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 محورها ،معيارها ، زير معيارها و دامنه هاي استاندارد در مدل تعالي مديريت مدرسه

 1نمون برگ  

 اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : متوسطه اولي تحصيلي:دوره 13منطقه :  تهراناستان :

ي خود را تسهيل مي كنند .آنها ارزش ها و زمينه هاي مورد نياز براي موفقيت پايدار را ايجاد نموده و با اعمال و رفتار خود آنها را أموريت و چشم انداز مدرسه در مدارس متعالي رهبران شرايط دستيابي به ممحور مديريت و رهبري : 

 به اجرا در مي آورند.

 

 

 

 

 

 

ف
دي

ر
 

 معيار ارزيـابي
 

از
متي

ف ا
سق

 

 زيرمعيار

 ميزان  مطلوبيت

 ي ارزيابينحوه
 بخيلي خو

(2) 
 خوب

(5/1) 
 متوسط

(1) 
 ضعيف

(5/0) 
 خيلي ضعيف

(0) 

1 
ارتباطات  هايارتي مهتوسعه

 انساني و اخالقي

 
 
10 

 مصاحبه      ايجاد فرصت  شنيدن سخنان ذي نفعان

 مصاحبه      و گو با ذينفعانايجاد فرصت گفت

 مصاحبه      ايجاد فضاي سعه صدر و ارامش و شكيبايي 

 مصاحبه      اد فضاي اعتماد و اطمينانايج

 مصاحبه      تكريم ذي نفعان و ايجاد مناسبات سازماني بر اساس احترام متقابل

2 
اركان و تقويت مشاركت  توسعه 

 سهيم و مؤثر

 
8 

 مصاحبه      ايجاد فرصت جهت خرد جمعي و تصميم گيري جمعي در فعاليت ها

آموزان ، اوليا و نهادهاي فرهنگي و هاي كاركنان ، دانشاز ظرفيتگيري ايجاد فرصت جهت بهره
 ي مدرسهاجتماعي در اداره

     
 مصاحبه

 مصاحبه      ايجاد فرصت جهت واگذاري مسئوليت به ديگران ) تفويض اختيار(
 مصاحبه      ت دانش(نفعان نسبت به يكديگر و نسبت به مدرسه) مديريگذاري دانش ذيايجاد موقعيت به اشتراك

3 
فردي  خالقيت و نوآوري يتوسعه

 و سازماني
10 

 ايجاد فرصت جهت رشد مهارت هاي خالقيت
 

 مصاحبه    

 ي خالقيت و ابتكار ذي نفعانايجاد فرصت جهت ارايه
 

 مصاحبه    

 حمايت و استقبال از طرح هاي خالقانه
 

 مصاحبه    

 ان در جهت بهبود عملكرد مدرسهكاربست نوآوري هاي ذي نفع
 مصاحبه     

 ايجاد فرصت براي تغيير و تحول
 مصاحبه     
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 سهي عملياتي مدرسه بر اساس مدل تعالي مديريت مدربرنامه

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

باشد قادر هستند برنامه را تغيير ضمن آگاهي تمامي ذي نفعان از طريق تدوين استراتژي و برنامه ي عملياتي روشن ، مسير ارتقاء و بهبود را ترسيم مي كنند و هر كجا الزم  مدارس متعاليي و استراتژي مدرسه:مش خطمحور

 داده و سايرين را براي اجراي آن ترغيب نمايند.

ف
دي

ر
 

 راهبرد

 ) معيار(
 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 

موجود 

)خودارز

 يابي(

وضع مورد 

 انتظار
 اجرا زمان اقدامات

اعتبار مورد 

 نياز به ريال

محل 

تأمين 

 اعتبار

 مسئول پيگيري

1 

به  دسترسي آسان

)سقف اسناد باالدستي 

 (4امتياز 

 سند تحول د يا الكترونيكي ازيك نسخه مجل  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)براي همه ي كاركنان  تحصيلي

  
 

    

در دسترس بودن يك نسخه مجلد يا الكترونيكي مجموعه مصوبات 

 امتياز( 1)ي مدارس  وپرورش ويژه شوراي عالي آموزش

  
 

    

2 
آگاهي از 

هاي مندرج  مشي خط

در سند تحول بنيادين 

آموزش و پرورش 

)مأموريت،  

)سقف  انداز( چشم

 (7امتياز 

)تا كاركنان نسبت  به مأموريت آموزش و پرورش  %  100گويي پاسخ

 امتياز( 2
       

انداز آموزش و پرورش  %  كاركنان نسبت  به چشم100پاسخگويي  

 امتياز( 2)تا 

 
      

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

 امتياز( 2)تا تحولي
       

3 
ي شه  تدوين نق     

انداز  مدرسه در راستاي ماهيت و   تدوين يك نسخه متن چشم

 امتياز( 2)تا اهداف دوره 
       

 2نمون برگ 
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)           راهبردي 

ي عملياتي( برنامه

)سقف امتياز مدرسه 

70) 

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

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

 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  محورها تعيين زمان براي اجراي اقدامات براي  هر يك از

   امتياز(
   

 
   

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

   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 بهره تحليل و

 امتياز(  8)تا   از محورها
       

تدوين 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 نامه تدوين يك نسخه ميثاق
  

     

 امتياز( 1)تا ي اولياتدوين يك نسخه ميثاق نامه
  

     

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( 2تا  )%  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

اهي ذي نفعان آگ

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



4 

 

 مدل تعالي مديريت مدرسه بر اساس ي عملياتي مدرسهبرنامه
 

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

 گونه نياكنند. در مي ريپذ امکانگيري از دا نش و توان آنان را ي امور مدرسه، بهرهي و ادارهزير برنامهگيري، سازي، تصميمدر مدارس متعالي با مشاركت كاركنان در تصميم :ي مشاركت كاركنان در مدرسه محور توسعه

 گيرد.هاي مدرسه در مسير بهبود مستمر و تعالي قرار ميو فعّاليّت شده تيتقومدارس، ضمن ترويج عدالت با تعامل مؤثر ميان مدير و كاركنان، انگيزه و تعهد سازماني 

ف
دي

ر
 

 بردراه

 ) معيار(
 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

 وضع موجود

 )خودارزيابي(

وضع مورد 

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

اعتبار مورد 
 به ريال نياز

محل تأمين 
 اعتبار

 مسئول پيگيري

1 

 

بخشي  كيفيت

به شوراي 

 مدرسه

)سقف امتياز 

13) 

 

وراي عالي تشكيل منظّم جلسات شورا بر اساس مصوبات ش

 امتياز(  5% امتياز تا 25) هر جلسه وپرورش آموزش

 20از  20

 جلسه

 20از  20

 جلسه

جلسه شورای   20تنظیم تقویم اجرایی با پیش بینی  -
 مدرسه و اطالع رسانی به تمامی اعضای شورا

 تنظیم و صدور ابالغ برای همکاران عضو شورا  -
اساس ارائه شرح وظایف اعضای شورای مدرسه بر  -

 مصوبات شورای عالی اموزش
ثبت صورتجلسه و مصوبات در هر جلسه و امضای  -

 حاضرین

9/5/97 
 

2/7/97 
 
 
 

میلیون  12
  فتاحی حق ثبت ریال

 معاون آموزشی

 امتياز( 4تا ) %جلسات100در  مدرسهبررسي مسايل مهم 
100% 100 % 

 نظرسنجی از کارکنان نسبت به مسائل مبتال به مدرسه  -
 موزشی، پژوهشی، تربیتی، عمرانی و ... () آ
اولویت بندی مسائل 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 -
ابی پس از ثبت مستندات اقدامهای هر مصوبه و ارزی -

 اجرا
 طرح موضوع بعد ازاجرای اقدام و ارائه بازخورد  -
 

نیمه دوم 
 شهریور

 2/7/97تا 
 

طبق تقویم 
 اجرایی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
 فتاحی

 معاون آموزشی

مشاركت اعضاء در اجراي 

 مصوبات 

 

 % 100 %100 امتياز(  2)تا % اعضا  100مشاركت 
  
% 100کت تعیین مسئول پیگیری هر مصوبه با مشار -

 همه اعضای شورا
 

- - 
 فتاحی

 معاون آموزشی

توسط مسئول ارائه گزارش و بازخورد از هر مصوبه  - %100 %100 امتياز( 2)تا % مصوبات 100اجراي 
 % مصوبات100مربوطه و ارزیابی برای اجرایی شدن 

 فتاحی - -
 معاون آموزشی

 3نمون برگ 
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 مدارسي كه تعداد كاركنان كمتر از سه  نفر هستند، در صورت انجام تمامي شرح وظايف شورا توسط مدير، امتياز به مدرسه تعلق مي گيرد. -3

 

2 

 

بخشي  كيفيت

به شوراي 

 معلمان

)سقف امتياز 

19) 

 

تشكيل منظّم جلسات شورا بر اساس مصوبات شوراي عالي 

 امتياز( 3جلسه تا  10 )1وپرورش آموزش

 جلسه 10 جلسه 10

جلسه شورای   10تنظیم تقویم اجرایی با پیش بینی   -
دبیران و اطالع رسانی زمان و دستور هر جلسه به تمامی 

 کارکنان
 و ثبت مصوبات تنظیم صورتجلسات -

6/6/97 
 
 
 
 
 
 

بق تقویم ط
 اجرایی

 در هر جلسه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
طبق تقویم 

 اجرایی

 میلیون 30
 فتاحی حق ثبت ریال

 معاون آموزشی

 امتياز( 4تا )   جلسات %100در مدرسه بررسي مسايل مهم 
100 % 100 % 

بررسی مسائل آموزشی،فرهنگی و پژوهشی در شورای  -
 دبیران و ارائه راهکار مناسب توسط همکاران

 مصوبات و راهکارهاثبت  -
 تعیین مسئول پیگیری هر راهکار -
ثبت مستندات اقدامهای هر مصوبه و ارزیابی پس از  -

 اجرا

-  - 
 فتاحی

 معاون آموزشی

 % 100 % 100 آگاهي 100% كاركنان از مصوبات شورا )تا 2 امتياز (
 دریافت امضاء دبیران ذیل بهر صورت جلسه -
 - - پس ازهر جلسه مجتمع ارائه مصوبات به کارکنان -

 فتاحی
 معاون آموزشی

و حل مسائل  ها برنامهمصوبات شورا در  %100 كاربست

 امتياز( 6تا ) مدرسه
80 % 90 % 

 پیگیری راهکارهای اتخاذ شده پس از هر جلسه -
تجزیه و تحلیل نتایج اقدام های انجام شده و ارزیابی -

 نآنتایج 
- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی

در تصميم گيري ، برنامه ريزي و  معلمان %100شاركت م

 امتياز( 4تا  ) اجراي برنامه ها
80 % 90 % 

ایجاد فرصت برای همکاران جهت برنامه ریزی و  -
تصمیم سازی با ارائه محور هفتم در شورای دبیران و 

و سایر  برنامه مدرسهاخذ نظرات همکاران در خصوص 
 ظرسنجیموضوع های تعیین شده بر اساس ن

دریافت نظرات دبیران در خصوص برگزاری دوره  -
 های آموزشی ارتقای نیروی انسانی

- - 
 فتاحی

 معاون آموزشی

3 

 

مشاركت 

كاركنان 

درتدوين 

چشم انداز، 

ميثاق نامه و 

نقشه 

راهبردي 

 % 80 % 80 امتياز( 2تا ) تدوين چشم انداز كاركنان در  %100مشاركت 

دبیران در خصوص ساحتهای شش به  آگاهی بخشی -
گانه، مضامین کلیدی سند تحول و وضعیت موجود 

 مدرسه
اطالع رسانی محتوای چشم انداز مدرسه به دبیران  -

 جدیدالورود

 - - 97 مهرماه
 فتاحی

 معاون آموزشی

 % 90 % 90 امتياز( 2تا ) در تدوين  ميثاق نامه كاركنان  %100مشاركت 

دبیران درخصوص نقش خود در تحقق  بخشی آگاهی -
 اهداف سند تحول

 محتوای چشم انداز آگاهی بخشی دبیران درخصوص  -
 توسط همکاران میثاق نامه برگه جهت تدوینارائه  -
 نماینده دبیرانجمع بندی نهایی میثاق نامه توسط  -

 - - شهریورماه
 فتاحی

 معاون آموزشی
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 مدرسه

)سقف امتياز 

6) 

 

 نقشه راهبردي مدرسه كاركنان در تدوين  %100 مشاركت

 % 100 % 100 امتياز( 2تا )

 صدور ابالغ برای اعضای تیم تدوین نقشه راهبردی -
اعضا جهت تدوین نقشه  آگاهی بخشیتبیین و  -

و چشم  راهبردی بر اساس ارزیابی برنامه سال گذشته
 انداز و ساحتهای ششگانه

 مردادماه

 - - شهریورماه
 حیدرپور

 معاون پایه

4 

ق حضورموف

در عرصه 

هاي مختلف 

و ايجاد 

سازوكارهاي  

 تشويقي

)سقف امتياز 

14) 

درجشنواره ها ، مسابقات ، همايش ها ،  كاركنان   %100شركت

 % 80 % 80 امتياز( 4تا )كنفرانس ها و ... 

