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 تعالی بسمه

 مقدمه

آنها رسالت دشوار الگوسازی در ابعاد  های مهم و البته پیچیده، بیش از گذشته در توسعه جوامع نقش آفرینی می نمایند. هایی با رسالت عنوان سازمانه مدارس ب 

دانش آموزان و معلمان را در اختیار خود دارند تا با تکیه بر ها و سرمایه های ارزشمندی چون  عهده دارند . مدارس فرصت مختلف را برای نیل به یک جامعه آرمانی بر

موریت آنها را طلب می نماید . مدارس أ. این فرصت مهم و حیاتی اهتمام جدی به انجام وظایف و مآرمانی تر ایفای نقش نمایندبرنامه ها، در ساختن جامعه ای هر چه 

م مناسب برای یادگیری و پیشرفت حداکثری را برای دانش آموزان فراهم آورند. چنین موقعیتی راهبردی است مستمر، زیست بوبا تالش باید با درک نقش خطیر خود و 

به همین د . کید می نمایأتکارآمدی های آینده آفرین، برای نیل به اثربخشی و  عنوان یک کارکرد مدیریتی، بر ضرورت نظارت و پایش پیوسته عملکرد این سازمانه که ب

نیا های آموزشی در د های آموزشی، همواره به شکلی در دستور کار نظام کیفیت فعالیت های مدارس در جهت تضمین و توسعه کیفیت بخشی به فعالیتمناسبت نیز

 کیفیت افزایی آموزشیو چالش های  ، طرح تعالی مدیریت مدرسه  نیز در جهت پاسخگویی به دغدغهر طرح های متعدد همسو با این نیازبوده است . در کشور ما عالوه ب

در مرحله اجرا قرار جموعه ای از مدارس در سراسر کشور و اکنون در ملی در وزارت آموزش و پرورش مطرح عنوان یک سیاست اصوه مدارس، در طی سالیان اخیر ب

 باید برای آزمون موفقیت آمیز مورد حمایت همهعنوان یک ظرفیت کمکی در جهت نیل به کیفیت بخشی آموزشی تلقی می شود که ه این فرصت مغتنم ب .گرفته است

مقام عالی وزارت، متولی ارزیابی بیرونی مدارس تحت پوشش طرح تعالی مدیریت  42/6/4931مورخ  442111که با ابالغ رسمی  فرهنگیان جانبه قرار گیرد . دانشگاه

ژه دبیر و شورای سیاست گذاری ویه ، بل با عناصر دست اندرکار اصلی طرحتا با تعامعنوان یک رسالت ارزشمند، وظیفه خود می داند ه ، بتعیین گردیده استمدرسه 

ود در فرایند ، فرصتی برای انجام مناسب تعهدات مقرر خدر دانشگاه، مدیران و معلمان مدارس مجری، صاحب نظران و دیگر عوامل، کمیته علمی ارزیابی مستقرطرح

های مدارس در طی حضور  ای ارزیابی مدارس تحت پوشش، تمهید شرایط الزم برای انجام یک ارزیابی دقیق و منصفانه از تالش. برنامه دانشگاه برارزیابی فراهم سازد
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،  یعنوان اصلی ترین عوامل ارزشیابه . بدون تردید نیل به این مقصود عمال در گرو همت ارزیابان و ناظران طرح  در مدرسه است که بمدرسه است در طرح تعالی مدیریت

. این چنین است که اهتمام بر برگزاری کارآمد اولین دوره تربیت مدرسان ارزیابی طرح با همکاری عوامل ت این فعالیت برعهده خواهند داشتنقشی بی بدیل در موفقی

لیت به وئقابل ذکر است از زمانی که این مس گردد.رای ارزیابی مورد نظر مهیا شورای سیاست گذاری بعمل آمده و امید می رود با انجام این فعالیت مهم، بستر مناسب ب

شده که همه هدف آن دانشگاه سپرده شد، تاکنون جلسات متعددی با حضور عوامل و دست اندرکان و بویژه مدیران درگیر در اجرای طرح در دوره های مختلف برگزار 

که  ، ویرایش اول راهنمای ارزیابیبوده است. براین اساس به یک ارزیابی مستند و معتبر نشانگرهای ارزیابی برای نیلشاخص ها و کمک به عینی  نمودن هر چه بیشتر 

 قرار یت افراد دست اندرکاربرگرفته از اصل طرح و به همراه تالش دانشگاه برای دقیق سازی فرایند مذکور است به شرح پیش رو تقدیم می گردد با آن امید که مورد عنا

 ، بتواند به سمت  نیل به تکامل  و اعتبار هر چه بیشتر حرکت نماید.  ل هر چه بیشتر نظرات آنانو اعما گرفته و با دریافت

افشان معاون قایان مهندس زرآثر ؤمحمدی سرپرست محترم دانشگاه نسبت به موضوع و همکاری و حمایت م مهر در خاتمه جا دارد از عنایت و پشتیبانی آقای دکتر

  و ؤول دبیرخانه ارزیابی در دانشگاه، جمشید احمدی مسآموزش متوسطه اولشورای سیاستگذاری طرح، دکتر محبی مدیرکل محترم  و دبیرمحترم آموزش متوسطه 

ج تالش نتای منقبتی در تدوین این مجموعه تقدیر و تشکر نمایم. با آن امید که صفیان، سلطانی نژاد، زواره و ،کیا، صالحی منؤ، مها مسگرزاده همکاری ارزشمند خانم

    موثر و مقبول واقع شود . ،های انجام گرفته

 دکتر رضا ساکی                                                                                                                                                                                                                            

 نگیانمعاون پژوهش و فناوری دانشگاه فره                                                                                                                                                                                                   

                                                 4931بهمن                                                                                                                                                                                   

 



  

3 
 

 

 

 

 

تعالی مدارس تحت پوشش برنامه ارزیابی انداردهایاستشاخص ها و  محورها،  

 مدیریت مدرسه
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 نامه ي عملتدوين بر (1

 

 مالک ارزيابي  

یاز
امت

ف 
سق

 

 استاندارد شاخص ها

  میزان امتیاز

مجموع 

 امتیاز 

 

 ابزار ارزيابي
 همکتسب سقف

 

 

بااه  دسترسااي اسااانتااا  ااه میاازان  -1

باااراي مانماااان و اسااا اد باااا  دساااتي 

در مدرساااه هاااراه  شاااد  کارک اااان 

 است؟

2 

 اهدهمش   52/0 مجلد نسخه1 س د تحول ب یادين -1

 مشاهده  52/0 نسخه مجلد1 )خالصه(درسي مني  برنامه ي  -2

نسخه مجلد1 اهداف دور  تحصیني  -3  52/0  مشاهده  

 مشاهده  52/0 نسخه مجلد1 پرورش  مصوبات شوراي عالي اموزش و -4

مضامین قابل رؤيت بودن  -5

س د تحول  از محتوايکنیدي 

ي ب یادين و اهداف دور 

-یني در مدرسه براي ذيتحص

 شامل:نفاان 

 مشاهده  2/0 نصب و قرار داشتن در فضای مناسب و خوانا بودن کارک ان

 مشاهده  52/0 نصب و قرار داشتن در فضای مناسب و خوانا بودن دانش اموزان

 مشاهده  52/0 نصب و قرار داشتن در فضای مناسب و خوانا بودن اولیا

 

 و ماااااونین مااادير   میااازان  اااه تاااا -2

 در م اادر  مفاااد بااه نساابت کارک ااان

 دارند؟ اگاهي تحول  س د 

4 

 لتحو س د  در م در  مفاداگاهي مدير و مااونین از   -1

   5 خوب
معیارهای چک 

 لیست
  1 متوسط

  2/0 ضعیف

 یکس د تحول ) در م در  مفاد اگاهي کارک ان از   -2

 )سوم کارکنان

  5 خوب
عیارهای چک م

 لیست
  1 متوسط

  2/0 ضعیف

 

و    شااا  اناااداز  میااازان   اااه تاااا -3

 هاااااي اسااااترات ي و هااااا  مأمورياااات

 است؟ شد    تایین و تبیین مدرسه

6 

مستمر تی  برنامه ريزي   مشارکت هاال و تشکیل و-1

 ارزيابينظارت و 
  5 ماه یک جلسه هر

 
 بررسی مستندات

 بررسی مستندات   1 نصب در مکان های مناسب مدرسه   تدوين  ش  انداز-2

 بررسی مستندات  1 نصب در مکان های مناسب تدوين ماموريت  مدرسه    -3

 هاي ت و کیفیت ماموريت ها و استرات يجامای -4

 تدوين شد  براي مدرسه

 بررسی مستندات   1 متناسب با ویژگی های مدرسه در سند

 
 

  1 ماهیت دوره های تحصیلیمتناسب با 
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محتواي برنامه مدوّن سا نه  گونه  -4

 است؟ 
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  5 درصد شاخص ها براساس چارچوب برنامه ابالغ شده100 کیفیت خود ارزيابي انجام شد  -1
  

 مصاحبه و مستندات

 

