
 ي عملياتي بر اساس مدل تعالي مدیریت مدرسهبرنامه

 

 79-79:  سال تحصيلي اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : ي تحصيلي: دوم متوسطهدوره 31منطقه :  تهراناستان :

ی برای توسعه و تقويت انديشه و تفكر دانش آموزان، شرايط بسترسازن ی متنوع و مؤثر آموزشي،پرورشي و ورزشي ضمها برنامهی جديد و اجرای ها تیمتعالي با خلق ظرفمدارس : مشاركت دانش آموزان در مدرسهي محور توسعه

 .نمايندرا فراهم مي پذيری آنانشدن و جامعه ياجتماعهای ،تلفیق انديشه و عمل و نیز زمینهنفس اعتمادبهپذيری و مسئولیت حسبروز استعدادها، تقويت 
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 اعتبار
 مسئول پيگيري
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فراهم آوردن 

هاي مشاركت  زمينه

 در دانش آموزان 

 اداره ي مدرسه

 ها شکلگيري از ت و بهره 

 آموزي و شوراي دانش 

 (13)سقف امتياز

برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی برای دانش آموزان 

 جهت آشنایی با ضرورت مشارکت آنان در اداره ی

 امتیاز( 3تا ) 5/0هرجلسه  امور مدرسه 

011% 011% 

جلسه (  6برگزاری جلسات آموزشی) حداقل  -
ورت توسط مدیر و معاونان مدرسه با موضوع ضر

  مشارکت آنان در اداره امور مدرسه 

تمهید مقدمات الزم جهت دریافت پیشنهادهای  -
دانش آموزان در اداره امور مدرسه ) صندوق 

مشاوره ، صندوق پیشنهاد مدیریت و امکان ارتباط 
 مستقیم با مدیریت (

 

 شوندی - - مهرماه

% 000شرکت  با آموزی برگزاری انتخابات شورای دانش

 امتیاز( 3تا ) آموزاندانش
011% 011% 

پیش بینی و طرح در شورای مدرسه و تقسیم  -

 وظایف بر اساس شیوه نامه 

از اداره  69سال دریافت شیوه نامه انتخابات -

 03منطقه 

  به دانش آموزان انتخابات روز اعالم -

تمهید اقدامات الزم  و از کاندیداها ثبت نام -

 تبلیغات انجامجهت 

 انتخابات یبرگزار -

01/7/19 

69/7/19 

 

 

61/7/19 

 
 

3/8/19 

- - 
 فتاحی

 شوندی

 4نمون برگ 



 %011 %011 امتیاز( 3تا ) 5/0آموزی هرجلسه  تشکیل شورای دانش

تنظیم تقویم اجرایی توسط اعضای شورای دانش  -

 اموزشی

اطالع رسانی جلسات و دعوت از مسئولین  - 

 مدرسه جهت شرکت در جلسات شورا

ت شورای دانش آموزی طبق برگزاری جلسا - 

 تقویم اجرائی

  ثبت صورت جلسات توسط منشی جلسه  -

7/8 /69 

 

 

روز  05هر 

 یک بار

- - 

 شوندی

آموزی)  های ذیل شورای دانش سازی انجمن تشکیل و فعال

 امتیاز( 4تا  )امتیاز 0هر انجمن 
011% 011% 

توجیه اعضای شورای دانش اموزی در خصوص  -

 ط معاونان فرهنگی نقش انجمنها توس

 ابالغ شرح وظایف هر انجمن به اعضای شورا  -

 ، ورزشی ، فرهنگی  دینی، ) های انجمن تشکیل -

در شورای دانش آموزی   .....( ،قرآن و نمازو علمی

و جذب دانش آموزان داوطلب توسط مسئول هر 

 انجمن

 - - آبان ماه

 شوندی

 4تا  )امتیاز 5/0آموزی  هر مورد  دانش های تشکل تشکیل 

 امتیاز(
011% 011% 

فراخوان ثبت نام برای هر یک از تشکلها طبق  -

 شیوه نامه های مربوطه 

 -هالل احمر -پیشتازان -بسیجتشکیل تشکلهای  -

 تشکل مذهبی ) هیأت مذهبی ( –انجمن اسالمی 

 - - آبان ماه

 حیدرپور-مرآتی

 زمانی-افشار

 شوندی

آموزی  در  رای دانشتوسط شواجرا  قابلتصمیمات  

 (امتیاز 4تا ) امتیاز 5/0های مدرسه هر مورد  برنامه
011% 011% 

رئیس توسط  آموزان دانش شورای مصوبات ارائه -

 شورای مدرسهشورا در 

تصویب مصوبات قابل اجرای شورای دانش  -

 آموزی در شورای مدرسه

طبق تقویم 

 شورا
- - 

 فتاحی

 شوندی
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گيري از مشاركت  بهره

دانش آموزان در 

ي مدرسه و انجام اداره

)سقف  پژوهش

 (01امتياز

 