جهت شرکت در  همکاران در شورای دبیرانتشویق  -
 مسابقات

 اطالع رسانی مسابقات-
 همکاران  شرکتتمهید مقدمات الزم جهت  -

طبق 
دستورالعمل 

 ارسالی
- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی

 فرخی
 معاون فرهنگی

فعال و موفق درعرصه هاي مختلف  % كاركنان100از تقدير 

 % 100 % 100 امتياز( 3تا ) )مرتبط با آموزش و پرورش (

 اهدای جوایز توسط مدیر در شورای دبیران -

دریافت تقدیر  معرفی کارکنان موفق به منطقه جهت -
 نامه منطقه ای

زمان طبق 

دستورالعمل 

 ارسالی

میلیون  50
 ریال

 حق ثبت

 فتاحی
 معاون آموزشی

 فرخی
 معاون فرهنگی

-اي ،منطقهدر نشريات مدرسه  % ذينفعان100موفقيت عكاس ان

 %100 % 100 امتياز(  2 )تا ي مدرسه ،  منطقه  و.....و تارنمااي يا محلي  

 ای مدرسهثبت در تارنم -
 چاپ در نشریه مدرسه -
 ارسال به منطقه و اداره کل -

پس از 

دریافت نتایج 

 مسابقات

- - 

 بهزادفر
 فن آوری مسئول

 شیخ محمدی
 مسئول نشریه

 زاهدی
 معاون اجرایی

انتقال  ايجاد هر فرصت

دانش و مهارت كاركنان 

جلسات اوليا، ، موفق در 

ان در   سطح  منطقه نكارك

 امتياز( 4تا )  امتياز 5/0

ایجاد هر فرصت انتقال به 

 امتیاز(2)تاامتیاز  0.5اولیا 
 مورد 4 مورد 4

اختصاص زمان مناسب برای انعکاس موفقیت  -
و دبیر/دبیران مربوطه در جلسات انجمن اولیا و مربیان 

 مجمع عمومی

پس از 

دریافت نتایج 

 مسابقات

 فتاحی - -
 معاون آموزشی

به  ایجاد هر فرصت انتقال

امتیاز  0.5کارکنان 

 امتیاز(2)تا

 مورد 4 مورد 4

اختصاص زمان مناسب برای انعکاس موفقیت  -
پس از  دبیر/دبیران مربوطه در جلسات شورای دبیران

دریافت نتایج 

 مسابقات

 فتاحی - -
 معاون آموزشی

 امتیاز وضع موجود 53 نمونه برگ جمع امتياز
  امتیاز وضع مطلوب 
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 ي عملياتي بر اساس مدل تعالي مديريت مدرسهبرنامه

 

 97-98:  سال تحصيلي اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : متوسطه اولي تحصيلي: دوره 13منطقه :  رانتهاستان :

ي براي توسعه و تقويت انديشه و تفکر دانش آموزان، شرايط بسترسازي متنوع و مؤثر آموزشي،پرورشي و ورزشي ضمن ها برنامهي جديد و اجراي ها تيمتعالي با خلق ظرفمدارس : مشاركت دانش آموزان در مدرسهي محور توسعه

 .نمايندرا فراهم مي پذيري آنانشدن و جامعه ياجتماعهاي ،تلفيق انديشه و عمل و نيز زمينهنفس اعتمادبهپذيري و مسئوليت حسبروز استعدادها، تقويت 

ف
دي

ر
 

 راهبرد
 ) معيار(

 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 
موجود 
)خودار
 زيابي(

وضع 
مورد 
 انتظار

 زمان اجرا اقدامات
اعتبار مورد 
 نياز به ريال

محل تأمين 
 اعتبار

 مسئول پيگيري

1 

 
فراهم آوردن 

هاي مشاركت  زمينه
 در دانش آموزان 

 اداره ي مدرسه
 ها گيري از تشکل و بهره 
 آموزي شوراي دانش و 

 (21)سقف امتياز

برای دانش  آگاهی بخشیبرگزاری جلسات آموزشی و 
 آموزان جهت آشنایی با ضرورت مشارکت آنان در اداره ی

 امتیاز( 3)تا  5/0امور مدرسه هرجلسه  
 جلسه6 جلسه6

توسط مدیر و معاونان  برگزاری جلسات آموزشی -
اداره مدرسه با موضوع ضرورت مشارکت آنان در 

 جلسه ( 6امور مدرسه  ) حداقل 
 - - مهرماه

 فرخی
 معاون فرهنگی

% 100آموزی با شرکت  برگزاری انتخابات شورای دانش
 امتیاز( 3)تا  آموزاندانش

100% 100% 

 پیش بینی و طرح در شورای مدرسه  -
از اداره منطقه  97دریافت شیوه نامه انتخابات سال -

13 
  به دانش آموزان انتخابات روز اعالم -
تمهید اقدامات الزم جهت  و از کاندیداها ثبت نام -

 تبلیغات انجام
 انتخابات برگزاری -

2/7/97 
 اواخر مهرماه

 
 نیمه اول آبان

 

 

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی

 جلسه6 جلسه6 امتیاز( 3)تا  5/0آموزی هرجلسه  تشکیل شورای دانش

دانش  تنظیم تقویم اجرایی توسط اعضای شورای -
 اموزشی

اطالع رسانی جلسات و دعوت از مسئولین مدرسه  - 
 جهت شرکت در جلسات شورا

برگزاری جلسات شورای دانش آموزی طبق تقویم  - 
و ثبت صورت جلسات و مصوبات توسط  اجرائی

  منشی جلسه

8 /97 
 
 

 ماهی یک بار

- - 

 فرخی
 معاون فرهنگی

آموزی)  دانش های ذیل شورای سازی انجمن تشکیل و فعال
 امتیاز( 4) تا امتیاز 1هر انجمن 

4 
 انجمن

 انجمن 4
آگاهی بخشی اعضای شورای دانش اموزی در  -

 خصوص نقش انجمنها توسط معاونان فرهنگی 
 ابالغ شرح وظایف هر انجمن به اعضای شورا  -

 - - آبان ماه
 فرخی

 معاون فرهنگی
فائزه زمانی و 

 4نمون برگ 
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 ، ورزشی ، فرهنگی  دینی، ) های انجمن تشکیل -
رای دانش آموزی و در شو  .....( ،قرآن و نمازو علمی

 جذب دانش آموزان داوطلب توسط مسئول هر انجمن
 برگزاری جلسه معارفه انجمن های پژوهشی  -
 انتخاب انجمن پژوهشی توسط دانش آموزان -

 حاتمی
 معاون پژوهشی

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

 مورد 8 مورد 8

فراخوان ثبت نام برای هر یک از تشکلها طبق شیوه  -
 نامه های مربوطه 

انجمن اسالمی  -پیشتازان -بسیجتشکیل تشکلهای  -
 تشکل مذهبی ) هیأت مذهبی ( –

 - - آبان ماه

 فرخی
  معاون فرهنگی

آموزی  در  توسط شورای دانشاجرا  قابلتصمیمات  
 (امتیاز 4)تا  امتیاز 5/0رسه هر مورد های مد برنامه

 مورد 8 مورد 8

توسط رئیس  آموزان دانش شورای مصوبات ارائه -
شورا در شورای مدرسه و در صورت امکان تصویب 

مصوبات قابل اجرای شورای دانش آموزی در 
 شورای مدرسه

طبق تقویم 
 شورا

- - 

 فرخی
 معاون فرهنگی

معاونین آموزشی: 
-خدابنده-فتاحی

 طهرانی-رزادهحید
 زمانی و حاتمی
 معاون پژوهشی

2 

 
گيري از مشاركت  بهره

دانش آموزان در 
ي مدرسه و انجام اداره

)سقف  پژوهش
 (02امتياز

 

%دانش آموزان در مدیریت اجرای یکی از 100مشارکت  
 امتیاز( 9تا های مدرسه ) فعالیت

100% 100% 

دانش با مشارکت و ملی  مذهبی مراسم یاجرا -
 انآموز

 اجرای طرح مدام -
برنامه ریزی و اجرای بخش هایی از نمایشگاه  -

 ساالنه ی مدرسه ) کارگاه علوم ( 
 مشارکت در برگزاری مسابقات رباتیک میان مدرسه ای  -

 مهر تا خرداد
 

 اردیبهشت ماه
 

 اسفندماه
 

 فروردین ماه
 

میلیون  380
 ریال
 
 
 

 میلیون 170
 ریال

 

 حق ثبت

 فرخی
 معاون فرهنگی

 خدابنده لو
 معاون پایه

 زمانی و حاتمی
 معاون پژوهشی

 -، مسابقات علمیها جشنوارهآموزان در  %دانش100شرکت 
 امتیاز( 9) تا پژوهشی، فرهنگی و هنری و ....

100% 100% 

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

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

پژهشی و هنری، و هدایت دانش آموزان به انجام 
 فعالیت در سطح قابل ارائه در مجامع باالتر

ارزیابی و داوری طرح های دانش آموزان در سطح  -
 مدرسه متناسب با معیارهای قابل قبول

 و مسابقات همراهی دانش آموزان در جشنواره ها -
اختصاص زمان برای دانش آموزانی که قصد  -

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

 - - مهر تا خرداد

 فرخی
 معاون فرهنگی

 فتاحی
 معاون آموزشی

 و حاتمی زمانی
 معاون پژوهشی
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 ه شده و يا موفق به انجام فعاليت خاصي در داخل يا خارج از مدرسه شده اند.آموزاني هستند كه در زمينه خاصي پيشرفت قابل مالحظه اي داشته و يا حائز رتبمنظور آن دسته دانش :موفق اندانش آموز -2

 

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

   ها

 2تا %دانش آموزان در تدوین میثاق نامه) 100مشارکت 
 امتیاز(

100 % 100 % 

تبیین و آگاهی بخشی از اهداف میثاق نامه در  -
 صبحگاه

 اختصاص زنگ انشا و نگارش به نوشتن میثاق نامه -
جمع بندی و تدوین نسخه نهایی میثاق نامه در  -

 شورای دانش آموزانی

 رماهمه
 

 آبان ماه
- - 

 طهرانی
 معاون پایه
 خدابنده لو
 معاون پایه

 فرخی
 یمعاون فرهنگ

 حنانه میرمسیب
 )رئیس شورای دانش آموزی (

3 

 
حضورموفق در عرصه 

هاي مختلف و ايجاد 
 سازوكارهاي  تشويقي

 (12)سقف امتياز
 

آموزان و اولیا  نفعان در حضور دانش% ذی100تقدیر از 
 امتیاز( 3)تا

100 % 100 % 
اهدای جوایز و تقدیرنامه به برترینها در مناسبتهای 

 مختلف در حضور دانش آموزان و اولیا
13/8 
21/11 

 215  
 حق ثبت میلیون ریال

 فرخی
 معاون فرهنگی

 فتاحی
 معاون آموزشی
 زمانی و حاتمی
 معاون پژوهشی

ای نفعان در نشریات مدرسه% موفقیت ذی100انعکاس 
 3) تا محلی و تارنمای مدرسه ، منطقه و....ای یا ،منطقه
 امتیاز(

100 % 100 % 

 انتشار موفقیتها در تارنمای مدرسه -
 و فصلنامه میان خط

ارائه موفقیتها  به مسئول روابط عمومی اداره  -
 جهت درج در تارنمای منطقه 13منطقه

پس از کسب 
 هر موفقیت

- - 

 بهزادفر
 فناوری سئولم

 شیخ محمدی
 یهمسئول نشر
 زاهدی

 معاون اجرایی
انتقال تجربه موفق در جمع اولیاء ،  ایجاد فرصت

) هر فرصت برای  هریک از 2کارکنان  و دانش آموزان
 امتیاز( 6)تا  امتیاز 1های هدف  گروه

 

3 
 فرصت

 فرصت 3
ارائه موفقیتها توسط دانش آموزان موفق در  -

جلسات انجمن اولیا و مربیان ، شورای دبیران و 
 ورای دانش آموزی و مناسبتهای مختلفش

10/97 
11/97 
2/98 
3/98 

- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی
 زمانی و حاتمی
 معاون پژوهشی

  امتیاز وضع مورد انتظار  امتیاز وضع موجود 53 جمع امتیاز نمونه برگ
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 ي عملياتي مدرسه بر اساس مدل تعالي مديريت مدرسهبرنامه

 97-98سال تحصیلی :  اعظم پشمينه نام مدير: 4فرزانگاندبيرستان نام مدرسه : متوسطه اول :ي تحصيلي دوره 13منطقه : تهراناستان :

تربيت و هاي ، اوليا و نهادهاي اجتماعي زمينهفکري مربيان نمايند با مشاركت، هماهنگي و همتالش ميمطلوب سازي هاي الزم و ظرفيتايجاد زمينه با  مدارس متعاليا و نهادهاي اجتماعي  در امور مدرسه: مشاركت اوليي توسعه محور

 و تقويت و ارتقاي دانش تربيتي والدين را نيز فراهم نمايند.آموزانرشد فکري و اخالقي دانش

ف
دي

ر
 

 راهبرد

 ) معيار(
 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 
 موجود
)خودار
 زيابي(

وضع مورد 
 مان اجراز اقدامات انتظار

اعتبار 
 مورد نياز
 به ريال

محل 
تأمين 
 اعتبار

 مسئول پيگيري

1 

 

فراهم آوردن 

ي مناسب زمينه

 مشاركت اوليا

 (13)سقف امتياز 

 %100 %100 امتياز( 2تا) اولياء% 100ي ها يتوانمندو  ها تيظرفي از اطالعاتتشكيل بانك 

تکمیل اطالعات در  تشکیل بانک اطالعاتی اولیا و -
شناسایی ظرفیت های اولیا در زمینه آموزشی، جهت 

  پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و مالی

 و جمع بندی کاربرگ 3-1ارائه نمون برگ شماره  -
استفاده از اولیای توانمند و عالقه مند در فعالیتهای  -

متناسب با برنامه ها از طریق گزارش نرم  آموزشگاه
 افزار بانک اطالعاتی  

30/7/97 - - 

 فتاحی-تی مرا
 معاون آموزشی

 معظمی
 معاون فن آوری
 آقای شکوهی
 رئیس انجمن

 

 مجمع2 مجمع2 امتياز( 2تا ) نامه نيآئمجمع عمومي اوليا بر اساس   جلسه 2تشكيل و برگزاري

تقویم  تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی در  -
 اجرایی

 تهیه دعوتنامه جهت برگزاری مجمع عمومی -
 ات مجمعثبت صورت جلس -
دعوت از اساتید مجرب و ارائه گزارش توسط مدیر  -

 و رئیس انجمن

9/5/97 
مطابق تاریخ 

 جلسات
 مهرماه

 بهمن ماه
 اردیبهشت ماه

میلیون  10
 حق ثبت ریال

 مرآتی
 معاون آموزشی

 علیپور 
 معاون مالی

 آقای شکوهی
 رئیس انجمن

 %80 %80 امتياز( 2)تا % اوليا100مربيان با حضور برگزاري انتخابات انجمن اولياء و 

بر تعیین روز انتخابات در آخرین جلسه انجمن اولیا  -
 اساس شیوه نامه

در  اولیاءو مربیان انجمن در عضویتفراخوان جهت  -
 تارنمای مدرسه

 در تارنما سوابق داوطلبان ارائه-
 مراسم به اولیا ارائه دعوتنامه  -

25/6/97 
 تا

10/7/97 
 

میلیون  5
 ثبت حق ریال

 مرآتی
 معاون آموزشی

 

 )5/0هاي تخصصي مربوط به انجمن اولياء و مربيان ) هر كميته تشكيل كميته
 امتياز( 2تا 

4 
 کمیته 4 کمیته

قرائت آیین نامه کمیته های تخصصی در جلسه  -
 انجمن اولیا و مربیان

 کمیته ها دریافت عالقه مندی اولیای منتخب در  -
جهت جذب اعضای  3-2ه ارائه نمون برگ شمار -

