باسمه تعالی

ب

ردیف

تهیه تراکت و بنر و بروشور
در دسترس بودن اهداف دوره ی تحصیلی برای همه ی کارکنان

%60

%75

نصب اهداف و گزیده های اسناد در سالن انتظار ،دفاتر
اداری و راهرو

طول سال تحصیلی

در دسترس بودن برنامه ی درسی ملی برای همه ی کارکنان

بار گذاری اسناد در سایت

2000000ریال

راهبرد(معیار)

همکاران

کمک های مردمی

دسترسی آسان به اسناد باالدستی

وضع موجود

(خودارزیابی)

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

همه ی کارکنان

قرار دادن اسناد در دسکتاب رایانه کالسها و دفتر

مسئول پیگیری

در دسترس بودن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای

تهیه بانک اطالعاتی اسناد جهت همکاران (لوح فشرده )

مدیر و معاونین

1

وضع مطلوب (زیر معیار ها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

در دسترس بودن مجمو عه مصوبات شورای عالی آموزش
و پرورش ویژه ی مدارس

آموزش و پرورش (ماموریت،چشم انداز )

پاسخ گویی کارکنان نسبت به چشم انداز آموزش و پرورش

%60
پاسخ گویی کارکنان در تحلیل نقش خود برای تحقق اسناد تحولی

4

%75

در اختیار گذاشتن سی دی

1000000ریال

استخراج و تکثیر وظایف کارکنان و توزیع آن

طول سال تحصیلی

معلمان

کمک های مردمی

آگاهی از مفاد مندرج در اسناد تحولی

پاسخ گویی کارکنان نسبت به ماموریت آموزش و پرورش

مدیر و معاونین و دبیران

2

توضیح و تبیین محتوای اسناد در جلسات شورای

باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

تدوین برنامه عملیاتی با استفاده از نظرات همکاران در

تعیین وضع موجود

تیم برنامه ریزی
اجرای خود ارزیابی

تعیین وضع مورد انتظار متناسب با تحلیل وضع موجود

بررسی و تحلیل نتایج
تعیین اقدامات بر اساس وضع مورد انتظار
تعیین مسئول اجرای اقدامات

%60

طول سال تحصیلی

تدوین برنامه ی عمل مدرسه

وضع موجود

(خودارزیابی)

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

تدوین چشم انداز مدرسه در راستای ماهیت و اهداف دوره

مسئول پیگیری

تشکیل تیم برنامه ریزی مدرسه

%75

تعیین زمان برای اجرای اقدامات

-

-

تعیین اعتبار مورد نیاز هر اقدام

اعضای تیم برنامه ریزی

3

وضع مطلوب (زیر معیار ها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

نظارت بر فرایند اجرای برنامه و خودارزیابی بر اساس سامانه ی
ارزیابی برنامه تعالی
تحلیل و بهره گیری از نتایج خودارزیابی در اجرای برنامه

مدرسه)

انداز و برنامه ی عمل

مدرسه (بر اساس چشم

تدوین میثاق نامه

5

تابستان

میثاق نامه اولیا

برنامه ریزی

%60

%75

-

-

اعضای تیم

4

میثاق نامه ی کارکنان
میثاق نامه ی دانش آموزان

تدوین میثاق نامه

باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

(خودارزیابی)

وضع موجود

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

مسئول پیگیری

وضع مطلوب (زیر معیار ها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات
اطالع رسانی مفاد چشم انداز مدرسه ،

کارکنان

میثاق نامه و برنامه عمل از طریق سایت مدرسه ،
اولیا و شورای دبیران و ...
اولیا

میثاق نامه ی مدرسه

کارکنان
دانش آموزان

آگاهی ذی نفغان ازمیثاق نامه

%60

طول سال تحصیلی

آگاهی ذی نفغان نسبت به چشم انداز ،برنامه ی عمل و

آگاهی ذی نفغان از چشم انداز

%75

اولیا

-

-

کارکنان
آگاهی ذی نفغان ازبرنامه ی عمل مدرسه

دانش آموزان
اولیا

نام و نام خانوادگی و امضاءتیم برنامه ریزی -1 :هاجر ناصحی
نام و نام خانوادگی مدیر :منیر میرزاخانی

 -2نسرین اکرمی

مهر و امضاء

6

 -3انسیه مهری

 -4میترا خوشحال

مدیر و معاونین و دبیران و دانش آموزان و اولیا

5

دانش آموزان

تراکت  ،بنر و قرائت در مراسم صبحگاه و جلسات

