
( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 0 صفحه   
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( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 1 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    حوزه مورد بازدید : آموزش ابتدایی

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : صیلی :مقطع تح

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

9 
نامه اجرایی  اجرای به موقع و صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه ها  ،  نحوه بایگانی و  پاسخگویی ، آگاهی و اطالع از ضوابط و مقررات , تسلط بر آیین

 مدارس و امتحانات 
          

           تالش در جهت جذب کودکان بازمانده از تحصیل بویژه دختران و انسداد مبادی بیسوادی باالخص در پایه اول ابتدایی 2

           آئین نامه اجرایی مدارس (  و تقویم اجرایی آموزشگاه  به صورت کاربردی و عملیاتی 5تدوین برنامه ساالنه ) ماده  3

           ار مدارس ،ساماندهی زمان آموزش ، زنگ نماز و آشنایی با اهداف آموزش ابتدایی مصوبه شورای عالی آموزش و پرورشرعایت دقیق ساعت ک 4

5 
، دانش آموزان بیش فعال )پوشش در کالس های  LDپیگیری امور مربوط به دانش آموزان با نیازهای ویژه ، دانش آموزان با اختالالت خاص یادگیری 

 کت در کارگاه آموزشی و بررسی دفترچه سالمت  ، معرفی آموزگار پایه و دانش آموز به اداره متبوع و ... (عادی ،شر
          

           اجرای طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی اسالمی ) طرح کرامت(  و درصد پوشش طرح در پایه های دوره ابتدایی 6

7 
ه ها و نظارت بر ثبت نام و رعایت ضوابط مربوط به آن و جشن آغاز قرآن و تشکیل گروه بررسی پرونده های نحوه اجرای پروژه مهر ) روز شکوف

 تحصیلی دانش آموزان (
          

           ) فضا ، امکانات ، نیروی انسانی ، تراکم و ...(  6-3-3بستر سازی مناسب جهت استقرار نظام آموزشی  8

           "در محضر قرآن  "وزش قرآن)ارتقاء آموزش قرآن پایه های دوم و پنجم و جشن شکرگزاری پایه سوم ( و چگونگی اجرای طرح اجرای طرح ارتقاء آم  9

90 
توسعه و تجهیز کتابخانه های کالسی ) استفاده از کتاب های آن در روند آموزش امالء ، انشاء و سایر دروس و بروز آوری کتاب ها باالخص 

 اشت هفته کتاب (درگرامید
          

99 
ی برنامه ریزی جهت ارتقاء علمی همکاران )شرکت همکاران در دوره های ضمن خدمت کتب جدید التالیف پایه های دوم و ششم ، کارگاه های آموزش 

 و جشنواره های منطقه ای ،استانی و کشوری (
          

           مان ، انجمن اولیاء و مربیان  ، شورای مالی آموزشگاه و ...برگزاری منظم جلسات شورای مدرسه ،  شورای معل 92

93 
، هوشمندسازی ،تجهیز آموزشگاه به وسایل کمک آموزشی ونرم افزارهای آموزشی و آزمایشگاهی ) ثبت خالصه فعالیت در ITاستفاده از فن آوری 

 یادگیری باالخص کتاب های راهنمای تدریس معلم ( -اددهی دفاتر کالسی ، چگونگی استفاده آموزگاران از وسایل در فرآیند ی
          

94 
اجرای طرح های کیفیت بخشی ) برگزاری کالس های جبرانی تابستانی پایه چهارم ، پنجم و ششم اجرای طرح جبران ساعات آموزشی کالس های 

 چندپایه روستایی و استفاده بهینه از مجالت رشد رایگان مدارس چندپایه (
          

           ثبت ورود و خروج همکاران و دانش آموزان در دفاتر مخصوص و توجه به نظم و انضباط در آموزشگاه و پیگیری وضعیت غیبت دانش آموزان 95

           اتکمیل و به روز بودن دفاتر آمار ،امتحانات ،اندیکاتور و اموال آموزشگاه  و میزان آگاهی مدیر وسایر عوامل از آنه 96

           زان رعایت ضوابط آموزشی در تنظیم برنامه هفتگی و نصب برنامه در کلیه کالس ها و دفتر آموزشگاه و ثبت فعالیت های کالسی و مستمر دانش آمو 97

           مدرسه و .... (میزان توجه به فعالیت های ورزشی و تربیت بدنی در آموزشگاه  ) آموزگار تربیت بدنی ، وسایل و امکانات  98