 کمیته های تخصصی توسط انجمن 
کمیته های جمع بندی نمون برگها و تشکیل  -

 مرآتی - -  آبان ماه 
 معاون آموزشی

 5نمون برگ 
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طبق تقویم  تخصصی آموزشی،بهداشتی،فرهنگی،مالی 
 اجرایی

برگزاري جلسات ديدار معلمان  با اوليا، 
 يراهكارهاي  ارائهي و فكر منظورهم به

جهت كمك به پيشرفت ي  عمل
  آموزانتربيتي دانش -تحصيلي

 جلسه 4 جلسه 4 امتياز( 1)تا  امتياز 25/0هرجلسه
 تنظیم تقویم اجرایی -
 برگزاری جلسات طبق برنامه -
 تنظیم صورتجلسات  -

 مردادماه
 مهرماه
 آذرماه

 اسفند ماه
 اردیبهشت

میلیون  5
 مرآتی حق ثبت ریال

 معاون آموزشی

 %80 %80 امتياز( 2)تا وليا  % ا100حضور 

ارائه دعوتنامه و اطالع رسانی در تارنمای مدرسه و  -
 کانال مجتمع

ارائه موضوع جلسات و تقویم اجرایی در جلسات  -
  مربوطه

 مهرماه
 آذرماه

 بهمن ماه
 اردیبهشت

 مرآتی - -
 معاون آموزشی

م جلسات و هماهنگی با دبیران جهت ارائه تقوی - % 100 % 100 امتياز( 2)تا % معلمان 100توسط 
 د رجلسات هم اندیشی با اولیاءحضور فعال 

 مهرماه
 آذرماه

 بهمن ماه
 اردیبهشت

 مرآتی - -
 معاون آموزشی

2 

 
 

از ي بهينه استفاده
اوليا  مشاركت
هاي درزمينه

)سقف  مختلف
 (21امتياز 

گيري از بهره
 ظرفيت 

 % 90 % 90 متياز(ا 3تا  )امور آموزشي% اوليا درارتقاي 100

بهره گیری و مهارت های اولیاء با شناسایی تخصصها 
 بانک اطالعاتی از 
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

در طی سال 
 آتیمر - - تحصیلی

 معاون آموزشی

 % 80 %70 امتياز( 3تا  )امور فرهنگي و تربيتي% اوليا درارتقاي 100

بهره گیری  اولیاء با  و مهارت هایتخصصها شناسایی 
 بانک اطالعاتی از 
دریافت نظرات اولیا در جلسات عمومی  و آموزش  -

 خانواده  
بررسی نامه های صندوق پیشنهادها و پاسخگویی به  -

 اآنه

در طی سال 
 فرخی  - - تحصیلی

 معاون فرهنگی

و تربيت  سالمت  -مور بهداشت  رتقاي اا% اوليا  در100 
 % 80 % 70 امتياز( 3تا  )بدني

بهره گیری با و مهارت های اولیاء تخصصها شناسایی 
 بانک اطالعاتی از 
 دعوت از اولیاء در موارد مختلف -

در طی سال 
 فتاحی  - - تحصیلی

 ن آموزشمعاو

)  امور مالي )تجهيزات ،تعميرات و...(رتقاي ا% اوليا  در100
 امتياز( 3تا 

100 % 100 % 

بهره گیری با و مهارت های اولیاء تخصصها شناسایی 
 بانک اطالعاتی از 
 تماس با اولیا طبق شناسایی انجام شده  -
 تشکیل جلسات هم فکری -

در طی سال 
 علیپور  - - تحصیلی

 الیمعاون م

3 

 

مشاركت  اولياء 

درتدوين نقشه 

دریافت نظرات اعضای محترم انجمن اولیا درتدوین  - % 20 % 20 امتياز( 2تا )در تدوين نقشه راهبردي  % اوليا100مشاركت 
 - - مهرماه نقشه راهبردی

 تیآمر
 معاون آموزشی

 احمدی
 )عضو انجمن ( 
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راهبردي و ميثاق 

)سقف امتياز  نامه 

4) 
 % 90 % 90 امتياز( 2) تا در تدوين  ميثاق نامه % اوليا100  مشاركت

طرح موضوع در جلسه آموزش خانواده و مجمع  -
 ثبت میثاق نامهعمومی و ارائه برگه 

، جمع بندی نهایی آن  میثاق نامهدریافت برگه های  -
 توسط اعضای محترم انجمن 

10/7/97 
 نیمه اول آبان

- - 
خب تمن)عضو  

 انجمن (

4 

رتقاي سطح ا

 و اطالعاتدانش 

ي اوليا و ارايه

 خدمات

 -آموزشي

)سقف  ايمشاوره

 (13امتياز 

تنظیم برگه نیاز سنجی جهت تعیین اولویت سرفصل  % 100 % 100 امتياز( 2 ) %اوليا100آموزشي نيازسنجي  از نيازهاي 
 مرآتی - - مهر های جلسات آموزشی

 معاون آموزشی

 2آموزش خانواده براساس نياز سنجي )به ازاي هر هاي جلسات تعيين سرفصل

 امتياز( 2تا ) امتياز 25/0سرفصل 

8 
 سرفصل

16 
 سرفصل

در   عنوان سرفصل 16 برنامه ریزی جهت برگزاری
 مرآتی - - مهر جلسه آموزش خانواده  10طی 

 معاون آموزشی

 8 ياز(امت 3تا ) امتياز 5/0جلسه هر  خانواده  )برگزاري دوره هاي آموزش  
 جلسه

8 
 جلسه

 عناوین :  دوره های آموزش خانواده بابرگزاری 
سالم سازی فضای  -پیشگیری از آسیبهای اجتماعی

رشد و بهداشت  -آشنایی با مراحل رشد  -مجازی
 -ارتباط مهارتهای برقراری  -جسمانی و تربیت بدنی

 هدایت تحصیلی -مهارتهای زندگی -تربیت دینی

طبق تقویم 
 اجرایی

 
 مرآتی - -

 معاون آموزشی

 % 100 % 100 امتياز( 4)تا  هاخانواده %100ي خدمات راهنمايي به ارائه

 ران مجربوجذب مشا -
 تنظیم تقویم اجرایی جلسات مشاوره -
سات لتمهید مقدمات الزم جهت حضور اولیا در ج -

 مشاوره فردی و گروهی
 برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی  -
 شورها و جزوات مشاوره ای ارائه برو -

 تحصیلی (-) تربیتی

طبق تقویم 
 اجرایی

 
- - 

 وران پایه :امش
 اقارب پرست

 امانی
 صلح جو
 رشیدی

زا با پذير و آسيبهاي آسيبخانواده%100ايجاد بسترهاي ارتباطي  ميان 

 امتياز( 2تا  ) مشاوران تخصصي خانواده
100 % 100 % 

ض آسیب و معرفی شناسایی خانواده های در معر-
 آنان به مشاورین بالینی مدرسه

برگزاری جلسات مشاوره فردی برای اولیاء و دانش -
 آموزان شناسایی شده

ارجاع دانش آموزان شناسایی شده در صورت لزوم -
 به مراجع ذی صالح

 مهرماه
 - - خردادماه

 وران پایه :امش
 اقارب پرست

 امانی
 صلح جو
 رشیدی

5 

-شناسايي و بهره

از ي  گير

-يها مشاركت

زماني و سا برون

)سقف  حاتمي

 (6امتياز 

هاي  شناسايي  و برقراري ارتباط قانونمند جهت استفاده از ظرفيت

 امتياز( 2تا ) سازمان 4حداقل با ) زماني و حاتميسا برون

4 
 سازمان 4 سازمان

ربط با توجه  های ذی تشکیل بانک اطالعاتی سازمان -

 به تجارب سالهای گذشته

 استفاده از اولیاء جهت شناسایی سازمانها -

 هاجهت استفاده از ظرفيتبا سازمانها برقراري ارتباط  -

  

 - - مهر 

 فتاحی
 معاون آموزشی

 فرخی
 معاون فرهنگی

 علیپور
 معاون مالی

 اقبالی
 دبیر ورزش

 



13 

 

 

 

 

 

 

 

 

زماني و سا برونهاي گيري بهينه از ظرفيتبهرههاي داوطلبانه و جذب مشاركت 

ي محلّه، شهرداري، استانداري، مساجد و بقاع متبركه، از شورااعم  ميحات

 فرمانداري،اوقاف، بهزيستي، نوسازي و...در خصوص

تأمين نيازهاي مختلف مدرسه اعم از آموزشي، تربيتي، پرورشي، عمراني،  

 امتياز( 4تا )  امتياز  5/0مورد و هر مورد  2بهداشتي و... )در هر زمينه ي، بدن تيترب

 مورد 8 مورد 8

تمهید مقدمات الزم جهت استفاده از توانمندیهای 
 زمانی و نهادهای علمی کشور مراکز برون سا

) شهرداری، مسئوالن شهرک، سازمان آتش نشانی ،  
هالل احمر، ورزشگاه زینبیه، بهداشت شرق ، مسجد 

 (نهادهای علمی کشورکوی زینبیه و 

در طول سال 

 تحصیلی
- - 

 فتاحی
 آموزشیمعاون 

 فرخی
 معاون فرهنگی

 علیپور
 معاون مالی

 اقبالی
 دبیر ورزش
 خدابنده لو
 معاون پایه

 زمانی و حاتمی
  معاون پژوهشی

6 

ايجاد 

ي سازوكارها

تشويقي براي 

فعال در اوليا ي

كميته هاي 

تخصصي ، دوره 

هاي آموزشي ، 

اداره ي امور 

 مدرسه و ...

 (5)سقف امتياز 

 

عال در حضور كاركنان، دانش آموزان و ساير اوليا در سطح فاولياي %100تقدير از

 امتياز( 3تا) مدرسه و ...

100 % 100 % 

 تقدیر در انجمن اولیاء و مربیان -
 تقدیر در شورای دبیران -
تقدیر در مناسبت ها و ایام ا... با حضور دانش -

 آموزان

 پایان هر فصل
میلیون  10

 ریال
 محل ثبت

 مرآتی
 معاون آموزشی

 خیفر
 معاون فرهنگی

ي، تارنماي ا منطقهي اوليا در  نشريات داخلي ،خدمات ويژه % نوع100انعكاس 

 امتياز( 2تا  ) مدرسه و...
100 % 100 % 

 تارنمای مدرسهانعکاس خدمات ویژه اولیا در 
 و فصلنامه

 برای انعکاس در تارنمای منطقه 13ارسال به منطقه-
 - - پایان هر فصل

 بهزادفر
 فناوری سئولم

شیخ محمدی 
 مسئول نشریه

 مرآتی
 معاون آموزشی

 زاهدی
 معاون اجرایی

نمونه  جمع امتياز

 برگ
  امتیاز مورد انتظار  امتياز وضع موجود 53
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 97-98: سال تحصیلی  اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : متوسطه اولي تحصيلي: دوره 13منطقه :  تهراناستان :

اي آنان را فراهم هاي علمي و حرفههاي ارتقاي سطح صالحيتمدارس متعالي ضمن ايجاد سازمان يادگيرنده، توانايي كاركنان خود را در سطوح فردي، گروهي و سازماني مديريت نموده و زمينهمحور توانمند سازي نيروي انساني :

 گيرد.يسازند و در مسير بهبود مستمر و تعالي قرار ممي

ف
دي

ر
 

 راهبرد

 ) معيار(
 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 

موجود 

)خودارز

 يابي(

وضع مورد 

 انتظار
 زمان اجرا اقدامات

اعتبار مورد 

 نياز به ريال

محل تأمين 

 اعتبار
 مسئول پيگيري

1 

 بسترسازي  و

 ي فرهنگتوسعه

 مطالعه و پژوهش

 (25)سقف امتياز 

 

 کمیته  1 کمیته  1 امتياز( 1) ي پژوهشي مدرسهكميته  كي تشكيل
 پژوهشی کمیتهتشکیل فراخوان جهت  -
 معرفی اعضا در تارنمای مدرسه و شورا -
 

7/8 - - 
 حیدرپور
 معاون پایه

بندي و مستندسازي مسائل مدرسه با مشاركت شناسايي، اولويت

 -هنگيآموزشي ،فر–ي مختلف ) )علمي ها نهيزمكاركنان  در 

مالي،تجهيزات و.....( ) هر -سالمت، اداري -تربيتي، بهداشت 

 امتياز( 3تا  )امتياز 5/0زمينه 

 زمینه  6 زمینه  6

 تهیه فرم شناسایی مسائل مهم مدرسه  -
 استخراج نتایج حاصله از فرمها -
تحلیل و اولویت بندی مسائل جهت انجام پژوهش   -
 برگزاری جلسات تیم پژوهشی -
 پروژه6یت بندی مسائل مدرسه و انتخاب اولو -

7/8/97 
بهصورت 

 مستمر
- - 

 حیدرپور
 معاون پایه

كاركنان در مطالعات پژوهشي  %100ي مدير و مشاركت داوطلبانه

)درس پژوهي،اقدام پژوهي،پژوهش روايتي و مطالعات موردي 

 امتياز( 4تا  ) و...(

70 % 80 % 

 فراخوان جهت اقدام پژوهی -
استاد راهنما سرکارخانم رشیدی و خانم معرفی  -

 حیدرپور جهت هدایت فعالیتهای پژوهشی
تمهید مقدمات الزم جهت انجام فعالیتهای  -

 پژوهشی همکاران
 تشویق همکاران فعال ) پس از اتمام پروژه ها ( -

6/6/97 
6/6/97 

 
 

 
  98مهرماه

 20 
 میلیون ریال

 حق ثبت
 مرآتی

 معاون آموزشی

) هر  ها برنامهي آن در ريكارگ بهدر حل مسائل و   كاربست نتايج

 امتياز( 6تا ) امتياز 2مورد 
 مورد 3 مورد 3

مطالعه نتایج استخراج شده و تحلیل آن توسط تیم  -
 برنامه ریزی و ثبت صورتجلسات مربوطه

تنظیم اقدامهای برنامه عملیاتی متناسب با نتایج  -
 استخراج شده 

پس از اتمام 
 پروژه ها

- - 

 حیدرپور

 معاون پایه

مستندسازي مطالعات فوق، 

نتايج مطالعات انتشارارائه و  

 ي سايرين استفادهبراي 

 مورد 3  مورد 3
اختصاص زمان ارائه نتایج مطالعات در شورای  -

 دبیران و شورای مدرسه

پس از اتمام 

 پروژه ها

 حیدرپور -  -

 معاون پایه

        

 6نمون برگ 

 

