
 ي عملياتي مدرسه بر اساس مدل تعالي مدیریت مدرسهبرنامه

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

هاي روش را در فراگيريآموزان ، دانش راهبردهاي خالقانهو هاي نوین آموزشي گيري از فناوريبهرهفعّال، مؤثر و منعطف و نيز هاي تدریس روشكارگيري شود با بهر مدارس متعالي  تالش ميد:یادگيري –ر استقرار نظام یاددهي محو

 .یاري نمایندها در زندگي چنين كاربرد آموختهر برنامه درسي ملّي(و همهاي تربيت )مندرج دها و عناصر ساحتعرصهبا  مفاهيم  ارتباط معنایي آن شناسایي  مسئله، درك و فهم مفاهيم درسي و حلّمسئله یابي و 

                                                           
 تعيين طرح درس براساس شایستگي ها :  -1

 نحوه ارزیابي تكاليف  -4نحوه ارزشيابي فرایندي ونتيجه محور  -3یادگيري  –فرایند یاددهي چگونگي  -3تدارك فرصت هاي متنوع  یادگيري  -2تعيين اهداف درسي  -1
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از روش 

هاي فعال 

و خالق  در 

فرایند 

 -یاددهي

یادگيري با 

رویكرد 

 –فرهنگي 

 تربيتي

)سقف 

 ( 48امتياز

 و ساالنه   1تهيه طرح درس روزانه

متناسب با رويکرد برنامه ي درسي ملي 

 به صورت مکتوب يا  الکترونيکي

 % 011 امتياز( 6)تا  % معلّمان111
011 
% 

توجیه دبیران در جلسات آموزش برنامه درس ملی و  -
 شورا

 ساالنه توسط تمامی دبیرانروزانه و تهیه طرح درس  -
 آموزش تهیه طرح درس الکترونیکی -

 - - 69شهریور

 مرآتی
 افشار

 حیدرپور
 پوربافرانی

 % 011 امتياز( 6)تا % دروس  111
011 
% 

 برنامه درس ملی در جلسات گروه های درسیبررسی  -
درس های دبیران با برنامه درس ملی  بررسی تطابق طرح -

 توسط مدیر گروه
 - - 69شهریور

 مرآتی
 افشار

 حیدرپور
 پوربافرانی

 % 06 %06 امتياز( 6تا ) معلّمان%111برقراري ارتباط وتعامل سازنده  در تدريس

 مشارکت دادن دانش آموزان در تدریس -

 روند آموزشاستفاده از خالقیت دانش آموزان در  -

 اده از روشهای تدریس فعال و خالقاستف -

 )روش مباحثه ای تدریس، بارش فکری و .. (

 - - روزانه

 مرآتی
 افشار

 حیدرپور
 پوربافرانی

ي دانش آموزان )ارزشيابي آغازين( توسط ها دانسته شياز پارزشيابي 

 امتياز( 6تا  )معلمان 111%
06 % 06 % 

صیلی ) زمونهای تشخیصی در ابتدای سال تحآبرگزاری  -
 شیمی و ... (-ادبیات-رایانه-زبان

 آزمونهای تشخیصی توسط دبیرانارزیابی نتایج  -

 مردادماه
 - - مهرماه

 مرآتی
 افشار

 حیدرپور
 پوربافرانی

 9نمون برگ 



 % 06 % 06 (امتياز 6) تا % دانش آموز ان در کالس درس 111کاوش و پژوهش 

های  اختصاص ساعتی در برنامه ی هفتگی دانش آموزان به کالس-
 پژوهشی

 استفاده از اساتید متخصص برای هدایت پروژه های دانش آموزان-
ایجاد بانک اطالعاتی چند رسانه ای و مستندسازی از تجربیات -

آموزشی و اقدامات عملی در آزمایشگاه و کارگاه نظیر ثبت مشاهدات 
دانش آموزان، گزارش کار فعالیت های آزمایشگاهی و کارگاهی، 

ط قوت و ضعف، نقایص و کمبودها، تحلیل عملکرد، نقا شناسایی
 انتقال تجارب و تبادل نظر و . . .