دانش آموزان در مدیریت اجرای یکی از %000مشارکت  

 امتیاز( 6تا )های مدرسه  فعالیت
011% 011% 

دانش با مشارکت و ملی  مذهبی مراسم یاجرا -

 آموزان

 اجرای طرح مدام -

ز نمایشگاه ساالنه ی برنامه ریزی بخش هایی ا -

  ) کارگاه علوم (مدرسه 

توسط دانش  نمایشگاه ساالنه ی مدرسه  اجرای -

 اموزان

در طی سال 
 تحصیلی
 اسفندماه

 
 اسفندماه

 
 فروردین ماه

 

میلیون  381
 ریال
 
 
 

 میلیون 071
 ریال

 

 حق ثبت
 شوندی

 شیخ محمدی



 

                                                           
 از مدرسه شده اند.آموزاني هستند كه در زمینه خاصي پیشرفت قابل مالحظه ای داشته و يا حائز رتبه شده و يا موفق به انجام فعالیت خاصي در داخل يا خارج منظور آن دسته دانش :موفق اندانش آموز -1

 

 -، مسابقات علمیها جشنوارهآموزان در  دانش%000شرکت 
 امتیاز( 6) تا پژوهشی، فرهنگی و هنری و ....

011% 011% 

اطالع رسانی و ترغیب دانش اموزان جهت  -
 شرکت در جشنواره ها و مسابقات و ...

تمهید مقدمات الزم جهت شرکت در جشنواره  -
برگزاری کالسهای علمی، فرهنگی،  ها از جمله : 

دانش آموزان به انجام پژهشی و هنری، و هدایت 
 لیت در سطح قابل ارائه در مجامع باالترفعا
ارزیابی و داوری طرح های دانش آموزان در  -

 سطح مدرسه متناسب با معیارهای قابل قبول
 همراهی دانش آموزان در جشنواره ها و مسابقات -
اختصاص زمان برای دانش آموزانی که قصد  -

شرکت در مسابقات و جشنواره ها را دارند و 
 هدایت آن ها

 یآموزش جذب همکاری کارکنان و دبیران -
مدرسه با دانش آموزان شرکت کننده در مسابقات 

   و جشنواره ها

طبق 
 - - دستورالعمل

 فتاحی
 شوندی
 مرآتی
 زمانی

 2تا %دانش آموزان در تدوین میثاق نامه) 000مشارکت 
 امتیاز(

81% 011 % 

 نامه در صبحگاه تبیین هدف از داشتن میثاق -
 نامه زنگ انشا و نگارش به نوشتن میثاق اختصاص -
جمع بندی و تدوین نسخه نهایی میثاق نامه در  -

 شورای دانش آموزانی

00/8/69 
 
 

30/8/69 

- - 

 سنا عسگری
 

)رئیس شورای دانش 
 آموزی (
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حضورموفق در عرصه 

هاي مختلف و ایجاد 

 سازوكارهاي  تشویقي

 (31)سقف امتياز

 

آموزان و اولیا  در حضور دانشنفعان % ذی000تقدیر از 
 % 000 % 000 امتیاز( 3)تا

اهدای جوایز و تقدیرنامه به برترینها در مناسبتهای 
 مختلف در حضور دانش آموزان و اولیا

03/8 
20/00 

 205 
 میلیون ریال

 حق ثبت
 شوندی
 مرآتی
 زمانی

ای نفعان در نشریات مدرسه% موفقیت ذی000انعکاس 
 3) تا و تارنمای مدرسه ، منطقه و.... ای یا محلی،منطقه
 امتیاز(

000 % 000 % 
 انتشار موفقیتها در تارنمای مدرسه -

 و فصلنامه
 03ارائه به اداره منطقه -

پس از کسب 
 هر موفقیت

- - 
 معظمی

 شیخ محمدی
 مطمئنیان

انتقال تجربه موفق در جمع اولیاء ،  ایجاد فرصت
ت برای  هریک از ) هر فرص0کارکنان  و دانش آموزان

 امتیاز( 9)تا  امتیاز 0های هدف  گروه
 

50 % 000 % 
ارائه پروژه موفق توسط دانش آموز مربوطه در  -

جلسات انجمن اولیا و مربیان ، شورای دبیران و 
 شورای دانش آموزی و مناسبتهای مختلف

29/00/69 
22/00/69 
04/2/67 
30/3/67 

- - 

 مرآتی
 ف.فتاحی

 زمانی
 شیخ محمدی

  امتیاز وضع مورد انتظار  امتیاز وضع موجود 33 جمع امتیاز نمونه برگ


