برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن

شرکت دانش آموزان و مدرسه در طراحی الگوی پوشش
مناسب

%011

%011

-0تهیه چند مدل مانتو مناسب این سن
-2نظرسنجی از چند دانش آموز (رندمی)
-3انتخاب مدل مورد نظر اکثریت

شهریور
هیات
امنایی

خانم
شریف

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

را مورد ارزیابی قرار دهد.
-2با الگو گیری از سیره پیشوایان

-0تنظیم فرم همکاری اولیابامدرسه با توجه به تخصص
ایشان
-2تکمیل فرم توسط اولیا
-3استخراج اطالعات الزم
-4گروه بندی اولیا براساس کار گروهها
-5تعیین رئیس ودبیر هر کار گروه
-6برگزاری جلسات مربوط مربوط
-7اجرای مصوبات جلسات
-8گزارش کار گروه در جلسه ی انجمن
----------------------------0اطالع رسانی به اولیا توسط نامه
-2دریافت هزینه ی مربوطه از ولیا
-3واریز فیش و تحویل به اداره
-4تهیه مجله
-5تحویل به اولیا

دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

تشکیل کارگروههای مختلف – مشارکت والدین در
اجرای طرح آموزشی و پرورشی –

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.

---------------------------------اشتراک نشریه پیوند

-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

ارجاع دانش آموزان و دانش آموزان نیازمند مشاوره به
مرکز فرجام نیک

%01

%011

دانش آموزانی که نیازمند به مشاوره بیشتری هستند را با
معرفی نامه به مرکزفرجام برای پیگیری بیشتر بفرتیم.

مهر
0111111
مهر
مهر
مهر
طی سال
طی سال
طی سال
طی سال
---------مهر
مهر
مهر
هرماه
هرماه
هرماه
88
از /7/0

5111111
بر اساس هر
مصوبه
-------0111111
بر اساس
بخشنامه

خانم
شفاهی

خانم
شفاهی

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن

برگزاری حداقل یک دوره آموزش خانواده برای اولیا
(براساس موارد مطروحه در دفتر فعالیت های انجمن
اولیا)توسط مدرسین آموزش خانواده مورد تایید اداره
کل و منطقه

%011

%01

 5جلسه

در طول سال تحصیلی از آقای روستایی و اصالنی دعوت
بعمل می آید.

از 88/7/0

0101110111

خانم
محتشمی
پور

را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

-0برگزاری مسابقه کتابخوانی (سالم بر ابراهیم )
برگزاری مسابقات فرهنگی هنری دانش آموزان سراسر
کشور

% 41

آبان

%011

0101110111
-2اجرای مسابقات فرهنگی هنری

خانم
شریف

آذر

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

برگزاری بیستمین دوره فراخوان ملی پرسش مهر
ریاست جمهوری

%61

%011

-0اطالع رسانی موضوع فراخوان
آبان
-2برگزاری انشاء با موضوع فوق در کالسها

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
اقدامات

مورد

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
-0اطالع رسانی به دانش آموزان

معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن

برگزاری جشنواره توانایی مسابقات کتابخوانی سراسر
کشور

%51

%011

-2تهیه کتاب

آذر

201110111

خانم
شریف

-3برگزاری آزمو و انتخاب نفرات برتر

را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان

01111111

دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

-0برگزاری جشنواره غذا
برگزاری جشنواره های موضوعی (گلدسته سرو 0آیینه
زمان 0حمایت از کاالی ایرانی 0سوگواره شعر عاشورایی)

%21

%011

-2برگزاری جشنواره بالندگی

خانم
شریف و
خانم
شفاهی

بهمن
اسفند

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

بزرگداشت مناسبت های والیی در  85درصد مدارس
کشور

%51

%011

برگزاری مناسبت ها به صورت
الف :جشن در میالدها
ب :عزاداری در شهادت ها
ج:گفتمان دینی
د :امام شناسی

در طول سال

5101110111

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد

اجرای طرح امام شناسی مصباح الهدی

کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن

% 21

%011

بزرگداشت مقام امام هادی (ع) به صورت
الف  :بیان احادیث این
ب :پژوهش
ج:برگزاری مراسم شهادت و میالد

در طول سال

201110111

خانم
شریف

را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت

ساماندهی فعالیت های هیئت های مذهبی دانش
آموزی

برگزاری مراسم توسط مسئولین تشکل ها در قالب
هیئت های مربوطه

در طول سال

501110111

خانم
شریف

خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،
عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

برگزاری جلسات امر به معروف و نهی از منکر

-0بیان اهداف امام حسین (ع) ازقیام

مهر

-2مقاله نویسی در مورد واجب فراموش شده

بهمن

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد

برگزاری جلسات انتظار و مهدویت

برگزاری همایش مهدویت با حضور حاج آقا وافی

مهر

کننده ای را با تکیه بر منابع و

301110111

خانم
شریف

شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن
را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

اعزام فعالین نماز به مشهد مقدس

اعزام فعالین نماز و مناسبت ها به همراه مادر به مشهد

اردیبهشت

خانم
شریف

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

میقات الصاله (برگزارکنندگان نماز در اول وقت شرعی )

برگزاری نماز ساعت  02:31به دلیل عدم حضور امام جماعت
در اول وقت شرعی

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
اقدامات

مورد

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و

شناخت مرجعیت

شناخت مرجعیت

بهمن

خانم
شریف

شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن
را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

شرکت در نماز جمعه

شرکت در نماز جمعه

اسفند

301110111

خانم
شریف

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

برگزاری آموزش عملی نماز برای دانش آموزان متقاضی
برگزاری آموزش عملی نماز

در طول سال
خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و

شرکت دانش آموز در برنامه حفظ موضوعی آیات قرآن
کریم

ترغیب دانش آموزان به حفظ موضوعی

خانم
شریف

آذر

شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن
را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت

شرکت دانش آموزان در حفظ ترتیبی قرآن کریم

%41

%011

ترغیب دانش آموزان به شرکت در مسابقات حفظ ترتیبی

خانم
شریف

آذر

خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،
عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

شرکت در مسابقات درسهایی از قرآن

%51

%011

ترغیب وتشویق دانش آموزان به شرکت در مسابقات
درسهایی از قرآن

از آبان

0101110111

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و

شرکت مدارس در برنامه کرسی های تالوت محافل
استماع

%51

%011

برگزاری محفل انس با قرآن

آذر

0501110111

خانم
شریف

شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن
را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

گفتمان های دینی و قرآنی در بعضی از مناسبت ها

در طول سال

گفتمان های دینی و قرآنی

خانم
شریف

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و

-0مشخص شدن زنگ نماز در مدرسه

جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

از مهر
اندراج زنگ نماز در مدارس و داشتن امام جماعت و
نماز جماعت

-2حضور امام جماعت و برپایی نماز جماعت

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد

اطالع رسانی طرح ملی حفظ جزء 31

اجرای طرح ملی حفظ جزء سی قرآن کریم

خانم
شریف

آذر

کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن
را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

%51

%011

تالش در جهت فضا سازی نمازخانه

از مهر

طرح آستان ملکوت نماز خانه های برتر

501110111

خانم
شریف

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-0پایش اجرا به صورت ماهانه

-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

از مهر
مدیریت و راهبری ارزیابی از عملکرد مدارس دولتی
برنامه تعالی مدیریت مدرسه در دوره متوسطه

-2اصباح برنامه های آتی در صورت نیاز
%51

%011

شورای
مدرسه

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن

راهبری برگزاری نشست های تخصصی مدیران مشاوران
اولیاو دانش آموزان مستعد در خصوص معرفی رشته
های علوم انسانی و معارف اسالمی

%01

%011

حضور در مدارس دبیرستان های دوره اول و معرفی رشته
علوم انسانی بوسیله تراکت بروشور وفیلم

اردیبهشت
88

0101110111
(ایاب و
ذهاب)
و تکثیر
بروشور

خانم
محتشمی
پور

را مورد ارزیابی قرار دهد.

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،

مدیریت افزایش سهم دانش آموزان رشته علوم انسانی
درز پایه دهم

عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

حمایت و راهبری طرح بهبود فضا امکانات و تجهیزات
آموزشی دبیرستان های الزم التوجه

آشنایی دانش آموزان با رشته انسانی-نصب رشته ها در معرض دید دانش آموزان

در طول سال
تحصیلی

001110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع
مورد

معارف دینی ،در مواجهه با پرسش
ها و مسائل ،پاسخ های متقاعد
کننده ای را با تکیه بر منابع و
شواهد دینی ارائه کند و تاثیر آن

تعلیم و تربیت اعتقادبی ،عبادی و اخالقی

را مورد ارزیابی قرار دهد.
-2با الگو گیری از سیره پیشوایان
دینی ،نقش ایشان را در احیای
دین و ترسیم آینده بشریت
(جامعه ،عدل ،مهدوی ،عدالت
خواهی ،ظلم ستیزی ،صلح جویی،
عمران و آبادی) تبیین کند و
داللت های آن را در موقعیت های
مختلف زندگی فردی و اجتماعی
به کار گیرد.
-3با باور به ظرفیت های قرآن و
جاودانگی دین اسالم (جامعیت،
ثبات ،سازگاری با فطرت پویایی
نسبت به نیازهای حال وآینده)
قادر است ازآن برای حل نمونه ای
از مسائل دنیای امروز استفاده
کند.

%51

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

-1بادرک وجه استداللی و عقالنی
مدیریت توانمند سازی دبیران و مدیران دوره دوم
متوسطه در اجرای برنامه درسی

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

%011

-0تهیه فرم نظر سنجی درخصوص موضوعات مورد نیاز
-2دریافت نظر همکاران
-3جمع بندی و اولویت بندی
-4تعیین زمان برگزاری کارگاهها
-5تعیین مدرس هر کارگاه
-6تعیین مکان هر کارگاه
-7برگزاری کارگاه
 -8اجرای درس پژوهی
-8بازدید از کالس همکاران توسط مدیر 0معاون آموزشی0
پشتیبان و دبیران همتا

ههر
مهر
آبان
بر اساس
مصوبه
شورای
مدرسه
طبق جدول
تنظیمی

میزان
اعتبار

21111111

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

خانم
شفاهی

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان
ساحت

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

محل
اقدامات

زمان اجرا

میزان اعتبار

انتظار

تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1با مطالعه آثار و مسائل حوزه
هنر(رابطه هنر با  :فناوری ،
اقتصاد،فرهنگ ،اخالق )...آن ها را

شرکت در کالسهای قصه گویی دارالقرآن

%51

%011

اعزام دانش آموزان پایه دهم در کالسهای قصه گویی

اسفند

0201110111

براساس اصول زیبایی شناسی و

خانم
شریف

تعلیم و تربیت زیبایی شناسی و هنری

ارزشی ،نقش و تاثیر آن را بر خود
و جامعه ارزیابی کند.
-2با به کار گیری قدرت تخیل و
ذوق هنری ،اثری فرهنگی هنری را
خلق کند و آن را براساس

مدیریت و راهبری تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های
مدارس متوسطه دوره دوم

%51

%011

آماده کردن سایت و ویدئوپروژکتورخرید پرده برای نمازخانهنصب ویدئو در نمازخانه-خرید مانیتور فلت

در طول سال
تحصیلی

31011110111

خانم
محتشمی
پور

معیارهای زیبایی شناسی مورد
ارزیابی قرار دهد.
-3با انتخاب و بررسی آثار
فرهنگی هنری برمبنای اصول

حمایت و راهبری طرح بهبود فضا امکانات و تجهیزات
آموزشی دبیرستان های الزم التوجه

%51

%011

تهیه کتاب برای کتابخانه-تعمیر نیمکت ها و خرید گچ برای تخته

در طول سال
تحصیلی

0101110111

خانم
محتشمی
پور

ارزشی و زیبایی شناسی  ،نقش
هنر را به عنوان زبان مشترک میان
انسان ها در بستر زمان و مکان
تبیین نماید.