 
 : تایین وضع موجود مت اسب با-2

  1 نتایج خود ارزیابی

  1 ا براساس برنامه ابالغ شدهدرصد شاخص ه100

 :مت اسب با تایین وضع مورد انتظار-3
مصاحبه و     1 قابلیت های مدرسه

  1 درصد شاخص ها بر اساس چارچوب برنامه ابالغ شده 100 مستندات

 تایین اقدامات اجرايي-4

   2/1 نوآور موثر و

 

 مستندات مصاحبه و

 
  2/1 ساس چارچوب برنامه ابالغ شدهدرصد شاخص ها بر ا 100

گا  میزان   ه تا -2 اان ذي ساااازي ا  نف

 طحس با مت اسب )کارکنان، اولیا و دانش آموزان(

 ها استرات ي مأموريت  به نسبت انان درک

 شااد  انجام مدرسااه يسااا نه ي برنامه و

 است؟

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

اموزش از طريق تشکیل -1

جنسات اموزشي  تولید لوح 

  بروشور  هضاي مجازي هشرد 

 و... به: 

 بررسی مستندات   1 استفاده از حداقل یکی از شیوه های آموزش دانش اموزان

 مستندات بررسی  1 آموزش های شیوه از یکی حداقل از باستفاده کارک ان

 اولیا
 آموزش های شیوه از یکی حداقل از استفاده

 مستندات بررسی  1

برنامه سا نه   مااونین از ماموريت ها واگاهي مدير و  -2

 استرات ي هاي مدرسه و

  3 خوب
 مصاحبه 

 
  5 متوسط

  1 ضعیف

 برنامه سا نه و  اگاهي کارک ان  از ماموريت ها و -3

 )یک سوم کارکنان(استرات ي هاي مدرسه 

 

  5 خوب

  1 متوسط مصاحبه 

  2/0 ضعیف

 

 

 جهت مدرسااه  نامه میثاق یزان م  ه تا-6

 فادم اجراي به نساابت نفاان ذي ب دي پاي

 است؟ شد  تدوين ان
6 

تدوين  تایین و مشارکت در-1

 محورهاي میثاق نامه

   1 درصد100 دانش اموزان

 
 
 
 
 

 مصاحبه ومستندات

 
 

 کارک ان
 درصد100

1  

  1 درصد100 اولیا

 اگاهي از مفاد میثاق نامه-2

 

 

 دانش اموزان
  1 درصد100

 کارک ان
 درصد100

1  
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 اولیا

 درصد100
1  

 
 
 

 

 
 

 تا  ه میزان از ابزار م اسب نظارت و-7

ارزيابي از اجراي برنامه سا نه مدرسه  بهر  

 گیري شد  است؟
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  مالک ها و ابزارهاي تدوين و ت ظی   هار وب-1

  سه توسط تی  برنامه ريزيارزيابي از برنامه سا نه  مدر

 نظارت وارزيابي مدرسه 

   5 خوب

  1 متوسط بررسی مستندات

  2/0 ضعیف

نظارت بر هراي د اجراي برنامه و ارزيابي صحیح و به  -2

 موقع

  5 خوب

  1 متوسط بررسی مستندات

  /.2 ضعیف

 تحنیل نتايج حاصل از ارزيابي-3

  5 خوب

  1 متوسط رسی اقداماتبر

  2/0 ضعیف

 بازنگري در برنامه سا نه  گیري از نتايج حاصنه وبهر  -4

  5 خوب

  1 متوسط بررسی اقدامات

  2/0 ضعیف
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 توساه توانم دي ها و مشارکت نیروي انساني (2

 

 مالک ارزيابي

یاز
امت

ف 
سق

 

 استاندارد شاخص ها

 میزان امتیاز
موع مج

 امتیاز

ابزار انداز  

 همکتسب سقف گیري

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسااتر م اسااب توساااه میاازان تااا  ااه  -1

پااا وهش هاااراه   و مطالااااه هره ااا 

 شد  است؟
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 هاي مختنف جهتتشکیل گروههاي پ وهشي در زمی ه -1

 هاي پ وهشيانجام هاالیت
   1 حداقل یک گروه پژوهشی

مستندات تشکیل 

گروه و صورت 

 جلسات

ش اسايي  اولويت ب دي و مست دسازي مسائل مبتال به -2

 هاي پ وهشي کارک انمدرسه با مشارکت تی 
 بررسی مستندات   5 (2/0مورد )هر مورد  4

 در انجام مطالااتمشارکت داوطنبانه مدير و کارک ان  -3

و تطبیقي مرتبط با  درس پژوهی(-)اقدام پژوهیپ وهشي 

 مطالاات ه نتايجاموزش و پرورش و ارائ

 

درصد کارکنان طبق موارد مندرج  20تا  10از 

 درهمین شاخص
1    

 

 مصاحبه و

 بررسی نتایج

 

درصد کارکنان طبق موارد مندرج   00تا  21از 

 درهمین شاخص
5   

درصد کارکنان طبق موارد مندرج  01بیش از 

 درهمین شاخص
3   

-و بهر  ايبومي  م طقه ها با شرايطمت اسب سازي ياهته -4

 گیري در مدرسه

 هرمورد ا امتیاز

 
5   

بررسی هر یک از 

موارد پژوهش 

 شده

 مست دسازي مطالاات هوق و انتشار براي استفاد  سايرين  -5

 )حداقل دو مورد در هر سطح(. 

  1 چاپ در: نشریات داخلی مدرسه

 

 

بررسی و مشاهده 

 مستندات

 

  5 چاپ در: نشریات منطقه

چاپ یا پذیرش در: نشریات علمی، ترویجی و 

 مجالت رشد
3  

  4 چاپ یا پذیرش در: مجالت علمی وپژوهشی

برگزاري بازديد و اردو از مراکز عنمي  تحقیقاتي و  -6

 مدارس موهق  براي کارک ان 
   1 حداقل دو مورد اردو یا بازدید با حضور کارکنان

مصاحبه و 

 مجوزها
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 جهااات اهااازايش  اااه اقاااداماتي  -2

مدرسااااه انجااااام  شااااوراي وريبهاااار 

 شد  است؟
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تشکیل م ظ  جنسات شوراي مدرسه براساس مصوبات -1

 شوراي عالي اموزش و پرورش 
   5 (52/0جلسه )هرجلسه  0حداقل 

مصاحبه و 

 صورت جلسات

   3 ت ثبت شدهنوع نظرا یريگسازي و  تصمی حضور هاال و موثر اعضا در تصمی -2
بررسی محتوای 

 صورت جلسات

یت توزیع مسئولمشارکت اعضا در تحقق و اجراي مصوبات )-3

 (در بین اعضا و نقش آفرینی هر یک از آنها در مسئولیت

 2/1 درصد اعضا 00تا 

  

بررسی محتوای 

مصوبات و 

ری پیگی–مصاحبه 

در اثربخشی 

 مصوبات
 3 درصد اعضا 00بیش از 

 

 

 

 

 جهااات اهااازايش  اااه اقاااداماتي -3

انجاااام   شاااوراي دبیاااران  وريبهااار 

 9 شد  است؟

 وباتمص براساس  شوراي دبیران جنسات م ظ  تشکیل-1

 و پرورش اموزش عالي شوراي

 جلسه 0حداقل )

 (52/0 هرجلسه
5   

بررسی صورت 

جلسات و 

 مصاحبه

 

 شرکت و حضور موثر-2

 

 

   3 درصد معلمان 00بیش از 
 بررسی صورت

 جلسات

بررسي مسائل مه  و اساسي مدرسه و اتخاذ تصمیمات -3

 م اسب
 تنوع و اهمیت مسایل مطرح شده

 

5   
مصاحبه و بررسی 

 صورت جلسات

   1 ثبت مصوبات شورا در همه صورت جلسات ثبت مصوبات شورا-4
بررسی صورت 

 جلسات

 پیگیري و اجراي مصوبات-5

 2/0 درصد مصوبات 20تا  30

  
هده اقدامات مشا

 و مصاحبه
 1 درصد مصوبات  00تا  21

 5 درصد مصوبات 00بیش از 



  

9 
 

 

 

 

 

 

 

 تخصصااي امااوزش میاازان تااا  ااه -4

 انجاااام تجرباااه و تباااادل ايحرهاااه–

 شد  است؟

8 

هاي تایین سرهصل ها و مباحث مورد نیاز کارگا -1

 اموزشي  از ابتداي سال تحصیني با مشارکت کارک ان
 بررسی مستندات   1 (52/0کارگاه آموزشی )هر مورد  4حداقل 

هاي ت ظی  تقوي  اجرايي و  برنامه مدون کارگا -2

 اموزشي و جنسات ه  انديشي کارک ان

کارگاه یا جلسه هم اندیشی  4تقویم اجرایی برای 

 (52/0)هر مورد 
 بررسی مستندات   1

 و انديشي کارک ان برگزاري جنسات اموزشي و ه -3

 گیري از نظرات کارش اسان و صاحب نظرانبهر 
   5 (2/0مورد )هرمورد  4

صورت جلسات 

 ومصاحبه

هاي اموزشي و جنسات ه  مست د سازي مباحث کارگا -4

 انديشي کارک ان
  5 (2/0مورد )هرمورد  4

 

