 تک زنگی

اعالم زمان ساعت شروع وپایان دروس تک  -5

زنگی به دبیران وجابجایی آنان بدون زنگ 

 تفریح

ساعت آموزش یک درس 2عدم بیش از -5

 دریک روز

درنظرگرفتن دروس سنگین واختصاصی  -6

 درساعات اولیه روز

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :    ارتقاء:  هدف 

 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار موجود )خودارزیابی (وضع وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 يادگيري

 و یآموزش یطراح

 آن ياجرا

 ( ازيامت 50)

 یآموزش یطراح درصد -1

 هر يريادگي يواحدها يبرا

  توسط یدرس مواد از کي

 معلمان

 اهداف نييتع درصد -2

 هر در يريادگي يواحدها

 اساس بر یدرس مواد از کي

 گانه شش  يها ساحت

 تربيت

 خوب شروع درصد -3

 توسط يادگيري و  آموزش

 معلمان

 شيپ از یابيارزش درصد -4

  آموزان دانش يها دانسته

 معلمان توسط سيدرتدر

  که یمعلمان درصد -5

 و تدريس  متنوع الگوهاي

 را یدرس موضوع با متناسب

 کار به يادگيري و آموزش در

 برند یم

 از استفاده درصد -6

 ارتباطات و اطالعات يفناور

%100 %100 

 س نماگرها :حداقل اقدامات بر اسا* 
طراحی آموزشی بر اساس ساحت های شش  -1

 گانه تربیت

تعیین اهداف واحدهای یادگیری در هر یک  -2

از مواد درسی با در نظر گرفتن ساحت های  

 شش گانه تربیت

اجرای فعالیت  شوق انگیز برای شروع خوب  -3

 آموزش و یادگیری

 آموزان دانش یها دانسته شیپ از یابیارزش  -4

 متناسب و متنوع تدریس الگوهای از ستفادها -5

 موضوع با

 کالس تجهیزات و فضا از مطلوب استفاده -6

 یادگیری و  آموزش ندیفرآ در درس

 سیستم از مطلوب استفاده  و ریزی برنامه -7

 و  ندآموزشیفرآ در ارتباطات و اطالعات یفناور

 یادگیری

 تجهیزات از مطلوب استفاده و ریزی برنامه  -8

 و  آموزش ندیفرآ در یشگاهیآزما ،یوزشآم

 یادگیری

 تجهیزات از مطلوب استفاده و ریزی برنامه -9

 و  آموزش ندیفرآ در یکارگاه  ،یآموزش

 یادگیری

 تجهیزات از مطلوب استفاده و ریزی برنامه -10

 مربوطه یدرس ساعت در یورزش

 -یدارید)یریادگی یها سبک از استفاده -11

 یفرد یها تفاوت به توجه با ،(عملی -یداریشن

 یریادگی و تیترب ندیفرآ در آموزان  دانش

 جهینت و محور فرآیند یابیارزش بکارگیری -12

 یریادگی و  آموزش ندیفرآ در محور

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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 و  آموزش نديفرآ در

 معلمان توسط يريادگي

 تيالفع انجام درصد -7

 توسط یشگاهيآزما يها

 آموزان دانش

 تيفعال انجام درصد -8

 کتاب یشگاهيآزما يها

 یدرس

 تيفعال  انجام درصد -9

 دانش توسط  یکارگاه يها

 آموزان

 تيفعال  انجام درصد -10

 يها کتاب یکارگاه يها

 یدرس

 تيفعال انجام درصد -11

 دانش توسط ورزشی يها

 آموزان

 با که معلمانی رصد -12

 يفرد يها تفاوت به وجهت

 يها سبک از آموزان، دانش

 -يداريد)يريادگي

 در( عملی -يداريشن

 ، يريادگي و  آموزش نديفرآ

 کنند یم استفاده

 در  که یمعلمان درصد -13

 ،يريادگي و  آموزش نديفرآ

 و محور فرآيند یابيارزش

 یکارم به را محور جهينت

 .رنديگ

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

وجود نظام نظارتی بر ساحت های  -1

در تدوین طرح درس شش گانه تربیت 

 های همکاران

تشکیل جلسه شورای دبیران  -2

 باحضورکلیه دبیران

 برگزاری کارگاه توانمندسازی -3

توجه به شادی به عنوان یک عامل  -4

اثرگذار در یادگیری و استفاده از شیوه 

های مختلف شادی در کالس برای 

 افزایش یادگیری در فراگیران

زی برنامه ریزی جهت هوشمندسا -5

کالسها و آموزش همکاران جهت بهره 

مندی از سیستم فناوری اطالعات و 

ارتباطات در فرآیند آموزشی همکاران 

 جهت بهره مندی از شبکه شاد

بهره مندی کامل از تمامی ظرفیت  -6

های سخت افزاری و  نرم افزاری و 

 تجهیزاتی مدرسه در فرآیند آموزش

تهیه وسایل و ملزومات ورزشی و  -7

ه به ظرفیت های فیزیکی و ... توج

 مدرسه

بهره مندی از روش های نوین و  -8

متنوع تدریس برای آموزش فراگیران با 

 توجه به تفاوت های فردی

بهره مندی و استفاده از ارزشیابی  -9

فرآیند محور مستمر در کالس درس و 

نگاه به ارزشیابی نتیجه محور در طول 

 سال تحصیلی

در طی سال 

 تحصيلی
 عاونینم  
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برنامه درسی   .معیار :    ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 رييادگي

 هاي موقعيت ايجاد

 با يادگيري جديد

 و ها رسانه از استفاده

  متنوع هاي محيط

 (ازيامت 8)ييادگير

 استفاده با که یمعلمان درصد -1

 متنوع، هاي محيط و ها رسانه از

 ادگيريي جديد هاي موقعيت

 .اند کرده ايجاد

 آموزان دانش تيرضا درصد    -2

  شده جاديا ديجد يها تيموقع از

 يريادگي قيتعم در آن ريتأث و

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 درس هر موضوعی بندی دسته -1

  وضوعم با متناسب ،یریادگی یها طیمح و ها رسانه تعیین -2

 سیتدر

ع  به کارگيري رسانه هاي آموزشی تعيين شده، جهت رف -3

 چالش هاي  آموزشی در موقعيت جديد 

ع  نه هاي آموزشی تعيين شده، جهت رفبه کارگيري رسا -4

 چالش هاي  آموزشی در موقعيت جديد 

 يها طيمح از استفاده با گرانه کاوش يها تيفعال یطراح-5

 يريادگي متنوع

  آموزان دانش توسط گرانه کاوش يها تيفعال ياجرا -6

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

دسته بندی موضوعات درسی طبق طرح درس  -1

 های همکاران

شناسایی رسانه های مناسب و محیط های  -2

یادگیری متنوع و مناسب با موضوعات کیت درسی و 

 اهداف دروس

استفاده از رسانه ها  و نرم افزارهای متنوع  -3

 آموزشی در موقعیت های چالشی جدید ) کرونا ( و ...

ی با پژوهش سرا و انجمن بهره مندی و همکار -4

های علمی و تشکل های مردم نهاد و اجرای 

 طرحهای مسابقه ای با محوریت کاوشگری

 تهیه وتنظیم اطلس آموزشی -5

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :    ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

ف  مورد  هد

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

5 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 يادگيري

 و ها آموخته ارائه

  يريادگي تجارب

 به آموزان دانش توسط

 ، آموزان دانش ريسا

 اءياول و کارکنان

 (ازيامت 6) 

 که یآموزان دانش درصد -1

 يريادگي تجارب و ها آموخته

 اند نموده ارائه را خود

 آموزان دانش تيرضا درصد  -2

 يبرا شده جاديا يها فرصت از

 تجارب و ها آموخته ارائه

 ها آن يريادگي

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 آموخته ارائه يبرا داوطلب آموزان دانش فهرست ميتنظ-1

 خود يريادگي تجارب و ها

 يآموز دانش يها ارائه يزمانبند ميتقو ميتنظ -2

 و ها آموخته ارائه مختلف يها روش یمعرف و يیشناسا -3

 آموزان دانش به يريادگي تجارب

 با آموزان دانش خود توسط ارائه، روش انتخاب  -4

 معلمان يیراهنما

 ارائه يبرا الزم طيشرا يساز فراهم و مقدمات ديتمه -5

 آموزان دانش

 دانش تجارب و ها آموخته ارائه يها فرصت جاديا -6

 آموزان

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 تهیه چک لیست از اسامی دانش آموزان داوطلب     -1

ایجاد گروه و کانال در شبکه مجازی جهت به  -2

 تجارب دانش آموزان اشتراك گذاشتن آموخته ها و

برنامه ریزی منظم و مدون جهت ارائه تجارب  -3

 دانش آموزان) در فضای مجازی و حضوری (

آگاهی یابی و معرفی نمودن روش های مختلف  -4

ارائه تجارب یادگیری به دانش آموزان با توجه به 

 رسانه های گوناگون

برگزاری نشست های هم اندیشی و تبادل نظر و  -5

بین دانش آموزان و معلمان برای شناخت و همکاری 

 ارائه آموخته ها و تجارب یادگیری

 استفاده از گروه های همیار معلم -6

توجه به کیفیت بخشی آموزشی متناسب با روش  -7

 ارائه

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال کته راهنمان زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

6 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 يادگيري

 فضاي از استفاده

 راهروها، ها، کالس

 تثبيت براي...  و اطيح

 يرييادگ

 (ازيامت 2)

 از استفاده درصد

 ها، کالس يفضا

... و اطيح راهروها،

 يادگيري تثبيت يبرا

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 یادگیری تثبیت برای استفاده قابل فضاهای شناسایی-1

 پرورشی، آموزشی، های زمینه در مناسب تصاویر و ها پیام انتخاب -2

 سالمت و ایمنی بدنی، -تربیت ای، رهمشاو هنری، فرهنگی،

 نظر مورد فضاهای در انتخابی تصاویر و ها پیام درج یا و نصب-3

 مشخص زمانی های بازه در( تصویری نوشتاری،) ها پیام تعویض -4

 مشخص زمانی های بازه در( تصویری نوشتاری،) ها پیام تعویض -5

 

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 ات متناسب با وضعیت مدرسه :سایر اقدام* 

شناسایی و بهره مندی از  ظرفیت های متنوع برای   -1

 تثبیت یادگیری پایدار و بلند مدت

تهیه و انتخاب تصاویر و جمالت با موضوعات  -2

آموزشی و طراحی و نصب  این تصاویر و مجالت در 

 کالس ها و تابلو های سالن مدرس

و تربیتی در تابلو نصب تراکت ، پیام های آموزشی  -3

 اعالنات یا فضای مناسب کالسها

نصب تراك و پیام های آموزشی به صورت مستمر  -4

 هفتگی

 تهیه تقویم زمانبندی در این خصوص -5

 توجه به مراسم و بزرگداشت ها در طول سال -6

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :   درسهم رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

7 

  اجراي

 مطلوب

 برنامه

 در یدرس

 هاي حوزه

 و تربيت

 يادگيري

 از ريتقد

 دانش

 آموزان

 فعال و خالق

 (ازيامت 4)

 دانش درصد -1

 و فعال آموزان

 شده ريتقد موفق،

 تيرضا درصد  -2

 از آموزان دانش

 رهايتقد نحوه

%100 %100 

 * حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :

 ریتقد ستهیشا آموزان دانش نییتع-1

 ریتقد متنوع یها روش نییتع-2

 آنان یفرد یها تفاوت به توجه با آموزان دانش ریتقد -3

 آموزشی، یها نهیزم در فعال و موفق آموزان دانش از ریدتق    -4

 سالمت و ایمنی بدنی، تربیت ای، هنری،مشاوره فرهنگی، پرورشی،

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

شناسایی وانتخاب دانش آموزان فعال درعرصه های مختلف  -1

 مدرسه و کالسها

تقدیر از دانش آموزان ساعی و برگزیده علمی و فرهنگی  )   -2

تقدیرنامه ، هدیه کارت ، معرفی اسامی در گروه ها و کانالهای 

 منطقه ای (

تقدیر از دانش آموزان در همه زمینه ها با توجه به تفاوت های  -3

 فردی

تقدیر از دانش آموزان موفق و فعال در سطح مدرسه و  -4

 تانشهرستان  و اس

 تقدیر در فضای مجازی -5

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

 محل تامین

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 هيبن تيتقو

 یمهارت و  یعلم

 10)آموزان دانش

 (ازيامت

 که یآموزان دانش درصد -1

 يها کالس گذراندن از پس

 شرفتيپ ،یآموزش برنامه فوق

 اند داشته یليتحص

 که یزانآمو دانش درصد -2

 قرار یمهارت يها آموزش تحت

 .اند گرفته

 دانش تيرضا درصد -3

 دادها،يرو ها، دوره از آموزان

 شده، برگزار...  و ها کارگاه

 

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 و  یعلم یها تیاولو نییتع اءجهتیاول و آموزان دانش از ینظرسنج -1

 یمهارت

 یعلم یازهاین خصوص در مدرسه مشاور و معاونان ن،رایدب از یازسنجین -2

 آموزان دانش یمهارت و

 آموزان دانش یمهارت و یعلم یازهاین یبند تیاولو -3

 یتیتقو و یلیتکم ،یجبران دروس:  شامل برنامه فوق  یها کالس یبرگزار -4

 یآموزش

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  

 مدرسه :سایر اقدامات متناسب با وضعیت * 

تهیه چک لیست جهت نظر سنجی از ذی نفعان جهت  -1

سنجش اولویت های فوق برنامه با محوریت موضوعات علمی 

 و مهارتی

تهیه چک لیست از همکاران مدرسه در مورد کالسهای  -2

 فوق برنامه و بررسی چک لیست های دریافتی

برگزاری نشست و گفتگو شورای معلمان و شورای  -3

ون اولویت بندی نیازهای علمی و مهارتی دانش مدرسه پیرام

 آموزان پس از تجزیه و تحلیل فرم ها

اجرا و تشکیل کالس های فوق برنامه براساس نیازهای  -4

 علمی و مهارتی

تهیه چک لیست جهت نظرسنجی از دبیران ومشاور بابت  -5

 کالس های فوق برنامه آموزشی

از نیازسنجی برگزاری جلسه کارگروه کیفیت بخشی پس  -5

 واولویت بندی کالس های فوق برنامه آموزشی

در طی سال 

 تحصيلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :    ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 هاي فعاليت تيتقو

 عترت، نماز، قرآن،

 هنري، فرهنگی،

 سالمت و بهداشت

 و ورزشی،بهداشت

 از اعم سالمت

 مسابقات، ها جشنواره

 ها نمايشگاه المپيادها،

 گسترش و...  و

 آموزان دانش مشارکت

 14)  ها آن اجراي براي

 (ازيامت

 که یآموزان دانش درصد-1

 مشارکت یقرآن هاي درفعاليت

 اند داشته موفق و فعال

 در که یآموزان دانش  درصد -2

 نماز با مرتبط هاي فعاليت

 .اند داشته موفق و فعال مشارکت

 در که یآموزان دانش درصد -3

  عترت با مرتبط  هاي  فعاليت

 .اند داشته موفق و فعال تمشارک

 در که یآموزان دانش درصد -4

 مشارکت یفرهنگ هاي فعاليت

 .اند داشته              موفق و فعال

 در که یآموزان دانش درصد -5

 فعال مشارکت يهنر هاي فعاليت

 اند داشته موفق و

 که یآموزان دانش درصد -6

 مشارکت یورزش هاي درفعاليت

 اند داشته             موفق و فعال

 که یآموزان دانش درصد -7

 سالمت و بهداشت هاي درفعاليت

             موفق و فعال مشارکت

 اند داشته

 

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 فرهنگی، عترت، نماز، قرآن، با مرتبط يها تيفعال احصا --1

 ورزشی و هنري

 قهعال يیشناسا يبرا الزم کار و ساز يريکارگ به و جاديا -2

 يها تيفعال از کيهر خصوص در آموزان دانش يها يمند

 و بهداشت ورزشی، و هنري فرهنگی، عترت، نماز، ،یقرآن

 سالمت

 مشارکت جلب يبرا یبيترغ يها روش يريکارگ به -3

 عترت، نماز، ،یقرآن يها تيفعال در آموزان شتردانشيب

 سالمت و بهداشت ورزشی، و هنري فرهنگی،

 هنري فرهنگی، عترت، نماز، ،یقرآن يها تيفعال ياجرا -4

 آموزان دانش بامشارکت سالمت و بهداشت و ،ورزشی

 ... و اه نمايشگاه المپيادها، مسابقات، ها، جشنواره يبرگزار -5

در طی سال 

   تحصيلی
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 
 ا قرآن به صورت حضوری یا مجازیبرگزاری محفل انس ب -1

شرکت در المپیادها ومسابقات فرهنگی وهنری در سطح مدرسه و   -2

 شهرستان

تهیه پرسشنامه از عالیق دانش آموزان درمدرسه و تشکیل بانک اطالعاتی و  -3

بکارگیری دانش آموزان در فعالیتهای گوناگون با توجه به عالقه ی آنان ) به 

 رونیکی (صورت کتبی یال الکت

ایجاد فضای رقابتی و تشویقی به صورت مادی و معنوی در مدرسه جهت  -4

حضور بیشتر دانش آموزان در فعالیت ها و همکاری با سازمانها و همکاری با 

 سازمانهای و نهادهای محلی و .. جهت مشورت بیشتر با آنان

رآنی ، نماز برگزاری مسابقات و فعالیت های گوناگون و متنوع با موضوعات ق -5

 ، و... با حضور حداکثری در سطح منطقه و شهرستان

اجرا و برگزاری جشنواره ها و مسابقات و المپیادهای درون مدرسه ای   و  -5

 منطقه ای

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 



 1400-1401   بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه مدرسه برنامه عملیاتی

80 
 

 

برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

10 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 و شناسی امام

 سبک  اشاعه

 اسالمی زندگی

 ( ازيامت 2)  

 آموزان دانش درصد -1

 معصوم با شده آشنا

 از پس شده، تعيين

 يها دوره در شرکت

  مرتبط یآموزش

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 و شناسی امام یها فعالیت اجرای چگونگی و اهمیت تبیین و توجیه -1

 آموزان دانش و کارکنان یبرا آنان زندگی سبک اشاعه

 آموزان دانش یبرا یهنر و یفرهنگ مسابقات یبرگزار -2

 آموزان دانش به یداریشن و یدارید ،ینوشتار منابع یمعرف -3

 یشناس امام یها نشست یبرگزار -4

 یشناس امام و یفرهنگ محصوالت شگاهینما یبرگزار-5

  مقاله فراخوان-6

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 ضعیت مدرسه :سایر اقدامات متناسب با و* 
برکزاری جلسات شورای دبیران با دانش آموزان پیرامون امام شناسی و سبک  -1

 زندگی آنان با انجام فعالتیهای متنوع ) به صورت مجازی یا حضوری (

اجرای مسابقات فرهنگی و هنری ) کتابخوانی ، مقاله و ... ( با محوریت      امام  -2

 و فضای مجازی مجازی در شبکه شادشناسی و سبک زندگی ائمه در فضای 

معرفی سایت ها ، کتابها به دانش آموزان با موضوعات امام شناسی و سبک زندگی  -3

 ائمه از طریق گرو ها و کانال های مدرسه در شبکه شاد

دعوت از امام جماعت محله و کارشناسان و برگزاری نشست ها با محوریت موضوع  -4

 یا مجازی در شبکه شاد (امام شناسی ) به صورت حضوری 

 برگزاری نمایشگاه محصوالت و کتاب های مذهبی با موضوع ائمه -5

 اعالم فراخوان مقاله نویسی با موضوع مصباح الهدی و امام شناسی -6

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال راهنما نکته زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

11 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 وتعميق توسعه

 و انتظار فرهنگ

 مهدويت

 (انتظار رعط)

 (ازيامت 2)

 آموزان دانش درصد -1

 بافرهنگ شده آشنا

 از پس ت،يمهدو و انتظار

 يها دوره در شرکت

 مرتبط یآموزش

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

رگزاري جلسات توجيهی، دوره ها و کارگاه هاي آموزشی در ب-1

ر و مهدويّت زمينه اهميت و چگونگی توسعه و تعميق فرهنگ انتظا

 براي دانش آموزان و کارکنان

رفی منابع نوشتاري، ديداري و شنيداري به دانش شناسايی و مع-2

 آموزان

 دانش يبرا يمهدو یفرهنگ محصوالت شگاهينما يبرگزار-3

 کارکنان و آموزان

 مقاله فراخوان -4

 دفتر تيظرف از استفاده با پاسخ و پرسش جلسات يبرگزار -5

 تيمهدو یصمرکزتخص مربوطه

 يمجاز يفضا تيظرف از استفاده -6

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 
تشکیل و برگزاری جلسات هم اندیشی و کارگاهی با موضوع توسعه و تعمیق  -1

 فرهنگ انتظار           

 برای همکاران ودانش آموزانبرگزاری دوره آموزشی باموضوع فرهنگ انتظار  -2

 معرفی سایت ها و کتاب های مناسب با موضوع مهدویت به دانش آموزان -3

 ارسال کلیپ ها و کتاب های الکترونیکی با موضوع مهدویت در کانال مدرسه -4

برگزاری نمایشگاه جهت عرضه محصوالت فرهنگی در زمینه مهدویت با اخذ  -5

 های بهداشتی مجوز از اداره و رعایت پروتکل

 برگزاری مسابقه مقاله نویسی با موضوع مهدویت در شبکه شاد -6

برگزاری مراسم جشن نیمه شعبان و آغاز امامت امام زمان )عج( به صورت  -7

 حضوری ) با رعایت پروتکل های بهداشتی ( یا به صورت مجازی در شبکه شاد

در زمینه موضوع  برگزاری نشست های تخصصی با همکاری سازمان تبلیغات -8

 مهدویت با اخذ مجوز از اداره

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 ریال()به 

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

12 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 بزرگداشت

 يها مناسبت

 يیوال

 ( ازيامت 2)  

 تيرضا درصد -1

 از آموزان دانش

 يبرگزار تيفيک

 يیوال يمناسبتها

80% 90% 

 :حداقل اقدامات بر اساس نماگرها * 

 تهيه تقويم اجرايی مناسبت هاي واليی-1

 مهيد مقدمات و زمينه سازي براي اجراي فعاليت هات-2
 فياتوخوانی و عزاداري در خوانی و جشن دراعياد و مراسم نوحهم مولودي برگزاري مراس-3

 نگفره به مربوط ميمفاه و عوامل رامونيپ  پاسخ و پرسش يها نشست يبرگزار -4

 ... و هيفاطم ورا،عاش ر،يغد ،يرضو

 ینيد معارف انتقال يبرا یفرهنگ يهانهاد گريد تيظرف از استفاده -5

 یآموزش و یارتيز ياردوها يبرگزار -6

 يهنر یفرهنگ مسابقات يبرگزار -7

در طی 

سال 

 تحصيلی

  
معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 ه صورت مجازی در بستر شبکه شادبرگزاری برنامه ها و جلسات ب -1

 تهیه و تنظیم تقویم اجرایی مناسبتهای والیی   -2

 تشکیل کمیته ی برنامه ریزی   -3

 آمماده سازی و تهیه ملزومات جهت اجرای فعالیت ها -4

تشکیل گروه های مولودی خوانی در مدرسه و استفاده از ظرفیت این گروه ها  -5

 عزاداری ها در اجرای برنامه های اعیاد و

برنامه ریزی و هماهنگی با کارشناسان خبره جهت اجرای جلسات پرسش و  -6

 پاسخ پیرامون موضوعات مختلف از قبیل غدیر و ....