دولتی مدیریت و راهبری ارزیابی از عملکرد مدارس بر
اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه در دوره متوسطه

%21

%011

ارزیابی برنامه تعالی توسط همکاران-ارزیابی توسط یکی از بازرسین تعالی

درطول سال
تحصیلی

501110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

-1عوامل

فرهنگی

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع
مورد

سالمت وتوانایی جسمانی ،روانی،
اجتماعی ومعنوی خود را شناسایی

%21

زمان اجرا

انتظار

اجتماعی،

اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر

اقدامات

ارزیابی برنامه تعالی توسط همکارانمدیریت دولتی و راهبری ارزیابی از عملکرد مدارس
براساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه در دوره متوسطه

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

%011

-ارزیابی توسط یکی از بازرسین تعالی

در طول سال
تحصیلی

میزان
اعتبار

501110111

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری
خانم
محتشمی
پور

کند و با به کارگیری راهبردهای
زندگی شایسته ،به الگوی رفتاری
پایداری دست یابد.

تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

-2بامشارکت در طرح ها و برنامه
های

بهبود

سبک

زندگی،

تفریحات سالم ،تربیت بدنی و

مدیریت و راهبری برگزاری مسابقات جشنواره ها و
المپیادهای دوره متوسطه
%21

ورزش ،سالم سازی محیط زیست و
عام المنفعه مسئولیت های خویش

%011

-0طرح در شورای دبیران
-2تشویق دانش آموزان جهت شرکت
-3برگزاری جلسات آموزشی و آماده سازی دانش آموزان
-4ثبت نام دانش آموزان
-5اعزام دانش آموز
-6تشویق دانش آموزان در صورت کسب موفقیت

در طول سال
تحصیلی

21111111

خانم
شریف
و خانم
شفاهی

را نسبت به حفظ آفریننده های
خداوند و سالمت خود،خانواده
وجامعه

انجام

دهدو

میزان

تاثیرگذاری آن را ارزیابی کند.
-3بامطالعه مسائل و مشکالت
محیط زیست در سطح ملی و
جهانی و شناخت کارکرد نهادهای
اجتماعی،به عنوان دوستدار و
فعال زیست محیطی برای اصالح و
بهبود پایدار آن ایفای نقش کند.

حمایت و راهبری طرح بهبود فضا 0امکانات و تجهیزات
آموزشی دبیرستان الزم التوجه

آماه کردن سایت و ویدئوپروژکتور و خرید پردهتعویض مانیتورهاتعمیر کامپیوترهاتهیه کتاب وگچ-برد آموزشی

درطول سال
تحصیلی

4101110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

-1عوامل

فرهنگی

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

اجتماعی،

اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر
سالمت وتوانایی جسمانی ،روانی،

دریافت کارت واکس از تمامی دانش آموزانتکمیل سالمت دانش آموزان پایه دهم

%81

%011

اجتماعی ومعنوی خود را شناسایی

خانم
محتشمی
پور

مهرماه
-بررسی علت تحویل ندادن دانش آموزان

کند و با به کارگیری راهبردهای
زندگی شایسته ،به الگوی رفتاری
پایداری دست یابد.

تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

-2بامشارکت در طرح ها و برنامه
های

بهبود

سبک

زندگی،

تفریحات سالم ،تربیت بدنی و
ورزش ،سالم سازی محیط زیست و
عام المنفعه مسئولیت های خویش

-قرص های آن سه شنبه ویتامین  Dیکشنبهآموزش دانش آموزان مدارس در راستای ارتقاء سالمت
جسمی و روحی دانش آموزان با اولویت آموزش با
اولویت آموزش تغذبه سالم و مکمل یاری با قرص آهن و
ویتامین D

%01

%011

درطول سال
تحصیلی

001110111

-مطالب آموزشی در برد کالس و سالن

خانم
محتشمی
پور

را نسبت به حفظ آفریننده های
خداوند و سالمت خود،خانواده
وجامعه

انجام

دهدو

میزان

تاثیرگذاری آن را ارزیابی کند.
-3بامطالعه مسائل و مشکالت
محیط زیست در سطح ملی و
جهانی و شناخت کارکرد نهادهای
اجتماعی،به عنوان دوستدار و
فعال زیست محیطی برای اصالح
و بهبود پایدار آن ایفای نقش
کند.

اطالع رسانی در رابطه با جشنواره نوجوان سالمجشنواره نوجوان سالم در دو بخش خالقیت و ابتکارات
مدرسه ای

%01

%011
-جهت دادن تحقیقات دانش آموزان به سمت نوجوان سالم

زمان دریافت
بخشنامه

5110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

-1عوامل

فرهنگی

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

اجتماعی،
-سخنرانی دانش آموزان در زمینه آسیب

اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر
سالمت وتوانایی جسمانی ،روانی،
اجتماعی ومعنوی خود را شناسایی
کند و با به کارگیری راهبردهای

آموزش پیشگیری رشد مدار با محوریت درس برنامه
های راهنمای آموزش پیشگیری (طرح مدارس عاری از
خطر)

%01

%011

در طول سال
تحصیلی

خانم
محتشمی
پور

-جهت دادن تحقیات به سمت پیشگیری

زندگی شایسته ،به الگوی رفتاری
پایداری دست یابد.

تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

-2بامشارکت در طرح ها و برنامه
های

بهبود

سبک

زندگی،

تفریحات سالم ،تربیت بدنی و
ورزش ،سالم سازی محیط زیست و

%01

%011

برپایی نمایشگاه سیار پیشگیری

نصب بروشور وتراکت در زمینه آسیب هانمایشگاه کتاب در زمینه آسیب ها-به نمایش در آوردن تحقیقات در این زمینه

هفته مبارزه
با اعتیاد

001110111

خانم
محتشمی
پور

عام المنفعه مسئولیت های خویش
را نسبت به حفظ آفریننده های
خداوند و سالمت خود،خانواده
وجامعه

انجام

دهدو

میزان

تاثیرگذاری آن را ارزیابی کند.
-3بامطالعه مسائل و مشکالت
محیط زیست در سطح ملی و
جهانی و شناخت کارکرد نهادهای
اجتماعی،به عنوان دوستدار و
فعال زیست محیطی برای اصالح
و بهبود پایدار آن ایفای نقش
کند.

مراسم هفته مبارزه با اعتیاد و آسیب های اجتماعی

%01

%011

جمع آوری اطالعاتی در زمینه اعتیاد توسط سفیرانسالمت

هفته مبارزه
با اعتیاد

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

-1عوامل

فرهنگی

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

اجتماعی،

اقتصادی و سیاسی تاثیر گذار بر
سالمت وتوانایی جسمانی ،روانی،
اجتماعی ومعنوی خود را شناسایی

مدارس مراقب (بارویکرد پیشگیری اجتماع محور)

%01

%011

مقاله های جمع آوری شده توسط دانش آموزان در کالسدرس مورد بحث قرار گیرد.

خانم
محتشمی
پور

هفته اعتیاد

کند و با به کارگیری راهبردهای
زندگی شایسته ،به الگوی رفتاری
پایداری دست یابد.

تعلیم و تربیت زیستی و بدنی

-2بامشارکت در طرح ها و برنامه
های

بهبود

سبک

زندگی،

تفریحات سالم ،تربیت بدنی و

نظارت بربهداشت محیط و پایگاه تغذیه سالم مدارس

%51

%011

کنترل و نظارت برپایگاه تغذیه سالم

خانم
شریف

از مهر

ورزش ،سالم سازی محیط زیست و
عام المنفعه مسئولیت های خویش
را نسبت به حفظ آفریننده های
خداوند و سالمت خود،خانواده
وجامعه

انجام

دهدو

تهیه بسته های آموزشی بهداشتی مکمل ویژه بلوغ
دختران دانش آموز

میزان

تاثیرگذاری آن را ارزیابی کند.
-3بامطالعه مسائل و مشکالت
محیط زیست در سطح ملی و
جهانی و شناخت کارکرد نهادهای
اجتماعی،به عنوان دوستدار و
فعال زیست محیطی برای اصالح
و بهبود پایدار آن ایفای نقش
کند.

برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دختران دانش آموزو
والدین آنها

%01

%011

تهیه بروشور در زمیه ایدزتهیه بروشور در زمینه آهن و D-تهیه بروشو در زمینه توانایی حل مساله

0101110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
اقدامات

مورد

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

-0برگزاری یادواره شهدا

-1با تحلیل و ارزیابی الگوها و
روابط حاکم برپدیده ها ی انسانی

ارائه طرح های موفق آموزشی و پرورشی در زمینه
فعالیت های دفتر انجمن و نشریه پیوند

%41

%011

بهمن
 -2برگزاری مسابقه اولیا از مجالت پیوند

،طبیعی (آیات الهی )وحل مسائل

3101110111

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری
خانم
شریف
خانم
شفاهی

ریاضی از مدل سازی برای شناخت
و حل مسائل واقعی زندگی

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

استفاده کند.
-2طی یک فرایند کار مشارکتی
در سطح مدرسه ،ایده ها و یافته

برگزاری طرح  51111نمایشگاه کتاب در 51111
مدرسه

%51

%011

برگزاری نمایشگاه کتاب در هفته کتابخوانی و دهه فجر

آبان و بهمن

خانم
شریف

های علمی – فناورانه را درباره یک
موضوع مطالعه و آزمایش کند و
یافته های خود را با رعایت اخالق
علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه
کند.
-3با بهره گیری از سواد فناوری و
بررسی وضعیت آینده  /تحوالت
علمی و فناوری ،ایده خود را
درقلب یک طرح یا محصول ارائه
کند.

اجرای طرح تجهیز و بروز رسانی کتابخانه های کالسی

%51

%011

-0آماده سازی مکان کتابخانه
-2تشویق دانش آموزان به اهداء یا قرض یکساله کتاب در
کالس به همکالسی های خود
 -3تعیین نماینده کتابخانه در هر کالس جهت تجهیز
کتابخانه کالسی
-4تهیه لیستی از کتابهای هر کالس جهت بهره برداری

خانم
شریف و
خانم
شفاهی
مهر

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1با تحلیل و ارزیابی الگوها و
روابط حاکم برپدیده ها ی انسانی

%41

،طبیعی (آیات الهی )وحل مسائل
ریاضی از مدل سازی برای شناخت

%011

اجرای طرح تجهیز و بروز رسانی کتابخانه ها

و حل مسائل واقعی زندگی

-0همکاری اعضاء انجمن در بروز رسانی و تجهیز کتابخانه

آبان

-2تهیه کتابهای درخواستی دانش آموزان

آذر

2101110111

خانم
شریف

استفاده کند.

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

-2طی یک فرایند کار مشارکتی

-0برگزاری کارگاه هنری (موسیقی)

در سطح مدرسه ،ایده ها و یافته
های علمی – فناورانه را درباره یک
موضوع مطالعه و آزمایش کند و

برگزاری کارگاه های فرهنگی 0هنری 0مهارتی و ورزشی
در کانون مدرسه

%51

%011

-2برگزاری کارگاه ورزشی(مسابقات المپیاد ورزشی)
از مهر

501110111

خانم
شریف و
خانم
شفاهی

-3برگزاری کالس های کارآفرینی و مهارتی

یافته های خود را با رعایت اخالق
علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه
کند.

