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 فعالیت های پیشنهادی      مهر ماه

 ال آن به ادارهتنظيم برنامه كالسي و ارس 

 (تهيه پالكاردو)  برنامه ريزي برگزاري مراسم  بازگشايي مدارس... 

 آماده كردن ومرتب كردن وسايل موردنيازاوليه 

 (دفترحضوروغياب همكاران و – ديسكت - ماژيك)  خريداري ملزومات مصرفي آموزشگاه .... 

  اجراي برنامه هاي شاد و متنوعبرگزاري مراسم صبحگاهي باحضوردانش آموزان وهمكاران محترم و 

  سازماندهي كالسهاودانش آموزان  

 و انعقاد قرار داد ارزشيابي سال جديد با همكاران صدوروابالغ برنامه هفتگي همكاران 

  اندبيران وانتخاب نماينده دبيرتشكيل جلسه شوراي 

 گراميداشت هفته دفاع مقدس 

 تكميل نواقص پرونده دانش آموزان 

 ف دبيران وكادراداري آموزشگاه وتوجيه آنانتحويل شرح وظاي 

 تنظيم فرمهاي سازماندهي آموزشگاه 

 ( همكاران)  تشكيل پرونده پرسنلي 

 بررسي وكنترل مدارك ثبت نام شدگان واقدام مقتضي درصورت لزوم 

 6-تشكيل جلسه اي با حضور اولياء  و  تشريح عنوان برنامه ساالنه آموزشگاه 
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 و انتخاب اعضاء تشكيل جلسه انجمن اولياء 

 ( درحداطالع)  شناسايي دانش آموزان زبده وضعيف سالتحصيلي گذشته 

 كنترل نهايي سازماندهي كالسهاودانش آموزان 

 ارزيابي ازكارهاي انجام گرفته درنيمه اول مهرماه 

 ضمن سالدفاترسال گذشته وصحافي  اترتنظيم دف 

 موزان ازطريق گروههاي دانش آموزيبرنامه ريزي براي انتقال مسوليتهاي بيشتربه دانش آ 

 درخواست پرونده دانش آموزان ازمدارس قبلي 

  ان و اعضاي انجمن  براي هرچه بيشتر تحقق بخشيدن دبيران در جلسه شوراي دبيراستفاده از پيشنهادات

 به برنامه ساالنه

 تشكيل انجمن اولياءومربيان وابالغ شرح وظايف 

 شروع فعاليت  هاي فوق برنامه 

 السالم عليه العابدين زين امام شهادتبروشور به مناسبت  تهيه 

  برگزاري ايام اهلل تاسوعا و عاشورا 
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 ماه فعالیت های پیشنهادی     آبان 
 و ممهور نمودن آن توسط اداره تنظيم نهايي دفترآمارواقدام درخصوص صحافي آن 

  آبان 3برنامه ريزي براي تجليل از اسرا و آزادگان 

 بررسي نهايي پرونده هاي تحصيلي دانش آموزان ورفع نقص درصورت وجود 

 حضور مدير در كالس ها و توجه به نظرات دانش آموزان 

 بررسي وضعيت تحصيلي دانش آموزان 

 آموزش بهداشت فردي به دانش آموزان و خانواده ها 

 آبان)روز دانش آموز( 33 برنامه ريزي و برگزاري مراسم 

 آبان(8) ت روزبسيج دانش آموزيسخنراني به مناسب 

  كالس آموزش خانواده و دعوت از سخنران به مناسبت هفته بهداشت رواني در مجمع عمومي اولياء 

 تشكيل شوراي دانش آموزي 

 .آماده سازي دانش آموزان جهت تحليل و بررسي آنچه تاكنون فراگرفته اند 

 كنترل وسايل وخريدملزومات ضروري 

 آبان( 42) كتاب وكتابخوانيسخنراني درباره فوايد 
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 پي گيري كسري كتاب هاي دانش آموزان 

 ارسال اسامي دانش آموزان و واريز هزينه بيمه درماني آنها 

 تشكيل شوراي مالي جديد آموزشگاه 

  السالم عليه باقر محمد امام والدتتهيه بروشور و تراكت به مناسبت 

  السالم عليه اظمك موسي امام والدتتهيه بروشور و تراكت به مناسبت 

 برگزاري ايام اهلل اربعين حسيني 

  

 آذر ماهفعالیت های پیشنهادی      
 

 .اهداي بن كارت هاي تشويق توسط همكاران به دانش آموزاني كه در دروس خود پيشرفت كرده اند 

 بررسي وضعيت درسي دانش آموزان واعالم به اولياءآنان 

 جهت شركت درمسابقات فرهنگي ... وقرائت قرآن مجيدوآموزان مستعددرزمينه حفظ  شناسايي دانش

 ( مرحله آموزشگاهي) وهنري

  ارزشيابي مستمر به اولياء .اعالم نمرات 

 بازديد و ارزشيابي از كالس همكاران 

  و بيان مسائل و بخشنامه هاي آموزشيان دبيرتشكيل جلسات شوراي 

 پي گيري كسري كتاب دانش آموزان 

 آذرماه(42) زاري مراسم به مناسبت هفته پژوهشنواختن زنگ پژوهش و برگ 

 آذر( 34)  برگزاري جلسه و برنامه ريزي جهت برگزاري جشن روز جهاني معلولين 
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 انجام اقدامات الزم جهت رعايت مسائل ايمني و يخبندان 

 انجام فعاليت هاي الزم در خصوص هفته بسيج 

  السالم عليه عسكري حسن امام شهادتبرگزاري مراسم 

 بروشور و تراكت به مناسبت ميالد رسول اكرم )ص( تهيه 

 

 

 

 

