
 

 

این آموزشگاه در تعیین اهداف و آرمان های خود و همچنین برنامه ریزی سال آینده تالش نموده تا ارزش ها 

 واهدافی که درزیربعنوان گزاره های ارزشی نظام تعلیم وتربیت درنظرگرفته شده،استفاده نماید:

ای، هدایتی و تربیتی پیامبر اکرم )ص( و حضرت فاطمه زهرا های قرآن کریم، نقش معنوی، اسوهـ آموزه1

ها برای مداری در تمام ساحتبه ویژه امام زمان )عج( و والیت ( السالمعلیهم)اهلل علیها( و ائمه معصومین )سالم

 (تحقق جامعه عدل جهانی )جامعه مهدوی

مهدویت و انتظار که رمز هویت اسالم ناب و عامل حیات و بقای آن در عصر غیبت است، های بنیادین آموزه -2

 .به عنوان مهمترین رسالت منتظران در عصر غیبت

میراث نظری و عملی حضرت امام خمینی )ره(، تعمیق عالقه و پیوند با انقالب اسالمی، قانون اساسی و والیت   -3

 فقیه

ها شامل تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی، تعلیم و تربیت تمام ساحتفرآیند تعلیم و تربیت در   -4

اجتماعی و سیاسی، تعلیم و تربیت زیستی و بدنی، تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری، تعلیم و تربیت اقتصادی و 

برگرفته از قرآن کریم،  هایای، تعلیم و تربیت علمی و فناورانه منطبق بر نظام معیار اسالمی )مبانی و ارزشحرفه

که تعلیم و تربیت اعتقادی، عبادی و اخالقی در آن محوریت  (سنت حضرات معصومین )علیهم السالم( و عقل

 .دارد

های پایه ـ با تأکید بر خصوصیات مشترک اسالمی ـ ایرانی و انقالبی، در راستای سازی کسب شایستگیزمینه -5

 .وزان در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعیآمتکوین و تعالی پیوسته هویت دانش

 .(نمایی و معنای گسترده، جامع و منسجم معرفت )وحیانی، عقالنی، نقلی و تجربیمدار و واقعهویت شناخت -6

ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و مؤثرترین عنصر کننده و اسوهنقش معلم )مربی( به عنوان هدایت  -7

 .های نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومیتدر تحقق مأموری

 .های گوناگون عبادی ـ اخالقی، اعتقادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگیبصیرت و تعالی در زمینه -8

کرامت ذاتی و اکتسابی انسان و کسب فضایل اخالقی از جمله: ایمان، تقوا، تولی و تبری، عمل صالح،  -9

 .، حکمت، عفت، شجاعت، عدالت، صداقت، ایثار و فداکاریستیزی، علمخودباوری، روحیه مجاهدت، ظلم

 .سالمت جسمانی، نشاط و تقویت اراده -10

چشم انداز مدرسه درتحول 
بنیادین



گستر و مهرورزانه آموزان برای تقویت روابط حق محور، عدالتهای انسانی هویت دانشتکوین و تعالی جنبه -11

 .ها در سراسر جهانبا همه انسان

 .توانمندساز و مقام و جایگاه عالم و معلمگر و منزلت علم نافع، هدایت -12

 .های تعلیم و تربیتپرورش، ارتقا و تعمیق انواع و مراتب عقالنیت در همه ساحت -13

 .ارتقاء جایگاه و نقش تربیتی خانواده و مشارکت اثربخش آن با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی -14

 .ماعی و رسانهنقش تربیتی اماکن مذهبی، نهادهای مردمی، اجت -15

های فردی، جنسیتی، فرهنگی عدالت تربیتی در ابعاد کمی، همگانی و الزامی و عدالت کیفی با رعایت تفاوت -16

 .و جغرافیایی

گیری هوشمندانه از آن و مواجهه های ارتباطی و بهرهجایگاه و نقش تعلیم و تربیتی نهاد رسانه و فناوری -17

 .کنترل آثار و پیامدهای نامطلوب آن فعال و آگاهانه جهت پیشگیری و

 .توجه توأمان به منافع و مصالح فردی و اجتماعی در چارچوب منافع و مصالح ملی -18

 .صیانت از وحدت ملی و انسجام اجتماعی با محوریت هویت مشترک اسالمی ـ ایرانی -19

 یاهتمام به برپایی جامعه مهدوایرانی و  -های اصیل و ماندگار اسالمیدوستی وافتخار به ارزشوطن -20