-0برگزاری همایش مهدویت

-3با بهره گیری از سواد فناوری و
بررسی وضعیت آینده  /تحوالت
علمی و فناوری ،ایده خود را
درقلب یک طرح یا محصول ارائه
کند.

%31
برنامه ریزی و برگزاری همایش ها 0جشن ها و مناسبت
های ملی و مذهبی

%011

-2برگزاری جشنواره شب یلدا
-3برگزاری جشنواره بالندگی
-4بزرگاشت مناسبت های ملی و مذهبی

از آبان

5101110111

خانم
شریف

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

-1با تحلیل و ارزیابی الگوها و
روابط حاکم برپدیده ها ی انسانی
،طبیعی (آیات الهی )وحل مسائل
ریاضی از مدل سازی برای شناخت

شرکت دانش آموزان و فرهنگیان در مسابقات قرآن 0
عترت و نماز در  4مرحله آموزشگاه 0منطقه  0استان
وکشور

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

%011

%51

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

ترغیب دانش آموزان به شرکت در مسابقات قرآن و عترت و
نماز

از آبان

میزان
اعتبار

501110111

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

خانم
شریف

و حل مسائل واقعی زندگی
استفاده کند.

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

-2طی یک فرایند کار مشارکتی
در سطح مدرسه ،ایده ها و یافته
های علمی – فناورانه را درباره یک

برگزاری کالسهای توانمندسازی جهت شرکت در
مسابقات قرآن  0نماز و عترت

0

4

تشکیل کالس های توانمندسازی برای شرکت کنندگان در
مسابقات

خانم
شریف

آذر

موضوع مطالعه و آزمایش کند و
یافته های خود را با رعایت اخالق
علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه
کند.
-3با بهره گیری از سواد فناوری و
بررسی وضعیت آینده  /تحوالت
علمی و فناوری ،ایده خود را
درقلب یک طرح یا محصول ارائه
کند.

مدیریت توانمندسازی دبیران و مدیران دوره دوم
متوسطه در اجرای برنامه درسی

%51

%011

-0تهیه فرم نظر سنجی درخصوص موضوعات مورد نیاز
-2دریافت نظر همکاران
-3جمع بندی و اولویت بندی
-4تعیین زمان برگزاری کارگاهها
-5تعیین مدرس هر کارگاه
-6تعیین مکان هر کارگاه
-7برگزاری کارگاه
 -8اجرای درس پژوهی
-8بازدید از کالس همکاران توسط مدیر 0معاون آموزشی0
پشتیبان و دبیران همتا

مهر
مهر
آبان
بر اساس
مصوبه
شورای
مدرسه
طبق جدول
تنظیمی

2101110111

خانم
شفاهی

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

-1با تحلیل و ارزیابی الگوها و
روابط حاکم برپدیده ها ی انسانی
،طبیعی (آیات الهی )وحل مسائل

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

مدیریت و راهبری تجهیز آزمایشگاه ها و کارگاه های
مدارس دوره دوم متوسطه

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع

وضع موجود

مورد

(خودارزیابی)

%01

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

اقدامات

میزان

زمان اجرا

اعتبار

انتظار

%011

ریاضی از مدل سازی برای شناخت

-0آماده کردن سایت و ویدئو پروژکتور ها برای استفاده
دانش آموزان
-2خرید پرده  0عدد
-3تعویض مانیتورها
-4تعمیر کامپیوترها

درطول سال
تحصیلی

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری
خانم
محتشمی
پور

3101110111

و حل مسائل واقعی زندگی

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

استفاده کند.
-2طی یک فرایند کار مشارکتی
در سطح مدرسه ،ایده ها و یافته
های علمی – فناورانه را درباره یک

راهبری آموزش مدیران منتخب دوره ی دوم متوسط
استان ها در زمینه ی پیگیری جذب دانش آموزان الز
التعلیم شناسایی شده

-

-

-

-

-

-

موضوع مطالعه و آزمایش کند و
یافته های خود را با رعایت اخالق
علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه
کند.
-3با بهره گیری از سواد فناوری و
بررسی وضعیت آینده  /تحوالت
علمی و فناوری ،ایده خود را
درقلب یک طرح یا محصول ارائه
کند.

مدیریت شناسایی اسمی و فراهم آوردن زمینه الزم
برای جذب و نگهداشت افراد بازمانده و تارک تحصیل

-

-

-

-

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

-1با تحلیل و ارزیابی الگوها و
روابط حاکم برپدیده ها ی انسانی
،طبیعی (آیات الهی )وحل مسائل
ریاضی از مدل سازی برای شناخت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

مدیریت افزایش سهم دانش آموزان رشته های تحصیلی
ریاضی فیزیک و معارف اسالمی و کاهش سهم رشته
های تجربی و انسانی شاخه نظری وافزایش هنرجویان
شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع

وضع موجود

مورد

(خودارزیابی)

-

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

اقدامات

میزان

زمان اجرا

اعتبار

انتظار

-

-

-

-

محل
تامین
اعتبار

-

مسئول
پیگیری

-

و حل مسائل واقعی زندگی
استفاده کند.

تعلیم و تربیت علمی و فناورانه

-2طی یک فرایند کار مشارکتی
در سطح مدرسه ،ایده ها و یافته
های علمی – فناورانه را درباره یک

حمایت و راهبری طرح بهبود فضا امکانات و تجهیزات
آموزشی دبیرستان های الزم التوجه

-

-

-

-

-

-

موضوع مطالعه و آزمایش کند و
یافته های خود را با رعایت اخالق
علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه
کند.
-3با بهره گیری از سواد فناوری و
بررسی وضعیت آینده  /تحوالت
علمی و فناوری ،ایده خود را
درقلب یک طرح یا محصول ارائه
کند.