 دی ماهفعالیت های پیشنهادی      
 

  امتحانات توصيه به دانش آموزان جهت آماده شدن براي 

 كليه پايه ها امتحانات تهيه و تنظيم سواالت 

  اندبيرتوسط   تنظيم ليست نمرات 

  اناتامتحتوصيه به همكاران جهت تصحيح به موقع برگه هاي 

  ازهمكاران امتحاناتتحويل گزارش عملكرد 

  شناسايي دانش آموزاني كه در فهم دروس دچار مشكل هستند و ارائه راه حل هايي در جلسه ي

 ان و اجراي آن براي رسيدن به نتيجه بهتردبيرشوراي 

 آموزان برتردرامتحانات و تشويق آنان شناسايي دانش 

 وبيست ودوم بهمنآمادگي جهت برگزاري مراسم   دهه فجر 



 

یل ورد و قابل ویرایش این تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی به فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فااین 

هزار تومان به سایت علمی و  5ه با قیمت صورتجلساحکام ، شرح وظایف ، طرح تدبیر اضافه چند فایل ورد دیگر شامل 

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .

9 
 

  السالم عليه عسكري حسن امام والدتبرگزاري مناسبت 

 )برگزاري جشن به مناسبت ميالد رسول اكرم )ص 

 توصيه هاي ايمني در ارتباط با سيستم گرمايشي آموزشگاه 

 

 

 

 

 

 بهمن ماهفعالیت های پیشنهادی      
 ن هامراسم استقبال از جشن هاي پيروزي انقالب اسالمي با تزئين سال 

 شناسايي دانش آموزان مستعددرزمينه هاي مختلف  وثبت نام ازآنان 

 آغازبرنامه هاي دهه فجر 

  نصب تابلوي كالس موفق  بر سر درب كالس نمونه 

 بهمن 44 آمادگي شركت درراهپيمايي 

 بررسي وضعيت درسي دانش آموزان 

  ازابتداي سالجاري اندبير بررسي عملكرد 

  اجراي برنامه مسابقات 

 گزاري كالس هاي تقويتيبر 
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 دعوت از اولياء دانش آموزان ضعيف و ارائه برنامه مطالعاتي جهت دانش آموزان ايشان 

 برگزاري مناسبت ها و ايام اهلل مذهبي 

  بهورز و پرستار روز و عليها اهلل سالم زينب حضرت والدتتهيه بروشور و تراكت به مناسبت 

 

 

 

 

 

 

 

 اسفند ماه فعالیت های پیشنهادی

 

 همكاران ازكالس بازديدوارزشيابي

 نيازمند آموزان دانش شناسايي

 نيازمند آموزان  دانش به كمك جهت آموزشگاه شوراي تشكيل

 شركت دانش آموزان در جشن نيكوكاري

 نوروز تعطيالت در آموزان دانش ريزي برنامه جهت انجمن عمومي جلسه تشكيل

 ( اسفند هشتم) سالميا وتربيت باامورتربيتي آموزان دانش آشنايي
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 خانواده عمومي مجمع و  خانواده آموزش جلسه در علم بزرگان از دعوت و مشاوره و علمي مراكز از  بازديد

 اخالقي و علمي موفق

 آموزشگاه در شورا جلسات برگزاري

 اسفند هنگام زود تعطيالت از جلوگيري جهت آموزان دانش و دبيران توجيه

 نوروز ايام در نيازمند آموزان دانش درباره الزم تمهيدات

 بضاعت بي آموزان دانش به  اهدا و كمك اخذ جهت خيرين و حمايتي هاي نهاد با ارتباط

 عيدنوروز درتعطيالت  آموزشگاه اموال منظورحفاظت به الزم تمهيدات

 اندبير شوراي جلسات تشكيل

 دوم ماهه سه مالي تراز تهيه

 نوروزي يالتتعط ايام در خدمتگزاران وظايف تعيين

 بازديد از اداره منابع طبيعي به مناسبت روز درختكاري

 شهادت حضرت فاطمه )س( والدت و برگزاري مراسم 

 فروردین ماهفعالیت های پیشنهادی      
 

 در ايام نوروز توسط دانش آموزان بررسي فعاليت هاي صورت گرفته

  تمهيدات الزم براي آمادگي جهت امتحانات 

 اندبيرسات شوراي برگزاري جل

 تهيه بروشور و تراكت به مناسبت هفته بهداشت جهاني

 بازديدوارزشيابي ازكالس همكاران
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 برگزاري جلسات پايه وارتباط بااولياء

 برنامه ريزي  و اقدام به منظور تشكيل كالس هاي تقويتي

 ارسال فرم تكميل شده متقاضيان انتقالي به اداره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اردیبهشت ماهنهادی      فعالیت های پیش

 

 و هفته مشاغل معلمتمهيدات الزم جهت گراميداشت مقام 

 ... آموزشي،پرورشي،بسيج و:  تشويق دانش آموزان فعال وموفق درزمينه هاي مختلف

 وتقديرازهمكاران محترممعلم گراميداشت هفته 

 تربيتي براي دانش آموزان موفق–برگزاري اردو هاي تفريحي 
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 برودتي آموزشگاه بررسي وسايل

دعوت از سخنران براي آشنا سازي دانش آموزان در رابطه با چگونگي درس خواندن و ايجاد انگيزه و رقابت 

 در آن ها

 شركت دانش آموزان و همكاران در مسابقات ورزشي

 برگزاري مجمع عمومي انجمن اولياء و مربيان

 ه مطلوب تر امتحاناتتشكيل ستاد امتحانات و برنامه ريزي جهت  برگزاري هرچ

 بازديدوارزشيابي ازكالس همكاران

 

 

 

 

 

 

 خرداد ماهفعالیت های پیشنهادی      

  

 برگزاري ارزشيابي  دانش آموزان براي رسيدن به نتيجه بهتر

 اندبيرتحويل گزارش عملكردتربيتي دانش آموزان از 

 ثبت ارزشيابي  دررايانه

 تعيين عملكرد تربيتي دانش آموزان



 

یل ورد و قابل ویرایش این تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی به فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فااین 

هزار تومان به سایت علمی و  5ه با قیمت صورتجلساحکام ، شرح وظایف ، طرح تدبیر اضافه چند فایل ورد دیگر شامل 

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .

14 
 

 ت نمراتو عملكرد تربيتي دررايانهثب 

 چاپ كارنامه دانش آموزان وارائه به آنان

 دانش آموزان .بررسي ورقه هاي امتحان 

 تعيين ساعات وايام كارآموزشگاه درتابستان

 ( دفاتركالسي)  جمع آوري وبستن كاربرگ

 اجراي طرح خود ارزيابي از كار يكساله دبيران و تمامي فعاليت هاي آموزشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 تیر ماهفعالیت های پیشنهادی      
 كنترل وسايل وتجهيزات

 تشكيل شوراي مالي و ارائه گزارش عملكرد مالي و تاييد فاكتور ها و سند هاي هزينه 

 شناسايي معايب احتمالي ساختمان و انجام تعميرات

 صورت برداري ازاموال وچك دفتراموال 
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 الصاق تمبر كارنامه هاي قبولي

 ي اوراق امتحاني و بخشنامه هابايگان

 ثبت نام دانش آموزان سال تحصيلي جديد

 تنظيم و تكميل ليست هاي امتحاني

 توجه و اقدام در جهت زيبا سازي عمومي مدرسه و انجام تعميرات

 تجهيز فضا ها از نظر گرمايشي و سرمايشي

 تشكيل جلسه ستاد پروژه مهر

 جمع آوري اموال اسقاطي

 مكاران جهت شركت در دوره هاي ضمن خدمتاطالع رساني به ه

  

 

 

 

 

 

 

 مرداد ماهفعالیت های پیشنهادی      
 سازماندهي و ترميم نيروهاي اداري مدرسه

 تجزيه و تحليل آماري عملكرد آموزشي و پرورشي مدرسه
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 ثبت و تنظيم مشخصات دانش آموزان در دفتر ثبت نام 

 تهيه برنامه ساالنه زير نظر شوراي مدرسه

 پي گيري تعميرات آموزشگاه

 سازماندهي نيروهاي آموزشي مورد نياز آموزشگاه

 بررسي تك تك دانش آموزان و رفع اشكاالت احتمالي

 ثبت نام اينترنتي نوآموزان

 ان محترم هر پايهدبيرتهيه و تنظيم برنامه هفتگي زير نظر 

كاتبات كتبي و شفاهي جهت رفع پيگيري مشكالت واحد آموزشي از نظر تعميرات و تجهيزات و انجام م

 مشكالت

 ساماندهي اتاق ها و فضاي آموزشي 

 بررسي مدارك ثبت نام شدگان

 تجهيز آموزشگاه به وسايل ايمني

 

 

 

 شهریور ماهفعالیت های پیشنهادی      

 

 شهريور

 (  براي سالتحصيلي آتي)  پيگيري واقدام درمورداموال وتجهيزاتي كه بايدتهيه شود
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 اد پروژه مهر جهت استقبال از ماه مهر و انتساب اعضاي ستادتشكيل ست
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 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در مهرماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

سازماندهی و گروه بندی دانش  - 1

 آموزان
تهیه برنامه ریزی مناسب جهت  -

 دانش آموزاناجرای برنامه 
 

 0111111 هفته اول
-  

 ثبت نام دانش آموزان در کتابخانه- 2

 پاسخگویی به بخش نامه ها -

تهیه بروشور به مناسبت روز نیروی  -

 انتظامی

 111111 هفته دوم 
-  

 برنامه ریزی در خصوص نماز جماعت 3

عاشورا و تراکت و پوستر به مناسبت -

 یتاسوعای حسین

سبت عاشورا و برنامه های مذهبی به منا

 تاسوعا

  011111 هفته سوم

برنامه ریزی در خصوص انتخابات   4

 شورای دانش آموزی

 تربیت روزتراکت و پوستر به مناسبت  -

 ورزش و بدنی

  1111111 هفته چهارم 
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 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در آبان ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  نهبرآورد هزی

 اجرا

برگزاری انتخابات شورای دانش  - 1

 آموزی
 

 0111111 هفته اول
-  

برنامه ریزی در خصوص مسابقات - 2

 هنری –فرهنگی 

برگزاری مراسم روز نوجوان و بسیج -

 دانش آموزی و روز دانش آموز  

تهیه بروشور و تراکت به مناسبت -

 والدت امام محمد باقر)ع(

 111111 هفته دوم 
-  

نامه ریزی در خصوص شناسایی دانش بر 3

 آموزان با استعداد 

تهیه بروشور و تراکت به مناسبت والدت 

 امام موسی کاظم )ع(

  011111 هفته سوم

 برگزاری نمایشگاه کتاب - 4
تهیه بروشور و تراکت به مناسبت  -

 اربعین حسینی

  1111111 هفته چهارم 
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 اهبرنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در آذر م

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

 برنامه ریزی در خصوص  مسابقات - 1
 0111111 هفته اول

-  

 مسابقات سرود و تئاتر - 2
برگزاری مراسم و تهیه بروشور به  -

مناسبت رحلت رسول اکرم )ص( و 

 شهادت امام حسن مجتبی)ع(
برگزاری مراسم و تهیه بروشور به  -

 مناسبت شهادت امام رضا )ع(

 111111 هفته دوم 
-  

پیگیری مسائل قبل و یاد آوری به  - 3

دانش آموزان جهت شرکت در 

 مسابقات قرآنی
برگزاری مراسم و تهیه بروشور به  -

مناسبت شهادت امام حسن 

 عسگری )ع(

  111111 هفته سوم

تمهیدات الزم جهت برگزاری مرحله اول  4

 مسابقات قرآنی

مراسم و تهیه بروشور به برگزاری 

مناسبت میالد رسول اکرم و امام جعفر 

  1111111 هفته چهارم 
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 صادق )ع(