 بررسی اسناد

  1 (52/0جلسه )هرجلسه4 هاي درسي در مدرسه تشکیل جنسات گرو -5
رت جلسات و صو

 مستندات

  1 (52/0مورد )هرمورد  4 هاي درسيعمنیاتي کردن مصوبات جنسات گرو -6
صورت جلسات و 

 مستندات

 

 

 

اقاااداماتي جهااات اهااازايش   اااه -5

تربیتاااي  و نقاااش راه ماااايي تحصااایني

 کارک ان انجام شد  است؟

 

 

 

 

 

 

 

9 

برگزاري جنسات اموزشي با محوريت مباحث عنمي  -1

بیتي  دي ي و روان ش اسي رشد براي کنیه اخالقي  تر

 کارک ان 

  5 (2/0جلسه )هرجلسه  4حداقل 

 

صورت جلسات و 

 مستندات

ش اسايي دانش اموزان در مارض اهت تحصیني و تالش -2

 در جهت رهع مشکل انها 

 2/0 درصد دانش آموزان شناسایی شده 100ثبت اساسی 
 

فهرست اسامی و 

 2/0 رفع افت تحصیلی اقدام برای مستندات

اموزان در مارض مشکالت تربیتي و ش اسايي دانش-3

 ارجاع انها به مراجع ذي ربط

درصد دانش آموزان دارای مشکل  100شناسایی 

 تربیتی
1  

فهرست اسامی و 

 مستندات

ان گیري از نظر انارتباط با مشاوران  متخصصان و  بهر -4

 ي دانش اموزانجهت حل مشکالت تربیتي/ تحصین

 

 مورد ارتباط 4حداقل 

 (2/0)هر مورد 
5   

 

مصاحبه و 

 مستندات

ايجاد جوّ رواني امن و اطمی ان بخش به م ظور تشکیل -5

 جنسات مشاور  اي 
 رضایت دانش آموزان

1 

 
 مشاهده و مصاحبه  

مست دسازي و ثبت تجارب کارک ان در حل مسائل و -6

 وزشي دانش اموزانمشکالت اخالقي  تربیتي و ام
   5 درصد تجربه ها 100ثبت 

 

 بررسی مستندات
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 رقابت هايعرصه مدرسه در میزان تا  ه-6

 ورحض (قبل و سال جاري تحصیني درسال)

 داشته است؟ موهق

 

 

 

21 

ها و مسابقات )عنمي  استقبال و شرکت در جش وار -1

 هره گي  ه ري و ورزشي و...( 

 1 ارکناندرصد ک 00تا  50از 
  

نامه اداری/ 

تقدیرنامه/ 

 5 درصد کارکنان 00بیش از  مستندات

 موهقیت درکسب رتبه در سطح م طقه -2

 5 رتبه اول

  

نامه اداری/ 

تقدیرنامه/ 

 مستندات

 2/1 رتبه دوم

 2/0 رتبه سوم

 موهقیت درکسب رتبه درسطح استان-3

 3 رتبه اول

 

 

نامه اداری/ 

قدیرنامه/ ت

 مستندات

 

 5 رتبه دوم

 1 رتبه سوم

 موهقیت درکسب رتبه در سطح کشور-4

 2 رتبه اول

 

نامه اداری/ 

تقدیرنامه/ 

 مستندات

 2/5 رتبه دوم

 2/1 رتبه سوم
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 يادگیري-استقرار نظام ياددهي (3

 

 ر ارزيابيابزا
مجموع 

 امتیاز

 میزان امتیاز

 شاخص ها استاندارد

یاز
امت

ف 
سق

 

 مالک ارزيابي
 سقف همکتسب

 

 مستندات 

)فرم نظارت 

 کالس(

 

 5 
 

 (2/0جلسه )هرجلسه 4

جنسات ه   هاي اموزشي کوتا  مدت وبرگزاري دور -1

به  انديشي در زمی ه روش هاي تدريس جهت ت ظی  و

 کارگیري طرح درس هاي م اطف

9 

 اقااداماتي بااه م ظااور هاادايت  ااه -1

 بهباااود جهااات در دبیاااران راهباااري و

 اموزشااااااي کیفیاااااات و ارتقاااااااي

 است؟انجام شد   وپرورشي

 

 مستندات

)فرم نظارت  

 کالس(

 معلماندرصد  20 5 
حضور و نظارت از پیش تایین شد  اهراد مجرب  متخصص  -2

 و مرتبط  بررسي طرح درس  نظارت بر هراي د تدريس
 درصد معلمان 20باالتر از  4 

 

 مستندات

)فرم نظارت  

 کالس(

 درصد معلمان 20 5 

 ارائه بازخورد م اسب از نتايج بازديد و ارائه راهکار  زم -3

 درصد معلمان 20باالتر از  4 

 مشاهده

 

 2/0  کتابخانه )تناسب با گروه سنی و حوزه های یادگیری( 

هراه  اوردن تجهیزات و ابزار اموزشي  پرورشي و -1

يادگیري  مت اسب با تاداد  -ي  زم در هراي د ياددهيورزش

 هاي متشکنه دانش اموزيگرو 

1.5 

 

 و تجهیااازات هضاااا از میااازان تا اااه -2

 و پرورشاااااي اموزشاااااي  م اساااااب

 گیري شد  است؟بهر  ورزشي

 

 

 

 

 

2/0  مشاهده  نمازخانه ) تناسب تجهیزات با موقعیت یادگیری( 

2/0  مشاهده  تناسب تجهیزات با مواد درسی(آزمایشگاه  ) 

2/0  مشاهده  کارگاه )تناسب تجهیزات با مواد درسی( 

2/0  مشاهده  وسایل ورزشی )متناسب با برنامه درسی تربیت بدنی( 

  مستندات

 
 

 1 
درصد ازکل دانش 52استفاده هر  کتابخانه )

 (52/0آموزان
 استفاد  مطنوب از هضا و تجهیزات -2

 

 

 
 1  مستندات

برگزاری روزانه نماز جماعت و فعالیت های  نمازخانه )

 تربیتی مرتبط (-آموزشی
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  ها با برنامه درسی ( آزمایشگاه )تناسب فعالیت 1  مشاهده

 

 
 کارگاه )تناسب فعالیتها با برنامه درسی ( 1  مشاهده 

 1  مشاهده
تربیت  یتناسب فعالیتها با برنامه درس) وسایل ورزشی

 بدنی(

 

  مشاهده

 تولیدات

 

 امتیاز( 1دانش آموزان  )هرمورد  5 
 تولیدکاراهزارهاي اموزشي توسط-1

12.5 

تاااا  اااه میااازان از کاراهزارهااااي  -3

اموزشاااي و پرورشاااي تولیاااد شاااد    

 گیري شد  است؟بهر 

 امتیاز(1کارکنان )هرمورد 5 

 

مشاهده و 

 مصاحبه

 امتیاز( 1د دانش آموزان )هرمور 5 

 گیري از دست ساز  هاي:بهر  -2
 امتیاز( 1معلمان )هرمورد  5 

مشاهده/ 

 عکس/ فیلم
 امتیاز( 2/1دو مورد نمایشگاه )هر مورد  3 

برگزاري نمايشگاهي از دست ساز  ها  ابزار اموزشي و -3

 محتواي تولید شد  دانش اموزان و کارک ان

 

مشاهده تارنما 

 و مستندات

 2/0  تارنمای مدرسه 
 مارهي دست ساز  ها در -4

 
 2/0  نشریه داخلی 

 2/0  نشریه منطقه و یا فرامنطقه ای 

 

مشاهده و 

 مستندات

 

 ايجاد  توساه وتجهیز هضا وکالس هاي هوشم د-1 بر اساس دستورالعمل هوشمندسازی مدارس 1 

11 

 اقاااااااداماتي جهااااااات  اااااااه -4

 سوکااااال مدرسااااه هوشم دسااااازي

 انجام شد  است؟

 
 

 مستندات
 (0.2هر جلسه )سه جلسه آموزشی  1.5 

برگزاري دور  هاي اموزشي جهت استفاد  از قابنیتهاي   -2

 ايجاد شد  درمسیر هوشم د سازي مدرسه براي کارک ان

 
 

 مستندات
 (0.2سه جلسه آموزشی هر جلسه  1.5 

اي هبرگزاري دور  هاي اموزشي جهت استفاد  از قابنیت -3

 ايجاد شد  در مسیر هوشم د سازي مدرسه دانش اموزان 

 

مشاهده و 

مصاحبه و 

 مستندات

 

 درصد دبیران 20تا  30 1 
استفاد  م اسب و هوشم دانه و حداکثري از ه اوري  -4

يادگیري توسط -اطالعات و ارتباطات در هراي د ياددهي

 دبیران 

 درصد دبیران 00تا  20 5 

 درصد دبیران 00از بیش  3 

 درصد دانش آموزان 20تا  30 1   
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مصاحبه و 