           برنامه ریزی مراسم آغازین و تکریم و تعظیم شعائر دینی ، مذهبی ، ملی و ایام ا... و کیفیت اجرای طرح میثاق آسمانی در حریم مالئک 99

           و زیباسازی آموزشگاه( اجرای طرح های نو و ابتکاری )اجرای طرح های آموزشگاهی و یا منطقه ای و توجه به آراستگی ظاهری  20

 ر پایه استفاده از آموزگاران پایه های اول تا ششم از طراحی آموزشی و داشتن طرح درس ) روزانه ، هفتگی ، ماهانه و ساالنه( متناسب با دروس ه 29
     

 ی ، دانش آموزان و کارشناسی ابتداییبرگزاری کالس های آموزش خانواده و ارتباط مؤثر با اولیاء ، آموزگاران، عوامل ادار 22
     

 بازدیدهای علمی ، آموزشی ، پرورشی و ... (-مکمل  -جبرانی  -برگزاری کالس های تقویتی و فوق برنامه در غیر ساعات آموزشی ) ترمیمی  23
     

 لیست ها و ... (اجرای ارزشیابی توصیفی ) پوشه کار ، آزمون های عملکردی ، بازخورد های آموزشی ، چک  24
     

25 
استیالی فرهنگ  داشتن برنامه برای افزایش انگیزه در معلمان ، کارکنان و دانش آموزان مدرسه با استفاده از مدیریت مشارکتی و دادن مسئولیت به آنان )

      مشارکت جویی و مشارکت پذیری در مدرسه (

           جمع  امتیازات

 :ید کنندگان نام ونام خانوادگی بازد

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 2 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    تربیت بدنیحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 وعموض ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           تکمیل فرم صحت و سالمت در زمان ثبت نام و ثبت صدمات و آسیب های ورزشی در ساعت تربیت بدنی  9

            حضور منظم معلم متخصص در کالس درس تربیت بدنی  2

            آموزش هماهنگ درس تربیت بدنی   استفاده از طرح درس روزانه , اجرای برنامه 3

            ارزشیابی درس تربیت بدنی  بر اساس برنامه آموزش هماهنگ  4

            استفاده از دفتر کارویژه معلم تربیت بدنی 5

           طراحی میادین  ورزشی با رعایت حریم مناسب و حذف موانع خطرناک  6

           ت بدنی آموزشگاه و برگزاری جلسات منظم شورا )براساس دفتر کار ( تشکیل شورای تربی 7

            پوشش مناسب ورزشی دبیر تربیت بدنی و دانش آموزان 8

           اجرای ورزش صبحگاهی و برنامه جهت اجرای مطلوب فعالیت های فوق برنامه ورزش در آموزشگاه 9

           مدیرآموزشگاه ، اولیاء دانش آموزان و حضور فعال در جلسات کارشناسی تربیت بدنی  همکاری و تعامل مطلوب با 90

           شناسایی و معرفی دانش آموزان دارای ناهنجاری های قامتی به کانون مرکزی ساختارقامتی 99

            اختصاص اتاق ویژه تربیت بدنی  92

           و تهیه کتاب و لوح فشرده ورزش جهت استفاده دانش آموزان اختصاص تابلو تحرک و تندرستی 93

            تهیه جعبه کمک های اولیه و ملزومات الزم و نصب آن در محل مناسب و قابل دسترس 94

            برگزاری مسابقات داخل آموزشگاه 95

            ورزشی شرکت در مسابقات منطقه و معرفی دانش آموزان به کانون های 96

           خط کشی(-وضعیت فیزیکی و تجهیزات رشته ورزشی فوتسال و هندبال )زمین ،تور،دروازه 97

            وضعیت فیزیکی و تجهیزات رشته ورزشی والیبال)زمین،میله ها،توپ و تور،خط کشی( 98

            ط کشی(وضعیت فیزیکی و تجهیزات رشته ورزشی بسکتبال)زمین،تور،دکل،خ 99

            وضعیت فیزیکی و تجهیزات رشته ورزشی بدمینتون)زمین،پایه تور،راکت،خط کشی( 20

 وضعیت فیزیکی و تجهیزات رشته ورزشی تنیس روی میز)کیفیت میز،توپ و راکت،تور( 29
     

 عطاف پذیریوسایل آزمون های آمادگی جسمانی شامل میله بارفیکس اصالح شده و جعبه ان 22
     

  نحوه هزینه کرد سرانه ورزش آموزشگاه 23
     

24 
 ویژه مقطع ابتدایی :اجرای طرح های ژیمناست)پایه دوم( و طرح سباح)پایه سوم(  

      ویژه مقطع راهنمایی و متوسطه : ارائه مطالب حیطه دانشی به صورت جزوه ،لوح فشرده ، تراکت و....