 راساس مدل تعالي مديريت مدرسهبرنامه عملياتي ب
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 .زيستي و بدني / زيبا شناختي و هنري / اقتصادي / حرفه اي / علمي و فناورانه مي باشد –سياسي  –اجتماعي  –ساحت هاي تربيتي شامل ساحت هاي اعتقادي ، عبادي ، اخالقي 

 فصلنامه ی مدرسه انتشار در  - مورد 4 مورد 4

 انتشار در تارنمای مدرسه -

 نصب تراکت و تهیه بروشور -

تهیه یک نسخه از پژوهش انجام شده و قرار دادن  -

 در کتابخانه اتاق دبیران

پس از اتمام 

 پروژه ها

میلیون  3

 ریال

 مرآتی حق ثبت

 معاون آموزشی

  زمانی و حاتمی

 معاونین پژوهشی

 شیخ محمدی 

 مسئول نشریه

 معظمی

 معاون فناوری

 حیدرپور

 معاون پایه

 5/0چاپ در نشريات منطقه)هر مورد 

 (امتیاز 2تا )
 مورد 4 مورد 4

جهت چاپ  13ارسال نتایج پروژه ها به اداره منطقه 

 در نشریه منطقه

پس از اتمام 

 پروژه ها

 حیدرپور - -

 معاون پایه
چاپ يا پذيرش در نشريات علمي، 

 1ت رشد )هر مورد رويجي يا  مجالت

 (امتیاز 2 )تاامتياز

حداقل 

 یک مورد
 مورد 2

 انتخاب نشریات علمی مرتبط با هر موضوع -

 - - پایان پروژه ها ارسال نتایج مطالعات به نشریات انتخاب شده -
 زمانی و حاتمی

 معاون پژوهشی

برگزاري اردو و بازديد از مراكز علمي، تحقيقاتي و مدارس موفّق 

 امتیاز( 2تا ) امتیاز  5/0) هر مورد اركنانبراي ك
 مورد 4 

تهیه و تنظیم فرم نیازسنجی بازدید از مراکز علمی  -
 فرهنگی،
 تجزیه و تحلیل و استخراج نتایج -
برنامه ریزی جهت بازدید از مراکز انتخاب شده بر  -

 اساس نتایج

20/6/97 
میلیون  30

 ریال
 حق ثبت

 زمانی و حاتمی
  معاون پژوهشی

 فرخی
 معاون فرهنگی

2 

 

 آموزش

-حرفه –تخصصي 

 اي

 و  تبادل تجربه

 (15)سقف امتياز 

 

ها سرفصل نييو تعي ازسنجين

هاي و مباحث موردنياز كارگاه

آموزشي با محوريت 

-روان 3ي تربيتيها احتس

هاي شناسي رشد و روش

 تدريس 

 2تا ) ي يكبار در سالازسنجين

 (امتياز
 بار 1 بار 1

و جمع بندی نظرات  سنجی نیازه فرم تهیه و ارائ-
 همکاران 

 رسنجینظو اولویت بندی مباحث کارگاه بر اساس این 
6/6/97 - - 

 مرآتی
 معاون آموزشی

تعيين سرفصل هر كارگاه 

 2تا ) امتياز 5/0آموزشي 

 (امتياز

 مورد 5 مورد 5

 : براساس فرم نظرسنجی سرفصل آموزشی 6تعیین 
 یریارزشیابی در خدمت یادگ -
 مهارتهای معنوی و سالمت روان -
 یادگیری سازگار با مغز) آموزش محور( -
 مدرسه یادگیرنده -طرح درس ملی  -ذهن آگاهی -

 - - 97ماهشهریور
 مرآتی

 معاون آموزشی
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 موزشي بايد محتواها  متناسب با سرفصل ها و نيازسنجي انجام شده باشد.مستندسازي محتواي كارگاه آ -4

مشغول به  در مدارسي كه درهر ماده درسي تنها يك معلملذا .  شندمنظوراز هم انديشي در گروه هاي درسي تعامل و تبادل تجربه ميان معلماني است كه نسبت به يك ماده درسي در مدرسه مشغول به تحصيل مي با -5

 ريس مي باشد امتياز اين زير معيار براي مدرسه لحاظ خواهد شد.تد

 تنظيم تقويم اجرايي و برنامه

هاي آموزشي و مدوّن كارگاه

اخذ مجوز جهت 

 صدورگواهينامه

 25/0اه تقويم  اجرايي  هر كارگ

 (امتياز 1تا ) امتياز
 - - 17/7/97 تنظیم تقویم اجرایی در شورای مدرسه - کارگاه 6 کارگاه 6

 مرآتی
 معاون آموزشی

% 25برنامه مدون هركارگاه  

 (امتياز 1تا ) امتياز
 مورد 6 مورد 6

 اخذ مجوز از اداره مطبوع جهت برگزاری کارگاه  -
ارگاه و دعوت و انتخاب استادان مجرب برای هر ک -

 هماهنگی های الزم با آنان
دریافت طرح درس و سرفصل های کارگاه از هر  -

 استاد

قبل از 

برگزاری هر 

 کارگاه

- - 
 مرآتی

 معاون آموزشی

ساعت آموزش (   32ساعته ) هر نفر  8برگزاري كارگاه آموزشي 

 امتياز( 4تا ) امتياز 1هر كارگاه 
40 

 ساعت
 ساعت 40

م اجرایی جهت حضور دبیران د رکارگاه ارائه تقوی -

 ها

  ساعت 40 حداقلکارگاه جمعاً  6برگزاری  -

طبق تقویم 

 اجرایی

میلیون  50

 ریال
 حق ثبت

 مرآتی

 معاون آموزشی

) هر كارگاه  4هاي آموزشي مستندسازي محتوا و  مباحث كارگاه

 مورد 5 مورد 5 امتياز( 2تا  )امتياز 5/0

ئه شده کارگاه های مستندسازی مباحث ارا -
 آموزشی

 بایگانی فیلم ، عکس و محتوای آموزشی  -
در دسترس قرار دادن محتوای آموزشی کارگاه ها  -

 برای کارکنان در تارنمای مدرسه و گروه های مجتمع

پس از 
برگزاری هر 

 کارگاه 
- - 

 مرآتی
 معاون آموزشی

روه ) هر گ 5هم انديشي و  تبادل تجربه در گروه هاي درسي 

 گروه 8 گروه 8 امتياز( 2تا ) امتياز 5/0درسي 

تبیین نقش دپارتمانهای آموزشی دراولین جلسه  -
 شورای دبیران 

 برگزاری جلسات گروه های درسی - 
 تنظیم صورتجلسات -

6/6/97 
 ماهی یک بار

میلیون  105
 ریال

 حق ثبت
 مرآتی

 معاون آموزشی

  امتیاز وضع مورد انتظار  امتیاز وضع موجود 40 جمع امتياز نمون برگ
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 ي عملياتي مدرسه بر اساس مدل تعالي مديريت مدرسهبرنامه

 97-98سال تحصیلی :  اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : متوسطه اولي تحصيلي: دوره 13منطقه :  تهراناستان :

هاي مسئله روش را در فراگيريآموزان ، دانش راهبردهاي خالقانهو هاي نوين آموزشي گيري از فناوريبهرهفعّال، مؤثر و منعطف و نيز هاي تدريس روشكارگيري شود با بهمتعالي  تالش مير مدارس د:يادگيري –ر استقرار نظام ياددهي محو

 .ياري نمايندها در زندگي چنين كاربرد آموختههاي تربيت )مندرج در برنامه درسي ملّي(و همها و عناصر ساحتعرصهبا  مفاهيم  ارتباط معنايي آن شناسايي  مسئله، درك و فهم مفاهيم درسي و حلّيابي و 

                                                           
 تعيين طرح درس براساس شايستگي ها :  -6

 نحوه ارزيابي تکاليف  -4نحوه ارزشيابي فرايندي ونتيجه محور  -3يادگيري  –چگونگي فرايند ياددهي  -3تدارك فرصت هاي متنوع  يادگيري  -2تعيين اهداف درسي  -1
 

ف
دي

 

 راهبرد
 ) معيار(

 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 
موجود 
)خودار
 زيابي(

وضع 
مورد 
 انتظار

 زمان اجرا اقدامات
اعتبار مورد 
 نياز به ريال

أمين محل ت
 اعتبار

 مسئول پيگيري

1 

بهره 
گيري از 

روش 
هاي 

فعال و 
خالق  در 

فرايند 
ياددهي

- 
يادگيري 

با 
رويکرد 
فرهنگي 

 تربيتي –

)سقف 
امتياز

84 ) 

متناسب  و ساالنه   6تهيه طرح درس روزانه
با رويكرد برنامه ي درسي ملي به صورت 

 مكتوب يا  الكترونيكي

 % 100 % 100 امتياز( 6)تا  % معلّمان100

 به دبیران آموزش برنامه درس ملی -
به  تمامی دبیران ازطرح درس روزانه و ساالنه  دریافت -

 صورت الکترونیکی
 آموزش تهیه طرح درس الکترونیکی -

11/5/97 
27/6/97 

 
13/6/97 
11/6/97 

- - 
 فتاحی

 معاون آموزشی

 % 40 % 20 امتياز( 6)تا % دروس  100
الکترونیک و ملی به ایمیل دبیران برای  ارسال فرم طرح درس -

 همه دروس
 - - 97شهریورماه

 فتاحی
 معاون آموزشی

 % 90 %80 امتياز( 6)تا  %معلّمان100برقراري ارتباط وتعامل سازنده  در تدريس

 طرح موضوع در شورای دبیران -
 برقراري ارتباط وتعامل سازنده  در تدريسآموزش دبیران جهت  -

در تدریس از طریق وه های برقراری تعامل دبیران ارزیابی شی -
 بازدید از کالس

6/6/97 
 
 

به صورت 
 مستمر

- - 

 فتاحی 
 معاون آموزشی

خدابنده –طهرانی 
 حیدرزاده –لو 

 معاون پایه

ي دانش آموزان )ارزشيابي آغازين( توسط ها دانسته شياز پارزشيابي 
 امتياز( 6) تا %معلمان 100

80 % 90 % 
جهت اجرای نحوه  در شورای دبیران شهریور ماه تأکید -

 ارزشیابی آغازین
6/6/97 

 
- - 

 معاونین آموزشی :
 فتاحی  مرآتی

 معاون آموزشی
خدابنده –طهرانی 

 حیدرزاده –لو 
 معاون پایه

 7نمون برگ 
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 % 80 % 70 (امتياز 6) تا % دانش آموز ان در كالس درس 100كاوش و پژوهش 

در آموزش و ضروت آن ، در شورای آگاهی بخشی و تبیین نقش پژوهش -
 دبیر توسط مدیر

در برنامه ی هفتگی دانش آموزان به کالس های  زماناختصاص -
 پژوهشی

 استفاده از اساتید متخصص برای هدایت پروژه های دانش آموزان-
زمینه سازی جهت انجام کاوشگری و پژوهش )فرایند علمی جهت -

 یادگیری(
بهره ام پژوهش در کالس های درس و تمهید مقدمات الزم جهت انج -

 گیری از فناوری های آموزشی

6/6/97 
چهارشنبه هر 

 هفته
 از مهرماه

 
" 

 
" 

585 
 میلیون
 ریال

 حق ثبت

معاونین پژوهشی : 
 زمانی و حاتمی

 
 

 دبیران پژوهش

 % 100 % 100 امتياز 6)تا % دانش آموزان100يي ميانافزا همتعامل و 
 در کالس انجام فعالیتهای گروهی -
تمهید مقدمات الزم جهت انجام کار گروهی در کالس ها و  -

 پژوهشی و کارگاه ها-انجمن های علمی

 97از مهرماه 
 تا

اردیبهشت  
98 

- - 

 فتاحی 
 معاون آموزشی

خدابنده –طهرانی 
 حیدرزاده –لو 

 معاون پایه
معاونین پژوهشی : 

 زمانی و حاتمی

 % 100 % 100 امتياز( 6)تا  %معلّمان100توسط  تباطاتبهره گيري از فناوري اطالعات و ار

 طرح موضوع در شورای دبیران -
 دریافت لیست نیازهای مربوطه از دبیران -
 تهیه ملزومات هوشمندسازی  -
 آوری پیگیری توسط مسئول فن -
ارزیابی از نحوه استفاده از فناوری از طریق نظرسنجی از  -

 دانش آموزان و بازدید از کالس

  97خردادماه
27/6/97 

نیمه اول 
 97تیرماه

به صورت 
 مستمر

- - 

 بهزادفر
 فناوری مسئول

 فتاحی 
 معاون آموزشی

خدابنده –طهرانی 
 حیدرزاده –لو 

  معاون پایه

%دانش 100دست ورزي با وسايل آموزشي و انجام فعاليت هاي علمي توسط 
 امتياز 6)تا آموزان

70 % 70 % 

 بیرانطرح موضوع در شورای د -
فعالیت آزمایشگاهی در طرح درس و  ساعت به اختصاص -

 برنامه کالسی
 اختصاص فضای مناسب جهت نگهداری دست سازه ها -

اختصاص زنگ پژوهش جهت تولید دست سازه ها در برنامه  -
 هفتگی

6/6/97 
 از مهرماه
تا پایان 
 97اردیبهشت

 
 

- - 

 فتاحی 
 معاون آموزشی

خدابنده –طهرانی 
 زادهحیدر –لو 

 معاون پایه
 زمانی و حاتمی
شیخ محمدی 
 مسئول نشریه

 % 80 % 80 امتياز( 6) تا %معلّمان100مديريت كالس درس توسط   
اطالع رسانی و شفاف سازی انتظارات آموزشگاه در راستای  -

 مدیریت کالس توسط معلمان در شورای دبیران
 نحوه عملکرد دبیران برنظارت بالینی  -

6/6/97 
تقویم طبق 

 اجرای ارزیابی
- - 

 فتاحی 
 معاون آموزشی

طهرانی خدابنده 
حیدرزاده معاون 

 پایه
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 % 80 % 70 امتياز( 6) تا  % معلّمان100ايجاد نشاط و شادي  در كالس درس 
آگاهی بخشی و تبیین و آموزش نقش کالس های شاد و با  -

 نشاط در شورای دبیران با تاکید بر کالس های فعال و پویا
 نظارت و ارزیابی کالس درس -

