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آموزان دانش استعدادها و عالئقهاي پرورشي و فرهنگي را با توجّه به نيازها، فعّاليّتزان ، آموو تعميق يادگيري در دانش ي پرورشي و فرهنگي هاسازي برنامهمدارس متعالي به منظور غني: ي فعالیت هاي  پرورشي و فرهنگيتوسعه محور 

 و بيرون مدرسه، محيط آموزشي را به محيطي پرنشاط، پويا و تعالي بخش تبديل نمايند. درونآموزان در دانش هايي براي كسب تجربهفرصتبيني و اجرا نموده تا ضمن ايجاد پيش
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اجراي 
کیفي 

هاي فعالیت
پرورشي و 

 فرهنگي
)سقف 

 (69امتیاز

ا و عاليق  شناسايي نيازه
های  آموزان) در زمينهدانش

 فرهنگي،هنری،قرآن و عترت(

 %011 %011 (امتياز 4) تا  % دانش آموزان011
هفته اول  آموزان دانش تمامي از سنجييازنتهيه فرم  -

 69مهر
- - 

 فتاحي
 شوندی

 %011 %011 امتياز( 3)تا امتياز   0هر زمينه

  تجزيه و تحليل نتايج نيازسنجي ها  -
های شناسايي عالقه مندی دانش آموزان در زمينه  -

 و اردوها فرهنگي،هنری،مسابقات و تشکل ها
اطالعاتي از فرمهای تکميل شده دانش  بانک تشکيل -

 آموزان

هفته اول 
 69مهر

- - 
 فتاحي
 شوندی
 معظمي

 %011 %011 امتياز( 2)تا آموزان % نيازهای دانش011اولويت بندی و طبقه بندی
 اساس بر ها اولويت اطالعاتي بانک از گزارش هيهت -

 آموزان دانش مذهبي و فرهنگي – هنری عاليق
 تهيه ليست اولويتها به صورت مکتوب -

هفته اول 
 69مهر

- - 
 معظمي 
 فتاحي
 شوندی

اطالع رساني در خصوص 
های پرورشي و فرهنگي  برنامه

 و ... ( cdمدرسه ) بروشور، 

 %011 %011 (امتياز 0تا % كاركنان )011  
 تراكت در دفتر دبيران و برد واحد فرهنگي نصب -

 همکاران تلگرامي كانال -
طبق تقویم 

 اجرایی
- - 

 فتاحي
 شوندی

 %011 %011 (امتياز 0)تا % اولياء 011

 اجرايي تقويم در درج-
 تارنما در نشر -
 كانال تلگرامي مجتمع -
 ارايه بروشور و دعوتنامه-

طبق تقویم 
 راییاج

- - 
 فتاحي
 شوندی

 %011 %011 (امتياز 2تا  %دانش آموزان )011 

 صبحگاه در رساني اطالع-
 راهرو تابلو در نصب -
 كانال تلگرامي مجتمع -
 تراكت فراخوانارايه بروشور و -

طبق تقویم 
 - - اجرایی

 فتاحي
 شوندی

... ب پرچم و های پرورشي و فرهنگي مدرسه: شعار نويسي، نصفضا سازی فعاليت
 امتياز( 3) تا  امتياز5/1) هر مورد

011% 011% 
 راهروها در نصب و فرهنگي واحد تابلوهای تهيه -
 - فرهنگي تبليغات جهت مدرسه ديوارهای اختصاص -

 مختلف مناسبتهای به مذهبي – ملي مطالب تنظيم و تهيه

طبق تقویم 
 - - اجرایی

 فتاحي
 شوندی

 7نمون برگ  برنامه عملیاتي براساس مدل تعالي مدیریت مدرسه



  آنها آرشيو و
 سبتهایمنا به مختلف عکسهای و بروشورها ، بنرها تهيه -

  مختلف
 آنها دادن قرار و مذهبي – ملي سمبلهای و ماكتها تهيه -

  آموزان دانش ديد معرض در
 در مدرسه مختلف نماهای و مراسم از عکس نمايش -

 آموزشگاه پروتال

برخورداری از تجهيزات 
 كتابخانه متناسب با : 

 %011 %011 امتياز( 2)تا ن دانش آموزان % تجهيزات متناسب با س011

به شکل سيستماتيک)پارس آذرخش(و تهيه نرم افزار  -
 منابع موجود در كتابخانه  ثبت

 ليست كتابهای گروه سني دانش آموزان -
 به روز رساني و تهيه كتاب های جديد  -
تخصيص منابع مالي و تصويب در شورای مالي جهت  -

 خانه خريد كتاب و ملزومات كتاب

01/7 
 

- - 

 نیواپالیز
 لو خدابنده

 %01 %01 امتياز( 2تا )تعداد دانش آموزان % تجهيزات متناسب با 011

فراخوان ثبت نام و صدور كارت عضويت به شکل  -
 سيستماتيک

  ايجاد تناسب تعداد هر عنوان كتاب با تعداد دانش آموزان -
ای تهيه ميزهای كتابخانه مناسب و متناسب با فض -

 فيزيکي كتابخانه

 - - شهریور ماه

 انیوپالیز
 لو خدابنده

 %011 %011 امتياز( 2)تا  %كتاب ها ومنابع آموزشي011تنوع 

عنوان با شمارش  7700و به تعداد عنوان  9259تعداد  -
 نسخ در طول سال متغير مي باشد.