 .تقویت گرایش به زبان و ادبیات فارسی به عنوان زبان مشترک -21

ها براساس نظام استمرار فرهنگ اسالمی ـ ایرانی از طریق ارزیابی آگاهانه آن و تعامل نقادانه با سایر فرهنگ -22

 .معیار اسالمی

 .اشتن روحیه جمعی و مهارت مورد نیاز جامعهجانبه، مشارکت اجتماعی و دپذیری همهمسئولیت -23

 .ساز کار مولدای و مهارتی و هنری زمینههای عام حرفهروحیه کارآفرینی، کسب شایستگی -24

های بشری در چارچوب نظام معیار اسالمی و بسترسازی برای ارج نهادن به دستاوردهای علمی و تجربه -25

 .دستیابی به مرجعیت علمی جهان

م تعلیم و تربیت رسمی عمومی به عنوان عامل اثرگذار اجتماعی و مولد نیروی انسانی و سرمایه فرهنگی نظا -26

 .جانبه و پایدار و اعتالی فرهنگ عمومی مبتنی بر نظام معیار اسالمیو معنوی جهت رشد و تعالی همه

 .ربیتیهای تمدرسه به عنوان کانون تعلیم و تربیت رسمی عمومی و محل کسب تجربه -27

ریزی، پشتیبانی و گذاری، برنامهتقویت شأن حاکمیتی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در ابعاد سیاست -28

 .گری غیرضرور در بعد اجرا با رعایت اصل عدالتپذیری و کاهش تصدینظارت و ارزیابی ضمن مشارکت



ی به منظور ایفای نقش فعال در مواجهه پژوهی و پایش تحوالت مؤثر بر تعلیم و تربیت رسمی عموم آینده -29

 .های مختلفهای پیش رو در عرصهبا چالش

 .های تعلیم و تربیتجامعیت، یکپارچگی و توجه متوازن به ساحت -30

 

 
 داشتن یك برنامه استراتژیك دراز مدت و کوتاه مدت -92

 )ساختارها(  کارهاوجود انسجام و شکل کلی  -2

 گیریم(تفکر سیستمی)همه را در قالب یك کل در نظر می -3

 ای و کاونده(بهسازی نیروی انسانی)نیروی انسانی حرفه -4

 افزایش کارآیی و اثربخشی مدرسه)مدرسه کارا و اثربخش( -5

 

 

 

 نیازهاها و آموزان بر اساس استعدادها و تواناییهدایت دانش -

 آموزانتقویت انگیزش تحصیلی و خودسازی در دانش -

 تقویت فرهنگ پژوهش و کتابخوانی از طریق آموزش و پرورش -

 ای معلماناستفاده از نقش تربیتی و مشاوره -

 ریزی در جهت تحقق اهداف آموزش وپرورش برای همهبرنامه -

 

 توان به آنها دسترسي پيدا كرد:اهدافي كه مي

 های واحدهای مختلف مدرسهسازی فعالیتهماهنگ -92

 اهداف کالن
 

 اولویت های مدرسه
 )برنامه های آینده مدرسه(



 آموزان و رقابتی سالم با سایر مدارسارتقاء سطح توانمندی دانش -2

 آموزانپاسخگویی به نیازهای علمی و اجتماعی دانش -3

 پژوهشی-پرورشی-های آموزشیآوردها،توانمندیافزایش سهم مشارکت مدرسه در دست -4

 آوری جدیدگیری از فناولیاء،کارکنان با بهرهآموزان،جلب رضایت دانش -5

 

 

 

افزایش کیفیت و کمیت آموزشـی و خدمات مدرسـه با توجه به امر مشـارکت شـکل کلی      -92

 کارها

 های تازه و ابتکاری از طریق نظام پیشنهادات و انتقاداتآوردن برنامهپدید -2

ها میزان درآمد و مصرف بهینه از منابع و بررسی هزینه های عملیاتی وجویی در هزینهصرفه -3

 های عملیاتیگیری در مورد نحوه هزینهتصمیم

ــیم کار عوامل اجرایی و ایجاد تفکر     -4 ــازماندهی تقس ــیدن به خدمات آموزش با س ــرعت بخش س

 سیستمی

ــوددهی و               -5 ــه در حد تامین درآمدهای سـ ــئولین از مدیر مدرسـ ــتیبانی مسـ جلب حمایت و پشـ

 مشارکتها

سری بودجه         -92 شرایط موجود و ک سه با توجه به محدودیتها و  شی به امکانات مدر کیفیت بخ

