باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

وضع موجود

(خودارزیابی)

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

میزان اعتبار

اعتبار

محل تأمین

تشکیل کمیتۀ پژوهشی مدرسه

مسئول پیگیری

وضع مطلوب (زیر معیار ها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات
دعوت از دبیران عالقه مند
توجیه دبیران در ارتباط با فعالیتهای محوله

شناسایی،اولویت بندی ومستند سازی مسائل مدرسه با مشارکت
زمینه های مختلف (علمی-آموزشی ،فرهنگی-تربیتی ،بهداشت –

همایشها و نیازهای تربیتی جامعه

60%

75%

استفاده از پیشنهادات در حل مسایل با همکاری کمیته
پژوهشی

کاربست نتایج در حل مسائل و به کارگیری آن در برنامه ها

شناسایی مکانهای بازدید و مراکز علمی با توجه به نیاز
مستند سازی مطالعات فوق  ،ارائه و انتشار نتایج مطالعات برای

کارکنان

استفادۀ سایرین

هماهنگی بازدید و اردو ها ی علمی

برگزاری اردو و بازدید از مراکز علمی ،تحقیقاتی و مدارس موفق
برای کارکنان
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30000000ریال

مشارکت داوطلبانه مدیر و سایر کارکنان در مطالعات پژوهشی

در سایت

طول سال تحصیلی

سالمت  ،اداری – مالی ،تجهیزات و )...

تهیه فهرست پژوهشهای مدرسه و بارگذاری پژوهشها

کمک های مردمی

بستر سازی و توسعۀ فرهنگی مطالعه و پژوهش

کارکنان در

بررسی موضوعات پژوهشی روز با توجه به سمینارها و

مدیران و معاونین و دبیران

1

برگزاری جلسات هم اندیشی

باسمه تعالی

ب

ردیف

راهبرد(معیار)

آموزش تخصصی – حرفه ای و تبادل تجربه

وضع موجود

(خودارزیابی)

وضع مورد انتظار

زمان اجرا

مستند سازی محتوا و مباحث کارگاه های آموزشی

طول سال تحصیلی

برگزاری کارگاه های آموزشی  8ساعته (هر نفر  32ساعت آموزش)

60%

75%

آموزش فناوری

40000000ریال

برگزاری کارگاه آموزشی طراحی تفکر

میزان اعتبار

مجوز جهت صدور گواهینامه

فعال کردن گروههای درسی

اعتبار

تنظیم تقویم اجرایی و برنامه مدون کارگاه های آموزشی و اخذ

بارگذاری نتایج در سایت مدرسه

محل تأمین

تربیت

صوتی – تهیه و تکثیر بروشور –و)...

کمک های مردمی

آموزشی با محوریت مفاد اسناد تحولی و رویکرد نوین تعلیم و

(دعوت از استاد  -پذیرایی –تهیه کتاب  -امکانات

هم اندیشی و تبادل تجربه در گروه های درسی

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

 -2نسرین اکرمی

مهر و امضاء
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 -3انسیه مهری

 -4میترا خوشحال

مسئول پیگیری

نیازسنجی و تعیین سر فصلها و مباحث مورد نیاز کارگاه های

تمهید مقدمات برگزاری جلسات هم اندیشی

مدیران و معاونین و دبیران

2

وضع مطلوب (زیر معیار ها در باالترین حد استاندارد)

اقدامات