در جلسات 
 - - شورای دبیران

 فتاحی 
 معاون آموزشی

خدابنده –طهرانی 
 حیدرزاده –لو 

 معاون پایه

 % 100 % 100 امتياز( 6) تا  % معلّمان100اي توسطتعيين تكاليف تمريني و توسعه

و ارائه بروشور مربوط به  طرح موضوع در شورای دبیران  -
 ینی و توسعه ای تکالیف تمر

توسط دپارتمانهای شامل تمرینهای توسعه ای تدوین جزوات تألیفی  -
 و کنترل آنها  آموزشی

6/6/97 
 

نیمه دوم 
 شهریورماه

- - 
 فتاحی

 معاون آموزشی

 –هيم درسي با موقعيت هاي زندگي و آموخته هاي فرهنگي ايجاد ارتباط بين مفا
 ياز(امت 6) تا  % معلّمان100تربيتي توسط

80 % 90 % 
 تبیین موضوع در جلسه شورای دبیران -
تمهید مقدمات الزم جهت کاربردی کردن مفاهیم رسی با  -

 موقعیت های زندگی)کارسوق ها، آزمایشگاهها ، کارگاههاو...(

6/6/97 
در طول سال 

 تحصیلی
- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی

؛  ها اردوگاهپژوهش سراها ،  ازجملهي متنوع يادگيري ها طيمحگيري از  بهره
ي عمومي ، كانون ها كتابخانهي  فرهنگ ، ها خانهي ، تيتربي فرهنگكانون  

-ي تخصصي ، مراكز كارها موزهپرورش فكري كودكان و نوجوانان ، نمايشگاه ، 

 امتياز( 4) تا % معلمان100ي ورزشي وتوسطها مجتمعآفريني ، 

 

100 % 100 % 
 ری مناسب شناسایی محیطهای یادگی-
 همراه دبیران برنامه ریزی جهت حضور دانش آموزان -

از نیمه دوم 
مهرماه تا پایان 
 اردیبهشت ماه

میلیون  10
 ریال

 حق ثبت

 معاونین پژوهشی:
 زمانی و حاتمی

 فرخی
 معاون فرهنگی

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و تربيتي                            
 ) افت  تحصيلي و ...(

اسايي دانش آموزان در معرض شن
) تا % معلمان100افت تحصيلي توسط

 امتياز( 4
100 % 100 % 

ارزیابی روند تحصیلی تمامی دانش آموزان به صورت مستمر  -
 شناسايي دانش آموزان در معرض افت تحصيليو  توسط دبیران

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

 )جلسات مشاوره فردی و خانوادگی (

 در طول
 سال تحصیلی

میلیون 940
 ریال

 حق ثبت

 مشاوران : 
 اقارب پرست

 امانی
 صلح جو

 رشیدی
 

اقدام در جهت رفع مشكل 
 امتياز( 4) تا % معلمان100توسط

100 % 100 % 

 برگزاری کالسهای مکمل -
 یازهای آموزشی دانش آموزانارائه تکالیف ویژه با توجه به ن -

مشکالت تربیتی : برگزاری کارگاه های  رفع در راستای -
تربیتی توسط مشاوران  و درصورت نیاز ارجاع به  –آموزشی 

  مراجع ذی صالح
 

آذر، فروردین 
و اردیبهشت 

 ماه
میلیون  20

 ریال
 حق ثبت

 فتاحی 
 معاون آموزشی

 –طهرانی

 –خدابنده لو
 حیدرزاده
 معاون پایه
 مشاوران

 آبان و آذر
 

بهمن، اسفند، 
فروردین و 
 اردیبهشت ماه

2 

بهره 
گيري از 
آزمايش
گاه و 
 كارگاه

برخورداري از تجهيزات آزمايشگاهي و 
كارگاهي متناسب با هريك از برنامه هاي 

 درسي

% تجهيزات 100برخورداري از 
 امتياز( 2) تا آزمايشگاهي

100 % 100 % 

 آموزشی و پژوهشی نیازسنجی از دبیران -
تهیه لیست و اولویت بندی تجهیزات مورد نیاز بر اساس  -

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

 شهریورماه
میلیون 150

 ریال
 حق ثبت

 مسئوالن آزمایشگاه 
 شقاقی
 دربندی
 کیالنی

 محرابیان
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 دراين صورت امتياز هر دو بخش كاركنان و دانش آموزان محاسبه خواهد شد. مشترك برگزار شود. مي تواند به صورت  ه توليدات كاركنان و دانش آموزاننمايشگا -7

)سقف 
16امتياز
) 

% تجهيزات 100اري از برخورد
 امتياز( 2)تا كارگاهي 

100 % 100 % 
 و پژوهشی نیازسنجی از دبیران -
 تجهیز کارگاه های پژوهشی بر اساس اولویتها -

 شهریورماه
میلیون  20

 ریال
 حق ثبت

معاونین پژوهشی : 
 زمانی و حاتمی
شیخ محمدی 
 مسئول نشریه

انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي وكارگاهي 
آموزان متناسب با كتاب هاي دانش توسط

 درسي 

 6) تا آموزان%دانش100توسط 
 امتياز(

100 % 100 % 

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

 درج زمان فعالیتهای آزمایشگاهی در طرح درس دبیران -

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

 مهر
 آبان
 آذر

 بهمن
 اسفند

 فروردین
 اردیبهشت

- - 

 مسئوالن آزمایشگاه 
 شقاقی
 دربندی
 محرابیان
 کیالنی

 امتياز( 6)تا %فعاليت ها 100 دبیران پژوهش

3 

و ساخت  
ريگ بهره

ي از  
مواد و 
رسانه 
هاي 

آموزشي 
 و تربيتي

)سقف 
 15امتياز
) 

توليد مواد و رسانه هاي آموزشي و تربيتي 
 توسط 

 2) تا امتياز 5/0كاركنان )هر مورد 
 امتياز(

 مورد 4 مورد 4

 طرح موضوع در شورای دبیران -
توسط دبیران و ثبت در  ی ساخت شدهتهیه لیست کارافزارها -

 گروه های درسی
 

28/6/97 - - 
 فتاحی

 وزشیمعاون آم

) تا امتياز 5/0آموزان)هر مورد دانش
 امتياز( 2

 مورد 4 مورد 4

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

 آموزشی

 تا 97مهر 
 97اسفند 

- - 
معاونین پژوهشی : 

 زمانی و حاتمی

 هاي گيري از مواد و رسانهبهره
 موزشي و تربيتي در كالس درسآ

 2)تا  امتياز 5/0كاركنان)هر مورد 
 امتياز(

 مورد  4 مورد 4
 استفاده از دست سازه ها در حین تدریس  -
هاي آموزشي و گيري از مواد و رسانهبهرهتمهید مقدمات الزم  -

 تربيتي در كالس درس

طی سال 
 تحصیلی

- - 
 فتاحی
 فرخی

)تا  امتياز 5/0آموزان)هر مورد دانش
 امتياز( 2

 مورد 4 مورد 4

استفاده از دست سازه ها در حین تدریس و فعالیتهای گروهی  -
 جهت یادگیری توسط دانش آموزان

هاي آموزشي و تربيتي گيري از مواد و رسانهبهرهتمهید مقدمات الزم  -
 در كالس درس

طی سال 
 تحصیلی

- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی

معاونین پژوهشی : 
 نی و حاتمیزما

 7برگزاري نمايشگاهي از توليدات 

 2)تا  امتياز 5/0كاركنان)هر مورد 
 امتياز(

 مورد 4 مورد 4
 برگزاری نمایشگاه دست سازه ها  برنامه ریزی برای-

 ) کارگاه علوم و هنر (
 98اردیبهشت

میلیون  150
 ریال

 حق ثبت

 فتاحی
 معاون آموزشی

معاونین پژوهشی : 
 زمانی و حاتمی

) تا امتياز 5/0آموزان)هر مورد دانش
 امتياز( 2

 مورد 4 مورد 4
 برگزاری نمایشگاه دست سازه ها  برنامه ریزی برای-
 ) کارگاه علوم و هنر ( 

 98ردیبهشت

ها از طريق تارنماي ي دست سازهمعرف
 اياي و منطقهمدرسه ، نشريات مدرسه

 % 100 % 100 امتياز( 2)تا %توليدات 100معرفي 
 درج در تارنمای مدرسه -
 ثبت در فصلنامه -

 - - فروردین

 فتاحی
 معاون آموزشی
 زمانی و حاتمی
 معاون پژوهشی
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 سطوح يادگيري مي باشد.ارزشيابي عملکردي ) شايستگي محور ( شامل تمامي  -8

 1)تا امتياز  25/0هر يك از طرق   
 امتياز

 طریق 3 طریق 3
  
 

 - - 98اردیبهشت 

 شیخ محمدی 
 مسئول نشریه

 بهزادفر
 فناوری مسئول

 فتاحی
 معاون آموزشی

هوشمند  4
ي ساز

مدرسه و 
كالس 
درس 
)سقف 

 ( 4امتياز

 اقدام 4 اقدام 4 امتياز( 1تا  امتياز 25/0هاي هوشمند)هرگونه اقدام توسعه و تجهيز فضاي كالس
 تکمیل تجهیزات مربوط به کالسهای هوشمند  -
 به روز رسانی نرم افزارها و حفظ کیفیت سخت افزارها -

 97شهریور
میلیون  110

 ریال
 بهزادفر حق ثبت

 فناوری سئولم

 % 100 % 100 امتياز( 3) %تجهيزات فراهم شده 100استفاده از 

 طرح در شورای دبیران -
 پیگیری توسط مسئول فنآوری -
ارزیابی از نحوه استفاده از تجهیزات از طریق نظرسنجی از  -

 دانش آموزان و بازدید از کالس
 

6/6/97 
 
 

تا اردیبهشت 
98 

- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی

 ظمیمع
 معاون فناوری

5 

نظارت و 
راهنماي
ي با 

رويکرد 
  باليني

)سقف 
 ( 17امتياز

بر فرايند اجراي تدريس توسط يكي  و نظارت% معلمان 100حضور در كالس درسِ 
هاي آموزشي، از افراد شامل : مدير، معاون آموزشي و پرورشي مدرسه ، سرگروه

 متياز(ا 6) تا ي مدرسه و ...  هيپا هممعلمين همتا يا 

100 % 100 % 

 دبیران در جلسات شورا آگاهی بخشی -
اطالع رسانی به دبیران از طریق نصب تراکت در تابلوی دفتر  -

 دبیران و زمان بندی نظارت با توافق دبیران
 تکمیل فرم بازدید توسط بازدیدکنندگان -
و ارائه راهکار  رؤیت و امضای فرم بازدید توسط دبیر مربوطه -

 یازدر صورت ن

15/7/97 
مهر تا 
 98 اردیبهشت

- - 

 فتاحی 
 معاون آموزشی

 –طهرانی 

 –خدابنده لو 
 حیدرزاده
 معاون پایه

 امتياز( 4تا  %كالسهاي درس بازديد شده )100مشاهدات  ليوتحل هيتجز

ي ها كالس% معلمان  معلمان 100ي بازخورد مناسب و راهكارهاي الزم به ارايه
 امتياز( 7تا ) بازديد شده

6 

بهره 
گيري از 

روش 
 هاي

ارزش 
يابي 

فرايندي 
 و

نتيجه 
 محور

)سقف 
  24امتياز

ي روش هاي مختلف ارزشيابي فرايندي ) مشاهده ، چك ليست ، پوشه ريكارگ به
 امتياز( 6)تا  %معلّمان100كار و...( توسط

80 % 90 % 

 دبیران در خصوص انواع روشهای آگاهی بخشیآموزش و  -
 ارزشیابی 

 بررسی طرح درس همکاران  -
 لیست بازدید از کالسها  تنظیم -
ارائه کارنامه های ماهانه وجلسات مشاوره فردی با حضور  -

 اولیا و دانش آموزان
 برگزاری جلسات معلمان و اولیا  -

 
 
 
 
 

15/7/97 
نیمه دوم 
 شهریورماه
نیمه دوم 
 شهریورماه
 پایان هر ماه

 
آبان، بهمن، 

ت صوربه
 مستمر

- - 

 فتاحی 
 معاون آموزشی

 –طهرانی 

 –خدابنده لو 
 حیدرزاده
 معاون پایه

% 100توسط  ي  ارزشيابي نتيجه محور با تأكيد بر ارزشيابي عملكرديريكارگ به
 8 امتياز( 6)تا   معلمان

)تا  معلمان100ي به موقع و مؤثر فرايندي و نتيجه محورتوسط بازخوردهاي  هيارا
 امتياز( 6

-هاي خارج از  كالس دانشي تكاليف و فعاليتي بازخورد در زمينهارايه

 امتياز( 6) تا  % معلمان100آموزانتوسط 

جمع امتياز 
 نمونه برگ

  امتیاز وضع مورد انتظار  امتیاز وضع موجود 160
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 مدل تعالي مديريت مدرسه براساس برنامه عملياتي

 8نمون  برگ 

                                                           
9

 ي دانش آموزان  مي باشدها ، جهت تأمين نيازهاي غذايي ويژه ن ، ريزمغذي، آهd3مواد غذايي كه داراي تركيباتي نظير ويتامين  -

 97-98سال تحصیلی :  اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : ي تحصيلي: اول متوسطهدوره 13منطقه :  هرانتاستان :

 .رديگ يآموزان مورد توجّه قرار ماستعدادهاي دانشعنوان بستر مناسبي براي پرورش و شکوفايي  در مدارس متعالي فضاي شاداب و شرايط ايمن و بهداشتي به:، پيشگيري و ايمني يبدن تيسالمت ، تربارتقاي محور 

ف 
دي

ر
 

 راهبرد

 ) معيار(
 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 

موجود 

)خودارزيا

 بي(

وضع 

مورد 

 انتظار

 زمان اجرا ماتاقدا

اعتبار 

مورد نياز 

 به ريال

محل تأمين 

 اعتبار
 مسئول پيگيري

1 

 ارتقاي بهداشت

 عمومي مدرسه

 ( 15)سقف امتياز

موردنياز )صابون بهداشتي  ملزومات% 100 مجهز بودن مدرسه به 

 امتياز( 2)تا  (وسايل نظافت و ،مايع ، سطل زباله
 تهیه چک لیست ملزومات بهداشتی و بررسی و  کنترل ماهانه  - % 100 % 100

 حدیدی - - 30/6/97 تهیه ملزومات بر اساس چک لیست -
 اجراییمعاون 

ها، راهروها، )كالس در مدرسهدرصدي 100كامل  رعايت بهداشت 

تفكيك  هاي بهداشتي وسرويس ها،بخوري،آهادر و پنجره ،ياطح

) تا . (، پايگاه تغذيه سالم و هاي بهداشتيسرويس ها ازبخوريآ

 امتياز(3

100 % 100 % 

ئول جهت تقسیم وظایف بین همکاران مس توجیهیبرگزاری جلسه  -
 سالمت 

 کنترل مسمتر بهداشت کالس ها ، راهرو ها -
 ، حیاط، ابخوری و سرویس بهداشتی و در و پنجره ها

