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 تقویم اجرایی تدوین برنامه عملیاتی 

 تاریخ اقدام 
 1/4/1401 تشکیل کمیته برنامه ریزی در سطح مدرسه .1

 1401تیرماه  ریزی مدرسهصدور ابالغ اعضای کمیته برنامه .2

 1401تیرماه  تهیه لیستی از وضعیت موجود )حال حاضر( مدرسه در تمامی ابعاد .3

 1401تیرماه  آوری مستنداتهای عوامل مدرسه در جمعتهیه لیستی از نقش و مسئولیت .4

 1401تیرماه  ریزیشده توسط اعضای تیم برنامههای تهیهتجمیع نیازسنجی .5

 1401تیرماه  نویس برنامه و طرح در جلسات کمیته، جهت رفع ابهامات و اشکاالت برنامهتهیه پیش .6

 1401مردادماه  ریزیسازی برنامه عملیاتی مدرسه در کمیته برنامههاییبررسی و ن .7

 1401مردادماه  ها در طول سال تحصیلیتعیین محل نگهداری مستندات اجرای برنامه .8

 15/6/1401 آنمحتوای شده مدرسه به کارشناسی آموزش منطقه جهت بررسی و تأیید ارسال برنامه تدوین .9

 1401شهریورماه شده از کارشناسی آموزش منطقه توسط مدیر مدرسه و مستندسازی در مدرسهدریافت برنامه تأیید .10

 1401شهریورماه  رسانی برنامه تأییدشده به تمامی مجریان و ذینفعان برنامهاطالع .11

 1401شهریورماه  نیاز قبل از شروع سال تحصیلی جدیدهای پیشتمهید مقدمات اجرای برنامه .12
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مدیریت و رهبری .ر : معیا  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

1 
 نقش ايفاي

 رهبري

 و نيتدو يیتوانا -1

 و انداز چشم تبيين

 یاتيعمل برنامه

 مدرسه

 ( ازيامت 40) 

 کارکنان رضايت درصد100 -1

 جهت و انداز چشم به نسبت

مدرسه ندهيآ يريگ  

 دانش رضايت درصد100 -2

 و انداز چشم به نسبت آموزان

ندهيآ يريگ جهت  

 نسبت اياول رضايت درصد100 -3

 يريگ جهت و انداز چشم به

مدرسه ندهيآ  

 ابعاد یتمام تيرعا درصد100 -4

 برنامه نيتدو در يزير برنامه

 از کي هر با متناسب یاتيعمل

راهنما نکات  

 محتواي انطباق درصد100 -5

 تدوين منطق با عملياتی برنامه

 برنامه

 رضايت درصد-1

 مچش به نسبت کارکنان

 يريگ جهت و انداز

 :مدرسه ندهيآ

80 % 

درصد رضايت دانش  -2

آموزان نسبت به چشم 

جهت گيري انداز و 

  :آينده مدرسه

80 % 

درصد رضايت اوليا  -3

نسبت به چشم انداز و 

جهت گيري آينده 

 :مدرسه

80 % 

 رضايت درصد-1

 به نسبت کارکنان

 جهت و انداز چشم

 :مدرسه ندهيآ يريگ

 90 % 

درصد رضايت  -2

دانش آموزان نسبت 

به چشم انداز و جهت 

  :گيري آينده مدرسه

90 % 

درصد رضايت  -3

اوليا نسبت به چشم 

انداز و جهت گيري 

 :آينده مدرسه

90 % 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه :

 تدوين چشم انداز: -1
طرح موضوع در شورای دبیران، مدرسه، دانش  -

 آموزان و انجمن اولیا و مربیان
ملی و انتظارات سازمان  بررسی اسناد باالدستی -

پرورش استعدادهای درخشان جهت تدوین 
 چشم انداز

 تشکیل تیم برنامه ریزی  -
بررسی نتایج ارزیابی چشم انداز سالهای  -

 گذشته 
 ساله 5چشم انداز  پایبندی به -
 اءياول و آموزان دانش کارکنان، يساز آگاه -2

 آينده يها يريگ جهت و انداز چشم به نسبت

 :مدرسه
نمایش چشم انداز در صفحه تارنمای مدرسه  -

 جهت رؤیت ذی نفعان 
تبیین و توجیه دبیران، دانش اموزان و اولیا  -

 نسبت به چشم انداز
 نصب در فضای فیزیکی مدرسه -
 تدوين برنامه عملياتی: -3

 :هياول ارزيابی خود -4
 تشکیل تیم تعالی مدیریت مدرسه  -

 خودارزیابی اولیه 

1/4/1401 

 الی

 31/6/14021 

 حق الثبت دانش آموزان ريال 3000000

سالومه 

 حیدرپور

برنامه ریز 

 اموزشی
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1 
 نقش ايفاي

 رهبري

 و نيتدو يیتوانا -1

 و انداز چشم تبيين

 یاتيعمل برنامه

 مدرسه

 ( ازيامت 40) 

 کارکنان رضايت درصد100 -1

 جهت و انداز چشم به نسبت

مدرسه ندهيآ يريگ  

 دانش رضايت درصد100 -2

 و انداز چشم به نسبت آموزان

ندهيآ يريگ جهت  

 اياول رضايت درصد100 -3

 جهت و انداز چشم به نسبت

مدرسه ندهيآ يريگ  

 ابعاد یتمام تيرعا درصد100 -4

 برنامه نيتدو در يزير برنامه

 از کي هر با متناسب یاتيعمل

راهنما نکات  

 محتواي انطباق درصد100 -5

 تدوين منطق با عملياتی برنامه

 برنامه

 رضايت درصد-1

 مچش به نسبت کارکنان

 يريگ جهت و انداز

 :مدرسه ندهيآ

80 % 

درصد رضايت دانش  -2

آموزان نسبت به چشم 

انداز و جهت گيري 

  :آينده مدرسه

80 % 

درصد رضايت اوليا  -3

نسبت به چشم انداز و 

جهت گيري آينده 

 :مدرسه

80 % 

 رضايت درصد-1

 به نسبت کارکنان

 جهت و انداز چشم

 :مدرسه ندهيآ يريگ

90% 

درصد رضايت  -2

دانش آموزان نسبت 

به چشم انداز و جهت 

  :گيري آينده مدرسه

90% 

درصد رضايت  -3

اوليا نسبت به چشم 

انداز و جهت گيري 

 :آينده مدرسه

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه :

 :هگذشت سال بیرونی ارزیابی نتایج بررسی -5
 بررسی نتایج ارزیابی بیرونی سال گذشته -
 :موجود وضع تعيين-6
برگزاری جلسات هم اندیشی جهت تعیین  -

 وضع موجود و مورد انتظار

 :هدف مقدار نييعت -7
تدوین اقدامهای الزم برای هر معیار و  -

 شاخص
 پیش بینی اعتبار مورد نیاز و مسئول پیگیری -

1/4/1401  

 الی

 31/6/1402 

 حق الثبت دانش آموزان ريال 3000000

سالومه 

 حیدرپور

برنامه ریز 

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

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 اجرازمان  اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(
 محل تامین اعتبار

مسئول 

 پیگیری

 نقش ايفاي 2

 رهبري

 يبرقرا مهارت  -2

 و یانسان ارتباطات

 مدرسه در یاخالق

 (ازيامت 12) 

 از کارکنان تيرضا درصد100   -1

 صداقت، ،یسازمان وفاق همدلی،

 مدرسه در مهربانی و شکيبايی

 دانش تيرضا درصد100 -2

 ،یسازمان وفاق همدلی، از آموزان

 رد مهربانی و شکيبايی صداقت،

 مدرسه

 از اءياول تيرضا درصد3-100 

 صداقت، ،یسازمان وفاق همدلی،

 مدرسه در مهربانی و شکيبايی

درصد رضايت  -1

کارکنان از همدلی، وفاق 

سازمانی، صداقت، 

شکيبايی و مهربانی در 

 : مدرسه

75% 

 دانش تيرضا درصد -2

 وفاق همدلی، از آموزان

 صداقت، ،یسازمان

 در مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

75% 

 اءياول تيرضا درصد-3

 وفاق همدلی، از

 صداقت، ،یسازمان

 در مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

75% 

  

درصد رضايت  -1

کارکنان از همدلی، 

وفاق سازمانی، 

صداقت، شکيبايی و 

 : مهربانی در مدرسه

90% 

 تيرضا درصد -2

 از آموزان دانش

 وفاق همدلی،

 صداقت، ،یسازمان

 مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه در

90% 

 تيرضا درصد-3

 وفاق همدلی، از اءياول

 صداقت، ،یسازمان

 مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه در

90% 

 

* حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :

 براي مدرسه انتظارات و اهداف تبيين -1

 :اوليا و آموزان دانش کارکنان،

تنظیم تقویم اجرایی برای تشکیل جلسات  -
توجیهی پیرامون تبیین اهداف مورد انتظار 
 مدرسه برای کارکنان، دانش آموزان و اولیا 

شرکت اعضای تیم برنامه ریزی در جلسات  -

 توجیهی ذی نفعان

 صداقت، همدلی، گسترش و ايجاد -2

 ديگران و خود بين ربانیمه و شکيبايی

 :مدرسه انداز چشم به دستيابی براي

ایجاد فرصت جهت شنیدن سخنان ذی  -
 نفعان

برگزاری کارگاه های روان شناختی با  -

موضوع همدلی، وفاق سازمانی، صداقت، 

 شکیبایی و مهربانی در مدرسه

 رد گذار تأثير افراد تعيين و شناسايی -3

 جلب و همدلی فرهنگ اشاعه و ايجاد

 :ها آن همکاري

 شناسایی افراد تاثیرگذار در بین همکاران  -
جذب نیروهای توانمند در زمینه مشاوره و 
روانشناسی جهت اشاعه فرهنگ همدلی و 

 جلب همکاری آنها 
ارائه فرم نظرسنجی جهت ارزیابی این  -

 نماگر

1/7/1401 

 الی

31/3/1402 

 ريال 2000000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

 اعظم پشمینه 

 مدیر 
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 نقش ايفاي 2

 رهبري

 يبرقرا مهارت  -2

 و یانسان ارتباطات

 مدرسه در یاخالق

 (ازيامت 12) 

 از کارکنان تيرضا درصد100   -1

 صداقت، ،یسازمان وفاق همدلی،

 مدرسه در مهربانی و شکيبايی

 دانش تيرضا درصد100 -2

 ،یسازمان وفاق همدلی، از آموزان

 در مهربانی و شکيبايی صداقت،

 مدرسه

 از اءياول تيرضا درصد3-100 

 صداقت، ،یسازمان وفاق همدلی،

 مدرسه در مهربانی و شکيبايی

درصد رضايت  -1

کارکنان از همدلی، وفاق 

سازمانی، صداقت، 

شکيبايی و مهربانی در 

 : مدرسه

75% 

 دانش تيرضا درصد -2

 وفاق همدلی، از آموزان

 صداقت، ،یسازمان

 در مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

75% 

 از اءياول تيرضا درصد-3

 ،یسازمان وفاق همدلی،

 و شکيبايی صداقت،

 :مدرسه در مهربانی

75% 

  

درصد رضايت  -1

کارکنان از همدلی، 

وفاق سازمانی، 

صداقت، شکيبايی و 

 : مهربانی در مدرسه

90% 

 تيرضا درصد -2

 از آموزان دانش

 وفاق همدلی،

 صداقت، ،یسازمان

 رد مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

90% 

 تيرضا درصد-3

 وفاق همدلی، از اءياول

 صداقت، ،یسازمان

 رد مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

90% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 :افراد اسرار حفظ و اعتماد ايجاد -4

تمهید مقدمات الزم جهت شنیدن سخنان  -

ذی نفعان و ایجاد اعتماد مبنی بر حفظ 

 اسرار آنان 

  کارکنان، سخنان به دادن گوش خوب -5

 به عالقمندي ابراز و اولياء و آموزان دانش

 آنان هاي گفته

در ج عنوان نماگر در نظرسنجی از ذی  -

 نفعان جهت ارزیابی برنامه 

 نفعاننظرسنجی از ذی  -
 در بدن زبان از جا به و مناسب استفاده -6

  ديگران با ارتباط برقراري

شناسایی زمان و محیط مناسب جهت  -

 ایجاد ارتباط فردی و همدالنه با ذی نفعان 

دریافت نقطه نظرات آنان درباره نحوه  -

 این ارتبتاط در نظرسنجی

 مؤثر کارهاي و ساز کارگيري به و ايجاد -7

 نفعان ذي تکريم براي

 توجیه کارکنان جهت تکریم ذی نفعان -

اطالع رسانی در خصوص برنامه های  -

مدرسه و ارائه زمان بندی جهت سهولت در 

 دسترسی ذی نفعان 

تبیین مراحل اقدامات جهت سهولت در  -

 پیگیری

ارائه شاخصهای وظایف سازمانی به کلیه   -

 همکاران
 

1/7/1401 

 الی

31/3/1402 

 ريال 2000000
 حق الثبت

 دانش آموزان 

اعظم 

 پشمینه 

  مدیر
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 نقش ايفاي 2

 رهبري

 يبرقرا مهارت  -2

 و یانسان ارتباطات

 مدرسه در یاخالق

 (ازيامت 12) 

 از کارکنان تيرضا درصد100   -1

 صداقت، ،یسازمان وفاق همدلی،

 مدرسه در مهربانی و شکيبايی

 دانش تيرضا درصد100 -2

 ،یسازمان وفاق همدلی، از آموزان

 در مهربانی و شکيبايی صداقت،

 مدرسه

 از اءياول تيرضا درصد3-100 

 صداقت، ،یسازمان وفاق همدلی،

 مدرسه در مهربانی و شکيبايی

درصد رضايت  -1

کارکنان از همدلی، وفاق 

سازمانی، صداقت، 

شکيبايی و مهربانی در 

 : مدرسه

75% 

 دانش تيرضا درصد -2

 وفاق همدلی، از آموزان

 صداقت، ،یسازمان

 در مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

75% 

 از اءياول تيرضا درصد-3

 ،یسازمان وفاق همدلی،

 و شکيبايی صداقت،

 :مدرسه در مهربانی

75% 

  

درصد رضايت  -1

کارکنان از همدلی، 

وفاق سازمانی، 

صداقت، شکيبايی و 

 : مهربانی در مدرسه

90% 

 تيرضا درصد -2

 از آموزان دانش

 وفاق همدلی،

 صداقت، ،یسازمان

 رد مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

90% 

 تيرضا درصد-3

 وفاق همدلی، از اءياول

 صداقت، ،یسازمان

 رد مهربانی و شکيبايی

 :مدرسه

90% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :

تمهید مقدمات الزم جهت ارتباط موثر و  -

نفعان و پاسخگویی به آنان از مستمر با ذی 

جمله صندوق ارتباط مدیر در تارنمای 

 مدرسه و تعیین کارگروه ارتباطی برای اولیا

دریافت فرم نظرسنجی جهت ارزیابی  -

 اقدامها

   امور در شفافيت و اطالعات روان گردش -8

ثبت تمامی مستندات و اقدامها و تشکیل  -

 اطالعاتیبانکهای 

دفاتر ثبت و پیگیری ارائه گزارش ماهانه  -

 در جلسات انجمن اولیا و مربیان 

ثبت مستدات مربوط به عملکرد مدرسه  -

 در تارنمای اموزشگاه

تدوین فصلنامه و ثبت خالصه عملکرد  -

 فعالیتهای آموزشگاه در آن 

دریافت نقطه نظرات ذی نفعان در  -

 فرمهای نظرسنجی جهت ارزیابی اقدامها
خودکنترلی، نظارت بر رفتارهای  -9

شخصی و تالش برای ایجاد تصویر 
شایسته و ماندگار از خود در ذهن 

 دیگران: 
مطالعه نتایج نظرسنجی ذی نفعان در  -

سالهای گذشته و مراقبه جهت خودکنترلی 

 و تالش جهت رفع نقاط ضعف عنوان شده 

دریافت مستمر نقطه نظرات ذی نفعان  -

 در این خصوص
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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

 ریال()به 

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

 نقش ايفاي 3

 رهبري

 به يیتوانا -3

 اي سبک يريکارگ

 يرهبر از يیها سبک

 طيشرا با متناسب

 مدرسه یسازمان

 (ازيامت 12)

 از کارکنان تيرضا درصد100 -1

 مدرسه يرهبر يها سبک

 دانش تيرضا درصد100 -2

 يرهبر يها سبک از آموزان

 مدرسه

 از اءياول تيرضا درصد3-100

 مدرسه يرهبر يها سبک

 تيرضا درصد -1

 يها سبک از کارکنان

 :مدرسه يرهبر

75% 

 دانش تيرضا درصد -2

 يها سبک از آموزان

 :مدرسه يرهبر

75% 

 اءياول تيرضا درصد -3

 يرهبر يها سبک از

 :مدرسه

75% 

 

 تيرضا درصد -1

 يها سبک از کارکنان

 :مدرسه يرهبر

90% 

 تيرضا درصد -2

 سبک از آموزان دانش

 :مدرسه يرهبر يها

90% 

 تيرضا درصد -3

 يها سبک از اءياول

 :مدرسه يرهبر

90% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 :رهبري هاي سبک با آشنايی -1

شرکت در دوره های ضمن خدمت و کارگاه های 

 توانمندسازی مدیران 

میزان رضایت کارکنان، دانش آموزان و ارزیابی  -

 اولیا از سبک رهبری با دریافت نظرسنجی

 جو با متناسب يرهبر سبک  انتخاب -2

 :مدرسه سازمانی

طرح موضوع انتخاب سبک رهبری  -

متناسب با جو سازمانی در شورای برنامه 

 ریزی و بررسی شرایط موجود آموزشگاه
 رهبري هاي سبک انواع کارگيري به -3

 و کارکنان فردي هاي تفاوت با متناسب

 :آنان هاي شايستگی

شناخت توانمندیها و ویزگیهای شخصیتی  -

 کارکنان 

انتخب سبکهای رهبری متناسب با  -

 بتفاوتهای فردی کارکنان 
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و رهبریمدیریت  .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

 نقش ايفاي 4

 رهبري

 چابک يیتوانا -4

 و مدرسه يساز

 از نهيبه استفاده

 يبرا گرانيد يانرژ

 دنيرس و بهبود رشد،

 نظر مورد تيموفق به

 (ازيامت 16)

 در مؤثر يها واکنش درصد100 -1

 راتييتغ برابر

 از آموزان دانش تيرضا درصد100 -2

 زمان نيتر کوتاه در امور یفيک انجام

 ممکن

 انجام از کارکنان تيرضا درصد100 -3

 ممکن زمان نيتر کوتاه در امور یفيک

 انجام از اءياول تيرضا درصد100 -4

 ممکن زمان نيتر کوتاه در امور یفيک

 از آموزان دانش تيرضا درصد100 -5

 بروز يبرا شده جاديا يها فرصت

 آنان يها تيخالق و استعدادها

 از کارکنان تيرضا درصد100 -6

 بروز يبرا شده جاديا يها فرصت

 آنان يها تيخالق و استعدادها

 يها واکنش درصد -1

 :راتييتغ برابر در مؤثر

100% 

 دانش تيرضا درصد -2

 یفيک انجام از آموزان

 زمان نيتر کوتاه در امور

 :ممکن

80% 

 تيرضا درصد-3

 یفيک انجام از کارکنان

 زمان نيتر کوتاه در امور

 :ممکن

80% 

 از اءياول تيرضا درصد-4

 کوتاه در امور یفيک انجام

 :ممکن زمان نيتر

80% 

 دانش تيرضا درصد-5

 يها فرصت از آموزان

 بروز يبرا شده جاديا

 تيخالق و استعدادها

 :آنان يها

80% 

 تيرضا درصد-6

 يها فرصت از کارکنان

 بروز يبرا شده جاديا

 تيخالق و استعدادها

  :آنان يها
80% 

 مؤثر يها واکنش درصد -1

 :راتييتغ برابر در

100% 

 دانش تيرضا درصد -2

 امور یفيک انجام از آموزان

 :ممکن زمان نيتر کوتاه در

90% 

 کارکنان تيرضا درصد-3

 کوتاه در امور یفيک انجام از

 :ممکن زمان نيتر

90% 

 از اءياول تيرضا درصد-4

 کوتاه در امور یفيک انجام

 :ممکن زمان نيتر

90% 

 دانش تيرضا درصد-5

 جاديا يها فرصت از آموزان

 و استعدادها بروز يبرا شده

 :آنان يها تيخالق

90% 

 از کارکنان تيرضا درصد-6

 يبرا شده جاديا يها فرصت

 تيخالق و استعدادها بروز

 :آنان يها

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 و یطيمح راتييتغ ینيب شيپ -1

 ها آن ليتحل و هيتجز

 راتييتغ به عيسر و مؤثر واکنش -2

 ی:ناگهان

جلسات فوق العاده و رسمی  تشکیل -

با تیم برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم 

مناسب برای تغییرات ناگهانی ) 

 مدیریت بحران(
 راهکارهاي اجراي و بينی پيش -3

 :خود متمايز هاي ويژگی بهبود

جمع بندی بازخوردها در خصوص  -

پیش بینی و اجرای راهکارهای بهبود 

 ویژگی های متمایز خود
 و يضرور غير هايکار شناسايی -4

 يا حذف براي تالش و اهميت کم

 :ها آن کاهش

آموزش ماتریس آیزنهاور و برنامه  -

ریزی سازمانی جهت اولویت بندی 

کارهای مهم، اضطراری ، غیرمهم و 

 غیراضطراری 

استخراج لیست کارهای مهم و  -

 اضطراری در هر واحد

حذف فعالیتهای غیرمهم و غیر  -

 اضطراری در هر واحد  

نظرسنجی از ذی نفعان جهت  -

ارزیابی انجام فعالیتهای مدرسه در 

 کمترین زمان
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 نقش ايفاي 4

 رهبري

 چابک يیتوانا -4

 و مدرسه يساز

 از نهيبه استفاده

 يبرا گرانيد يانرژ

 دنيرس و بهبود رشد،

 نظر مورد تيموفق به

 (ازيامت 16)

 در مؤثر يها واکنش درصد100 -1

 راتييتغ برابر

 دانش تيرضا درصد100 -2

 در امور یفيک انجام از آموزان

 ممکن زمان نيتر کوتاه

 از کارکنان تيرضا درصد100 -3

 نيتر کوتاه در امور یفيک انجام

 ممکن زمان

 از اءياول تيرضا درصد100 -4

 نيتر کوتاه در امور یفيک انجام

 ممکن زمان

 دانش تيرضا درصد100 -5

 شده جاديا يها فرصت از آموزان

 تيخالق و استعدادها بروز يبرا

 آنان يها

 از کارکنان تيرضا درصد100 -6

 بروز يبرا شده جاديا يها فرصت

 آنان يها تيخالق و استعدادها

 يها واکنش درصد -1

 :راتييتغ برابر در مؤثر

100% 

 دانش تيرضا درصد -2

 یفيک انجام از آموزان

 زمان نيتر کوتاه در امور

 :ممکن

80% 

 تيرضا درصد-3

 یفيک انجام از کارکنان

 زمان نيتر کوتاه در امور

 :ممکن

80% 

 از اءياول تيرضا درصد-4

 کوتاه در امور یفيک انجام

 :ممکن زمان نيتر

80% 

 دانش تيرضا درصد-5

 يها فرصت از آموزان

 بروز يبرا شده جاديا

 تيخالق و استعدادها

 :آنان يها

80% 

 تيرضا درصد-6

 يها فرصت از کارکنان

 بروز يبرا شده جاديا

 تيخالق و استعدادها

  :آنان يها

80% 

 مؤثر يها واکنش درصد -1

 :راتييتغ برابر در

100% 

 دانش تيرضا درصد -2

 امور یفيک انجام از آموزان

 :ممکن زمان نيتر کوتاه در

90% 

 کارکنان تيرضا درصد-3

 کوتاه در امور یفيک انجام از

 :ممکن زمان نيتر

90% 

 از اءياول تيرضا درصد-4

 کوتاه در امور یفيک انجام

 :ممکن زمان نيتر

90% 

 دانش تيرضا درصد-5

 جاديا يها فرصت از آموزان

 و استعدادها بروز يبرا شده

 :آنان يها تيخالق

90% 

 از کارکنان تيرضا درصد-6

 يبرا شده جاديا يها فرصت

 تيخالق و استعدادها بروز

 :آنان يها

90% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 و روهاين یتمام توان آوردن ميدان به -5

 و توان با متناسب ها مسئوليت واگذاري

 افراد ظرفيت

شناسایی تخصص نیروها و واگذاری  -

 مسئولیتها متناسب با ظرفیت آنان 

 نظرسنجی از ذینفعان دراین خصوص -
 حس تقويت يبرا فرصت  ايجاد -6

 تيخالق و ها استعداد بروز و  ارزشمندي

 : آموزان دانش و کارکنان

تمهید مقدمات الزم و ایجاد فرصتهای  -

و مناسب برای بروز خالقیتهای همکاران 

دانش اموزان با برگزاری کارگاه ها، 

انجمنها، کارسوقها ) انجمن صفید، کارگاه 

علوم، بازارچه، همیار آموزش، شرکت در 

جشنواره های تجارب برتر، الگوی روش 

 تدریس نوین، اقدام پژوهی، و ....(
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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

 نقش ايفاي 5

 رهبري

 يساز نهينهاد -5

 تيمسئول فرهنگ

 و يفرد یاجتماع

 (ازيامت 4) یگروه

 کارکنان مشارکت درصد100 -1

 یاجتماع مسئوليت انجام در

 کارکنان مشارکت درصد

 مسئوليت انجام در

 :یاجتماع

75% 

 مشارکت درصد

 انجام در کارکنان

 :یاجتماع مسئوليت

80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 وضعیت مدرسه :اقدامات متناسب با 
 می مدرسه که هايی زمينه و ابعاد ياحصا -1

 جامعه و محله مدارس، ساير قبال در تواند

 :کند رسانی خدمت

شناسایی ابعاد و زمینه هایی که مدرسه می  -

و محله، خدمت رسانی   تواند در قبال سایر مدارس

 کند، 

ثبت صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به  -

 مراجع ذی ربط

فرهنگ سازی در بین همکاران جهت مشارکت  -

  در اجرای برنامه های محلی

تهیه لیست از مشارکت کارکنان در انجام  -

  مسئولیتهای اجتماعی

 که هايی فعاليت اجراي و سازماندهی -2

 يفرد اجتماعی هاي مسئوليت انجام به منجر

 :شود یم یگروه و

سازماندهی و اجرای برنامه های مربوط به  -

 ( سایر مدارس و محله ) طرح همیار آموزش

  تقدیر از کارکنان فعال در این حوزه -
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 نقش ايفاي 5

 رهبري

 يساز نهينهاد -5

 تيمسئول فرهنگ

 و يفرد یاجتماع

 (ازيامت 4) یگروه

 کارکنان مشارکت درصد100 -1

 یاجتماع مسئوليت انجام در

 کارکنان مشارکت درصد

 مسئوليت انجام در

 :یاجتماع

75% 

 مشارکت درصد

 انجام در کارکنان

 :یاجتماع مسئوليت

80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
)  مدرسه ظرفيتهاي گذاري اشتراك به -3

 ،یفرهنگ ،یآموزش يها تيظرف از اعم

 تجارب  ،یکيزيف يفضا ،یزاتيتجه ،يهنر

  :مدارس ساير با.... (  و يا حرفه ستهيز
طالع رسانی به سایر مدارس در خصوص ا -

ظرفیتها و توانمندیهای موجود در مدرسه از 

جمله آزمایشگاه ها، سایتها، پروتالهای 

 ... اینترنتی و

  دریافت درخواستها از سایر مدراس -

برنامه ریزی و تمهید مقدمات الزم بر  -

 اساس فرم درخواست مدارس

نظرسنجی از عملکرد مدرسه درخصوص  -

 استفاده ذی نفعان محلی از امکانات مدرسه
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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

6 
 نقش ايفاي

 رهبري

 آفرينی نقش-6

 عنوان به مدرسه

 محله تربيتی کانون

 (ازيامت 8)  

 ذي رضايت درصد 100     -1

 مدرسه عملکرد از یمحل نفعان

 مدرسه از خود انتظارات به نسبت

 نفعان ذي رضايت درصد

 مدرسه عملکرد از یمحل

 خود انتظارات به نسبت

 :مدرسه از

80% 

 ذي رضايت درصد

 از یمحل نفعان

 نسبت مدرسه عملکرد

 از خود انتظارات به

 :مدرسه

90% 

اساس نماگرها  و سایر حداقل اقدامات بر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 :مدرسه  یمحل نفعان ذي شناسايی -1

شناسایی ذی نفعان محلی مدرسه و برنامه ریزی 

  جهت به اشتراک گذاری ظرفیتها

 نفعان ذي بندي اولويت و بندي دسته -2

 ی:محل

جهت به ه اولویت بندی ذی نفعان محل ی

  موجود در مدرسهاشتراک گذاری ظرفیتهای 

 مناسب يها روش و افراد شناسايی -3

 ارتباط و یمحل نفعان ذي انتظارات دريافت

 اراتياخت و تيمامور چارچوب در ها آن  با

 :مدرسه

شناسایی ذی نفعان محلی ، دریافت  -

و برنامه ریزی و اقدام جهت رفع   انتظارات

نیازهای ذی نفعان محلی در چارچوبل اختیارات 

  و مسئولیت مدرسه

 ثبت مستندات -

نظرسنجی از ذی نفعان محلی درخصوص  -

  عملکرد مدرسه
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6 
 نقش ايفاي

 رهبري

 آفرينی نقش-6

 عنوان به مدرسه

 محله تربيتی کانون

 (ازيامت 8)  

 ذي رضايت درصد 100     -1

 مدرسه عملکرد از یمحل نفعان

 مدرسه از خود انتظارات به نسبت

 نفعان ذي رضايت درصد

 مدرسه عملکرد از یمحل

 خود انتظارات به نسبت

 :مدرسه از

80% 

 ذي رضايت درصد

 از یمحل نفعان

 نسبت مدرسه عملکرد

 از خود انتظارات به

 :مدرسه

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 ذي انتظارات يبند تياولو و شناسايی -4

 ی:محل نفعان

اولویت بندی انتظارات ذی نفعان محلی و برنامه 

ریزی جهت اجرای ان با توجه به چارچوب 

  ماموریت و اختیارات مدرسه

 :انتظارات به پاسخ يکارها و ساز  نييتع -5

برنامه ریزی و اقدام جهت پاسخگویی به  -

  انتظارات ذی نفعان محلی

تعیین مسئول پیگیری اقدامها و ثبت  -

  مستندات

 ياجرا کيفيت از بازخورد دريافت -6

 :اقدامات

 از بازخورد افتیدر جهت ینظرسنج فرم هیته

  یمحل نفعان یذ به اقدامات یاجرا تیفیک

 

 

1/7/1401  

 الی

31/3/1402 
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 حق الثبت

 دانش آموزان 

اعظم 

 پشمینه 
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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

 تغيير مديريت 7

 يیشناسا يیتوانا-1

 و ازين مورد راتييتغ

 جاديا جهت اقدام

 رييتغ

 (ازيامت 12) 

 از کارکنان تيرضا درصد 100 -1

 امور در بهبود و راتييتغ روند

 دانش تيرضا درصد 100 -2

 بهبود و راتييتغ روند از آموزان

 امور در

 از اءياول تيرضا درصد 100 -3

 امور در بهبود و راتييتغ روند

 تيرضا درصد -1

 راتييتغ روند از کارکنان

 :امور در بهبود و

80% 

 دانش تيرضا درصد -2

 و راتييتغ روند از آموزان

 :امور در بهبود

80% 

 اءياول تيرضا درصد -3

 بهبود و راتييتغ روند از

 :امور در

80% 

 تيرضا درصد -1

 روند از کارکنان

 در بهبود و راتييتغ

 :امور

90% 

 تيرضا درصد -2

 روند از آموزان دانش

 در بهبود و راتييتغ

 :امور

90% 

 تيرضا درصد -3

 راتييتغ روند از اءياول

 :امور در بهبود و

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 :رییتغ ازمندین نقاط یبند تیاولو و ییشناسا -1

شناسايی و اولويت بندي نقاط نيازمند تغيير  -

  پس از ارزيابی

  برنامه ریزی جهت ایجاد تغییر -

 :تغيير نيروهاي يیشناسا -2

شناسایی نیروهای موثر جهت اجرای برنامه های 

 تغییر

 :رييدرتغ مؤثر يروهاين یتمام جيبس -3

نیروهای موثر در تغییر جهت ایجاد همدلی بین  -

  اجرای اقدامها

برنامه ریزی جهت تقدیر و تشویق نیروهای موثر  -

 و کارآمد

  ثبت مستندات مربوطه -

 برابر در مقاومت يها کانون يیشناسا -4

 :رييتغ

تشکیل شورای برنامه ریزی جهت شناسایی  -

راهکارهای شناسایی ئ تشخیص کانونهای مقاومت 

) برای مثال استفاده از پرسشنامه  در برابر تغیییر

 سازمان(تغییر در   روانشناختی

تحلیل و ارزیابی میزان رضایت کارکنان از روند  -

 تغییرات و بهبود در امور

 هب  ر،ييتغ يديکل يها تيمسئول يواگذار -5

 :رييتغ برابر در مقاوم افراد

  شناسایی افراد مقاوم در برابر تغییر -

های کلیدی تغییر، به واگذاری مسئولیت  -

  آنان

  ثبت مستندات -
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 تغيير مديريت 7

 يیشناسا يیتوانا-1

 و ازين مورد راتييتغ

 جاديا جهت اقدام

 رييتغ

 (ازيامت 12) 

 از کارکنان تيرضا درصد 100 -1

 امور در بهبود و راتييتغ روند

 دانش تيرضا درصد 100 -2

 بهبود و راتييتغ روند از آموزان

 امور در

 از اءياول تيرضا درصد 100 -3

 امور در بهبود و راتييتغ روند

 تيرضا درصد -1

 راتييتغ روند از کارکنان

 :امور در بهبود و

80% 

 دانش تيرضا درصد -2

 و راتييتغ روند از آموزان

 :امور در بهبود

80% 

 اءياول تيرضا درصد -3

 بهبود و راتييتغ روند از

 :امور در

80% 

 تيرضا درصد -1

 روند از کارکنان

 در بهبود و راتييتغ

 :امور

90% 

 تيرضا درصد -2

 روند از آموزان دانش

 در بهبود و راتييتغ

 :امور

90% 

 تيرضا درصد -3

 راتييتغ روند از اءياول

 :امور در بهبود و

90% 

اساس نماگرها  و سایر  حداقل اقدامات بر* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:

 در کارکنان تمام نظرات يريکارگ به -6

 :راتييتغ اعمال

تدوین فرمهای نظرسنجی در مورد اولویت های  -

قابل تغییر و دریافت نقطه نظرات همکاران در 

  این خصوص

  ثبت مستندات -

 کارکنان، مشارکت با راتييتغ اعمال -7

 :اءياول و آموزان دانش

تدوین برنامه تغییر و تعیین مسئول پیگیری و  -

  تخصیص اعتبار الزم

  تنفیذ اختیار به کارکنان، دانش آموزان و اولیا -

  ثبت مستندات

 يبرا الزم کار و ساز يريکارگ به و جاديا -8

 :مستمر یرسان اطالع

طالع رسانی در مورد برنامه تغییر و ا -

 شده در تارنمای مدرسهاقدامهای انجام 

ثبت در نشریه مدرسه و درج در کانالهای  -

  ارتباطی با کارکنان و اولیا

تنظیم فرم نظرسنجی در خصوص میزان  -

رضایت ذی نفعان از روند تغییرات و بهبود 

  روند فعالیتها در مدرسه
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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

8 
 تغيير مديريت

 حفظ يیتوانا-2

 رييتغ از بعد طيشرا

 (ازيامت 6)  

درصد رضايت کارکنان از  100 -1

 پايداري تغييرات

درصد رضايت دانش  2-100

 آموزان از پايداري تغييرات

درصد رضايت اولياء از  100 -3

 پايداري تغييرات

 

درصد رضايت  -1

کارکنان از پايداري 

 تغييرات

80% 

درصد رضايت دانش  -2

از پايداري آموزان 

 تغييرات

80% 

درصد رضايت اولياء  -3

 از پايداري تغييرات

80% 

 

درصد رضايت  -1

کارکنان از پايداري 

 تغييرات

90% 

درصد رضايت  -2

دانش آموزان از 

 پايداري تغييرات

90% 

درصد رضايت  -3

اولياء از پايداري 

 تغييرات

90% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها و سایر * 

 متناسب با وضعیت مدرسه :اقدامات 
 الزم يکارها و ساز يريکارگ به و جاديا -1

 :رييتغ از بعد طيشرا حفظ يبرا

 آگاه سازی ذی نفعان از برنامه های تغییر -

تدوین استراتژیهای جدید مدرسه بر اساس  -

 : برنامه های تغییر

 الزم يکارها و ساز  يريکارگ به و نييتع-2

 : رييتغ از بعد طيشرا حفظ يبرا

تدوین فرمهای نظرسنجی از ذی نفعان در 

خصوص تغییرات اعمال شده در برنامه عملیاتی 

  مدرسه

 و جينتا استمرار جهت يريگيپ -3

 :راتييتغ از حاصل يدستاوردها

تعیین مسئول پیگیری و ثبت دقیق مستندات 

جهت تحلیل تغییرات انجام شده و دستاوردهای 

 حاصله

 :رييتغ از حاصل جينتا یبررس و ليتحل -4

تشکیل جلسات شورای برنامه رریزی در  -

خصوص تحلی برنامه ها و اقدامات انجام شده در 

 راستای برنامه تغییر

طرح موضوع در شورای دانش آموزی و انجمن  -

 اولیا و مربیان
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31/3/1402 
 ریال 1000000

 حق الثبت 

 دانش آموزان

 

اعظم 

 پشمینه 

 مدیر
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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

9 

 شناخت و یآگاه

 اسناد به نسبت

 آموزش یباالدست

 پرورش و

 شناخت و آگاهی-1

 به نسبت کارکنان

 اسناد کلیدی مفاهیم

 سند شامل یباالدست

 و آموزش نیادیبن تحول

 ینظر یمبان و پرورش

 ملی، درسی برنامه آن،

 دوره اهداف

 مجموعه ،آخرینیلیتحص

 یعال یشورا مصوبات

 ویژه پرورش و آموزش

 ( ازیامت 20) مدارس

 یدارا کارکنان  درصد100 -1

 یباالدست اسناد به آسان یدسترس

 یدارا و آگاه کارکنان درصد100 -2

 یدیکل میمفاه به نسبت شناخت

 پرورش و آموزش نیادیبن تحول سند

 یدارا و آگاه درصدکارکنان100 -3

 یدیکل میمفاه به نسبت شناخت

 یمل یدرس برنامه

 و آگاه کارکنان درصد 100 -4 

 اهداف به نسبت الزم شناخت یدارا

 مربوطه یلیتحص دوره

 یدارا و آگاه کارکنان درصد 100 -5

 از دسته آن به نسبت شناخت

 انجام در که یعال یشورا مصوبات

 ها آن ازمندین خود یشغل فهیوظ

 .هستند

 یدارا کارکنان  درصد -1

 اسناد به آسان یدسترس

 یباالدست

100% 

 و آگاه کارکنان درصد -2

 به نسبت شناخت یدارا

 تحول سند یدیکل میمفاه

 پرورش و آموزش نیادیبن

70% 

 و آگاه درصدکارکنان -3

 به نسبت شناخت یدارا

 یدرس برنامه یدیکل میمفاه

 %80   یمل

 و آگاه کارکنان درصد -4 

 نسبت الزم شناخت یدارا

 یلیتحص دوره اهداف به

 %80   مربوطه

 و آگاه کارکنان درصد -5

 آن به نسبت شناخت یدارا

 یشورا مصوبات از دسته

 فهیوظ انجام در که یعال

 ها آن ازمندین خود یشغل

 .هستند

80% 

 کارکنان  درصد -1

 به آسان یدسترس یدارا

 یباالدست اسناد

100% 

 و آگاه کارکنان درصد -2

 به نسبت شناخت یدارا

 سند یدیکل میمفاه

 و آموزش نیادیبن تحول

 پرورش

80% 

 و آگاه درصدکارکنان -3

 به نسبت شناخت یدارا

 برنامه یدیکل میمفاه

 %90   یمل یدرس

 آگاه کارکنان درصد -4 

 الزم شناخت یدارا و

 دوره اهداف به نسبت

 %90   مربوطه یلیتحص

 و آگاه کارکنان درصد -5

 به نسبت شناخت یدارا

 مصوبات از دسته آن

 انجام در که یعال یشورا

 خود یشغل فهیوظ

 .هستند ها آن ازمندین

90% 

اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر حداقل * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 کيالکترون اي مکتوب يها نسخه هيته -1

 :انکارکن تعداد با متناسب یباالدست اسناد

تهیه سند تحول بنیادین، مصوبات شورای عالی 

آموزش، برنامه درس ملی و اهداف دوره متوسطه 

  به صورت نسخه مکتوب برای کارکنان

 یتيموقع در یباالدست اسناد دادن قرار -2

 و رجوع امکان یراحت به کارکنان که

 :.باشند داشته را آن از استفاده

درج اسناد باالدستی در تارنمای مدرسه و 

  اتاقهای اداری از جمله دفتر دبیران

 متنوع و مختلف يها تيموقع جاديا -3

 و یآگاه شيافزا جهت کارکنان يبرا

 یباالدست اسناد به نسبت آنان شناخت
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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

10 

آگاهی و 

شناخت نسبت 

به اسناد 

باالدستی 

آموزش و 

 پرورش

 استيس درك يیتوانا

 يها يريگ جهت و ها

 و آموزش يمحور

 پرورش

 (ازيامت 12)   

 يدارا کارکنان درصد 100 -1

 سياست به نسبت درست درك

 محوري هاي گيري جهت و ها

 پرورش و آموزش

 و آگاه کارکنان درصد 100 -2

 تيترب از الزم شناخت يدارا

 یساحت چند

 يدارا کارکنان درصد  -1

 به نسبت درست درك

 گيري جهت و ها سياست

 و آموزش محوري هاي

 پرورش

70% 

 و آگاه کارکنان درصد -2

 از الزم شناخت يدارا

 یساحت چند تيترب

70% 

 کارکنان درصد  -1

 درست درك يدارا

 و ها سياست به نسبت

 هاي گيري جهت

 و آموزش محوري

 پرورش

80% 

 کارکنان درصد -2

 شناخت يدارا و آگاه

 چند تيترب از الزم

 یساحت

80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 يمحور يها گزارش و اخبار مطالعه -1

 پرورش و آموزش

                      و ها استيس به نسبت شناخت و یآگاه -2

 پرورش و آموزش يمحور ي ها يريگ جهت

 يريگ جهت نييتب و ها استيس ليتحل -3

 يبرا پرورش و آموزش يمحور يها

  اءياول و آموزان دانش کارکنان،

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1402 

 ریال 1000000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

اعظم 

 پشمینه 

 مدیر
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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

 تغيير مديريت 11

 در مثبت نگرش

 به نسبت کارکنان

  ساحتی چند تربيت

 (ازيامت 6)

 و آگاه کارکنان درصد 100 -1

 تيترب از الزم شناخت يدارا

 یساحت چند

 و آگاه کارکنان درصد -1

 از الزم شناخت يدارا

 یساحت چند تيترب
80% 

 کارکنان درصد -1

 شناخت يدارا و آگاه

 چند تيترب از الزم

 یساحت
90% 

نماگرها و سایر  حداقل اقدامات بر اساس* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:

 يبرا یساحت چند تيترب نييتب -1

 :کارکنان

  طرح موضوع در شورای مدرسه -

تدوین نقشه راه جهت آگاه سازی  -

 کارکنان درخصوص تربیت چند ساحتی

تشکیل کارگاه های برنامه درس ملی و 

  شناخت ساحتهای ششگانه تربیتی

 ابهامات رفع و نظر تبادل و بحث -2

 ی:تساح چند تيترب به نسبت کارکنان

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری 

گفتمانهای تخصصی درخصوص تربیتهای 

 چند ساحتی

 ارزش و ها ضرورت يساز برجسته -3

 ی:ساحت چند  تيترب از حاصله يها

استفاده از نظر صاحبنظران در خصوص 

ت تربیتدوین برنامه های مدرسه با توجه به 

 چند ساحتی

دریافت بازخورد از ذی نفعان با ارائه 

 فرمهای نظرسنجی

 

 

 

 

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1402 

 ریال 1000000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

اعظم 

 پشمینه 

 مدیر
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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

 نیازاعتبار مورد 

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 

 ساماندهی

 وسازماندهی

 یانسان يروين

 امتياز( 40)

 یانسان يروين نيتأم

 (ازيامت 6) ازين مورد

 انسانی نيروي نيتأم درصد100 -1

 ازين مورد

 نيروي نيتأم درصد -1

 ازين مورد انسانی
100% 

 نيروي نيتأم درصد -1

 ازين مورد انسانی
100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها و  سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 و موجود  يروين تعداد مقايسه و نييتع   -1

 :ازين مورد
شناسایی و سازماندهی دبیران جهت برگزاری -

پژوهشیآموزشی و کالس های   
تعیین و مقایسه تعداد نیروی موجود و مورد نیاز 

  و دستورالعمل سمپاد با توجه به سرانه مدرسه

 یانسان يروين نيتأم يراهکارها نييتع   -2

 :ازين مورد

شناسایی کمبودهای نیروی انسانی در مدرسه و 

جذب نیروی متخصص بر حسب نیاز با 

راهکارهای مختلف ) فراخوان، پرس و جو در 

 ( ... مدارس هم تراز و

 :ازين مورد یانسان يروين نيتأم -3

مورد نیاز با توجه به  تأمین نیروی انسانی

دستورالعمل سازمان ملی پرورش استعدادهای 

  درخشان

 

 

 

 

1/4/1401 

 الی

1/5/1402 

--- --- 

 اعظم پشمینه

 مدیر

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهشی
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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

2 

 ساماندهی

 وسازماندهی

 یانسان يروين

 امتياز( 40)

 بخش اثر بکارگيري

 متناسب انسانی نيروي

 (ازيامت 24) تخصص با

 در که یمعلمان درصد100  -1

 سيتدر مرتبط اي یتخصص رشته

 کنند یم

 از يريگ بهره درصد100 -2 

 يبرا یتخصص معلمان تيظرف

 معلمان يتوانمندساز

 یرتخصصيغ

 در که یمعلمان درصد -1

 مرتبط اي یتخصص رشته

 .کنند یم سيتدر

100% 

 از يريگ بهره درصد -2

 یتخصص معلمان تيظرف

 يتوانمندساز يبرا

 یرتخصصيغ معلمان

100% 

 

 که یمعلمان درصد -1

 اي یتخصص رشته در

 یم سيتدر مرتبط

 .کنند

100 %   

 يريگ بهره درصد -2

 معلمان تيظرف از

 يبرا یتخصص

 معلمان يتوانمندساز

 یرتخصصيغ

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 و متخصص  معلمان توسط دروس آموزش-1

 :درسی رشته با مرتبط

آموزش دروس توسط معلمان متخصص و مرتبط با 

 درصدی 100رشته درسی به صورت 

 ساعت زانيم با متناسب معلمان  سيتدر  -2

 منطقه يسو از صادره ابالغ

 تخصصی معلم کمبود داراي دروس نييتع -3

 معلمان مشارکت و يهمکار جلب -4

 معلمان يتوانمندساز يبرا: یتخصص

 ی:رتخصصيغ

به دلیل عدم حضور دبیر غیرمتخصص و غیر 

مرتبط در دروس مختلف از این بند بی نیاز 

  هستیم

  از اثربخش يريگ بهره يبرا ريزي برنامه -5

 جهت متخصص،  معلمان تيظرف

 :تخصصی غير معلمان  يتوانمندساز

با توجه به ساختار مدرسه از حضور و عدم حضور 

  دبیران غیر متخصص، از این بند بی نیاز هستیم

 تبادل و یشياند هم جلسات يبرگزار -6

 :یرتخصصيغ و یتخصص معلمان انيم تجربه

تشکیل دپارتمانهای آموزشی و برگزاری نشستهای 

 تخصصی در بین همکاران متخصص 

 () نیروی غیر متخصص در مدرسه حضور ندارد

30/5/1401 

 الی

31/2/1401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

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

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

 ریال()به 

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 روزرسانی به

 های توانمندی

 و تربیتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازیامت 104)

 های روش تعیین

 ای حرفه  توسعه

 رب یمبتن کارکنان

 یازسنجین

 (    ازیامت 32) 

 که یکارکنان درصد100 -1

 حرفه یازهاین و ها یستگیشا

 بندی اولویت و نییتع آنان یا

 .است شده

 که کارکنانی درصد100 -2

 ای حرفه ی توسعه های روش

 شده گرفته کار به ها آن برای

 .است

 کارکنان تیرضا درصد100 -3

 شده کارگرفته به یها روش از

 ها آن یا حرفه توسعه یبرا

 که یکارکنان درصد 100 -4

 گروه جلسات 50 % از شیب

 .اند کرده شرکت یدرس یها

 حل لیمسا درصد100 -5

 ییشناسا لیمسا به نسبت شده

 مطالعات هیپا بر مدرسه شده

 کارکنان یپژوهش

 که کارکنانی درصد 100 -6

 به گرانید با را خود های یافته

 اند گذاشته اشتراک

 یستگیشا که یکارکنان درصد -1

 نییتع آنان یا حرفه یازهاین و ها

 .است شده بندی اولویت و

100% 

 های روش که کارکنانی درصد -2

 به ها آن برای ای حرفه ی توسعه

 .است شده گرفته کار

100% 

 از کارکنان تیرضا درصد -3

 یبرا شده کارگرفته به یها روش

 ها آن یا حرفه توسعه

100% 

 % از شیب که یکارکنان درصد -4

 یدرس یها گروه جلسات 50

 .اند کرده شرکت

100% 

 نسبت شده حل لیمسا درصد -5

 مدرسه شده ییشناسا لیمسا به

 نکارکنا یپژوهش مطالعات هیپا بر

75% 

 های یافته که کارکنانی درصد -6

 اشتراک به گرانید با را خود

 اند گذاشته
100% 

 که یکارکنان درصد -1

 حرفه یازهاین و ها یستگیشا

 بندی اولویت و نییتع آنان یا

 .است شده

100% 

 روش که کارکنانی درصد -2

 برای ای حرفه ی توسعه های

 .است شده گرفته کار به ها آن

100% 

 از کارکنان تیرضا درصد -3

 شده کارگرفته به یها روش

 ها آن یا حرفه توسعه یبرا

100% 

 زا شیب که یکارکنان درصد -4

 یها گروه جلسات 50 %

 .اند کرده شرکت یدرس

100% 

 شده حل لیمسا درصد -5

 دهش ییشناسا لیمسا به نسبت

 مطالعات هیپا بر مدرسه

 کارکنان یپژوهش

80% 

 یافته که کارکنانی درصد -6

 به گرانید با را خود های

 اند گذاشته اشتراک
100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 و اه یستگيشا ابعاد يیشناسا و مطالعه   -1

 :کارکنان يا حرفه يازهاين

  گذاریطرح موضوع در جلسه شورای سیاست  -

مطالعه و شناسایی  تدوین فرم نیازسنجی جهت -

 ابعاد شایستگی ها و نیازهای حرفه ای کارکنان

 يبند تياولو و نييتع يبرا یازسنجين   -2

 ابعاد تمام در کارکنان يا حرفه يازهاين

 :آنان يها یستگيشا

تعیین و اولویت  تدوین فرم نیازسنجی جهت -

در تمام ابعاد بندی نیازهای حرفه ای کارکنان 

 شایستگی های آنان

 اولویت بندی نیازهای کارکنان  -

برنامه ریزی جهت تعمین نیازهای حرفه ای  -

  کارکنان

   يا حرفه ي توسعه هاي روش تعيين -3

 با متناسب کارکنان، از يک از هر براي

 :  شده انجام یازسنجين

ین تعی برگزاری نشستهای تخصصی در خصوص -

ی حرفه ای برای هر از یک از روش های توسعه 

 کارکنان، متناسب با نیازسنجی انجام شده

  ثبت صورتجلسات - 

 و ارزیابی گفتمانها لتحلی -

  برنامه ریزی جهت اجرای اولویتها

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 ریال 20000000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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3 

 روزرسانی به

 های توانمندی

 و تربیتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازیامت 104)

 های روش تعیین

 ای حرفه  توسعه

 رب یمبتن کارکنان

 یازسنجین

 (    ازیامت 32) 

 که یکارکنان درصد100 -1

 حرفه یازهاین و ها یستگیشا

 بندی اولویت و نییتع آنان یا

 .است شده

 که کارکنانی درصد100 -2

 ای حرفه ی توسعه های روش

 شده گرفته کار به ها آن برای

 .است

 کارکنان تیرضا درصد100 -3

 شده کارگرفته به یها روش از

 ها آن یا حرفه توسعه یبرا

 که یکارکنان درصد 100 -4

 گروه جلسات 50 % از شیب

 .اند کرده شرکت یدرس یها

 حل لیمسا درصد100 -5

 ییشناسا لیمسا به نسبت شده

 مطالعات هیپا بر مدرسه شده

 کارکنان یپژوهش

 که کارکنانی درصد 100 -6

 به گرانید با را خود های یافته

 اند گذاشته اشتراک

 یستگیشا که یکارکنان درصد -1

 نییتع آنان یا حرفه یازهاین و ها

 .است شده بندی اولویت و

100% 

 های روش که کارکنانی درصد -2

 به ها آن برای ای حرفه ی توسعه

 .است شده گرفته کار

100% 

 از کارکنان تیرضا درصد -3

 یبرا شده کارگرفته به یها روش

 ها آن یا حرفه توسعه

80% 

 % از شیب که یکارکنان درصد -4

 یدرس یها گروه جلسات 50

 .اند کرده شرکت

100% 

 نسبت شده حل لیمسا درصد -5

 مدرسه شده ییشناسا لیمسا به

 نکارکنا یپژوهش مطالعات هیپا بر

75% 

 های یافته که کارکنانی درصد -6

 اشتراک به گرانید با را خود

 اند گذاشته
100% 

 که یکارکنان درصد -1

 حرفه یازهاین و ها یستگیشا

 یبند اولویت و نییتع آنان یا

 .است شده

100% 

 روش که کارکنانی درصد -2

 برای ای حرفه ی توسعه های

 شده گرفته کار به ها آن

 .است

100% 

 از کارکنان تیرضا درصد -3

 شده کارگرفته به یها روش

 ها آن یا حرفه توسعه یبرا

90% 

 شیب که یکارکنان درصد -4

 یها گروه جلسات 50 % از

 .اند کرده شرکت یدرس

100% 

 شده حل لیمسا درصد -5

 ییشناسا لیمسا به نسبت

 مطالعات هیپا بر مدرسه شده

 کارکنان یپژوهش

80% 

 یافته که کارکنانی درصد -6

 به گرانید با را خود های

 اند گذاشته اشتراک
100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 براي  شده تعيين هاي روش اجراي -4

 زمينه در. کارکنان از هريک اي حرفه توسعه

 پرورشی، هنري، ،فرهنگی، آموزشی هاي

 هاي آسيب از پيشگيري اي، مشاوره

 از اعم سالمت؛ و بهداشت  ورزشی، اجتماعی،

  کارگاه و ها دوره ، بازديد  و  اردو برگزاري

 همتايان ، انديشی هم جلسات آموزشی، هاي

 :. و

ها و مباحث نیازسنجی و تعیین سرفصل -

های آموزشی با محوریت موردنیاز کارگاه

های شناسی رشد و روشهای تربیتی روانساحت

 تدریس 

جمع بندی نظرات تهیه و ارائه فرم نیاز سنجی و  -

 همکاران

اولویت بندی مباحث کارگاه بر اساس این  - 

 نظرسنجی

 اخذ مجوز از اداره مطبوع جهت برگزاری کارگاه  -

انتخاب استادان مجرب برای هر کارگاه و دعوت  -

 و هماهنگی های الزم با آنان

دریافت طرح درس و سرفصل های کارگاه از هر  -

 استاد

ائه شده کارگاه های مستندسازی مباحث ار -

 آموزشی

 بایگانی فیلم ، عکس و محتوای آموزشی  -

در دسترس قرار دادن محتوای آموزشی کارگاه  -

ها برای کارکنان در تارنمای مدرسه و گروه های 

 مجتمع

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 ریال 20000000

 حق الثبت 

 دانش آموزان

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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3 

 روزرسانی به

 های توانمندی

 و تربیتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازیامت 104)

 های روش تعیین

 ای حرفه  توسعه

 رب یمبتن کارکنان

 یازسنجین

 (    ازیامت 32) 

 که یکارکنان درصد100 -1

 حرفه یازهاین و ها یستگیشا

 بندی اولویت و نییتع آنان یا

 .است شده

 که کارکنانی درصد100 -2

 ای حرفه ی توسعه های روش

 شده گرفته کار به ها آن برای

 .است

 کارکنان تیرضا درصد100 -3

 شده کارگرفته به یها روش از

 ها آن یا حرفه توسعه یبرا

 که یکارکنان درصد 100 -4

 گروه جلسات 50 % از شیب

 .اند کرده شرکت یدرس یها

 حل لیمسا درصد100 -5

 ییشناسا لیمسا به نسبت شده

 مطالعات هیپا بر مدرسه شده

 کارکنان یپژوهش

 که کارکنانی درصد 100 -6

 به گرانید با را خود های یافته

 اند گذاشته اشتراک

 یستگیشا که یکارکنان درصد -1

 نییتع آنان یا حرفه یازهاین و ها

 .است شده بندی اولویت و

100% 

 های روش که کارکنانی درصد -2

 به ها آن برای ای حرفه ی توسعه

 .است شده گرفته کار

100% 

 از کارکنان تیرضا درصد -3

 یبرا شده کارگرفته به یها روش

 ها آن یا حرفه توسعه

100% 

 % از شیب که یکارکنان درصد -4

 یدرس یها گروه جلسات 50

 .اند کرده شرکت

100% 

 نسبت شده حل لیمسا درصد -5

 مدرسه شده ییشناسا لیمسا به

 نکارکنا یپژوهش مطالعات هیپا بر

75% 

 های یافته که کارکنانی درصد -6

 اشتراک به گرانید با را خود

 اند گذاشته
100% 

 که یکارکنان درصد -1

 حرفه یازهاین و ها یستگیشا

 یبند اولویت و نییتع آنان یا

 .است شده

100% 

 روش که کارکنانی درصد -2

 برای ای حرفه ی توسعه های

 شده گرفته کار به ها آن

 .است

100% 

 از کارکنان تیرضا درصد -3

 شده کارگرفته به یها روش

 ها آن یا حرفه توسعه یبرا

100% 

 شیب که یکارکنان درصد -4

 یها گروه جلسات 50 % از

 .اند کرده شرکت یدرس

100% 

 شده حل لیمسا درصد -5

 ییشناسا لیمسا به نسبت

 مطالعات هیپا بر مدرسه شده

 کارکنان یپژوهش

80% 

 یافته که کارکنانی درصد -6

 به گرانید با را خود های

 اند گذاشته اشتراک
100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 نظر تبادل درسی، هاي گروه  يساز فعال -5

 حوزه از هريک در معلمان ميان هماهنگی و

 :يادگيري و تربيت  هاي

تشکیل دپارتمانهای تخصصی برای هر درس در _ 

  مجتمع کل

 تشکیل جلسات ماهانه منظم برای هر دپارتمان -

  ثبت صورتجلسات و پیگیری مصوبات هر جلسه -

 یپژوهش مطالعات هاي روش گيري کار به -6

 پژوهش پژوهی، اقدام پژوهی، درس: از اعم

... و محتوا توليد موردي، مطالعات و روايتی

 هاي زمينه در مدرسه مسائل حل براي

 مشاوره پرورشی، هنري، فرهنگی، آموزشی،

 اجتماعی، هاي آسيب از پيشگيري اي،

 سالمت و بهداشت ورزشی،

فراخوان جهت اقدام پژوهی، پژوهش های  -

 موردی و درس پژوهی

معرفی استاد راهنما جهت هدایت  -

 فعالیتهای پژوهشی

تمهید مقدمات الزم جهت انجام فعالیتهای  -

 پژوهشی همکاران

ان فعال ) پس از اتمام پروژه تشویق همکار -

 ها (
  گذاري اشتراك به و دانش تسهيم -7

 براي زيسته تجارب و پژوهشی مطالعات

 آموزشی، هاي زمينه در سايرين استفاده

 اي، مشاوره پرورشی، هنري، فرهنگی،

  ورزشی، اجتماعی، هاي آسيب از پيشگيري

 :سالمت و بهداشت

در جلسات ارائه مطالعات پژوهشی همکاران  -

  دپارتمانهای تخصصی و شورای دبیران

ثبت مطالعات و دستاوردهاتی پژوهشی در  -

  و نشریه مدرسه  تارنما

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 ریال 20000000

 حق الثبت 

 دانش آموزان

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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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 هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 يها روش  يريکارگ به

 يا حرفه توسعه

 (   ازيامت 20) کارکنان

 در معلمان شرکت درصد100  -1

 آموزشی هاي گروه هاي فعاليت

 منابع نيتأم درصد100 -2

 نياز مورد مطالعاتی

 دانش تيرضا درصد100 -3

 و يا حرفه عملکرد از آموزان

 معلمان یتخصص

 از اءياول تيرضا درصد100 -4

 یتخصص و يا حرفه عملکرد

 معلمان

 شده حل ليمسا درصد100 -5

 هشد يیشناسا ليمسا به نسبت

 یپژوهش مطالعات هيپا بر مدرسه

 کارکنان

 معلمان شرکت درصد  -1

 هاي گروه هاي فعاليت در

 آموزشی

100% 

 منابع نيتأم درصد -2

 نياز مورد مطالعاتی

100% 

 دانش تيرضا درصد -3

 حرفه عملکرد از آموزان

 معلمان یتخصص و يا

90% 

 اءياول تيرضا درصد -4

 و يا حرفه عملکرد از

 معلمان یتخصص

90% 

 حل ليمسا درصد -5

 ليمسا به نسبت شده

 بر مدرسه شده يیشناسا

 یپژوهش مطالعات هيپا

 کارکنان
75% 

 شرکت درصد  -1

 فعاليت در معلمان

 هاي گروه هاي

 آموزشی

100% 

 منابع نيتأم درصد -2

 نياز مورد مطالعاتی

100% 

 تيرضا درصد -3

 از آموزان دانش

 و يا حرفه عملکرد

 معلمان یتخصص

95% 

 تيرضا درصد -4

 حرفه عملکرد از اءياول

 معلمان یتخصص و يا

95% 

 حل ليمسا درصد -5

 ليمسا به نسبت شده

 مدرسه شده يیشناسا

 مطالعات هيپا بر

 کارکنان یپژوهش
80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 وضعیت مدرسه:اقدامات متناسب با 
 و معلمان  حضور زمينه کردن فراهم   -1

 شده ینيب شيپ هاي فعاليت در  کارکنان

 :آموزشی هاي گروه

اطالع رسانی به همکاران در خصوص  -

  فعالیتهای پیش بینی شده گروه های آموزشی

حضور معلمان و   تمهید مقدمات الزم جهت -

کارکنان در فعالیت های پیش بینی شده گروه 

 های آموزشی

 مورد یمطالعات منابع هيته و شناسايی   -2

 فزارا نرم کتاب،مجالت، ليازقب کارکنان، نياز

 و مدرسه وظايف و ماموريت با مرتبط... و

 :يادگيري و تربيت هاي حوزه

شناسایی  نیازسنجی از همکاران در خصوص

و تهیه منابع مطالعاتی مورد نیاز ، ازقبیل 

و... مرتبط با  کتاب،مجالت، نرم افزار

ماموریت و وظایف مدرسه و حوزه های 

 تربیت و یادگیری

 

 

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 ریال 40000000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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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

5 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 عوامل کارگيري به

 و ساز و یزشيانگ

 و یقيتشو يکارها

 یبيترغ

 (ازيامت 12)

 که هايی زمينه تعداد100 -1

 آن در تيموفق علت به کارکنان

 گرفته قرار تقدير مورد ها، نهيزم

 .اند

 و فعال کارکنان درصد100 -2

 هگرفت قرار تقدير مورد که موفقی

 .اند

 که هايی زمينه تعداد -1

 تيموفق علت به کارکنان

 مورد ها، نهيزم آن در

 .اند گرفته قرار تقدير

100% 

 فعال کارکنان درصد -2

 تقدير مورد که موفقی و

 .اند گرفته قرار
100% 

 زمينه تعداد -1

 هب کارکنان که هايی

 آن در تيموفق علت

 مورد ها، نهيزم

 گرفته قرار تقدير

 .اند

100% 

 کارکنان درصد -2

 که موفقی و فعال

 قرار تقدير مورد

 .اند گرفته
100% 

نماگرها و  سایر حداقل اقدامات بر اساس * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 جمع در موفق تجارب ارائه فرصت جاديا   -1

 :رکارکنانيسا

اختصاص زمان ارائه نتایج مطالعات در  -

 شورای دبیران و شورای مدرسه
 :کارکنان از تقدير يکارها و ساز عيينت   -2

ساز   طرح موضوع در شوراي مدرسه و تعيين

 تقدير از کارکنانو کارهاي 

 زمينه در موفق و فعال کارکنان از تقدير -3

 پرورشی، هنري، فرهنگی، آموزشی،:  هاي

 هاي آسيب از پيشگيري اي، مشاوره

 :سالمت و بهداشت ورزشی، اجتماعی،

) پس از   تشویق همکاران فعال و پژوهشگر -

اتمام پروژه ها ( و معرفی انها در جلسات 

 شورای دبیران و انجمن اولیا و مربیان

درج افتخارات کارکنان در تارنما و نشریه  -

  مدرسه

 

 

 

 

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 ریال 50000000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

اعظم 

 پشمینه

 مدیر

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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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

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

 سالمت و بهداشت

 (ازيامت 18)

 در کارکنان شرکت درصد100 -1

 ...و مسابقات ها، جشنواره

 يیها نهيزم تعداددرصد 100 -2

 ها، جشنواره آن در کارکنان که

 کنفرانس ها، شيهما مسابقات،

 .اند کرده شرکت...  و ها

 شرکت درصد -1

 ها، جشنواره در کارکنان

 ...و مسابقات

25% 

 نهيزم تعداددرصد  -2

 آن در کارکنان که يیها

 مسابقات، ها، جشنواره

 ها کنفرانس ها، شيهما

 .اند کرده شرکت...  و
50% 

 شرکت درصد -1

 جشنواره در کارکنان

 ...و مسابقات ها،

50% 

 نهيزم تعداددرصد  -2

 در کارکنان که يیها

 ها، جشنواره آن

 ها، شيهما مسابقات،

...  و ها کنفرانس

 .اند کرده شرکت
75% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  وسایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه :
 شرکت جهت کارکنان به رسانی اطالع   -1

 :.... و مسابقات ها، جشنواره در

 مورد کمتر که هايی زمينه شناسايی   -2

 يبترغ و است گرفته قرار کارکنان استقبال

 اه زمينه آن در شرکت به آنان

 آماده جهت الزم بستر و فرصت ايجاد  -3

 يبرا کارکنان ميان هماهنگی و سازي

 در.... و مسابقات ها، جشنواره در شرکت

 هنري، فرهنگی، آموزشی، يها نهيزم

 آسيب از پيشگيري اي، مشاوره پرورشی،

 :سالمت و بهداشت  ورزشی، اجتماعی، هاي

تشویق همکاران در شورای دبیران جهت  -

 شرکت در مسابقات

 اطالع رسانی مسابقات-

تمهید مقدمات الزم جهت شرکت  -

 همکاران
 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 ریال 1000000
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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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

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

 از که تعدادمعلمانی  -1

 بازديد ها آن درس کالس

 .است آمده عمل به

100% 

 که معلمانی تعداد -2

 را الزم يبازخوردها

 .اند نموده دريافت

100% 

 که معلمانی تعداد -3

 راهکارهاي با مطابق

 روند توافق، مورد بهبود

 اصالح را خود آموزش

 .اند نموده
75% 

 که تعدادمعلمانی  -1

 ها آن درس کالس از

 آمده عمل به بازديد

 .است

100% 

 که معلمانی تعداد -2

 را الزم يبازخوردها

 .اند نموده دريافت

100% 

 که معلمانی تعداد -3

 راهکارهاي با مطابق

 توافق، مورد بهبود

 را خود آموزش روند

 .اند نموده اصالح
80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 براي  سازي اعتماد و  آمادگی ايجاد   -1