هماهنگی و بهره مندی از دیگر نهادهای فرهنگی ) مانند حوزه علمیه ، بسیج ،  -7

 دانشگاه ها ( جهت اشاعه معارف دینی

تی و اردویی با اخذ مجوز از اداره )در صورت برگزاری بازدید از مراکز زیار -8

 اردو با نظر ستاد ملی مبارزه با کرونا (

برگزاری مسابقات درسطح مدرسه و شناسایی دانش آموزان  برتر و مستعد  -9

 جهت شرکت در مسابقات منطقه ای و استانی بصورت حضوری و غیرحضوری

در طی 

سال 

 تحصيلی

  
معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .:  معیار  مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

13 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 مهبرنا فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

  جلسات يبرگزار

 ینيد گفتمان

 (ازيامت4)

 دانش تيرضا درصد -1

 ارائه مباحث از آموزان

 گفتمان جلسات در شده

 ینيد

 یآموزان دانش تعداد -2

 ینيد يها گفتمان در که

 اند کرده شرکت

80% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 آموزان دانش یازسنجین و هال آنیتحل و سؤاالت یآور جمع -1

 ینید مبلغ درخواست -2

 غاتیوتبل یرساناطالع -3

 یفرهنگ یهابسته هیته -4

 سخنرانان اطالعات بانک لیتشک -5

 فکر اتاق لیتشک -6

 (دینی گفتمان)  پاسخ و پرسش جلسات یبرگزار -7

 یداریشن و یدارید ،ینوشتار منابع یمعرف -8

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه لیستی از سواالت دانش آموزان و تجزیه و تحلیل  -1

آنها و نیاز سنجی و الویت بندی نیازهای دانش آموزان در 

 زمینه برگزاری جلسات گفتمان دینی

بهره مندی از ظرفیت مراکز دینی حوزه و دانشگاه در  -2

و درخواست مبلغ دینی برای مدرسه با هماهنگی منطقه 

 اداره

تشکیل بانک اطالعاتی از سخنرانان جهت تشکیل اتاف  -3

فکر برای فعالیت های فرهنگی و مذهبی و برنامه ریزی به 

 صورت کوتاه و بلند مدت

بهره مندی از اساتید و کارشناسان دینی و حوزی جهت  -4

نش آموزان )بصورت برگزاری جلسات پرسش و پاسخ برای دا

 حضوری یا مجازی در شبکه شاد(

معرفی سایت ها و کتاب ها و منابع دیداری با موضوعات  -5

 دینی در  کانالها و گروه های مدرسه در بستر شبکه شاد

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما رزیرمعیا ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

14 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 با انس تقويت

 قرآن

 (ازيامت 3)

 دانش  درصد -1

 شرکت آموزان

 حفظ در کننده

 ميکر قرآن

80% 95% 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 میکر قرآن حفظ یبیترغ یکارها و ساز یریکارگ به و ینیب شیپ-1

 میکر قرآن حفظ یآموز دانش یها گروه لیتشک -2

 میکر قرآن حفظ مستعد آموزان دانش ییشناسا-3

 یمحل نفعان یذ از   مدرسه توسط شده جذب یدستاوردها و ها آورده ها، تیحما تعداد -4

 یاجتماع یها بیآس از یریشگیپ های برنامه یاجرا یبرا

 منطقه به دهیبرگز آموزان دانش یمعرف -5

 میکر قرآن یموضوع حفظ یچگونگ به نسبت آموزان دانش هیتوج -6

 یبیترت حفظ  م،یکر نقرآ یموضوع حفظ بخش سه در میکر قرآن حفظ یندهایفرآ یاجرا -7

 میکر قرآن ام یس جزء حفظ م،یکر قرآن

 میکر قرآن استماع محافل یبرگزار -8

 تالوت یالگو یاجرا براساس آموزان دانش توسط میکر قرآن تالوت -9

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 و تشریح دستورالعمل ها و بسته های تشویقیشکیل جلسات حفظ قران کریم  -1

 تشکیل گروه های قرآنی  استفاده از آنها در مناسبت های مختلف -2

 فعال نمودن کمیته حفظ قرآن کریم در شورای دانش آموزی -3

شناسایی دانش آموزان حافظ قرآن از طریق معلم قرآن یا تهیه فرم         -4

 عالقه مندی ها

موزان حافظ قرآن از طریق معلم قرآن یا تهیه فرم        شناسایی دانش آ -5

 عالقه مندی ها

شناسایی و معرفی دانش آموزان ممتاز در زمینه قرآنی به کارشناسی  -6

 اقامه قرآن منطقه
 ارسال فیلمهای آموزشی در زمینه حفظ موضوعی در کانال مدرسه در شاد -7

 نه های مختلف حفظ قرآن کریمثبت نام  و گروه بندی دانش آموزان در زمی -8

 برگزاری همایش انس با قرآن کریم از طریق فضای مجازی -9

تهیه الگوهای تالوت قرآن و در اختیار قرار دادن به دانش آموزان  -10

 قاری جهت اجرا در مدرسه

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   درسهم رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

15 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

  امهاق فرهنگ توسعه

 برپايی به اهتمام و نماز

 در جماعت نماز

 (ازيامت 6) مدرسه

 در جماعت نماز يبرگزار درصد -1

 سال طول در هفته يروزها

 یليتحص

 داوطلبانه شرکت درصد -2

 طول در جماعت نماز در کارکنان

 یليتحص سال

 دانش داوطلبانه شرکت درصد -3

 طول در جماعت نماز در آموزان

 یليتحص سال

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 مدرسه هفتگی برنامه در جماعت نماز زنگ درج -1

 حضور با و مستمر صورت به جماعت نماز برگزاری -2

 روحانی

 در کارکنان داوطلبانه مشارکت یبرا یزیر برنامه-3

 جماعت نماز برگزاری

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 تناسب با وضعیت مدرسه :سایر اقدامات م* 

اجرای تالوت های گوناگون و خاص در  -1

 مراسم های گوناگون یا در فضای مجازی

در نظر گرفتن نیم ساعت در طول روز  -2

 برای برگزاری نماز جماعت در برنامه کالسی

برگزاری نماز جماعت در طول ایام هفته  -3

 دقیقه ) در صورت بازگشایی ( 30به مدت 

ست جهت برنامه ریزی مشارکتی تهیه لی -4

داوطلبانه همکاران در برگزاری نماز جماعت 

 در مدرسه در صورت بازگشایی مدرسه

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

دف  مورد  ه

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

16 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 مراسم برگزاري

 شاد و متنوع آغازين

 آموزان دانش  توسط

  ، مجيد قرآن قرآئت)

 جمهوري سرود

 سرود ، ايران اسالمی

 اجراي  ، همگانی

 ...و آغازين ورزش

 (ازيامت 2) 

 از آموزان دانش تيرضا درصد  -1

 100% 100% آغازين مراسم اجراي

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 اجراي مراسم آغازين  متنوع و شاد  -1

 اجراي  ورزش در مراسم  آغازين  مدرسه-2

مراسم آغازين بين کالس ها يا توزيع مسئوليت برگزاري -3

 گروه هاي دانش آموزي

جلب همکاري کارکنان در برگزاري و حضور در مراسم -3

 آغازين مدرسه

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تشکیل شورای دانش آموزی و ایجاد کمیته برگزاری  -1

مصوبه در شورای مدرسه مراسم  مراسم آغازین با تایید

 آغازین اجرای می گردد . ) در فضای مجازی(

اجرای حرکات ورزشی در مراسم صبحگاهی ) در  -2

 صورت بازگشایی(

تقسیم مسئولیت ها و فعالتی های مراسم  -3

صبحگاهی به صورت منظم و هفتگی و مشارکت بیشتر 

دانش دانش آموزان در اجرا با همکاری شورای            

 آموزی

شناسایی و تشویق همکاران مستعد و عالقمند  -4

 جهت اجرای مراسم صبحگاهی

 هماهنگی با همکاران جهت اجرا مراسم صبحگاهی -5

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود ضعو

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

17 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 ها مناسبت بزرگداشت

 و...(  و  اجتماعی)

 هاي جشن برگزاري

 ... و مذهبی ملی،

 (ازيامت 2)

 از آموزان دانش تيرضا درصد -1

       ها مناسبتي برگزار تيفيک

 یمذهب و یمل يها جشن
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

ها و جشن هاي ملی و مذهبی  احصاي مناسبت-1

 مختلف و برنامه ريزي براي بزرگداشت آن ها 

ا کارگيري آن ه-به ناسايی ظرفيت هاي بالقوه و ش-2

در برگزاري بزرگداشت مناسبت ها و جشن هاي ملی و 

 مذهبی

سبت ها و برگزاري جشن هاي ملی و بزرگداشت منا-3

مذهبی در مدرسه  به عنوان کانون تربيتی محله با 

 حضور دانش آموزان، اولياءو افراد شاخص محله 

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 ت متناسب با وضعیت مدرسه :سایر اقداما* 

تهیه تقویم زمانبندی و اجرای مراسم های  -1

ملی و مذهبی و برنامه ریزی جهت اجرا در طول 

 سال

 تشکیل جلسات شورای مدرسه -2

استفاده از بانک اطالعاتی موجود و فرم  -3

swot  و بهره مندی از کلیه ظرفیت های درونی

ت ها  و و بیرونی مدرسه برای برگزاری بزرگداش

 مناسبت ها  

برگزاری مراسم و مناسبتها بصورت حضوری  -4

 و مجازی در بستر شبکه شاد

دعوت از شورای شهر ، امام جمعه ، امام  -5

جماعت ، خانواده های معزز شهدا و جانبازان و 

... و اولیای دانش آموزان جهت شرکت در برنامه 

 های محوری مدرسه

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 رشیپرو
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

18 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 ياردوها برگزاري

 و يآموز دانش

 زمينه در بازديدها

 ،یآموزش هاي

 فرهنگی، ،یپرورش

 ،یبدن تيترب هنري،

 ...و سالمت و بهداشت

 (ازيامت 2)