 زیباسازی فضای پایگاه تغذیه سالم-
 کنترل مستمر پایگاه تغذیه سالم از نظر سالمت و بهداشت - 

نیمه دوم 
 شهریورماه

 
 
 

 روزانه
 مردادماه

 حدیدی - -
 معاون اجرایی

 % 100 % 100 امتياز( 2)تا آموزاندانش%100پزشكي بهداشتي و معاينات انجام 
دعوت از اولیاء پزشک برای  انجام معاینات پزشکی دانش آموزان -
 برگزاری کارسوق پزشکیو 
 تکمیل پرونده سالمت برای دانش آموزان -

طبق تقویم 
 اجرایی

 
 مهرماه

 طهرانی - -
 معاون پایه

  شده عرضه،  9و غني شده بهداشتي ، استاندارد مجاز، مواد غذايي100%

 امتياز( 2)تا  در مدرسه مطابق با دستورالعمل  پايگاه تغذيه سالم
100% 100% 

 تغذیه پایگاه دستورالعمل طبق استاندارد غذایی مواد لیست تهیه -
 سالم و نصب آن در پایگاه 

 طبق لیست غذایی مواد روزانه عرضه -
 ایی توسط معاونانکنترل سالمت مواد غذ -

از مهرماه تا 
اردیبهشت 

 ماه
- - 

 فرخی
 معاون فرهنگی

 افشار
 معاون پایه

در خصوص  ايبهداشتي و تغذيه هايموزش و انعكاس توصيهآ

مواد غذايي سالم و غني شده متناسب با سن و جنس استفاده از 

)جلسات عمومي ، صبحگاه ، تابلوهاي آموزاندانش% 100به 

100% 100% 

 و کارکنان،اولیا برای ای تغذیه و بهداشتی آموزشی جلسه برگزاری

 آموزان دانش

 سالم صبحانه طرح برگزاری-

 مهرماه

 اهآبانم

13/8/97 

- - 
 

 فرخی
 معاون فرهنگی
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 بهداشتی های توصیه و سالم تغذیه زمنینه در آموزشی بروشور ارائه- امتياز( 2)تا  سه ، بروشور و...(بهداشتي مدر

 اختصاص تابلو اعالنات ویژه بهداشت و سالمت -

 طهرانی

 معاون پایه

 فرخی
 معاون فرهنگی

 
 توسط :  رعايت بهداشت فردي و اجتماعي

 % 100 % 100 امتياز( 2تا ) % كاركنان100
 تهیه کارت سالمت برای کارکنان-
 کنترل بهداشت کارکنان-
 تهیه لباس برای کارکنان خدماتی-

نیمه اول 
 یحدید - - ماهمهر

 معاون اجرایی

 2تا  آموزاندانش100%

 امتياز(
100 % 100 % 

  برگزاری جلسات آموزشی بهداشت فردی  -
تهیه و ارائه بروشور آموزشی در زمینه رعایت بهداشت با کمک -

 یکی از اولیاء پزشک

7/7/97 
11/8/97 
11/9/97 

- - 

 طهرانی
 معاون پایه

 بهره
 مسئول بهداشت

2 

فراهم سازي  

ايمن در  شرايط

)سقف  مدرسه

 ( 19امتياز

-جعبه كمكنكات ايمني در مدرسه)وجود%100رعايت استاندارد و 

كشي استاندارد، پريزها و ، سيمكپسول آتش نشاني، ليهاوّي ها

 امتياز( 4)تا    و سرمايشي(وسايل گرمايشي  هاي ايمن ورابط

100 % 100 % 

بر طبق تهیه چک لیست کنترل مرتب شرایط ایمنی مدرسه  -
 استاندارد ها

)سالی کنترل مداوم جعبه کمک های اولیه و کپسول اتش نشانی -
، سیم کشی ها، پریز ها، رابط های ایمن و وسایل گرمایشی و یکبار(

 سرمایشی

 - - خر هر ماهآ

 حدیدی
 معاون اجرایی

 علیپور 
 معاون مالی

استاندارد بودن و ايمني فضا و 

 تجهيزات :

% ايمني فضا 100

تجهيزات و

 2)تا  آزمايشگاهي

 امتياز(

100 % 100 % 

ملزومات ایمنی متناسب با هر یک از آزمایشگاه تهیه چک لیست  -
 رفع نواقص موجود  ها
 شارژ کپسول آتش نشانی -
 تجهیز امکانات ایمنی -
 کنترل مستمر به لحاظ ایمنی فضا و تجهیزات -

15/6/97 
6/6/97 

 
 روزانه

- - 

مسئولین 
 آزمایشگاه:

محرابیان -شقاقی
 -کیالنی–

 دربندی

% ايمني فضا 100

 2) كارگاهيوتجهيزات 

 امتياز(

100 % 100 % 

 ملزومات ایمنی متناسب با هر یک از کارگاه هاتهیه چک لیست  -
 رفع نواقص موجود 

 شارژ کپسول آتش نشانی -
 تجهیز امکانات ایمنی -
 کنترل مستمر به لحاظ ایمنی فضا و تجهیزات -

15/6/97 
6/97 
4/97 

 روزانه

- - 

  زمانی و حاتمی
 معاونین پژوهشی

 حدیدی
 معاون اجرایی

% ايمني فضا 100

تا  )ورزشيوتجهيزات 

 امتياز( 2

100 % 100 % 

رفع ملزومات ایمنی متناسب سالن ورزشی تهیه چک لیست  -
 نواقص موجود 

 شارژ کپسول آتش نشانی -
 تجهیز امکانات ایمنی -
 به لحاظ ایمنی فضا و تجهیزات کنترل مستمر -

15/6/97 
6/97 
4/97 

 روزانه

- - 
 دبیران ورزش:

 افتخاری
 لیااقب 

ها پنجرهو هاپلهايمني براي  ساختمان مدرسه )حفاظ %100 ايمني

 امتياز( 3تا  ) (.. .،آسفالت حياط و
تهیه چک لیست و کنترل ساختمان مدرسه از جهت ایمنی و اقدام  % 100 % 100

 - - ماهانه سنجش نواقص پس از شناسایی  جهت

 حدیدی
 معاون اجرایی

 علیپور 
 معاون مالی

 

وسايل و ابراز آموزشي ) نيمكت ، تخته و %100استاندارد و  ايمن بودن  

 ( امتياز( 3تا  ).)..

 
100 % 

 
100 % 

 
 تهیه وسایل و ابزار از مکانهای استاندارد و مورد تأیید وزارت آپ  -
 سایل و ابزار آموزشی به لحاظ ایمنیکنترل و -

 
 ماهانه

 
- 

 
- 

 
 حدیدی

 معاون اجرایی
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فضاي فيزيكي ، منابع ، امكانات مدرسه براي مقابله با %100آماده بودن 

 امتياز( 3تا  )حوادث غيرمترقبه و شرايط  بحراني 
100 % 100 % 

تهیه فرم استانداردهای فضای مدرسه و مشاوره با مسئوالن آتش  -

 شانی ن

 شناسایی فضاهای آسیب پذیر -

 حدیدی - - 97تیرماه 
 معاون اجرایی

3 

زيبا سازي و 

نشاط فضاي 

 فيزيکي مدرسه

 ( 9)سقف امتياز

متناسب با وسعت مدرسه و  ) شادابفضاي سبز و  برخوردار  از

 امتياز( 3تا  )هاآموزان در حياط، راهرو و كالستعداد دانش
100 % 100 % 

 یدگی به فضاهای سبز مدرسهآبیاری و رس -
 درختکاری و گلکاری در فضای مدرسه-
 تهیه گلدان برای فضاهای داخلی ساختمان-

به صورت 
 مستمر

15/12/97 
شهریورماه

97 

میلیون  50
 حدیدی حق ثبت ریال

 معاون اجرایی

هاي مناسب و شاد استفاده از رنگ

 براي:

پرده كالس ها و نماز 100%

 امتياز( 2)تا خانه 
میلیون  100 97تیرماه پرده مناسب برای کالس ها و نمازخانه بهینه سازی % 100 % 100

 حدیدی حق ثبت ریال
 معاون اجرایی

درها و ديوارهاي داخلي 100%

 امتياز( 2)تا و بيروني مدرسه
 زیباسازی پنجره های نمازخانه - % 100 % 100

میلیون  6 97شهریور 2و1ی لوگوی معماری برای در جداکننده متوسطهحاطر -
 حدیدی حق ثبت ریال

 معاون اجرایی
-العهاي اطّتابلوها، پوسترها وتراكت%100رعايت نظم  درنصب 

 . امتياز( 2)تا رساني
100% 100% 

 فضا آراستگی در اهتمام
 روی نقاشی و رسانی اطالع های تراکت و پوسترها تابلوها، نصب-

 ....دیوارها،و

نیمه دوم 
 شهریورماه

- - 

 حدیدی
 معاون اجرایی

 فرخی
 معاون فرهنگی

4 

پيشگيري از  

 هايآسيب

اجتماعي در 

)سقف  مدرسه

 (16امتياز

ي دانش آموزان  )در زمينه%100 خودمراقبتي به  آموزش مهارت 

آسيب هاي اجتماعي و رفتارهاي پرخطر مانند گرايش به 

)تا  هاي نوپديد و..(دخانيات، انواع مواد مخدر، خشونت و بيماري

 امتياز( 4

100 % 100 % 
در زمینه آسیبهای اجتماعی توسط  آموزش مهارتهای خودمراقبتی -

 مشاوران مدرسه
  cd تهیه بروشورو  - 

میلیون  5 از مهرماه 
 حق ثبت ریال

 امانی - رشیدی
 اقارب پرست

 صلح جو
 مشاور
 فرخی

 معاون فرهنگی

دستورالعمل آموزان مطابق با دانش%100 رصد وضعيت خطرپذيري 

 امتياز( 3)تا مربوطه
100 % 100 % 

رصد مراجعین به واحد مشاوره و دریافت اطالعات از کارکنان  -
 ،اولیا و دانش آموزان

 پرونده مشاوره ای  1پرسشنامه شماره تکمیل  -
 - - از مهرماه

 رشیدی
 اقارب پرست

 صلح جو
 مشاور
 

مخاطره آميز درون و عوامل %100گيرانه) كاهش هاي پيش اجراي برنامه

دفاع داخل مدرسه ، محل تجمع پيرامون مدرسه نظيرفضاي كور و بي

هاي عرضه مواد دخانياتي اطراف مدرسه( افراد بزهكار و  فروشگاه

 امتياز( 3)تا  مطابق با دستورالعمل مربوطه

100 % 100 % 
 شناسایی نقاط کور و پرخطر مدرسه -
 کور و مکانهای پر خطردر نقاط  هادوربین افزایش تعداد -
  دیوارهای جنوب شرقینصب حفاظ در  -

 210 تیرماه
 حق ثبت میلیون ریال

 علیپور
 معاون مالی

 حدیدی
 معاون اجرایی

 % 100 امتياز( 3)تا  دانش آموزان پرخطر%100شناسايي 
100 

% 

ثبت و دریافت مشاهدات و نظرات دبیران و کارکنان در مورد  -
 وزانرفتارهای پر خطر دانش آم

 شناسایی دانش آموزان -
 - - از مهرماه

 امانی - رشیدی
 اقارب پرست

 صلح جو
 مشاور
 

ي مختصر و آموزشي، آموزان پر خطر) انجام مداخلهدانش%100باز تواني 
تعدا بسیار 
 محدود و

تعداد بیار 
 محدود

 ) درصورت لزوم (ارجاع به کلینیک مشاوره -
 امانی-رشیدی - - از مهرماه پیگیری مراحل درمان دانش آموز از طریق اولیاء -

 اقارب پرست
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آموزان در معرض خطر ( مطابق با ي دانشرواني و  اجتماعي ويژه

 امتياز( 3)تا دستورالعمل مربوطه

اندک بوده 
 است  

حمایت روانی از دانش آموز ) مصاحبه با کادر مدرسه و دانش  -
 آموز(

 صلح جو
 مشاور
 

5 

ي تربيت توسعه

و بدني 

هاي فعاليت

ورزشي در 

)سقف  مدرسه 

 ( 18امتياز

در مدرسه از  % دانش آموزان100به آموزش مفاهيم راست قامتي

)تا ي صحيح نشستن، راه رفتن، دويدن  و ساير موارد قبيل نحوه

 امتياز( 3

100 % 100 % 

عقد تفاهم نامه عملیاتی با کارشناس بهداشت و سالمت منطقه در  -
 ی زمینه ساختار قامت

 دانش آموزان به لحاظ ساختار قامتی تمامیبررسی  -
 آموزش نحوه صحیح نشستن ، راه رفتن ، دویدن و ...-
 راست قامتینصب پوسترهای آموزش  -

 مهر 
 

 آبان ماه
 

طول سال 
 تحصیلی

- - 
 دبیران ورزش:

 یاقبال
 افتخاری

 3 )تاهاي اسكلتي و قامتيآموزان داراي ناهنجاريدانش %100شناسايي

 امتياز(
100 % 100 % 

 دارای ناهنجاری اسکلتی و قامتی تهیه لیست دانش آموزان -
  اطالع رسانی به اولیا  -

 - - مهر 
 دبیران ورزش:

 یاقبال
 افتخاری

دانش آموزان  داراي ناهنجاري هاي اسكلتي و قامتي  به  %100 ارجاع

 امتياز( 3)تا هاي حركات اصالحيكانون
100 % 100 % 

اصالح های  به کانون دانش آموزانجاع ارنگی با خانواده ها و هماه
 حرکات 

پس از 
  تشخیص

- - 
 دبیران ورزش:

 یاقبال
 افتخاری

 % 100 % 100 امتياز( 3 )) هاي ورزشي و حياط  پويازمين %100خط كشي
 اجرای طرح حیاط پویا  -
 بازسازی خط کشی های سال گذشته توسط نیروی متخصص -

 97شهریور
میلیون 10

 ریال
 حق ثبت

 دبیران ورزش:
 یاقبال

 افتخاری

اي اجراي المپيادهاي ورزشي درون مدرسه

 هاي ابالغيدر چهارچوب دستورالعمل

 % 100 % 100 (امتياز 3تا ) % المپيادها100

 13عقد تفاهم نامه تربیت بدنی با کارشناس مربوطه در منطقه  -

قهرمان مدرسه ، اعزام جهت المپیادهای درون مدرسه ای ، طرح 

 تیمها به مسابقات و ...

