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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