 راهنمايی و نظارت در معلمان همکاري

 :آموزشی

 آگاهی بخشی دبیران در جلسات شورا -

اعتماد سازی برای ایجاد آمادگی و  -

همکاری معلمان در نظارت و راهنمایی 

 آموزشی
 کالس در حضور  يبرا معلمان با توافق   -2

 :حضور زمان اعالم و  آنان درس

 زمان بندی نظارت با توافق دبیران -

اطالع رسانی به دبیران از طریق نصب  - 

 تراکت در تابلوی دفتر دبیران

 گانکنندتکمیل فرم بازدید توسط بازدید -
 آنان با توافق و معلمان به  بازخورد ارائه -3

 :بهبود راهکارهاي خصوص در

 تجزیه و تحلیل مشاهدات کالسی -

رؤیت و امضای فرم بازدید توسط دبیر  -

 مربوطه و ارائه راهکار در صورت نیاز
 از پس تدريس فرايند بهبود رصد -4

 :بازديد

رصد بهبود فرایند تدریس پس از بازدید  -

  توسط کارگروه اموزشی

  نظرسنجی از دانش آموزان -

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

--- --- 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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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 مورد  انتظار هدف 

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 

 روزرسانی به

 هاي توانمندي

 و تربيتی

  تخصصی

 کارکنان

 (ازيامت 104)

 مشاوره خدمات ارائه

 کارکنان به يا

 (ازيامت 2) 

 به کارکنان ارجاع درصد100 -1

 جهت مشاوره مراکز و ها هسته

 و يیراهنما خدمات افتيدر

 مشاوره

 کارکنان ارجاع درصد -1

 مراکز و ها هسته به

 افتيدر جهت مشاوره

 و يیراهنما خدمات

 مشاوره
5% 

 ارجاع درصد -1

 و ها هسته به کارکنان

 جهت مشاوره مراکز

 خدمات افتيدر

 مشاوره و يیراهنما
5% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:اقدامات 
 شناختی، روان پرونده تشکيل -1

 کارکنان اجتماعی  و جسمانی شخصيتی،

 خدمات نيازمند کارکنان  ارجاع -2

 مراکز و ها هسته به مشاوره و راهنمايی

 محرمانه صورت به مشاوره

 

 

 

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

--- 
--- 

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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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

9 

 یابيارزش

 عملکرد

 کارکنان

 ( ازيامت 8) 

 پايش و رصد

 عملکردکارکنان

 (ازيامت 8)

 ها آن با که کارکنانی تعداد -1

 .است شده منعقد نامه توافق

 ارزشيابی که کارکنانی تعداد -2

 .است شده ثبت ها آن عملکرد

 اب که کارکنانی تعداد -1

 منعقد نامه توافق ها آن

 .است شده

100% 

 که کارکنانی تعداد -2

 ها آن عملکرد ارزشيابی

 .است شده ثبت
100% 

 هک کارکنانی تعداد -1

 نامه توافق ها آن با

 .است شده منعقد

100% 

 هک کارکنانی تعداد -2

 آن عملکرد ارزشيابی

 .است شده ثبت ها
100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 از هريک مصوب وظايف شرح ابالغ   -1

 :کارکنان

 طرح موضوع در شورای مدرسه

 :کارکنان با نامه  توافق انعقاد  -2

تشکیل پرونده کارکنان رسمی و غیر  -

 رسمی طبق آیین نامه 

 انعقاد توافق نامه با کارکنان -
 از مستمر و مکتوب بازخورد ارائه -3

  کارکنان عملکرد

  ايجنت ثبت و کارکنان عملکرد یابيارزش  -4

 :ارزشيابی هاي فرم در آن

 تهیه فرمهای ارزشیابی ساالنه -

برگزاری جلسات آگاهی بخشی مدیر -

 جهت عقد قرارداد ارزشیابی

 انعقاد قرارداد ارزشیابی ساالنه با کارکنان-
 

 

 

 

 

1/7/1401 

 الی

31/3/1401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--- 

 

--- 

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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توسعه مشارکتها معیار :   ظرفیت سازی در توسعه همکاری ها : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

تامین محل 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 

 شيافزا

 يکارآمد

 درون يشوراها

 و يا مدرسه

 فرهنگ توسعه

 کارگروهی

 (ازيامت104)  

 به و ینيب شيپ

 و ساز يريکارگ

 شيافزا يکارها

 يشورا يکارآمد

 (ازيامت 16) مدرسه

 شده تشکيل جلسات تعداد -1

 داوطلبانه مشارکت درصد100 -2

 تصميم ريزي، برنامه در کارکنان

 اجراي بر نظارت و اجرا گيري،

 مدرسه شوراي مصوبات

 و درست اجراي درصد3-100

 در پايش و نظارت فرايند دقيق

 معيارها تمامی

 موقع به اجراي درصد100 -4

 و مستمر اوليه،) خودارزيابی

 (پايانی

 جلسات تعداد -1

 شده تشکيل

100% 

 مشارکت درصد -2

 در کارکنان داوطلبانه

 تصميم ريزي، برنامه

 بر نظارت و اجرا گيري،

 شوراي مصوبات اجراي

 مدرسه

00 1%   

 و درست اجراي درصد-3

 و نظارت فرايند دقيق

 معيارها تمامی در پايش

00 1%   

 موقع به اجراي درصد -4

 اوليه،) خودارزيابی

 (پايانی و مستمر

00 1%   

 جلسات تعداد -1

 شده تشکيل

100%   

 مشارکت درصد -2

 در کارکنان داوطلبانه

 تصميم ريزي، برنامه

 بر نظارت و اجرا گيري،

 شوراي مصوبات اجراي

 مدرسه

100 %   

 اجراي درصد-3

 فرايند دقيق و درست

 در پايش و نظارت

 معيارها تمامی

100 %   

 به اجراي درصد -4

 خودارزيابی موقع

 و مستمر اوليه،)

 (پايانی

00 1%  

سایر حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 مصوبات براساس شورا جلسات تشکيل -1

 : پرورش و آموزش عالی شوراي

جلسه  20تنظیم تقویم اجرایی با پیش بینی -

شورای مدرسه و اطالع رسانی به تمامی اعضای 

 شورا 

 تنظیم و صدور ابالغ برای همکاران عضو شورا  -

رایه شرح وظایف اعضای شورای مدرسه بر اساس -

 مصوبات شورای عالی آموزش 

ثبت صورتجلسه و مصوبات در هر جلسه و  -

 امضای حاضرین

 کارهاي و ساز کارگيري به و تعيين -2

 شوراي با همکاري براي کارکنان ترغيب

 :مدرسه

 طرح موضوع در شورای مدرسه -

کنان کار تعیین و بکارگیری ساز و کارهای ترغیب-

  برای همکاری با شورای مدرسه
 داوطلبانه مشارکت جذب و فرصت ايجاد -3

 گيري، تصميم ريزي،- برنامه در کارکنان

 شوراي مصوبات اجراي بر نظارت و اجرا

 :  مدرسه

 طرح موضوع در جلسه شورای سیاست گذاری -

 صدور ابالغ برای اعضای شورای مدرسه -

ایجاد فرصت و جذب مشارکت داوطلبانه کارکنان -

 در برنامه ریزی 

تصمیم گیری و اجرا و نظارت بر اجرای مصوبات  -

 شورای مدرسه

 

1/4/1401 

 الی

1/4/14011 

 ریال 000/000/1

 

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

 مرآتیفاطمه 

معاون 

 آموزشی
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 در  مؤثر  هاي حل راه تعيين و ها یبررس -4

 هنري، فرهنگی، آموزشی، يها نهيزم

 آسيب از پيشگيري اي، مشاوره پرورشی،

 :سالمت و بهداشت  ورزشی، اجتماعی، هاي

 نظرسنجی از دبیران نسبت به مسایل پژوهشی-

نظر سنجی از کارکنان نسبت به مسایل مبتال به -

 مدرسه ) آموزشی ، پژوهشی،تربیتی،عمرانی و...(

اولویت بندی مسایل مهم مدرسه بر اساس  -

 نظرات دریافتی از همکاران 

بررسی مسائل در شورای مدرسه و ارائه راهکار -

 مناسب توسط کارکنان

 ثبت مصوبات و اقدام ها  -

 تعیین مسئول پیگیری هر اقدام  -

ثبت مستندات اقدام های هر مصوبه و ارزیابی  -

 پس از اجرا 

 جرای اقدام و ارائه بازخوردطرح موضوع بعد از ا -

 یاتيعمل برنامه بيتصو -5

  يها حل راه اجراي براي ريزي برنامه -6

 :عملياتی برنامه  در شده تعيين

صدور ابالغ برای اعضای تیم برنامه ریزی شورای -

 مدرسه 

 صدور ابالغ برای اعضای تیم -

 ارزیابی شورای مدرسه -

 پیگیری مصوبات توسط همه اعضا -

 دقیق مستنداتثبت -

 به و دقيق  خودارزيابی و پايش نظارت،  -7

 تمامی در عملياتی برنامه اجراي موقع

 :معيارها

 تشکیل جلسات اعضای ارزیابی برنامه عملیاتی-

تحلیل اقدامات انجام شده و رصد مستندات ثبت -

 شده 

 ثبت صورتجلسات و پیگیری توسط کلیه واحد ها-
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مشارکتهاتوسعه  معیار :   ظرفیت سازی در توسعه همکاری ها : 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 

 شيافزا

 يکارآمد

 درون يشوراها

 و يا مدرسه

 فرهنگ توسعه

  کارگروهی

 (ازيامت104) 

 به و ینيب شيپ

 و ساز يريکارگ

 شيافزا يکارها

 يشورا يکارآمد

 معلمان

 ( ازيامت5/18)

 شده تشکيل ت جلسا تعداد100

 هر در شده حل مسائل تعداد100

 نهيزم

 در معلمان مشارکت درصد100

 يريگ ميوتصم نظر تبادل و بحث

 مدرسه مسائل خصوص در

تعداد جلسا ت تشکيل 

 :شده

100 %   

 شده حل مسائل تعداد

 :نهيزم هر در

75%  

 معلمان مشارکت درصد

 نظر تبادل و بحث در

 در يريگ ميوتصم

 :مدرسه مسائل خصوص

75%  

تعداد جلسا ت 

 :تشکيل شده

00 1%   

 شده حل مسائل تعداد

 :نهيزم هر در

90 %   

 مشارکت درصد

 و بحث در معلمان

 ميوتصم نظر تبادل

 خصوص در يريگ

 :مدرسه مسائل

100%  

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 صورت تنظيم و جلسات منظم تشکيل -1

 مصوبات براساس معلمان يشورا جلسات

 :پرورش و آموزش عالی شوراي

جلسه  10تنظیم تقویم اجرایی با پیش بینی -

شورای دبیران و اطالع رسانی زمان و دستورهر 

 جلسه به تمامی کارکنان 

 تنظیم صورتجلسات و ثبت مصوبات-

 بين در همکاري هاي گروه تشکيل -2

 شوراي مباحث سازي غنی براي معلمان

 :معلمان

تبیین نقش دپارتمان های آموزشی در اولین -

 جلسه شورای دبیران 

 برگزاری جلسات گروه های درسی  -

  تنظیم صورتجلسات-

 در يريگ ميتصم و نظر تبادل و بحث -3

 هاي زمينه در مدرسه مسائل خصوص

 هنري، پژوهشی، فرهنگی، آموزشی،

 آسيب از پيشگيري اي، مشاوره پرورشی،

 سالمت و بهداشت ورزشی، اجتماعی، هاي

 :  شورا وظايف با مطابق

بررسی مسائل آموزشی و فرهنگی و پژوهشی -

در شورای دبیران و ارائه راهکار مناسب توسط 

 همکاران 

 ثبت مصوبات و راهکارها -

 تعیین مسئول پیگیری هر راهکار-

ثبت مستندات اقدام های هر مصوبه و ارزیابی  -

 پس از اجرا

 

 1/4/1401از 

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/50

 

 حق الثبت 

 دانش آموزان

 

 فاطمه مراتی

معاون 

 آموزشی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهشی
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توسعه مشارکتها معیار :   ظرفیت سازی در توسعه همکاری ها : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
 موجودوضع

 )خودارزیابی ( 
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

3 

 شيافزا

 يکارآمد

 درون يشوراها

 و يا مدرسه

 فرهنگ توسعه

 کارگروهی

 (ازيامت104)  

 به و ینيب شيپ

 و ساز يريکارگ

 شيافزا يکارها

 يشورا  يکارآمد

 يآموز دانش

 (ازيامت 34)

 شرکت آموزان دانش درصد100

 انتخابات در کننده

 هشد تشکيل جلسات تعداد100

 دانش تيرضا درصد100

 يشورا عملکرد از آموزان

 يآموز دانش

 دانش مشارکت درصد100

 برنامه اجراي در آموزان

 يها نهيزم در یاتيعمل

 فرهنگی، پرورشی، آموزشی،

 تربيت هنري، اي، مشاوره

 یاجراي امور و سالمت بدنی،

 دانش مشارکت درصد100

 جيبس هاي فعاليت در آموزان

 يآموز دانش

 دانش مشارکت درصد100

 ئتيه هاي درفعاليت آموزان

 يآموز دانش یمذهب هاي

 دانش مشارکت درصد100

 انجمن هاي درفعاليت آموزان

 یاسالم

 دانش مشارکت درصد100

 هاي فعاليت در آموزان

 شتازانيپ

 آموزان دانش درصد

 در کننده شرکت

 انتخابات

100% 

 تشکيل جلسات تعداد

 شده

100% 

 دانش تيرضا درصد

 عملکرد از آموزان

 يآموز دانش يشورا

100% 

 دانش مشارکت درصد

 اجراي در آموزان

 در یاتيعمل برنامه

 آموزشی، يها نهيزم

 فرهنگی، پرورشی،

 هنري، اي، مشاوره

 و سالمت بدنی، تربيت

 یاجراي امور

50% 

 دانش مشارکت درصد

 هاي فعاليت در آموزان

 يآموز دانش جيبس

25% 

 آموزان دانش درصد

 در کننده شرکت

 انتخابات

100% 

 جلسات تعداد

 شده تشکيل

100% 

 دانش تيرضا درصد

 عملکرد از آموزان

 يآموز دانش يشورا

100% 

 مشارکت درصد

 در آموزان دانش

 برنامه اجراي

 نهيزم در یاتيعمل

 آموزشی، يها

 فرهنگی، پرورشی،

 هنري، اي، مشاوره

 سالمت بدنی، تربيت

 یاجراي امور و

70% 

 مشارکت درصد

 در آموزان دانش

 جيبس هاي فعاليت

 يآموز دانش

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 :  يآموز دانش يشورا  انتخابات يبرگزار  -1

 پیش بینی و طرح در شورای مدرسه -

  13از اداره منطقه 1401دریافت شیوه نامه انتخابات سال -

 اعالم روز انتخابات به دانش آموزان  -

ثبت نام از کاندیداها و تمهید اقدامات الزم جهت انجام -

 برگزاری انتخابات -تبلیغات 

 رب يآموز دانش يشورا  منظم  فعاليت و ليتشک -2

 :پرورش و آموزش عالی شوراي مصوبات اساس

 تنظیم تقویم اجرایی توسط اعضای شورای دانش آموزی -

اطالع رسانی جلسات و دعوت از مسئولین مدرسه جهت -

 شرکت در جلسات شورا 

برگزاری جلسات شورای دانش آموزی طبق تقویم اجرایی -

 و ثبت صورت جلسات و مصوبات توسط منشی جلسه

 مدرسه عملياتی برنامه خصوص در رسانی اطالع -3

 (آموزان انشد با مرتبط) 

 شدان ترغيب کارهاي و ساز کارگيري به و تعيين -4

 يآموز دانش  شوراي   با همکاري براي آموزان

  در آموزان دانش توانايی و عالقمندي شناسايی -5

 اي، مشاوره فرهنگی، پرورشی، آموزشی، هاي زمينه

 ی :اجراي امور و سالمت بدنی، تربيت هنري،

 تهیه فرم نیازسنجی از عالئق تمامی دانش آموزان -

 تجزیه و تحلیل نتایج نیازسنجی ها -

 

 

 

 1/5/1401از 

 الی

1/5/14011 

 ریال 000/000/10
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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 دانش مشارکت درصد100

 هالل هاي درفعاليت آموزان

 احمر

 دانش مشارکت درصد

 هاي درفعاليت آموزان

 یمذهب هاي ئتيه

 يآموز دانش

25% 

 دانش مشارکت درصد

 هاي درفعاليت آموزان

 یاسالم انجمن

25% 

 دانش مشارکت درصد

 هاي فعاليت در آموزان

 شتازانيپ

25% 

 مشارکت درصد100

 آموزان دانش

 هالل هاي درفعاليت

 احمر
25% 

30% 

 مشارکت درصد

 آموزان دانش

 ئتيه هاي درفعاليت

 دانش یمذهب هاي

 يآموز

30% 

 مشارکت درصد

 آموزان دانش

 انجمن هاي درفعاليت

 یاسالم

30% 

 مشارکت درصد

 در آموزان دانش

 هاي فعاليت

 شتازانيپ

30% 

 مشارکت درصد100

 آموزان دانش

 هالل هاي درفعاليت

 احمر
30% 

شناسایی عالقه مندی دانش آموزان در زمینه های  -

تشکیل  -ها و اردوها فرهنگی،هنری،مسابقات و تشکل 

 بانک اطالعاتی از فرمهای تکمیل شده دانش آموزان

 دانش داوطلبانه مشارکت جذب و فرصت ايجاد -6

 :مدرسه هاي فعاليت در آموزان

طرح موضوع در جلسه شورای مدرسه ، طرح موضوع در -

 جلسه شورای دانش آموزی 

 اجرای طرح مدام -

 اجرای همیار معلم -

 نآموزا دانش مشارکت از يريگ بهره و کار تقسيم -7

 هاي زمينه در مدرسه عملياتی برنامه اجراي در

  بدنی، تربيت اي، مشاوره پرورشی،  آموزشی،

 :اداري امور و سالمت و بهداشت

 معرفی طرح مدام به دانش آموزان -

 و همیار معلم و ثبت مستندات طرح مداماجرا  -

 دانش یمذهب هاي ئتيه سازي فعال و تشکيل -8

 و آموزي دانش شوراي ذيل هاي انجمن ، يآموز

 احمر، هالل ،،مهدويت يآموز دانش جيبس)  ها تشکل

 :(شتازانيپ ،یاسالم انجمن

 برگزاری جلسه معارفه و معرفی فعالیت های مهدویت-

زان و«انتخاب سرگروه و تقسیم کار جهت فعالیت دانش آ -

 درگروه مهدویت

ایجاد ساز و کار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در -

ساعات غیر رسمی برای تشکلها ، کانونها و انجمنهای دانش 

 آموزی 

آگاهی بخشی اعضای شورای دانش آموزی در خصوص  -

 نقش انجمن ها توسط معاونان فرهنگی

دینی،فرهنگی،ورزشی،علمی،قرآن و  تشکیل انجمن های -

نماز و ...( در شورای دانش آموزی و جذب دانش آموزان 

 داوطلب توسط مسئول هر انجمن 

شرح وظایف هریک از انجمن های شورای دانش آموزی -

 مطابق با دستورالعمل ابالغی شوراها

 در راستای فرهنگ نیکوکاری تشکیل انجمن صفید  –

 نجمن ها پژوهشیبرگزاری جلسه معارفه ا -

 ناب انجمن پژوهشی توسط دانش آموزاانتخ - 
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توسعه مشارکتها معیار :   ظرفیت سازی در توسعه همکاری ها : هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

تامین محل 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

4 

 یکارآمد شیافزا

 درون یشوراها

 و یا مدرسه

 فرهنگ توسعه

 کارگروهی

 (ازیامت104)  

 به و ینیب  شیپ

 یسازوکارها یریکارگ

 انجمن یکارآمد شیافزا

 توانمند و انیمرب و اءیاول

 (ازیامت5/35) اءیاول یساز

 تقدیر که فعال یاولیا سرانه100

 5.اند شده

 در کننده شرکت یایاول درصد100

 یعموم یها مجمع

 در اءیاول مشارکت درصد100

 مربیان و اولیا انجمن انتخابات

 عملکرد از اولیا رضایت درصد100

 مربیان و اولیا، انجمن

 تصمیم در اعضا مشارکت درصد100

 برنامه بر نظارت و اجرا گیری،

 مدرسه عملیاتی

 در اولیاء فعال مشارکت درصد100

 یتخصص یها کارگروه

 یاولیا که هایی زمینه تعداد100

 .اند شده تقدیر ها زمینه آن در فعال

 

 در کننده شرکت یایاول

 یعموم یها مجمع

75% 

 انتخابات در اءیاول مشارکت

 مربیان و اولیا انجمن

75% 

 عملکرد از اولیا رضایت

 مربیان و اولیا، انجمن

100% 

 تصمیم در اعضا مشارکت

 بر نظارت و اجرا گیری،

 مدرسه عملیاتی برنامه

100% 

 فعال مشارکت درصد100

 یها کارگروه در اولیاء

 یتخصص

100% 

 که هایی زمینه تعداد100

 ها زمینه آن در فعال یاولیا

 اند شده تقدیر

100% 

 

 در کننده شرکت یایاول

 یعموم یها مجمع

80% 

 در اءیاول مشارکت

 و اولیا انجمن انتخابات

 مربیان

90% 

 عملکرد از اولیا رضایت

 مربیان و اولیا، انجمن

100% 

 تصمیم در اعضا مشارکت

 بر نظارت و اجرا گیری،

 مدرسه عملیاتی برنامه

100% 

 مشارکت درصد100

 کارگروه در اولیاء فعال

 یتخصص یها

80% 

 هایی زمینه تعداد100

 آن در فعال یاولیا که

 اند شده تقدیر ها زمینه

100% 

 های سرفصل درصد100

 جلسات یبرا یانتخاب

 براساس خانواده، آموزش

 و نظرسنجی جینتا

 یابالغ یها سرفصل

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 : اولياء عمومی مجمع جلسات برگزاري -1

 تهیه دعوتنامه جهت برگزاری مجمع عمومی -

 ثبت صورجلسات مجمع  -

و ارائه گزارش توسط  دعوت از اساتید مجرب -

 مدیر و رئیس انجمن

 :نايمرب و اياول انجمن انتخابات يبرگزار -2

تعیین روز انتخابات در آخرین جلسه انجمن اولیا -

 (10/7/1401)بر اساس شیوه نامه 

فراخوان جهت عضویت در انجمن اولیا و مربیان  -

 در تارنمای مدرسه 

ه دعوتنامه ارائ -ارائه سوابق داوطلبان در تارنما  -

 مراسم به اولیا

 عملياتی برنامه خصوص در رسانی اطالع -3

 : مدرسه

 درج برنامه عملیاتی در تارنمای مدرسه -

تبیین برنامه عملیاتی در جلسات نجمن اولیا و  -

 مربیان و مشارکت ایشات در تدوین برنامه

ارائه گزارش ماهانه از فعالیت های مدرسه  -

منطبق بر برنامه عملیاتی در جلسات انجمن اولیا 

 و مربیان

 ثبت صورتجلسات مربوطه -

 و اوليا انجمن  منظم فعاليت و ليتشک-4

 : مربيان

تدوین تقویم اجرایی جلسات انجمن و تشکیل -

ماهانه جلسات به صورت منظم ، ثبت مستندات و 

 ر جلسهصورتجلسات ه

 

 1/4/1401از 

 الی

1/4/14011 

 ریال792/134/437/3
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 

 فاطمه مراتی

معاون 

 آموزشی
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4 

 شيافزا

 يکارآمد

 درون يشوراها

 و يا مدرسه

 فرهنگ توسعه

 کارگروهی

 (ازيامت104)  

 به و ینيب  شيپ

 يسازوکارها يريکارگ

 يکارآمد شيافزا

 انيمرب و اءياول انجمن

 اءياول يساز توانمند و

 (ازيامت5/35)

 یانتخاب هاي سرفصل درصد100

 خانواده، آموزش جلسات يبرا

 و نظرسنجی جينتا براساس

 یابالغ يها سرفصل

 در اءياول شرکت درصد100

 خانواده آموزش جلسات

 مباحث از اءياول تيرضا درصد100

 آموزش جلسات در شده ارائه

 خانواده

 در کننده شرکت اوليا درصد100

 سخنرانی جلسات

 اشتراك يدارا اءيياول درصد100

 پيوند مجله

 يها خانواده یمعرف درصد100

 مراکز به ، شده شناسايی

 مشاوره و راهنمايی

 هاي سرفصل درصد100

 جلسات يبرا یانتخاب

 براساس خانواده، آموزش

 و نظرسنجی جينتا

 یابالغ يها سرفصل

100% 

 جلسات در اءياول شرکت

 خانواده آموزش

75% 

 از اءياول تيرضا درصد100

 در شده ارائه مباحث

 خانواده آموزش جلسات

 در کننده شرکت اوليا

 سخنرانی جلسات

80% 

 اشتراك يدارا اءيياول 

 پيوند مجله

10% 

 يها خانواده یمعرف 

  شناسايی

 راهنمايی مراکز به ، شده

 مشاوره و

1% 

 در اءياول شرکت

 آموزش جلسات

 خانواده

80% 

 تيرضا درصد100

 ارائه مباحث از اءياول

 جلسات در شده

 خانواده آموزش

 در کننده شرکت اوليا

 سخنرانی جلسات

90% 

 يدارا اءيياول 

 پيوند مجله اشتراك

20% 

 يها خانواده یمعرف 

  شناسايی

 مراکز به ، شده

 مشاوره و راهنمايی

1% 

 در ومربيان اوليا انجمن ياعضا مشارکت -5

 همدرس عملياتی برنامه ياجرا گيري، تصميم

 :آن ياجرا حسن  بر نظارت و

شناسایی تخصصها و مهارت های اولیا با بهره -

 گیری از بانک اطالعاتی
دریافت نظرات اولیا در جلسات عمومی و آموزش -

 خانواده

 انتخاب همیار پژوهشی از میان اولیای عالقمند -

بررسی نامه های صندوق پیشنهادها و -

 پاسخگویی به آنها

 یل جلسات همفکریتشک -

  در اوليا توانايی و عالقمندي شناسايی -6

 پرورشی، آموزشی، هاي زمينه

  رامو و سالمت بدنی، تربيت فرهنگی،هنري،

 :اجرايی

تشکیل بانک اطالعاتی اولیا و تکمیل اطالعات در -

جهت شناسایی ظرفیت های اولیا در زمینه 

 آموزشی،پژوهشی،فرهنگی،بهداشتی و مالی 

و جمع بندی کار  3-1نمونه برگ شماره ارائه -

 برگ

استفاده از اولیای توانمند و عالقه مند در -

فعالیتهای آموزشگاه متناسب با برنامه ها از طریق 

 گزارش نرم افزار بانک اطالعاتی

 هاي کارگروه در اولياء ظرفيت از استفاده -7

 /پرورشی و دينی:   شامل یمهارت و تخصصی

 و بدنی تربيت/  فناوري و علمی/  یاجتماع

 عمرانی مالی،/  برنامه فوق و هنري/  بهداشت

 : رفاهی و

شناسایی تخصص ها و مهارت های اولیا با بهره -

 گیری از بانک اطالعاتی 

تشکیل جلسات آگاهی بخشی برای مشارکت  -

 حداکثری اولیا

 دعوت از اولیا در موارد مختلف -

 ايه زمينه در فعال ياوليا از ليستی تهيه -8

 فناوري، و علمی ،یاجتماع پرورشی، و دينی

 

 

 

 

 

 

1/6/1401 

 

 

 

 

 

 1/7/1401ز ا

 الی

1/4/14011 
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 ه،برنام فوق و هنري بهداشت، و بدنی تربيت

  رفاهی و عمرانی و مالی

:  يها نهيزم در فعال  ياياول از تقدير -9

 فناوري، و علمی  ،یاجتماع پرورشی، و دينی

 ه،برنام فوق و هنري بهداشت، و بدنی تربيت

 روش از استفاده با رفاهی و عمرانی و مالی

 :  مختلف هاي

 تقدیر در شورای -تقدیر در انجمن اولیا و مربیان -

تقدیر در مناسبت ها و ایام ا... با حضور  -دبیران 

دانش آموزان ، انعکاس خدمات ویژه اولیا در 

 13تارنمای مدرسه و فصلنامه ، ارسال به منطقه 

 برای انعکاس در تارنمای منطقه

 موضوع خصوص در اءيلاو از ینظرسنج -10

 :خانواده آموزش جلسات

تنظیم برگه نیازسنجی جهت تعیین الویت سر -

فصل های جلسات آموزشی ، تعیین سر فصل های 

 جلسات آموزش خانواده بر اساس نیازسنجی

 موضوع  بندي اولويت و يبند جمع -11

 یسنج نظر براساس خانواده آموزش جلسات

 ی ابالغ يها سرفصل         و

 آموزش جلسات هاي سرفصل تعيين -12

 شده انجام بندي اولويت     اساس بر خانواده

 خانواده آموزش هاي دوره برگزاري -13

 :مختلف هاي زمينه در نيازسنجی براساس

عنوان سر فصل  10برنامه ریزی جهت برگزاری -

 جلسه آموزش خانواده 10در طی 

 خانواده آموزش دوره نامهيگواه ياعطا -14

 اءياول به

 : تخصصی سخنرانی  جلسات برگزاري -15

 ثبت مستند سخنرانی ها در تارنمای مدرسه-

 سؤاالت نيتر مهم برگ نمون ليتکم -16

 اءياول مطروحه

 آسيب هاي خانواده معرفی و شناسايی -17

 مشاوره و راهنمايی مراکز به زا آسيب و پذير

 :خانواده
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 جذب مشاوران مجرب -

 تنظیم تقویم اجرایی جلسات مشاوره -

تمهید مقدمات الزم جهت حضور اولیا در جلسات -

 مشاوره فردی و گروهی

 برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی-

شناسایی خانواده های در معرض آسیب و معرفی -

آنان به مشاوران بالینی مدرسه ، برگزاری جلسات 

شناسایی مشاوره فردی برای اولیا و دانش آموزان 

 شده

ارجاع دانش آموزان شناسایی شده در صورت -

 لزوم به مراجع ذی صالح
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توسعه مشارکتها معیار :   ظرفیت سازی در توسعه همکاری ها : 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

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) 

 با موجود مسائلحل کليه 

 ها، سازمان مراکز، مشارکت

  مؤسسات ها، ارگان نهادها،

 مشارکت با که یمسائل

 ها، سازمان مراکز،

 ها، ارگان نهادها،

 است شده حل مؤسسات
20% 

 مشارکت با که یمسائل

 ها، سازمان مراکز،

 ها، ارگان نهادها،

 شده حل مؤسسات

 است
25% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات مدرسه :
 با ارتباط و ها ظرفيت شناسايی -1

 مؤسسات ها، ارگان نهادها، ها، مراکز،سازمان

 : ...و

تشکیل بانک اطالعاتی سازمان های ذی ریط با -

 توجه به تجارب سالهای گذشته 

 استفاده از اولیا جهت شناسایی سازمانها  -

برقراری ارتباط با سازمانها جهت استفاده از -

 ظرفیتها

 و اعتماد جلب و ارتباطی پل ايجاد -2

 ها، ارگان ها، سازمان مراکز، همکاري

 :    مدرسه مسائل حل يبرا...و مؤسسات

تمهید مقدمات الزم جهت استفاده از توانمدیهای -

مراکز برون سازمانی و نهادهای علمی کشور 

)شهرداری ، مسئوالن شهرک ، سازمان آنشنشانی 

، هالل احمر ، ورزشگاه زینبیه ، بهداشت شرق ، 

 (مسجد کوی زینبیه و نهادهای علمی کشور

 1/4/1401از 

 الی

1/4/1402 

- 

 

- 

 

 علیپوررقیه 

 معاون مالی

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهش
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 مورد نیاز اعتبار

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 صيتخص و يیجانما

 مدرسه يفضا مناسب

 ها تيفعال به

 (ازيامت 2) 

 از نهيبه استفاده درصد100

 مدرسه در موجود يفضاها

 يفضاها از نهيبه استفاده

 مدرسه در موجود
100 %   

 از نهيبه استفاده

 در موجود يفضاها

 مدرسه
100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:

 

 مناسب صيتخص و عيتوز ،يیشناسا -1

     ها تيفعال به موجود، يفضاها

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 حق الثبت ریال90000000

 دانش آموزان

 عليپوررقيه 

 معاون مالی
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  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

2 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 يفناور سيستم نيتأم

 ارتباطات و اطالعات

 (ازيلمت 2) 

 زاتيتجه نيتأم درصد 100

 یکيالکترون

 نياز مورد

 زاتيتجه نيتأم درصد

 یکيالکترون

 نياز مورد
100%   

 زاتيتجه نيتأم درصد

 یکيالکترون

 نياز مورد
100%   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 داستاندار یکيالکترون زاتيتجه یبررس -1

 :ازين مورد و موجود

طرح موضوع در شورای مدرسه و شورای مدرسه  -

 و دبیران

 و داخل بالقوه هاي ظرفيت شناسايی -2

 :مدرسه از خارج

پایش ظرفیت های مدرسه و لیست ظرفیت های  -

بالقوه داخلی ، پایش ظرفیت های برون سازمانی 

 در خصوص فضاهای الکترونیکی

 :ازين مورد یکيالکترون تجهيزات هيته -3

تهیه تجهیزات الکترونیکی براساس لیست  -

 نیازسنجی همکاران و مصوبه شورای مالی مدرسه

 رايانه: -4

تجهیز و تهیه رایانه متناسب با اهداف  -

 پژوهشی و کارگاهی مدرسه-آموزشی

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 ریال2.000.000.000
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقيه عليپور

 معاون مالی

نسرين 

 رضوانی

معاون 

 فناوري
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 و ایمنیتوسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات  :  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