    تيرضا درصد -1

 تيفيک از آموزان دانش

 و اردوها يبرگزار

 دهايبازد
%100 %100 

 ات بر اساس نماگرها :حداقل اقدام* 

 شناسايی اماکن مناسب  اردو و بازديد  براي دانش آموزان-1

 تنظيم تقويم اجرايی اردو و بازديد دانش آموزان هريک از کالس ها-2

 هماهنگی با اماکن مربوطه -3

 در برگزاري اردو و بازديد جلب همکاري و همراهی کارکنان و اولياء-4

 ديبازد و اردو يبرگزار يبرا الزم مقدمات ديتمه -5

 اردوها از کيهر يبرا یتيترب و یآموزش هدفمند برنامه ميتنظ و ینيب شيپ -6

 دهايبازد و

 شده هماهنگ اماکن از ديبازد و اردو به آموزان دانش اعزام -7

 ديبازد و اردو يمحتوا و نديفرآ يساز مستند -8

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 ات متناسب با وضعیت مدرسه :سایر اقدام* 

شناسایی و تهیه لیستی از اماکن و اردوگاه برای برگزاری اردوها و  -1

 بازدیدها

تهیه و تنظیم تقویم اجرایی اردوها و بازدیدها برای کلیه کالسهای  -2

 مدرسه با بهره مندی از ظرفیت دانش آموزی

 ی علمیهماهنگی اداری و .... جهت برگزاری اردو و بازدیدها -3

رنامه ریزی و دعوت جهت همکاری کارکنان در برگزاری اردوها و  -4

 بازدیدها به صورت متناوب

آمادگی کلیه مقدمات اردویی و هماهنگی مربوطه ) حمل و نقل ،  -5

 رضایت نامه ، اخذ مجوز اردو و ... (

تشکیل جلسه با دبیران جهت مشخص کردن اهداف آموزشی و  -6

 لب درسیپرورشی براساس مطا

کلیه مکاتبات اداری طبق آیین نامه های اردوی صورت پذیرد )  -7

 اخذ رضایت نامه از اولیا ، اخذ مجوز از اداره و ... (

 تهیه عکس و فیلم و گزارش از اردو -8
 جمع آوری و ارائه مستندات و گزارش به اداره پس از اجرا اردو و بازدید -9

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

19 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 فرهنگ يساز نهينهاد

 از ینه و معروف به امر

 منکر

 (ازيامت 2) 

 شرکت آموزان دانش  درصد -1

 100% 100% معروف اوراني تيفعال در کننده

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

توجيه و تبيين اهميت و چگونگی امر به معروف و نهی -1

 براي دانش آموزان از منکر

 شناسايی  دانش آموزان عالقمند-2

 تشکيل جلسات ياوران معروف-3

فعاليت هسته هاي ياوران معروف با حضور مسئولين -4

 نفر از دانش آموزان 10ذي ربط و حداقل با 

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

امر به معروف و نهی از منکر در تشکیل کمیته  -1

 مدرسه

برگزاری جلسه ی توجیهی برای دانش آموزان  -2

 براساس دستورالعمل و    شیوه های اجرایی

شناسایی و دعوت از دانش آموزان عالقه مند  -3

در کمیته امر به معروف و نهی از منکر از طرق 

 بانک اطالعاتی موجود در مدرسه

ا کمیته یاوران برگزاری جلسات مستمر ب -4

 معروف براساس جدول زمانبندی شده

دعوت از مسئولین مربوطه و اجرای فعالیت  -5

 های هسته ها طبق برنامه تعیین شده

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

20 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 يبرا ريزي برنامه

 هاي فعاليت اجراي

 اوقات و تابستانی

 فراغت

 (ازيمتا 2) 

 در فعال آموزان دانش درصد -1

 یتابستان يها گاهيپا

 از آموزان دانش رضايت درصد -2

 تابستانی پايگاه هاي برنامه

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 الف( ويژه تمامی مدارس:

 هاي تابستانیدريافت اطالعات مربوط به پايگاه

رسانی به موقع در اطالع  معرفی پايگاه هاي تابستانی و 

 خصوص فعاليت پايگاههاي تابستانی

 همکاري با پايگاه هاي تابستانی

 ب( ويژه مدارس مجري پايگاه تابستانی:

 یتابستان گاهيپا يانداز راه -1

 یتابستان گاهيپا تيفعال يبرا يزير برنامه و یسازمانده -2

 گاهيپا در کننده شرکت آموزان دانش از نام ثبت -3

 یتابستان

 يآموز دانش ياردوها و ها کالس يبرگزار -4

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

معرفی پایگاه های تابستانی به دانش آموزان از  -1

طریق نصب پوستر در تابلو اعالنات یا ارسال آن در 

 گروه ها و کانالهای مدرسه در شبکه شاد

ه ریزی و راه اندازی پایگاه تابستانی اوقات برنام -2

 فراغت

ثبت نام از دانش آموزان مدرسه جهت شرکت  -3

در پایگاه تابستانی طبق قوانین و مقررات ارسالی 

 اداره

 اجرای کالسهای مختلف -4

برگزاری اردوهای تابستانه طبق مصوبه شورای  -5

 ) به صورت مجتازی( مدرسه و ضوابط اداری

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

21 

 مطلوب ياجرا

 يها تيعالف

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

  ارائه و آموزش

 ياهيتغذ يهاهيتوص

 استفاده درخصوص

 مجاز، یيغذا ازمواد

 استاندارد بهداشتی،

 و شده عرضه وغنی

 و آهن با ياري مکمل

 D نيتأميو

 (ازيامت 4)درمدرسه

 مجاز يیغذا مواد  عرضه درصد -1

 مدرسه در

 از آگاه آموزان دانش درصد -2

 سالم هيتغذ دانش

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 برگزاري جلسات توجيهی براي کارکنان-1

 برگزاري جلسات آموزشی براي دانش آموزان-2

نصب پوستر مواد غذايی مجاز و غير مجاز در پايگاه  -3

 تغذيه سالم

و توزيع آن بين  دريافت محتواي آموزشی تغذيه سالم-4

 دانش آموزان

 Dپيگيري و همکاري جهت توزيع قرص آهن و ويتأمين-5

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

برگزاری جلسه با همکاران و مسئوالن با  -1

 موضوع تهیه و توزیع مواد غذایی مجاز در مدرسه

آمزوشی برای دانش آموزان  برگزاری دوره های -2

برای شناخت مواد غذایی مجاز با دعوت از 

 کارشناسان شبکه بهداشت

تهیه و دریافت پوستر مواد غذایی مجاز و غیر  -3

 مجاز و ارسال آن در کانال ها 

تهیه محتواهای آموزشی مناسب درباره تغذیه  -4

سالم و ارائه آن به دانش آموزان از طریق کانال 

 شبکه شادمدرسه در 

از اداره و خانه  Dدریافت قرص آهن و ویتامین  -5

بهداشت و توزیع آن در بین دانش آموزان بصورت 

 کالس و با همکاری مراکز درمانی مربوطه

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 ضع ایده الو نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

22 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 سالمت يارتقا

 بر تاکيد با نوجوانی

  لوغب دوران بهداشت

 ...و

 (ازيامت 4) 

 آموزان دانش يیآشنا درصد -1

 دوران بهداشت تيرعا یباچگونگ

 جلسات در شرکت از پس بلوغ

 یآموزش

 تحت آموزان دانش درصد -2

 يغربالگر ناتيمعا پوشش

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

برگزاري جلسات آموزشی براي دانش آموزان -1

 ي تدوين شدهمطابق با سرفصل ها

 معاينات غربالگري   -2

دريافت و توزيع بسته هاي بهداشتی، آموزشی -3

 بين دانش آموزان

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 دعوت از مسئولین بهداشت -1

برگزاری کالسهای آموزشی با دعوت از  -2

 پزشک خانواده

عاینات غربالگری دانش آموزان انجام م -3

توسط پزشک و نگهداری در پرونده آنان ) در 

ارسال اطالعات در فضای مجازی با استفاده از 

 کانال ها (

توزیع پک های بهداشتی از قبیل ماسک و  -4

 دستکش و توزیع بروشوریهای آموزشی

برگزاری کالسهای آموزشی با دعوت از  -5

 پزشک

در طی سال 

 تحصيلی
  

ون معا

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

23 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس ملمک

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 ورزشی المپياد  اجراي

 و يا مدرسه درون

 خانواده با یبدن تيترب

 (ازيامت 4)

 از آموزان دانش تيرضا درصد -1

 اديالمپ يبرگزار

 در کننده شرکت اءياول درصد -2

 با ورزش يها تيفعال ياجرا

 خانواده

%100 %100 

 بر اساس نماگرها :حداقل اقدامات * 

 برنامه ريزي براي برگزاري المپياد ورزشی-1

 ثبت نام دانش آموزان در رشته هاي ورزشی-2

 برگزاري افتتاحيه-3

 برگزاري مسابقات منطبق با جدول مسابقات-4

 برگزاري مراسم اختتاميه و اهداي جوايز برگزيدگان-5

 برگزاري فعاليت هاي ورزش با خانواده-6

در طی سال 

 صيلیتح
 دبیر   

 ورزش

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تشکیل کمیته برنامه ریزی المپیاد درون مدرسه  -1

 ای براساس آیین نامه های ارسالی

فراهم کردن تمهیدات الزم برای برگزاری مراسم  -2

 افتتاحیه

دعوت از معتمدین اولیا و مربیان و مسئوالن برای  -3

 مراسم افتتاحیه ) در شرایط بازگشایی(برگزاری در 

تهیه مقدمات و برنامه ریزی الزم جهت مراسم  -4

 پایانی

 تهیه هدایا و جوایز و تقدیر از نفرات برتر ورزشی -5

شناسایی فعالیت های ورزشی که قابلیت اجرا  -6

خانوادگی دارند و برگزاری فعالیت های مورد نظر 

ی و ... ( ) با بصورت مسابقه در مدرس ) پیاده رو

 هماهنگی با ستاد کرونا (

در طی سال 

 تحصيلی
 دبیر   

 ورزش
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

24 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 تيظرف از استفاده

 یورزش يها انجمن

 يبرا يا مدرسه درون

 يها تيفعال ياجرا

 یورزش مکمل

 (ازيامت 2)

 عضو آموزان دانش درصد -1

 100% 100% یورزش يها انجمن

 اقل اقدامات بر اساس نماگرها :حد* 

 انتخاب اعضاي انجمن هاي ورزشی-1

 برگزاري جلسات-2

در طی سال 

   تحصيلی
 دبیر 

 ورزش

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

تشکیل انجمن های ورزشی باتوجه به بانک  -1

 اطالعاتی

تهیه جدول برگزاری جلسات انجمن های  -2

 به صورت مکتوب ورزشی در طول سال

برگزاری جلسات انجمن در مدرسه طبق  -3

برنامه ریزی صورت گرفته شده و جدول 

 زمانبندی

خذ مجوزاز اداره جهت راه اندازی کانون  -4

 ورزشی مدرسه

 

در طی سال 

 تحصيلی
 دبیر   

 ورزش
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال ته راهنمانک زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

25 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 يها کانون ليتشک

 مدرسه درون یورزش

 يا

 (ازيامت 2)

 در فعال آموزان دانش درصد -1

 شده ليتشک یورزش يها کانون

 مدرسه در
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 قهدر خواست مجوز از منط-1