 و تجهیز کارگاه کامپیوتر و آزمایشگاه و کتابخانه

 دلپذیر کردن و شاداب سازی مدرسه و ایجاد روابط انسانی مطلوب -92

 

 

  

 اولویت بندی نیازها
 

 استراتژی



باشد و مدعین حال تضمین کننده بقای  میبرنامه عمده که مسیر حرکت و موفقیت کلی آموزشگاه 

ستراتژی   آن می شند.ا ستیابی به       با صلی برای د سه و برنامه ا ضمین کننده حرکت و بالندگی مدر ها ت

ها می    ماموریت   هدف یدار بوجود می        ها و  پا بال آن برتری  به دن که  ــوی دیگر    باشــــد  آید.و از سـ

باشــند پب به منظور  های ضــعف میه جنبههای قوت و از بین برندکننده جنبهها تقویتاســتراتژی

ــکل  ــیر حرکت و شـ ــتراتژیتعیین مسـ ها را باید در نظر   گیری آگاهانه و هدفدار پیش از اقدام اسـ

 گرفت.

 

 

  
 

 

 مرحله اول در برنامه ریزی:

 تعيين اهداف -92

 بلندمدت  :(1هدف كلي )

 
 

 اهداف جزئي:

 19آموزان با معدل باالی افزایش تعداد دانش -92

 آموزان در مقاطع باالتردانشايجاد موفقيت براي 

تغییر نیازها به اهداف 
 کلی و جزئی



 آموزانشناخت و شکوفایی استعدادهای بالقوه دانش -2

 ایجاد رقابت سالم و کارآفرین -3

 

 (:  2هدف كلي )

 

 اهداف جزئي:
 19آموزان با معدل باالی افزایش تعداد دانش -92

 ایجاد رقابت سالم بین دانش آموزان -2

 دادن برنامه درسی روزانه توسط مشاور با همراهی دانش آموز -3

سط       -4 صیلی در منزل تو شه یابی برنامه های دانش آموز دارای افت تح ری

 پشتیبان

 (:  3هدف كلي )

 

 اهداف جزئي:

 ایجاد رضایت شغلی بین کارکنان -الف

 آموزان و اولیاء(مندی مشتریان )دانشایجاد رضایت -ب

 آموزانایجاد مهارتهای ویژه در دانش -ج

 آموزان:ایجاد نگرش جدید و تغییر در رفتار، با ایجاد این نگرشها در دانش -د

 پذیریایجاد روحیه مسئولیت -92

 جوییایجاد روحیه مشارکت  -2

 ایجاد روحیه اعتماد به نفب-3

 جلوگيري از افت تحصيلي

 افزايش رضايت اولياء مدرسه



 ایجاد روحیه نظم و انضباط -4

آموزان از طریق شرکت آنها در مسابقات فرهنگی، های دانشافزایش میزان توانایی -5

 ها، بروشور ورزشیهنری، المپیادها، جشنواره

 

   (:4هدف كلي )

 

 

 جزئي:اهداف 

 ارتقاء سطح توانمندی کارکنانـ 1       

 سازماندهی فرآیند حفظ و نگهداری نیروی انسانی مجرب -2

 بهبود کیفی و کمی برنامه آموزشی -3

 آموزانبرآوردسازی انتظارات اولیاء دانش -4

 

 
 

 انتخاب بهترین مسیرـ 1

 های اخالقی و تربیتیتقویت مبانی اعتقادی و آموزه  -2

 آموزانامکانات تکنولوژی آینده دانش -2

 افزایش شناخت و آگاهی دبیران -3

 رشد خالقیت و نوآوری -4

 آموزانتقويت اعتقادات مذهبي و باورهاي ديني دانش

آرمان ها )اهداف 
 کیفی(



 شناسایی و شکوفا نمودن استعدادهای بالقوه دانش آموزان -5

 تاکید بر تفاوت ها و نیازهای دانش آموزانـ 6

 آموزانتقویت اعتماد به نفب و خودباوری در دانش ـ 7

 ارتقاء سطح علمی و تربیتی دانش آموزانـ 8

 کاربرد تکنولوژی نوین در امر آموزش -9

 پرورش روحیه پژوهش و تحقیق و تعمیق شیوه های پژوهش -10

 باال بردن مهارت های زندگی و نقش اجتماعی دانش آموزان در کنار توان علمیـ 11

 تاکید بر تفاوت ها و نیازهای دانش آموزانـ 12

 

 

 

  
 