 

 

 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در دی ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

پی گیری برنامه های قبل نظارت بر  - 1

یی از برنامه فجر قرآن و درس ها

 قرآن امور مسابقاتی دانش آموزان

 0111111 هفته اول
-  

 پیگیری برنامه ها - 2
 

 011111 هفته دوم 
-  

 .برگزاری امتحانات  - 3

 برگزاری مراسم و تهیه بروشور به مناسبت

 والدت امام حسن عسگری )ع(

 برگزاری مراسم و تهیه بروشور به مناسبت

 وفات حضرت معصومه )س(

  111111 هفته سوم
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 پیگیری برنامه ها  4
 

  0111111 هفته چهارم 

 

 

 

 

 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در بهمن ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

 پی گیری برنامه ها - 1
 0111111 هفته اول

-  

 مناسبت ها - 2
 111111 هفته دوم 

-  

 مناسبت ها - 3
والدت  سبتتهیه بروشور به منا -

 حضرت زینب سالم اهلل

  011111 هفته سوم
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  1111111 هفته چهارم  تشویق دانش آموزان فعال 4

 

 

 

 

 

 

 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در اسفند ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

آمادگی دانش آموزان برای شرکت  - 1

 له دومدر مسابقات مرح
 شناسایی دانش آموزان نیازمند -

 0111111 هفته اول
-  

 شناسایی افراد خیر - 2
 برگزاری جشن نیکوکاری -
برگزاری مراسم شهادت حضرت  -

 فاطمه

 111111 هفته دوم 
-  
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 پیگیری برنامه های قبل - 3
  011111 هفته سوم

برنامه ریزی جهت اوقات فراغت دانش  4

 آموزان در نوروز

ناسبت والدت برگزاری مراسم به م

 حضرت فاطمه

 

  1111111 هفته چهارم 

 

 

 

 

 

 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در فروردين  ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

 عید نوروز - 1
  هفته اول

-  
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 عید نوروز - 2
  هفته دوم 

-  

 هفته بهداشت جهانی - 3
 برگزاری مناسبت ها -

  011111 سومهفته 

 برگزاری مناسبت ها - 4
  1111111 هفته چهارم 

 

 

 

 

 

 

 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در ارديبهشت  ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا
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تمهیدات الزم جهت گرامی داشت  - 1

 دبیرهفته 
آماده سازی دانش آموزان جهت  -

 مسابقات استانی

 0111111 هفته اول
-  

 دبیربرگزاری مراسم هفته  - 2
تمهیدات الزم جهت اردوی دانش  -

 آموزان

 0111111 هفته دوم 
-  

تشویق دانش آموزان فعال و موفق  - 3

در زمینه های مختلف : آموزشی ، 

 پرورشی ، بسیج و ...

  011111 هفته سوم

آماده سازی دانش آموزان جهت  - 4

 .برگزاری امتحانات 

  1111111 ارم هفته چه
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 برنامه فعالیت های حوزه  پرورشی در خرداد  ماه

تاریخ در نظر  عنوان فعالیت ردیف

 گرفته شده

وضعیت  برآورد هزینه

 اجرا

تمهیدات الزم جهت آمادگی بچه ها  - 1

 .در امتحانات 

 0111111 هفته اول و دوم
-  

برگزاری مناسبت ها و ایام ا... خرداد  - 2

ارتحال امام خمینی ماه از جمله : 

 )ره( 

 111111 هفته سوم و چهارم
-  
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بر اساس طرح  برنامه ساالنه

 تدبیر

 ……………شهید آموزشگاه 

69-69سال تحصیلی    

 



 

یل ورد و قابل ویرایش این تقویم اجرایی آموزشی و پرورشی به فایل فقط برای مشاهده می باشد .برای خرید فااین 

هزار تومان به سایت علمی و  5ه با قیمت صورتجلساحکام ، شرح وظایف ، طرح تدبیر اضافه چند فایل ورد دیگر شامل 

 www.asemankafinet.irپژوهشی آسمان مراجعه کنید .

29 
 

 

 مقدمه

اگر پرورش خالقيت و رشد و تعالي دانش آموزان داراي اهميت باشد مدير مدرسه بايد با برنامه ريزي دقيق و 

ي دقيق تدوين برنامه مناسب زمينه ساز اين حركت علمي و پرورشي باشد بديهي است بخشي از اين برنامه ريز

 –ساالنه توسط مدير يك مدرسه است به گونه اي كه هف گذاري آن نيل به اهداف بلند و واالي آموزشي 

  سازد محقق را....... و زيستي – اعتقادي – مذهبي – پرورشي
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 توليد موفقيت و نيل به هدف     هدفمندي                  برنامه ريزي                     نظم و اجرا                   

مدرسه مي تواند تفكر خالق را پرورش دهد و افرادي كاوشگر و آفريننده و نو آور و مولد را تربيت كند 

مدرسه به عنوان واحد عملياتي نظام آموزشي و به عنوان مكاني كه تعليم و تربيت رسمي در آن جريان دارد مي 

انش آموزان خود را چنان تقويت كند كه به راحتي بتواند براي دست يافتن تواند قدرت انديشه و مهارت ذهني د

به راه حل هاي مناسب و واقع بينايه به خلق ايده هاي نو بپردازد يا مي تواند با ارئه تكليف و نيز عدم توجه به 

آنان به  تفاوتهاي فردي و عدم شناخت يا بي توجهي به ويژگيهاي دانش آموزان سبب شود كه قدرت خالقيت

 تدريج كاهش يابد .

