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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
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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
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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