تهيه ليست كتب درخواستي با مشورت دبيران و  با  -
 ربرانجه به نياز كاتو

 - - مهرماه

 انیوپالیز
 لو خدابنده

 %011 %011 امتياز( 2تا %تجهيزات نمازخانه متناسب با تعداد دانش آموزان)011برخورداری از
بر اساس تعداد دانش  نمازخانه بازسازی و تجهيز-

 آموزان 
 - - شهریور ماه

 فتاحي
 شوندی

-ها ،دارالقرانمثل كانونای جهت گذران اوقات فراغت معرفي مراكز برون مدرسه

 امتياز( 2)2تا  امتياز 5/1. )هر مورد ها ، موزه ها و.. به دانش آموزانها،اردوگاه
011% 011% 

دارالقرآن ، زينبيه باشگاه)  مراكز معرفيشناسايي و  -
آموزی،  دانش سازمان ، فهميده شهيد اردوگاه حراء،

  (كانون تربيتي كوثر

طبق 
 دستورالعمل

- - 
 فتاحي
 شوندی

6 

 
اجراي 

هاي  فعالیت
پرورشي و 

 فرهنگي
)سقف 

 (13امتیاز

برگزاری جشنواره و مسابقات 
پرورشي و فرهنگي )قرآن و معارف 

 )اسالمي ، فرهنگي ،هنری و ...
 امتياز( 3) تا امتياز 0آموزان )هر مورد  ميان دانش 

بیش از 
 مورد 3

 3بیش از 
 مورد

به  ورشي و فرهنگيجشنواره و مسابقات پر اطالع رساني  -
 دانش آموزان 

جشنواره و مسابقات  فراخوان مشاركت دانش آموزان در  -
 به دانش آموزان  پرورشي و فرهنگي

 ورزش ، تالوت ، قرآن حفظ احکام، مسابقات برگزاری -
 مقاله ، نويسي داستان ، مشاعره عکاسي، كتابخواني، ،

 آشپزی نويسي،

 طبق دستورالعمل
و شیوه نامه های 
ارسالی از استان 
تهران و اداره کل 
 استعداد درخشان

- - 
 فتاحي
 شوندی



 امتياز( 2)تا  امتياز 0)هر مورد  ميان كاركنان 
بیش از 

 مورد 2
 2بیش از 
 مورد

به  جشنواره و مسابقات پرورشي و فرهنگي اطالع رساني  -
 كاركنان 

و مسابقات  جشنواره فراخوان مشاركت كاركنان در  -
 به دانش آموزان  پرورشي و فرهنگي

طبق دستورالعمل 
و شیوه نامه های 
ارسالی از استان 
تهران و اداره کل 
 استعداد درخشان

- - 
 فتاحي
 شوندی

 برگزاری اردو، بازديد و....

 امتياز( 3)تا امتياز  0به ازای هر اردو  

011% 011% 

احتهای تهيه ليست اردوهای پيشنهادی بر اساس س -
 تربيتي 

اعالم ليست اردوها به دانش آموزان و نظرسنجي از  -
 آنان 

 بررسي نتايج نظرسنجي و تهيه ليست اردوها -
 استاني برون و استاني اردوهای ريزی برنامه -
 (نور،يزد كاشان،قم،كردان،راهيان)مجوز دريافت -
 اردو در سال  3پيش بيني  -

طبق تقويم 
 اجرايي

براساس 
هزينه 

ی ها
مربوط به 
 هر اردو

 مشاركت
 فتاحي
 شوندی

 4)تا  % دانش آموزان011حضور و مشاركت 
 (امتياز

71% 61% 

 اطالع رساني زمان اردو -
 تشويق دانش آموزان به شركت در اردوها -
تهيه برنامه های متنوع و جذاب فرهنگي و پژوهشي در  -

 اردوها 

طبق تقويم 
 اجرايي

براساس 
هزينه 
های 
ه مربوط ب
 هر اردو

 مشاركت
 فتاحي
 شوندی

 در متن برنامه هفتگينماز  زنگدقيقه  21 اندراج %011 %011 امتياز(  2)تا % روزهای مدرسه 011یلحاظ نمودن زنگ نماز در متن برنامه
 تیر ماه 

زمان تدوین 
 برنامه 

- - 
 فتاحي
 شوندی

 %011 %011 امتياز( 4)تا % روزهای مدرسه 011برگزاری نماز جماعت به صورت مستمردر  
 دعوت از امام جماعت -
 تمهيد مقدمات الزم جهت اقامه مستمر نماز جماعت -