25 
 ی :اجرای طرح های طناورز)پایه چهارم(،تنیس روی میز)پایه پنجم( و دوومیدانی)پایه ششم(ویژه مقطع ابتدای 

      ویژه مقطع راهنمایی و متوسطه : کار گروهی و نحوه مشارکت دانش آموزان در برگزاری کالس درس تربیت بدنی 

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 :توضیحات  

 

 
 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 3 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    انجمن اولیا و مربیانحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط وبخ

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           تشکیل ستاد برگزاری انتخابات اعضای انجمن اولیا ومربیان / نحوه دعوت ازاولیا )دعوت نامه کتبی یا...( 9

           گزاری انتخاباتتهیه بروشور ازمشخصات شناسنامه ای داوطلبان وبرنامه های آن ها /معرفی وتشریح برنامه های کاندیداها درروزبر 2

           تشکیل جلسه عمومی وبرگزاری انتخابات درموعدمقرر/ ارسال مستندات مربوط به صورتجلسات انتخابات به اداره  3

4 
هفته پیوند) تشکیل ستاد بزرگداشت هفته پیونداولیا ومربیان وپیش بینی برنامه بامحتوای مطلوب/نحوه دعوت ازمدعوین جهت حضوردرمراسم ویزه 

 ازطریق دعوت نامه کتبی ، استفاده ازسایرروش ها( و تقدیر از اعضا ساعی انجمن سال قبل 
          

5 
ی نحوه استفاده ازامکانات تبلیغاتی جهت حضورگسترده اولیا درمراسم)تهیه بروشور،جزوات آموزشی،برپایی نمایشگاه ،مسابقات علمی،فعالیت ها

 فرهنگی و...(اردویی،بازدیدهای علمی،
          

           ارسال مستندات مربوط به بزرگداشت هفته پیونداولیا ومربیان به اداره آموزش وپرورش  6

           تشکیل جلسات شورای مالی /شرکت نماینده انجمن درجلسات شورای مالی /تهیه ونگهداری اسنادمالی 7

8 
/اعالم شماره حساب آموزشگاه ومصوبات شورای مالی به اولیاونصب درتابلو اعالنات / واریز مشارکت های  شناسایی وساماندهی اولیای توانمند وخیر 

 مالی اولیا به حساب مدرسه وارائه رسید
          

9 
ه وسازماندهی اولیا شناسایی وساماندهی تخصص ها ومهارت های اولیا / ثبت وتکمیل اطالعات مربوط به تخصص ها ومهارتهای اولیا / تشکیل کارگرو

 درهرکارگروه/ارائه مستندات مربوط به تشکیل جلسات کارگروه 
          

90 
ر نرخ های اجرای شیوه نامه ستادهای سرویس ایاب وذهاب دانش آموزان /تشکیل ستادامورحمل ونقل دانش آموزان /انعقاد فرارداد باپیمانکار و نظارت ب

 .. )ویژه مدارس دارای سرویس( اعالم شده به اولیا توسط شرکت و .
          

99 
ه مدارس انجام اقداماتی جهت آشنایی دانش آموزان با قوانین ومقررات راهنمایی ورانندگی/ انجام اقداماتی درخصوص مسائل ایمنی دانش آموزان )ویژ

 فاقد سرویس( 
          

           ده / تهیه فرم نیازسنجی ازاولیا قبل از برگزاری دوره براساس مستندات اختصاص اعتبارالزم درخصوص اجرای برنامه های آموزش خانوا 92

           آموزش غیرحضوری اولیا ازطریق بروشورهای آموزشی ، فیلم های آموزشی و... بویژه طرح آموزش مکاتبه ای 93

94 
ی برابر سرفصل های آموزش خانواده /صدور گواهی نامه پایان دوره برگزاری حداقل یک دوره کامل آموزش خانواده /برگزاری جلسه سخنرانی تخصص

 های آموزش خانواده برای اولیای شرکت کننده 
          

95 
  تکمیل فرم های ارزیابی ازبرنامه های آموزش خانواده توسط اولیا/مدرس/مدیر دوره / تکمیل فرم های گزارش آماری دوره های آموزش خانواده