 آموزان  دانش شناخت و شکوفایی استعدادهای بالقوهـ 1

 آموزان  ایجاد رقابت سالم و کارآفرین در دانش -2

 یابی به اطالعات جامع و کامل در سطح جهان دست -3

 آموزان و کاربردی کردن آنها شناخت و کشف توان مهارتهای دانش -4

 آموزان  های بالقوه دانششکوفا نمودن توانایی -5

 حاکمیت معنویت و اخالق و اعتقادات مذهبی بر محیط کار ـ 6

 برقراری ارتباط و روابط انسانی مناسب همه ـ 7

 اجرا طرح تکریم و ارج نهادن به کرامات واالی انسانی  ـ 8

 رسالت ها



 آموزان  ایجاد مسئولیت پذیری اجتماعی در دانش -9

 آموزانرغبت و انگیزه بیشتر بین کارکنان و دانش ایجاد -10

ــی در                -11 ــیدن به کیفیت آموزشـ ــتاندارد کردن تعلیم و تربیت با تاکید بر مولفه بهبود بخشـ اسـ

 مدرسه.

ایجاد انگیزه برای فعالیت های گروهی و افزایش روحیه تعاون از طریق هســـته های مطالعاتی  -12

 و انجمن های علمی

 طرح های آموزشی از جمله )طرح معلم یار و ...(اجرای انواع  -13

 تکریم شخصیت کارکنان و توجه به ارزش معنوی کارکنان در محیط کار    -14

 رسیدن به سطح جهانی و رساندن مدرسه به مدرسه موفق -15

 افزایش بازده دبیران از نظر کمی کیفی   -16

 و شاداب سازی محیط زیستآموزان به وجود آوردن شادکامی و خوش بینی در دانش -17

 آموزان  تقویت مطالعه فردی و مستقل در دانش -18

 توجه داشتن به فرهنگ هماهنگی خانه و مدرسه و کشف راهکاری الزم در این زمینه  -19

 آموزان در امر یادگیریمشارکت فعاالنه دانش -20

 استفاده از تخصص و مهارت اولیا در زمینه های گوناگون -21

 ل نمودن مدرسه به مدرسه  به مدرسه ی زندگی  تبدی -22

 هنری( -ادبی -اجرای جشنواره ها و همایش های )علمی -23
 

 

 

 اهداف کیفی باال جهت دسترسی باید به اهداف کمی تبدیل شوند.

 مدرسه در سطح مدارس برجسته استانـ رساندن 1

بود که امیدواریم در سـال     38/19ها که در سـال جاری میانگین معدل   افزایش میانگین معدل -2

 هم باالتر شود.  5/19جاری از 

 اهداف کمی
 



آموزان در مسابقات علمی کسب رتبه های یك رقمی و دو رقمی بیشتر نسبت به     شرکت دانش  -3

 تانی داشته اند.نفر از دانش آموزان رتبه دو رقمی اس 18سال گذشته  و سال گذشته 

 آموزان سوم در دبیرستان تیزهوشانقبولی دانش -4

 آموزان در المپیادها و کسب رتبه های برتر  شرکت دانش -5

شرکت در مسابقات فرهنگی و هنری و کسب رتبه های اول تا سوم و کسب رتبه های بیشتر         ــــ 6

 نسبت به سال گذشته 

ای در این  حرفهدر صورت وجود نیروی  100آموزان در مسابقات ورزشی تا %  شرکت دانش ــــ 7

 ایم.رشته و کسب مقام اول در مسابقات ورزشی ناحیه در سال گذشته و کسب مقام سوم را نموده

 حضور اولیای دانش آموزان در امور مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزانـ افزایش 8

 افزایش تجهیزات آزمایشگاهی -9

 زیکی مدرسهافزایش فضای فی -10

 

 مرحله دوم: تحليل نيازها

در این مرحله تیم برنامه ریزی با توجه به وضعیت آموزشی و پرورشی به تحلیل نیازهای آموزشگاه  

 در سال جاری براساس آمار دانش آموزان و میانگین معدل پرداخته.

 

  
 
 
 :آموزشي 

ــ 1 ــی تجهیز  که کالس کمبود کالســــ ــورت درس ــوند و به عنوان کالس های ها به ص ش

 موضوعی درس علوم و....