 مستندات

 

 درصد دانش آموزان 00تا  20 5 

استفاد  م اسب و هوشم دانه و حداکثري از ه اوري  -5

 يادگیري در هراي د-اطالعات و ارتباطات در هراي د ياددهي

 موزاندرصد دانش آ 00بیش از  3  توسط دانش اموزان 

 
 

مشاهده طرح 

درس ها/ 

 مستندات

 

 2/0  درصد معلمان 20تا  30 

 سا نه
گیري بهر -1

مانمان از طرح 

 درسهاي: 

12 

 

 

 

 

 روش هاااااي از میاااازان تااااا  ااااه -5

-يااااددهي در هراي اااد هااااال و خاااالق

 گیري شد  است؟بهر   يادگیري

 درصد معلمان 00تا  20 1 

 2/1  ماندرصد معل 00بیش از  

 2/0  درصد معلمان 20تا  30 

 درصد معلمان 00تا  20 1  روزانه

 2/1  درصد معلمان 00بیش از  

 

مشاهده 

تدریس/ 

مصاحبه با 

 دانش آموزان

 درصد معلمان 30تا  50 1 

-به کارگیري روشهاي هاال و خالق در هراي د ياددهي -2

 يادگیري

 

 رصد معلماند 20تا  31 5 

 درصد معلمان  00تا  21 3 

 درصد معلمان  01بیش از  4 

 
 

مشاهده 

تدریس معلم 

و مطابقت آن 

با طرح درس/ 

 مصاحبه

 درصد معلمان 30تا  50 1 

 تسنط مانمان برکالس داري و اجراي طرح درس  -3

 درصد معلمان 20تا  31 5 

 ندرصد معلما  00تا  21 3 

 درصد معلمان  01بیش از  4 

مشاهده / 

 مستندات
 اموزش راهبردهاي مطالاه و يادگیري به دانش اموزان -4 امتیاز( 2/0جلسه )هر جلسه  5 1  

 

مشاهده 

وبررسی 
 

 درصد معلمان 00تا  20 5 
 12 

م اسااب  ارزشاایابي میاازان  ااه تااا-6

صااورت  تربیتااي – تحصاایني پیشاارهت

 درصد معلمان 00بیش از  4  گرهته است؟
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مستندات 

متناسب با 

آیین نامه دوره 

 تحصیلی

و مت وع در اجراي  گیري مانمان از روشهاي مختنفبهر -1

ي ارزشیابي )اغازين  تکوي ي  پاياني و مطنوب ايین نامه

 عمنکردي(

مشاهده اوراق 

و تایید کتبی 

گروه درسی 

 مدرسه

 

  درصد معلمان 00تا  20 5 

وجه به اهداف  حیطه ها و سطوح يادگیري در طراحي ت -2

 سوالها

 

 

 

 

 4 
 درصد معلمان 00بیش از 

 

مصاحبه 

 /مستندات

 

 
2/0  دانش آموزان 

 درصدی100بازخورد 

-ارائه بازخورد م اسب  به موقع و موثر به اولیا و دانش -3

 اموزان 

2/0  اولیا 

 
2/0 ل قوت و قاب تبیین نقاط دانش آموزان 

2/0 بهبود  اولیا 

 
2/0  دانش آموزان 

 ارائه راهکار
2/0  اولیا 

 
2/0  دانش آموزان 

 اطالع رسانی به موقع
2/0  اولیا 

 

مصاحبه/ 

 مستندات

 

 

 3 
 

 امتیاز( 2/0کمیته )هر کمیته  0

تشکیل انجمن ها و کمیته هاي عنمي بر اساس عاليق و -1

 هاي دانش اموزان توانم دي

13 

 

 ه اقداماتي جهت توساااه ي هاالیت  -1

 پ وهشي انجام شد  است؟ -هاي عنمي

 

مصاحبه/ 

 مستندات
 ( 2/0نشست )هر نشست  0 3 

ها و برگزاري نشست هاي عنمي میان اعضاي کمیته-2

 مختنف عنمي متخصصان در رشته هاي 

 

مستندات/مص

 احبه
 طبق دستورالعمل جابر، نوجوان و جوان خوارزمی 5 

هاي ايجاد هرصت و شرايط م اسب جهت انجام پروژ -3

 اموزان عنمي توسط دانش
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بررسی فرم 

های ثبت نام و 

مشاهده فعالیت 

 ها
 

 درصد دانش آموزان 40تا  50 1 

 

 هاي عنمي نجام پروژ اموزان در امیزان استقبال دانش-4

 درصد دانش آموزان  00تا  40 5 

 درصد دانش آموزان 00بیش از  3 

مصاحبه/ 

 مستندات
 

 
 

5 
 امتیاز( 1جشنواره )هر کدام  5برگزاری حداقل 

سازي هرصت ارائه مطالاات و نتايج پروژ  هاي انجام هراه -5

 ن و.. انش اموزاهاي عنمي به ساير دشد  توسط اعضاي کمیته

مصاحبه  و 

 مستندات

 
  

 
 

4 

 

 (0/ 2مورد )هر مورد 0

هاي يادگیري از جمنه پ وهش استفاد  از مراکز و محیط-1

سراها  اردوگاهها  کانون هاي هره گي و تربیتي  خانه هاي 

هاي عمومي  کانون پرورش هکري کودکان هره    کتابخانه

ي تخصصي  مراکز ها  موز  هاو نوجوانان  نمايشگا 

 کاراهري ي  مجتمع هاي ورزشي و ... 

4 

ستفاد  از ظرهیت  -8 شرايط ا تا  ه میزان 

يادگیري هراه  شاااد  ديگر محیط هاي 

 است؟ 
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 دانش ه رستان هاي ه ي و حرهه اي و کاروي   

 
 ارزيابيمالک 

ف 
سق

از
متی
ا

 

 امتیازیزان م رداستاندا شاخص

 

مجموع 

 امتیاز

 ارزيابيابزار 

 همکتسب سقف

گیري از هضا و تجهیزات م اسب بهر  

 اموزشي و پرورشي 
5 

برخورداري کارگاهها و ازمايشگاهها از تجهیزات میزان 

 و وسايل استاندارد مت اسب با رشته 

 درصد 100
 مستندات مشاهده/   3

برخورداري از مواد مصرهي مورد نیاز کارگاهي و میزان 

 مت اسب با رشتهندارد اازگايشگاهي است

 درصد 100
 مستندات مشاهده/  5
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 وساه مشارکت دانش اموزان در مدرسهت (4
 

 مالک ارزيابي

یاز
امت

ف 
سق

 

 استاندارد شاخص

 میزان امتیاز

 ابزار ارزيابي مجموع امتیاز 
 کتسبهم سقف

تا  ه میزان زمی ه مشااارکت -1

اموزان در مدرسااه هراه  دانش

 شد  است؟

 

6 

ان اموزبرگزاري جنسات اموزشي و توجیهي براي دانش -1

ي امور جهت اش ايي با ضرورت مشارکت انان در ادار 

 مدرسه

  1 امتیاز( 2/0دو جلسه )هر جلسه 

 

 مصاحبه / مستندات

و توجیهي براي کارک ان برگزاري جنسات اموزشي  -2

جهت اش ايي با هنسفه و ضرورت مشارکت دانش اموزان در 

ي امور مدرسه و  گونگي هدايت  رهبري و نظارت بر ادار 

 عمنکرد دانش اموزان در اين امر

 مصاحبه/ مستندات  1 امتیاز( 2/0دو جلسه )هر جلسه 

اي از وظايف قابل تفويض به تهیّه و تدوين مجموعه -3

دانش اموزان )اموزشي  اداري  مالي  پرورشي  ايم ي   

 بهداشتي و ورزشي   خدماتي ...(

 مستندات  5 تدوین یک نسخه مجموعه وظایف

 تایین شرح وظايف و حدود اختیارات  -4
یک سند مکتوب شرح وظایف و حدود 

 اختیارات
 مستندات  5

از مشارکت دانش  میزان  ه تا-2

مدرساااه اموزان در ادار  ا مور 

 ؟بهر  گرهته شد  است

1 

 گیري از مشارکت دانش اموزان در:بهر 

  1 نیازسنجی

 

  1 برنامه ریزی مستندات

  5 اجرای برنامه های آموزشی و تربیتی

-میزان مشارکت دانش اموزان در انجام هاالیت ها و برنامه

 هاي اموزشي و تربیتي

  1 درصد 40/0تا  50/0
و بررسی مستندات  مصاحبه

 مربوطه در این فرایند
  5 درصد 00/0تا  41/0

  3 درصد 100تا  01/0

بسااترهاي مورد  میزان  ه تا-3

د  گیري و اسااتفانیاز براي شااکل
8 

  2/0 دستورالعملطبق  اموزيو تشکیل شوراي دانش انتخاباتبرگزاري -1

 