 ی مربوطه و گزارش به اداره درزمان تعیین شده  وارسال فرم ها
          

           معرفی دانش آموزان وخانواده ها درصورت نیاز ، به مراکزراهنمایی ومشاوره خانواده براساس مستندات  96

           واره تجارب ونوآوری های انجمن اولیا ومربیان اداره ترغیب همکاران و اعضا انجمن و اولیا به شرکت در جشنواره  و ارائه طرح وپیشنهادبه دبیرخانه جشن 97

98 
یوند و انتخاب طرح وبرنامه های پیشنهادی درقالب طرح های برتر جشنواره  و بهره گیری از طرح های برتر کشوری و استانی که از طریق کتب شمیم پ

 ایده های برتر معرفی و به چاپ رسیده اند
          

           نمایشگاه کتاب ودستاوردهای علمی دانش آموزان / توسعه وگسترش کتابخانه های پیوند درمدارس برگزاری 99

           افزایش اشتراک ماهنامه پیوند و اجرای برنامه های تشویقی وترغیب اولیا ،اعضا انجمن و همکاران به مطالعه این مجالت  20

 /ارسال کاربرگ جمع بندی نتایج عملکرد سه ماهه انجمن درزمان تعیین شده به اداره  تشکیل جلسات انجمن اولیا ومربیان  29
     

 کاربرگ برگزاری جلسات عمومی انجمن اولیا ومربیان  22
     

 کاربرگ ثبت نتایج بازدید ازفعالیت های انجمن اولیا ومربیان  23
     

 ری ومشارکت جهت تشکیل کالسهای تقویتیهمکاری ومشارکت جهت غنی سازی اوقات فراغت /همکا 24
     

 همکاری ومشارکت دراجرای مسابقات علمی ،فعالیت های اردویی،بازدید ها و... 25
     

 قدردانی ازاولیا ،مربیان ودانش آموزان فعال وممتاز 26
     

 برنامه ریزی واجرای برنامه جهت بزرگداشت روزخانواده ،روزمعلم و... 27
     

 دخترانه (، طرح آموزش مکاتبه ای اولیا ...-جرای طرح های ابالغی : طرح تحکیم خانواده پایدار )ویژه دوره متوسطه ا 28
     

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 
 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 4 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    فناوری اطالعاتحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           العات و آمار )فرم الکترونیکی ثبت اطالعات مدرسه و ...(پاسخگویی به بخشنامه های اداره فناوری اط 9

           استفاده از پرتال مدارس 2

           فعالیت پرتال مدارس 3

           میزان بازدید کننده از پردال مدرسه 4

           ثبت نام دانش آموزان در سناد 5

           اانتقال دانش آموزان از سناد به دان 6

           اینترانت -(ADSLاتصال به شبکه ملی اینترنت ) 7

           وضعیت آنتی ویروس های شبکه 8

           پشتیبان گیری از اطالعات کامپیوترها 9

           کیفیت سخت افزارهای موجود به لحاظ فنی 90

           وضعیت و موقعیت نگهداری از کامپیوترها 99

           وضعیت هوشمندسازی مدرسه )وجود دیتاپروژکتور، برد یا کیت هوشمند( 92

           استفاده از محتوای آموزشی الکترونیک 93

           وب سایت مدرسه )هوشمندسازی( 94

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 5 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    فنی حرفه ای و کاردانشحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف طمتوس خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           تدوین برنامه عملیاتی وتقویم اجرایی ساالنه  هنرستان واجرای دقیق مفاد آن 9

           برگزاری شورای دبیران وهنرآموزان وشورای هنرستان -برنامه مدون ساالنه برای جلسات دوره ای معاونین وسرپرستان بخش باموضوعات مشخص  2

           وجودبرنامه اجرایی سرپرستان در هربخش  -وجودبرنامه هفتگی در دفتر دبیران  ورعایت ضوابط الزم درتنظیم آن  3

           رعایت تنوع رشته های دایر درهنرستان متناسب با آمایش منطقه-رعایت توسعه جذب هنرجو ودرصد رشد 4

           نفر یااخذ مجوز الزم  15س زیرنرم دانش آموزوعدم وجود کال-رعایت نرم کالس  5

           تناسب رشته ها باامکانات وفضاهای موجود وبرنامه ارتقاء بخشی درتجهیز ورفع نواقص کارگاهی وتهیه موادمصرفی موردنیازهنرستان  6