 - - هر روز
 فتاحي
 شوندی

شركت  مدير، معاونين ، 
معلمان و  دانش آموزان در  

 نماز جماعت

 %51 %01 امتياز( 4) تا % كاركنان 011شركت 
رسه و تأكيد مديريت محترم در جلسات شورای مد -

 دبيران به اين مهم
 تشويق كاركنان به حضور حداكثری در نماز جماعت - 

 شهریور
 مهر
 آبان

- - 
 فتاحي
 شوندی

 %91 %11 امتياز( 4)تا  % دانش آموزان011شركت 

جهت تبيين نقش آموزش و دعوت از سخنران مجرب  -
 نماز جماعت در ابعاد تربيتي

 نماز در یحداكثر حضور به دانش آموزان تشويق -
 جماعت

طبق تقویم 
 اجرایی

- - 
 فتاحي
 شوندی

%دانش آموزان، ) قرائت 011برگزاری مراسم آغازين با كيفيت ، متنوع و شاد توسط  
قرآن مجيد، سرود جمهوری  اسالمي ايران، نيايش  ، نرمش صبحگاهي بر اساس 

 امتياز( 4) تا دستورالعمل مربوطه 
011% 011% 

 
سم آغازين برای دانش آموزان تبيين اهداف مرا -

 )صبحگاه(
، ورزش  ملي سرودنظير :  ها برنامه گروهي اجرای -

 ، نيايش  صبحگاهي
و ايام ا..  مسابقات برنامه های متنوع نظير برگزاری -

 
 مهرماه
 

در طي سال 
 تحصيلي

- - 

 فتاحي
 شوندی
 اقبال

 افتخاری



 

معرفي كتاب و .. توسط دانش  توسط گروه منتخب،
 ...و تئاتر سرود، پانتوميم، اجرایو  آموزان

 الن فرهنگيبه فعا جوايز اهدای -

 

استفاده از  كتاب و رسانه های آموزشي و تربيتي موجود در كتابخانه توسط 
 امتياز( 7) تا %دانش آموزان 011

011% 011% 

معرفي كتابخانه و امکانات موجود در روز اول ورود  -
 دانش آموزان

 دانش آموزان د ركتابخانه فراخوان عضويت -
امکان حضور دانش آموزان در كتابخانه در تمام  -

 روزهای هفته 
حضور كتابدار متخصص برای هدايت دانش آموزان در  -

 استفاده از كتب و رسانه های آموزشي

0/1/60 
 مهرماه

 

در طی سال 
 تحصیلی

- - 
 انیوپالیز

 خدابنده لو

1 

ارائه ي 
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راهنمایي و 
 مشاوره

)سقف 
 (31امتیاز

شغلي و سازگاری متناسب با دوره های تحصيلي به   –راهنمايي و مشاوره تحصيلي 
 امتياز( 4)  تا %دانش آموزان011

011% 011% 

آشنايي با رشته های برگزاری جلسات مشاوره گروهي  -
  برای دانش آموزان پايه دهم و يازدهمدانشگاهي 

زاری جلسه دعوت از دانش آموختگان مدرسه و برگ -
 بحث وگفتگو ) به مناسبت روز دانشجو (

 برگزاری كارسوق كارآفريني برای پايه يازدهم -

25/02/69 
27/0/60 

04/6 
3/02/69 
01/02/69 

31 
میلیون  

 ریال
 حق ثبت

 جعفری
 قربانی
 پارسا

 ساسانی
 بساکی
 نظری 
 زمانی

 حیدرپور

 3) تا  ي ، اخالقي و ...%دانش آموزان در معرض ناهنجاری های سازش011شناسايي 
 امتياز(

011% 011% 

سط دبيران وتدر معرض آسيب دانش آموزان  شناسايي  -
 ن باليني مدرسهامعرفي آنان به مشاور و كاركنان و

ولياء و دانش برگزاری جلسات مشاوره فردی برای ا-
 آموزان شناسايي شده توسط روانشناس باليني مجرب

 مهر
 آبان
 آذر

 بهمن

- - 

 افشار
 حيدرپور
 پوربافراني
 رشيدی

%دانش آموزان در معرض ناهنجاری های سازشي ، اخالقي و .. .به هسته های 011ارجاع 
 امتياز( 3)تا مشاوره مناطق 

011% 011% 
ارجاع دانش آموزان شناسايي شده در صورت لزوم به -

 مراجع ذی صالح
پس از 
 رشيدی - - شناسايي

 %011 %011 امتياز( 3)تا %دانش آموزان 011 تشکيل پرونده مشاوره ای برای

از  تشکيل پرونده مشاوره ای تمهيد مقدمات الزم جهت-
جمله تهيه فرم تکميل مشخصات، دفاتر ثبت مشاوره های 

 فردی و گروهي
 تنظيم تقويم مشاوره فردی برای تمام دانش آموزان  -

 مهرماه
 

 ماهانه 
- - 

 جعفری
 قربانی
 پارسا

 ساسانی
 بساکی

 ینظر
جمع امتیاز نمونه 

 برگ

00 
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