مدیریت و راهبری کارگاه های آموزشی توانمندسازی
برای مدیران و معاونان مدارس متوسطه در خصوص
تدوین برنامه عملیاتی

-

-

-

-

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع
مورد

روابط حاکم برپدیده ها ی انسانی
،طبیعی (آیات الهی )وحل مسائل

حمایت و تقویت گروه آموزشی

%011

ریاضی از مدل سازی برای شناخت
و حل مسائل واقعی زندگی
استفاده کند.

تعلیم و تربیت علمی وفناورانه

-2طی یک فرایند کار مشارکتی
در سطح مدرسه ،ایده ها و یافته
های علمی – فناورانه را درباره یک

مدیریت و راهبری برگزاری مسابقات جشنواره ها و
المپیادهای دوره متوسطه

%21

%011

موضوع مطالعه و آزمایش کند و

کند.

-0گروه بندی دبیران براساس دروس همنام
-2تعیین زمان برگزاری جلسات
-3تشکیل جلسات
-4تکمیل فرم مربوطه و تعیین مصوبات
-5اجرای مصوبات
-6تشکیل انجمن های علمی
-7برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای انجمن ها
-0طرح در شورای دبیران
-2تشویق دانش آموزان جهت شرکت
-3برگزاری جلسات آموزشی و آماده سازی دانش آموزان
-4ثبت نام دانش آموزان
-5اعزام دانش آموز
-6تشویق دانش آموزان در صورت کسب موفقیت

مهر
مهر
هر دو ماه
هر دو ماه
طول سال
تحصیلی

در طول سال
تحصیلی

میزان
اعتبار

401110111

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

خانم
شفاهی

بر اساس
مصوبه
301110111

2101110111

خانم
شریف
و خانم
شفاهی

-حضوردر مدارس دوره اول و معرفی رشته های علوم انسانی

یافته های خود را با رعایت اخالق
علمی در سطح فرا مدرسه ای ارائه

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

-1با تحلیل و ارزیابی الگوها و
%51

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

راهبری برگزاری نشست های تخصصی مدیران مشاوران
اولیاو دانش آموزان مستعد در خصوص معرفی رشته
های علوم انسانی و معارف اسالمی

%01

%011

-تهیه بروشور در زمینه معرفی رشته انسانی

اردیبهشت
88

0101110111

خانم
محتشمی
پور

-تهیه فیلم و معرفی رشته انسانی

-3با بهره گیری از سواد فناوری و
بررسی وضعیت آینده  /تحوالت

-آشنایی دانش آموزان با رشته انسانی

علمی و فناوری ،ایده خود را
درقلب یک طرح یا محصول ارائه
کند.

مدیریت افزایش سهم دانش آموزان رشته علوم انسانی
در پایه دهم

%51

%011

در طول سال
-نصب معرفی رشته ها در معرض دید

001110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان
ساحت

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع

وضع موجود

مورد

(خودارزیابی)

اقدامات

میزان

زمان اجرا

اعتبار

انتظار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1با شناخت حقوق و مسئولیت های
خود در زندگی اجتماعی – سیاسی -
مسائل جامعه (مشکالت وآسیب های
اجتماعی ،زیست محیطی و )...را
شناسایی کند و وظایف خود را برای

توانمندسازی و آموزش اعضای شورای مدرسه 0معلمان
و اعضای شورا و مجلس دانش آموزی و تقویت تعامالت
بین مدرسه ای

-

-

-

-

-

-

-

حل آنها در راستای حفظ امنیت و
منافع ملی ،وحدت و انسجام اجتماعی
انجام دهد.

تعلیم و تربیت اجتاعی و سیاسی

-2با بهره گیری ازشیوه کنش اقناعی
در تعامالت اجتماعی ،سیاسی ،
مهارت گفتگو ومشارکت سازنده در
فعالیتهای جمعی ومدیریت مشارکتی
را تجربه کند.
-3با تحلیل سازو کارهای تکوین،
تداوم و تغییر زندگی اجتماعی –

تشکیل انجمن مدارس (برگزاری انتخابات برگزاری
جلسات – ارسال گزارش بر اساس دفتر فعالیتهای
انجمن اولیا

%51

%011

سیاسی ،موقعیت مکانی /زمانی را
انتخاب کند و وظایف ومسئولیت های
اجتماعی سیاسی مترتب بر آن را در
سطح خانوادگی  ،محلی و بین الملی

-0ارائه فرم اعالم آمادگی اولیا جهت عضویت در انجمن اولیا
و مربیان مدرسه-2.تکمیل فرم توسط اولیا
 -3استخراج اسامی متقاضیان
 -4دعوت از متاضیان جهت بیان طرح ها و توانمندی های
خود-5 .تعیین زمان و مکان و تمهیدات الزم دیگر از جمله
هدایا و پذیرایی در شورای مدرسه
-6ارائه دعوت نامه به اولیا -7 .برگزاری جلسه
-8ارائه گزارش های الزم و اجرای برنامه های پیش بینی
شده
 -8تقدیر از اعضای انجمن سال گذشته
-01برگزاری انتخابات و تعیین هیئت رئیسه جدید
 -00برگزاری جلسات ماهانه و ارائه گزارش به منطقه

مهر

3101110111

خانم
شفاهی

طول سال تحصیلی

انجام دهد
-4با تحلیل و ارزیابی فرهنگ وتمدن
ایرانی اسالمی و سیر تحول آن  ،روش
هایی را برای صیانت وگسترش این
فرهنگ وتعامل میان فرهنگی در
سطح ملی و بین المللی پیشنهاد کند.