زمینه سازی جهت انجام کاوشگری و پژوهش )فرایند علمی جهت -
 یادگیری(

 بهره گیری از فناوری های آموزشی
 استفاده از روش تدریس پژوهش محور در کالسهای آموزشی -

چهارشنبه هر 
 هفته
 

 از مهرماه
 
" 

 
 
" 

585 
 میلیون
 ریال

 حق ثبت
 زمانی

 شیخ محمدی
 دبیران پژوهش

 % 011 امتياز 6)تا % دانش آموزان111يي ميانافزا همتعامل و 
011 
% 

 اجرای طرح همیار معلم -

 انجام فعالیتهای گروهی در کالس -

 آبان ماه 

 آذرماه
- - 

 مرآتی
 افشار

 حیدرپور

 % 011 امتياز( 6)تا  %معلّمان111اتتوسط بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباط
011 
% 

 طرح موضوع در شورای دبیران -
 دریافت لیست نیازهای مربوطه از دبیران -
 تهیه ملزومات هوشمندسازی  -
 پیگیری توسط مسئول فنآوری -

72/9/69 
 

تا اردیبهشت 
62 

 معظمی - -

%دانش 111 دست ورزي با وسايل آموزشي و انجام فعاليت هاي علمي توسط

 امتياز 6)تا آموزان
51 % 21 % 

 شورای دبیرانطرح موضوع در  -
 تدوین برنامه های آموزشی در این راستا -
 اهی در طرح درس و برنامه کالسیاختصاص فعالیت آزمایشگ -
 اختصاص زنگ پژوهش در پایه دهم متوسطه -

75/8/69 
 69اسفند 

- - 
 زمانی

 شیخ محمدی

 % 81 % 91 امتياز( 6) تا %معلّمان111وسط مديريت کالس درس ت  
اطالع رسانی و شفاف سازی انتظارات آموزشگاه در  -

 راستای مدیریت کالس توسط معلمان در شورای دبیران
 نظارت بالینی از نحوه عملکرد دبیران -

75/8/69 
طبق تقویم 

 نظارتی
- - 

 مرآتی
 افشار

 حیدرپور
 پوربافرانی

 % 06 % 06 امتياز( 6تا  ) معلّمان %111کالس درس ايجاد نشاط و شادي  در 

استفاده از روشهای فعال و پویا بویژه روشهای دانش  -

 آموز محور

 استفاده از فن آوری اطالعات در حین تدریس -

 مرآتی - - روزانه

 % 066 امتياز( 6) تا  % معلّمان111توسط ايتعيين تکاليف تمريني و توسعه
066 

% 

 در شورای دبیران طرح موضوع  -

 تصویب تدوین جزوات تألیفی توسط دپارتمانهای آموزشی -
 مرآتی - - 70/0/60

ايجاد ارتباط بين مقاهيم درسي با موقعيت هاي زندگي و آموخته هاي 

 امتياز( 6) تا  % معلّمان111توسط تربيتي –فرهنگي 
06 % 06 % 

 تبیین موضوع در جلسه شورای دبیران -

 درس ها بر اساس طرح درس ملی طرح دریافت -

70/0/60 

70/0/60 
 مرآتی - -

؛  ها اردوگاهپژوهش سراها ،  ازجملهي متنوع يادگيري ها طيمحگيري از  بهره

ي عمومي ، کانون ها کتابخانهي  فرهنگ ، ها خانهي ، تيتربي فرهنگکانون  

-اکز کاري تخصصي ، مرها موزهپرورش فکري کودکان و نوجوانان ، نمايشگاه ، 

 امتياز( 4) تا % معلمان111ي ورزشي وتوسطها مجتمعآفريني ، 

011 % 011 
% 

 شناسایی محیطهای یادگیری مناسب -
 برنامه ریزی جهت حضور دانش آموزان -
 دریافت مجوزهای الزم -

 آذر
 بهمن

 

میلیون  01
 حق ثبت ریال

 زمانی
 ف.فتاحی

 شیخ محمدی



ي                            راهنمايي و مشاوره تحصيلي و تربيت

 ) افت  تحصيلي و ...(

شناسايي دانش آموزان در معرض افت 

 4) تا % معلمان111تحصيلي توسط

 امتياز(

011 % 011 
% 

ارزیابی روند تحصیلی تمامی دانش آموزان به صورت  -
 مستمر توسط دبیران

 ارائه بازخورد به معاونان آموزشی و مشاوران
انش آموزان توسط مشاوران مدرسه پیگیری مشکالت د -

 )جلسات مشاوره فردی و خانوادگی (

01/2/69 
01/8 
01/6 
01/01 

0100 
01/0/62 
01/7/62 

میلیون 641
 حق ثبت ریال

 جعفری
 قربانی

 پارساپور
 ساسانی
 رشیدی
 نظری
 بساکی

% 111توسط اقدام در جهت رفع مشکل

 امتياز( 4) تا معلمان
066 % 

066 

% 

 رگزاری کالسهای مکملهمکاری در ب -
ارائه تکالیف ویژه با توجه به نیازهای آموزشی دانش  -