 وضعیت موجود آموزشگاه



 آموزان معدل باال به  مدارس غیرانتفاعی دیکرجذب دانش -2

 آموزانعدم رضایت کافی مسئولین مدرسه از نتایج مسابقات علمی و المپیادهای دانش -3

 آموزانکمبود منابع مالی در راستای تشویق دانش -4

 نآموزاکم انگیزه بودن دانش-5

 :پرورشي 

 آموزانعدم وجود اتاق پرورشی جهت برقراری ارتباط سالم و سازنده مربی پرورشی با دانشـ 1

 کمبود امام جماعت به طور هفتگی در مدرسه -2

 عقیدتی -همکاری ننمودن بعضی از اولیاء در رابطه با مسائل مذهبی -3

 شودی مدرسه میهای درونها که مانع از بعضی فعالیتنامهحجم زیاد بخش -4

 آموزان و محیط بیرون از مدرسه ی فرهنگی و تأثیر جامعه در دانشتهاجم گسترده -5

 آموزان  وجود انحرافات اخالقی در بین بعضی از دانشـ 6

ست            ـــــ 7 ش سخ و ن سش و پا سات پر شخص برای برگزاری جل سی کامل به افرادمت ستر های  عدم د

 و...علمی 

 هنری  –همکاری ننمودن بعضی از دبیران در رابطه با برگزاری مسابقات فرهنگی ـ 8

 

 

 

 :امور دفتری و اداری و مالي 

 نداشتن دفتر مجزا جهت امور دفتری  ـ 1

 های جاری مدرسه باال بودن هزینه -2



 ابالغ  شهریه نا کافی از طریق سازمان -3

 هاحجم زیاد بخشنامه -4

 

  تندرستي:بهداشت، سالمت و 

 کمبود نیروی بهداشت در مدرسهـ 1

 عدم اطالع کافی دانش آموزان از تغذیه مناسب -2

 تاثیرپذیری دانش آموزان از تبلیغات خوراکی های نامناسب -3

 کمبود نیروی پزشك در مدارس -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 وضعیت مطلوب آموزشگاه
 



  آموزشي 

  60/19به  37/19آموزان از باال بردن میانگین کل معدل دانشـ 1

 آموزان در مسابقات علمی در سطح ناحیه و استان  های یك رقمی توسط دانشکسب رتبه -2

 تقویت بنیه ی علمی دانش آموزان با تشکیل کالس های خارج از برنامه ی درسی -3

 یا و دبیران در سایت مدرسهاستفاده ی حداکثر از پتانسیل دانش آموزان، اول -4

 آموزان در مدارس استعدادهای درخشان  افزایش قبولی دانش -5

 آموزان  پرورش تمرکز ذهن دانشـ 6

 آموزان و پرورش آنان ی دانشکشف استعدادهای نهفتهـ 7

 آموزانقبول نظم و انظباط در بین دانشـ 8

 آموزان معلم یار  افزایش تعداد دانش -9

 کسب مقام اول در مسابقات ورزشی   -10

 آموزان، اولیاء، دبیران  برگزاری جلسات آموزشی بیشتر برای دانش -11

 تر محیط فیزیکی مدرسه شاداب سازی هرچه بیش -12

 های علمی از قبیل: همایش فیزیك و نجوم تولید محتوای الکترونیکی برگزاری همایش -13

 هفته سه روزاستفاده از مشاور حداقل در  -14

 ایجاد انگیزه در دبیران سبب ارائه تدریب فعال و تقویت آنان از نظر مهارتهای آموزشی  -15

 ی موفق برتر کشوری  رساندن مدرسه به مدرسه  -16

 آموزان  ایجاد رقابت سالم و کارآفرین در دانش -17

 اجرای طرح حضور و غیاب الکترونیکی -18

های مجهز در حد ها و کارگاهاندازی آزمایشگاهافزاری )راهافزاری و نرمتجهیز از بعد سخت -19

ها، موالژها و وسایل گوناگون، اورهد، ها، مدلها ، کرههای درسی، تجهیز مدرسه به نقشهکتاب



افزاری و های آموزشی، اسالیدها، نوارهای صوتی و هر چیزی که در بخش سختاوپك، فیلم

 افزاری تکنولوژی آموزشی قرار گیرد(نرم

 روز، فعال و مرتبط با مواد آموزشی و درسیآموزی کارآمد، بهتجهیز از بعد کتابخانه دانش -20

آموزان و آشنایی با فنون یادگیری در امر آموزش دانش –استفاده از الگوهای متنوع یاددهی  -21

 وسیله معلمانشناسی یادگیری بهگوناگون روان

های  آموزان، طراحی و ارزشیابی سئوالهای دانش استفاده از فنون متنوع ارزشیابی از آموخته -22

زمان )کوئیز( و در  امتحانی براساس شیوه های رایج، ارزشیابی مستمر و برگزاری امتحانات کوتاه

ن از گیری محض و غول کردن امتحان با جدا کردن آیك کالم، از بین بردن نظام رایج امتحان

 فرایند تعلیم و تربیت و یادگیری.