 مصاحبه مستندات/

ذيل  هايتشکیل و هاّالیّت شوراي دانش اموزي و کمیته-2

 ان
 مصاحبه مستندات/  1 طبق دستورالعمل
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کل ها و شااوراي بهی ه از تشاا

 اموزش هراه  امد  است؟دانش

 
 
 

 

هاي ورزشي دانش اموزان در انجمنسازي هاالو تشکیل -3

 هاي مربوطه هار وب ايین نامه

 

 مصاحبه مستندات/  1 طبق آیین نامه

 در اموزيدانش شوراين تأثیرگذاري تصمیمات میزا-4

 مديريت مدرسه

  2/0 درصد تصمیمات 20/0تا  50/0به کارگیری 

 

  1 درصد تصمیمات 00/0تا  21/0به کارگیری  مصاحبه پرسشنامه/

  2/1 درصد تصمیمات 100تا  01/0به کارگیری 

اموز   دانشاموزي )بسیج هاي دانشمیزان هاّالیّت تشکل-5

 انجمن اسالمي  پیشتازان و هرزانگان و هالل احمر(

 1بر اساس دستورالعمل های مربوطه )هر مورد 

 امتیاز(
4  

بررسی اقدامات/ 

 صورتجلسات

یت  -4 میزان مشاااارکت و موهق

صینيدانش -اموزان در امور تح

هش   پ و اه و  ل طا م یت   ب تر

قات  ها  مسااااب )علمی، جشاا وار  

 قدر  شییی و ...(فرهنگی، هنری، ورز

 است؟

22 

ارتقا و پیشرهت مادل کالسي )نوبت دوم نسبت به نوبت -1

 نمر ( 2اول تا 

  5 درصد 00/0تا  30/0از 

 

 ستنداتم

  4 درصد 00بیش از 

  3 2/0؛ رتبه سوم 2/1؛ رتبه دوم 5رتبه اول  کسب رتبه در سطح م طقه-2
نامه اداری/ مستندات/ 

 تقدیرنامه

  0 1؛ رتبه سوم 5؛ رتبه دوم 3ه اول رتب کسب رتبه در سطح استان-3
نامه اداری/ مستندات/ 

 تقدیرنامه

  9 2/1؛ رتبه سوم 2/5؛ رتبه دوم 2رتبه اول  کسب رتبه در سطح کشور-4
نامه اداری/ مستندات/ 

 تقدیرنامه
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 هتوساه مشارکت اولیا و نهادهاي اجتماعي در امور مدرس (5

 

 ابزار ارزيابي
مجموع 

 امتیاز

 میزان امتیاز

 شاخص ها استاندارد

یاز
امت

ف 
سق

 

 سقف مکتسبه مالک ارزيابي

بررسی بانک اطالعاتی 

 مدرسه
 

 52/0   درصد52 

ش اسايي ظرهیت ها و توانم دي هاي اولیا و تشکیل بانک -1

 اطالعاتي

8 

 

 

 

 

 

 

 زمی ااه میاازان تااا  ااه -1

ا م اسااااب مشااااارکت اولیاااا

 هراه  شد  است؟

 2/0  درصد  20تا  50 

 02/0  درصد 02تا 21 

 %02بیش از  1 

 برابر مصوبات شورای عالی 5   مشاهده صورت جلسات
گزاري هدهم د وم ظ   مجمع عمومي اولیا و برتشکیل و -2

انجمن اولیا و مربیان بر اساس مصوبات شوراي عالي اموزش 

 و پرورش

 (52/0کمیته )هرکمیته 4 1   تمستندا
دعوت از اولیا جهت همکاري و حضور حداکثري و -3

 هاي تخصصي با حضور انانتشکیل کمیته

مشاهده مستندات و 

 مصاحبه با اولیا
 2/0هر جلسه  5  

بسترسازي و ايجاد هضاي م اسب جهت برگزاري جنسات -4

 ي جهتديدار با اولیا  و تبادل نظر و ارائه راهکارهاي عمن

 تربیتي هرزندان  -کمک به پیشرهت تحصیني

  مصاحبه

 52/0 پاسخگويي شايسته به اولیا و ارتباط صمیمانه با انان از -5 درصد52/0تا 

2/0  سوي تمامي کارک ان   درصد 20 تا50 

 درصد 02تا  21 1 

 درصد 100تا  00 5 

مکتوبات/ مصاحبه/ 

 مشاهده
 

ا اولیاء%40ت تا مشارک 1  هاي اولیا جهت گیري از توان هکري و مهارتمیزان بهر -1 

 ارتقاي امور اموزشي

 

 

 

12 

 

 ایاول%00تا %41 از مشارکت  5 

 ایاول%00ش از  بیمشارکت  3 
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مکتوبات/ مصاحبه/ 

 مشاهده
 

اولیا%40مشارکت تا  1  میزان بهر  گیري از توان هکري و مهارتهاي اولیا جهت -2 

 ارتقاي امور پرورشي

 

تا  ه میزان زمی ه استفاد  -2

-بهی ه از مشارکت اولیا در زمی ه

عنمي  تخصصي  ه ي  ) هاي

 هراه  شد  است؟..( اقتصادي و

 

اولیا   %00تا %41مشارکت از   5   

اولیا  %00مشارکت بیش از  3   

مکتوبات/ مصاحبه/ 

 مشاهده
 

ا اولیاء%40مشارکت تا  1  هاي اولیا جهت  میزان بهر  گیري از توان هکري و مهارت-3 

اولیا %00تا %41مشارکت از 5  ايم ي و ورزشي–ارتقاي برنامه هاي بهداشتي   

اولیا %00مشارکت بیش از  3   

مکتوبات/ مصاحبه/ 

 مشاهده
 

ا اولیاء%40مشارکت تا  1  و مهارتهاي اولیا جهت  میزان بهر  گیري از توان هکري-4 

ایاول%00تا  %14 مشارکت از  5  ارتقاي امور مالي  

ایاول %00مشارکت بیش از  3   

 درصداولیا 100 1   بررسی فرم ها / مصاحبه
 نیاز س جي-1

6 

 

 

 

تا  ه میزان زمی ه ارتقاي  -3

سطح دانش و اطالعات اولیا و 

مشاور   -ارائه خدمات اموزشي

 اه  شد  است؟اي هر

 تایین سرهصنهاي جنسات اموزش خانواد  -2 امتیاز 52/0به ازای هر سر فصل  1   مستندات

 مورد( 4امتیاز)حداقل  2/0هر مورد  5   مستندات/ مصاحبه
برنامه ريزي و برگزاري کالس هاي اموزش خانواد  -3

 براساس نتايج نیازس جي  با حضور اساتید صاحب نظر

  / مصاحبهمستندات

 52/0   درصد52تا 

2/0  ارائه خدمات راه مايي به خانواد  ها-4  درصد 20تا50 

 02/0  درصد 02تا21 

 درصد 100تا00 1 

 مستندات/ مصاحبه

 
  1 100% 

ايجاد بسترهاي ارتباطي میان خانواد  هاي اسیب پذير و -5

 زا با مشاوران تخصصي خانواد اسیب

داتمستن  امتیاز 52/0هر سازمان  1   
ش اسايي و برقراري ارتباط جهت استفاد  از ظرهیت هاي -1

 برون سازماني

6 

 

سايي و بهر  -4 ش ا تا  ه میزان 

هاي برون  گیري از مشاااارکت

 سازماني هراه  شد  است؟

نه  و  بهر  گیري هاي داوطنبا موهقیت درجذب مشارکت-2 (2/0آموزشی )هر مورد  1   مستندات/ مشاهده نتایج

از ظرهیتهاي برون سازماني  ون شوراي محنه  شهرداري  

 استانداري  مساجد و ديگر نهادهاي اجتماعي

 (2/0پرورشی )هر مورد  1   مستندات/ مشاهده نتایج

 (2/0عمرانی )هر مورد  1   مستندات/ مشاهده نتایج

 (2/0هر مورد تربیت بدنی ) 1   مستندات/ مشاهده نتایج

 (2/0بهداشت و ایمنی )هر مورد  1   مستندات/ مشاهده نتایج
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 ايم ي و پیشگیري بدني  تربیت سالمت  (6

ارزيابيبزار ا  

 امتیاز  جموعم

 

هاشاخص استاندارد میزان امتیاز  

از
متی
ف ا

سق
 

 مالک ارزيابي

 سقف مکتسبه

  مشاهده
 

ن مایع، )صابوتهیه منزومات بهداشتي مورد نیازبی ي و پیش-1 100% 5

 ، وسایل نظافت ، دستگیره در ..(سطل زباله

12 

مدرسه در جهت ارتقاي  -1

بهداشت عمومي  ه اقداماتي 

 انجام داد  است؟

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 پایین تر از حد انتظار 1 
، ، در و پنجره ها)کالسها ، حیاط رعايت بهداشت در مدرسه -2