3 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات ، فضا تامين

 استاندارد ساتيتأس و

 ميز،) درس کالس يبرا

 و تخته پرده، نيمکت،

 و راهروها اط،يح ،...(

 (ازيامت 8) بام پشت

- دانش رضايت درصد100     -1

 کميت و کيفيت از آموزان

 کالس تأسيسات و تجهيزات

 درس

 آموزان -دانش تيرضا درصد100

 در هوا هيتهو و نور زانيم از

 درس کالس

 آموزان -دانش رضايت درصد100

 در تأسيسات و تجهيزات از

 حياط و راهروها

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100

 اب متناسب استاندارد، ساتيتأس

 آموزان دانش تعداد

درصد تأمين فضا، 

تجهيزات و تأسيسات 

استاندارد، متناسب با 

 :تعداد دانش آموزان

100%   

درصد رضايت دانش 

آموزان از کيفيت و 

کميت تجهيزات و 

 :تأسيسات کالس درس

90%   

درصد رضايت دانش 

آموزان از ميزان نور و 

تهويه هوا در کالس 

 :درس

100%   

درصد رضايت دانش 

آموزان از تجهيزات و 

تأسيسات در راهروها و 

 :حياط

100 %   

درصد تأمين فضا، 

تجهيزات و تأسيسات 

استاندارد، متناسب با 

 :تعداد دانش آموزان

100 %   

دانش درصد رضايت 

آموزان از کيفيت و 

کميت تجهيزات و 

تأسيسات کالس 

 :درس

100 %   

درصد رضايت دانش 

آموزان از ميزان نور و 

تهويه هوا در کالس 

 :درس

100 %   

درصد رضايت دانش 

آموزان از تجهيزات و 

تأسيسات در راهروها 

 :و حياط

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:اقدامات 
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

       : ازين مورد و موجود استاندارد

 تهیه چک لیست کنترل  -

 با متناسب استاندارد تجهيزات هيته -2

 : آموزان دانش رشد طيشرا و یسن دوره

تهیه دائم چک لیست کنترل شرایط ایمنی -

 مدرسه براساس استانداردها

مداوم جعبه کمکهای اولیه و کپسول کنترل -

آتش نشانی)سالی یکبار(، سیم کشی ها ، 

پریزها،رابط های ایمن و وسایل گرمایشی و 

 سرمایشی

 فضاي  براي الزم استانداردهاي رعايت -3

 و بام راهروها،پشت اط،يح درس، هاي کالس

... : 

تهیه چک لیست و کنترل ساختمان مدرسه از -

جهت سنجش نواقص پس از جهت ایمنی و اقدام 

 شناسایی

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 حق الثبت  ریال1000000

 دانش آموزان

 رقيه عليپور

 معاون مالی

 ليال افشار

 معاون پايه
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  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

4 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تأمين) منابع مديريت

 و تجهيزات  فضا،

 استاندارد ساتيتأس

  درآزمايشگاه

 (ازيامت 6)

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100

 استاندارد ساتيتأس

 تعداد با متناسب ،یشگاهيآزما

آموزان دانش  

 از معلمان رضايت درصد100

 تجهيزات کميت و کيفيت

 آزمايشگاهی

 از آموزان دانش رضايت درصد100

 و تجهيزات کميت و کيفيت

 شگاهيآزما تأسيسات

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،یشگاهيآزما استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

 معلمان رضايت درصد -2

  کميت و کيفيت از

 آزمايشگاهی  تجهيزات

100 %   

 دانش رضايت درصد -3

 و کيفيت از آموزان

  و تجهيزات کميت

 شگاهيآزما تأسيسات

100 %   

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 استاندارد

 متناسب ،یشگاهيآزما

 آموزان دانش تعداد با

100 %   

 رضايت درصد -2

 و کيفيت از معلمان

  تجهيزات  کميت

 آزمايشگاهی

100 %   

 رضايت درصد -3

 از آموزان دانش

 کميت و کيفيت

 تأسيسات  و تجهيزات

 شگاهيآزما

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

 : ازين مورد و موجود استاندارد

بررسی فضا،تجهیزات و تاسیسات استاندارد -

 موجود و مورد نیاز براساس اهداف و شرایط مدرسه     

 با متناسب استاندارد، تجهيزات هيته -2

 رشد طيشرا و یسن دوره درسی، يها کتاب

 : آموزان دانش

 آموزشی و پژوهشینیاز سنجی از دبیران -

هیه لیست و اولویت بندی تجهیزات مورد نیاز -

 براساس تعداد دانش آموزان و دروس هر پایه

 تهیه تجهیزات براساس اولویتها-

 فضاي  براي الزم استانداردهاي رعايت -3

 : آزمايشگاه

هیه چک لیست ملزومات ایمنی متناسب با هر ت-

 یک از آزمایشگاه ها

 رفع نواقص موجود-

 شارژ کپسول آتش نشانی-

 تجهیز امکانات ایمنی-

 کنترل مستمر به لحاظ ایمنی فضا و تجهیزات-

 

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 حق الثبت ریال20.000.000

 دانش آموزان 

 رقيه عليپور

 معاون مالی

شيرين 

 محرابيان

مسئول 

 آزمايشگاه
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 استانداردهای 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) 

 از آموزان دانش رضايت درصد100

 و تجهيزات کميت و کيفيت

 تاسيسات

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100

 ،یکارگاه استاندارد ساتيتأس

آموزان دانش تعداد با متناسب  

 از معلمان رضايت درصد100

 تجهيزات کميت و کيفيت

 کارگاهی

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،یگاهکار استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

 معلمان رضايت درصد -2

  کميت و کيفيت از

 گاهیکار  تجهيزات

100 %   

 دانش رضايت درصد -3

 و کيفيت از آموزان

  و تجهيزات کميت

 کارگاهی  تأسيسات

100 %   

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،یگاهکار استاندارد

 تعداد با متناسب

 آموزان دانش

100 %   

 رضايت درصد -2

 و کيفيت از معلمان

  تجهيزات  کميت

 گاهیکار

100 %   

 رضايت درصد -3

 از آموزان دانش

 کميت و کيفيت

  تأسيسات  و تجهيزات

 کارگاهی

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:اقدامات 
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

 : ازين مورد و موجود استاندارد

بررسی فضا ، تجهیزات و تاسیسات موجود و -

مورد نیاز بر اساس اهداف و شرایط 

 )مدرسه)پژوهش محور بودن فعالیتها

 با متناسب  استاندارد، تجهيزات هيته -2

 رشد طيشرا و یسن دوره درسی،  يها کتاب

 : آموزان دانش

 نیازسنجی دبیران آموزشی و پژوهشی-

هیه لیست و الویت بندی تجهیزات مورد نیاز بر ت-

 اساس تعداد دانش آموزان و دروس هر پایه

 تهیه تجهیزات بر اساس الویتها-

 فضاي  براي الزم استانداردهاي رعايت -3

 کارگاه

تهیه چک لیست ملزومات ایمنی متناسب با هر -

 از کارگاههایک 

 رفع نواقص موجود-

 شارژ کپسول آتش نشانی-

 تجهیز امکانات ایمنی-

 کنترل مستمر به لحاظ ایمنی فضا و تجهیزات-

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

--- --- 

 رقيه عليپور

 معاون مالی

شيرين 

محرابيان 

مسئول 

 آزمايشگاه
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 فضا ، تجهیزات و ایمنی توسعه استانداردهای :  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

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

...( و ورزشی زمينهاي

 (ازيامت 6)

 زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100    

 ،یورزش استاندارد ساتيتأس و

 آموزان دانش تعداد با متناسب

 از معلمان رضايت درصد100    

 ورزشی تجهيزات کميت و کيفيت

 آموزان دانش رضايت درصد100    

 و تجهيزات کميت و کيفيت از

 یورزش تأسيسات

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،ورزشی استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

 معلمان رضايت درصد -2

  کميت و کيفيت از

 ورزشی  تجهيزات

100 %   

 دانش رضايت درصد -3

 و کيفيت از آموزان

  و تجهيزات کميت

 ورزشی  تأسيسات

100 %   

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،ورزشی استاندارد

 تعداد با متناسب

 آموزان دانش

100 %   

 رضايت درصد -2

 و کيفيت از معلمان

  تجهيزات  کميت

 ورزشی

100%   

 رضايت درصد -3

 از آموزان دانش

 کميت و کيفيت

  تأسيسات  و تجهيزات

 ورزشی

100 %   

اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر  حداقل* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

 : ازين مورد و موجود استاندارد

بررسی فضا، تجهیزات و تأسیسات استاندارد -

موجود و مورد نیاز بر اساس اهداف و شرایط 

 مدرسه    

 ،درسی کتاب با متناسب تجهيزات هيته -2

 : آموزان دانش رشد طيشرا و یسن دوره

تهیه لیست ملزومات مورد نیاز ورزشی با توجه -

 به نیازسنجی دبیران ورزش

 فضاهاي براي الزم استانداردهاي رعايت -3

 : ورزشی

تهیه چک لیست ملزومات ایمنی مناسب سالن -

 ورزشی

 رفع نواقص موجود-

 تجهیز امکانات ایمنی-

  ایمنی فضا و تجهیزاتکنترل مستمر به لحاظ -

 تهيه و تامين لوازم ورزشی در مسابقات :-4

دریافت فرم نیازسنجی از ملزومات مسابقات -

 و تهيه آن ورزشی از دبیران

 

 

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 
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 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقيه عليپور

 معاون مالی

 افشارليال 

 معاون پايه
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  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

7 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 و فضا،تجهيزات تأمين

 استاندارد ساتيتأس

 کتابخانه يبرا

 ( ازيامت 4)

 از آموزان دانش رضايت درصد100

 مطالعاتی منابع از استفاده زانيم

 کتابخانه در موجود تجهيزات و

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100

 کتابخانه، استاندارد ساتيتأس

 آموزان دانش تعداد با متناسب

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 کتابخانه، استاندارد

 انشد تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

  رضايت درصد -2

 زانيم از آموزان دانش

 منابع از استفاده

  تجهيزات و مطالعاتی

 کتابخانه در موجود

100 %   

 نيتأم درصد -1

 و زاتيتجه فضا،

 ساتيتأس

 استاندارد

 بمتناس کتابخانه،

 انشد تعداد با

 آموزان

100 %   

  رضايت درصد -2

 از آموزان دانش

 از استفاده زانيم

 و مطالعاتی منابع

 موجود  تجهيزات

 کتابخانه در

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 استاندارد ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

 ازين مورد و موجود

 کتاب محتواي با متناسب اطالعاتی منابع هيته -2

 : آموزان دانش رشد طيشرا و یسن دوره درسی، هاي

 ایجاد تناسب تعداد هر عنوان کتاب با تعداد دانش آموزان-

 )تعداد نسخه 11482 -عنوان کتاب  8051)تعداد 

میزهای کتابخانه مناسب و متناسب با وسعه ی تعداد ت-

 فضای فیزیکی کتابخانه بر اساس تعداد دانش آموزان

 به روز رسانی نرم افزار کتابخانه-

 : کتابخانه فضاي  براي الزم استانداردهاي رعايت -3

 تهیه چک لیست ملزومات ایمنی متناسب کتابخانه-

 رفع نواقص موجود-

 تجهیز امکانات ایمنی-

 مستمر به لحاظ ایمنی فضا و تجهیزاتکنترل -

 بعمنا و فضا از مطلوب استفاده يبرا  ريزي برنامه -4

 : کتابخانه یمطالعات

 تنظیم لیست کتابهای گروه سنی دانش آموزان-

 به روز رسانی و تهیه کتاب های جدید-

تخصیص منابع مالی و تصویب در شورای مالی جهت -

 خرید کتاب و ملزومات کتابخانه
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 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

 

 

سعيده 

 پاليزوانی

مسئول 

 کتابخانه
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
 موجودوضع

 )خودارزیابی ( 
 زمان اجرا اقدامات مورد  انتظارهدف  

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

8 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 فضا، تأمين

 و تجهيزات

 ساتيتأس

 يبرا استاندارد

 نمازخانه

 (ازيامت 4) 

 فضا، نيتأم درصد100

 ساتيتأس و زاتيتجه

 نمازخانه، استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

 رضايت درصد100    

 کيفيت از آموزان- دانش

 و فضا از استفاده زانيم و

 در موجود زاتيتجه

 نمازخانه

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 ،نمازخانه  استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

 دانش رضايت درصد -2

 زانيم و کيفيت  از آموزان

 زاتيتجه و فضا از استفاده

 نمازخانه در موجود

100 %   

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 متناسب ،نمازخانه  استاندارد

 آموزان دانش تعداد با

100 %   

 دانش رضايت درصد -2

 زانيم و کيفيت  از آموزان

 زاتيتجه و فضا از استفاده

 نمازخانه در موجود

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 استاندارد ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

  ازين مورد و موجود

 هدور درسی، کتاب با متناسب تجهيزات هيته -2

 : آموزان دانش رشد طيشرا و یسن

 تهیه چک لیست ملزومات  -

 تهیه ملزومات بر اساس استاندارد ها -

 فضاهاي براي الزم استانداردهاي رعايت -3

 نمازخانه :

 تجهیز و استاندارد سازی فضای فیزیکی نمازخانه -

 و تعویض پنجره هازیباسازی نمازخانه  -

 و ایمنی و بهداشت کنترل تجهیزات از نظر تعداد -

 : ... و ادعيه قران، هاي کتاب هيته -4

تهيه برد ويزه نمازخانه )نصب مطالب مهم -5

 درخصوص نماز (

 تهيه جانمازهاي يک دست ومرتب وزيبا  -6
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 ريال 200.000.000
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقيه عليپور

 معاون مالی

مهرنوش 

 سليمانی

معاون 

 فرهنگی

 

 

 

 



 1401-1402بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه    )دوره دوم متوسطه( 4فرزانگان برنامه عملیاتی مدرسه

55 
 

 

 

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

 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

9 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 فضا، تامين

 و تجهيزات

 ساتيتأس

 يبرا استاندارد

 سالم تغذيه پايگاه

 (ازيامت 8)

 نيتأم درصد100    

 و زاتيتجه فضا،

 استاندارد ساتيتأس

 سالم، هيتغذ گاهيپا

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

 رضايت درصد100    

 فضا از آموزان- دانش

 و موجود زاتيتجه و

 پايگاه بهداشت رعايت

سالم تغذيه  

 رضايت درصد100    

 زاتيتجه و فضا از اوليا

 رعايت و موجود

 تغذيه پايگاه بهداشت

 سالم

 تيرعا درصد100    

 مواد هيته در بهداشت

  يیغذا

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 م،سال هيتغذ گاهيپا استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

 دانش رضايت درصد -2

  زاتيتجه و فضا  از آموزان

 بهداشت رعايت و موجود

 سالم تغذيه پايگاه

100 %   

 از معلمان رضايت درصد -3

  تجهيزات  کميت و کيفيت

 ورزشی

100 %   

 دانش رضايت درصد -4

 کميت و کيفيت از آموزان

  تأسيسات  و تجهيزات

 ورزشی

100 %   

 فضا  از اوليا رضايت درصد -5

 رعايت و موجود  زاتيتجه و

 سالم تغذيه پايگاه بهداشت

100 %   

 در بهداشت تيرعا درصد -6

   يیغذا مواد هيته

100 %   

 

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 هيتغذ گاهيپا استاندارد

 تعداد با متناسب سالم،

 آموزان دانش

100 %   

 دانش رضايت درصد -2

  زاتيتجه و فضا  از آموزان

 بهداشت رعايت و موجود

 سالم تغذيه پايگاه

100 %   

 از معلمان رضايت درصد -3

  تجهيزات  کميت و کيفيت

 ورزشی

100 %   

 دانش رضايت درصد -4

 کميت و کيفيت از آموزان

  تأسيسات  و تجهيزات

 ورزشی

100 %   

  از اوليا رضايت درصد -5

 و موجود  زاتيتجه و فضا

 پايگاه بهداشت رعايت

 سالم تغذيه

100 %   

 بهداشت تيرعا درصد -6

   يیغذا مواد هيته در

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 استاندارد ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

  ازين مورد و موجود

 رعايت با نياز مورد تجهيزات و فضا  تأمين -2

 : بهداشتی استانداردهاي

لیست ملزومات پایگاه تغذیه سالم با رعایت  تهیه چک-

 استانداردهای بهداشتی

بررسی و کنترل ماهانه ، تهیه ملزومات بر اساس چک  -

 لیست

 طيشرا در يیغذا مواد از ينگهدار و يبند طبقه -3

 : سالم و یبهداشت

برگزاری جلسه توجیهی جهت تقسیم وظایف بین  -

 همکاران مسئول سالمت

 کنترل مستمر بهداشت کالس ها ، راهروها،حیاط،آبخوری -

 و سرویس بهداشتی و در و پنجره ها

 زیباسازی فضای پایگاه تغذیه سالم -

کنترل مستمر پایگاه تغذیه سالم از نظر سالمت و  -

 بهداشت

 گاهيپا در شده یغن و سالم يیغذا مواد عرضه -4

 : ها آن يانقضا خيتار به توجه و سالم هيتغذ

تهیه لیست مواد غذایی استاندارد طبق دستورالعمل پایگاه  -

 تغذیه سالم و نصب آن در پایگاه

عرضه روزانه موادغذایی طبق لیست ، کنترل سالمت مواد  -

 غذایی توسط معاونان

 نامهيگواه يدارا فرد توسط يیغذا مواد عرضه -5

 : سالمت

تهیه کارت سالمت برای کارکنان ، تهیه لباس برای  -

 یکارکنان خدمات
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 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقيه عليپور

 معاون مالی
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ایمنیمعیار : فضا ، تجهیزات و   توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  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 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات و فضا تأمين

 اتاق در استاندارد

 پرورشی

 (ازيامت 2)

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100

 اتاق استاندارد ساتيتأس

 یپرورش

 فضا، نيتأم درصد

 ساتيتأس و زاتيتجه

 یپرورش اتاق استاندارد

100 %   

 

 فضا، نيتأم درصد

 ساتيتأس و زاتيتجه

 اتاق استاندارد

 یپرورش

100 %   

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

     ازين مورد و موجود استاندارد

 استاندارد ساتيتأس و تجهيزات تأمين -2

  نياز مورد
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 رقيه عليپور --- ---

 معاون مالی

11 

 يساز آماده

 زاتيتجه و فضا

 در استاندارد

 مدرسه

 ( ازيامت 56) 

 تجهيزات و فضا تامين

 اتاق در استاندارد

 مشاوره

 (ازيامت 4) 

 آموزان دانش رضايت درصد100   

 اتاق به يافته اختصاص فضاي از

 مشاوره

 و زاتيتجه فضا، نيتأم درصد100 

 مشاور اتاق استاندارد ساتيتأس

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 مشاور اتاق استاندارد

100 %   

 

 دانش  رضايت درصد -2

 فضاي از آموزان

 اتاق به يافته اختصاص

 مشاوره

100 %   

 

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 مشاور اتاق استاندارد

100 %   

 

  رضايت درصد -2

 فضاي از آموزان دانش

 اقات به يافته اختصاص

 مشاوره

100 %   

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

        ازين مورد و موجود استاندارد

 استاندارد ساتيتأس و تجهيزات تأمين -2

  نياز مورد

 اختصاص اتاق مشاوره بالینی -

 مشاوره بالینیتأمین تجهیزات مورد نیاز اتاق  -
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 ريال13.000.000
 حق الثبت

 دانش آموزان 

رقيه 

 عليپور

 معاون مالی
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  هدف معیار : فضا ، تجهیزات و ایمنی

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات انتظارهدف  مورد  

 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

 فضا، نيتأم درصد100    

 استاندارد ساتيتأس و زاتيتجه

 تعداد با متناسب بهداشت، اتاق

آموزان دانش  

 دانش رضايت درصد100    

 و خدمات دريافت از آموزان

 هياول يها کمک

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 بهداشت، اتاق استاندارد

 دانش تعداد با متناسب

 آموزان

100 %   

 

 دانش  رضايت درصد -2

 دريافت از آموزان

 يها کمک و خدمات

 هياول

100 %   

 

 فضا، نيتأم درصد -1

 ساتيتأس و زاتيتجه

 اتاق استاندارد

 با متناسب بهداشت،

 آموزان دانش تعداد

100 %   

 

  رضايت درصد -2

 از آموزان دانش

 و خدمات دريافت

 هياول يها کمک

100 %   

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 ساتيتأس و زاتيتجه فضا، یبررس -1

  ازين مورد و موجود استاندارد

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

--- --- 

 رقيه عليپور

 معاون مالی

 ليال افشار

 معاون پايه
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 توسعه استانداردهای فضا ، تجهیزات و ایمنی :  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

13 

 يساز 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 ،

 يرهايمس راهرو،

 و ياضطرار خروج

 رهيغ

 فضا، یمنيا سطح درصد100

 مدرسه ساتيتأس و زاتيتجه

 از آموزان دانش رضايت درصد100

 تاسيسات و تجهيزات فضا، ايمنی

 مدرسه

 ايمنی از اوليا رضايت درصد100

 تاسيسات و تجهيزات فضا،

 مدرسه

 از کارکنان رضايت درصد100

 تاسيسات و تجهيزات فضا، ايمنی

 مدرسه

 یمنيا  درصد سطح -1

 و زاتيتجه فضا،

    مدرسه ساتيتأس

100 %   

 رضايت درصد     -2

 ايمنی از آموزان دانش

 و تجهيزات فضا،

     مدرسه تاسيسات

100 %   

 

 از اوليا رضايت درصد -3

 و تجهيزات فضا، ايمنی

   مدرسه تاسيسات

100 %   

   

 رضايت درصد -4

 فضا، ايمنی از کارکنان

 تاسيسات و تجهيزات

      مدرسه
100 %   

 

  درصد سطح -1

 زاتيتجه فضا، یمنيا

    مدرسه ساتيتأس و

100 %   

 رضايت درصد     -2

 از آموزان دانش

 تجهيزات فضا، ايمنی

     مدرسه تاسيسات و

100 %   

 

 رضايت درصد -3

 فضا، ايمنی از اوليا

 تاسيسات و تجهيزات

   مدرسه

100 %   

   

 رضايت درصد -4

 ايمنی از کارکنان

 و تجهيزات فضا،

      مدرسه تاسيسات
100 %   

   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 :  مدرسه هاي فضا سازي ايمن  و بررسی -1

هیه فرم استانداردهای فضای مدرسه و مشاوره با -

 مسئوالن آتش نشانی

 شناسایی فضاهای آسیب پذیر-

 :  مدرسه تجهيزات سازي ايمن  و بررسی -2

هیه وسایل و ابزار از مکانهای استاندارد و مورد -

 بتایید وزارت آ

 به لحاظ ایمنی کنترل وسایل و ابزار آموزشی-

 : مدرسه تاسيسات سازي ايمن  و بررسی -3

تهیه چک لیست و کنترل تاسیسات مدرسه از -

 جهت سنجش نواقص پس از شناسایی

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 ریال590645159
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 رقیه علیپور

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

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 ریال()به 

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

1 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 منابع مديريت-1

 (ازيامت 4) 

 تأمين زانيم انطباق درصد100    

 ازين مورد اعتبارات با یمال منابع

 مدرسه یاتيعمل برنامه ياجرا

 

 تأمين نحوه انطباق درصد100    

 مربوطه مقررات با یمال منابع

 یمال نابعم  انطباقدرصد

 اعتبارات با شده  نيتأم

 برنامه ياجرا ازين مورد

 مدرسه یاتيعمل

100 %   

 

 نحوه انطباق درصد 

 با یمال منابع تأمين

 مربوطه مقررات

100 %   

 

 نابعم  انطباقدرصد

 با شده  نيتأم یمال

 ازين مورد اعتبارات

 یاتيعمل برنامه ياجرا

 مدرسه

100 %   

 

 نحوه انطباق درصد 

 با یمال منابع تأمين

 مربوطه مقررات

100 %   

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 وردم اعتبارات منطقی برآورد و بينی پيش -1

 :مدرسه عملياتی برنامه اساس بر نياز

 ع در شورای مدرسه و شورای مالیطرح موضو -

 ،فرهنگی، پیش بینی هزینه های آموزشی  -

 عمرانی ،پژوهشی

 تهیه لیست صورت هزینه ها -

 تامین اعتبار -

 : مالی بالقوه هاي ظرفيت شناسايی-2

 دتهیه بانک اطالعاتی از اولیای توانمن -

 :مالی منابع تأمين سازوکارهاي تعيين-3

 طرح در شورای مدرسه

 موضوع در انجمن اولیا و مربیانطرح  -

شورای مالی و تصویب طرح های مربوطه در  -

 تخصیص منابع مالی

 اجرای طرح ها -

 ثبت مستندات و ثبت دقیق امور مالی -

 :مقررات چارچوب در مالی منابع تأمين-4

 طرح موضوع در شورای مالی -

توجه به دستورالعمل سمپاد و سرفصلهای هزینه  -

 -پژوهشی  -کرد شامل : هزینه های آموزشی 

 عمرانی و تجهیزات -فرهنگی 

 حساب به مالی  منابع تمامی واريز-5

 :مدرسه

واریز تمامی منابع مالی به حساب مدرسه از طریق 

دستگاه کارتخوان مدرسه و وصول  -فیش بانکی 

 چک

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 

--- 

 

--- 

 رقیه علیپور

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

 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

 مصارف مديريت-2

 (ازيامت 6) 

 يکردها نهيهز درصد100 انطباق

 مالی مقررات با یمال

 نهيهز انطباق درصد

 مقررات با یمال يکردها

 مالی

100 %   

 نهيهز انطباق درصد

 با یمال يکردها

 مالی مقررات

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 فمختل هاي فعاليت ميان اعتبارات توزيع -1

 فرهنگی، پرورشی، آموزشی،: هاي زمينه در

 و ايمنی بدنی، ،تربيت اي مشاوره هنري،

 :عمرانی سالمت،

توزیع اعتبارات میان فعالیت های مختلف در  -

زمینه های: آموزشی، پرورشی، فرهنگی، هنری، 

مشاوره ای ،تربیت بدنی، ایمنی و سالمت، عمرانی 

د و دستور بر اساس دستورالعنل مالی سمپا

  العملهای وزارتی

 رد عملياتی برنامه اساس بر هزينه صرف -2

 :مقررات چهارچوب

صرف هزینه بر اساس برنامه عملیاتی در  -

چهارچوب مقررات در مصوبات شورای مالی 

 مدرسه

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

--- --- 
 رقیه علیپور

 معاون مالی

 

 

 

 

 

 



 1401-1402بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه    )دوره دوم متوسطه( 4فرزانگان برنامه عملیاتی مدرسه

62 
 

 

اداریمعیار : مدیریت مالی و   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

3 

 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

  سامانه  مديريت-3

 مدرسه  حسابداري

 (ازيامت 4)

 مالی عملکرد درصد100 شفافیت

 مدرسه

 عملکرد شفافیت درصد

 مدرسه مالی

100 %   

 عملکرد شفافیت درصد

 مدرسه مالی

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 مالی رويدادهاي  موقع به و  صحيح ثبت -1

 مدرسه حسابداري سامانه در

 :مالی هاي صورت و دفاتر بستن -2

بستن دفاتر مالی طبق آیین نامه و هماهنگی با  -

  13اداره آموزش و پرورش منطقه 

 مالی هاي صورت و اسناد بايگانی -3

 :سنواتی

بایگانی اسناد و دفاتر مالی در کمدهای  -

 مخصوص طبق شیوه نامه

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

--- --- 
 رقیه علیپور

 معاون مالی

4 

 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 و عملکرد گزارش-4

 مالی هاي صورت

 به اوليا به مدرسه

 ساالنه صورت

 (ازيامت 4) 

 از اولياء درصد100رضايت 

 هاي صورت و عملکرد شفافيت

 مدرسه مالی

 از اولياء رضايت ددرص

 و عملکرد شفافيت

 مدرسه مالی هاي صورت

100 %   

 از اولياء رضايت ددرص

 و عملکرد شفافيت

 مالی هاي صورت

 مدرسه

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 صورت و عملکرد گزارش ميتنظ و هيته -1

 :مدرسه یمال يها

بار در سال و ارائه آن در  3تنظیم گزارش مالی  -

 مجامع عمومی

 عملکرد خصوص در اءياول به یرسان اطالع -2

 :مدرسه یمال يها صورت و

بار در سال و ارائه آن در  3تنظیم گزارش مالی 

 مجامع عمومی

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

--- 

 

--- 

 

 رقیه علیپور

 معاون مالی

 

 

 

 



 1401-1402بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه    )دوره دوم متوسطه( 4فرزانگان برنامه عملیاتی مدرسه

63 
 

 

 

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

 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 
 اجراي حسن

 و یمال امور

 پشتيبانی

 و اموال مديريت-5

 ها دارايی

 (ازيامت 8)

 دارايی و اموال درصد100 ثبت

 در اهدايی و شده خريداري هاي

 اموال سامانه

 در مقررات درصد100 تيرعا

 اموال انتقال

 تجهيزات و اموال درصد100 ريتعم

 ريتعم ازمندين

 اي ريتعم به ي درصد100 ازين عدم

 تجهيزات و اموال ضيتعو

 سال پنج طی در غيرمصرفی

 و اموال ثبت درصد -1

 خريداري هاي دارايی

  سامانه در اهدايی و شده

 اموال

100 %   

 و اموال ثبت درصد -2

 خريداري هاي دارايی

  سامانه در اهدايی و شده

 اموال

100 %   

 و اموال ريتعم درصد -3

 ريتعم ازمندين تجهيزات

100 %   

 به ازين عدم درصد -4

 و اموال ضيتعو اي ريتعم

  غيرمصرفی تجهيزات

 سال پنج طی در

100 %   

 و اموال ثبت درصد -1

 خريداري هاي دارايی

 در اهدايی و شده

 اموال  سامانه

100 %   

 و اموال ثبت درصد -2

 خريداري هاي دارايی

 در اهدايی و شده

 اموال  سامانه

100 %   

 اموال ريتعم درصد -3

 ازمندين تجهيزات و

 ريتعم

100 %   

 به ازين عدم درصد -4

 اموال ضيتعو اي ريتعم

 تجهيزات و

  غيرمصرفی

 سال پنج طی در

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 دارايی و اموال موقع به و صحيح ثبت -1

 سامانه در اهدايی و شده خريداري هاي

 :اموال

 آسيب تجهيزات و اموال ليست تهيه-2

 تعمير نيازمند و ديده

 و مازاد اموال تمام از ساالنه ليست تهيه-3

 اداره به آن ارائه و اسقاطی

 اموال انتقال و نقل در مقررات رعايت-4

 مالز تمهيدات کارگيري به و بينی پيش-5

 ساختمان، مناسب  نگهداري جهت

 اموال و  تجهيزات

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقیه علیپور

 معاون مالی
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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 

 یاجرا حسن

 )مطلوب( ریسا

 مقررات و نیقوان

 و موقع به گویی پاسخ-1

 اداری مکاتبات به مناسب

 (ازیامت 4) 

 مکاتبات و ها گزارش درصد100 هیارا

 مافوق مقام به کامل و دقیق

 و ها گزارش هیارا درصد

 به کامل و دقیق مکاتبات

 مافوق مقام

100 %   

 و ها گزارش هیارا درصد

 هب کامل و دقیق مکاتبات

 مافوق مقام

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 و ها بخشنامه روزانه مطالعه و دريافت -1

 :اداري هاي نامه

آموزش و تاکید به کارکنان در جلسات شورا  -

 جهت اجرای کامل و دقیق آیین نامه ها 

پاسخگویی به موقع به بخشنامه ها و تنظیم و  -

 ر مراسالت اداری و بخشنامه هاثبت دقیق دفت

 پاسخ مهلت و پيگيري مسئول تعيين -2

 گويی

 هاي نامه و ها بخشنامه روزانه ارجاع -3

 :اداري

ا ب  ارزیابی دقیق اجرای برنامه ها و تطبیق آن -

 شیوه نامه ها

پاسخگویی به موقع به بخشنامه ها و ثبت  -

 دقیق دفتر مراسالت اداری و بخشنامه ها

 پاسخ  و کار انجام کيفيت بر نظارت -4

 :مربوطه مسئول به موقع به گويی

آیین  %100ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای  -

 نامه ها ، دستورالعمل ها و بخشنامه ها

 

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

--- --- 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

 اجرایی

 

 

 

 



 1401-1402بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه    )دوره دوم متوسطه( 4فرزانگان برنامه عملیاتی مدرسه

65 
 

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

 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

7 

 یاجرا حسن

 )مطلوب(

 و نیر قوانیسا

 مقررات

 ستمیس آوردن فراهم-2

 یبرا مناسب  و منظم

 مدرسه در کردن مستند

 (ازیامت 6) 

 ها تیفعال درصد100  کردن مستند

 

 درصد از100 نهیبه استفاده     

 یکیالکترون زاتیتجه

 

 درصد100   به آسان دسترسی

 های فعالیت مستندات و گزارش

 مدرسه

  کردن مستنددرصد  -1

  ها فعالیت

100 %   

 از نهیبه استفاده درصد-2

 یکیالکترون زاتیتجه

100 %   

 هب آسان دسترسی درصد -3

 فعالیت  مستندات و گزارش

 مدرسه  های

100 %   

  کردن مستنددرصد  -1

  ها فعالیت

100 %   

 نهیبه استفاده درصد-2

 یکیالکترون زاتیتجه از

100 %   

 دسترسی درصد -3

 و گزارش به آسان

  های فعالیت  مستندات

 مدرسه

100 %   

اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر حداقل * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 براي دار نظام و هدفمند روش عيينت-1

 :سازي مستند

طبقه بندی و بایگانی اسناد و مدارک و دفاتر و  -

 بخشنامه ها بر اساس موضوع

 :کارکنان براي کردن مستند روش آموزش-2

 طرح موضوع در شورای مدرسه -

 مستند کردن برای کارکنان آموزش روش -

 مدرسه يها تيفعال کردن مستند-3

 صورت به شده نييتع  هاي روش براساس

 :الکترونيکی

تمهید مقدمات الزم جهت ثبت مناسب و دقیق  -

طرح ها و برنامه ها و بایگانی  %100فرایند اجرای 

آنها ، تهیه ملزومات الزم از جمله هاردهای ذخیره 

 اطالعات

 فعاليت کردن مستند فرآيند بر نظارت-4

 :مدرسه هاي

ثبت تمامی فعالیت ها در سایت پرگار طبق  -

اسناد و مطابق با دستورالعملها و آیین نامه های 

 ارسال شده

 نظارت بر فرایند مستند کردن فعالیتهای مدرسه -

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/20
حق الثبت دانش 

 آموزان

نسرین 

 رضوانی

معاون 

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

 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 

 ياجرا حسن

 )مطلوب(

 و نير قوانيسا

 مقررات

 دانش نام ثبت-3

 مقررات مطابق آموزان

 (ازيامت 6)

 دانش نام ثبت درصد100 انطباق

 مربوطه مقررات با آموزان

 

 روند از اولياء درصد100 رضايت

 مدرسه در خود فرزندان نام ثبت

 