 در سامانه همگام ثبت-2

 جذب مربی-3

 شخص نمودن ساعت اجرام-3

در طی سال 

 تحصيلی
 دبیر   

 ورزش

 ب با وضعیت مدرسه :سایر اقدامات متناس* 

اخذ مجوز از اداره جهت راه  -1

 اندازی کانون ورزشی در مدرسه

دعوت و استفاده از مربیان بومی  -2

و منطقه ای با همکاری هیئت های 

ورزشی و شورای شهر در اجرای 

 برنامه های ورزشی

ثبت درخواست ومشخصات  -3

 کانون درسامانه همگام

 

 

 

 

 

 

 

 

در طی سال 

 تحصيلی
 یر دب  

 ورزش
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

26 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 پويا مدرسه اجراي

 (ازيامت 2)

 از که یآموزان دانش درصد -1

 صورت به شده یطراح يفضا

 کنند یم استفاده فعال
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 وجود دستورالعمل و کتاب راهنما در مدرسه- 1

 نات و  رنگ آميزي حياط و راهرو هاتجهيز مدرسه به امکا-2

 تبيين طرح در شوراي مدرسه-3

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 

برنامه ریزی طبق دستورالعمل و بررسی  -1

 مطالعه منابع ) با توجه به شرایط غیر حضوری(

استفاده  اجرای برنامه حیاط پویا در مدرسه و -2

از ظرفیت حیاط ، سالن و دیوار ) شرایط 

 حضوری(

تهیه و نصب تراکت و بنر از حرکات ورزشی  -3

) کششی و نرمشی ( و )  ارسال در فضای 

 مجازی(

برگزاری نشست ها و گفتگو پیرامون حیاط  -4

 پویا و اثرات نرمشهای ورزشی برای دانش آموزان

سازی برگزاری جلسه شورای مدرسه و آگاه  -5

 کارکنان

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 یگیریپ

27 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 آموزان دانش آموزش

 و زيست محيط درحفظ

 مدرسه محيط بهداشت

 (ازيامت 4)

 آموزان دانش درصد -1

 حفظ یچگونگ با آشنا

 و ستيز طيمح

 و آب مصرف تيريمد

 يانرژ

 دانش درصد -2

 بهداشت که یآموزان

 را مدرسه طيمح

 کنند یم تيرعا

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 تنظيم برنامه آموزش حفظ محيط زيست و بهداشت محيط مدرسه-1

 تهيه محتواي آموزش  حفظ محيط زيست و بهداشت محيط مدرسه-2

 دريافت  دستورالعمل و کتاب راهنما -3

 ير و نوشتار بر روي ديوارها و ...انعکاس پيام هاي بهداشتی در قالب تصو-4

 طرح در شوراي مدرسه-5

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 استفاده از ظرفیت شورای مدرسه -1

 تشکیل شورای بهداشتی و نظافت در مدرسه -2

زه بهره مندی از ظرفیت دبیران عالقه مند و متخصص در حو -3

 حفظ محیط زیست برای تشکیل گروه حفظ محیط زیست

تهیه بروشوری و کلیپ های آموزشی درباره حفظ محیط زیست  -4

 و ارسال در کانال و گروه های مدرسه در شبکه شاد و فضای مجازی

تهیه دستورالعمل و کتابهای راهنما در حوزه حفظ محیط زیست  -5

عالقه مندان و ذی نفعان و به اشتراك گذاری آنها در جهت مطالعه 

 در مدرسه

نصب پیامهای بهداشتی در تابلو اعالنات ) ارسال در فضای  -6

 مجازی(

ارسال پوستر و تراکت های بهداشتی در کانال مدرسه در شبکه  -7

 شاد

برگزاری جلسه شورای مدرسه در جهت آگاهی بخشی و شناخت  -8

 موضوع بهداشت

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

28 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 يهامهارت آموزش

 و خودمراقبتی

 دانش به دگرمراقبتی

 جهت آموزان

 پيشگيري

 يهايماريازب

 14)واگيروغيرواگير

 (ازيامت

 از آموزان دانش تيرضا درصد -1

 آموزش از شده ارائه يها آموزش

 بهداشتی هاي

 از  آموزان دانش آگاهی درصد -2

 دگر و خودمراقبتی يها مهارت

 مراقبتی

 سفيران پوشش تحت درصد -3

 سالمت

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

شرکت در دوره هاي ضمن خدمت با هدف ارتقاي -1

 سواد سالمت

برگزاري جلسات آموزشی وپژوهشی سفيران -2

ساعت( با تأکيد بر بيماري هاي  16سالمت) به مدت 

 ديابت، چاقی، قلبی، عروقی و...(واگير و غيرواگير) 

 اجراي طرح سفيران سالمت-3

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تشویق همکاران در مدرسه جهت شرکت  -1

در دوره های ضمن خدمت با هدف افزایش 

 سواد سالمت

برگزاری جلسه با موضوع سالمت و دعوت  -2

کارشناسان مجرب و انعکاس پیامهای خود از 

 مراقبتی برای دانش آموزان

مطالعه طرح سفیران سالمت و اجرای آن  -3

در مدرسه طبق              آیین نامه های 

 ارسالی

  انعکاس پیامهای خود مراقبتی  -4

دعوت از پزشک جهت مشاوره و راهنمایی  -5

 دانش آموزان

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 رشیپرو
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

29 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 هاي مهارت آموزش

 و امدادي خود

 وانعکاس ديگرامدادي

 و یمنيا يهاهيتوص

) ازحوادث يريشگيپ

 آتش سيل، زلزله،

 ...و سوزي

 امتياز( 2)

 پس که یآموزان دانش  درصد -1

 به نسبت مدرسه يها آموزش  از

 گرانيد و خود به یرسان امداد

 اند افتهي را الزم یيتوانا

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

ت  آموزشی اصول ايمنی و پيشگيري از برگزاري جلسا-1

 حوادث براي دانش آموزان و کارکنان

ر پيشگيري از حوادث چهارشنبه برگزاري مانو-2

آخرسال، حريق و زلزله )  طرح دادرس به معناي دانش 

 سخت(آموز آماده در روزهاي 

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

دعوت از متخصصان ایمنی و پیشگیری جهت  -1

برگزاری جلسات توجیهی و آموزشی برای کارکنان 

 و دانش آموزان براساس نیازسنجی

برگزاری جلسات آموزشی با حضور ماموران  -2

 دانش آموزانبرای  115آتش نشانی و 

اجرای مانور زلزله و اطفا حریق برای دانش  -3

 آموزان ) در صورت بازگشایی(

 انعکاس پیامهای امدادی -4

به 115آموزش الزم توسط ماموران فوریتهای  -5

 دانش آموزان

 115اجرای مانور با نظارت ماموران فوریتهای -6

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی
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درسی   برنامه .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

30 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 احتس براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 بوم  برنامه

 (مدرسه ژهيو برنامه) 

 (ازيامت 2)

 از پس که آموزانی دانش درصد -1

 آنان توانايی بوم، برنامه از استفاده

 افزايش آموزش مورد زمينه در

    است يافته

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 يم برنامه درسی يازسنجی از دانش آموزان، اولياء و تنظن-1

 ظر سنجی از اولياء و معلمان ن-2

 عيين اولويت ها براساس باالترين فراوانیت-3

 نظيم و تدوين محتواي آموزشی ت-4

 اجراي برنامه بوم  -5

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 ازهاتهیه چک لیستی از نیازها ، بررسی نی -1

برگزاری جلسه شورای دانش آموزی و انجمن اولیا  -2

 برای موضوعات کاربردی و مهارتی

 ارائه و طرح در جلسه انجمن اولیا و مربیان -3

دریافت نظرات خانواده ها در فضای مجازی جهت  -4

 اجرای برنامه بوم در مدرسه

تهیه فرم بوم براساس موضوعات و تجزیه و تحلیل  -5

 موضوعاتی که فراوانی بیشتری دارندآن و انتخاب 

اجرای برنامه بوم طبق موضوعاتی که جنبه مهارتی  -6

و کاربردی بیشتری دارند پس از تصویب در شورای 

 مدرسه

نشست و تبادل نظر پیرامون برنامه بوم در فضای  -7

حقیقی و مجازی برای اولیا و ذی نفعان برگزار می 

 گردد

در طی سال 

 تحصيلی
  

معاون 

 ورشیپر
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

31 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 دانش شناسايی

 افت معرض در آموزان

 اقدام و تحصيل ترک يا

 يا پيشگيرانه

 (ازيامت 6)اصالحی

 با که یآموزان دانش تعداد -1

 از اصالحی  يا پيشگيرانه اقدام

 ها آن تحصيل ترک يا افت

 .است شده يريجلوگ

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 لزان در معرض افت يا ترک تحصيتعيين دانش آمو-1

ي مداخله مؤثر براي پيش گيري از افت يا ترک تعيين روش ها-2

 تحصيل دانش آموزان

ت پيشگيرانه و اصالحی در زمينه افت يا ترک انجام مداخال-3

 تحصيل دانش آموزان

در طی سال 

 تحصیلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 چک لیست تهیه -1

برگزاری جلسات توجیهی برای همکاران و ضرورت  -2

 رصد و پایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 برگزاری آزمون های متنوع      -3

حث و بررسی آزمون ها پس از اجرا و تهیه  -4

 نمودارهای گوناگون از ارزشیابی های

شناسایی و تعیین نمودن دانش آموزان در معرض  -5

 یل کننده برای ارائه راهکارافت و ترك تحص

تعامل بین معلم و دانش آموزان و ارتباط بین اولیا و  -6

 دبیران  

ارائه راهکارهای مناسب توسط شورای مدرسه برای  -7

 این گونه آسیب ها

ارائه راهکارهای مناسب و مداخله در این امر ب  -8

اهمکاری مدرسه و خانواده و مراجع ذی صالح برای 

 زمینه افت تحصیلی و ترك تحصیلپیشگیری در 

در طی سال 

 تحصیلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 باراعت

مسئول 

 پیگیری

32 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 يريکارگ به و شناسايی

 يادگيري ي ها سبک

 4) آموزان دانش

 (ازيامت

 سبک که یآموزان دانش درصد -1

 يیشناسا ها آن يريادگي يها

  شده

 در که یآموزان دانش درصد -2

 هاي سبک به  ها، آن به آموزش

  است شده وجهت ها آن يادگيري

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

تعيين ساز و کارهاي الزم براي شناسايی سبک هاي -1

 يادگيري دانش آموزان

توجيه کارکنان و تبيين ضرورت و چگونگی شناسايی و -2

 تعيين  سبک هاي يادگيري دانش آموزان

يت به کارگيري سبک هاي يادگيري مختلف در فرآيند ترب-3

 و يادگيري با توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان

در طی سال 

 تحصیلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

مطالعه برای شناسایی سبک های یادگیری دانش  -1

 آموزان جهت اصالح و بهبود عملکرد دانش آموزان

برگزار جلسات هم اندیشی و دعوت از متخصصان  -2

آموزشی در مورد تبیین ضررورت و شناسایی سبک 

 های یادگیری دانش آموزان جهت بهبود عملکرد

برگزاری کالس های کارگاهی برای آشنایی و به  -3

کاری گیری این روش ها در کالس و استفاده از روش 

 های نوین تدریس و توجه به تفاوت های فردی

 مطالعه منابع -4

 در آموزش دانش آموزانبررسی انواع سبکها موثر  -5

توجه به تفاوتهای فردی در انتخاب سبکهای  -5

 یادگیری

 استفاده از روشهای نوین تدریس -6

در طی سال 

 تحصیلی
 معاونین  
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

ف  مورد  هد

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

33 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 هاي مهارت آموزش

 تحصيلی

 تمرکز زمان، مديريت) 