 مهرماه
میلیون 50

 ریال
 حق ثبت

 دبیران ورزش:
 یاقبال

 افتخاری

 3تا ) آموزاندانش 100%

 (امتياز
100 % 100 % 

 
 شناسایی دانش آموزان مستعد -
 برای آنان آگاهی بخشیبرگزاری جلسات  -
 کانونهای ورزشیبرگزاری  -

نیمه دوم 
 مهرماه

میلیون 50
 ریال

 حق ثبت
 دبیران ورزش:

 یاقبال
 افتخاری

  امتياز وضع مورد انتظار  امتیاز وضع موجود 77 جمع امتياز نمونه برگ
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 97-98سال تحصیلی :  اعظم پشمينه نام مدير: 4فرزانگاندبيرستان نام مدرسه : متوسطه اول :ي تحصيلي دوره 13منطقه : تهرانستان :ا

آموزان دانش استعدادها و عالئقهاي پرورشي و فرهنگي را با توجّه به نيازها، فعّاليّتآموزان ، و تعميق يادگيري در دانش ي پرورشي و فرهنگي هاسازي برنامهمدارس متعالي به منظور غني: فعاليت هاي  پرورشي و فرهنگي يتوسعه محور 

 و بيرون مدرسه، محيط آموزشي را به محيطي پرنشاط، پويا و تعالي بخش تبديل نمايند. درونآموزان در دانش ب تجربههايي براي كسفرصتبيني و اجرا نموده تا ضمن ايجاد پيش

ف
دي

ر
 

 راهبرد
 ) معيار(

 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 
موجود 
)خودارز

 يابي(

وضع 
مورد 
 انتظار

 زمان اجرا اقدامات
اعتبار 

مورد نياز 
 به ريال

محل 
تأمين 
 اعتبار

 مسئول پيگيري

1 

 
زمينه 

سازي براي 
اجراي 
كيفي 

هاي فعاليت
پرورشي و 

 فرهنگي
)سقف 

 (26امتياز

-شناسایی نیازها و عالیق  دانش

های  آموزان) در زمینه
 فرهنگی،هنری،قرآن و عترت(

 4) تا  % دانش آموزان100
 (امتیاز

100% 100% 
هفته اول  آموزان انشد تمامیعالئق از  تهیه فرم نیازسنجی -

 97مهر
- - 

 فرخی
 معاون فرهنگی

 زمینه 3 زمینه 3 امتیاز( 3)تا امتیاز   1هر زمینه

 تجزیه و تحلیل نتایج نیازسنجی ها   -
شناسایی عالقه مندی دانش آموزان در زمینه های  -

 فرهنگی،هنری،مسابقات و تشکل ها و اردوها
 یل شده دانش آموزاناطالعاتی از فرمهای تکم بانک تشکیل -

هفته اول 
 97مهر

- - 

 فرخی
معاون فرهنگی 

 بهزادفر
 فناوری مسئول

 %100 %100 امتیاز( 2)تا آموزان % نیازهای دانش100اولویت بندی و طبقه بندی

اولویت بندی عالئق دانش آموزان بر اساس فرم نیازسنجی و تهیه  -
هفته اول  بانک اطالعاتی

 97مهر
- - 

 بهزادفر
 فناوری ولمسئ

 فرخی
 معاون فرهنگی

اطالع رسانی در خصوص 
های پرورشی و فرهنگی  برنامه

 و ... ( cdمدرسه ) بروشور، 

 %100 %100 (امتیاز 1تا % کارکنان )100  
 تراکت در دفتر دبیران و برد واحد فرهنگی نصب -

 همکاران اطالع رسانی در فضای مجازی -
طبق تقویم 

 اجرایی
- - 

 فرخی
 فرهنگی معاون

 %100 %100 (امتیاز 1)تا % اولیاء 100

 اجرایی تقویم در درج-
 تارنما در نشر -
 مجتمع فضای مجازی درج در -
 ارایه بروشور و دعوتنامه-

طبق تقویم 
 اجرایی

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی

 %100 %100 (امتیاز 2تا  %دانش آموزان )100 
 صبحگاه در رسانی اطالع-
 راهرو لوتاب در نصب -
  مجتمعکانال  -

طبق تقویم 
 - - اجرایی

 فرخی
 معاون فرهنگی 

های پرورشی و فرهنگی مدرسه: شعار نویسی، نصب فضا سازی فعالیت
 امتیاز( 3) تا  امتیاز5/0... ) هر موردپرچم و 

 مورد 6
 6حداقل 
 مورد

 راهروها در نصب و فرهنگی واحد تابلوهای تهیه -
 تنظیم و تهیه -فرهنگی  تبلیغات جهت رسهمد دیوارهای اختصاص -

طبق تقویم 
 اجرایی

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی

 9نمون برگ  برنامه عملياتي براساس مدل تعالي مديريت مدرسه
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  آنها آرشیو و مختلف مناسبتهای به مذهبی – ملی مطالب
  مختلف مناسبتهای به مختلف عکسهای و بروشورها ، بنرها تهیه -
 معرض در آنها دادن قرار و مذهبی – ملی سمبلهای و ماکتها تهیه -

  آموزان دانش دید
 پروتال در مدرسه مختلف نماهای و مراسم از عکس نمایش -

 آموزشگاه

 
 فرخی  

 معاون فرهنگی

برخورداری از تجهیزات کتابخانه متناسب 
 با : 

% تجهیزات متناسب با سن دانش 100
 امتیاز( 2)تا آموزان 

100% 100% 

 نرم افزار به شکل سیستماتیک)پارس آذرخش(و ثبت به روزرسانی -
  جدیدمنابع 

  لیست کتابهای گروه سنی دانش آموزانتنظیم  -
 به روز رسانی و تهیه کتاب های جدید  -
تخصیص منابع مالی و تصویب در شورای مالی جهت خرید کتاب  -

 و ملزومات کتابخانه 

نیمه دوم 
 شهریورماه

 - - 

 مسئولین کتابخانه:
 پالیزوانی

 لو خدابندهسحر

ب با تعداد % تجهیزات متناس100
 امتیاز( 2)تا دانش آموزان 

60% 100% 

) تعداد  ایجاد تناسب تعداد هر عنوان کتاب با تعداد دانش آموزان -
 تعداد نسخه (11482 –عنوان کتاب  8051

میزهای کتابخانه مناسب و متناسب با فضای  توسعه ی تعداد -
 فیزیکی کتابخانه بر اساس تعداد دانش اموزان

 - - شهریور ماه

 مسئولین کتابخانه:
 پالیزوانی

 لو خدابندهسحر

 %کتاب ها ومنابع آموزشی100تنوع 
 امتیاز( 2)تا 

100% 100% 
جه به نیاز تهیه لیست کتب درخواستی با مشورت دبیران و  با تو -

 - - مهرماه دانش آموزان
 مسئولین کتابخانه:

 پالیزوانی
 لو خدابندهسحر

 2تا ازخانه متناسب با تعداد دانش آموزان)%تجهیزات نم100برخورداری از
 امتیاز(

100% 100% 
 بر اساس تعداد دانش آموزان  نمازخانه زیباسازی و تجهیز-
 کنترل تجهیزات از نظر تعداد -

 - - شهریور ماه
 فرخی

 معاون فرهنگی

ها ای جهت گذران اوقات فراغت مثل کانونمعرفی مراکز برون مدرسه
تا  امتیاز 5/0. )هر مورد ها ، موزه ها و.. به دانش آموزانگاهها،اردو،دارالقران

 امتیاز( 2)2
 مورد  4

 4حداقل 
 مورد

 
 اردوگاه دارالقرآن حراء،، زینبیه باشگاه)  مراکز معرفیشناسایی و  -

 (کانون تربیتی کوثر ، فهمیده شهید
 

طبق 
 دستورالعمل

- - 

 فرخی
معاون فرهنگی 

 اقبالی
 دبیر ورزش

2 

 
 اجراي

هاي  فعاليت
پرورشي و 

 فرهنگي
)سقف 

 (38امتياز

برگزاری جشنواره و مسابقات پرورشی و 
فرهنگی )قرآن و معارف اسالمی ، فرهنگی 

 )،هنری و ...

 1آموزان )هر مورد  میان دانش 
 امتیاز( 3) تا امتیاز

 مورد 11 مورد 11

به دانش  جشنواره و مسابقات پرورشی و فرهنگی اطالع رسانی  -
 ن آموزا

 ، ورزش ، تالوت ، قرآن حفظ احکام، مسابقات برگزاری -
 آشپزی نویسی، مقاله ، نویسی داستان ، مشاعره عکاسی، کتابخوانی،

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

 درخشان

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی

)تا  امتیاز 1)هر مورد  میان کارکنان 
 امتیاز( 2

 2بیش از 
 مورد

 2بیش از 
 مورد

 
 به کارکنان  جشنواره و مسابقات پرورشی و فرهنگی اطالع رسانی  -
 

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

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی
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 برگزاری اردو، بازدید و....

 3)تا ازامتی  1به ازای هر اردو  
 امتیاز(

 مورد 3 مورد 2

 تهیه لیست اردوهای پیشنهادی بر اساس ساحتهای تربیتی  -
 اعالم لیست اردوها به دانش آموزان و نظرسنجی از آنان  -
 استانی برون و استانی اردوهای ریزی برنامه -
 اردو در سال  3پیش بینی  -

طبق تقویم 
 اجرایی

براساس 
هزینه 
های 

مربوط به 
 هر اردو

 مشارکت
-دانش

 آموزی

 فرخی
 معاون فرهنگی

% 100حضور و مشارکت 
 (امتیاز 4)تا  دانش آموزان

90% 90% 

 
 اطالع رسانی زمان اردو -
جذب  یبراتهیه برنامه های متنوع فرهنگی و پژوهشی در اردوها  -

 حداکثری دانش آموزان

طبق تقویم 
 اجرایی

براساس 
هزینه 
های 

مربوط به 
 هر اردو

 مشارکت
-دانش

 آموزی

 فرخی
 معاون فرهنگی

  2)تا % روزهای مدرسه 100یلحاظ نمودن زنگ نماز در متن برنامه
 امتیاز(

 در متن برنامه هفتگینماز  زنگ اندراج 100% 100%
زمان تدوین 

 برنامه 
- - 

 فرخی
 معاون فرهنگی

)تا % روزهای مدرسه 100برگزاری نماز جماعت به صورت مستمردر  
 (امتیاز 4

100% 100% 
 دعوت از امام جماعت -
 تمهید مقدمات الزم جهت اقامه مستمر نماز جماعت -

 از شهریورماه
صورت به

 مستمر
- - 

 فرخی
 معاون فرهنگی

شرکت  مدیر، معاونین ، معلمان و  
 دانش آموزان در  نماز جماعت

 4) تا % کارکنان 100شرکت 
 امتیاز(

50% 50% 
 

لسات شورای مدرسه و دبیران به  حضور تأکید مدیریت محترم در ج
 حداکثری در نماز جماعت

 شهریور
 مهر
 آبان

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی

 % دانش آموزان100شرکت 
 امتیاز( 4)تا 

60% 70% 
جهت تبیین نقش نماز آموزش و دعوت از سخنران مجرب  -

 جماعت در ابعاد تربیتی
 جماعت زنما در حداکثری حضور به دانش آموزان تشویق -

طبق تقویم 
 اجرایی

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی

%دانش 100برگزاری مراسم آغازین با کیفیت ، متنوع و شاد توسط  
آموزان، ) قرائت قرآن مجید، سرود جمهوری  اسالمی ایران، نیایش  ، 

 امتیاز( 4) تا نرمش صبحگاهی بر اساس دستورالعمل مربوطه 
100% 100% 

 آغازین برای دانش آموزان )صبحگاه(تبیین اهداف مراسم  -
، ورزش صبحگاهی ،  ملی سرودنظیر :  ها برنامه گروهی اجرای -

 نیایش 
و ایام ا.. توسط گروه  مسابقات برنامه های متنوع نظیر برگزاری -

 پانتومیم، اجرایو  معرفی کتاب و .. توسط دانش آموزان منتخب،
 ...و تئاتر سرود،

 فرهنگی به فعاالن جوایز اهدای -

 
 مهرماه
 

در طی سال 
 تحصیلی

 

- - 
 فرخی

 معاون فرهنگی
 اقبالی دبیر ورزش

استفاده از  کتاب و رسانه های آموزشی و تربیتی موجود در کتابخانه 
 امتیاز( 8) تا %دانش آموزان 100توسط 

100% 100% 

 معرفی کتابخانه و امکانات موجود در روز اول ورود دانش آموزان -
 عضویت دانش آموزان د رکتابخانه فراخوان -
 امکان حضور دانش آموزان در کتابخانه در تمام روزهای هفته  -
حضور کتابدار متخصص برای هدایت دانش آموزان در استفاده از  -

 کتب و رسانه های آموزشی

4/5/97 
 مهرماه

 
در طی سال 

 تحصیلی

- - 
 مسئولین کتابخانه:

 پالیزوانی
 خدابنده لوسحر 
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3 
 
 

 
ارائه ي 
خدمات 

راهنمايي و 
 مشاوره

)سقف 
 (13امتياز

 
شغلی و سازگاری متناسب با دوره های  –راهنمایی و مشاوره تحصیلی 

 امتیاز( 4)  تا %دانش آموزان100تحصیلی به  

 
100% 

 
100% 

 
 برگزاری کارگاه آموزش هدایت تحصیلی-
 انتخاب رشته پویابرگزاری کارسوق  -
جهت آشنایی اری سمینارهای علمی در رشته های مختلف برگز -

دانش آموزان با حوزه های گوناگون علمی ) به مناسبت روز 
 پژوهش(

 ارائه بروشورهای هدایت تحصیلی-

 
طبق تقویم 

 اجرایی

 
30 

میلیون  
 ریال

 
 

 حق ثبت

 
 فتاحی

 معاون آموزشی
 اقارب پرست

 مشاور
 مانی و حاتمیز

 معاون پژوهشی
 دابنده لوخ

 معاون پایه 

 %دانش آموزان در معرض ناهنجاری های سازشی ، اخالقی و ...100شناسایی 
 امتیاز( 3) تا 

100% 100% 

 سط دبیران و کارکنان ووتدر معرض آسیب دانش آموزان  شناسایی  -
 ن بالینی مدرسهامعرفی آنان به مشاور

آموزان  ولیاء و دانشبرگزاری جلسات مشاوره فردی برای ا-
 شناسایی شده توسط روانشناس بالینی مجرب