 آموزان
برگزاری کارگاه های در راستای مشکالت تربیتی :  -

درصورت نیاز ارجاع و  تربیتی توسط مشاوران  –آموزشی 
 به مراجع ذی صالح

 آبان و آذر
میلیون  76

 ریال
 حق ثبت

 مرآتی

 افشار

 حیدرپور

 رشیدی

2 

ره گيري به

از 

آزمایشگاه 

 و كارگاه

)سقف 

 (39امتياز

برخورداري از تجهيزات آزمايشگاهي و 

کارگاهي متناسب با هريك از برنامه 

 هاي درسي

% تجهيزات 111برخورداري از 

 امتياز( 2) تا آزمايشگاهي
011 % 011 

% 

 نیازسنجی از دبیران -
اس تهیه لیست و اولویت بندی تجهیزات مورد نیاز بر اس -

 تعداد دانش آموزان و دروس هر پایه 
 تهیه تجهیزات بر اساس اولویتها -

میلیون 051 0/9
 حق ثبت ریال

 مسعودی
 دربندی
 کیالنی

 محرابیان

% تجهيزات کارگاهي 111برخورداري از 

 امتياز( 2)تا 
011 % 

011 
% 

 نیازسنجی از دبیران -
میلیون  71 0/9 بر اساس اولویتها تجهیز کارگاه های پژوهشی -

 حق ثبت ریال
 زمانی

 شیخ محمدی

انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي 

آموزان متناسب وکارگاهي توسط دانش

 با کتاب هاي درسي 

 6) تا آموزان%دانش111توسط 

 امتياز(
011 % 

011 

% 

تهیه یک برنامه عملیاتی جهت استفاده مناسب و بهینه از -
 تمام فضاهای آموزشی و کارگاهی

 زمان فعالیتهای آزمایشگاهی در طرح درس دبیراندرج  -

 –فیزیک  –ثبت تمامی فعالیتهای آزمایشگاهی ) شیمی  -
 –هنر  –رباتیک  –معماری  –زیست (، کارگاهی ) هوافضا 

 سایت ( 

 مهر
 آبان
 آذر

 بهمن
 اسفند

 فروردین
 اردیبهشت

- - 

 مسعودی
 دربندی
 محرابیان
 کیالنی
 میرزایی

 امتياز( 6)تا %فعاليت ها 111 دبیران پژوهش

3 

و ساخت  

ي ريگ بهره

از  مواد و 

رسانه هاي 

آموزشي و 

 تربيتي

)سقف 

 ( 31امتياز

توليد مواد و رسانه هاي آموزشي و 

 تربيتي توسط 

 2) تا امتياز 5/1کارکنان )هر مورد 

 امتياز(
21 % 011 

% 

 طرح موضوع در شورای دبیران -
وسط دبیران و ثبت در گروه های تتهیه لیست کارافزارها  -

 درسی
 اختصاص فضای مناسب جهت نگهداری کارافزارها -

 مرآتی - - 72/9/69

 2) تا امتياز 5/1آموزان)هر مورد دانش

 امتياز(
51 % 21 % 

 طرح موضوع در کالسهای آموزشی و پژوهشی -
هدایت دانش آموزان در ساخت و تولید مواد و رسانه  -

 های آموزشی

 تا 69 مهر
 زمانی - - 69اسفند 

 شیخ محمدی

هاي آموزشي گيري از مواد و رسانهبهره

 و تربيتي در کالس درس

 2)تا  امتياز 5/1کارکنان)هر مورد 

 امتياز(
1 51 % 

 استفاده از دست سازه ها در حین تدریس  -
 فرهنگیاستفاده در پژوهش های علمی و فعالیتهای  -

 آذر
 بهمن
 69اسفند

- - 
 یمرآت

 ف.فتاحی

 2)تا  امتياز 5/1آموزان)هر مورد دانش

 امتياز(
41 % 91 % 

استفاده از دست سازه ها در حین تدریس و فعالیتهای  -
 گروهی 

فرهنگی و و فعالیتهای  استفاده در پژوهش های علمی -
 سایر دانش آموزانبه آموزش 

 زمانی - - 69اسفند 
 شیخ محمدی



                                                           
 دراین صورت امتياز هر دو بخش كاركنان و دانش آموزان محاسبه خواهد شد. مشترك برگزار شود. مي تواند به صورت  نمایشگاه توليدات كاركنان و دانش آموزان -2
 سطوح یادگيري مي باشد.ستگي محور ( شامل تمامي ارزشيابي عملكردي ) شای -3

 2ليدات برگزاري نمايشگاهي از تو

 2)تا  امتياز 5/1کارکنان)هر مورد 
 امتياز(

01 % 
011 
% 

 برگزاری نمایشگاه دست سازه ها  -
 62اردیبهشت ) کارگاه علوم و هنر (

میلیون  051
 زمانی حق ثبت ریال

 2) تا امتياز 5/1آموزان)هر مورد دانش شیخ محمدی
 امتياز(

011 % 011 % 

 مرکز تهیه تقویم اجرایی نمایشگاه ساالنه -
 برگزار کنندهتشکیل گروه های دانش اموزی  -
، مسئوالن و دانش اموزان مدارس  اولیامدعوین )دعوت از  -