 (ازيامت 2...( )و حواس

 با آشنا آموزان دانش درصد -1

 از پس یليتحص يها مهارت

 یآموزش جلسات در شرکت
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 تنظيم تقويم زمان بندي آموزش دانش آموزان-1

 دريافت محتواي آموزشی از سامانه نماد-2

 تعيين مدرسان و روش هاي -3

 آموزش دانش آموزان در زمينه مهارت هاي تحصيلی-3

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه : سایر* 

تهیه تقویم زمانبندی آموزش دانش آموزان پیرامون  -1

موضوعات و مهارت های الزم )مهارت نه گفتن ، کنترل خشم ، 

 تمرکز حواس (

بهره مندی از محتواهای آموزشی سامانه نماد پیرامون  -2

موضوعات ) مهارت کنترل استرس ، کنترل خشم ، مهارت نه 

 ( گفتن

برگزاری نشست شورای مدرسه و مشورت با افراد متخصص  -3

 برای معرفی مدرسان و موضوعات مناسب مهارت های تحصیلی

 چینش برنامه ها بر اساس اولویت ها -4

ارسال در گروههای و  دریافت نسخه هایی از نکات آموزشی -5

 دانش آموزی

ترویج دریافت برنامه های رشد مدار به منظور جلوگیری از  -5

 آسیبهای اجتماعی و روانی

 آموزش مهارتهای تحصیلی به دانش آموزان از طریق مشاور -6

 همگن شدن محتوای آموزشی با مهارت های زندگی -7

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 

 



 1400-1401   بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه مدرسه برنامه عملیاتی

104 
 

برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود عوض

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

34 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 سازي آماده

 به و شرايط

 روش کارگيري

 و شناسايی هاي

 هدايت

 استعدادهاي

 آموزان دانش

 تيهدا) 

  (یليتحص

 (ازيامت 8)  

 دانش درصد -1

 ق،يعال که آموزانی

 و ها ارزش ها، توانايی

  و تحصيلی  شخصيت

 ها آن     شغلی

 .است شده يیشناسا

 دانش درصد -2

 نديفرآ با آشنا آموزان

 تيهدا ،یابياستعداد

 انتخاب و یليتحص

 تحصيلی رشته

 آشنا ياياول درصد-3

 ،یابياستعداد نديفرآ با

 و یليتحص تيهدا

 تحصيلی رشته انتخاب

 تيرضا درصد -4

 برنامه از آموزان دانش

 ديبازد در يیاجرا

%100 %100 

 * حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :

 امآموزان جهت ورود به سامانه همگختصاص نام کاربري و رمز عبور  براي دانشا-1

 جراي آزمون با هماهنگی کارکنان آموزشی و پرورشیا-2

 دانش آموزان و اولياءاعالم نتايج به -3

اولياء و کارکنان مدرسه نسبت به فرآيند استعداد يابی، هدايت تحصيلی و انتخاب نش آموزان، آگاه سازي دا-4

 رشته تحصيلی 

 آموزاندانش استعدادهاي  هدايت و شناسايی در معلمان يهمکار و مشارکت جلب-5

 در لتحصي پيامدهاي و مشاغل و حرف و حصيلیت هاي رشته و ها -شاخه با آموزان دانش نمودن آشنا -6

 درسی مواد از يک هر زمينه

 و ها خهشا با شتريب يیآشنا جهت مدارس، آن از آموزان دانش ديبازد و دوم متوسطه مدارس با یهماهنگ -7

 یليتحص يها رشته

 آموزاندانش دننمو آشنا  تحصيلی رشته انتخاب در  مؤثر عوامل خصوص در اوليا و آموزان دانش توجيه -8

 منطقه هر در تحصيلی هايرشته و هاشاخه ظرفيت با اوليا و

 آنان زا يک هر وزنی ظرفيت با برابر تحصيلی هدايت در مؤثر عوامل از يک هر نقش به نسبت سازي آگاه -9

 دمقص دارسم در حضور نحوه و هابرگ نمون صدور و تحصيلی هدايت انجام زمان خصوص در رسانی اطالع -10

 و ها شاخه اب شتريب يیآشنا جهت آموزان، -دانش یزبانيم و اول متوسطه مدارس  با مشارکت و يهمکار -11

 یليتحص يها رشته

در طی 

سال 

 تحصیلی

 مشاور  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

نان با شاخه برقراری ارتباط با مدیران متوسطه دوم جهت بازدید دانش آموزان و آشنایی آ -1

 ها و رشته های تحصیلی

برگزاری جلسات آموزشی با دانش آموزان و اولیا و تبیین عوامل موثر بر انتخاب رشته  -2

 تحصیلی آنان

 تشریح رشته های تحصیلی از سوی مشاور مدرسه برای دانش آموزان -3

لی در گروه ها ارسال بروشورها و پلتفرمهای آموزشی با موضوع آشنایی با رشته های تحصی -4

 و کانال های مدرسه در بستر شبکه شاد و فضای مجازی

تبیین و تشریح و آگاهی بخشی عوامل موثر بر انتخاب رشته ) ظرفیت ورزشی ، زیرساخت  -5

 ها و ... (

اطالع رسانی از طریق نصب تراکت یا اعالم در فضای مجازی و کانالها جهت صدور فرمهای  -6

 ثبت در پرونده تحصیلیهدایت تحصیلی و  7و  6

پذیرش و میزبانی از مدارس متوسطه اول جهت آشنایی با شاخه ها و رشته های تحصیلی  -7

 و آمادگی برای هدایت تحصیلی

در طی 

سال 

 تحصیلی

 مشاور  
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برنامه درسی   .معیار :   مدرسه رهبری و مدیریت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
وجود موضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

35 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 هاي مهارت آموزش

 شغلی ريزي طرح

 (ازيامت 2) 

 با آشنا آموزان دانش درصد -1

 سپ یشغل يزير طرح يها مهارت

 یآموزش جلسات در شرکت از
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 دوين جدول زمانبندي جلسات آموزشیت-1

براي دعوت از معلمان، دانش آموزان  تمهيد مقدمات-2

 و اولياء به تفکيک

ت آموزشی ويژه دانش آموزان، برگزاري جلسا-3

 معلمان و اولياء

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه و تدوین جلسات آموزشی مهارتهای  -1

 طرح ریزی شغلی در آغاز سال تحصیلی

آمادگی و بسترسازی و هماهنگی با معلمان  -2

در جهت آموزش مهارتهای طرح ریزی شغلی با 

 اولیا و دانش آموزان

برگزاری نشست های منظم و مستمر با  -3

و دانش آموزان و اولیا با محوریت  معلمان

آموزش مهارت های طرح ریزی شغلی بر حسب 

 وظایف هر یک

 دعوت از کارشناسان مرتبط -4

 افزایش دانش ذینفعان در این خصوص -5

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

 بهداشت يارتقا 1

 مدرسه یعموم

 به مدرسه بودن مجهز

 یبهداشت ملزومات

 ع،يما صابون) ازين مورد

 ليساو ، زباله سطل

 -لوله تيوضع ، نظافت

 ، یدنيآشام آب یکش

 دفع و رآالتيش

 ...(و فاضالب یبهداشت

 (ازيامت 12)   

 ملزومات نيتأم درصد -1

 ازين مورد یبهداشت

 آب بهداشت و سالمت درصد-2

 یدنيآشام

 يها شمهچ تناسب درصد -3

  ها يخور وآب یبهداشت سيسرو

 آموزان دانش تعداد با

  و رآالتيش  بودن سالم درصد -4

 آشاميدنی آب  هاي کشی لوله

 سرويس  بودن سالم درصد -5

 ها آبخوري و بهداشتی هاي

 

 

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
تهیه لیست ملزومات بهداشتی مورد نیاز و -1

 تأمین به موقع آن ها

 آب نیتأم یبرا الزم یکارها و ساز جادیا-2

 فاضالب یاشتبهد دفع و سالم یدنیآشام

ایجاد چشمه های سرویس بهداشتی و آبخوری -3

 ها متناسب با تعداد دانش آموزان

 جداسازی سرویس های بهداشتی از آبخوری ها-4

کنترل و سرکشی دوره ای لوله کشی های آب -5

 آشامیدنی و شیرآالت

رفع فرسودگی های احتمالی لوله کشی آب -6

 آشامیدنی و شیر آالت

 زارخدمتگ   تابستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 
 برگزاری نشست کمیته بهداشت و شورای مدرسه -1

 تهیه لیست ملزومات بهداشتی مورد نیاز و خرید آن -2

پایش منابع تامین آب آشامیدنی با همکاری مرکز  -3

 بهداشت منطقه کنترل و نظارت بر آبخوری ها

رویس بهداشتی بر احداث و ایجاد چشمه های س -4

 حسب استانداردهای دانش آموزشی

برگزاری جلسه شورای مدرسه برای انفکاك سرویس  -5

بهداشتی و آبخوری و برآورد هزینه ها و تامین اعتبار 

 ) در شرایط بازگشایی( مورد نیاز از خیرین

بازبینی و بررسی لوله کشی آب و شیرآالت به  -6

 ) در شرایط بازگشایی( صورت مستمر

تهیه و خرید ملزومات لوله کشی و برطرف کردن  -7

 نواقص و فرسودگی ها

 خدمتگزار   تابستان
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 یازاعتبار مورد ن

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

 بهداشت يارتقا 2

 مدرسه یعموم

 الزامات  رعايت

 یعموم بهداشت

 ها،کالس) مدرسه

 و در حياط، راهروها،

 ها، آبخوري ها، پنجره

 بهداشتی هاي سرويس

 ...( و زباله يها ،سطل

 (ازيامت 14)  

 موقع به و الزم نظافت درصد -1

 آب و یتبهداش يها سيسرو

 ها يخور

 و بهداشت کامل تيرعا درصد -2

 ها درکالس یزگيپاک

 و بهداشت تيرعا درصد -3

 مدرسه یعموم يفضا یزگيپاک

 کارگاه، شگاه،يآزما:شامل

 اط،يح کتابخانه، نمازخانه،

 ...و راهروها

 و بهداشت رعايت درصد -4

 سطوح لغزندگی از جلوگيري

بهداشت و  %100رعايت 

ومی پاکيزگی  فضاي عم

 مدرسه
%100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
نظافت و ضد عفونی نمودن کالس ها، -1

آزمایشگاه، کارگاه، نمازخانه، کتابخانه، حیاط، 

 سرویس های بهداشتی، آب خوری ها و... .راهروها

 پاکیزگی دوره ای پنجره ها و درب ها-2

جلوگیری از لغزندگی سطوح و قابل شستشو -3

 ابودن آن ه

 خدمتگزار   تابستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

نظافت و ضد عفونی کالس ها و ...  -1

طبق آیین نامه ها و رعایت پروتکل 

های بهداشتی هر روز بعد از پایان 

 کالسها

بررسی  و تمیز کردن پنجره ها و  -2

 دربها به صورت مستمر و دوره ای

کردن آنها تا بررسی سطوح و تمیز  -3

 جلوی لفزندگی سطوح گرفته شود

مشخص کردن حدود انتظار  -4

خدمتگزار و توچیه شرح وظایف جهت 

 نظافت وضدعفونی بصورت روزانه

الزام رعایت بهداشت فردی و  -5

 یمحیط

 خدمتگزار   تابستان
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال کته راهنمان زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 طيمح حفظ