7 

-وها، انبار، اتاق مشاور، مدیر، معاونان، هنرآموزان و ...برخوردای از فضای مناسب کالس های درس، نمازخانه، کتابخانه، حیاط، سالن ورزشی، راهر

استاندارد بودن کیفیت -برخورداری از فضای استاندارد کارگاهی و آزمایشگاهی متناسب با رشته های فنی و حرفه ای یا کاردانش) چیدمان، ایمنی و ...(

 میز و صندلی هنرجویان و هنرآموزان و چیدمان مناسب آنها

          

           استفاده ی صحیح از تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی کارگاهی و آزمایشگاهی-زمانبندی مناسب برای استفاده ی بهینه از کارگاه و آزمایشگاه هنرستان 8

           رعایت دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی )انتصاب معاونین،سرپرستان بخش(عدم بکارگیری هنرآموز غیر مرتبط 9

           وجود تجهیزات ایمنی درکارگاهها )سیستمهای اطفای حریق ،ارتینگ،کلیدهای محافظ جان،جعبه کمکهای اولیه،عالئم هشداردهنده و... 90

99 
ها ، وجود سیستم برودت ، گرمایش و تهویه در کالس -نظارت بروضعیت ظاهری  وزیباسازی هنرستان ازنظرفضاسازی،چیدمان ،پاکیزگی،نظافت و...

 کارگاه ها وغیره 
          

92 
دعوت از دانش آموزان سوم راهنمایی وپایه اول دبیرستان برای -معرفی رشته هابه والدین دانش آموزان و جامعه--چاپ بروشور،تراکت ومعرفی رشته ها 

 بازدیدازهنرستان ها
          

93 
نمایشگاه توانمندی وآثارهنرجویان دعوت از کارآفرینان موفق جوان جهت آشناسازی برگزاری -تهیه بانک هنرجویان وهنرآموزان موفق وکارآفرین

 دانش آموزان با فعالیت های آنان وتشویق دانش آموزان به ارایه طرح های کسب و کار
          

94 
برنامه مدون بازدید عوامل -دبیرستان(4)هرهنرستان اعزام هنرآموزان یاعوامل اجرایی ازهنرستان به دبیرستانهای دارای پایه اول جهت تبلیغ وجذب هنرجو

 ماه یک بازدید(3اجرایی هنرستان ازدیگر هنرستانها یاآموزشکده ها) هر هنرستان در
          

           دریافت نمرات مستمرماهانه-نحوه نظارت برپوشه کاردبیران وهنرآموزان -اجرای طرح ده گام کیفیت بخشی آموزشی یاطرح مشابه آن 95

96 
تهیه -مستندات تحلیل نمرات ونمودارهای دروس نهایی شاخه فنی حرفه ای ودروس مهارتی کاردانش بصورت رشته ای -تعیین دروس هدف هرکالس

 بانک سواالت و تجهیز هنرجویان به نمونه سوال 
          

           برگزاری کالس تقویتی وجبرانی-اجرای طرح ولی تحصیلی-اجرای طرح همیار معلم -ارسال کارنامه هشدار-اجرای طرح آزمون درخانه  97

           تسکیل قرائت خانه )پایگاه مطالعه(دراوقات فراغت هنرجویان -وجود کتابخانه تخصصی درهنرستان  98

99 
تجلیل ازهنرجویانی که دارای -ودرسی هنرجویاننحوه ارتباط با اولیاء وابتکارات انجام شده برای رشد مسائل آموزشی هنرجویان ،پیگیری وضعیت غیبت 

 رشدتحصیلی نسبت به نوبت قبل خودهستندحداقل)هردوماه یکبار(  
          

20 
تجلیل از فارغ التحصیالن کارآفرین وپذیرفته -طرح وبرنامه های مربوط به اجرای مسابقات ،آزمون های علمی ،جشنواره ها،المپیادها وکنکور آزمایشی

 نشگاه وهنرجویان دارای رتبه برتردرمسابقاتشدگان دا
          

 نظارت برنحوه اجرای طرح تکمیل ظرفیت اعم از:  ضرورت ،برنامه ریزی، زمانبندی و استفاده مناسب از نیروی انسانی،بازدیدوارائه گزارش 29
     

22 
آشناسازی هنرجویان با مباحث -قدقرارداد،نظارت وبازدید،ارائه گزارش (نحوه استفاده ازآموزش های خارج سایردستگاهها )تنوع بخشی،شناسایی مراکزع