اه ، پایگبهداشتی و تفکیک آبخوری ها از آنآبخوری ها، سرویس های 

  تغذیه سالم و..(

 در حد انتظار 5 

 باالتر از حد انتظار 3 

بررسی مستندات و اقدامات 

مدیر در این زمینه، )بررسی 

های بهداشتی در پرونده

 دوره ابتدایی(

 

 %52کمتر از  0.52 

 انجام مااي ات پزشکي دانش اموزان -3

 0.2 20%-50% 

 1 02%-21% 

 5 100%- 00% 

)مشاهده منوی درج مشاهده 

شده در بوفه (و تکمیل 

 چک لیست

 

 %52کمتر از  0.52 
غ ي شد  در  عرضه مواد غذايي بهداشتي استاندارد و -4

 مدرسه 
 0.2 20%-50% 

 1 02%-21% 

 5 100%- 00% 

بررسی مستندات )بروشور، 

 سخنرانی(
 

 %52کمتر از  0 
بهداشتي وتغذيه اي در اناکاس توصیه هاي اموزش و  -5

 ي شد  مت اسب با غ خصوص استفاد  از موادغذايي سال  و

 سن و ج س دانش اموزان

 0.52 20%-50% 

 0.2 02%-21% 

 1 100%- 00% 

مصاحبه / مستندات/ تکمیل 

 چک لیست
 

 اری جلسهبرگز 0.2 
تاکید به رعايت  اموزش و -6 کارک ان

 اجتماعي برايبهداشت هردي  و 

 

 عدم آموزش 0 

 نمره( 0.2)هر مورد اری جلسه برگز 5 
 دانش اموزان

 عدم آموزش 0 
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 اری جلسهبرگز 0.2 
  اولیا

 عدم آموزش 0 

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 وجود 1 
وجود جابه  کمکهاي 

 اولیه

 

رعايت استاندارد و نکات ايم ي -1

 در مدرسه

12 

ايجاد  زمی ه میزان  ه تا-2

 در مدرسه هراه  ايمن شرايط

 شد  است؟

 عدم وجود 1 

 وجود 1 
 کپسول اتش نشاني

 عدم وجود 1  شارژ شد 

 وجود 1 
 سی  کشي استاندارد 

 عدم وجود 1 

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 %52کمتر از  0 
)تخلیه ازمايشگاهي 

فاضالب، دستگاه تهویه، 

روشویی، کپسول 

 آتشنشانی و ...(

 

 

 

توجه به استاندارد و ايم ي هضا و  -2

 تجهیزات

 0.52 20%-50% 

 0.2 02%-21% 

 1 100%- 00% 

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 %52کمتر از  0 
 %50-%20 0.52  کارگاهي

 0.2 02%-21% 

 1 100%- 00% 

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 %52کمتر از  0 
 %50-%20 0.52  ورزشي

 0.2 02%-21% 

 1 100%- 00% 

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست

 

 

 

 

 

 

 %52کمتر از  0.52 
اظ ایمنی برای پله ها و )حف توجه به ايم ي ساختمان مدرسه -3

 آسفالت حیاط و...( ،پنجره ها

 

 0.2 20%-50% 

 1 02%-21% 

 5 100%- 00% 
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مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 %52کمتر از  0.52 
 ه از شوفاژ ()استفادتابیه و استفاد  از وسايل گرمايشي م اسب -4

 0.2 20%-50% 

 1 02%-21% 

 5 100%- 00% 

مشاهده و تکمیل چک 

 لیست
 

 %52کمتر از  0.52 
رزشي و ...   ايمن بودن وسايل و ابزار اموزشي توجه به-5 

 )رعایت استانداردهای اجرا و نصب ابزار(
 0.2 20%-50% 

 1 02%-21% 

 5 100%- 00% 

   مشاهده
1 

وجود حداقل فضای سبز در حیاط مدرسه با 

 شاداب توساه هضاي سبز و-2  توجه به موقعیت مدرسه

1 
 هیزيکي هضاي میزان  ه تا-3

 زيبا و با نشاط است؟ مدرسه

 استفاده از گل و گیاه در راهرو و کالس 1

 1   مشاهده
نت معاوبر اساس مصوبه شورای عالی و بخشنامه 

  پوشش دانش اموزان  پژوهشی

 استفاد  از رن  هاي م اسب و -2

 شاد براي

 متناسب با سن و جنس 1   مشاهده
 پرد  کالس 

ديوارهاي داخني و  متناسب با سن و جنس 1   مشاهده

 بیروني مدرسه

   مشاهده

 انتخاب مکان مناسب 1
دقت در انتخاب و اراستگي در نصب تابنوها و پوسترها ي -3

 تبنیغاتي و نقاشي ديوارها
 آراستگی 1

مشاهده و تکمیل پرسشنامه 

 روابط انسانی
  

وجود ارتباط دوستانه و محبت  -1 میان کارک ان  حاکمیت روابط انسانیمتناسب با شاخص های  5

 امیز

8 

زمی ه ارتباط  میزان تا  ه-4

 میان امیز و احترام صمیمانه

 واولیا اموزان کارک اندانش

 است؟ هراه  شد 

 مشاهده و مصاحبه

 
 متناسب با شاخص های حاکمیت روابط انسانی 5

 میان دانش اموزان

و تکمیل پرسشنامه مشاهده 

 روابط انسانی
  

رعايت احترام  حُسن اخالق  و -2 میان تمامي کارک ان متناسب با شاخص های حاکمیت روابط انسانی 5

 مشاهده و مصاحبه در ارتباطات

 
 متناسب با شاخص های حاکمیت روابط انسانی 5

 میان دانش اموزان
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 متناسب با دستورالعمل 5   بررسی مستندات
ت در زمی ه مراقب ره   سازي واموزش مهارت خوده -1

اي پرخطر مان د گرايش به اسیب هاي اجتماعي و رهتاره

   خشونت و بیماريهاي نوپديد و... دخانیات  انواع موادمخدر

11 

 زا میزان زمی ه پیشگیري  ه تا-5

در مدرسه  اجتماعي اسیبهاي

 است؟ هراه  شد 

 دستور العملمطابق با  1   بررسی مستندات

  هره گي  واجراي هاالیتهاي تولید محتواي اموزشي -2

 وجش وار  جهت ارتقاي توانم ديهره گي از قبیل نمايشگا  

دانش اموزان  مهارت ارتباط جماي  تصمی  گیري   نه گفتن 

 و...

 مطابق با دستور العمل 1   بررسی مستندات
 رصد وضایت خطر پذيري دانش اموزان -3

 مطابق با دستور العمل 5   بررسی مستندات
 تدوين برنامه پیشگیرانه -4

 مطابق با دستور العمل 3   بررسی مستندات و اقدامات
 )کاهش عوامل مخاطره آمیز درون وگیري اجراي برنامه پیش -5

محل تجمع افراد  ،سه نظیر فضای بی دفاع داخل مدرسهپیرامون مدر

 (مواد دخانی اطراف مدرسه بزهکار و فروشگاههای عرضه

برگذاری جلسات مشاوره و 

مکاتبات با اداره )ارجاع به 

 اداره(

)انجام مداخله  مختصر خطربازتواني دانش اموزان پر -6 مطابق با دستور العمل 1  

 موزان در معرض خطر(روانی واجتماعی ویژه دانش آ ،وآموزشی

 توزیع بروشور ارجاع به اداره

دعوت از ، مشاورهجلسات 

 متخصصین

  يش مفاهی  راست  قامتي  در مدرسه از قبیل نحو اموز -1 100% 1  

 ساير موارد    دويدن وصحیح نشستن  را  رهتن

6 

 دنيب تربیت در زمی ه توساه -6

 ه  مدرسه در ورزش و

 اقداماتي انجام شد  است؟

امتي ق اموزان داراي ناه جاري هاي اسکنتي وش اسايي دانش  %100 1   مکاتبات و ارجاع به اداره

 ارجاع انها به کانون هاي حرکات اصالحي و

تجهیز امکانات و وسايل  خط کشي زمین هاي ورزشي و -2 %100 1   مشاهده و مستندات

 ورزشي مدارس
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به م ظور تشکیل کانون هاي ورزشي درون  مدرسه  -3 مطابق دستورالعمل هر دوره 1   مشاهده و مستندات

 اموزش رشته هاي ورزشي

اجراي المپیادهاي ورزشي درون مدرسه اي در ار وب  -4 مطابق دستورالعمل 5   مشاهده و مستندات

 دستورالامل هاي ابالغي

 

 

 ه رستان هاي ه ي و حرهه اي و کاردانش وي   

ف  ارزيابيمالک 
سق

از
متی
ا

 

 استاندارد شاخص
جموع م امتیاز زانیم

 امتیاز
 ارزيابيابزار 

 بهمکتس سقف 

 سازي شرايط ايم ي هراه  
استفاد  ه رجويان و ه راموزان از لباس کار و وسايل میزان  3

 حفاظت هردي مت اسب با رشته
    3 درصد 100
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 هاي مکمل  هوق برنامه و پرورشيهاالیت (1

 