 يدارا آموزان دانش درصد100    

 سالمت صحت یگواه

 نام ثبت انطباق درصد -1

 مقررات با آموزان دانش

   مربوطه

100 %   

 اولياء رضايت درصد -2

 فرزندان  نام ثبت روند از

 مدرسه در خود

100 %   

 آموزان دانش درصد -3

 صحت یگواه يدارا

 سالمت

100 %   

 ثبت انطباق درصد -1

 با آموزان دانش نام

   مربوطه مقررات

100 %   

 رضايت درصد -2

  نام ثبت روند از اولياء

 در خود فرزندان

 مدرسه

100 %   

 دانش درصد -3

 یگواه يدارا آموزان

 سالمت صحت

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 در آموز دانش پذيرش ظرفيت تعيين-1

 :مدرسه

تعیین ظرفیت پذیرش دانش آموز در مدرسه با  -

استعدادهای درخشان می سازمان ملی پرورش 

 باشد

 :نام ثبت شرايط و زمان اعالم-2

بر اساس دستورالعمل سازمان ملی پرورش  -

 استعدادهای درخشان

 در موجود مدارك بررسی و افتيدر-3

 در داوطلب آموزان دانش  یليتحص پرونده

 :پايه ميان و ورودي پايه

تشکیل پرونده دانش آموزان طبق آیین نامه ،  -

 کنترل آنهابررسی و 

 :شرايط حائز آموزان دانش نام ثبت-4

ثبت نام دانش آموزان حائز شرایط طبق لیست  -

ارسالی از طرف سازمان ملی پرورش استعدادهای 

 درخشان

 دانش خودي به خود و سيستمی نام ثبت-5

 جديد پايه در مدرسه گذشته سال آموزان

 دانش از سالمت صحت گواهی افتيدر-6

 آنان پرونده در ضبط و آموزان

 :ثبت نام حضوري دانش آموزان ورودي -7

تشکیل ستاد ثبت نام از اعضای شورای مدرسه ، 

برنامه ریزی در خصوص نحوه ثبت نام ، تمهید 

مقدمات الزم جهت ثبت نام حضوری دانش آموزان 

 ورودی

 

 

 

 

 01/04/1401از 

 الی

01/06/1401 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایه دهم:

 20/4/1401 

 22/4/1401الی 

 

 

 

 

 

 ریال 000/000/10

 

 

 

 

 

 حق الثبت

 دانش آموزان

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

مینو 

 مطمئنیان

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 (
 زمان اجرا اقدامات انتظارهدف  مورد  

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 

 ياجرا حسن

 ريسا

 نيقوان)مطلوب(

 مقررات و

 پرونده به رسيدگی-4

 دانش تحصيلی هاي

  مقررات برابر آموزان

  (ازيامت 2)

 یليتحص يها پرونده درصد100

 شده تکميل

 

 يها پرونده  درصد

 شده تکميل یليتحص

100 %   

 يها پرونده  درصد

 هشد تکميل یليتحص

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 دانش یليتحص يها پرونده یبررس -1

 آموزان

 در موجود نواقص اي ها رتيمغا ياحصا -2

 :ها پرونده

پرونده احصای مغایرت ها یا نواقص موجود در  -

 ها ، اطالع رسانی به اولیا جهت تکمیل پرونده

 در موجود نواقص اي ها رتيمغا اعالم -3

 ها آن ياءياول و آموزان  دانش به  پرونده

 ونواقص ها رتيمغا رفع تا يريگيپ -4

 یتيترب – یليتحص تيوضع و سوابق ثبت-5

 در ها آن یليتحص پرونده در آموزان دانش

 یليتحص سال طول

 

 

 

 01/07/1401از 

 الی

30/07/1401 

 

 

 

 

 

 

 

 طول سال تحصیلی

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

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

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات مورد  انتظار هدف 

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

10 

 ياجرا حسن

 )مطلوب(

 و نير قوانيسا

 مقررات

 نگهداشت و جذب-5

 تارك و بازمانده افراد

 تحصيل

 (ازيامت 6) 

 و بازمانده افراد درصد100    

 تحصيل تارك

 دانش يماندگار درصد100    

 سال طول در شده جذب آموزان

 یليتحص

 بازمانده افراد درصد  -1

 تحصيل تارك و

00 %   

  يماندگار درصد -2

 شده جذب آموزان دانش

 یليتحص سال طول در

100 %   

 افراد درصد  -1

 تارك و بازمانده

 تحصيل

00 %   

  يماندگار درصد -2

 جذب آموزان دانش

 سال طول در شده

 یليتحص

100 %   

اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر  حداقل* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 به منطقه پرورش و آموزش با همکاري- -1

 كتار و بازمانده افراد  یاسم يیشناسا منظور

 :ليتحص

به دلیل شرایط خاص مدرسه این مهم امکان  -

 پذیر نیست

 :شده يیشناسا آموزان دانش جذب -2

مدرسه این مهم امکان به دلیل شرایط خاص  -

 پذیر نیست

 دانش یليتحص تيوضع شيپا و رصد -3

 ی:ليتحص سال طول در شده جذب آموزان

 

 ترك داليل از گزارشی تنظيم و ليتحل -4

 در افراد ليتحص از بازمانده و تحصيل

 :مدرسه

به دلیل شرایط خاص مدرسه این مهم امکان  -

 پذیر نیست

 نگهداشت يبرا مؤثر و موقع به مداخالت -5

 :آنان مجدد ليتحص ترك از يريجلوگ و

تا  4در مدرسه استعدادهای درخشان فرزانگان  -

 کنون همچین موردی اتفاق نیفتاده است

 

به دلیل شرایط خاص 

مدرسه این مهم 

 امکان پذیر نیست

--- --- 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

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

 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

11 

 ياجرا حسن

 )مطلوب(

 و نيقوان ريسا

 مقررات

 و بندي طبقه-6

 مطلوب بايگانی

 مدارك، اسناد،

 ها بخشنامه و دفاتر

 (ازيامت 2)

 مدارك، اسناد، درصد100 یگانيبا

 ها بخشنامه و دفاتر

 اسناد، یگانيبا درصد

 بخشنامه و دفاتر مدارك،

 ها

100 %   

 اسناد، یگانيبا درصد

 و دفاتر مدارك،

 ها بخشنامه

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها* 

 : اقدامات مدرسه
 الزم يها  لي فا  و  قفسههه ، مکان  نييتع -1

هدار  يبرا   کي رالکترونيغ و کي الکترون ينگ

 ... و مدارك اسناد،

ها ي مع نييتع -2 قه  يار ند  طب ناد،   يب  اسهه

 ... و مدارك

 به ....  و مدارك  اسههناد،   منظم یگان يبا  -3

 یهفتگ صورت

 

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

 اجرایی

12 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 و مناسب ثبت-7

 و فرايند دقيق

 طرح اجراي  نتايج

 و ها برنامه ها،

 هاي فعاليت

 (ازيامت 2) مدرسه

 قيدقدرصدي و 100 ثبت

 برنامه ها، طرح جينتا و ندهايفرآ

 مدرسه يها تيوفعال  ها

 قيدق ثبتدرصد 

 طرح جينتا و ندهايفرآ

 تيوفعال  ها برنامه ها،

 مدرسه يها

100 %   

 قيدق ثبتدرصد 

 طرح جينتا و ندهايفرآ

 تيوفعال  ها برنامه ها،

 مدرسه يها

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 نديفرآ ثبت یزمان بازه و چارچوب نييتع -1

 هاي فعاليت و ها برنامه ها، طرح  جينتا و

 :مدرسه
تهیه جدول زمانبندی برای تحویل پروژه های -

پژوهشی و اطالع رسانی به دبیران و دانش 
 آموزان

 یچگونگ و ضرورت درباره کارکنان هيتوج -2

 و ها برنامه ها، طرح جينتا و نديفرآ  ثبت

 :مدرسه هاي فعاليت

 برگزاری جلسات با دبیران پزوهشی-

 فعاليت و ها برنامه ها، طرح جينتا ثبت -3

 مدرسه هاي

 ا،ه طرح جينتا و نديفرآ  ثبت بر نظارت -4

 :مدرسه هاي فعاليت و ها برنامه
حضور در تمامی کالس های پژوهشی و نطارت -

 بر روند برگزاری کالس ها 
حضور و نطارت بر روند اجرایی کارسوق ها و -

 کارگاه ها

 

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/20
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 فاطمه مرآتی

معاون 

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

 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

 )مطلوب(

 و نيقوان ريسا

 مقررات

 پرونده تشکيل-8

 درج و یپرسنل

 کارکنان سوابق

 (ازيامت 2)

 يها درصد پرونده100 ليتکم

 کارکنان

 يها پرونده درصد

 کارکنان شده ليتکم

100 %   

 يها پرونده درصد

 کارکنان شده ليتکم

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها* 

 : اقدامات مدرسه
 پرونده ليتشک و  ازين مورد مدارك اعالم -1

 :کارکنان  براي

  

 نواقص رفع و کارکنان پرونده یبررس-2

 موجود

 

 01/04/1401از 

 الی

01/05/1401 

 ریال 000/000/50
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

 اجرایی

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 حيصحدرصدي و 100ثبت 

 سامانه در آموزان دانش نمرات

 و حيصحدرصد ثبت 

 دانش نمرات قيدق

 سامانه در آموزان

100 %   

 و حيصحدرصد ثبت 

 دانش نمرات قيدق

 سامانه در آموزان

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها* 

 : اقدامات مدرسه
 ت،ياهم خصوص در معلمان هيتوج -1

  یابيارزش نمرات ثبت یزمان بازه و یچگونگ

 :مربوطه سامانه در  آموزان انشد

شورای مدرسه و شورای دبیران، طرح موضوع در  -

توجیه معلمان در خصوص اهمیت چگونگی و بازه 

زمانی ثبت نمرات ارزشیابی دانش آموزان در 

 سامانه مربوطه

 در  آموزان دانش یابيارزش نمرات ثبت -2

 مربوطه  سامانه

 یابيارزش نمرات ثبت نديفرآ بر نظارت-3

 :سامانه در آموزان دانش

ثبت نمرات ارزشیابی دانش نظارت بر فرآیند  -

 آموزان در سامانه توسط معاونین پایه

 

 01/07/1402از 

 الی

31/03/1402 

 ریال 000/000/10
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

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

 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 

 ياجرا حسن

 )مطلوب(

  ريسا

 و نيقوان

 مقررات

 اوراق نگهداري-10

 برابر امتحانی

 مقررات

 (ازيامت 2)

 که یامتحان اوراق درصد100

 .است شده ينگهدار و یگانيبا

 که یامتحان اوراق درصد

 شده ينگهدار و یگانيبا

 .است

100 %   

 یامتحان اوراق درصد

 ينگهدار و یگانيبا که

 .است شده

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 نگهداري وچگونگی الزامات از آگاهی -1

 اوراق امتحانی:

آگاهی از  طرح موضوع در شورای مدرسه ، -

 الزامات و چگونگی نگهداری اوراق امتحانی

 یامتحان اوراق ينگهدار و مقدمات ديتمه-2

 یقانون یزمان بازه با مطابق

 

 01/04/1402از 

 الی

01/10/1402 

--- --- 

مینو 

 مطمئنیان

معاون 

 اجرایی
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16 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 به رسانی اطالع-11

 قيدق و موقع

 تحصيلی وضعيت

  به آموزان دانش

 و آموزان دانش

 ياياول

 ها آن

 (ازيامت 4)

 دانش درصد100 تيرضا -1

 یرسان اطالع یچگونگ از آموزان

 آن یليتحص تيوضع از مدرسه

 

 از اءياول درصد 100  تيرضا -2

 از مدرسه یرسان اطالع یچگونگ

 دانش یليتحص تيوضع

 دانش تيرضا درصد -1

 اطالع یچگونگ از آموزان

 تيوضع از مدرسه یرسان

 آن یليتحص

100 %   

 اءياول تيرضا درصد -2

 یرسان اطالع یچگونگ از

 تيوضع از مدرسه

 دانش یليتحص

100 %   

 تيرضا درصد -1

 از آموزان دانش

 یرسان اطالع یچگونگ

 تيوضع از مدرسه

 آن یليتحص

100 %   

 تيرضا درصد -2

 یچگونگ از اءياول

 مدرسه یرسان اطالع

 یليتحص تيوضع از

 دانش

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها* 

 : اقدامات مدرسه
 الزم يکارها و ساز يريگ بکار و نييتع-1

 دانش به قيدق و موقع به یرسان اطالع يبرا

 :ها آن اولياي و آموزان

اطالع رسانی پیامکی به اولیا و همچنین درج در  -

تارنمای مدرسه و پیام رسانها جهت زمان دریافت 

 کارنامه

 و موقع به یرسان اطالع نديفرآ بر نظارت -2

 :قيدق

پيگيري اطالع رسانی ها از طريق مشاوران و 

 معاونان پايه

 روند  بهبود براي الزم هاي توصيه ارائه -3

 :التوجه الزم آموزان دانش تحصيل

آموزان به  ارزیابی روند تحصیلی تمامی دانش -

صورت مستمر توسط دبیران و شناسایی دانش 

 آموزان در معرض افت تحصیلی

 ارائه بازخورد به معاونان آموزشی و مشاوران -

پیگیری مشکالت دانش آموزان توسط مشاوران  -

 (مدرسه )جلسات مشاوره فردی و خانوادگی

 

 01/05/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 آموزان دانش 

 فاطمه مرآتی

معاون 

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

 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) 

 تربيت رانيدب درصد100 -1

 شده بيمه بدنی

 رانيدب درصد -1

 دهش بيمه بدنی تربيت
100 %   

 رانيدب درصد -1

 بيمه بدنی تربيت

 شده
100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:

 

ه و بيم ريدب ینمد مسئوليت بيمه هيته -1

 آموزانحوادث دانش

 01/07/1401از 

 الی

31/03/1402 

--- --- 
 رقیه علیپور

 معاون مالی

18 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 مقررات  ياجرا-13

 پوشش خصوص در

 دانش لباس و

 آموزان

 ( ازيامت 4)

 و پوشش انطباق درصد100 -1

 مقررات با آموزان دانش لباس

 مربوطه

 دانش تيرضا درصد100 -2

 لباس و پوشش نوع  از آموزان

 مدرسه در خود

 انطباق درصد -1

 دانش لباس و پوشش

 مقررات با آموزان

 مربوطه

100 %   

 تيرضا درصد -2

 نوع  از آموزان دانش

 خود لباس و پوشش

 مدرسه در

80 %   

 انطباق درصد -1

 لباس و پوشش

 با آموزان دانش

 مربوطه مقررات

100 %   

 تيرضا درصد -2

  از آموزان دانش

 لباس و پوشش نوع

 مدرسه در خود

90 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 يبرا اءياول و آموزان دانش از ینظرسنج -1

 ها آن لباس و پوشش نوع نييتع

 آموزان دانش لباس و  پوشش نوع نييتع -2

 يی:ايجغراف طيشرا و سن با متناسب

برنامه ریزی جهت تهیه پوشش دانش آموزان  -

 طبق مصوبه آیین نامه اجرایی مدارس

  آموزان دانش و اءياول به یرسان اطالع -3

 آموزان دانش لباس و  پوشش نوع  به نسبت

 دانش لباس و پوشش یچگونگ بر نظارت -4

 ی:ليتحص سال طول در آموزان

نظارت بر چگونگی پوشش و لباس دانش آموزان  -

 در طول سال تحصیلی توسط معاونین هر پایه

 

 01/05/1401از 

 الی

31/06/1401 

--- --- 

 لیال افشار

 زهرا نوایی

 معاونین پایه
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مالی و اداریمعیار : مدیریت   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

 دانش یدرصدآگاه100 -1

 یانضباط مقررات از آموزان

 رفتار انطباق درصد100 -2

 مقررات با آموزان دانش

 مربوطه

 دانش یدرصدآگاه -1

 مقررات از آموزان

 یانضباط

100 %   

 انطباق درصد -2

 با آموزان دانش رفتار

 مربوطه مقررات

100 %   

 یدرصدآگاه -1

 از آموزان دانش

 یانضباط مقررات

100 %   

 انطباق درصد -2

 آموزان دانش رفتار

 مربوطه مقررات با

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 و آموزان دانش هيتوج و یرسان اطالع -1

 ی:انضباط مقررات به نسبت اءياول

رسانی و توجیه دانش آموزان و اولیاء اطالع  -

 نسبت به مقررات انضباطی هنگام ثبت نام

 درج مقررات انضباطی در تارنمای مدرسه -

 يکارها- و ساز يريگ کار به و جاديا-2

 مقررات تيرعا جهت  بازدارنده  و  یبيترغ

 :آموزان دانش يسو از یانضباط

 طرح موضوع در شورای مدرسه -

نظرات دانش آموزان در مورد شنیدن نقطه  -

 قوانین انضباطی

با حفظ  توأمانعطاف پذیری و ایجاد فضایی  -

عزت نفس دانش آموزان برای اجرای حداکثری 

 و رغبت انگیزهقوانین با 

 01/07/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 طیباتی

 معاون پایه

 لیال افشار

 معاون پایه
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 ارتقاء کیفیت مدیریت مالی و اداری :  هدف معیار : مدیریت مالی و اداری

 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

20 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 مقررات  تيرعا-15

 توسط یانضباط

 (ازيامت 2) کارکنان

 کارکنان یآگاه درصد 1-100

 یانضباط مقررات از

 یآگاه درصد -1

 مقررات از کارکنان

 یانضباط

100 %   

 یآگاه درصد -1

 مقررات از کارکنان

 یانضباط

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها* 

 : اقدامات مدرسه
 هب نسبت کارکنان هيتوج و یرسان اطالع -1

 ی:انضباط مقررات ياجرا یچگونگ

اطالع رسانی و توجیه کارکنان نسبت به  -

چگونگی اجرای مقررات انضباطی هنگام عقد 

 قرارداد

 يکارها و ساز يريگ کار به و جاديا -2

 مقررات تيرعا جهت  بازدارنده  و  یبيترغ

 :کارکنان يسو از یانضباط

ایجاد محیط همدلی و وفاق با حفظ حریم و  -

عزت نفس همکاران برای اجرای حداکثری قوانین 

 با میل و رغبت

 

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

21 

 ياجرا حسن

 ريسا

 )مطلوب(

 و نيقوان

 مقررات

 و نيقوان تيرعا-16

 و جذب در مقررات

 يروين يريکارگ به

 (ازيامت 2)یانسان

 طيشرا انطباق درصد100 -1

 در شاغل یانسان يروين

 مربوطه مقررات با مدرسه

 انطباق درصد -1

 یانسان يروين طيشرا

 با مدرسه در شاغل

 مربوطه مقررات

100 %   

 انطباق درصد -1

 يروين طيشرا

 در شاغل یانسان

 مقررات با مدرسه

 مربوطه

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها* 

 : اقدامات مدرسه
جذب و به کار گيري نيروي انسانی واجد -1

 شرايط:

جذب و به کار گیری نیروی انسانی واجد  -

شرایط با توجه به قوانین سازمان ملی 

 استعدادهای درخشان

 01/03/1401از 

 الی

01/06/1401 

 ریال 000/50
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

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

 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 درصد100 -1

 ها نامه مقررات،آيين قوانين،

 ازيموردن يها دستورالعمل و

 را خود شغل با مرتبط و

 کنند می رعايت

 که کارکنانی درصد -1

 مقررات،آيين قوانين،

 دستورالعمل و ها نامه

 مرتبط و ازيموردن يها

 رعايت را خود شغل با

 کنند می

100 %   

 کارکنانی درصد -1

 قوانين، که

 نامه مقررات،آيين

 دستورالعمل و ها

 و ازيموردن يها

 خود شغل با مرتبط

 کنند می رعايت را

100 %   

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:اقدامات 
 نامه نييآ مقررات، ن،يقوان یتمام يگردآور -1

 :مدرسه ازين مورد  هاي دستورالعمل و ها

 درج تمامی قوانین مدرسه در تفاهم نامه همکاران -

 و ها نامه آيين مقررات، قوانين، نييتب -2

 :اءياول کارکنان و يبرا مرتبط يها دستورالعمل

مدرسه ، دبیران و انجمن طرح موضوع در شورای  -

 اولیا و مربیان

 طرح موضوع در مجمع عمومی ساالنه -

 آيين مقررات، قوانين، به موقع به رجوع -3

 ها آن حيصح ياجرا و ها دستورالعمل و ها نامه

 

 01/04/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 000/000/20
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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برنامه درسی   معیار :   کیفیت برنامه درسی 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 درصد100 -1

 در یدرس مواد تمام يبرا مصوب

 یهفتگ برنامه

 تمام آموزش و ارائه درصد100 -2

 یهفتگ برنامه در یدرس مواد

 زمان تيرعا درصد -1

 تمام يبرا مصوب آموزش

 برنامه در یدرس مواد

 یهفتگ

100% 

 آموزش و ارائه درصد -2

 در یدرس مواد تمام

 یهفتگ برنامه

%100   

 زمان تيرعا درصد -1

 يبرا مصوب آموزش

 در یدرس مواد تمام

 یهفتگ برنامه

%100 

 و ارائه درصد -2

 مواد تمام آموزش

 برنامه در یدرس

 یهفتگ

100 %   

و سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 کي هر به مصوب، آموزش زمان صيتخص-1

 : هفتگی رنامهب در یدرس مواد از

 طرح موضوع در شورای آموزشی -

تخصیص زمان آموزش مصوب به هر یک از -

 موارد درسی در برنامه هفتگی

 یدرس مواد یتمام آموزش و ارائه   -2

 یهفتگ برنامه در مصوب

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- 
--- 

 

 فاطمه مرآتی

معاوان 

 آموزشی

سالومه 

 حیدرپور 

برنامه ریز 

 آموزشی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 مورد نیاز اعتبار

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

2 

 و یسازمانده

 برنامه ميتنظ

 یهفتگ

 دروس یمنطق نشيچ

 یهفتگ برنامه در

 (ازيامت 6) 

 ساعات تيرعا درصد100 -1

 هر در زنگ تک داراي دروس

 هفته

 ساعت که دروسی تعداد2-100

 به هفته طول در ها آن يها

 .است نشده توزيع درستی

 به زمان صيتخص درصد3-100

 دروس آموزش به یبيترک صورت

 طول در یمهارت - یعمل و ينظر

 روز کي

 ساعات تيرعا درصد -1

 زنگ تک داراي  دروس

 هفته هر در

100% 

 که دروسی تعداد  -2

 در ها آن يها ساعت

 درستی به هفته طول

 .است نشده توزيع

 100% 

 زمان صيتخص درصد -3

 به یبيترک صورت به

 و ينظر دروس آموزش

 طول در یمهارت - یعمل

 روز کي

100% 

 تيرعا درصد -1

 داراي  دروس ساعات

 هفته هر در زنگ تک

100% 

 که دروسی تعداد  -2

 در ها آن يها ساعت

 درستی به هفته طول

 .است نشده توزيع

100% 

 صيتخص درصد -3

 صورت به زمان

 آموزش به یبيترک

 یعمل و ينظر دروس

 کي طول در یمهارت -

 روز

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
اختصاص زمان به دروس داراي تک زنگ  -1

 در هر هفته :

 یآموزش يها ساعت مناسب عيتوز -2

 هفته طول در درس

اختصاص زمان آموزش دروس نظري و   -3

مهارتی به صورت ترکيبی در طول  -عملی 

 روز يک

 

 

 

 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- --- 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

سالومه 

 حیدرپور 

برنامه ریز 

 آموزشی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

 اجرا زمان 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

 یآموزش یطراح

 آن ياجرا و

 ( ازيامت 50)

 یآموزش یطراح درصد100    

 هر يريادگي يواحدها يبرا

 توسط یدرس مواد از کي

 معلمان

 اهداف نييتع درصد100    

 کي هر در يريادگي يواحدها

 ساحت اساس بر یدرس مواد از

 تربيت گانه شش يها

 خوب شروع درصد100    

 توسط يادگيري و آموزش

 معلمان

 شيپ از یابيارزش درصد100    

 آموزان دانش يها دانسته

 معلمان توسط سيدرتدر

 که یمعلمان درصد100    

 و تدريس متنوع الگوهاي

 را یدرس موضوع با متناسب

 کار به يادگيري و آموزش در

 برند یم

 از استفاده درصد100    

 ارتباطات و اطالعات يفناور

 یآموزش یطراح درصد -1

 هر يريادگي يواحدها يبرا

  توسط یدرس مواد از کي

 معلمان

100% 

 اهداف نييتع درصد -2

 هر در يريادگي يواحدها

 اساس بر یدرس مواد از کي

 گانه شش  يها ساحت

 تربيت

100% 

 خوب شروع درصد -3

 توسط يادگيري و  آموزش

 معلمان

100% 

 شيپ از یابيارزش درصد -4

  آموزان دانش يها دانسته

 معلمان توسط سيدرتدر

100% 

  که یمعلمان درصد -5

 و تدريس  متنوع الگوهاي

 ار یدرس موضوع با متناسب

 یآموزش یطراح درصد -1

 يريادگي يواحدها يبرا

 یدرس مواد از کي هر

 معلمان  توسط

100% 

 اهداف نييتع درصد -2

 هر در يريادگي يواحدها

 بر یدرس مواد از کي

 شش  يها ساحت اساس

 تربيت گانه

100% 

 خوب شروع درصد -3

 توسط يادگيري و  آموزش

 معلمان

100% 

 از یابيارزش درصد -4

 دانش يها دانسته شيپ

 توسط سيدرتدر  آموزان

 معلمان

100% 

  که یمعلمان درصد -5

 و تدريس  متنوع الگوهاي

 یدرس موضوع با متناسب

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
طراحی آموزشی بر اساس ساحت هاي  -1

 تربيت :شش گانه 

 آموزش برنامه درس ملی به دبیران  -

دریافت طرح درس روزانه و ساالنه از تمامی  -

 دبیران به صورت الکترونیکی

 آموزش تهیه طرح درس الکترونیکی  - 

ارسال فرم طرح درس الکترونیک و ملی به  -

 ایمیل دبیران 

تهیه طرح درس روزانه و ساالنه متناسب با  -

درسی ملی به صورت مکتوب یا رویکرد برنامه ی 

 الکترونیک

تعيين اهداف واحدهاي يادگيري در هر  -2

يک از مواد درسی با در نظر گرفتن ساحت 

 هاي  شش گانه تربيت :

 طرح موضوع در شورای آموزشی -

اجراي فعاليت  شوق انگيز براي شروع  -3

 خوب آموزش و يادگيري :

 طرح موضوع در شورای دبیران -

 بررسی و تحلیل پیشنهادهای همکاران  -

اجرای فعالیت شوق انگیز برای شروع خوب  -

 آموزش و یادگیری

 دانش يها دانسته شيپ از یابيارزش -4

 : آموزان

جهت اجرای تاکید در شورای دبیران شهریور ماه -

 نحوه ارزشیابی آغازین 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

 ریال 000/000/300
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

سالومه 

 حیدرپور 

برنامه ریز 

 آموزشی
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 يريادگي و آموزش نديفرآ در

 معلمان توسط

 تيفعال انجام درصد100    

 دانش توسط یشگاهيآزما يها

 آموزان

 تيفعال انجام درصد100    

 یدرس کتاب یشگاهيآزما يها

 تيفعال انجام درصد100    

 دانش توسط یکارگاه يها

 آموزان

 تيفعال انجام درصد100    

 يها کتاب یکارگاه يها

 یدرس

 تيفعال انجام درصد100    

 دانش توسط ورزشی يها

 آموزان

 با که معلمانی درصد100    

 يفرد يها تفاوت به توجه

 يها سبک از آموزان، دانش

 -يداريشن -يداريد)يريادگي

 و آموزش نديفرآ در( عملی

 کنند یم استفاده ، يريادگي

 در که یمعلمان درصد100    

 ،يريادگي و آموزش نديفرآ

 و محور فرآيند یابيارزش

 یکارم به را محور جهينت

 .رنديگ

 کار به يادگيري و آموزش در

 برند یم

100% 

 از استفاده درصد -6

 ارتباطات و اطالعات يفناور

 و  آموزش نديفرآ در

 معلمان توسط يريادگي

100% 

 تيفعال انجام درصد -7

 توسط یشگاهيآزما يها

 آموزان دانش

100% 

 تيفعال انجام درصد -8

 کتاب یشگاهيآزما يها

 یدرس

100% 

 تيفعال  انجام درصد -9

 دانش توسط  یکارگاه يها

 آموزان

100% 

 تيفعال  انجام درصد -10

 يها کتاب یکارگاه يها

 یدرس

100% 

 تيفعال انجام درصد -11

 دانش توسط ورزشی يها

 آموزان

90% 

 با که معلمانی رصد -12

 يفرد يها تفاوت به توجه

 به يادگيري و آموزش در را

 برند یم کار

100% 

 از استفاده درصد -6

 و اطالعات يفناور

 نديفرآ در ارتباطات

 توسط يريادگي و  آموزش

 معلمان

100% 

 تيفعال انجام درصد -7

 توسط یشگاهيآزما يها

 آموزان دانش

100% 

 تيفعال انجام درصد -8

 کتاب یشگاهيآزما يها

 یدرس

100% 

 تيفعال  انجام درصد -9

 توسط  یکارگاه يها

 آموزان دانش

100% 

 تيفعال  انجام درصد -10

 يها کتاب یکارگاه يها

 یدرس

100% 

 تيفعال انجام درصد -11

 دانش توسط ورزشی يها

 آموزان

100% 

 با که معلمانی رصد -12

 يفرد يها تفاوت به توجه

 ارزیابی نتایج ارزشیابی آغازین توسط معلمان -

 و متنوع تدريس الگوهاي از استفاده -5

 : موضوع با متناسب

 ح موضوع در شورای دبیران طر-

  برگزاری کارگاه های روش تدریس فعال-
الگوهای تدریس متنوع و متناسب با استفاده از -

 موضوع

 کالس تجهيزات و فضا از مطلوب استفاده -6

  يادگيري و  آموزش نديفرآ در درس

 از مطلوب استفاده  و ريزي برنامه -7

 در ارتباطات و اطالعات يفناور سيستم

 : يادگيري و  ندآموزشيفرآ

دریافت لیست  -طرح موضوع در شورای دبیران  -

  نیازهای مربوطه از دبیران 

 آوریپیگیری توسط مسئول فن-

 از مطلوب استفاده و ريزي برنامه  -8

 نديفرآ در یشگاهيآزما ،یآموزش تجهيزات

 : يادگيري و  آموزش

استفاده از آزمایشگاههای )سیمولیشن( در -

 کالسها ی درس 

آزمایشگاه ها و نمایش در ساعت ضبط فیلم در -

 کالس آزمایشگاه

 از مطلوب استفاده و ريزي برنامه -9

 نديفرآ در یکارگاه  ،یآموزش تجهيزات

 : يادگيري و  آموزش

برگزاری کالسهای کارگاهی و نمایش فیلمهای -

 کارگاهی در کالسها

 از مطلوب استفاده و ريزي برنامه -10

 : مربوطه یدرس ساعت در یورزش تجهيزات

 نمایش فیلمهای ورزشی ، آموزش تئوری و -

 در کالساجرای حرکات ورزشی 

 -يداريد)يريادگي يها سبک از استفاده-11

 يها تفاوت به توجه با ،(عملی -يداريشن

 و تيترب نديفرآ در آموزان  دانش يفرد

 ي :ريادگي
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 يها سبک از آموزان، دانش

 -يداريد)يريادگي

 در( عملی -يداريشن

 ، يريادگي و  آموزش نديفرآ

 کنند یم استفاده

100% 

 در  که یمعلمان درصد -13

 ،يريادگي و  آموزش نديفرآ

 و محور فرآيند یابيارزش

 یکارم به را محور جهينت

 .رنديگ

100% 

 سبک از آموزان، دانش

 -يداريد)يريادگي يها

 در( عملی -يداريشن

 يريادگي و  آموزش نديفرآ

 کنند یم استفاده ،

100% 

 در  که یمعلمان درصد -13

 و  آموزش نديفرآ

 دفرآين یابيارزش ،يريادگي

 به را محور جهينت و محور

 .رنديگ یکارم

100% 

 طرح موضوع در شورای دبیران -

 برگزاری کارگاه روانشناسی یادگیری به دبیران  -

ارزیابی شیوه های برقراری تعامل دبیران در  -

تحلیل فرم  -تدریس از طریق بازدید از کالس 

 نظرسنجی از دانش آموزان

 و محور فرآيند یابيارزش بکارگيري -12

 ي :ريادگي و  آموزش نديفرآ در محور جهينت

به کارگیری روش های مختلف ارزشیابی -

 فرایندی ) مشاهده ، چک لیست ، پوشه کار و ...( 

به کارگیری ارزشیابی نتیجه محور با تاکید بر  -

 علمانمارزشیابی عملکردی توسط 

ارائه بازخوردهای به موقع و موثر فرایندی و  - 

 نتیجه محور 
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

4 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 يادگيري

 هاي موقعيت ايجاد

 با يادگيري جديد

 و ها رسانه از استفاده

  متنوع هاي محيط

 (ازيامت 8)ييادگير

 با که یمعلمان درصد100 -1

 محيط و ها رسانه از استفاده

 جديد هاي موقعيت متنوع، هاي

 .اند کرده ايجاد ادگيريي

 دانش تيرضا درصد 100 -2

 ديجد يها تيموقع از آموزان

 قيتعم در آن ريتأث و  شده جاديا

 يريادگي

 با که یمعلمان درصد -1

 و ها رسانه از استفاده

 متنوع، هاي محيط

 جديد هاي موقعيت

 .اند کرده ايجاد ادگيريي

100% 

 تيرضا درصد    -2

 تيموقع از آموزان دانش

 و  شده جاديا ديجد يها

 قيتعم در آن ريتأث

 يريادگي

100% 

 که یمعلمان درصد -1

 رسانه از استفاده با

 هاي محيط و ها

 هاي موقعيت متنوع،

 ايجاد ادگيريي جديد

 .اند کرده

100% 

 تيرضا درصد    -2

 از آموزان دانش

 ديجد يها تيموقع

 ريتأث و  شده جاديا

 قيتعم در آن

 يريادگي

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 : درس هر موضوعی بندي دسته -1