 دیگر، نهادهای مرتبط، اساتید علمی (
 برگزاری نمایشگاه دست سازه ها ) کارگاه علوم و هنر ( - 

 62ردیبهشت

ها از طريق تارنماي ي دست سازهمعرف
 اياي و منطقهدرسهمدرسه ، نشريات م

 % 011 امتياز( 2)تا %توليدات 111معرفي 
011 
% 

 آذر تهیه لیستی از دست سازه ها   -
 مرآتی - - فروردین

 زمانی

 % 51 امتياز 1)تا امتياز  25/1هر يك از طرق   
011 
% 

 درج در تارنمای مدرسه -
 ثبت در فصلنامه  -
 ارسال گزارش جهت درج در نشریه منطقه -

 - - 62دیبهشت ار
 شیخ محمدی

 معظمی
 مرآتی

هوشمند  4
ي ساز

مدرسه و 
كالس 

)سقف درس 
 ( 8امتياز

 1تا  امتياز 25/1هاي هوشمند)هرگونه اقدام توسعه و تجهيز فضاي کالس
 امتياز(

011 % 
011 
% 

میلیون  001 69شهریور به روز رسانی نرم افزارها و حفظ کیفیت سخت افزارها -
 معظمی حق ثبت ریال

 % 011 امتياز( 3) %تجهيزات فراهم شده 111استفاده از 
011 
% 

 طرح در شورای دبیران -
 پیگیری توسط مسئول فنآوری -

72/9/69 
تا اردیبهشت 

62 
 معظمی - -

1 

نظارت و 
راهنمایي 
با رویكرد 

  باليني
 ( 39)سقف امتياز

توسط  بر فرايند اجراي تدريس و نظارت% معلمان 111حضور در کالس درسِ 
هاي يکي از افراد شامل : مدير، معاون آموزشي و پرورشي مدرسه ، سرگروه

 امتياز( 6) تا ي مدرسه و ...  هيپا همآموزشي، معلمين همتا يا 
011 % 

011 
% 

 توجیه دبیران در جلسات شورا  -
اطالع رسانی به دبیران از طریق نصب تراکت در تابلوی  -

 دفتر دبیران 
 ید توسط بازدیدکنندگانتکمیل فرم بازد -
 امضای فرم بازدید توسط دبیر مربوطه رؤیت و  -

 - - 69مهر تا آذر 
 مرآتی
 افشار

 امتياز( 4تا  %کالسهاي درس بازديد شده )111مشاهدات  ليوتحل هيتجز حیدرپور
ي ها کالس% معلمان  معلمان 111ي بازخورد مناسب و راهکارهاي الزم به ارايه
 امتياز( 7)تا  د شدهبازدي

9 

بهره گيري 
از روش 

 هاي
ارزش 
یابي 

 فرایندي و
نتيجه 
 محور

)سقف 
 ( 28امتياز

ي روش هاي مختلف ارزشيابي فرايندي ) مشاهده ، چك ليست ، ريکارگ به
 امتياز( 6)تا  %معلّمان111پوشه کار و...( توسط

91 % 81 % 

و  شیابی های فرایندیبررسی نحوه استفاده دبیران از انواع ارز -
 ارائه بازخورد

و آموزش و توجیه دبیران در خصوص انواع روشهای ارزشیابی  -
 ارائه بروشور نقش پروژه د یادگیری

 کنترل نتایج ارزشیابی تشخیصی -
 بررسی طرح درس روزانه همکاران  -
و ارائه نتایج بازدید به دبیران و بررسی لیست بازدید از کالسها  -

 ضادریافت ام
 ارائه نتایج تچزیه و تحلیل در شورای دبیران -
ارائه کارنامه های ماهانه وجلسات مشاوره فردی با حضور اولیا  -

 و دانش آموزان
 برگزاری جلسات معلمان و اولیا به صورت کالسی -
 بررسی تکالیف دانش آموزان و ارائه بازخورد به مشاوران -

01/2 
01/8 
01/6 
01/00 
01/0 
05/7 

- - 

 رآتیم
 افشار

 حیدرپور
 پوربافرانی

% 111ي  ارزشيابي نتيجه محور با تأکيد بر ارزشيابي عملکرديتوسط ريکارگ به
 3 امتياز( 6)تا   معلمان

 معلمان111ي به موقع و مؤثر فرايندي و نتيجه محورتوسط بازخوردهاي  هيارا
 امتياز( 6)تا 

-هاي خارج از  کالس دانشتکاليف و فعاليت يي بازخورد در زمينهارايه

 امتياز( 6) تا  % معلمان111آموزانتوسط 

  امتیاز وضع مورد انتظار  امتیاز وضع موجود 391جمع امتياز 



 

 نمونه برگ