 مهر
 آبان
 آذر

 بهمن

- - 

 طهرانی
 خدابنده لو
 حیدرزاده
 معاون پایه
 رشیدی

 پرست اقارب 
 امانی

 صلح جو
 مشاور

%دانش آموزان در معرض ناهنجاری های سازشی ، اخالقی و .. 100ارجاع 
 امتیاز( 3)تا .به هسته های مشاوره مناطق 

100% 100% 
ارجاع دانش آموزان شناسایی شده در صورت لزوم به مراجع ذی -

 صالح
پس از 
 شناسایی

 رشیدی - -
 مشاور

 %100 %100 امتیاز( 3)تا %دانش آموزان 100تشکیل پرونده مشاوره ای برای 
از جمله تهیه  تشکیل پرونده مشاوره ای تمهید مقدمات الزم جهت-

 ره های فردی و گروهیفرم تکمیل مشخصات، دفاتر ثبت مشاو
 تنظیم تقویم مشاوره فردی برای تمام دانش آموزان  -

 مهرماه
 

 ماهانه 
- - 

 اقارب پرست
 امانی
 
 

 صلح جو
 رشیدی
 مشاور

جمع امتياز نمونه 
 برگ

77 
  امتیاز وضع مطلوب  امتیاز وضع موجود
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 97-98سال تحصیلی :  اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان مدرسه : نام متوسطه اولي تحصيلي: دوره 13منطقه :  تهراناستان :

اقدام  و اثربخش آام امور به صورت كارانج نسبت به ي نظم و ايجاد محيطي آرام و پويا ربرقرابا  هاي بالقوه و بالفعل مدرسه،از ظرفيتاكثريحدّيو استفادهكارگيري بهينهه شناسايي، ب مدارس متعالي ضمن :محور مديريت امور اجرايي و اداري

 نمايند.مي

ف
دي

ر
 

 راهبرد

 ) معيار(
 وضع مطلوب )زير معيار درباالترين حداستاندارد(

وضع 

موجود 

 )خود

 ارزيابي(

وضع 

مورد 

 انتظار

 

 اقدامات
 زمان اجرا

اعتبار مورد 

 نياز به ريال

محل تأمين 

 اعتبار
 مسئول پيگيري

1 

حسن اجراي 

 اتقوانين ومقرر

 ( 11)سقف امتياز

ها و ها، دستور العملنامهآيين%100اجراي كامل و دقيق 

 امتياز( 4)تا ها و ...نامهبخش
و اجرای کامل تأکید به کارکنان در جلسات شورا جهت آموزش و  - % 100 % 100

 دقیق آیین نامه ها

 97از مهرماه
تا شهریور 

98 
- - 

 فتاحی
 معاون آموزشی

 فرخی
 معاون فرهنگی

ها و ها ، دستور العملنامهآيين% 100نظارت برحسن اجراي 

 امتياز( 4)تا هاو...نامهبخش
 و تطبیق آن با شیوه نامه ها ارزیابی دقیق اجرای برنامه ها  % 100 % 100

به صورت 
 مستمر

- - 
 زاهدی

 معاون اجرایی

هاي ها و نامهنامهبخش  %100گويي به موقع و كيفي بهپاسخ

 متياز(ا 3)تا ريادا
100 % 100 % 

دفتر مراسالت پاسخگویی به موقع به بخشنامه ها و تنظیم  وثبت دقیق 
 اداری و بخشنامه ها

 الی 1/7
31/6/98 

- - 
 زاهدی

 معاون اجرایی

2 

حسن اجراي امور 

)سقف  مالي 

 (16امتياز

اطّالعات مالي  مدرسه در  %100درج صحيح و به موقع

 امتياز( 3 )تاي مزبور سامانه
 به روز رسانی اطالعات مالی ودرج تمام هزینه ها در سامانه % 100 % 100

الی  1/7/97
31/6/98 

- - 
 معاون مالی علیپور

 بیگلو
 کارشناس مالی

 4)تا ها بر اساس مصوبات شوراي ماليهزينه% 100صرف 

 امتياز(
100 % 100 % 

بندی با توجه به اولویت تصویب هزینه ها در شورای مالی  -
 هزینه ها و سرفصلهای شیوه نامه اداره کل سمپاد شهر تهران

 ثبت دقیق هزینه ها طبق مصوبات در دفتر کل و روزانه  -

الی  1/7/97
31/6/98 

- - 
 علیپور

 معاون مالی

نگهداري  اسناد و 

 % 100 % 100  امتياز(1)تا دفاتر مالي%100بستن  دفاتر مالي
و هماهنگی با اداره ین نامه بسته شدن دفاتر مالی طبق آی-

  13آموزش و پرورش منطقه

 31/6/97از 

نیمه دوم  تا

 مهرماه

- - 
 علیپور

 معاون مالی

اسناد و دفاتر مالي %100بايگاني 

 امتياز( 1)تا 
 بایگانی اسناد و دفاتر مالی در کمدهای مخصوص طبق شیوه نامه  % 100 % 100

الی  1/7/97
31/6/98 

- - 
 علیپور

 مالی معاون

 برنامه عملياتي براساس مدل تعالي مديريت مدرسه
 10نمون برگ 
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 % 100 % 100 امتياز( 2)تا هاي مردمي به حساب مدرسهكمك%100واريز 
 واریز کلیه کمکهای مردمی از طریق کارتخوان و یا فیشهای بانکی  -
  اسناد مربوطهثبت و نگهداری -

الی  1/7/97
31/6/98 

- - 
 علیپور

 معاون مالی

اطّالعات  اموال وتجهيزات %100درج صحيح و به موقع 

 % 100 % 100 امتياز(  1)تا ي اموال و تجهيزات درسه در  سامانهم
 به موقع و صحیح در سامانه  ثبت اموال

 ثبت لیبل و شماره اموال
 اموال در تمامی واحدها 16فرم  نصب

نیمه دوم 
 شهریورماه

- - 
 علیپور

 معاون مالی

)تا تجهيزات اداري و رفاهي  %100ي بهينه ازاستفاده

 - - آخر هر ماه  و ثبت مستندات مربوطهتهیه چک لیست و بررسی ماهانه  % 100 % 100 امتياز(2
 علیپور

 معاون مالی 

 1)تا اموال اهدايي اوليا و خيرين در دفتر اموال% 100ثبت 

 % 100 % 100 امتياز(
در صورت  ثبت اموال اهدایی اولیا و خیرین در دفتر اموال

 - - " اهدای اموال 
 علیپور

 ن مالیمعاو

ي عملكرد مالي مدرسه به اوليا به صورت فصلي هر ارايه

 نوبت  3 امتياز( 1)تا  امتياز 5/0نوبت 
3 

 نوبت
 مع عمومی ادر مجبار در سال و ارائه آن  3تنظیم گزارش مالی 

30/10/97 
30/2/98 

- - 
 علیپور

 معاون مالی

3 

مستندسازي و 

)سقف  بايگاني

 (8امتياز

اسناد، مدارك، دفاتر و   %100 ني مطلوبطبقه بندي و بايگا

 %100 % 100 امتياز( 1)تا نامه هابخش
ها بر یگانی اسناد و مدارک و دفاتر و بخشنامه طبقه بندی و با
 اساس موضوع

الی  1/7/97
31/6/98 

میلیون  10
 ریال

 حق ثبت
 زاهدی

 معاون اجرایی

ها، طرح%100ثبت مناسب و دقيق فرايند و نتايج  اجراي 

 % 100 % 100 امتياز( 1)تا هاي مدرسهها و فعّاليّتبرنامه
تمهید مقدمات الزم جهت ثبت مناسب و دقیق  -

% طرح ها و برنامه ها و بایگانی  100فرآیند اجرای 
  آنها 

 - - سه ماهه

 علیپور 
 معاون مالی

 زاهدی
 معاون اجرایی

 بهزادفر
 فناوری مسئول

 زمانی و حاتمی
 معاون پژوهشی

 فتاحی
 اون آموزشیمع

 فرخی
 معاون فرهنگی

 تشكيل پرونده براي:

 مهر تشکیل پرونده کارکنان رسمی و غیر رسمی طبق آیین نامه  % 100 % 100 امتياز( 1)تا % كاركنان100
میلیون  3

 ریال
 حق ثبت

 زاهدی
 معاون اجرایی

 علیپور
 معاون مالی

 مهر رونده دانش آموزان طبق آیین نامه، بررسی و کنترل آنهاتشکیل پ % 100 % 100 امتياز( 1)تا  %دانش آموزان100
میلیون  6

 ریال
 حق ثبت

 زاهدی
 معاون اجرایی

 2)تا كاركنان %100يابي ساالنه با انعقاد قرارداد ارزش

 % 100 % 100 امتياز(
 تهیه فرمهای ارزشیابی ساالنه -
مدیر جهت عقد قرارداد  آگاهی بخشیبرگزاری جلسات -

 یارزشیاب

6/6/97 
 

- - 
 فتاحی

 معاون آموزشی
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 محورها ،معيارها ، زير معيارها و دامنه هاي استاندارد در مدل تعالي مديريت مدرسه

 11 نمون برگ

 ساالنه با کارکنانانعقاد قرارداد ارزشیابی -
ي به اسناد و مدارك جهت ارايه %100 در دسترس بودن

 % 100 % 100 امتياز( 1)تا موقع به مسئولين مافوق
اسناد و مدارک در پوشه های کد گذاری شده و قرار  بایگانی

 ه منظور سهولت دسترسیدادن آنها در کمد های مخصوص ب
 - - مهر

 زاهدی
 معاون اجرایی

ي مناسب از فناوري اطّالعات و ارتباطات در ثبت استفاده

 % 100 % 100 امتياز( 1)تا ها اسناد و گزارش100%
اسناد و  ثبت تمامی فعالیتها در سایت همگام و پرگار طبق -

 های ارسال شدهو آیین نامهدستورالعملها مطابق با 
الی  1/7/97

31/6/98 
- - 

 زاهدی
 معاون اجرایی

 پریسا حیدرزاده
 مسئول اجرایی

  بهزادفر
 فناوری مسئول

  امتياز وضع مورد انتظار  جمع امتياز  وضع موجود 35 جمع امتياز نمون برگ
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 اعظم پشمينه نام مدير: 4دبيرستان فرزانگان نام مدرسه : متوسطه اولي تحصيلي: دوره 13منطقه :  تهراناستان :

 مدارس متعالي نتايج مهم و برجسته مرتبط با دانش آموزان ، كاركنان واوليا را مورد توجه قرار داده و به آنها دست مي يابند . :نتايجمحور 

 

ف
دي

 ر

 ـــابيمعيار ارزيـ

از
متي

ف ا
سق

 

 زيرمعيار

 

 استاندارد

 ميزان  مطلوبيت

 ي ارزيابينحوه
 خيلي خوب

(2) 

 خوب

(5/1) 

 متوسط

(1) 

 ضعيف

(5/0) 

 خيلي ضعيف

(0) 

1 
هاي ارتباطات مهارتيتوسعه

 انساني و اخالقي
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 رضايت مندي از  فضاي اعتماد و اطمينان 

 

 مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اوليا

 

 وگو و شنيده شدن سخنانرضايت مندي از  ايجاد فرصت گفت

 مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 

 رضايت مندي از  سعه صدر و آرامش و شكيبايي كاركنان 

  مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 

 رضايت مندي از ايجاد مناسبات سازماني بر اساس كرامت انساني

 مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان 

 مصاحبه       اولياء 

 مصاحبه      دانش آموزان  و منابعرضايت مندي از امكان برخوداري از فرصت برابر استفاده از امكانات 
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 مصاحبه      كاركنان 

 

 رضايت مندي از شيوه هاي اطالع رساني ازفعاليت ها و برنامه ها و...

 مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان 

 مصاحبه       اولياء

2 
و تقويت مشاركت  توسعه 

 اركان سهيم و مؤثر
28 

 

 مندي از ايجاد فرصت مشاركت وتعامل رضايت

 مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 

 مندي از ايجاد فرصت جهت خرد جمعي و تصميم گيري جمعي در فعاليت هارضايت

 مصاحبه      دانش آموزان 

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء
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منظور از كادر اجرايي نيروهاي خدمه / سرايدار / آشپز / راننده و.... مي باشد - 10

 

ف
دي

 ر

 معيار  ارزيـابي

از
متي

ف ا
سق

 

 زير معيار

 

 استاندارد

 ميزان  مطلوبيت

 خيلي خوب ي ارزيابينحوه

(2) 

 خوب

(5/1) 

 متوسط

(1) 

 ضعيف

(5/0) 

 خيلي ضعيف

(0) 

   

به اشتراك گذاري دانش ذي نفعان نسبت به يكديگر و نسبت به مدرسه  از منديرضايت

 ش()مديريت دان

 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 رضايت مندي از پويايي ، نشاط و شادابي حاكم بر مدرسه

 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

3 
ي  خالقيت و توسعه

 فردي و سازمانينوآوري

24 

 مديريت كيفيت ميان كاركنان در جهت ارتقاء و بهبود مستمر باور به

 

 مصاحبه      كادر مديريتي 

 مصاحبه      معلمان 

 مصاحبه      10كادر اجرايي 

 ي خالقيت و ابتكارهاي ايجاد شده جهت ارايهمندي از فرصترضايت

 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 مندي از ميزان حمايت و استقبال از طرح هاي خالقانهرضايت

 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 مندي از كاربست نوآوري ها جهت بهبود عملكرد مدرسهرضايت

 مصاحبه      دانش آموزان

 بهمصاح      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

ر د ي ف
س معيار ارزيابي  ق ف  ام ت يا   زير معيار ز

 استاندارد

 ي ارزيابينحوه ميزان  مطلوبيت
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 خيلي خوب

(2) 

 خوب

(5/1) 

 متوسط

(1) 

 ضعيف

(5/0) 

 خيلي ضعيف

(0) 

   

 

 مندي از روند اصالح و بهبود برنامه هارضايت

 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      نانكارك

 مصاحبه      اولياء

 برقراري نظام انگيزش 4
 

 

 

مندي از  فرصت ايجاد شده براي بروز استعدادها ، توانايي ها و رضايت

 شايستگي ها

 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 

 س لياقت ها و شايستگي هامندي از سپردن مسئوليت ها براسارضايت
 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 

 مندي از تقدير و تشويق متناسب با عملكرد فردي يا جمعيرضايت
 مصاحبه      دانش آموزان

 مصاحبه      كاركنان

 مصاحبه      اولياء

 متياز مکتسبهمجموع ا 84 سقف  امتياز
  