يك مدرسه كه برنامه ي مرتب و اعضاي متعهد و معلمان مسئول داشته باشد بهترين محيط براي پرورش 

 خالقيت دانش آموزان است . 

 

 

امروزه ارتقاء كيفيت عملكرد مدارس در كشور هاي مختلف به دغدغه اي  اساسي تبديل شده است . زيرا           

تحوالت گسترده و شتابان علم و فناوري ، كاركرد هاي مورد  انتظار از مدارس دچار تغيير  و با توجه به 

دگرگوني شده است و ذينفعان برونداد هاي متفاوت از گذشته و متناسب با نياز هاي جديد  مطالبه مي نمايند . 

ناسب مي باشد كه به دليل شرايط بطور طبيعي پاسخگويي به اين انتظارات مستلزم تامين منابع كافي و امكانات م

اقتصادي ،كاهش در آمد دولت ، شكل گيري نياز هاي پيچيده و  نو و برهم خوردن تركيب اولويت ها در سطح 

ملي و بين المللي به رغم تالش فراوان مديران و مسئولين به چالشي مهم تبديل شده است . در سال هاي گذشته 

د آموزش و پرورش ومديران ارشد و  سياستگذاران نظام آموزشي جوامع انديشمندان  حوزه مديريت و  اقتصا

مختلف  براي مواجهه صحيح با اين چالش  راهكار هاي متعددي  را پيشنهاد داده و يا عملياتي كرده اند . از 

جمله مي توان به افزايش سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومي ، افزايش مشاركت بخش خصوصي در 

اره مدارس ، جلب مشاركت اولياء در اداره مدرسه ، كاهش هزينه هاي غير ضروري) صرفه جويي(  تاسيس و اد
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، خودگرداني  و مديريت مبتني بر بودجه صفر ، واگذاري به سازمان هاي ديگر ) مانند شهرداري ها ، شركت ها 

 و ...(و نظاير آن اشاره كرد  . 

شده در خصوص هر يك از بديل هاي فوق الذكر اگر چه هر يك  با  مراجعه به گزارش ها و تحليل هاي ارائه 

از اين راهكار ها و روش ها هر چند ناچيز و بطور مقطعي به آموزش و پرورش كمك كرده اما هيچگاه نتوانسته 

بطور جدي اين مشكل اساسي را كاهش داده يا بر طرف نمايد . برهمين اساس عده اي از صاحب نظران و 

فتن راه حل هاي مناسب و پايدار در اين خصوص  در يك فرايند مشاركتي اقدام به انجام مديران براي يا

پژوهش هاي توسعه اي نموده اند كه  حاصل آن پيدايش الگو هايي در مديريت  بوده كه انديشه ها ، توانايي ها 

دانسته و مديريت آن را  ، خالقيت ها ، مهارت ها و تجارب منابع انساني را  گران بها ترين دارايي و سرمايه

مهمترين وظيفه مديران و مديريت تشخيص داده است كه با اتكا آن مي توان بسياري از مشكالت و مسائل را بر 

طرف نمود  . كايزن ، مديريت كيفيت ،  مديريت كيفيت جامع و... الگو هاي مديريتي كه در آن  عامل انساني  

مه جوشان راه حل هاي مناسب براي مسائل پيچيده و فرا پيچيده برخوردار از ظرفيت بي پايان فكري و چش

 راكليدي ترين عامل در كسب تعالي پايدار محسوب مي شود  . 

موزشگاهي  نيز متاثر از  تحوالت علمي و تجربي  در حوزه هاي مختلف به بر همين اساس  اتكاء مديريت آ    

ويژه  در رشته هاي گوناگون  مديريت بر توانمندي ها و مهارت هاي نيرو هاي فكري قرار دارد . مدرسه 

 محوري ، مدارس جامعه محور ، مدارس پيشرو، مدارس يادگيرنده  و ... در ساير جوامع و همچنين در ايران در

راستاي اين تاثيرات بوده اند . در تمام الگو هاي جديد منابع انساني كانون و مركز ثقل مدارس در انجام 

ماموريت ها و وظايف سازماني مدارس مي باشند .  زيرا نيروي انساني است كه  با استفاده از امكانات و وسايل 

ه به آينده در جهت  رشد و بهبود فرايند ها ، با موجود ، تعامل سازنده با همكاران  و محيط پيراموني و با نگا

 نگاه با را آن تحقق ميزان و نموده  اجرا و  تنظيم را مدرسه استراتژيك ،برنامه  تجربي–اشتراك مساعي علمي 

 اذعان به كه اينجاست.   نمايد مي برداري بهره مستمر بهبود جهت در آن نتايج از و كرده ارزيابي بينانه واقع

مديران ، مديريت مدرسه يعني مديريت منابع انساني و  تسهيل شرايط  شكل گيري مسير همراستا و  از خيلي

 جمع  افزا  براي مجموعه تالش ها و اقدامات  آنان در تحقق اهداف  است . 
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 تاييديه برنامه ساالنه

وين شده توسط مديريت محترم آموزشگاه با احترام ما امضا كنندگان ذيل پس از بررسي مفاد برنامه ساالنه تد

ضمن تأييد آن جهت اجرا در سال تحصيلي مذكور از خداوند متعال خواهانيم با همت  56-52در سال تحصيلي 

آموزشگاه و نظارت كمي و كيفي مديريت آموزشگاه و تالش  مجموعه كادر آموزشي و پرورشي و اجرايي 

 ينه اجراي بهينه آن فراهم آيد .دانش آموزان و همراهي والدين بزرگوار زم

 رديف  نام و نام خانوادگي  سمت  امضا

   3 

   4 

   3 

   2 

   2 

 