%01
اجرای طرح همیاران مشاور

%011

دانش آموزانی به عنوان همیار مشاور انتخاب شده و بدون
حضور مشاور به راهنمایی دوستان خود بپردازند.

در طول سال
تحصیلی

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان
ساحت

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
اقدامات

مورد

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1با شناخت حقوق و مسئولیت های
خود در زندگی اجتماعی – سیاسی -
مسائل جامعه (مشکالت وآسیب های
اجتماعی ،زیست محیطی و )...را

%011

%01

از دانش آموزان عالقه مند در طرح همیار مشاور انتخاب
می کنیم

در طول سال
تحصیلی

خانم
محتشمی
پور

طرح همیاران مشاور (همایش توجیهی)

شناسایی کند و وظایف خود را برای
حل آنها در راستای حفظ امنیت و
منافع ملی ،وحدت و انسجام اجتماعی
انجام دهد.

تعلیم و تربیت اجتاعی و سیاسی

-2با بهره گیری ازشیوه کنش اقناعی
در تعامالت اجتماعی ،سیاسی ،
مهارت گفتگو ومشارکت سازنده در
فعالیتهای جمعی ومدیریت مشارکتی

1

شرکت در نماز جمعه

2مورد

شرکت در نماز جمعه

اسفند

501110111

خانم
شریف

را تجربه کند.
-3با تحلیل سازو کارهای تکوین،
تداوم و تغییر زندگی اجتماعی –
سیاسی ،موقعیت مکانی /زمانی را
انتخاب کند و وظایف ومسئولیت های
اجتماعی سیاسی مترتب بر آن را در
سطح خانوادگی  ،محلی و بین الملی
انجام دهد
-4با تحلیل و ارزیابی فرهنگ وتمدن
ایرانی اسالمی و سیر تحول آن  ،روش
هایی را برای صیانت وگسترش این
فرهنگ وتعامل میان فرهنگی در
سطح ملی و بین المللی پیشنهاد کند.

ارزیابی برنامه تعالی توسط همکارانمدیریت دولتی و راهبری ارزیابی از عملکرد مدارس
براساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه در دوره متوسطه

%01

%011

-ارزیابی توسط یکی از بازرسین تعالی

درطول سال
تحصیلی

501110111

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان
ساحت

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع
مورد

اقدامات

زمان اجرا

انتظار

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1با شناخت حقوق و مسئولیت های
خود در زندگی اجتماعی – سیاسی -
مسائل جامعه (مشکالت وآسیب های
اجتماعی ،زیست محیطی و )...را
شناسایی کند و وظایف خود را برای

راهبری برگزاری نشست های تخصصی مدیران مشاوران
اولیا و دانش آموان مستعد در خصوص معرفی رشته
های علوم انسانی و معارف اسالمی

%01

%011

حضور در مدارس دوره اول دبیرستان دوره اول و عرفی رشته
علوم انسانی به همراه بروشور

اردبهشت
88

0101110111

خانم
محتشمی
پور

حل آنها در راستای حفظ امنیت و
منافع ملی ،وحدت و انسجام اجتماعی
انجام دهد.

تعلیم و تربیت اجتاعی و سیاسی

-2با بهره گیری ازشیوه کنش اقناعی
در تعامالت اجتماعی ،سیاسی ،
مهارت گفتگو ومشارکت سازنده در
فعالیتهای جمعی ومدیریت مشارکتی
را تجربه کند.
-3با تحلیل سازو کارهای تکوین،
تداوم و تغییر زندگی اجتماعی –
سیاسی ،موقعیت مکانی /زمانی را
انتخاب کند و وظایف ومسئولیت های
اجتماعی سیاسی مترتب بر آن را در
سطح خانوادگی  ،محلی و بین الملی
انجام دهد
-4با تحلیل و ارزیابی فرهنگ وتمدن
ایرانی اسالمی و سیر تحول آن  ،روش
هایی را برای صیانت وگسترش این
فرهنگ وتعامل میان فرهنگی در
سطح ملی و بین المللی پیشنهاد کند.

مدیریت افزایش سهم دانش آموزان رشته علوم انسانی
در پایه دهم

%51

%011

آشنایی دانش آموزان با رشته انسانی-نصب معرفی رشته ها در معرض دید دانش آموزان

001110111
طول سال

خانم
محتشمی
پور

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان
ساحت

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع

وضع موجود

مورد

(خودارزیابی)

خود در زندگی اجتماعی – سیاسی -
مسائل جامعه (مشکالت وآسیب های
اجتماعی ،زیست محیطی و )...را

حمایت و تقویت گروه آموشی

%011

شناسایی کند و وظایف خود را برای
حل آنها در راستای حفظ امنیت و
منافع ملی ،وحدت و انسجام اجتماعی

تعلیم و تربیت اجتاعی و سیاسی

انجام دهد.
-2با بهره گیری ازشیوه کنش اقناعی
در تعامالت اجتماعی ،سیاسی ،
مهارت گفتگو ومشارکت سازنده در

مدیریت توانمند سازی دبیران و مدیران دوره دوم
متوسطه در اجرای برنامه درسی

فعالیتهای جمعی ومدیریت مشارکتی
را تجربه کند.