 شاداب و ستيز

 طيمح يساز

 مدرسه

 هاي شاخص ارتقاي

 مدرسه یستيز طيمح

 تيريمد سبز، فضاي)

 و يانرژ و آب مصرف

 12( ) پسماند تيريمد

 (ازيامت

 آب مصرف زانيم درصدکاهش -1

 سال به نسبت مدرسه در يانرژ و

 گذشته

 سبز يفضا شيافزا درصد -2

 آموز دانش هر يازا به مدرسه

 يعمود اي یافق مربع متر -مين

 يها زباله کيتفک درصد -3

 تر و خشک

%100 %100 

حیط سبز با استفاده از پوشش فراهم سازی م-1

دان در بخش های مختلف ) به طوری گیاهی و گل

 که خطری دانش آموزان را تهدید نکند.(

ب و انرژی) چکه نکردن آمدیریت مصرف -2

شیرآالت، درز بندی، تعویض شیشه های شکسته 

 و  ...(

ل های تفکیک پسماند در قرار دادن سط-3

مدرسه، عایق کاری ساختمان  ) درزگیری و عایق 

تأسیسات سرمایشی و بندی درها و  پنجره ها ( و 

 گرمایشی

 خدمتگزار   تابستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

کاشت درخت و گل براساس فضای  -1

 سبز موجود در مدرسه

تهیه گل و گلدان برای راهروها و  -2

 کالس ها برحسب توان مالی مدرسه

تعویض لوله و شیرآالت فرسوده و  -3

جایگزینی  تعویض و -دارای نقص 

انسداد درزهای  -شیشه های شکسته  

درو پنجره برای جلوگیری از اتالف 

 انرژی

تهیه سطل های مناسب زباله و  -4

 تفکیک زباله خشک و تر از مبدا

نصب برچسب تفکیک زباله )  -5

 خشک و تر (

 خدمتگزار   تابستان
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 

 طيمح حفظ

 شاداب و ستيز

 طيمح يساز

 مدرسه

 يفضا يساز شاداب

 از استفاده ،يکالبد

 و شاد هاي رنگ

 جنس و سن با مناسب

 آموزان دانش

 نصب در ،آراستگی

 و تابلوها،پوسترها

 يهاتراکت

 نقاشی و یرساناطالع

  ديوارها روي

 (ازيامت 10)

 يها رنگ از استفاده درصد -1

 جنس و سن با متناسب و شاد

 مدرسه يفضا در آموزان دانش

 دفاتر راهروها، ها، کالس  شامل

 شگاه،يآزما کتابخانه، ،يادار

 ...و نمازخانه

 کالس تابلوها، یآراستگ درصد -2

 و یداخل يوارهايد راهروها، ها،

 مدرسه یرونيب

 %100  آراستگی

  مدرسه يفضا
%100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

تهيه و تعيين پوشش مناسب و شاد براي دانش آموزان -1

 مطابق با ارزش هاي اسالمی ايرانی

براي درب پنجره ها و  استفاده از رنگ هاي مناسب و شاد-2

 داشتن  پرده هاي مناسب به لحاظ جنس و رنگ

زيباسازي و بهره گيري از رنگ هاي مناسب در فضاي -3

 نمازخانه

استفاده از رنگ هاي روشن براي ديوارها و کالس هاي -4

 مدرسه 

 طراحی و استفاده از تابلوهاي اعالنات شکيل و مناسب -5

ي که در معرض ديد دانش جاي گذاري مناسب تابلوها طور-6

 آموزان باشد.

 خدمتگزار   تابستان

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تعیین پوشش دانش آموزی با توجه به روانشناسی  -1

 نوجوانان با معیارهای اسالمی

رنگ آمیزی شاد و متناسب با محیط آموزشی با  -2

 انواده هامساعدت انجمن اولیا و مربیان و مشارکت خ

بهره مندی از رنگ آمیزی شاد و متناسب با  -3

 اماکن مذهبی در نمازخانه

رنگ آمیزی کالسها با رنگ های روشن و شاد )  -4

 در صورت نیاز به رنگ آمیزی(

استفاده ازظرفیت اولیا در کارگروه تخصصی  -5

 انجمن اولیا

 تهیه و نصب تابلوی شکیل و زیبا در سالن مدرسه -6

ابلوی اعالنات برحسب زاویه دید و تردد  و نصب ت -7

 ایمنی دانش آموزان

 خدمتگزار   تابستان
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 ه ریال()ب

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

5 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

 سالمت از مراقبت

 آموزان دانش یجسمان

 (ازيامت 4)

 دانش ونيناسيواکس سرانه -1

 سال 16 تا 14 موزانآ

 تحت آموزان دانش درصد -2

 ،یمقدمات ناتيمعا پوشش

 پزشکی و يغربالگر

%100 %100 

 ت بر اساس نماگرها :حداقل اقداما* 

انجام معاينات مقدماتی، غربالگري و -1

 پزشکی

 انجام واکسيناسيون توأم دانش آموزان-2

 تکميل شناسنامه سالمت  دانش آموزان-3

 

در طی سال 

 تحصیلی
 معاونین  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

دعوت از کارشناسان مرکز بهداشت  -1

نات مقدماتی جهت انجام معای

 غربالگری و پزشکی

بررسی پرونده سلمات دانش آموزان  -2

و احصا اسامی دانش آموزان فاقد 

 واکسن

بررسی پرونده سالمت دانش آموزان  -3

و هماهنگی با کارشناسان مرکز 

 بهداشت جهت رفع نواقص و کاستی ها

بررسی فرم معاینه پزشکی موجود  -4

 درپرونده دانش آموزان

در طی سال 

 تحصیلی
 معاونین  
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

6 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

  آموزش و خدمات ارائه

 بهداشت مراقبتی

 4)دندان و دهان

 (ازيامت

 آموزش آموزان دانش درصد -1

 ديده

 بهداشت تيرعا عدم درصد -2

 دانش توسط دندان و دهان

 آموزان

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 1
 برگزاری جلسه آموزش بهداشت دهان و دندان ویژه دانش-

 آموزان

ارائه خدمات پیشگیری از بیماری های دهان و دندان در قالب -2

 وارنیش فلوراید تراپی

توجیه کارکنان در خصوص  ضرورت توجه به  بهداشت دهان و 3

 دندان دانش آموزان جهت ارایه خدمات

در طی سال 

 تحصیلی
  

 معاون

 پرورشی

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

عوت از کارشناسان مرکز بهداشت و برگزاری د  -1

جلسه آموزشی بهداشت دهان و دندان برای دانش 

 آموزان

تهیه کلیپ و محتواهای بهداشتی با موضوع  -2

دهان و دندان و ارسال در گروه ها و کانال های 

 مدرسه در بستر شبکه شاد

شناسایی  و معرفی دانش آموزان مبتال به  -3

ندان پس از انجام معاینات بیماری های دهان و د

 دهان و دندان توسط دندان پزشک مرکز بهداشت

برگزاری جلسه با همکاران جهت توجه به  -4

بهداشت دهان و دندان دانش آموزان و معرفی به 

 مدرسه پس از رویت آسیب و مشکل

برگزاری جلسه آموزشی بصورت کالسی و  -5

 بارعایت پروتکل های بهداشتی

 رفضای مجازیارسال کلیپ د -6

در طی سال 

 تحصیلی
  

معاون 

 پرورشی
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 یگیریپ

7 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

 چاقی و وزن کنترل

 با آموزان دانش

 سبک ترويج رويکرد

 8) فعال و سالم زندگی

 (ازيامت

 آموزان دانش درصد -1

 کمبود اي وزن اضافه يدارا

 افتيدر از پس که وزن

 به موفق الزم، خدمات

 شده  مطلوب وزن کسب

 .اند

%100 %100 

 ت بر اساس نماگرها :حداقل اقداما* 
 توده شاخص محاسبه روش با ییآشنا جهت کارکنان یبرا یهیتوج جلسات یبرگزار -1

 (BMI) یبدن

 وزن کمبود ای وزن اضافه یدارا آموزان دانش ییشناسا-2

 و اندام تناسب تیاهم خصوص در وزن کمبود ای وزن اضافه یدارا آموزان دانش آموزش-3

 آن با مقابله یها راه

 وزن اکمبودی وزن اضافه یدارا آموزان دانش به یورزش و ییغذا برنامه هیاار-4

 آن خود یاریهم با وزن کمبود ای وزن اضافه یدارا آموزان دانش تیوضع شیپا و کنترل-5

در طی سال 

 تحصیلی
  

دبیر 

 ورزش

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

ان مدرسه به منظور آشنایی با برگزاری جلسات توجیهی برای کارکن -1

 روش های محاسبه شاخص توده

تهیه لیست  اسامی دانش آموزان دارای اضافه وزن یا کمبود وزن  -2

 پس از شناسایی آنان از طریق طرح کوچ

آموزش راههای مناسب کاهش وزن یا افزایش وزن به صورت مجازی  -3

تفرمها و کلیپ در کانال و گروه های مدرسه در بستر شاد از طریق پل

 های آموزشی

معرفی غذاها و ورزش های مناسب برای دانش آموزان دارای اضافه یا  -4

 کمبود وزن در کانال یا گروه مختص طرح کوچ در بستر شبکه شاد

رصد و پایش مستمر از وضعیت دانش آموزان دارای اضافه یا کمبود  -5

 وزن با همکاری خانواده ها از طریق بستر شبکه شاد

 ثبت قد و وزن دانش آموزان درسامانه سناد دانش آموزی -6

تشکیل کارگاه آموزشی برای داش آموزان مشکل دار توسط دبیر  -7

 ورزش

 رسال کلیپ آموزشی درفضای مجازی و برنامه شاد دانش آموزی -8

در طی سال 

 تحصیلی
  

دبیر 

 ورزش
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سالمت و نشاط   معیار :   بهداشتسالمت و نشاط و  ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

 یمعرف و يیشناسا

 يدارا آموزان دانش

 يها يناهنجار

 به یقامت و یاسکلت

 یاصالح حرکات کانون

 (ازيامت 6)

 آموزان دانش ارجاع درصد -1

 و یاسکلت يها يناهنجار يدارا

 یاصالح يها کانون به یقامت
%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
     یاسکلت یها یناهنجار به توجه خصوص در والدین آموزش و هیتوج-1

 آموزان دانش

 یاسکلت یها یناهنجار خصوص در زانآمو دانش آموزش-2

 آموزان دانش غربالگری-3

 یاصالح حرکات قسمت همگام، سامانه در ثبت-4

 حرکات یها کانون به یاسکلت یها یناهنجار یدارا آموزان دانش ارجاع-5

 اصالحی

در طی سال 

 تحصیلی
  

دبیر 

 ورزش

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تهیه لیست اسامی دانش آموزان دارای شناسایی و  -1