 

 

 

 

 

 تدبيراهداف كالن آموزشي و پرورشي مدرسه بر اساس طرح 
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          توسعه مشاركت دانش آموزان در مدرسه 

   يادگيري -استقرار نظام ياد دهي 

   ايمني و پيشگيري – بدني تربيت –سالمت    

   پرورشي و برنامه فوق –فعاليتهاي مكمل     

         توسعه مشاركت اوليا در امور مدرسه 

          مديريت امور اجرايي و اداري 

 

 

 

 

 

 

 فرصتها و تهديدها -ضعفها -شناسايي قوتها

 عوامل بيرون مدرسه عوامل درون مدرسه

 تهديدها فرصتها ضعفها قوتها
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جود و .3

ان معلم

متخصص و 

 مجرب

استفاده از  .4

روشهاي فعال 

 در تدريس

عالقه مندي  .3

دانش آموزان 

به شركت در 

 كارهاي گروهي

تهيه  .2

نمودارهاي 

مختلف درسي و 

قراردادن در 

 معرض ديد

داشتن طرح  .2

 درس

ايجاد رقابت  .6

 سالم

تشكيل تيم  .7

علمي در 

 هركالس

وجود دانش  .8

 آموزان مستعد

 دم وجود امكانات مستقلع .3

كمبود رايانه و ويدئو .4

 پرژكشن در مدرسه 

بنيه علمي دانش باالبردن .3

آموزان به دليل توجه بعضي از 

 اوليا به تحصيل فرزند خود 

نسب به  گير نبودن اوليابپ2

 س فرزندرد

بود بودجه جهت خريد كم2

 وسايل و تجهيزات ورزشي 

نداشتن برنامه ريزي صحيح  6

درسي و عدم استفاده صحيح 

 شبانه روز از اوقات 

ادت نكردن دانش آموزان ع.2

به يادگيري عميق و اساسي و 

 حفظ نمودن طوطي وار 

كم توجهي دانش آموزان .2

  بعضي دروس به

نماز خانه در  راه اندازي .6

 مدرسه 

كمبود كالس و شلوغي -31

كالسها از نظر تعداد دانش 

 آموز

 

 

شويق مسئولين در امر ابتكار و ت .3

دانش  خالقيت و رشد و بالندگي

 آموزان

وجود مراكز استفاده از يارانه  .4

 درسطح شهر 

جود كانون هاي  معتبر فرهنگي و .3

 مساجد و حلقه هاي صالحين 

جود منابع مختلف كمك و .2

 آموزشي

قش موثر و سازنده رسانه هاي ن .2

 جمعي 

 شد فرهنگي خانواده ها  ر.6

 قر اقتصادي و فرهنگي ف .3

 پايين بودن ميزان مطالعه.4

 هنگيجود تضاد فرو.3

 كودكاناس و نا اميدي در ي.2

دم انگيزه تالش به دليل نبود ع.2

 فرصتهاي شغلي مناسب

 پايين بودن سطح سواد خانواده ها .6
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 باسمه تعالی 

............................  از آموزشگاه ابتدایی  

شهرستان .................................... به :مدیریت اداره آموزش وپرورش   

1361-69 تیر ماه    موضوع : گزارش اقدامات  پروژه مهر  

 اهم تصمیمات اتخاذ شده وقابل اجرا به شرح زیر می باشد : 

پیش دبستانی و اول تا ششم آموزشگاه به شرح زیر   ثبت نام دانش آموزان  -1  

 ثبت نام دانش آموزان پایه اول 

معرفی آموزگاران پایه اول تا ششم - - 

معرفی دانش آموزان پایه اول به پایگاه سنجش -  
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تکمیل پرونده  دانش آموزان وارسال پرونده ها  -  

و مجالت رشد جمع آوری وجوه کتب درسی وبیمه دانش آموزان-  

اقدام جهت رفع خطرات  احتمالی -  

 

 

 

 

 

 

  

 

 باسمه تعالی 

.........................................  از آموزشگاه ابتدایی  

................................... به :مدیریت اداره آموزش وپرورش   

1361-69 مرداد ماه    پروژه مهر  قابل اجرا  موضوع : گزارش اقدامات  

این آموزشگاه مرداد ماه در قالب پروژه مهر قابل اجرا با استعانت از خداوند متعال اهم برنامه های 

 به شرح زیر می باشد .

تکمیل پرونده تحصیلی دانش آموزان ورودی پایه اول ودریافت دفترچه سالمت  -1  

واریز وجوه کتب درسی ودریافت کتب درسی دانش آموزان-2  

عملی آموزشگاه وارسال به اداره تکمیل فرم سازمان -3  
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  تهیه وتنظیم برنامه ساالنه آموزشگاه وتقویم اجرایی -4

جهت کلیه کالسها  وسایل الزمتهیه -1  

شناسایی ومعرفی  دانش آموزان بی بضاعت  جهت تهیه البسه ولوازم التحریر-9  

آماده شدن ودریافت لباس فرم توسط دانش آموزان  -7  

ونیمکتهای فرسوده آموزشگاه تعمیروتعویض  میز -8  

لکه گیری وگچکاری چهار چوب در ودیوارها -12  

 

 

 

 

         

 

 

 

 باسمه تعالی
 

  

............................. از آموزشگاه ابتدایی  

شهرستان................................... به :مدیریت اداره آموزش وپرورش   

1361-69 شهریور  ماه    پروژه مهر قابل اجرا موضوع : گزارش اقدامات   

در  آموزشگاه  64-69در قالب پروژه مهر  قابل اجرا با استعانت از خداوند متعال اهم برنامه های

