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بروامٍ سر آمد 

 ادارٌ کل 

 مدرسٍ در آمًزش ارتقای

 

 فعالیت مىطقٍ 

  

 کیفیت بخطی بِ خذهبت آهَسضی ٍ پزٍرضی هذرسِ   اَداف کیفی  اَداف بروامٍ 

  ِرضذ ضبخع ّبی آهَسضی در هذرس 

  ضٌبسبیی ٍ حذف ببسدارًذُ ّبی کیفیت فزایٌذ آهَسش 

  تقَیت هذیزیت آهَسضگبّی  

  %011اًجبم طزح در حذ  اَداف کمی 

ضرح اجمالی از 

فرایىد اقدامات  

 ياحد آمًزضی

 مسًيل اجرا  زمان  اقدامات 

تذٍیي بزًبهِ کالس  –اقذاهبت توْیذی :تْیِ اهکبًبت آهَسضی  .0

تذٍیي بزًبهِ ّبی  –تْیِ رسبًِ ّبی آهَسضی هفیذ –هَضَعی 

 تطَیقی 

 اقذاهبت آهَسضی : .2

  ِدر سطح داًص آهَسی :تذٍیي بزًبهِ ّبی فَق بزًبه

–تذٍیي بزًبهِ راٌّوبی آهَسضی –هستوز ٍ تکویلی 

–تْیِ ٍ بزگشاری  آسهًَْبی آًالیي ٍ پیطزفت تحػیلی 

 اختػبظ سبعت –سبعت فَق بزًبهِ  04اختػبظ سهبى 

 اختػبظ سبعت فعبلیت آسهبیطگبّی  –پژٍّص 

  بزگشاری  –در سطح دبیزاى : تذٍیي کالسْبی آهَسضی

گزٍُ  –کتببْبیی در سهیٌِ هذیزیت کالس هسببقبت 

 –بزگشاری اًجوٌْبی علوی  –بٌذی ٍ کبر گزٍّی 

ٍ استفبدُ اس ضزکت در فعبلیتْبی بزٍى هذرسِ ای 

 ظزفیتْبی پژٍّطسزا ّب 

: بزگشاری ًوبیطگبّی اس جوالت اًگیشضی اقذاهبت فزٌّگ سبسی  .3

تذٍیي  –-بزگشاری طزحْبی هطبلعبتی ٍ ثبت  سهبى هطبلعِ  –

خَد ببٍری  –تذٍیي بزًبهِ ّبی هطبٍرُ ای  -طزحْبی رضذ افزیي

اخالقی )در –هذّبی –هْبرت سًذگی  –تطَیقی –َّیت یببی –

 دٍ سطح داًص آهَسی ٍ اٍلیب(

 :  ارسضیببیاقذاهبت  .4

  پبیص ًوزات داًص آهَساى ٍ ارتببط بب ٍلی 

  پبیص ٍ رغذ فعبلیت ّبی آهَسضی دبیزاى 

 

اس اٍل 

ضْزیَر تب 

پبیبى سبل 

 تحػیلی 

هذیزیت ٍ خبًن 

 دبیزاى 

اوجمه ايلیا ي وقص ارکان 

 مربیان 
 تبییذ اعتببر هَرد ًیبس – هلشٍهبت ّوکبری در تْیِ  – طزحْب تبییذ ٍ تػَیب 



مدرسٍ در 

اقدامات ياحد 

 آمًزضی 

  -بزرسی راّکبرّب ٍ تبییذ اًْب   – بزرسی طزفیتْبی هَجَد در هذرسِ ٍ بیزٍى اس آى  ضًرای دبیران 
 تبییذ اعتببر هَرد ًیبس  -بزرسی راّکبرّب ٍ تبییذ اًْب   –ضٌبسبیی ٍ تبییذ هَاد ٍ هلشٍهبت  ضًرای مدرسٍ 

ضًرای داوص 

 آمًزی 
    در اقذاهبت فزٌّگسبسی  ّوکبری در 

پیص بیىی وتایج 

حاصل از اجرای 

 اقدامات 

 ارتقبی کیفیت آهَسضی  (0

 ایجبد فزٌّگ کبر گزٍّی  (2

 خَد ببٍری ٍ رفتبر بز اسبس هْبرت سًذگی  (3

 ضٌبخت خَد ٍ تػوین گیزی بزای آیٌذُ  (4

 ایجبد ًگزضی بزتز ًسبت بِ خَد ٍ ایٌذُ ٍ هحیط  (5

  -ٍالیتوذار  –هسٍَلیت پذیز  –هَهي  –پزٍرش افزادی بز اسبس اخالق ضْزًٍذی  (6

 

ضاخص َا ي ساز 

ي کار وظارت ي 

 ارزیابی 

 ٍ ایجبد حسبسیت ًسبت بِ استفبدُ اسٍسبیل ٍ حفبظت اس آًْب  –پیگیزی ٍجَد تبییذات السم  .0

 اًجبم آهَسش بب اهکبًبت هَرد  تبییذ  .2

 ارسیببی طزحْب  .3

 هستٌذ سبسی فعبلیتْبی اًجبم ضذُ ٍ گشارش بِ هسئَل  .4

 

 