 مالک ارزيابي

یاز
امت

ف 
سق

 

 استاندارد شاخص

مجموع  میزان امتیاز

 امتیاز

 

 ابزار ارزيابي
 مکتسبه سقف

تاااا  اااه میااازان زمی اااه  -1

هاااي  االیااتاجااراي کیفااي ه

مکمااااال  هاااااوق برناماااااه و 

 پرورشي هراه  شد  است؟

1 

 اموزان ها و عاليق اموزشي و پرورشي دانشش اسايي نیاز -1

 
   1 %00بیش از 

فرم های نیازسنجی بر 

اساس تعداد دانش 

 آموزان

اولويت ب دي نیازهاي اموزشي و پرورشي و طبقه ب دي عاليق  -2

 دانش اموزان
 مستندات   1 موارد شناسایی شده%100اولویت بندی 

 مستندات   1 برنامه ریزی برای هر اولویت برنامه ريزي براي هاالیت هاي مت اسب با  نیازس جي -3

 ي دانشاطالع رساني  و ترغیب اولیا به استفاد  حداکثر -4

   هوق برنامه و پرورشياموزان از هاالیتهاي مکمل
 مستندات ومصاحبه   1 اولیا100%

 مشاهده   1 0.52هر مورد    پر   و ...نويسي: شاار هضاي پرورشي مدرسه-5

اي هترغیب و تشويق دانش اموزان به شرکت هاال در هاالیت-6

   هوق برنامه و پرورشيمکمل
 مستندات/ مصاحبه   1 100%

م براي اجراي هاالیتهاي هراه  سازي شرايط و امکانات  ز-1

 پرورشي و برنامه هوق مکمل 
 مصاحبه / مشاهده   1 52/0برای هر اولویت 

تااااا  ااااه میاااازان زمی ااااه -2

اجااااراي مت ااااوع هاالیتهاااااي 
9 

هاي مختنف در رشته هاي اموزشي  عنمي  تشکیل گرو  -1

   ورزشي و هره گي و ...ه ري
 مصاحبه / مستندات   1 (0.52)هر گروه 

میان دانش آموزان پایه 

 های مختلف

برگزاری هر جشنواره 

 امتیاز 0.2و مسابقه 
5   

مصاحبه / مکتوبات 

 مصاحبه
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مکمااااال  هاااااوق برناماااااه و 

 پرورشي هراه  شد  است؟

 

گی، )قرآن، فرهن پرورشي  رگزاري جش وار  و مسابقات اموزشيب -2

  هنری و ...( علمی، ورزشی
 میان کارکنان

برگزاری جلسه و 

مسابقه )هر جشنواره 

 یک امتیاز (

5   
گزارش مصور / 

 مصاحبه

 مشارکت دانش برگزاري اردوهاي عنمي  تفريحي با حضور و -3

 اموزان و کارک ان

 برگزاری هر جشنواره و 

 امتیاز 0.2مسابقه 
 مستندات/ مصاحبه   5

 هاي مختنفتشکیل کالس هاي اموزشي و مهارتي در رشته-4
ه )حداقل چهار مطابق با اولویت های تعیین شد

 اولویت(
 مستندات/ مصاحبه   5

تااااا  ااااه میاااازان زمی ااااه -3

برگااازاري نمااااز جماعااات و 

مراسااا  اغاااازين در مدرساااه 

 هراه  شد  است؟

 

12 

 ي نماز جماعت به صورت شکوهم دربرگزا -1
دانش آموزان به صورت %00شرکت بیش از 

 داوطلبانه
 مشاهده/ مصاحبه   5

 )قرائت قرآن مجید، سرود جموریشاد  و   مت وعمراس  اغازين کیفي -2

اسالمی ایران، برنامه های متنوع با توجه به مناسبت های مختلف و اجرای نرمش 

 صبحگاهی براساس دستورالعمل مربوطه(

 مشاهده/ مصاحبه   3 امتیاز 0.2هر مورد 

 دانش اموزان  در برگزاري مشارکت هاال  -3
  1 %100 نمازجماعت

 
 مشاهده/ مصاحبه

  1 %100 مراسم آغازین /مستندات

 کارک ان در برگزاري مشارکت هاال  -3

  1 %100 نمازجماعت
 

مشاهده/ مصاحبه / 

  1 %100 مراسم آغازین مستندات

 استمرار و ت وع برنامه هاي: -4

 نماز جماعت

  1 هر روز

 مصاحبه 
 2استفاده از حداقل 

شیوه متفاوت در سال 

 یتحصیل

1  

 آغازین 1مراسم

  1 هر روز

 2استفاده از حداقل  مصاحبه 

شیوه متفاوت در سال 

 تحصیلی

1  
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یت -4 اال هاي  تا  ه میزان از ه

مه  نا مل و هوق بر پرورشااي  مک

 رضايت وجود دارد؟

5 

 شي و پرور از هاالیت هاي مکمل  هوق برنامه میزان استقبال -1

دانش آموزان %40تا 50  1  

دانش آموزان %00تا 41 مصاحبه / مستندات   5  

دانش آموزان %00بیش از   3  

امه از برناموزان در استفاد  حضور دانش مشارکت و استمرار و -2

   مکمل و هوق برنامه ها و هاالیت هاي پرورشي

دانش آموزان  تا پایان %00تا 20ادامه ی فعالیت 

 برنامه
1  

 داتمصاحبه / مستن 

% 00بیش از    5  
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 برقراري نظام رشداهرين انگیزشي (8

 

 مالک ارزيابي

ف 
سق

یاز
امت

 

 استاندارد شاخص
مجموع  میزان امتیاز

 امتیاز
 ابزار ارزيابي

 همکتسب سقف

تا ه میزان سازوکارهاي تشويقي -1

مور  هق در ا مو ک ان  کار براي 

کت در  هش  شااار پ و اه   ل طا م

ها و مسااااب علمی، )قات جشاا وار  

و ...( فییرهیینییگییی، هیینییری، ورزشییییی و

ها    گذاري در تصاامی  گیري تاثیر

مشااارکت در برنامه هاي مدرسااه و 

يادگیري   -اسااتقرار نظام ياددهي

 هراه  شد   است؟

8 

 تقدير از کارک ان موهق و مارهي انان به م طقه و استان-1

تقدیر مدیر از ذی نفعان در امور مندرج در مالک 

1 
1  

 

 ات/مصاحبهمستند

  1 معرفی کارکنان به منطقه و استان

اناکاس نوع موهقیت ذي نفاان در بخش خبرهاي وي   نشريات -2

 اي  محني و تارنماي مدرسه و م طقه و...داخني  م طقه

  1 در سطح مدرسه
 مستندات/مصاحبه

  1 در سطح منطقه و فرامنطقه

 

و مهارت مانمان موهق  هاي انتقال دانشايجاد هرصت-3

درجنسات اولیا  دانش اموزان وکارک ان  در سطح مدرسه و 

 م طقه و...

  5 امتیاز 2/0هر مورد درمدرسه 

 مستندات/مصاحبه
  5 امتیاز 1هر مورد در منطقه 

هاي -2 کار تا  ه میزان ساااازو

تشااويقي براي دانش اموزان موهق 

در امور تحصاایني  تربیتي  مطالاه  

 ش  جشاا وار  ها و مسااابقاتپ وه

و  ...(علمی، فرهنگی، هنری، ورزشیییی و)

ها   گذاري در تصاامی  گیري تاثیر

مشااارکت در برنامه هاي مدرسااه  

 هراه  شد  است؟

 

8 

تقدير از دانش اموزان موهق در حضور دانش اموزان و اولیا و -1

 دبیران

  5 هر مراسم در هر نوبت یک امتیاز

 

گزارش مصور/ مصاحبه با 

 گزیدگانبر

اناکاس نوع موهقیت کارک ان در بخش خبرهاي  وي   نشريات -2

 اي  محني و تارنماي مدرسه و م طقه و...داخني  م طقه

 مستندات  0.52 در نشریات داخلی

 مستندات  0.52 در نشریات منطقه ای محلی

 مستندات  0.52 در تارنمای مدرسه

 ستنداتم  0.52 در تارنمای منطقه

اموزان موهق هاي انتقال دانش و مهارت دانشايجاد هرصت -3

اموزان در سطح مدرسه و درجنسات اولیا کارک ان  و ديگر دانش

 م طقه

 مستندات/مصاحبه  1 امتیاز 0.52در جلسات اولیا و کارکنان هر مورد 

 مستندات/مصاحبه  1 0.52در جلسات دیگر دانش آموزان هر مورد 

 مستندات/مصاحبه  1 0.52در سطح مدرسه هر مورد 

 مستندات/مصاحبه  1 0.52در سطح منطقه هر مورد 
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هاي -3 کار تا  ه میزان ساااازو

یا جهت اهزايش  تشااويقي براي اول

مشااارکت انان در بخشااهاي برنامه 

يابي  هراه   ريزي  اجرايي و ارز

 شد  است؟

4 

 اموزان و ساير اولیا درانشتقدير از اولیا درحضور کارک ان  د-1

 سطح مدرسه و...