به شرح زیر می باشد:ماه شهریور   

نظافت و تعمیرات الزم سرویس بهداشتی-1  

ش اموزان آبخوری بهداشتی برای دان تعمیرات-2  
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به علت فرسودگی ها درب عمیر و رنگ نمودن ت-3  

جمع آوری زباله وعلف های هرز حیاط آموزشگاه -4  

تهیه برنامه هفتگی دانش آموزان وتحویل به آنها -1  

تحویل کتب درسی دانش آموزان -9  

تهیه وتنظیم فرم های ارزشیابی همکاران -7  

نمازخانه  غبار روبی ونظافت نمازخانه وشستن فرشهای-8  

نصب پرچم جمهوری اسالمی به همراه تمثال امام -6  

دیوار نویسی وطراحی ونقاشی آموزشگاه -11  

برگزای هرچه باشکوه تر برگزار نمودن جشن شکوفه های پایه اول -11  
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 باسمه تعالي

   سركار خانم

  با سالم

عضو ستاد ثبت  به عنوان به موجب اين حكم جنابعالي 

تا در  مي شويد  منصوب ………………  آموزشگاه نام

  چهارچوب شرح وظايف ابالغي انجام وظيفه نماييد.

 طوالني سابقه و اميد كه با توجه به توانمندي، شايستگي 

و با توكل به  ثبت نام دانش آموزان  امور در جنابعالي

در  همكاران ايزد منان و همكاري صميمانه ي كليه ي 

  انجام امور محوله موفق و مويد باشيد.

 

 با تشكر

 اهگمديريت آموزش   .

  

 

 

 شماره :

 :تاریخ
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 باسمه تعالي

   سركار خانم

  با سالم

عضو ستاد  به عنوان به موجب اين حكم جنابعالي 

تا در  مي شويد  منصوب . ..………… ثبت نام

  چهارچوب شرح وظايف ابالغي انجام وظيفه نماييد.

 سابقه و اميد كه با توجه به توانمندي، شايستگي 

و با  ثبت نام دانش آموزان  امور در جنابعالي طوالني

توكل به ايزد منان و همكاري صميمانه ي كليه ي 

  محوله موفق و مويد باشيد. در انجام امور همكاران 

 

 با تشكر

 اهگمديريت آموزش   .

 

 شماره :

 :تاریخ
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 شرح فعاليت عنوان فعاليت رديف

 

  نتيجه تاريخ اجرا

 خاتمه شروع

تشكيل اولين جلسه ستاد  3

 پروژه مهر

انتخاب اعضاء و اعالم شرح 

وظايف به اعضاء و صدور ابالغ 

 براي اعضاء

با موفقيت و به طور كامل  42/13/52 42/13/52

طبق دستور العمل اجرا 

 شد

 

يه دانش آموزان قبولي پايه كل ثبت نام دانش آموزان 4

هفتم و هشتم پس از اعالم نتيجه 

در پايه باالتر ثبت نام شوند و 

كار ثبت نام از متقاضيان پايه 

 شروع شود. 52هفتم از   /   /

كار نام نويسي از دانش  38/12/52 32/12/52

و ثبت در سامانه  آموزان

سناد با موفقيت انجام 

 شود.

 

پس از بحث و تبادل نظر با  موزانتهيه لباس فرم دانش آ 3

اعضاء هيئت امنا و اعضاي 

انجمن اولياء و مربيان بنا شد از 

لباس فرم سال قبل استفاده نمايند 

و جهت دانش آموزان جديد 

الورود و كساني كه نياز به تهيه 

مجدد لباس دارند با يكي از 

توليدي هاي طرف قرارداد با 

آموزش و پرورش عقد قرارداد 

 شود.

لباس فرم دانش آموزان  38/12/52 32/12/52

قبل از بازگشايي مدرسه 

آماده و تحويل اولياء 

 شود.

 

 تهيه پوشاك و لوازم التحرير 2

براي دانش آموزان كم 

 بضاعت

با همكاري انجمن اولياء و 

مربيان دانش آموزان كم 

بضاعت و نيازمند جهت تهيه 

پوشاك و لوازم التحرير 

 مساعدت شوند.

پايان  32/12/52

شهريور 

 ماه

دانش آموزان نيازمند به 

انجمن اولياء و مربيان 

 معرفي شدند.

 

تهيه و تنظيم برنامه ساالنه و  2

تقويم اجرايي  و برنامه 

 هفتگي

برنامه ساالنه و تقويم اجرايي  و 

برنامه هفتگي با همكاري 

و نظارت مديريت معاونين 

مدرسه تهيه شود و توسط 

 يد شود.شوراي مدرسه تاي

جهت تدوين برنامه ها و  32/16/52 43/12/52

توجه به اولويت ها نهايت 

 تالش صورت بپذيرد.

 

انجام امور تعميراتي و  6

 تجهيزاتي

با تصويب اعضاي ستاد پروژه مهر 

كليه امور تعميراتي و تجهيزاتي 
تا جايي كه منابع مالي  41/16/52 41/12/52

موجود باشد نسبت به 

 

 جدول تقويم زمانبندی  و اولويت کاری ستاد بازگشايی مدارس
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مدرسه از قبيل تعمير صندلي ها و 

ميز ها بهسازي و تجهيز كتابخانه 

يت و آزمايشگاه و اتاق ،بوفه ،سا

 ورزش انجام شود

انجام مصوبات اقدام 

 خواهد شد.

 شرح فعاليت عنوان فعاليت رديف

 

  نتيجه تاريخ اجرا

 خاتمه شروع

تهيه تجهيزات تهيه دو  7 

دستگاه لبتاپ و دو دستگاه 

 ديتا پروژكتور

با تصويب اعضاي ستاد بنا شد  

كالس  4جهت هوشمند سازي 

درس مدير مدرسه با خريد ديتا 

پروژكتورو لب تاپ در صورت 

تامين بودجه در اين زمينه اقدام 

 نمايد.

