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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


