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 ي عملياتي مدرسه بر اساس مدل تعالي مدیریت مدرسهبرنامه

 97-98:  سال تحصيلي اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : ي تحصيلي: دوم متوسطهدوره 13منطقه :  تهراناستان :

هبود را ترسيم مي كنند و هر كجا الزم باشد قادر هستند برنامه را تغيير مدارس متعالي ضمن آگاهي تمامي ذي نفعان از طريق تدوين استراتژي و برنامه ي عملياتي روشن ، مسير ارتقاء و بي و استراتژي مدرسه:مشخطمحور
 داده و سايرين را براي اجراي آن ترغيب نمايند.
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 مسئول پيگيري

1 

به  دسترسي آسان

)سقف اسناد باالدستي 

 (4امتياز 

 سند تحول يك نسخه مجلد يا الكترونيكي از  در دسترس بودن

 امتياز( 1)آموزش و پرورش براي همه ي كاركنان  نياديبن

  
 

    

ي رنامهدر دسترس بودن  يك نسخه مجلد يا الكترونيكي ازبر

 امتياز( 1)براي همه ي كاركنان  درسي ملّي

  
 

    

ي در دسترس بودن   يك نسخه مجلد يا الكترونيكي اهداف دوره

 امتياز( 1)تحصيلي براي همه ي كاركنان 

  
 

    

صوبات در دسترس بودن يك نسخه مجلد يا الكترونيكي مجموعه م

 امتياز( 1)ي مدارس  وپرورش ويژهشوراي عالي آموزش

  
 

    

2 
آگاهي از 

هاي مندرج مشيخط

در سند تحول بنيادین 

آموزش و پرورش 

)مأموریت،  

)سقف  انداز(چشم

 (7امتياز 

)تا كاركنان نسبت  به مأموريت آموزش و پرورش    %100پاسخگويي 

 امتياز( 2
       

انداز آموزش و پرورش كاركنان نسبت  به چشم  %100پاسخگويي  

 امتياز( 2)تا 

 
      

كاركنان د ر تحليل نقش خود براي تحقق اسناد   %100پاسخگويي  

 امتياز( 2)تا تحولي
       

3 
ي تدوین نقشه       

نداز  مدرسه در راستاي ماهيت و  اتدوين يك نسخه متن چشم

 امتياز( 2)تا اهداف دوره 
       

 2نمون برگ 



2 

 

 

)           راهبردي 

ي عملياتي( برنامه

)سقف امتياز مدرسه 

70) 

        امتياز( 16)تا  تعيين وضع موجود براي هر يك از محورها

تعيين وضع مورد انتظار متناسب با تحليل وضع موجود براي هر يك 

 امتياز(  8)تا  از محورها
       

 تعيين اقدامات براساس تعيين وضع موجودبراي هر يك از محورها

 امتياز( 16)تا 
   

 
   

      امتياز(  4)تا  تعيين مسئول اجراي اقدامات براي هر يك از محورها
    

  4)تا  تعيين زمان براي اجراي اقدامات براي  هر يك از محورها

   امتياز(
   

 
   

 5/0) تا هر اقدام براي هر يك از محورها تعيين اعتبار موردنياز

   امتياز(  4امتياز تا 
   

 
   

اجراي برنامه و خودارزيابي بر اساس سامانه ارزيابي  نديبر فرانظارت 

 امتياز(  8)تا برنامه تعالي در هر يك از محورها
       

گيري از نتايج خودارزيابي در اجراي برنامه در هر يك تحليل و بهره

 امتياز(  8)تا   از محورها
       

تدوین ميثاق نامه ي  4

 مدرسه

) براساس چشم انداز  

ي  راهبردي و نقشه

)سقف امتياز مدرسه( 

3) 

 امتياز( 1) تا ي كاركنان تدوين يك نسخه ميثاق نامه
  

     

 امتياز( 1)تا آموزاني دانش تدوين يك نسخه ميثاق نامه
  

     

 امتياز( 1)تا ي اولياخه ميثاق نامهتدوين يك نس
  

     

نفعان آگاهي ذي 5

نسبت به  :  چشم 

ي انداز ، نقشه

 راهبردي

ي عملياتي(   ) برنامه

 و  ميثاق نامه مدرسه

 (18)سقف امتياز 

آگاهي ذي نفعان 

 از چشم انداز

 امتياز( 2) تا كاركنان   100%

     
 

 امتياز( 2)تا دانش آموزان   100% 

 امتياز( 2)  تا اوليا   100

آگاهي ذي نفعان 

 از ميثاق نامه

 امتياز( 2) تا كاركنان   100%

     
 

 امتياز( 2)تا دانش آموزان   100% 

 امتياز( 2)  تا اوليا   100

آگاهي ذي نفعان 

از نقشه ي 

 راهبردي مدرسه

 امتياز( 2) تا كاركنان   100%

     
 

 امتياز( 2)تا دانش آموزان   100% 

 امتياز( 2)  تا اوليا   100

  امتیاز وضع مورد انتظار  امتياز وضع موجود 102 جمع امتياز نمونه برگ


