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 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
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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
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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
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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
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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 