ناهنجاری های اسکلتی و برگزاری کالسهای توجیهی برای 

 خانواده های آنان با دعوت از کارشناسان متخصص

ارائه راهکارهای مناسب به خانواده ها و دانش آموزان  -2

برای بهبود نابهنجاری های اسکلتی از طریق تهیه بروشورها 

 طریق شبکه شاد و فضای مجازیو کلیپ های آموزشی از 

غربالگری دانش آموزان براساس شیوه نامه های ارسالی  -3

 توسط مربی ورزش

ثبت اسامی دانش آموزان در سامانه همگام در بازه زمانی  -4

 مناسب

هماهنگی و معرفی دانش آموزان دارای ناهنجاری های  -5

 اسکلتی به مراکز و کانونهای مجری حرکات اصالحی

 بدرسامانه همگام دراسرع وقت و بازده مناس ثبت -6

در طی سال 

 تحصیلی
  

دبیر 

 ورزش
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سالمت و نشاط   معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 ()به ریال

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 

 خدمات هيارا

 بهداشت،

 و روانی سالمت

 و اجتماعی

 مراقبت

 دربرابرآسيب

 اجتماعی هاي

  غربالگري، شناسايی،

 ارائه و  ارجاع درمان،

  مشاوره و راهنمايی

 به گروهی و فردي

 16) آموزان دانش

 (ازيامت

 دانش  درصد -1

 مشکالت که یآموزان

 حل ها آن یروانشناخت

 درمان حال در اي شده

 .است

 دانش ارجاع درصد -2

 به پرخطر آموزان

 و مشاوره يها هسته

 و یدرمان مراکز

 یسازمان رونب یتيحما

 تيرضا درصد -3

 آموزان دانش  اءياول

 خدمات ازمندين

 دانش و  يا مشاوره

 خطر، معرض در آموزان

 شده ارائه خدمات از

 %  100 تيرضا

 دانش ايياول

 ازمندين آموزان

 مشاوره  خدمات

 دانش              و  يا

 معرض در آموزان

 خطر

%100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 

 روان سالمت آزمون یاجرا -1

 مشاوره و ییراهنما ازمندین آموزان دانش ییشناسا -2

 مشاوره یها هسته به  یاورژانس مشکالت یدارا آموزان دانش ارجاع -3

 یسازمان برون یتیحما و یدرمان مراکز و مشاوره یها هسته به پرخطر آموزان دانش ارجاع -4

 مشاور به خطر معرض در آموزان دانش و یا مشاوره  ازمندخدماتین آموزان دانش ارجاع -5

 آموزان دانش از کی  هر کیتفک به یگروه ای یفرد صورت به ییراهنما و مشاوره یها روش نییتع -6

 آموزان دانش به مشاوره و ییراهنما ارائه یبرا الزم ارک و ساز ینیب شیپ-7

 راهنمایی و مشاوره فردی یا گروهی به دانش آموزان هدف -8

 مؤثر  مداخله و اجتماعی های آسیب شیپا و رصد ییاجرا یکارها و ساز یریکارگ به و ینیب شیپ-9

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 مدرسه :سایر اقدامات متناسب با وضعیت * 

اعالم و معرفی لینک های مربوط به سالمت روان به دانش آموزان و  -1

 اجرای آن در زمان مناسب

رصد و پایش و شناسایی دانش آموزان نیازمند به راهنمایی و مشاوره  -2

 با کمک همه همکاران
 معرفی دانش آموزان دارای مشکالت حاد به هسته های تخصصی مشاوره -3

موزان پرخطر به مراکز حمایتی درونی و بیرونی معرفی دانش آ -4

 براساس دستورالعمل ها و شیوه نامه ها با هماهنگی و مکاتبه ی قبلی

معرفی دانش آموزان در معرض خطر و نیازمند خدمات مشاوره ای به  -5

 مراکز مشاوره پس از جلب اعتماد

برگزاری جلسه همفکری و هماهنگی با مشاوران مجرب منطقه و  -6

دارس همجوار در جهت ارائه و معرفی روش های مشاوره ای به صورت م

 فردی و گروهی
 تمهید مقدمات الزم  و تهیه فضای مناسب برای مشاوره دانش آموزی -7

برقراری ارتباط و ارائه مشاوره به دانش آموزان به صورت محرمانه و   -8

 خصوصی

اعی در گروه ارسال محتواهای آموزشی در  زمینه آسیب های اجتم -9

 ها و کانال مدرسه در بستر شبکه شاد و فضای مجازی

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 یازاعتبار مورد ن

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

10 

 خدمات هيارا

 بهداشت،

 و روانی سالمت

 و اجتماعی

 مراقبت

 دربرابرآسيب

 اجتماعی هاي

 يها مهارت آموزش

 و روان بهداشت

 بيآس از يريشگيپ

 یاجتماع يها

 (ازيامت 12)

 و روان بهداشت آموزش سرانه -1

 يها بيآس از پيشگيري آموزش

 آموزان دانش به یاجتماع

 و روان بهداشت آموزش سرانه -2

 يها بيآس از پيشگيري آموزش

 کارکنان به یاجتماع

 و روان بهداشت آموزش سرانه -3

 يها بيآس از پيشگيري آموزش

 اءياول  به یاجتماع

 يها مهارت آموزش

 و روان بهداشت

 بيآس از يريشگيپ

 100ی به اجتماع يها

 % دانش آموزان

%100 

 قدامات بر اساس نماگرها :حداقل ا* 
دریافت راهنمای بهداشت روان و آموزش پیشگیری از آسیب -1

 های اجتماعی برای معلمان

زمینه سازی و تسهیل شرایط برای شرکت کارکنان در کارگاه -2

های آموزشی بهداشت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی 

 برگزار شده توسط منطقه

 مؤثرشناسایی مدرسان مفید و -3

تنظیم تقویم اجرایی برای آموزش مهارت های بهداشت روان -4

 و پیشگیری از آسیب های اجتماعی

برگزاری کارگاه های آموزش بهداشت روان و  پیشگیری از -5

آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان و اولیا براساس سرفصل 

ها  و تمرین های کتاب راهنمای پیشگیری از اعتیاد و رفتارهای 

 رخطرپ

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

دریافت کتب و محتواهای الکترونیکی و راهنمای  -1

بهداشت روان و ارسال آن در کانال برای استفاده  

 همکاران

برگزاری کالسهای کارگاهی آموزش بهداشت روان و  -2

 ی برای همکارانراههای پیشگیری از آسیب های اجتماع

شناسایی و معرفی مدرسان مجرب و خبره در حوزه  -3

آسیب های اجتماعی و بهداشت روان با کمک همکاران 

 ستادی

تهیه و تنظیم تقویم اجرایی آموزش مهارت های  -4

 بهداشت روان

ارسال تقویم اجرایی در کانال برای اطالع رسانی و  -5

 استفاده همکاران

ارگاهی آموزش بهداشت روان با برگزاری کالسهای ک -6

دعوت از مدرسان رسمی و مورد تایید آموزش و پرورشی 

 به صورت حضوری یا مجازی در شبکه شاد

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  
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سالمت و نشاط  معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 ی ()خودارزیاب

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

11 

 خدمات هيارا

 بهداشت،

 و روانی سالمت

 و اجتماعی

 مراقبت

 دربرابرآسيب

 اجتماعی هاي

 حيترو

 از يريشگيپ

 يها بيآس

 6) یاجتماع

 (ازيامت

  و آموزان دانش درصد -1

 به اثر کننده هيارا کارکنان

 سالم نوجوان جشنواره

 هيارا اءياول درصد -2

 جشنواره به اثر کننده

   سالم نوجوان

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
تبیین آثار و پیامدهای آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان، اولیاء و کارکنان متناسب با  -1

 هریک از گرو ه های هدف

 دانش آموزان و اولیاء آن ها با مهارت ها و روش های مقابله با آسیب های اجتماعی   آشنا سازی -2

 فراخوان دانش آموزان به شرکت در جشنواره نوجوان سالم -3

توزیع و درج پوستر، بروشور، فراخوان و اقالم تبلیغی جشنواره در تابلوی اعالنات مدرسه و یا  -4

 ر مدرسه دیگر شیوه های اطالع رسانی داخلی د

 ثبت آثار دانش آموزان در سامانه جشنواره نوجوان سالم -5

 تهیه آلبوم های نمایشگاهی و برگزاری نمایشگاه  پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه -6

 «کانون یاریگران زندگی در مدرسه »فراخوان تشکل های دانش آموزی مدرسه و تشکیل  -7

 « زه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی هفته مبار» اجرای فعالیت های -8

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

تشکیل جلسات کارگروه آسیب های اجتماعی جهت تببین آثار و پیامدهای آسیب  -1

 های اجتماعی برای هر گروه هدف ) دانش آموزان ، اولیا ، کارکنان (

 ی زندگی برای فراگیرانآموزش مهارتها -2

تهیه و ارسال محتواهای آموزشی مقابله با آسیب های اجتماعی برای دانش آموزان  -3

 و خانواده ها از طریق بستر شبکه شاد و فضای مجازی

معرفی برنامه های مناسب صداو سیما در حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی به  -4

 دانش آموزان و خانواده ها

 شویق دانش آموزان به حضور حداکثری در جشنواره نوجوان سالمدعوت و ت -5

اطالع رسانی و ارسال فراخوان شرکت در جشنواره نوجوان سالم در بستر شبکه شاد  -6

 و فضای مجازی

 ثبت و ارسال آثار دانش آموزان براساس دستورالعمل های ارسالی از اداره -7

های اجتماعی با تهیه آلبو مهای  برگزاری نمایشگاه با موضوع پیشگیری آسیب -8

 مناسب در بستر شبکه شاد در فضای مجازی

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  
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سالمت و نشاط   .معیار :   سالمت و نشاط و بهداشت ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (

هدف  مورد  

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

 عتبار مورد نیازا

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

12 

 خدمات هيارا

 بهداشت،

 و روانی سالمت

 و اجتماعی

 مراقبت

 دربرابرآسيب

 اجتماعی هاي

 و یتيحما خدمات ارائه

 از یاجتماع يمددکار

 8)آموزان دانش

 (ازيامت

 آموزان دانش ارجاع درصد -1

 و یتيحما خدمات افتيدر ازمندين

 یاجتماع يکارمدد

 و ها آورده ها، تيحما تعداد -2

 توسط شده جذب يدستاوردها

 يبرا یمحل نفعان يذ از   مدرسه

 از يريشگيپ هاي برنامهي اجرا

 یاجتماع يها بيآس

 

%100 %100 

 حداقل اقدامات بر اساس نماگرها :* 
 یاجتماع یها بیآس شیپا سامانه در یریخطرپذ اطالعات ثبت-1

 و افتیدر یبرا پرورش و آموزش اداره با یاهنگهم و یریگیپ -2

 آموزان دانش  یاجتماع یمددکار و یتیحما خدمات ارائه

 مدرسه در «پاد» میت لیتشک-3

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  

 سایر اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :* 

 ثبت اطالعات در بازه زمانی تعیین شده در سامانه -1

نیزم با واحد بهداشت و سالمت  هماهنگی و مکا -2

اداره جهت ارائه خدمات و مددکاری اجتماعی به 

 دانش آموزان

پیگیری مستمر برای خدمات رسانی به دانش  -3

 آموزان

 تشکیل کمیته پاد -4

شناسایی دانش آموزان که دخانیات مصرف می  -5

 کنند

 اشاعه فرهنگ پیشگیری از مصرف مواد مخدر -5

پیامهای پیشگیرانه در بستر  ارسال بروشور و -6

 شبکه شاد و فضای مجازی

در طی سال 

 تحصیلی
 مشاور  
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