 در شورای دبیرانطرح موضوع -

 طرح موضوع در دپارتمانهای آموزشی-

 دسته بندی موضوعی هر درس-

 ،يريادگي يها طيمح و ها رسانه تعيين -2

 : سيتدر  موضوع با متناسب

تعیین رسانه ها و محیط های یادگیری، متناسب با -

موضوع تدریس توسط هر دبیر و معرفی به دانش 

  و جسنار PHET آموزان برای مثال سایت سیمولیشن

به کارگيري رسانه هاي آموزشی تعيين شده،  -3

جهت رفع  چالش هاي  آموزشی در موقعيت 

 جديد 

 زا استفاده با گرانه کاوش يها تيفعال یطراح-4

 ي :ريادگي متنوع يها طيمح

اختصاص زمان در برنامه هفتگی دانش آموزان به -

 کالس های پژوهشی

اموزش و هدایت استفاده از اساتید متخصص برای -

 پروژه های پژوهشی

علمی در رشته های  وبینارها و سمینارهایبرگزاری -

مختلف جهت اشنایی دانش اموزان با حوزه های 

 گوناگون علمی

 برگزاری کارسوق های متنوع علمی -

 برگزاری کارگاه های اموزشی مختلف-

برگزاری نمایشگاه دست سازه ها و دستاوردهای -

 علوم(پزوهشی )کارگاه 

 1/4/1401از 

 الی

1/4/1402 

 ریال 300/873/823

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

نسرین 

 رضوانی فر

معاون 

 فناوری

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهشی
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آگاهی بخشی و تبیین نقش پژوهش در آموزش و -

 دبیران توسط مدیر ضرورت آن در شورای 

کاوشگری و پژوهش )فرایند  زمینه سازی جهت انجام -

 علمی جهت یادگیری(

تمهید مقدمات الزم جهت انجام پژوهش در کالسهای  -

 درس و بهره گیری از فناوری های آموزشی

 دانش توسط گرانه کاوش يها تيفعال ياجرا -5

 : آموزان

اختصاص زنگ پژوهش جهت انجام فعالیت های -
 هفتگیپژوهشی و  تولید دست سازه ها در برنامه 

شرکت در کارسوق ها و سمینارهایی مختلف استانی -
 و کشوری

شرکت در مسابقات و جشنواره های مختلف علمی -
 پژوهشی

 شرکت و ارسال اثار در جشنواره جوان خوارزمی-
اختصاص زنگ پژوهش جهت تولید دست سازه ها در -

 برنامه هفتگی 

علمی در رشته های  وبینارها و سمینارهایبرگزاری -

ختلف جهت آشنایی دانش آموزان با حوزه های م

 گوناگون علمی )به مناسبت روز پژوهش( 

 دانش آموزان در کالس درس %100کاوش و پژوهش -

برگزاری نمایشگاه دست سازه ها و دستاوردهای -

 (پژوهشی دانش آموزان )کارگاه علوم
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برنامه درسی   معیار :   درسیکیفیت برنامه  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

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 درصد100 -1

 يريادگي تجارب و ها آموخته

 اند نموده ارائه را خود

 دانش تيرضا درصد100  -2

 شده جاديا يها فرصت از آموزان

 تجارب و ها آموخته ارائه يبرا

 ها آن يريادگي

 یآموزان دانش درصد -1

 تجارب و ها آموخته که

 ارائه را خود يريادگي

 .اند نموده

100% 

 

 دانش تيرضا درصد  -2

 يها فرصت از آموزان

 ارائه يبرا شده جاديا

 تجارب و ها آموخته

 ها آن يريادگي

100% 

 

 دانش درصد -1

 ها آموخته که یآموزان

 يريادگي تجارب و

 .اند نموده ارائه را خود

100% 

 

 تيرضا درصد  -2

 از آموزان دانش

 جاديا يها فرصت

 ارائه يبرا شده

 تجارب و ها آموخته

 ها آن يريادگي

100% 

 

* حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:

 يبرا داوطلب آموزان دانش فهرست ميتنظ-1

 :خود يريادگي تجارب و ها آموخته ارائه

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

 تنظیم لیست دانش آموزان داوطلب-

 ارائه آموخته های پژوهشی و علمی-

 دانش يها ارائه يزمانبند ميتقو ميتنظ -2

 ي :آموز
برنامه ریزی جهت انجام کلیه امور مربوط به ارائه -

 های دانش آموزان
تهیه جدول زمانبندی برای ارائه پروژه های -

 پژوهشی دانش اموزان در کارگاه علوم
ریزی جهت برگزاری کارگاه علوم جهت ارائه برنامه -

 دانش آموزان و تنظیم تقویم زمان بندی ارائه ها

 ارائه مختلف يها روش یمعرف و يیشناسا -3

 :آموزان دانش به يريادگي تجارب و ها آموخته
برگزاری داوری پروژه های پژوهشی به جهت -

بررسی پروژه ها و  امادگی  و اشنایی دانش اموزان 
 ارائه بهتر پروژه هابا 
 دانش خود توسط ارائه، روش انتخاب  -4

 :نمعلما يیراهنما با آموزان
بررسی روش ارائه پروزه های پزوهشی توسط -

دانش آموزان با راهنمایی و هدایت دبیران ) ارائه  
 مقاله، پوستر ، پاورپوینت، ماکت و ...(

 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/140
 الثبتحق 

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهشی
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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 درصد100 -1

 يريادگي تجارب و ها آموخته

 اند نموده ارائه را خود

 دانش تيرضا درصد100  -2

 شده جاديا يها فرصت از آموزان

 تجارب و ها آموخته ارائه يبرا

 ها آن يريادگي

 یآموزان دانش درصد -1

 تجارب و ها آموخته که

 ارائه را خود يريادگي

 .اند نموده

100% 

 

 دانش تيرضا درصد  -2

 يها فرصت از آموزان

 ارائه يبرا شده جاديا

 تجارب و ها آموخته

 ها آن يريادگي

100% 

 

 دانش درصد -1

 ها آموخته که یآموزان

 يريادگي تجارب و

 .اند نموده ارائه را خود

100% 

 

 تيرضا درصد  -2

 از آموزان دانش

 جاديا يها فرصت

 ارائه يبرا شده

 تجارب و ها آموخته

 ها آن يريادگي

100% 

 

کارگاه  حضوري موضوع برگزاريطرح -5

 شوراي مدرسهدر  علوم

 و ها آموخته ارائه يها فرصت جاديا -6

 : آموزان دانش تجارب

 برگزاری کارگاه علوم در اواخر اسفند ماه-

 الزم طیشرا یساز فراهم و مقدمات دیتمه -

 : آموزان دانش ارائه یبرا
بررسی و تهیه بستر مناسب برای ارائه مستندات -

 پروژه های پژوهشی دانش آموزان 
اقدامات الزم جهت برگزاری کارگاه به صورت -

 حضوری
طرح موضوع و بررسی شرایط و تصویب در -

 شورای مدرسه 

اسفند  25و  24برگزاری کارگاه علوم در تاریخ  -

 ماه

 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/140
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهشی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 يادگيري

 فضاي از استفاده

 راهروها، ها، کالس

 تثبيت براي...  و اطيح

 يادگيري

 (ازيامت 2)

 يفضا از استفاده درصد100 -1

... و اطيح راهروها، ها، کالس

 يادگيري تثبيت يبرا

 از استفاده درصد -1

 راهروها، ها، کالس يفضا

 تثبيت يبرا... و اطيح

 يادگيري

100% 

 

 استفاده درصد -1

 کالس يفضا از

 راهروها، ها،

 يبرا... و اطيح

 يادگيري تثبيت

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 تثبيت براي استفاده قابل فضاهاي شناسايی-1

 : يادگيري

 طرح موضوع در شورای مدرسه -

 طرح موضوع در شورای دبیران و دپارتمانهای آموزشی  -

 هاي زمينه در مناسب تصاوير و ها پيام انتخاب -2

 اي، مشاوره هنري، فرهنگی، پرورشی، آموزشی،

 : سالمت و ايمنی بدنی، -تربيت

آموزش تولید محتوا به دبیران و کارکنان مدرسه جهت -

 تولید بهترین محتواهای آموزشی 

 فرهنگی و پژوهشی -

 در انتخابی تصاوير و ها پيام درج يا و نصب-3

 : نظر مورد فضاهاي

اطالع رسانی تمامی مطالب  به اولیا و دانش آموزان در -

فضای مجازی )گروه های درسی، شاد، سایت مدرسه، 

 (مدبرمدبر، 

نصب و یا درج پیام ها و تصاویر انتخابی در فضاهای -

 مورد نظر

ایجاد کانال ارتباطی در پیام رسانها برای ارسال -

 پیامهای مربوط به دانش آموزان 

 (مدبر) ر سیستم مدیریت آموزشی مدرسهدرج پیامها د-

 و تارنمای مدرسه 

 بازه در( تصويري نوشتاري،) ها پيام تعويض -4

 : مشخص زمانی هاي

به روز رسانی پیامها در تارنمای مدرسه و سیستم -

 مدبر  مدیریت آموزش

 بازه در( تصويري نوشتاري،) ها پيام تعويض -5

 مشخص زمانی هاي

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

 ریال 000/560/703
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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 

 مطلوب  اجراي

 یدرس برنامه

 هاي حوزه در

 و تربيت

 يادگيري

 آموزان دانش از ريتقد

 فعال و خالق

 (ازيامت 4)

 و فعال آموزان دانش درصد100 -1

 شده ريتقد موفق،

 دانش تيرضا درصد100  -2

 رهايتقد نحوه از آموزان

 آموزان دانش درصد -1

 شده ريتقد موفق، و فعال

100% 

 دانش تيرضا درصد  -2

 رهايتقد نحوه از آموزان

100% 

 

 دانش درصد -1

 و فعال آموزان

 شده ريتقد موفق،

100% 

 تيرضا درصد  -2

 از آموزان دانش

 رهايتقد نحوه

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر اقدامات * 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
 :ريتقد ستهيشا آموزان دانش نييتع-1
تقدیر از دانش اموزان به جهت شرکت و کسب مقام -

 در مسابقات و جشنواره های مختلف پژوهشی
  طرح و تصویب در شورای مدرسه-

دانش آموزان واجد تدوین لیست اسامی  و شناسایی-

 تقدیر 

 ريتقد متنوع يها روش نييتع-2

 يها تفاوت به توجه با آموزان دانش ريتقد -3

 آنان يفرد

 در فعال و موفق آموزان دانش از ريتقد    -4

 فرهنگی، پرورشی، آموزشی، يها نهيزم

 : سالمت و ايمنی بدنی، تربيت اي، هنري،مشاوره
اطالع رسانی و انتشار موفقیت های دانش آموزان در -

مختلف در فضای مجازی سایت مدرسه و گروه های 
 و ...()شاد، مدبر 

 نصب در فضای مدرسهتهیه تراکت تبریک و بنر و -
اهدا جوایز  به دانش اموزان به جهت شرکت و کسب -

 مقام در مسابقات و جشنواره های مختلف پژوهشی
 طرح و تصویب در شورای مدرسه-
اهدای جوائز و تقدیرنامه ها به برترینها در مناسبت -

 های مختلف 

تشار موفقیت ها در تارنمای مدرسه و فصلنامه میان ان-

 خط

موفقیت ها توسط دانش آموزان موفق در جلسات ارائه -

انجمن اولیا و مربیان ، شورای دبیران و شورای دانش 

 آموزی و مناسبت های مختلف

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/032/606
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی
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برنامه درسی   .معیار :   برنامه درسیکیفیت  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

8 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 و  یعلم هيبن تيتقو

 دانش یمهارت

 (ازيامت 10)آموزان

 که یآموزان دانش درصد100 -1

 فوق يها کالس گذراندن از پس

 شرفتيپ ،یآموزش برنامه

 اند داشته یليتحص

 که یآموزان دانش درصد100 -2

 قرار یمهارت يها آموزش تحت

 .اند گرفته

 دانش تيرضا درصد100 -3

 دادها،يرو ها، دوره از آموزان

 شده، برگزار...  و ها کارگاه

 

 یآموزان دانش درصد -1

 کالس گذراندن از پس که

 ،یآموزش برنامه فوق يها

 تهداش یليتحص شرفتيپ

 .اند

100% 

 

 یآموزان دانش درصد -2

 يها آموزش تحت که

 .اند گرفته قرار یمهارت

 دانش تيرضا درصد -3

 ها، دوره از آموزان

...  و ها کارگاه دادها،يرو

 شده، برگزار

100% 

 

 

 دانش درصد -1

 از پس که یآموزان

 يها کالس گذراندن

 ،یآموزش برنامه فوق

 یليتحص شرفتيپ

 .اند داشته

100% 

 

 دانش درصد -2

 تحت که یآموزان

 یمهارت يها آموزش

 .اند گرفته قرار

 تيرضا درصد -3

 دوره از آموزان دانش

 کارگاه دادها،يرو ها،

 شده، برگزار...  و ها

100% 

اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر حداقل * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 اءجهتياول و آموزان دانش از ینظرسنج -1

 ی:مهارت و  یعلم يها تياولو نييتع

 در شورای سیاست گذاری مدرسه طرح موضوع-

تدوین فرم نیازسنجی از دانش آموزان و اولیا در -

 این خصوص

 مشاور و معاونان ران،يدب از یازسنجين -2

 یمهارت و یعلم يازهاين خصوص در مدرسه

 :آموزان دانش

 طرح موضوع در شورای مدرسه و شورای دبیران-

نیازسنجی از دبیران، معاونان و مشاور مدرسه در -

 خصوص نیازهای علمی و مهارتی دانش آموزان

 یمهارت و یعلم يازهاين يبند تياولو -3

 :آموزان دانش
های مختلف علمی پژوهشی نظیر: تدوین برنامه -

ها، وبینارها و های آموزشی، کارسوقکارگاه
 پژوهشی -سمینارهای علمی 

 تهیه تقویم اجرایی برنامه های واحد پژوهشی-

 -تدوین استراتژی ها و برنامه های آموزشی -

 پژوهشی و فرهنگی بر اساس نیازمندی ذی نفعان 

 تدوین تقویم اجرایی فوق برنامه ها-

:  شامل برنامه فوق يها کالس يبرگزار -4

،  یآموزش یتيتقو و یليتکم ،یجبران دروس

 پژوهشی :

برگزاری کالس ها و دوره های فوق برنامه -

اموزشی و پژوهشی برای دانش آموزان عالقه مند 

با توجه به شرایط خاص مدرسه)استعداد  و مستعد

 (درخشان بودن مدرسه

 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 100/862/838/2
 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

 اعظم رحیمی

معاون 

 پژوهشی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

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

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

9 

 ياجرا

 مطلوب

 تيفعال

 يها

 مکمل

 و یدرس

 فوق

 برنامه

 براساس

 ساحت

 شش يها

  گانه

 تربيت

 فعاليت تيتقو

 قرآن، هاي

 عترت، نماز،

 فرهنگی،

 هنري،

 و بهداشت

 سالمت

ورزشی،بهدا

 سالمت و شت

 از اعم

 ها جشنواره

 مسابقات،

 المپيادها،

 و ها نمايشگاه

 گسترش و... 

 مشارکت

 آموزان دانش

 اجراي براي

 14)  ها آن

 (ازيامت

 که یآموزان دانش درصد1-100

 مشارکت یقرآن هاي درفعاليت

 اند داشته موفق و فعال

 که یآموزان درصد دانش100 -2

 نماز با مرتبط هاي فعاليت در

 داشته موفق و فعال مشارکت

 .اند

 که یآموزان درصد دانش100 -3

 با مرتبط  هاي  فعاليت در

 موفق و فعال مشارکت  عترت

 .اند داشته

 که یآموزان درصد دانش100 -4

 یفرهنگ هاي فعاليت در

              موفق و فعال مشارکت

 .اند داشته

 که یآموزان درصد دانش100 -5

 مشارکت يهنر هاي فعاليت در

 اند داشته موفق و فعال

 که یآموزان درصد دانش100 -6

 یورزش هاي درفعاليت

             موفق و فعال مشارکت

 اند داشته

 که یآموزان درصد دانش100 -7

 و بهداشت هاي درفعاليت

             موفق و فعال مشارکت سالمت

 .اند داشته

 

 هاي درفعاليت که یآموزان دانش درصد-1

 .اند داشته موفق و فعال مشارکت یقرآن

10% 

 فعاليت در که یآموزان دانش  درصد -2

 موفق و فعال مشارکت نماز با مرتبط هاي

 .اند داشته

 25% 

  فعاليت در که یآموزان دانش درصد -3

 و فعال مشارکت  عترت با مرتبط  هاي

 .اند داشته موفق

10% 

 فعاليت در که یآموزان دانش درصد -4

 موفق و فعال مشارکت یفرهنگ هاي

 .اند داشته

50% 

 فعاليت در که یآموزان دانش درصد -5

 داشته موفق و فعال مشارکت يهنر هاي

 .اند

50% 

 درفعاليت که یآموزان دانش درصد -6

 موفق و فعال مشارکت یورزش هاي

 .اند داشته

20% 

 درفعاليت که یآموزان دانش درصد -7

 و فعال مشارکت سالمت و بهداشت هاي

 .اند داشته موفق

10% 

 

 که یآموزان دانش درصد-1

 یقرآن هاي درفعاليت

 موفق و فعال مشارکت

 .اند داشته

25% 

 یآموزان دانش  درصد -2

 اب مرتبط هاي فعاليت در که

 موفق و فعال مشارکت نماز

 .اند داشته

75% 

 که یآموزان دانش درصد -3

 با مرتبط  هاي  فعاليت در

 و فعال مشارکت  عترت

 .اند داشته موفق

75% 

 که یآموزان دانش درصد -4

 یفرهنگ هاي فعاليت در

 موفق و فعال مشارکت

 .اند داشته

75% 

 که یآموزان دانش درصد -5

 يهنر هاي فعاليت در

 موفق و فعال مشارکت

 .اند داشته

75% 

 که یآموزان دانش درصد -6

 یورزش هاي درفعاليت

 موفق و فعال مشارکت

 .اند داشته

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 ز،نما قرآن، با مرتبط يها تيفعال احصا -1

 :ورزشی و هنري فرهنگی، عترت،

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

تدوین برنامه های مرتبط با -

 ورزشی قرآن،عترت،فرهنگی،هنری و

 الزم کار و ساز يريکارگ به و جاديا -2

 دانش يها يمند عالقه يیشناسا يبرا

 يها تيفعال از کيهر خصوص در آموزان

 و هنري فرهنگی، عترت، نماز، ،یقرآن

 :سالمت و بهداشت ورزشی،

تهیه فرم نیازسنجی ار عالیق دانش آموزان در -

 حیطه های فرهنگی و هنری 

استخراج و شناسایی عالقه مندیهای دانش  -

آموزان در خصوص هر یک از فعالیتهای 

قرآنی،نماز،عترت،فرهنگی،هنری و 

 ورزشی،بهداشت و سالمت 

 ایجاد بانک اطالعاتی از نتایج استخراج شده -

 يبرا یبيترغ يها روش يريکارگ به -3

 در آموزان شتردانشيب مشارکت جلب

 فرهنگی، عترت، نماز، ،یقرآن يها تيفعال

 : سالمت و بهداشت ورزشی، و هنري

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

 طرح موضوع در شورای دانش آموزی -

شناسایی و به کارگیری روشهای ترغیبی -

برای جلب مشارکت بیشتر دانش آموزان در 

فعالیتهای قرآنی،نماز،عترت،فرهنگی،هنری و 

  ورزشی،بهداشت و سالمت

  

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

 ریال 134/134/684/12
 حق الثبت 

 دانش آموزان

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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50% 

 که یآموزان دانش درصد -7

 و بهداشت هاي درفعاليت

 و فعال مشارکت سالمت

 .اند داشته موفق

25% 

 

 عترت، نماز، ،یقرآن يها تيفعال ياجرا -4

 و بهداشت و ،ورزشی هنري فرهنگی،

 :آموزان دانش بامشارکت سالمت

تمهید مقدمات الزم جهت اجرای فعالیتهای -

و  قرآنی ،نماز،عترت،فرهنگی،هنری

ورزشی،بهداشت و سالمت با مشارکت دانش 

 آموزان

برگزاری کالسهای فوق برنامه پژوهشی و -

  ادبی-المپیادهای علمی

 مسابقات، ها، جشنواره يبرگزار -5

 : ... و ها نمايشگاه المپيادها،

برگزاری جشنواره ها و نمایشگاه ها از -

فرهنگی و  -پژوهشی  -دستاوردهای علمی 

 هنری دانش آموزان )کارگاه علوم و چکاد( 

تمهید مقدمات الزم جهت شرکت دانش -

ادبی و سواد -آموزان در المپیادهای علمی

 رسانه ای
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برنامه درسی   .معیار :   درسیکیفیت برنامه  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

  اشاعه و شناسی امام

 اسالمی زندگی سبک

 ( ازيامت 2)  

 آشنا آموزان دانش درصد100 -1

 پس شده، تعيين معصوم با شده

 یآموزش يها دوره در شرکت از

 مرتبط

دانش آموزان آشنا درصد 100 -2

شده بافرهنگ انتظار و مهدويت، 

پس از شرکت در دوره هاي 

  آموزشی مرتبط

 آموزان دانش درصد -1

 معصوم با شده آشنا

 از پس شده، تعيين

 يها دوره در شرکت

مرتبط یآموزش  

100%  

دانش آموزان درصد -2

آشنا شده بافرهنگ 

انتظار و مهدويت، پس از 

شرکت در دوره هاي 

 آموزشی مرتبط

100%  

 

 دانش درصد -1

 با شده آشنا آموزان

 شده، تعيين معصوم

 دوره در شرکت از پس

مرتبط یآموزش يها  

100%  

دانش درصد -2

آموزان آشنا شده 

بافرهنگ انتظار و 

مهدويت، پس از 

شرکت در دوره هاي 

 آموزشی مرتبط

100%  

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 اجراي چگونگی و اهميت تبيين و توجيه -1

 سبک اشاعه و شناسی امام يها فعاليت

 : آموزان دانش و کارکنان يبرا آنان زندگی

طرح موضوع در شورای مدرسه و شورای دانش -

 آموزی 

تبیین و تدوین برنامه مصباح الهدی )امام  -

 یازدهم شیعیان حضرت امام حسن عسگسری ع

 يبرا يهنر و یفرهنگ مسابقات يبرگزار -2

 :آموزان دانش

برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری برای دانش -

 الهدیآموزان در خصوص برنامه مصباح 

 و يداريد ،ينوشتار منابع یمعرف -3

 :آموزان دانش به يداريشن

 تولید محتواهای امام شناسی -

  4رسال محتواها در کانال مهدویت فرزانگان ا -

 درج در سایت مدرسه و تارنمای مدرسه-

 :یشناس امام يها نشست يبرگزار -4

نشست تخصصی در زمینه امام  5برگزاری -

اساتید مجرب ) آقایان دکتر شناسی با حضور 

خانمها اصالنی و  -موحد  -عزیزی  - محمد عرب

 (باقری

 و یفرهنگ محصوالت شگاهينما يبرگزار-5

 ی:شناس امام

برگزاری نمایشگاه آنالین محصوالت فرهنگی و - 

 امام شناسی در تارنمای مدرسه

 مقاله فراخوان-6

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال000/000/16
 حق الثبت 

 دانش آموزان

مهرنوش 

 سلیمانی

 معاون فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

11 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 وتعميق توسعه

 و انتظار فرهنگ

 مهدويت

 (انتظار عطر)

 (ازيامت 2)

 آشنا آموزان دانش درصد100 -1

 ت،يمهدو و انتظار بافرهنگ شده

 يها دوره در شرکت از پس

 مرتبط یآموزش

 آموزان دانش درصد -1

 بافرهنگ شده آشنا

 از پس ت،يمهدو و انتظار

 يها دوره در شرکت

 مرتبط یآموزش

100% 

 دانش درصد -1

 شده آشنا آموزان

 و انتظار بافرهنگ

 از پس ت،يمهدو

 يها دوره در شرکت

 مرتبط یآموزش

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
برگزاري جلسات توجيهی، دوره ها و -1

کارگاه هاي آموزشی در زمينه اهميت و 

چگونگی توسعه و تعميق فرهنگ انتظار و 

 مهدويّت براي دانش آموزان و کارکنان :

طرح موضوع در شورای مدرسه ، شورای دبیران -

 و شورای دانش آموزی

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری جلسات -

کارگاه های آموزشی در زمینه  توجیهی ، دوره ها و

اهمیت و چگونگی توسعه و تعمیق فرهنگ انتظار 

 و مهدویت برای دانش آموزان و کارکنان

شناسايی و معرفی منابع نوشتاري، -2

 ديداري و شنيداري به دانش آموزانک

تولید محتواهای آموزشی در زمینه مهدویت ، -

 به 4ارسال به کانال ارتباطی مهدویت فرزانگان 

 صورت روزانه و هفتگی

 یفرهنگ محصوالت شگاهينما يبرگزار-3

 کارکنان و آموزان دانش يبرا يمهدو

 :مقاله فراخوان -4

اطالع رسانی در خصوص ارسال مقاالت محتوایی -

 در مورد مهدویت

 با پاسخ و پرسش جلسات يبرگزار -5

 مربوطه دفتر تيظرف از استفاده

 تيمهدو یمرکزتخصص

 يمجاز يفضا تيظرف از استفاده -6

 وتشکيل گروه مهدويت  

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/20
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات مورد  انتظار  هدف

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

12 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 مناسبت بزرگداشت

 يیوال يها

 ( ازيامت 2)  

 دانش تيرضا درصد100 -1

 يبرگزار تيفيک از آموزان

 يیوال يمناسبتها

 دانش تيرضا درصد -1

 تيفيک از آموزان

 يمناسبتها يبرگزار

 يیوال

80% 

 تيرضا درصد -1

 از آموزان دانش

 يبرگزار تيفيک

 يیوال يمناسبتها

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 تهيه تقويم اجرايی مناسبت هاي واليی:-1

طرح موضوع در شورای مدرسه و کارگروه -

 فرهنگی 

 های اجرایی مناسبتهای والیی  تدوین برنامه-

تمهيد مقدمات و زمينه سازي براي -2

 اجراي فعاليت ها:

تمهید مقدمات و زمینه سازی برای اجرای -

 فعالیت ها 

 ثبت مستندات-

دریافت نظرسنجی از دانش آموزان در جهت -

 فعالیتها بهبود کیفیت و ارزیابی

خوانی و جشن برگزاري مراسم مولودي -3

خوانی و عزاداري در دراعياد و مراسم نوحه

 وفيات

  پاسخ و پرسش يها نشست يبرگزار -4

 فرهنگ به مربوط ميمفاه و عوامل رامونيپ

 ... و هيفاطم عاشورا، ر،يغد ،يرضو

 يهانهاد گريد تيظرف از استفاده -5

 ینيد معارف انتقال يبرا یفرهنگ

 ی:آموزش و یارتيز ياردوها يبرگزار -6

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری اردوهای -

آنالین به شهرهای مقدس مشهد،شهر ری ، و 

 همچنین اردوی مجازی موزه ها

 يهنر یفرهنگ مسابقات يبرگزار -7

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

13 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

  جلسات يبرگزار

 ینيد گفتمان

 (ازيامت4)

 دانش تيرضا درصد100 -1

 در شده ارائه مباحث از آموزان

 ینيد گفتمان جلسات

 که یآموزان دانش تعداد100 -2

 شرکت ینيد يها گفتمان در

 اند کرده

 دانش تيرضا درصد -1

 ارائه مباحث از آموزان

 گفتمان جلسات در شده

 ینيد

75% 

 یآموزان دانش تعداد -2

 ینيد يها گفتمان در که

 .اند کرده شرکت

50% 

 

 دانش تيرضا درصد -1

 ارائه مباحث از آموزان

 گفتمان جلسات در شده

 ینيد

80% 

 یآموزان دانش تعداد -2

 ینيد يها گفتمان در که

 .اند کرده شرکت

75% 

 

نماگرها  و سایر  حداقل اقدامات بر اساس* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 و هال آنيتحل و سؤاالت يآور جمع -1

  آموزان دانش یازسنجين

 ینيد مبلغ درخواست -2

 :غاتيوتبل یرساناطالع -3

تدوین پوسترهای تبلیغاتی و ارسال به تارنمای -

مدرسه، کانالهای ارتباطی و همچنین ارسال 

 دانش آموزان پیامک برگزاری جلسات به

 یفرهنگ يهابسته هيته -4

 سخنرانان اطالعات بانک ليتشک -5

 فکر اتاق ليتشک -6

)  پاسخ و پرسش جلسات يبرگزار -7

 :(دينی گفتمان

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری جلسات -

 پرسش و پاسخ )گفتمان دینی( 

 دعوت از اساتید مجرب -

نظرسنجی از دانش آموزان در خصوص نحوه  –

 -برگزاری کارگاه ها ، موضوعات و اساتید مدعو 

 ثبت مستندات

 و يداريد ،ينوشتار منابع یمعرف -8

 ي:داريشن

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/16
 حق الثبت 

 دانش آموزان

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

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

 قرآن با انس تقويت

 (ازيامت 3)

 دانش  درصد100 -1

 در کننده شرکت آموزان

 ميکر قرآن حفظ

 آموزان دانش  درصد -1

 قرآن حفظ در کننده شرکت

 ميکر

2% 

 آموزان دانش  درصد -1

 قرآن حفظ در کننده شرکت

 ميکر

5% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 وضعیت مدرسه:اقدامات متناسب با 
 يکارها و سازي ريکارگ به و ینيب شيپ-1

 :ميکر قرآن حفظ یبيترغ

طرح موضوع در شورای مدرسه و شورای دانش -

 آموزی 

تمهید مقدمات الزم جهت پیش بینی و به -

 کارگیری ساز و کارهای ترغیبی حفظ قرآن کریم

 حفظ يآموز دانش يها گروه ليتشک -2

 :ميکر قرآن

فراخوان به دانش آموزان استعداد یابی وتهیه فرم -

و ثبت اسامی شرکت کنندگان در گروه های حفظ 

 قرآن کریم

 حفظ مستعد آموزان دانش يیشناسا-3

 ميکر قرآن

 منطقه به دهيبرگز آموزان دانش یمعرف-4

 یچگونگ به نسبت آموزان دانش هيتوج -5

 ميکر قرآن یموضوع حفظ

 در ميکر قرآن حفظ يندهايفرآ ياجرا -6

 حفظ  م،يکر قرآن یموضوع حفظ بخش سه

 قرآن ام یس جزء حفظ م،يکر قرآن یبيترت

 ميکر

 ميکر قرآن استماع محافل يبرگزار -7

 آموزان دانش توسط ميکر قرآن تالوت -8

 تالوت يالگو ياجرا براساس

 شرکت در مسابقات کنگره قرآنی سمپاد -

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/1
 حق الثبت 

 دانش آموزان

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

  اقامه فرهنگ توسعه

 برپايی به اهتمام و نماز

 در جماعت نماز

 (ازيامت 6) مدرسه

 نماز يبرگزار درصد1-100

 طول در هفته يروزها در جماعت

 یليتحص سال

 داوطلبانه شرکت درصد2-100

 طول در جماعت نماز در کارکنان

 یليتحص سال

 داوطلبانه شرکت درصد3-100

 در جماعت نماز در آموزان دانش

 یليتحص سال طول

 نماز يبرگزار درصد -1

 هفته يروزها در جماعت

 یليتحص سال طول در

100% 

 شرکت درصد -2

 در کارکنان داوطلبانه

 طول در جماعت نماز

 یليتحص سال

50% 

 شرکت درصد -3

 آموزان دانش داوطلبانه

 طول در جماعت نماز در

 یليتحص سال

20% 

 

 نماز يبرگزار درصد -1

 يروزها در جماعت

 سال طول در هفته

 یليتحص

100% 

 شرکت درصد -2

 در کارکنان داوطلبانه

 طول در جماعت نماز

 یليتحص سال

75% 

 شرکت درصد -3

 دانش داوطلبانه

 نماز در آموزان

 سال طول در جماعت

 یليتحص

50% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 هفتگی برنامه در جماعت نماز زنگ درج -1

 مدرسه

 و مستمر صورت به جماعت نماز برگزاري -2

 روحانی حضور با

 داوطلبانه مشارکت يبرا يزير برنامه-3

 جماعت نماز برگزاري در کارکنان

برگزاري مسابقات فرهنگی بين نماز  -4

 واهداي جوايز به برگزيدگان 

مزين ساختن نمازخانه درهفته قران  – 5

 ونماز واهداي هداياي فرهنگی به نمازگزاران 

همکاري وهمراهی دبيران درخصوص -6

  حضور درنماز جماعت

 پنجره ها وتعویض پرده نمازخانه تعکیم -

ام زمان درآخرین برگزاری نماز استغاثه به ام -

 سه شنبه سال تحصیلی

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 

 ریال 000/000/500
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

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) 

 آموزان دانش تيرضا درصد1-100

 آغازين مراسم اجراي از

 دانش تيرضا درصد  -1

 مراسم اجراي از آموزان

 آغازين

75% 

 تيرضا درصد  -1

 اجراي از آموزان دانش

 آغازين مراسم

80% 

سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 اجراي مراسم آغازين  متنوع و شاد : -1

تبیین اهداف مراسم آغازین برای دانش -

 آموزان)صبحگاه(

سرود ملی ،  : اجرای گروهی برنامه ها نظیر -

 ورزش صبحگاهی ، نیایش

برگزاری برنامه های متنوع نظیر مسابقات و  -

معرفی کتاب و ...  -ایام ا... توسط گروه منتخب 

و اجرای پانتومیم ، سرود ،  توسط دانش آموزان

 تئاتر و ... 