%51

اقدامات

میزان

زمان اجرا

اعتبار

انتظار

-1با شناخت حقوق و مسئولیت های

%51

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

%011

-3با تحلیل سازو کارهای تکوین،
تداوم و تغییر زندگی اجتماعی –
سیاسی ،موقعیت مکانی /زمانی را
انتخاب کند و وظایف ومسئولیت های

-0گروه بندی دبیران براساس دروس همنام
-2تعیین زمان برگزاری جلسات
-3تشکیل جلسات
-4تکمیل فرم مربوطه و تعیین مصوبات
-5اجرای مصوبات
-6تشکیل انجمن های علمی
-7برگزاری نمایشگاه از فعالیتهای انجمن ها
-0تهیه فرم نظر سنجی درخصوص موضوعات مورد نیاز
-2دریافت نظر همکاران
-3جمع بندی و اولویت بندی
-4تعیین زمان برگزاری کارگاهها
-5تعیین مدرس هر کارگاه
-6تعیین مکان هر کارگاه
-7برگزاری کارگاه
 -8اجرای درس پژوهی
-8بازدید از کالس همکاران توسط مدیر 0معاون آموزشی0
پشتیبان و دبیران همتا

مهر
مهر
هر دو ماه
هر دو ماه
طول سال
تحصیلی

مهر
مهر
آبان
بر اساس
مصوبه
شورای
مدرسه

محل
تامین
اعتبار

401110111

مسئول
پیگیری

خانم
شفاهی

بر اساس
مصوبه
301110111

خانم
شفاهی

2101110111

طبق جدول
تنظیمی

اجتماعی سیاسی مترتب بر آن را در
سطح خانوادگی  ،محلی و بین الملی
انجام دهد
-4با تحلیل و ارزیابی فرهنگ وتمدن
ایرانی اسالمی و سیر تحول آن  ،روش
هایی را برای صیانت وگسترش این
فرهنگ وتعامل میان فرهنگی در
سطح ملی و بین المللی پیشنهاد کند.

آموزش مخاطبین (دانش آموزان 0مربی و والدین همان
دانش آموزان)

-

-

-

-

-

-

-

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

وضع

وضع موجود

مورد

(خودارزیابی)

اقدامات

میزان

زمان اجرا

اعتبار

انتظار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری

-1بادرک ابعاد و روند شکل گیری
مسائل و تحوالت اقتصادی در
فضای واقعی و مجازی ،الگوی
رفتار اقتصادی خودخانواده و

مدیریت شناسایی اسمی و فراهم آوردن زمینه الزم
برای جذب و نگهداشت افراد بازمانده و تارک تحصیل

-

-

-

-

-

-

جامعه را بررسی کند و روش هایی
برای تدبیر معاش حالل بکار گیرد.

تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای

- 2باشناسایی تحوالت عرصه
اشتغال و سرمایه گذاری ،صالحیت
های حرفه ای خود را ارزیابی و
برای کسب و کار و نقش آفرینی

مدیریت افزایش سهم انش آموزن رشته های تحصیلی
ریاضی فیزیک و معارف اسالمی و کاهش سهم رشته
های تجربی و انسانی شاخه نظری و افزایش هنرجویان
شاخه های فنی و حرفه ای و کاردانش

-

-

اقتصادی در آینده برنامه ریزی
کند.
-3باشناخت عمومی از بخش ها و
سیاسات های کالن اقتصادی و
درک رفتارهای مثبت و منفی
بازیگران اقتصادی در سطح ملی و
فرا ملی تاثیر آن را برمسائل
اقتصادی جامعه تحلیل کند.

مدیریت توانمند سازی دبیران و مدیران دوره دوم
متوسطه در اجرای برنامه درسی
%51

%011

-

-0تهیه فرم نظر سنجی درخصوص موضوعات مورد نیاز
-2دریافت نظر همکاران
-3جمع بندی و اولویت بندی
-4تعیین زمان برگزاری کارگاهها
-5تعیین مدرس هر کارگاه
-6تعیین مکان هر کارگاه
-7برگزاری کارگاه
 -8اجرای درس پژوهی
-8بازدید از کالس همکاران توسط مدیر 0معاون آموزشی0
پشتیبان و دبیران همتا

-

مهر
مهر
آبان
بر اساس
مصوبه
شورای
مدرسه
طبق جدول
تنظیمی

-

2101110111

-

-

خانم
شفاهی

برنامه عملیاتی بر اساس برنامه تعالی مدیریت مدرسه
استان :تهران
عنوان

منطقه 4:

اهداف مصوبه دوره

ساحت

دوره تحصیلی  :متوسطه دوم
فعالیت های مرتبط

وضع موجود
(خودارزیابی)

نام مدرسه  :فرهنگ آل یاسین
وضع
مورد

اقدامات

-1بادرک ابعاد و روند شکل گیری
مسائل و تحوالت اقتصادی در
فضای واقعی و مجازی ،الگوی
رفتار اقتصادی خودخانواده و

تهیه بسته های آموزشی

زمان اجرا

انتظار
-0ایجاد بانک نمونه سواالت امتحانی
-2تهیه تولید محتواهای آموزشی

%71

نام مدیر :توران ضیاءمطلق

طول سال
تحصیلی

میزان
اعتبار

محل
تامین
اعتبار

مسئول
پیگیری
خانم
شفاهی

501110111

%011

جامعه را بررسی کند و روش هایی

تعلیم و تربیت اقتصادی و حرفه ای

برای تدبیر معاش حالل بکار گیرد.
- 2باشناسایی تحوالت عرصه
اشتغال و سرمایه گذاری ،صالحیت
های حرفه ای خود را ارزیابی و
برای کسب و کار و نقش آفرینی
اقتصادی در آینده برنامه ریزی
کند.
-3باشناخت عمومی از بخش ها و
سیاسات های کالن اقتصادی و
درک رفتارهای مثبت و منفی
بازیگران اقتصادی در سطح ملی و
فرا ملی تاثیر آن را برمسائل
اقتصادی جامعه تحلیل کند.

برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی ویژه زنان
فرهنگی

%21

%011

-0تهیه فرم نظر سنجی درخصوص موضوعات مورد نیاز
-2دریافت نظر همکاران
-3جمع بندی و اولویت بندی
-4تعیین زمان برگزاری کارگاهها
-5تعیین مدرس هر کارگاه
-6تعیین مکان هر کارگاه
-7برگزاری کارگاه

مهر
مهر
آبان
بر اساس
مصوبه
شورای
مدرسه

2101110111

خانم
شفاهی