آموزشی، آموزش  –صورت بازدیدهای علمی های گوناگون بهآموزش معلمان در مناسبت -23

 ای و...مدرسه های آموزشی دروندر شورای معلمان، اطالعات دیواری، بروشورها، کارگاه

ردهایی برای انفرادی و غنی تغییر نگرش معلمان در زمینه تکلیف و تکلیف شب و ارائه راهب -24

 آموزان و متنوع کردن فرآیند تکلیفهای ارائه شده به دانشساختن مجموعه تمرین

گری در بین معلمان براساس تفکر نظام تعلیم و تشکیل گروه مطالعاتی، تحقیقاتی و تحلیل -25

 ای و ارائه راهبردهایی در این زمینه برای چگونگی کار معلمان؛تربیت سامانه

های مواد آموزشی تکمیلی در مدرسه، از سوی کادر مدرسه، معلمان و تدوین و تولید جزوه -26

 بقیه افراد؛

  



 )تربيتي ) پرورشي 

 آموزان  افزایش روحیه همکاری و تعاون در بین دانشـ 1

 آموزان  پرورش روحیه، عبادت و خداپرستی در دانش -2

 آموزان  تقویت اعتقادات مذهبی تعمیق باورهای دینی در دانش -3

 برگزاری همایش های مذهبی از قبیل همایش دختران آسمانی -4

 برگزاری فراخوان هایی از قبیل )فراخوان سال اصالح الگوی مصرف و ...( -5

 علمی و ...( -تشکیل انجمن های )قرآنی-6

 گویی به شبهات دینی  برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و پاسخـ 7

 آموزان  های مختلف در دستاوردهای خود دانشبرگزاری نمایشگاهـ 8

 000نماز و-های مختلف از قبیل: همایش حجابافزایش برگزاری همایش -9

 آموزان  پژوهشی در بین دانش -هنری -فرهنگی -افزایش مسابقات مختلف دینی -10

 ن    آموزای حضوری با دانشانجام مشاوره -11

 آموزان  تقویت فرهنگ کتابخوانی و روحیه پژوهش در دانش -12

 آموزان  تقویت اعتماد به نفب و خودباوری در دانش -13

 آموزان  دستیابی به وقار اخالقی و شخصیتی در دانش -14

 آموزان به شرکت در نماز جماعت مدرسهی نماز و جذب دانشتشکیل ستاد اقامه -15

 ل به خدا پرورش روحیه توک -16

 عکاسی -برگزاری فراخوان های خاطره نویسی -14



ــه به عنوان مثال : یك روز            -15 برگزاری طرح های تخلیه هیجانات در محیط مدرسـ

 ایستگاه تغذیه سالم -بدون کیف

 اداری و مالي 

 سازی مدرسه جهت پیشبرد کیفیت آموزشی و پرورشی  تجهیز و آمادهـ 1

 های مردمی  باالبردن میزان مشارکت -2

 هاسازی امور دفتر و تکمیل پروندهآماده -3

 ها تا پایان سال تحصیلی بینی هزینهکنترل وضعیت مالی و پیش -4

 های ارسالی از طرف سازماننامهگویی دقیق و به موقغ به بخشپاسخ -5

 کاهش هزینه ها و مصرف بهینه  -92

 

 فيزیكي و خدماتي 

 ب سلف  غذاخوریتأسیـ 1

 موضوع درس )کالسهای موضوعی( -2

 ی فضای فیزیکی مدرسه وکالس هاتوسعه -3

  برداری بیشترتعمیرات مورد نیاز آموزشگاه در جهت استفاده و بهره -4

 

 بهداشت، سالمت و تندرستي 

 آموزان از طریق جلسات سخنرانی و ... ارتقاء سطح آگاهی بهداشتی دانشـ 1

 آموزان از نظر روحی و روانیبهینه به سالمت دانشرسیدگی  -2

 آموزان از طرف مشاور مدرسهپیگیری مشکالت رفتاری و خانوادگی دانش -3



 معاینات و ... ( -پزشکی -استفاده از تخصص اولیا در زمینه های مشاوره ای -4

 در راستای تغذیه سالم دانش آموزان  فرهنگ سازی در بین دانش آموزان  -5

 