 اهدای جوایز به فعاالن فرهنگی -

اجراي  ورزش در مراسم  آغازين  -2

 مدرسه:

توزيع مسئوليت برگزاري مراسم آغازين -3

 بين کالس ها يا گروه هاي دانش آموزي:

، ورزش  اجرای گروهی برنامه ها نظیر : سرود ملی-

 .صبحگاهی ، نیایش

جلب همکاري کارکنان در برگزاري و -4

 حضور در مراسم آغازين مدرسه:

دعوت از معلمها و همکاران در برگزاری مراسم -

 آغازین ا

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 

 ریال 000/500/2
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

17 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 اه مناسبت بزرگداشت

 و...(  و  اجتماعی)

 هاي جشن برگزاري

 ... و مذهبی ملی،

 (ازيامت 2)

 دانش تيرضا درصد100 -1

ي برگزار تيفيک از آموزان

 و یمل يها جشن ها مناسبت

 یمذهب

 دانش تيرضا درصد -1

 تيفيک از آموزان

       ها مناسبتي برگزار

 یمذهب و یمل يها جشن

80% 

 تيرضا درصد -1

 از آموزان دانش

ي برگزار تيفيک

 يها جشن ها مناسبت

 یمذهب و یمل

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
احصاي مناسبت ها و جشن هاي ملی و -1

مذهبی مختلف و برنامه ريزي براي 

 بزرگداشت آن ها 

 شناسايی ظرفيتتهيه فرم استعداديابی و -2

کارگيري آن ها در برگزاري -هاي بالقوه و به 

بزرگداشت مناسبت ها و جشن هاي ملی و 

 مذهبی

بزرگداشت مناسبت ها و برگزاري جشن -3

هاي ملی و مذهبی در مدرسه  به عنوان 

کانون تربيتی محله با حضور دانش آموزان، 

 اولياءو افراد شاخص محله 

 1/4/1401  از

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/20
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

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)

 دانش تيرضا درصد100 -1

 اردوها يبرگزار تيفيک از آموزان

 دهايبازد و

 دانش تيرضا درصد -1

 تيفيک از آموزان

 و اردوها يبرگزار

 دهايبازد

80% 

 تيرضا درصد -1

 از آموزان دانش

 يبرگزار تيفيک

 دهايبازد و اردوها

90% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 با وضعیت مدرسه: اقدامات متناسب
شناسايی اماکن مناسب  اردو و بازديد  -1

 براي دانش آموزان:

تهیه فرمهای نیازسنجی از دانش آموزان و ایجاد -

بانک اطالعاتی از عالیق و سالیق ایشان در 

خصوص فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه از جمله 

 اردوها 

استخراج داده ها از بانک اطالعاتی برای برنامه -

 ریزی در خصوص اردوها

تنظيم تقويم اجرايی اردو و بازديد دانش -2

 آموزان هريک از کالس ها:

 تنظیم تقویم اجرایی اردو و-

 هماهنگی با اماکن مربوطه -

جلب همکاری و همراهی کارکنان و اولیاء در -

 برگزاری اردو و بازدید:

 و اردو يبرگزار يبرا الزم مقدمات ديتمه -5

 :ديبازد

تهیه فرمهای نیازسنجی از دانش آموزان و ایجاد -

بانک اطالعاتی از عالیق و سالیق ایشان در 

 خصوص فعالیتهای فرهنگی و فوق برنامه 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 000/000/5
 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه  استخراج داده ها از بانک اطالعاتی برای-

 ریزی در خصوص اردوها

 هدفمند برنامه ميتنظ و ینيب شيپ -6

 و اردوها از کيهر يبرا یتيترب و یآموزش

 :دهايبازد

دهای درون م اجرایی اردو و بازدیتنظیم تقوی-

 استانی وبرون استانی

 از ديبازد و اردو به آموزان دانش اعزام -7

 شده هماهنگ اماکن

 و اردو يمحتوا و نديفرآ يساز مستند -8

 ديبازد
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

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) 

 آموزان دانش  درصد100 -1

 اوراني تيفعال در کننده شرکت

 معروف

 آموزان دانش  درصد -

 تيفعال در کننده شرکت

 معروف اوراني

7% 

 آموزان دانش  درصد -

 در کننده شرکت

 معروف اوراني تيفعال

25% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
توجيه و تبيين اهميت و چگونگی امر به -1

 معروف و نهی از منکر براي دانش آموزان:

 طرح موضوع در شورای دانش آموزی-

 تشکیل گروه یاوران معروف-

توجیه و تبیین اهمیت و چگونگی امر به معروف  -

 و نهی از منکر برای دانش آموزان
 شناسایی  دانش آموزان عالقمند-

 تشکیل جلسات یاوران معروف-

فعالیت هسته های یاوران معروف با حضور -

نفر از دانش  10مسئولین ذی ربط و حداقل با 

 آموزان

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

--- --- 

 مهرنوش

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

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

 (ازيامت 2) 

 آموزان دانش درصد100 -1

 یتابستان يها گاهيپا در فعال

 دانش رضايت درصد100 -2

 پايگاه هاي برنامه از آموزان

 تابستانی

 آموزان دانش درصد -1

 يها گاهيپا در فعال

 یتابستان

100% 

 دانش رضايت درصد -2

 پايگاه هاي برنامه از آموزان

 تابستانی

100% 

 آموزان دانش درصد

 يها گاهيپا در فعال

 یتابستان

100% 

 رضايت درصد -2

 برنامه از آموزان دانش

 تابستانی پايگاه هاي

100% 

سایر  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و* 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 الف( ويژه تمامی مدارس:

دريافت اطالعات مربوط به پايگاههاي 

 تابستانی

معرفی پايگاه هاي تابستانی و  اطالع رسانی 

به موقع در خصوص فعاليت پايگاههاي 

 تابستانی:

تماس با اولیای محترم و ارسال پیامک در -

و اطالع  خصوص معرفی پایگاه های تابستانی

رسانی به موقع در خصوص فعالیت پایگاه های 

 تابستانی

 همکاري با پايگاه هاي تابستانی:

صورت ویژه در مدرسه برگزار می   این مهم به-

 گردد

 ب( ويژه مدارس مجري پايگاه تابستانی:

 یتابستان گاهيپا يانداز راه -1

 تيفعال يبرا يزير برنامه و یسازمانده -2

 :یتابستان گاهيپا
تهیه و تنظیم برنامه های تابستانی و اطالع -

 رسانی به دانش اموزان شامل : 
 ، برگزاریدفترچه معارفه رشته های پژوهشی تهیه

کالس های پژوهشی، برگزاری کارسوق های 

 مختلف و...

 رد کننده شرکت آموزان دانش از نام ثبت -3

 یتابستان گاهيپا

 دانشي اردوها و ها کالس يبرگزار -4

 درون استانی وبرون استانی :يآموز

 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/1402 

 ریال 700/184/199/5
حق الثبت دانش 

 آموزان

 فاطمه مرآتی

معاون 

 آموزشی

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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برنامه درسی   معیار :  کیفیت برنامه درسی 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

21 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 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

 مواد  عرضه درصد100 -1

 مدرسه در مجاز يیغذا

 آموزان دانش درصد100 -2

 سالم هيتغذ دانش از آگاه

 مواد  عرضه درصد -1

 مدرسه در مجاز يیغذا

100% 

 آموزان دانش درصد -2

 سالم هيتغذ دانش از آگاه

100% 

 مواد  عرضه درصد -1

 مدرسه در مجاز يیغذا

100% 

 آموزان دانش درصد -2

 سالم هيتغذ دانش از آگاه

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 برگزاري جلسات توجيهی براي کارکنان-1

برگزاري جلسات آموزشی براي دانش -2

 آموزان

نصب پوستر مواد غذايی مجاز و غير مجاز -3

 در پايگاه  تغذيه سالم:

تهیه لیست مواد غذایی استاندارد طبق -

دستورالعمل پایگاه تغدیه سالم و نصب آن در 

 پایگاه

کنترل  -عرضه روزانه مواد غذایی طبق لیست -

 سالمت مواد غذایی توسط معاونان

دريافت محتواي آموزشی تغذيه سالم و -4

 يع آن بين دانش آموزان:توز

ارائه بروشور آموزشی در زمینه تغذیه سالم و -

 توصیه های بهداشتی 

 اختصاص تابلو اعالنات ویژه بهداشت و سالمت -

پيگيري و همکاري جهت توزيع قرص -5

 Dآهن و ويتأمين

 

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

 ریال 000/000/10
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 لیال افشار

 معاون پایه
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

22 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 سالمت يارتقا

 بر تاکيد با نوجوانی

  بلوغ دوران بهداشت

 ...و

 (ازيامت 4)

 دانش يیآشنا درصد100 -1

 تيرعا یباچگونگ آموزان

 از پس بلوغ دوران بهداشت

 یآموزش جلسات در شرکت

 آموزان دانش درصد100 -2

 ناتيمعا پوشش تحت

 يغربالگر

 دانش يیآشنا درصد -1

 تيرعا یباچگونگ آموزان

 از پس بلوغ دوران بهداشت

 یآموزش جلسات در شرکت

100% 

 آموزان دانش درصد -2

 ناتيمعا پوشش تحت

 يغربالگر

100% 

 دانش يیآشنا درصد -1

 تيرعا یباچگونگ آموزان

 پس بلوغ دوران بهداشت

 جلسات در شرکت از

 یآموزش

100% 

 آموزان دانش درصد -2

 ناتيمعا پوشش تحت

 يغربالگر

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
برگزاري جلسات آموزشی براي دانش -1

 آموزان مطابق با سرفصل هاي تدوين شده

 معاينات غربالگري  :-2

دانش آموزان جهت  bmi کنترل و پیگیری عدد-

 کنترل چاقی 

دريافت و توزيع بسته هاي بهداشتی، -3

 آموزشی بين دانش آموزان :

 تارنمای مدرسهدر ارسال بسته های آموزشی -

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

 ریال 000/000/10
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 لیال افشار

 معاون پایه
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

23 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 ورزشی المپياد  اجراي

 و يا مدرسه درون

 دهخانوا با یبدن تيترب

 (ازيامت 4)

 دانش تيرضا درصد -1

 اديالمپ يبرگزار از آموزان

 شرکت اءياول درصد -2

 تيفعال ياجرا در کننده

 خانواده با ورزش يها

 دانش تيرضا درصد -1

 يبرگزار از آموزان

 اديالمپ

80% 

 شرکت اءياول درصد -2

 تيفعال ياجرا در کننده

 خانواده با ورزش يها

10% 

 دانش تيرضا درصد -1

 اديالمپ يبرگزار از آموزان

90% 

 شرکت اءياول درصد -2

 يها تيفعال ياجرا در کننده

 خانواده با ورزش

25% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 برنامه ريزي براي برگزاري المپياد ورزشی:-1

تفاهم نامه تربیت بدنی با کارشنای مربوطه عقد -

جهت المپیادهای درون مدرسه ای  13در منطقه 

 ..، طرح قهرمان مدرسه، اعزام تیمها به مسابقات و

ثبت نام دانش آموزان در رشته هاي -2

 ورزشی :

 شناسایی دانش آموزان مستعد -

 برگزاری جلسات آگاهی بخشی برای آنان  -

 ورزشیبرگزاری کانونهای -

 برگزاري افتتاحيه-3

برگزاري مسابقات منطبق با جدول -4

 مسابقات 

برگزاري مراسم اختتاميه و اهداي جوايز -5

 برگزيدگان :

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری مراسم -

اختتامیه و اهدای جوایز برگزیدگان ، دریافت نظر 

دانش آموزان در خصوص چگونگی نحوه برگزاری 

 مراسم

 فعاليت هاي ورزش با خانوادهبرگزاري -6

1/4/1401 

 الی

1/4/14011 

--- --- 

 افتخاری

 دبیر

 ورزش
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

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

 ریال()به 

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)

 آموزان دانش درصد -1

 یورزش يها انجمن عضو

 عضو آموزان دانش درصد -1

 یورزش يها انجمن

75% 

 آموزان دانش درصد -1

 یورزش يها انجمن عضو

80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 انتخاب اعضاي انجمن هاي ورزشی :-1

 شناسایی دانش آموزان مستعد -

 برگزاری جلسات آگاهی بخشی برای آنان  -

 برگزاری انجمنهای ورزشی -

 برگزاري جلسات :-2

تمهید مقدمات الزم جهت برگزاری جلسات -

 انجمنهای ورزشی 

 ثبت مستندات -

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- --- 
 افتخاری

 ورزش دبیر
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

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)

 فعال آموزان دانش درصد100 -1

 ليتشک یورزش يها کانون در

 مدرسه در شده

 آموزان دانش درصد -1

 يها کانون در فعال

 در شده ليتشک یورزش

 مدرسه

75% 

 دانش درصد -1

 کانون در فعال آموزان

 ليتشک یورزش يها

 مدرسه در شده

80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 با وضعیت مدرسه:اقدامات متناسب 
 در خواست مجوز از منطقه :-1

عقد تفاهم نامه تربیت بدنی با کارشناس مربوطه -

 جهت برگزاری کانونهای ورزشی 13در منطقه

طرح قهرمان  المپیادهای درون مدرسه ای،-

  همدرس

 ...اعزام تیمها به مسابقات و-

 جذب مربی:-3

جذب مربی برای کانونها با توجه به درخواست و -

 نیازسنجی دانش آموزان

 مشخص نمودن ساعت اجرا :-4

تنظیم تقویم اجرایی و ساعت برگزاری جلسات -

 کانونها

 اطالع رسانی به دانش آموزان-

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- --- 
 افتخاری

 ورزش دبیر
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

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 درصد100 -1

 صورت به شده یطراح يفضا

 .کنند یم استفاده فعال

 یآموزان دانش درصد -1

 شده یطراح يفضا از که

 استفاده فعال صورت به

 .کنند یم

100% 

 دانش درصد -1

 يفضا از که یآموزان

 صورت به شده یطراح

 یم استفاده فعال

 .کنند

100% 

و سایر حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
وجود دستورالعمل و کتاب راهنما در - 1

 مدرسه :

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

تهیه دستورالعمل مربوطه و تعیین مسئول -

 پیگیری

 تامین اعتبار مورد نظر در برنامه مدرسه-

تجهيز مدرسه به امکانات و  رنگ آميزي -2

 حياط و راهرو ها

 طرح در شوراي مدرسه :تبيين -3

 ثبت گزارش های انجام طرح مدرسه پویا -

ارائه گزارش در شورای مدرسه و شورای مالی -

 مدرسه

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

 ریال 000/000/180
 حق الثبت 

 دانش آموزان

 افتخاری

 دبیر ورزش
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

27 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 آموزان دانش آموزش

 زيست محيط درحفظ

 محيط بهداشت و

 (ازيامت 4) مدرسه

 آشنا آموزان دانش درصد100 -1

 و ستيز طيمح حفظ یچگونگ با

 يانرژ و آب مصرف تيريمد

 که یآموزان دانش درصد100 -2

 تيرعا را مدرسه طيمح بهداشت

 کنند یم

 آموزان دانش درصد -1

 حفظ یچگونگ با آشنا

 تيريمد و ستيز طيمح

 يانرژ و آب مصرف

100% 

 یآموزان دانش درصد -2

 طيمح بهداشت که

 یم تيرعا را مدرسه

 کنند

75% 

 دانش درصد -1

 با آشنا آموزان

 طيمح حفظ یچگونگ

 تيريمد و ستيز

 يانرژ و آب مصرف

100% 

 دانش درصد -2

 بهداشت که یآموزان

 را مدرسه طيمح

 کنند یم تيرعا

80% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
تنظيم برنامه آموزش حفظ محيط زيست و -1

 بهداشت محيط مدرسه

تهيه محتواي آموزش  حفظ محيط زيست -2

 و بهداشت محيط مدرسه:

ارسال در تارنمای مدرسه و سیستم مدیریت  -

 برای دانش آموزان)مدبر ( آموزش مجازی 

 دريافت  دستورالعمل و کتاب راهنما -3

انعکاس پيام هاي بهداشتی در قالب -4

 تصوير و نوشتار بر روي ديوارها و ...

 طرح در شوراي مدرسه-5

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- --- 
 لیال افشار

 معاون پایه
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

 هاي مهارت آموزش

 و امدادي خود

 وانعکاس ديگرامدادي

 و یمنيا يهاهيتوص

) ازحوادث يريشگيپ

 آتش سيل، زلزله،

 ...و سوزي

 امتياز( 2)

 که یآموزان دانش  درصد100 -1

 نسبت مدرسه يها آموزش از پس

 گرانيد و خود به یرسان امداد به

 اند افتهي را الزم يیتوانا

 یآموزان دانش درصد -1

 يها آموزش  از پس که

 امداد به نسبت مدرسه

 گرانيد و خود به یرسان

 .دان افتهي را الزم يیتوانا

75% 

 دانش درصد -1

  از پس که یآموزان

 مدرسه يها آموزش

 یرسان امداد به نسبت

 گرانيد و خود به

 افتهي را الزم يیتوانا

 .اند

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
برگزاري جلسات  آموزشی اصول ايمنی و -1

پيشگيري از حوادث براي دانش آموزان و 

 کارکنان :

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

 طرح موضوع در شورای دبیران و دانش آموزان -

 طرح موضوع در انجمن اولیا و مربیان -

 دوین برنامه آموزش اصول خود مراقبتی ت-

 تعیین مسئول پیگیری تامین اعتبار-

برگزاري مانور پيشگيري از حوادث -2

ارشنبه آخرسال، حريق و زلزله )  طرح چه

دادرس به معناي دانش آموز آماده در 

 روزهاي سخت(:

 ثبت مستندات مربوطه -

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- --- 
 لیال افشار

 معاون پایه
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

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

 يهامهارت آموزش

 و خودمراقبتی

 دانش به دگرمراقبتی

 جهت آموزان

يماريازب پيشگيري

 يها

 14)واگيروغيرواگير

 (ازيامت

 دانش تيرضا درصد100 -1

 ارائه يها آموزش از آموزان

 هاي آموزش از شده

 بهداشتی

 دانش آگاهی درصد100 -2

 هاي مهارت از  آموزان

 مراقبتی دگر و خودمراقبتی

 پوشش تحت درصد100 -3

 سالمت سفيران

 دانش تيرضا درصد -1

 ارائه يها آموزش از آموزان

 هاي آموزش از شده

 بهداشتی

100% 

 دانش آگاهی درصد -2

 هاي مهارت از  آموزان

 مراقبتی دگر و خودمراقبتی

75% 

 پوشش تحت درصد -3

 سالمت سفيران

100% 

 دانش تيرضا درصد -1

 يها آموزش از آموزان

 هاي آموزش از شده ارائه

 بهداشتی

100% 

 دانش آگاهی درصد -2

 هاي مهارت از  آموزان

 دگر و خودمراقبتی

 مراقبتی

80% 

 پوشش تحت درصد -3

 سالمت سفيران

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
شرکت در دوره هاي ضمن خدمت با هدف -1

 ارتقاي سواد سالمت :

 طرح موضوع در شورای مدرسه -

 تعیین مسئول پیگیری -

شرکت مسئول مربوطه در دوره های ضمن -

 خدمت با هدف ارتقای سواد سالمت 

 ثبت صورتجلسات و مستندات مربوطه-

برگزاري جلسات آموزشی وپژوهشی -2

ساعت( با تأکيد  16سفيران سالمت) به مدت 

بر بيماري هاي واگير و غيرواگير) ديابت، 

 چاقی، قلبی، عروقی و...( :

 وین برنامه سفیران سالمتتد-

 تعیین اعضا -

برگزاری جلسات آموزشی و پژوهشی سفیران -

ساعت( با تاکید بر بیماری  16سالمت)به مدت 

های واگیر و غیر واگیر)دیابت ،چاقی،قلبی،عروقی 

 (...و

 اجراي طرح سفيران سالمت :-3

 اجرای طرح سفیران سالمت -

 ثبت مستندات -

دانش آموزان و تحلیل دریافت فرم نظرسنجی از -

و ارزیابی میزان رضایتمندی دانش آموزان از 

 اجرای طرح

 1/4/1401از  

 الی

1/4/14011 

--- --- 
 لیال افشار

 معاون پایه
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

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

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

30 

 مطلوب ياجرا

 يها تيفعال

 و یدرس مکمل

 برنامه فوق

 ساحت براساس

  گانه شش يها

 تربيت

 بوم  برنامه

 (مدرسه ژهيو برنامه) 

 (ازيامت 2)

 

 که آموزانی دانش درصد -1

 برنامه از استفاده از پس

 زمينه در آنان توانايی بوم،

 يافته افزايش آموزش مورد

 .است

 که آموزانی دانش درصد -1

 برنامه از استفاده از پس

 زمينه در آنان توانايی بوم،

 يافته افزايش آموزش مورد

 .است

100% 

 

 آموزانی دانش درصد -1

 از استفاده از پس که

 آنان توانايی بوم، برنامه

 آموزش مورد زمينه در

 .است يافته افزايش

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
نيازسنجی از دانش آموزان، اولياء و تنظيم -1

 برنامه درسی 

 نظر سنجی از اولياء و معلمان -2

تعيين اولويت ها براساس باالترين -3

 فراوانی:

 آموزشی :تنظيم و تدوين محتواي -4

 اجراي برنامه بوم  :-5

 

  

ويژه 

متوسطه 

 دوره اول

--- ---  
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

31 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 دانش شناسايی

 معرض در آموزان

 ترك يا افت

 اقدام و تحصيل

 يا پيشگيرانه

 (ازيامت 6)اصالحی

 شيپا و رصد سرانه100 -1

 دانش یليتحص شرفتيپ

 آموزان

 یآموزان دانش عدادت 100 -2

  يا پيشگيرانه اقدام با که

 ترك يا افت از اصالحی

 شده يريجلوگ ها آن تحصيل

 .است

 شيپا و رصد سرانه -1

 دانش یليتحص شرفتيپ

 آموزان

 درصد  100

 که یآموزان دانش تعداد -2

  يا پيشگيرانه اقدام با

 ترك يا افت از اصالحی

 يريجلوگ ها آن تحصيل

 .است شده

 درصد 0

 

 شيپا و رصد سرانه -1

 دانش یليتحص شرفتيپ

 آموزان

 درصد  100

 یآموزان دانش تعداد -2

  اي پيشگيرانه اقدام با که

 ترك يا افت از اصالحی

 يريجلوگ ها آن تحصيل

 .است شده

 درصد 0

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
تعيين دانش آموزان در معرض افت يا ترك -1

 :تحصيل

 موضوع در شورای مدرسه و شورای دبیرانطرح  -

 طرح برنامه های ویژه در دپارتمان مشاوره  -

توجیه و تبیین ضرورت و چگونگی رصد و پایش  -

 پیشرفت تحصیلی دانش آموزان برای معلمان

تعيين روش هاي مداخله مؤثر براي پيش -2

 گيري از افت يا ترك تحصيل دانش آموزان

ه و اصالحی در انجام مداخالت پيشگيران-3

 :زمينه افت يا ترك تحصيل دانش آموزان

انجام مداخالت پیشگیرانه و اصالحی در زمینه  -

 افت یا ترک تحصیل دانش آموزان

برگزاری جلسات متعدد مشاوره ای با دانش  -

آموزان شناسایی شده اولیای ایشان و ارجاع به 

 مشاور بالینی

 04/05/1401از 

 الی

01/04/1402 

 ریال 489/427/466

 

 حق الثبت 

 دانش آموزان

سالومه 

 حیدرپور

سرگروه 

 مشاوران
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

تامین محل 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

32 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 به و شناسايی

 ي ها سبک يريکارگ

 آموزان دانش يادگيري

 (ازيامت 4)

 که یآموزان دانش درصد100 -1

 ها آن يريادگي يها سبک

 شده يیشناسا

 که یآموزان دانش درصد100 -2

 سبک به  ها، آن به آموزش در

 شده توجه ها آن يادگيري هاي

 است

 یآموزان دانش درصد -1

 يريادگي يها سبک که

 شده يیشناسا ها آن

 درصد 75

 

 یآموزان دانش درصد -2

  ها، آن به آموزش در که

 يادگيري هاي سبک به

 .است شده توجه ها آن

 درصد 75

 

 دانش درصد -1

 يها سبک که یآموزان

 ها آن يريادگي

 شده يیشناسا

 درصد 100

 

 دانش درصد -2

 آموزش در که یآموزان

 سبک به  ها، آن به

 ها آن يادگيري هاي

 .است شده توجه

 درصد 100

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
تعيين ساز و کارهاي الزم براي شناسايی -1

 سبک هاي يادگيري دانش آموزان:
 مدرسه و دپارتمان مشاورهطرح موضوع در شورای -

تنظیم برنامه جهت تعیین ساز و کارهای الزم  -

 برای شناسایی سبک های یادگیری دانش آموزان

برگزاری جلسات مشاوره فردی و دریافت  -

پرسشنامه های سبکهای یادگیری کلب تحلیل 

 داده های پرسشنامه ها

توجيه کارکنان و تبيين ضرورت و -2

تعيين  سبک هاي چگونگی شناسايی و 

 :يادگيري دانش آموزان

برگزاری آموزش ضمن خدمت روانشناسی  -

یادگیری و آموزش انواع سبکهای یادگیری به 

 همکاران

توجیه کارکنان و تبیین ضرورت و چگونگی  -

شناسایی و تعیین سبک های یادگیری دانش 

 آموزان

تهیه محتوای آموزشی برای دبیران و معرفی  -

 ی یادگیری دکتر سیفکتاب روانشناس

برگزاری آزمون از همکاران در مورد محتوای  -

 آموزشی

ثبت مستندات دریافت فرم نظرسنجی از  -

 همکاران در مورد محتواهای آموزش داده شده

 

 01/05/1401از 

 الی

31/02/1402 

--- --- 

سالومه 

 حیدرپور

سرگروه 

 مشاوران
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به کارگيري سبک هاي يادگيري مختلف -3

در فرآيند تربيت و يادگيري با توجه به تفاوت 

 هاي فردي دانش آموزان:

به کارگیری سبک های یادگیری مختلف در  -

فرآیند تربیت و یادگیری با توجه به تفاوت های 

فردی دانش آموزان ، نظارت بالینی بر کالسهای 

 درس و ثبت مستندات توسط معاونین آموزشی

 ترمارائه بازخورد به دبیران مح -
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

33 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 هاي مهارت آموزش

 مديريت)  تحصيلی

 حواس تمرکز زمان،

 (ازيامت 2...( )و

 دانش درصد100 -1

 مهارت با آشنا آموزان

 از پس یليتحص يها

 جلسات در شرکت

 یآموزش

 آموزان دانش درصد -1

 يها مهارت با آشنا

 در شرکت از پس یليتحص

 یآموزش جلسات

 درصد 100

 آموزان دانش درصد -1

 يها مهارت با آشنا

 در شرکت از پس یليتحص

 یآموزش جلسات

 درصد 100

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
تنظيم تقويم زمان بندي آموزش دانش -1

 آموزان:

 طرح موضوع در دپارتمان مشاوره -

 های مهارتیتنظیم تقویم اجرایی کارگاه  -

 اطالع رسانی به دانش آموزان -

 دريافت محتواي آموزشی از سامانه نماد-2

تهیه محتواهای غنی آموزشی در زمینه مهارتهای 

)نظام  خودتنظیمی از جمله محتواهای سامانه نماد

 (مراقبت اجتماعی دانش آموزان

تعيين مدرسان و روش هاي آموزش دانش -3

 تحصيلی:آموزان در زمينه مهارت هاي 

آموزش مهارتهای تحصیلی توسط مشاوران مجرب 

مرکز ثبت مستندات دریافت نظرسنجی از دانش 

 آموزان از محتواهای آموزشی و نحوه اجرا

 04/05/1401از 

 الی

31/02/1402 

--- ---- 

سالومه 

 حیدرپور

سرگروه 

 مشاوران
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

34 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 و شرايط سازي آماده

 هاي روش کارگيري به

 هدايت و شناسايی

 دانش استعدادهاي

 آموزان

 (یليتحص تيهدا) 

 (ازيامت 8) 

 که آموزانی دانش درصد100 -1

 و ها ارزش ها، توانايی ق،يعال

     شغلی  و تحصيلی  شخصيت

 .است شده يیشناسا ها آن

 

 آشنا آموزان دانش درصد100 -2

 تيهدا ،یابياستعداد نديفرآ با

 رشته انتخاب و یليتحص

 تحصيلی

 

 با آشنا ياياول درصد3-100

 تيهدا ،یابياستعداد نديفرآ

 رشته انتخاب و یليتحص

 تحصيلی

 

 دانش تيرضا درصد100 -4

 در يیاجرا برنامه از آموزان

 ديبازد

 آموزانی دانش درصد -1

 ها، توانايی ق،يعال که

  شخصيت و ها ارزش

 آن     شغلی  و تحصيلی

 .است شده يیشناسا ها

 درصد 100

 

 آموزان دانش درصد -2

 نديفرآ با آشنا

 تيهدا ،یابياستعداد

 هرشت انتخاب و یليتحص

 تحصيلی

 درصد 100

 دانش درصد -1

 ق،يعال که آموزانی

 و ها ارزش ها، توانايی

  و تحصيلی  شخصيت

 ها آن     شغلی

 .است شده يیشناسا

 درصد 100

 

 دانش درصد -2

 نديفرآ با آشنا آموزان

 تيهدا ،یابياستعداد

 انتخاب و یليتحص

 تحصيلی رشته

 درصد 100

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
اختصاص نام کاربري و رمز عبور  براي -1

 آموزان جهت ورود به سامانه:دانش

اجراي آزمون با هماهنگی کارکنان -2

 آموزشی و پرورشی:

 اعالم نتايج به دانش آموزان و اولياء:-3

اولياء و کارکنان آگاه سازي دانش آموزان، -4

مدرسه نسبت به فرآيند استعداد يابی، 

 هدايت تحصيلی و انتخاب رشته تحصيلی :

طرح موضوع در شورای دبیران و توجه دبیران  -

 در خصوص هدایت تحصیلی

برگزاری جلسات آموزشی برای دانش آموزان و  -

ا مدرسه اولیا و آگاه سازی دانش آموزان و اولی

 نسبت به فرآیند استعدادیابی

 هدایت تحصیلی و انتخاب رشته تحصیلی -

 

 

 01/07/1401از 

 الی

31/02/1402 

--- ---- 

سالومه 

 حیدرپور

سرگروه 

 مشاوران
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 در معلمان يهمکار و مشارکت جلب-5

 استعدادهاي  هدايت و شناسايی

 :آموزاندانش

طرح موضوع در شورای دبیران و جلب  -

مشارکت و همکاری معلمان در شناسایی و 

 هدایت استعدادهای دانش آموزان

 و ها -شاخه با آموزان دانش نمودن آشنا -6

 و مشاغل و حرف و تحصيلی هاي رشته

 مواد از يک هر زمينه در تحصيل پيامدهاي

 :درسی

برگزاری جلسات کارگاهی جهت آشنا نمودن  -

تحصیلی و دانش آموزان با شاخه ها و رشته های 

حرفه و مشاغل و پیامدهای تحصیلی در زمینه 

 با دعوت از اساتید مجرب هر یک از مواد درسی

 و دوم متوسطه مدارس با یهماهنگ -7

 جهت مدارس، آن از آموزان دانش ديبازد

 يها رشته و ها شاخه با شتريب يیآشنا

 ی:ليتحص

با توجه به مجتمع بودن مدرسه این مسئله  -

 .مرتفع شده است

 خصوص در اوليا و آموزان دانش توجيه -8

  تحصيلی رشته انتخاب در  مؤثر عوامل

 ظرفيت با اوليا و آموزاندانش نمودن آشنا

 :منطقه هر در تحصيلی هايرشته و هاشاخه

برگزاری جلسات مشاوره فردی و توجیه دانش  -

آموزان و اولیا در خصوص عوامل موثر در انتخاب 

 رشته تحصیلی

نمودن دانش آموزان و اولیا با ظرفیت  آشنا -

 شاخه ها و رشته های تحصیلی در هر منطقه
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 کیفیت برنامه درسی ارتقاء:  هدف برنامه درسی   .معیار : 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 ریال( )به

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

34 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 و شرايط سازي آماده

 هاي روش کارگيري به

 هدايت و شناسايی

 دانش استعدادهاي

 آموزان

 (یليتحص تيهدا) 

 (ازيامت 8) 

 که آموزانی دانش درصد100 -1

 و ها ارزش ها، توانايی ق،يعال

     شغلی  و تحصيلی  شخصيت

 .است شده يیشناسا ها آن

 آشنا آموزان دانش درصد100 -2

 تيهدا ،یابياستعداد نديفرآ با

 رشته انتخاب و یليتحص

 تحصيلی

 با آشنا ياياول درصد3-100

 تيهدا ،یابياستعداد نديفرآ

 رشته انتخاب و یليتحص

 تحصيلی

 دانش تيرضا درصد100 -4

 در يیاجرا برنامه از آموزان

 ديبازد

 

 با آشنا ياياول درصد-3

 ،یابياستعداد نديفرآ

 و یليتحص تيهدا

 تحصيلی رشته انتخاب

 درصد 75

 

 دانش تيرضا درصد -4

 يیاجرا برنامه از آموزان

 ديبازد در

 درصد 80

 

 

 آشنا ياياول درصد-3

 نديفرآ با

 تيهدا ،یابياستعداد

 انتخاب و یليتحص

 تحصيلی رشته

 درصد 80

 

 تيرضا درصد -4

 برنامه از آموزان دانش

 ديبازد در يیاجرا

 درصد 90

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 از يک هر نقش به نسبت سازي آگاه -9

 با برابر تحصيلی هدايت در مؤثر عوامل

 :آنان از يک هر وزنی ظرفيت

توجیه و آگاه سازی نسبت به نقش هر یک از  -

عوامل موثر در هدایت تحصیلی برابر با ظرفیت 

وزنی هر یک از آنان در جلسات مشاوره فردی و 

 گروهی توسط مشاوران مدرسه

 انجام زمان خصوص در رسانی اطالع -10

 نحوه و هابرگ نمون صدور و تحصيلی هدايت

 مقصد مدارس در حضور

 متوسطه مدارس  با مشارکت و يهمکار -11

 يیآشنا جهت آموزان، -دانش یزبانيم و اول

 یليتحص يها رشته و ها شاخه با شتريب

 

 01/07/1401از 

 الی

31/02/1402 

--- --- 

سالومه 

 حیدرپور

سرگروه 

 مشاوران
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برنامه درسی   .معیار :   کیفیت برنامه درسی 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

35 

 خدمات ارائه

 و راهنمايی

 مشاوره

  و تحصيلی

 شغلی

 هاي مهارت آموزش

 شغلی ريزي طرح

 (ازيامت 2)

 آشنا آموزان دانش درصد100 -1

 یشغل يزير طرح يها مهارت با

 جلسات در شرکت از پس

 یآموزش

 آموزان دانش درصد -1

 طرح يها مهارت با آشنا

 از پس یشغل يزير

 جلسات در شرکت

 یآموزش

 درصد 100

 دانش درصد -1

 مهارت با آشنا آموزان

 یشغل يزير طرح يها

 در شرکت از پس

 یآموزش جلسات

 درصد 100

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 مدرسه:اقدامات متناسب با وضعیت 
 تدوين جدول زمانبندي جلسات آموزشی:-1

طرح موضوع در جلسات دپارتمان مشاوره برنامه  -

 ریزی جهت برگزاری وبینارهای تخصصی

معرفی رشته های دانشگاهی با حضور  -

 متخصصان حوزه های مختلف 

تنظیم جدول برنامه ریزی و لطالع به دانش  -

 آموزان

معلمان، تمهيد مقدمات براي دعوت از -2

 دانش آموزان و اولياء به تفکيک:

برگزاری نشستهای تخصصی برای همه ذی  -

 نفعان بدون تفکیک گروه ها

برگزاري جلسات آموزشی ويژه دانش -3

 آموزان، معلمان و اولياء:

برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی در  -

خصوص آشنایی با انتخاب رشته دانشگاهی و 

 آموزان و اولیا معرفی مشاغل ویژه دانش

 01/11/1401از 

 الی

08/02/1402 

--- ---- 

سالومه 

 حیدرپور

سرگروه 

 مشاوران
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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

 بهداشت يارتقا 1

 مدرسه یعموم

 به مدرسه بودن مجهز

 یبهداشت ملزومات

 ،عيما صابون) ازين مورد

 ليوسا ، زباله سطل

 -لوله تيوضع ، نظافت

 ، یدنيآشام آب یکش

 دفع و رآالتيش

 ...(و فاضالب یبهداشت

 (ازيامت 12)   

 نيتأم درصد1-100

 یبهداشت ملزومات

 ازين مورد

 و سالمت درصد100 -2

 آب بهداشت

 یدنيآشام

 تيرعا درصد100 -3

 زباله دفع در بهداشت

 فاضالب و

 تناسب درصد100 -4

 سيسرو يها شمهچ

 يخور وآب یبهداشت

 دانش تعداد با  ها

 آموزان

 سالم درصد5-100

 لوله  و رآالتيش  بودن

 آب  هاي کشی

 آشاميدنی

 سالم درصد100 -6

 هاي سرويس  بودن

 ها آبخوري و بهداشتی

 

 

 ملزومات نيتأم درصد -1

 ازين مورد یبهداشت

100 % 

 بهداشت و سالمت درصد-2

 یدنيآشام آب

100 % 

 در بهداشت تيرعا درصد -3

 فاضالب و زباله دفع

100 % 

 يها شمهچ تناسب درصد -4

 يخور وآب یبهداشت سيسرو

 آموزان دانش تعداد با  ها

100 % 

  بودن سالم درصد -5

  هاي کشی لوله  و رآالتيش

 آشاميدنی آب

100 % 

 سرويس  بودن سالم درصد -6

 ها آبخوري و بهداشتی هاي

100 % 

 

 ملزومات نيتأم درصد -1

 ازين مورد یبهداشت

100 % 

 و سالمت درصد-2

 یدنيآشام آب بهداشت

100 % 

 تيرعا درصد -3

 و زباله دفع در بهداشت

 فاضالب

100 % 

 شمهچ تناسب درصد -4

 یبهداشت سيسرو يها

 تعداد با  ها يخور وآب

 آموزان دانش

100 % 

  بودن سالم درصد -5

 کشی لوله  و رآالتيش

 آشاميدنی آب  هاي

100 % 

  بودن سالم درصد -6

 و بهداشتی هاي سرويس

 ها آبخوري

100 % 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
ليست ملزومات بهداشتی مورد نياز و تهيه -1

 تأمين به موقع آن ها :

تهیه چک لیست ملزومات بهداشتی و بررسی و -

 کنترل مستمر

تهیه ملزومات بر اساس چک لیست با توجه به همه -

گیری کرونا و شرایط ویژه این مهم بسیار موشکافانه 

 .و با دقت انجام می گردد

 آب نيتأم يبرا الزم يکارها و ساز جاديا-2

 فاضالب یبهداشت دفع و سالم یدنيآشام

ايجاد چشمه هاي سرويس بهداشتی و -3

 آبخوري ها متناسب با تعداد دانش آموزان :

بررسی سیستم های بهداشتی و تعمیر و سالم سازی -

 سرویسهای بهداشتی و آبخوریها

جداسازي سرويس هاي بهداشتی از آبخوري -4

 ها

لوله کشی هاي کنترل و سرکشی دوره اي -5

 آب آشاميدنی و شيرآالت :

 تهیه چک لیست کنترل و نظارت به صورت مستمر-

رفع فرسودگی هاي احتمالی لوله کشی آب -6

 آشاميدنی و شير آالت :

کنترل مستمر و رفع فرسودگی های احتمالی لوله -

 کشی آب آشامیدنی و شیر آالت

 ملزومات بهداشتی :-7

هداشتی مورد نیاز و تهیه چک لیست از ملزومات ب-

 تهیه آنها با توجه به همه گیری کرونا و شرایط ویژه

مجهز بودن مدرسه به ملزومات بهداشتی -8

 مورد نياز

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 ریال175000000

 

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقيه عليپور

 معاون مالی
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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 2

 مدرسه یعموم

 الزامات  رعايت

 یعموم بهداشت

 ها،کالس) مدرسه

 و در حياط، راهروها،

 ها، آبخوري ها، پنجره

 هاي سرويس

 يها ،سطل بهداشتی

 ...(و زباله

 (ازيامت 14) 

 به و الزم نظافت درصد100 -1

 و یبهداشت يها سيسرو موقع

 ها يخور آب

 کامل تيرعا درصد100 -2

 درکالس یزگيپاک و بهداشت

 ها

 بهداشت تيرعا درصد100 -3

 یعموم يفضا یزگيپاک و

 شگاه،يآزما:شامل مدرسه

 کتابخانه، نمازخانه، کارگاه،

 ...و راهروها اط،يح

 بهداشت رعايت درصد100 -4

 سطوح لغزندگی از جلوگيري و

 و الزم نظافت درصد -1

  يها سيسرو موقع به

 ها يخور آب و یبهداشت

100 % 

 کامل تيرعا درصد -2

 یزگيپاک و بهداشت

 ها درکالس

100 % 

 تيرعا درصد -3

 یزگيپاک و بهداشت

 مدرسه یعموم يفضا

 کارگاه، شگاه،يآزما:شامل

 کتابخانه، نمازخانه،

 ...و راهروها اط،يح

100 % 

 رعايت درصد -4

 از جلوگيري و بهداشت

 سطوح لغزندگی

100 % 

 

 و الزم نظافت درصد -1

  يها سيسرو موقع به

 ها يخور آب و یبهداشت

100 % 

 کامل تيرعا درصد -2

 یزگيپاک و بهداشت

 ها درکالس

100 % 

 تيرعا درصد -3

 یزگيپاک و بهداشت

 مدرسه یعموم يفضا

 کارگاه، شگاه،يآزما:شامل

 کتابخانه، نمازخانه،

 ...و راهروها اط،يح

100 % 

 رعايت درصد -4

 از جلوگيري و بهداشت

 سطوح لغزندگی

100 % 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
ضد عفونی نمودن کالس ها، نظافت و -1

آزمايشگاه، کارگاه، نمازخانه، کتابخانه، 

سرويس هاي بهداشتی، آب  .حياط، راهروها

 خوري ها و...:

برگزاری جلسه توجیهی جهت تقسیم وظایف  -

 بین همکاران مسئول سالمت

کنترل مستمر بهداشت کالسها ، راهروها ، حیاط  -

 ، آبخوری و سرویس بهداشتی و در و پنجره ها

رل کنت -زیباسازی فضای پایگاه تغذیه سالم  -

 مستمر از نظر سالمت و بهداشت

 پاکيزگی دوره اي پنجره ها و درب ها :-2

تهیه چک لیست نظارت مستمر و پاکیزگی و  -

 و درب ها ضدعفونی دوره ای پنجره ها

جلوگيري از لغزندگی سطوح و قابل -3

 : شستشو بودن آن ها

توجه به استانداردهای سطوح و جلوگیری از  -

 : لغزندگی سطوح و قابل شستشو بودن آن ها

 بازسازی سرامیک های کف-

 بازسازی پله های ورودی-

 بازسازی پله هایهم کف مشرف به طبقه اول-

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 ريال1200000000

 

 حق الثبت 

 دانش آموزان

 ليال افشار

 معاون پايه

 

 

 

 

 



 1401-1402بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه    )دوره دوم متوسطه( 4فرزانگان برنامه عملیاتی مدرسه

125 
 

سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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 

 طيمح حفظ

 و ستيز

 يساز شاداب

 مدرسه طيمح

 هاي شاخص ارتقاي

 مدرسه یستيز طيمح

 تيريمد سبز، فضاي)

 و يانرژ و آب مصرف

 12( ) پسماند تيريمد

 (ازيامت

 زباله کيتفک درصد100 -1

 تر و خشک يها

 زانيم درصدکاهش 100 -2 

 در يانرژ و آب مصرف

 سال به نسبت مدرسه

 گذشته

 يفضا شيافزا درصد100 -2

 هر يازا به مدرسه سبز

 مربع متر -مين آموز دانش

 يعمود اي یافق

 يها زباله کيتفک درصد -1

 تر و خشک

100% 

 زانيم درصدکاهش -2 

 در يانرژ و آب مصرف

 سال به نسبت مدرسه

 گذشته

90% 

 يفضا شيافزا درصد -2

 هر يازا به مدرسه سبز

 مربع متر -مين آموز دانش

 يعمود اي یافق

100% 

 

 زباله کيتفک درصد -1

 تر و خشک يها

100% 

 زانيم درصدکاهش -2 

 در يانرژ و آب مصرف

 سال به نسبت مدرسه

 گذشته

100% 

 يفضا شيافزا درصد -2

 هر يازا به مدرسه سبز

 متر -مين آموز دانش

 يعمود اي یافق مربع

100% 

 

سایر حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
فراهم سازي محيط سبز با استفاده از -1

پوشش گياهی و گلدان در بخش هاي مختلف 

) به طوري که خطري دانش آموزان را تهديد 

 نکند.(

مديريت مصرف آب و انرژي) چکه نکردن -2

شيرآالت، درز بندي، تعويض شيشه هاي 

 شکسته و  ...(

 شیرآالت و تجهیزاتسرویس به موقع -

قرار دادن سطل هاي تفکيک پسماند در -3

مدرسه، عايق کاري ساختمان  ) درزگيري و 

عايق بندي درها و  پنجره ها ( و تأسيسات 

 سرمايشی و گرمايشی

 تعویض در ورودی-

قرار دادن سطل های تفکیک زباله در هر یک از -

 کالسها

سرویس دورهای تاسیسات سرمایشی و -

 گرمایشی

 

 

 

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 ریال580000000

 

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 رقیه علیپور

 معاون مالی
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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

4 

 طيمح حفظ

 و ستيز

 يساز شاداب

 مدرسه طيمح

 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)

 از استفاده درصد100 -1

 با متناسب و شاد يها رنگ

 آموزان دانش جنس و سن

  شامل مدرسه يفضا در

 دفاتر راهروها، ها، کالس

 ،شگاهيآزما کتابخانه، ،يادار

 ...و نمازخانه

 یآراستگ درصد100 -2

 راهروها، ها، کالس تابلوها،

 یرونيب و یداخل يوارهايد

 مدرسه

 رنگ از استفاده درصد -1

 و سن با متناسب و شاد يها

 در آموزان دانش جنس

 کالس  شامل مدرسه يفضا

 ،يادار دفاتر راهروها، ها،

 شگاه،يآزما کتابخانه،

 ...و نمازخانه

80% 

 تابلوها، یآراستگ درصد -2

 راهروها، ها، کالس

 یرونيب و یداخل يوارهايد

 مدرسه

90% 

 از استفاده درصد -1

 متناسب و شاد يها رنگ

 دانش جنس و سن با

 مدرسه يفضا در آموزان

 ها، کالس  شامل

 ،يادار دفاتر راهروها،

 شگاه،يآزما کتابخانه،

 ...و نمازخانه

100% 

 یآراستگ درصد -2

 ها، کالس تابلوها،

 يوارهايد راهروها،

 مدرسه یرونيب و یداخل

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 مدرسه: اقدامات متناسب با وضعیت
تهيه و تعيين پوشش مناسب و شاد براي -1

دانش آموزان مطابق با ارزش هاي اسالمی 

 ايرانی

استفاده از رنگ هاي مناسب و شاد براي -2

پرده هاي مناسب به   تهيهدرب پنجره ها و 

 لحاظ جنس و رنگ

زيباسازي و بهره گيري از رنگ هاي -3

 مناسب در فضاي نمازخانه

استفاده از رنگ هاي روشن براي ديوارها -4

 و کالس هاي مدرسه 

طراحی و استفاده از تابلوهاي اعالنات -5

 شکيل و مناسب 

جاي گذاري مناسب تابلوها طوري که در -6

 معرض ديد دانش آموزان باشد.

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

 ریال15000000

 

 حق الثبت

 دانش آموزان 

مهرنوش 

 سلیمانی

معاون 

 فرهنگی
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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

5 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

 سالمت از مراقبت

 آموزان دانش یجسمان

 (ازيامت 4)

 ونيناسيواکس سرانه100 -1

 سال 16 تا 14 موزانآ دانش

 آموزان دانش درصد100 -2

 ناتيمعا پوشش تحت

 و يغربالگر ،یمقدمات

 پزشکی

 ونيناسيواکس سرانه -1

 سال 16 تا 14 موزانآ دانش

100 % 

 آموزان دانش درصد -2

 ناتيمعا پوشش تحت

 و يغربالگر ،یمقدمات

 پزشکی

100 % 

 

 ونيناسيواکس سرانه -1

 16 تا 14 موزانآ دانش

 سال

100 % 

 آموزان دانش درصد -2

 ناتيمعا پوشش تحت

 و يغربالگر ،یمقدمات

 پزشکی

100 % 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات مدرسه :
غربالگري و انجام معاينات مقدماتی، -1

 پزشکی :

 انجام واکسيناسيون توأم دانش آموزان :-2

پیگیری واکسیناسیون دانش آموزان پایه دهم -

 توسط معاون اجرایی مدرسه و معاون پایه دهم

 تکميل شناسنامه سالمت  دانش آموزان-3

 

 

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

--- --- 
 ليال افشار

 معاون پايه
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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

6 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

  آموزش و خدمات ارائه

 بهداشت مراقبتی

 دندان و دهان

 (ازيامت 4)

 آموزان دانش درصد100 -1

 ديده آموزش

 تيرعا عدم درصد100 -2

 توسط دندان و دهان بهداشت

 آموزان دانش

 يدارا آموزان دانش درصد100 -3

 پس که وزن کمبود اي وزن اضافه

 به موفق الزم، خدمات افتيدر از

 .اند شده مطلوب وزن کسب

 آموزان دانش درصد -1

 ديده آموزش

100% 

 تيرعا عدم درصد -2

 دندان و دهان بهداشت

 آموزان دانش توسط

5% 

 آموزان دانش درصد -3

 اي وزن اضافه يدارا

 از پس که وزن کمبود

 الزم، خدمات افتيدر

 وزن کسب به موفق

 .اند شده مطلوب

10% 

 دانش درصد -1

 ديده آموزش آموزان

100% 

 تيرعا عدم درصد -2

 و دهان بهداشت

 دانش توسط دندان

 آموزان

2% 

 دانش درصد -3

 اضافه يدارا آموزان

 که وزن کمبود اي وزن

 خدمات افتيدر از پس

 کسب به موفق الزم،

 .اند شده مطلوب وزن

5% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
دهان و برگزاري جلسه آموزش بهداشت -1

 دندان ويژه دانش آموزان :

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

 تعیین مسئول بهداشت-

تدوین برنامه های آموزشی و اطالع رسانی به -

 دانش آموزان

برگزاری جلسات آموزش بهداشت دهان و دندان -

 ویژه دانش آموزان

ارائه خدمات پيشگيري از بيماري هاي -2

فلورايد تراپی دهان و دندان در قالب وارنيش 

: 

کارکنان در خصوص  ضرورت  پيگيري -3

توجه به  بهداشت دهان و دندان دانش 

 آموزان جهت ارايه خدمات :

در خصوص ضرورت توجه به بهداشت  اولیاتوجیه -

 دهان و دندان دانش آموزان 

 

 

 

 

1/4/1401 

 الی

1/4/1402 

---  

--- 

 

 

 ليال افشار

 معاون پايه
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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

7 

 خدمات ارائه

 و بهداشتی

  سالمت

 جسمانی

 چاقی و وزن کنترل

 با آموزان دانش

 سبک ترويج رويکرد

  فعال و سالم زندگی

 (ازيامت 8)

 يدارا آموزان دانش درصد100 -1

 پس که وزن کمبود اي وزن اضافه

 به موفق الزم، خدمات افتيدر از

 .اند شده  مطلوب وزن کسب

 آموزان دانش درصد -1

 اي وزن اضافه يدارا

 از پس که وزن کمبود

 الزم، خدمات افتيدر

 وزن کسب به موفق

 .اند شده  مطلوب

5% 

 دانش درصد -1

 اضافه يدارا آموزان

 که وزن کمبود اي وزن

 خدمات افتيدر از پس

 کسب به موفق الزم،

 .اند شده  مطلوب وزن

10% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 کارکنان يبرا یهيتوج جلسات يبرگزار -1

 توده شاخص محاسبه روش با يیآشنا جهت

 : (BMI) یبدن

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

 تدوین برنامه ای آموزشی و پیگیرانه-

تعیین مسئول پیگیری برگزاری جلسات توجیهی -

برای کارکنان جهت آشنایی با روش محاسبه 

 (BMI) شاخص توده بدنی

 وزن اضافه يدارا آموزان دانش يیشناسا-2

 : وزن کمبود اي

دریافت وزن و قد دانش آموزان به صورت دوره -

 ای

 دانش آموزان BMI تعیین-

ثبت مستندات شناسایی دانش آموزان دارای -

ثبت  BMI اضافه وزن و یا کمبود وزن بر اساس

 شده

 اي وزن اضافه يدارا آموزان دانش آموزش-3

 اندام تناسب تياهم خصوص در وزن کمبود

 : آن با مقابله يها راه و

آموزش روش های صحیح تغذیه و معرفی مواد -

 خوراکی سالم

 دانش به یورزش و يیغذا برنامه هيارا-4

 وزن اکمبودي وزن اضافه يدارا آموزان

 آموزان دانش تيوضع شيپا و کنترل-5

 ياريهم با وزن کمبود اي وزن اضافه يدارا

 آن خود

6/5/1401 

 الی

31/2/1402 

--- --- 
 افشارليال 

 معاون پايه
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سالمت و نشاط   معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  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

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 درصد100 -1

 و یاسکلت يها يناهنجار يدارا

 یاصالح يها کانون به یقامت

 دانش ارجاع درصد -1

 يناهنجار يدارا آموزان

 به یقامت و یاسکلت يها

 یاصالح يها کانون

5% 

 دانش ارجاع درصد -1

 يدارا آموزان

 يها يناهنجار

 به یقامت و یاسکلت

 یاصالح يها کانون

2% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات مدرسه :
 توجه خصوص در والدين آموزش و هيتوج-1

 : آموزان دانش     یاسکلت يها يناهنجار به

 در شورای مدرسهطرح موضوع -

تعیین مسئول پیگیری توجیه و آموزش والدین -

در خصوص توجه به ناهنجاریهای اسکلتی دانش 

 آموزان

 ثبت مستندات-

 خصوص در آموزان دانش آموزش-2

 یاسکلت يها يناهنجار

 : آموزان دانش غربالگري-3

 یاصالح حرکات قسمت ، سامانه در ثبت-4

 يها يناهنجار يدارا آموزان دانش ارجاع-5

 اصالحی حرکات يها کانون به یاسکلت

1/7/1401 

 الی

31/2/1402 

--- --- 
 ليال افشار

 معاون پايه
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سالمت و نشاط   معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
 موجودوضع

 )خودارزیابی ( 
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 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  درصد100 -1

 مشکالت که یآموزان

 حل ها آن یروانشناخت

 درمان حال در اي شده

 .است

 ارجاع درصد100 -2

 به پرخطر آموزان دانش

 و مشاوره يها هسته

 یتيحما و یدرمان مراکز

 یسازمان رونب

 تيرضا درصد100 -3

 آموزان دانش  اءياول

 مشاوره خدمات ازمندين

 در آموزان دانش و  يا

 خدمات از خطر، معرض

 شده ارائه

 که یآموزان دانش  درصد -1

 آن یروانشناخت مشکالت

 حال در اي شده حل ها

 .است درمان

2% 

 دانش ارجاع درصد -2

 هسته به پرخطر آموزان

 یدرمان مراکز و مشاوره يها

 یسازمان رونب یتيحما و

1% 

  اءياول تيرضا درصد -3

 ازمندين آموزان دانش

 دانش و  يا مشاوره خدمات

 از خطر، معرض در آموزان

 شده ارائه خدمات

80% 

 یآموزان دانش  درصد -1

 یروانشناخت مشکالت که

 حال در اي شده حل ها آن

 .است درمان

1% 

 دانش ارجاع درصد -2

 هسته به پرخطر آموزان

 مراکز و مشاوره يها

 رونب یتيحما و یدرمان

 یسازمان

0% 

  اءياول تيرضا درصد -3

 ازمندين آموزان دانش

 و  يا مشاوره خدمات

 معرض در آموزان دانش

 شده ارائه خدمات از خطر،

100% 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات مدرسه :
 : روان سالمت آزمون ياجرا -1

 مربوط به متوسطه دوره اول است
 يیراهنما ازمندين آموزان دانش يیشناسا -2

 مشاوره و

 مشکالت يدارا آموزان دانش ارجاع -3

 مشاوره يها هسته به  یاورژانس

 يها هسته به پرخطر آموزان دانش ارجاع -4

 برون یتيحما و یدرمان مراکز و مشاوره

 یسازمان

  ازمندخدماتين آموزان دانش ارجاع -5

 به خطر معرض در آموزان دانش و يا مشاوره

 مشاور

 به يیراهنما و مشاوره يها روش نييتع -6

 از کي  هر کيتفک به یگروه اي يفرد صورت

 : آموزان دانش

 جذب مشاوران مجرب-

 تنظیم تقویم اجرایی جلسات مشاوره-

تمهید مقدمات الزم جهت حضور اولیا در جلسات -

 مشاوره فردی و گروهی

 برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی-

 )ارائه بروشور ها و جزوات مشاوره ای)تحصیلی-

 ارائه يبرا الزم کار و ساز ینيب شيپ-7

 : آموزان دانش به مشاوره و يیراهنما

طرح موضوع در جلسات دپارتمان مشاوره و پیش -

بینی ساز و کار الزم برای ارائه راهنمایی و مشاوره 

 به دانش آموزان

6/5/1401 

 الی

1/4/1402 

 ریال4664274894

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

فرناز 

 خسروي

مشاور 

 بالينی
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راهنمايی و مشاوره فردي يا گروهی به  -8

 دانش آموزان هدف :

ارزیابی روند تحصیلی و روانشناختی تمامی دانش -

 و شناسایی آموزان به صورت مستمر توسط دبیران

 دانش آموزان هدف

 ارائه بازخورد به معاونان آموزشی و مشاوران-

پیگیری مشکالت دانش آموزان توسط مشاوران -

 )وره فردی و خانوادگیمدرسه )جلسات مشا

 يکارها و ساز يريکارگ به و ینيب شيپ-9

 و اجتماعی هاي آسيب شيپا و رصد يیاجرا

 :مؤثر  مداخله

شناسایی خانواده های در معرض آسیب و معرفی -

 آنان به مشاورین بالینی مدرسه

برگزاری جلسات مشاوره فردی برای اولیا ، و -

 دانش آموزان شناسایی شده

دانش آموزان شناسایی شده در صورت ارجاع -

 لزوم به مراجع ذی صالح

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1401-1402بر اساس الگوی تعالی مدیریت مدرسه    )دوره دوم متوسطه( 4فرزانگان برنامه عملیاتی مدرسه

133 
 

سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود وضع

 )خودارزیابی (
 زمان اجرا اقدامات هدف  مورد  انتظار

 اعتبار مورد نیاز

 ریال()به 

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)

 بهداشت آموزش سرانه100 -1

 از پيشگيري آموزش و روان

 دانش به یاجتماع يها بيآس

 آموزان

 بهداشت آموزش سرانه100 -2

 از پيشگيري آموزش و روان

 کارکنان به یاجتماع يها بيآس

 بهداشت آموزش سرانه100 -3

 از پيشگيري آموزش و روان

 اءياول  به یاجتماع يها بيآس

 آموزش سرانه -1

 آموزش و روان بهداشت

 يها بيآس از پيشگيري

 دانش به یاجتماع

 آموزان

100% 

 آموزش سرانه -2

 آموزش و روان بهداشت

 يها بيآس از پيشگيري

 کارکنان به یاجتماع

100% 

 آموزش سرانه -3

 آموزش و روان بهداشت

 يها بيآس از پيشگيري

 اءياول  به یاجتماع

100% 

 

 آموزش سرانه -1

 و روان بهداشت

 از پيشگيري آموزش

 یاجتماع يها بيآس

 آموزان دانش به

100% 

 آموزش سرانه -2

 و روان بهداشت

 از پيشگيري آموزش

 یاجتماع يها بيآس

 کارکنان به

100% 

 آموزش سرانه -3

 و روان بهداشت

 از پيشگيري آموزش

 یاجتماع يها بيآس

 اءياول  به

100% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
دريافت راهنماي بهداشت روان و آموزش -1

پيشگيري از آسيب هاي اجتماعی براي 

 معلمان :

 شورای دبیرانطرح موضوع در شورای مدرسه و -

تدوین برنامه های آموزش پیشگیری از آسیبهای -

اجتماعی و راهنماییهای بهداشت روان برای 

 کارکنان

اطالع رسانی از تقویم اجرایی آموزشها به -

 کارکنان

 تزمينه سازي و تسهيل شرايط براي شرک-2

کارکنان در کارگاه هاي آموزشی بهداشت 

روان و پيشگيري از آسيب هاي اجتماعی 

 برگزار شده توسط منطقه :

تمهید مقدمات الزم جهت حضور حداکثری -

 کارکنان در جلسات آموزشی

 شناسايی مدرسان مفيد و مؤثر :-3

شناسایی مدرسان مفید و مؤثر توسط تیم -

 دپارتمان مشاوره مدرسه

 ک اطالعاتی از اساتید مجربتهیه بان-

تنظيم تقويم اجرايی براي آموزش مهارت -4

هاي بهداشت روان و پيشگيري از آسيب 

 هاي اجتماعی

 اطالع رسانی به کارکنان-

6/5/1401 

 الی

31/2/1402 

 ریال56700000

 حق الثبت

 دانش آموزان 

 

فرناز 

 خسروي

مشاور 

 بالينی
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بهداشت برگزاري کارگاه هاي آموزش -5

روان و  پيشگيري از آسيب هاي اجتماعی 

براي دانش آموزان و اوليا براساس سرفصل 

ها  و تمرين هاي کتاب راهنماي پيشگيري از 

 اعتياد و رفتارهاي پرخطر :

طرح موضوع در شورای مدرسه و دپارتمان -

 مشاوره

تدوین برنامه های آموزشی پیشگیری از آسیب -

ی بهداشت و روان برای های اجتماعی و راهنماییها

 دانش آموزان و اولیا

اطالع رسانی از تقویم اجرایی آموزشها به دانش -

 آموزان و اولیا
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت ،سالمت کیفیت  ارتقاء:  هدف 

 وضع ایده ال نکته راهنما زیرمعیار ردیف
موجود )خودارزیابی وضع

) 
 زمان اجرا اقدامات انتظارهدف  مورد  

 اعتبار مورد نیاز

 )به ریال(

محل تامین 

 اعتبار

مسئول 

 پیگیری

11 

 خدمات هيارا

 بهداشت،

 و روانی سالمت

 و اجتماعی

 مراقبت

 دربرابرآسيب

 اجتماعی هاي

 از يريشگيپ حيترو

 یاجتماع يها بيآس

 (ازيامت 6)

 آموزان دانش درصد -1

 به اثر کننده هيارا

 سالم نوجوان جشنواره

 هيارا کارکنان درصد -2

 جشنواره به اثر کننده

 سالم نوجوان

 هيارا اءياول درصد -3

 جشنواره به اثر کننده

 سالم نوجوان

 هيارا آموزان دانش درصد -1

 جشنواره به اثر کننده

 سالم نوجوان

4% 

 هيارا کارکنان درصد -2

 جشنواره به اثر کننده

 سالم نوجوان

5% 

 کننده هيارا اءياول درصد -3

 نوجوان جشنواره به اثر

 سالم

0% 

 دانش درصد -1

 کننده هيارا آموزان

 جشنواره به اثر

 سالم نوجوان

10% 

 کارکنان درصد -2

 به اثر کننده هيارا

 نوجوان جشنواره

 سالم

10% 

 هيارا اءياول درصد -3

 به اثر کننده

 نوجوان جشنواره

 سالم

10% 

سایر اقدامات  حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و* 

 متناسب با وضعیت مدرسه:
تبيين آثار و پيامدهاي آسيب هاي اجتماعی  -1

براي دانش آموزان، اولياء و کارکنان متناسب با 

 هريک از گرو ه هاي هدف :

طرح موضوع در شورای مدرسه ، دبیران ، شورای دانش -

 آموزی و انجمن اولیا و مربیان

اجتماعی برای دانش  تبیین آثار و پیامدهای آسیب های-

آموزان،اولیا و کارکنان متناسب با هر یک از گروههای 

 هدف

آشنا سازي دانش آموزان و اولياء آن ها با مهارت -2

 ها و روش هاي مقابله با آسيب هاي اجتماعی   

فراخوان دانش آموزان به شرکت در جشنواره  -3

 نوجوان سالم 

و اقالم  توزيع و درج پوستر، بروشور، فراخوان -4

تبليغی جشنواره در تابلوي اعالنات مدرسه و يا 

 ديگر شيوه هاي اطالع رسانی داخلی در مدرسه :

اطالع رسانی به دانش اموزان از طریق روش های -

 و ...( lmsمختلف )سایت، شاد، مدبر، 

درج در سایت مدبر، تارنمای مدرسه و سیستم مدیریت -

 LMS آموزش

در سامانه جشنواره  ثبت آثار دانش آموزان -5

 نوجوان سالم :

 ثبت و ارسال اثار دانش اموزان به جشنواره نوجوان سالم-

 تهیه گزارش و ثبت مستندات-

1/7/1401 

 الی

31/2/1402 

--- --- 

فرناز 

 خسروی

 مشاور بالینی
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تهيه آلبوم هاي نمايشگاهی و برگزاري  -6

نمايشگاه  پيشگيري از آسيب هاي اجتماعی در 

 مدرسه :

تهیه آلبوم های نمایشگاهی و برگزاری نمایشگاه -

پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مدرسه در تارنمای 

 مدرسه

فراخوان تشکل هاي دانش آموزي مدرسه و  -7

 « :کانون ياريگران زندگی در مدرسه »تشکيل 

شکیل تیم یاریگران زندگی و تدوین نقشه راه تبیین -

 ضا توسط مدیر آموزشگاهشرح وظایف هر یک از اع

 آموزش و توانمندسازی اعضای کانون یاریگران زندگی-

 تشکیل گروه های ارتباطی صدای مشاور-

ترویج پیامهای آموزشی و فرهنگی در زمینه پیشگیری -

 از رفتارهای پر خطر

برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانش آموزان،اولیا و -

 کارکنان

بتی)مهارت نه گفتن،تحمل موزش مهارتهای خود مراقآ-

 و...(ابهام 

آموزش مهارتهای دهگانه زندگی تدوین برنامه های -

 جامع آموزشی و ارزشیابیها 

رصد و پایش دانش آموزان با مشاوره های فردی و  -

 گروهی

 شناسایی دانش آموزان در معرض خطر-

 تعامل با خانواده های آسیب پذیر-

بالینی و ارائه برگزاری نشستهای تخصصی مشاوره -

 راهکارهای مفید توسط تیم مشاوره به اولیا

تشکیل جلسات دپارتمان مشاوره و بررسی و آسیب -

 شناسی مشکالت مدرسه

هفته مبارزه با اعتياد و » اجراي فعاليت هاي -8

 «  :آسيب هاي اجتماعی 

 ثبت مستندات و گزارشها-
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سالمت و نشاط  معیار :   نشاط و بهداشت، سالمت کیفیت  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

12 

 خدمات هيارا

 بهداشت،

 و روانی سالمت

 و اجتماعی

 مراقبت

 دربرابرآسيب

 اجتماعی هاي

 یتيحما خدمات ارائه

 یاجتماع يمددکار و

 آموزان دانش از

 (ازيامت 8)

 دانش ارجاع درصد100 -1

 افتيدر ازمندين آموزان

 يمددکار و یتيحما خدمات

 یاجتماع

 ها، تيحما تعداد100 -2

 يدستاوردها و ها آورده

   مدرسه توسط شده جذب

 يبرا یمحل نفعان يذ از

 هاي برنامهي اجرا

 يها بيآس از يريشگيپ

 یاجتماع

 دانش ارجاع درصد -1

 افتيدر ازمندين آموزان

 و یتيحما خدمات

 یاجتماع يمددکار

0% 

 ها، تيحما تعداد -2

 يدستاوردها و ها آورده

 توسط شده جذب

 نفعان يذ از   مدرسه

 برنامهي اجرا يبرا یمحل

 بيآس از يريشگيپ هاي

 یاجتماع يها

0% 

 

 دانش ارجاع درصد -1

 افتيدر ازمندين آموزان

 يمددکار و یتيحما خدمات

 یاجتماع

0% 

 آورده ها، تيحما تعداد -2

 جذب يدستاوردها و ها

 يذ از   مدرسه توسط شده

ي اجرا يبرا یمحل نفعان

 از يريشگيپ هاي برنامه

 یاجتماع يها بيآس

10% 

 

حداقل اقدامات بر اساس نماگرها  و سایر * 

 اقدامات متناسب با وضعیت مدرسه:
 شيپا سامانه دري ريخطرپذ اطالعات ثبت-1

 ی :اجتماع يها بيآس

 طرح موضوع در شورای مدرسه-

تعیین مسئول پیگیری ثبت اطالعات خطرپذیری -

 در سامانه پایش آسیب های اجتماعی

 و آموزش اداره با یهماهنگ و يريگيپ -2

 یتيحما خدمات ارائه و افتيدر يبرا پرورش

 : آموزان دانشی اجتماع يمددکار و

پیگیری و هماهنگی با اداره آموزش و پرورش -

برای دریافت و ارائه خدمات حمایتی و مددکاری 

 اجتماعی دانش آموزان در صورت نیاز

 مدرسه در «پاد» ميت ليتشک-3

1/7/1401 

 الی

1/4/1402 

--- --- 

فاطمه 

 مرآتی

معاون 

 آموزشی
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