در صورت تامين منابع  32/6/52 32/2/52

مالي در اين زمينه اقدام 

 خواهد شد.

 

رنگ آميزي كالس ها و  8

 سالن

جديد الزم جهت سال تحصيلي 

است نسبت به رنگ آميزي 

كالس ها و سالن آموزشگاه 

 اقدام شود.

الزم است در اين زمينه  3/6/52 3/2/52

به گونه اي اقدام شود كه 

تا نيمه مرداد ماه كالس ها 

 و سالن آماده باشند.

 

برگزاري اولين جلسه شوراي  5

 دبيران

اولين جلسه شوراي دبيران جهت 

ليه اعضاي ايجاد هماهنگي بين ك

مجموعه و تبيين برنامه ساالنه 

 تشكيل خواهد شد.

به حول و قوه ي الهي با  47/6/52 47/6/52

برنامه ريزي و  به صورت 

 كيفي برگزار خواهد شد.

 

برگزاري جشن جوانه ها و  بازگشايي مدارس 31

مراسم بازگشايي مدرسه و نيز 

 بزرگداشت هفته دفاع مقدس

ش اعضاي ستاد تمام تال 33/6/52 33/6/52

پروژه مهر به حول قوه 

الهي در اين هفته به 

 نمايش در خواهد آمد
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 شرح وظایف رئیس ستاد /مدیر آموزشگاه /

  الورود جدید آموزان دانش با مصاحبه انجام

  ماه شهریور سوم هفته در آموزگاران شورای اولین برگزاری.

  معلمان شورای جلسات موضوع و برگزاری زمان تعیین

  انجمن در تصویب و ها برنامه فوق تنظیم

  وزشگاهآم مسئولین با ارتباط ساعات ریزی برنامه

  درسی کمک و درسی کتب دریافت پیگیری

  آموزگاران و آموزشگاه مسئولین با ارتباط ساعات ریزی برنامه

  درسی کتب دریافت پیگیری

 همکاران غیاب و حضور دفاتر تنظیم و تهیه ها، کالس بندی تقسیم
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 آموزشگاه / عاون پرورشیستاد /م عضوشرح وظایف 

 خالق و جدید یتابلوها طراحی و تهیه•

 اعالنات تابلو ساماندهی و تبلیغی امور انجام• 

  خاص موضوع یک به تابلو هر اختصاص و تابلوها نامگذاری•

 دانش توسط پرورش و آموزش تحول اهداف آشنایی جهت بنیادین تحول سند به توجه با مطالب انتخاب•

  اولیاء و آموزان

  مهر ماه مناسبتهای و آموزان دانش سن با مناسب مطالب انتخاب•

 ...  و نمازخانه ها، سالن سازی فضا برنامه، جایگاه تزئین•

  آموزان دانش برای مذهبی و دینی مفاهیم با هایی تابلو و ها تراکت نصب با نمازخانه فضای سازی زیبا•

  ها برنامه اجرای مخصوص جایگاه سازی آماده•

  ادهسج مهری، جا محراب، به خانه نماز فضای تجهیز•

  محیط ساختن شاد و سازی زیبا جهت سالن درب ورودی دیوار روی بر بامفهوم و شاد نقاشی اجرای•

  نمایشگاه بودن محتوایی و مقدس دفاع آغاز و مهر شروع با همزمان مقدس دفاع نمایشگاه•

  آموزگاران امور ی ویژه تابلوهای در گرامی آموزگاران برای هایی پیام نصب•

  جماعت نماز به موزانآ دانش دعوت•
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 ( تحول اهداف و التحصیل فارغ آموز دانش ویژگی هفت) آموزان دانش سن براساس تحول سند سازی آسان•

 

  آموزشگاه / عاون آموزشیستاد /م دبیر شرح وظایف 

  درسی کمک و درسی کتب موقع به توزیع و بندی بسته

  بهداشت ، کتابخانه ، دفاتر ، نمازخانه ، آزمایشگاه ، ها کالس تجهیز و ، نوسازی ، فیزیکی فضای سازی آماده

  کالسی انتخابات در پرورشی و آموزشی نمایندگان معرفی و انتخاب

  دبستان اولیاء و آموزگاران حضور با بازگشایی مراسم برگزاری.

  جلسات زمانبندی جدول تهیه

  کتابخانه افتتاحیه ریزی برنامه.

 سنی گروه این آموزی انشد های نشست جهت ریزی برنامه

  آموزان دانش با ارتباط صندوق نصب

  برنامه اجرای مخصوص جایگاه نصب

 بیشتر نظم جهت نمازخانه محیط در آموزان دانش جایگاه کردن مشخص و کالس هر نام نصب
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  آموزشگاه / نیروی خدماتیستاد /عضو  شرح وظایف

  آموزان دانش نیاز مورد بهداشتی های پیام و یآموزشگاه محیط در بهداشت مخصوص تابلو نصب.

  خانه نماز های فرش و ها موکت شستشو

 ...  و بهداشتی های سرویس ، ها راهرو ، ها کالس شستشو و نظافت.

 ...  و شیشه و صندلی ، میزها نظافت

  دیوارها آمیزی رنگ و مقوایی زیبای های طرح از استفاده با دیوارها سازی زیبا و تعمیر

  مدرسه بهداشت مربی مستقیم نظر زیر بهداشتی و مجاز های خوراکی تهیه

  مدرسه بوفه سازی آماده

  آن مخصوص جایگاه در پرچم نصب

  آموزان دانش ورود هنگام مدرسه محیط سازی شاداب جهت گلدان تهیه

  نشانی آتش کپسول شارژ

  انبار به تحویل و زائد وسایل آوری جمع

  آن تجهیز و اولیه های کمک جعبه تهیه
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