  2/0 در حضور کارکنان
 

 مستندات/مصاحبه

 مستندات/مصاحبه  1 در حضور دانش آموزان

  2/0 در حضور اولیا

 

 مستندات/مصاحبه

ي اولیا در بخش خبرهاي وي   اناکاس نوع خدمات وي  -2

 ..نشريات داخني  م طقه اي و تارنماي مدرسه و.

 مستندات/مصاحبه  2/0 در نشریات داخلی

 مستندات/مصاحبه  1 در تارنمای مدرسه

 مستندات/مصاحبه  2/0 در منطقه
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 مديريت امور اجرايي و اداري (9

 

 ابزار ارزيابي
مجموع 

 امتیاز

 میزان امتیاز
 استاندارد

 شاخص ها

ف  
سق

یاز
امت

 

 مالک ارزيابي
همکتسب  سقف 

/ مستنداتمصاحبه   

 

دستورالعمل ها %100اجرای  5   ها و .... ها  دستورالاملاجراي کامل و دقیق ايین نامه-1 

1 

 

ها   تا-1 مه  نا  ه میزان قوانین  ايین 

شد   ستورالامل ها و  بخش نامه ها اجرا  د

 است؟

 %100 5  مصاحبه
ها و بخش ها  دستورالاملنظارت بر حسن اجراي ايین نامه -2

 ا هنامه

 مصاحبه با کارکنان

 52/0  پرورشی 

 تفويض اختیار به کارک ان بر اساس ضوابط   -3
 52/0  آموزشی 

 52/0  اجرایی 

 52/0  فناوری 

 ررسی مستندات/ بمصاحبه 
%00تا 30% 1   هاي اداري ها و نامهبخش نامهبه  میزان پاسخگويي به موقع-4 

%00بیش از  5    

 بررسی سامانه

 

 به روز بودن سامانه مالی 1 
ي امور مالي و در  به کارگیري صحیح و به موقع سامانه -1

 ي مزبور اطالعات مدرسه در سامانه

8 

 
 
 
 
 
 

. تا  ه میزان امور مالي به درسااتي اجرا  2

 شد  است؟

 
 
 
 
 
 
 
 

 ها براساس مصوبات شوراي مالي م هزي هنحو  انجا -2 مطابق دستورالعمل مالی مدارس 1  مستندات

 بايگاني اس اد و دهاتر مالي  -3 اسناد%100 1  مستندات

 اسناد%100 1  مستندات
 هاي مردمي به حساب مدرسه واريز کمک -4

  2/0  به روز بودن اطالعات ثبت شده 

 تجهیزات ي بهی ه از اموال واستفاد  -5 اموال%100 1  مشاهده/ مصاحبه

 ثبت اموال اهدايي اولیا و خیرين در دهتر اموال   -6 اموال%100 1  مستندات

 ارائه عمنکرد مالي مدرسه به اولیا به صورت هصني-1 امتیاز 2/0هرفصل  1  مستندات/ مصاحبه
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 مشاهده

 

 1 100% 
 

 ل()سال جاری و ماقببايگاني اس اد  مدارک  دهاتر و بخش نامه ها  -1

6 
بايگاني 3 تا  ه میزان مساات دساااازي و   .

 م اسب صورت گرهته است؟

 %100 1  مستندات
 

-یتها و هاالها  برنامهثبت م اسب و دقیق  هراي د اجراي طرح -2

 هاي مدرسه

 مستندات

  تشکیل پرونده 1 

 کارک ان
 تشکیل پروند  براي : -3

 عدم تشکیل پرونده 0 

 تشکیل پرونده 1 
 اموزاندانش

 عدم تشکیل پرونده 0 

%100 1  مستندات  اناقاد قرارداد ارزشیابي سالیانه با مانمان و کارک ان  -4 

 مدارک%100 1  مستندات
در دسترس بودن اس اد و مدارک جهت ارائه به موقع اس اد و  -5

 مدارک به مسئولین ماهوق 

 گزارشاتاسناد و%100 1  مشاهده مستندات
استفاد  م اسب از ه اوري اطالعات و ارتباطات در ثبت اس اد و  -6

 گزارشات
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 نواوري و خالقیت  (11

 

 

 

 

 

 امتياز اين محور بر اساس خالقيت نوآوري مدرسه در اقدامات اجرايي مرتبط با ساير نمون برگها محاسبه خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 ابزار ارزيابي
مجموع 

 امتیاز

 میزان امتیاز
 شاخص ها استاندارد

ف 
سق

از
متی
 ا

 مالک ارزيابي
 سقف  مکتسبه

 مشاهده طرح های مکتوب

 

 9 
قالب تعیین  تدوین هر طرح در

امتیاز( 3شده )هر طرح   

م د )تبیین مسئنه  هدف  داري از طرح نظامربرخو-1

 هراي د اجرا  نظارت و ارزيابي و ...( 

21 

مات و-1 قدا ها از  تا  ه میزان ا االیت ه

اه یت و نواوري برخوردار  توساا خالق

 است؟

 

 9  بررسی اقدامات
عملیاتی و اجرایی نمودن )هر 

امتیاز( 3طرح   
اجراي مؤثر طرح-2  

امتیاز 1هر طرح  3  بررسی محتوا  قابنیت تامی  به مدارس ديگر-3 
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 وي   ه رستان-بهر  وري اموزش هاي عمني و کارگاهي  (11

 
 

 ابيمالک ارزي

از
متی
ف ا

سق
 

 استاندارد شاخص

 میزان امتیاز
ع وجمم

 امتیاز
 ابزار ارزيابي

 مکتسبه سقف

یت اموزش1 تا  ه میزان کیف هاي عمني و . 

 کارگاهي بهبود و ارتقا ياهته است؟
24 

. برنامه ريزي م اسب براي اجراي مطنوب 1

 کاراموزي وکارورزي

  5 برگزاری جلسه با هنر آموزان

 

مستندات )مکاتبات با اداره و بررسی 

 صدور ابالغ(

  3 انتخاب مکان مناسب
بررسی مستندات )صورتجلسه شورای 

 دبیران(

 مشاهده / بررسی مستندات  3 نظارت براجرای مطلوب

 هاي اموزش همرا  با  تولید.  اجراي برنامه2

تبیین برنامه برای سرپرستان بخش هنر 

 آموزان وهنر جویان
 بررسی صورتجلسات / مصاحبه  5

اجرای مطلوب وهمه جانبه برنامه وتبصره 

02 
 بررسی مستندات / صورتجلسات  3

موزش هاي عمني . توجه به اجراي مطنوب ا3

 کارگاهي وازمايشگاهي
100% 4  

صورتجلسات / لیست اقالم خریداری 

شده / ابالغ های صادره/فرم های نظارت 

 و بازدید

 

ايت استاندارد و تراک  ه رجويان در . رع4

 کالس کارگاهي وازمايشگاهي
 مطابق دستورالعمل

5 

 
 

 بررسی مستندات

 

 

. اهزايش میانگین نمرات دروس  عمني 5

 کارگاهي وازمايشگاهي 
 مقایسه با سالهای گذشته

3 

 
 

بررسی نمرات آزمونها و مشاهده فرم 

 های نظارت و بازدید

 %100 جهیزات سرمايه اي . حفظ ونگهداشت ت6
5 

 
 

 

 صورتجلسات / مصاحبه
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هاي کاراهري ي توساااه . تا  ه میزان هاالیت2

 ياهته است؟
21 

 اش ايي ه رجويان با مباحث کاراهري ي.1

 

 

 

 

  1 دانش آموزان30%

 

 مشاهده دعوتنامه ها / اسناد

 مشاهده  1 % 40تا  31

معرفی و  صورتجلسات / فرم های  1 %00تا  41

  1 %00تا  01 تشخیص هنرجوی کارآفرین

 مشاهده / بررسی مستندات  1 %01بیش از 

. ارائه طرح هاي کاراهري ي و خوداشتغالي 2

توسط ه رجويان و مارهي طرح هاي برتر در 

م اسبت هاي مختنف )به ازاي طرح هاي 

 خوداشتغالي(

 

  5 هر طرح خود اشتغالی

 

 مشاهده

 

  4 ایر طرح هاس
 مشاهده / بررسی مستندات

 

حصیالن الت.  تا  ه میزان زمی ه ارتباط موثر هارغ3

 و ه رجويان ه رستان هراه   شد  است؟
2 

. را  اندازي انجمن هارغ التحصیالن ه رستاني 1

جهت ارتباط مستمر ه رجويان و هارغ 

 التحصیالن

تهیه تابلو اعالنات ویژه معرفی هنرجویان 

 فارغ التحصیل  برتر
2/0  

 

 مشاهده

-تهیه بانک مشاغل هنرجویان فارغ

 التحصیل
 مشاهده / بررسی مستندات  2/0

  5 هر انجمن یک امتیاز
بررسی صورتجلسات / فرم های معرفی و 

 تشخیص هنرجوی کارآفرین