      کارآفرینی

23 
بودجه()تشکیل کمیته  تخصصی،صدورابالغ، ارسال دستورالعمل ،پیگیری و شناسایی  نوع محصوالت  قابل 55اجرای طرح آموزش همراه باتولید،) تبصره 

      شده دراداره کل(   تولید، افزایش درآمدهاو واریز به حساب مشخص

 تناسب تجهیزات دفتر مدیر بافضای کالسها-دردسترس بودن بخشنامه ها برای مطالعه هنرآموزان دردفترهنرستان   24
     

 ا-242-1/1-1تولیتهیه وانسداد دفاترآماروامتحانات درموعد مقرر،دریافت گواهینامه های مهارت بجزارشادوفنی حرفه ای،فرمهای تاییدشده دستگاههای م 25
     

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 
 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 6 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    آموزش از راه دورحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : زشگاه :نام آمو

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

 ثبت نام دانش آموزان 9
 -نصب جدول نرخ شهریه ثبت نام در محل مناسب  -میزان شهریه دریافتی -بزرگسال ووضعیت دانش آموزان الزم التعلیم 

 ایت زمان ثبت نامرع
          

2 
خدمات راهنمایی و مشاوره  

 تحصیلی
           پرونده مشاوره ای دانش آموز-هدایت تحصیلی –انتخاب رشته 

3 
کالس های هدایت 

 آموزشی )وضعیت آموزشی(

رائه ا -مشاهده کار برگ دبیر  -تشکیل کالس حضوری  و رفع اشکال–ساعت حضوری در هر واحد درسی  6ارائه 

برنامه درسی  -تشکیل شورای مدرسه و مصوبات آموزشی -خدمات فوق برنامه آموزشی جهت دانش آموزان متقاضی

 دانش آموزان)هفتگی(

          

4 
برنامه ریزی جهت  

 ارزشیابی مستمر

ر با توجه به  محتوای انجام ارزشیابی مستم –ارائه برنامه  امتحانی -اطالع رسانی مناسب در موقع ثبت نام به دانش آموزان

  –آموشی تدریس شده 
          

5 
تقویم زمانی و بودجه بندی 

 کتب  درسی
           تطبیق دروس ارائه شده با کاربرگ دبیر –رعایت بودجه بندی دروس توسط دبیران –داشتن تقویم اجرایی ساالنه 

6 
رعایت قوانین و مقررات 

 اداری

حضورفعال پرسنل آموزشی در جلسات  –دریافت و اجرای بخشنامه ها  –بخشنامه ها  پاسخگویی به -رعایت نظم اداری

 بایگانی بخشنامه ها  –آموزشی 
          

           و ..( کتب درسی و اینترنت cd ،vcdمیزان برخورداری از ) کتب خود آموز ،  رسانه های آموزشی 7

 برگزاری امتحانات پایانی 8
اطالع رسانی به  -معرفی دانش آموزان به حوزه های برگزاری آزمون هماهنگ-ست نمرات مستمرلی -تهیه البوم عکس

 موقع به دانش آموزان
          

9 

نحوه تنظیم دفترو لیست 

حضوروغیاب پرسنل 

 آموزشی

           ساعت کار روزانه مدرسه -بررسی وضعیت حضور وغیاب پرسنل اداری وآموزشی مدرسه

90 
مرات امتحانات لیست ریز ن

 پایانی

 -نحوه ارائه کارنامه به دانش آموزان و اعالم نتایج امتحانات ) پایان ترم -ثبت نمرات ارائه شده از حوزه برگزاری امتحانی

 غایبین موجه و ....(
          

99 
وضعیت پرونده دانش آموز 

 الزم التعلیم

رم معرفی نامه  ثبت نام دانش آموزان الزم التعلیم صادره از اداره ف –رویت صفحه دوم شناسنامه دانش آموزان ازدواج کرده 

 بهزیستی  و  –
          

92 
وضعیت فضای فیزیکی 

 مدرسه
           و بهداشتی–فضای اداری  -علمی ،تابلو مدرسه -نصب پالکاردهای آموزشی و تربیتی

 وضعیت مالی 93
میزان شهریه دریافت شدن بابت ثبت  –گردش مالی سالیانه  –الی تنظیم صورت جلسات م –تشکیل شورای مالی مدرسه 

 %سهم دولت3 -نام
          

           آمار و امتحانات –اسنادمالی -کل-پلمپ و ثبت و نگهداری دفاتر روزنامه وضعیت دفاتر 94

 وضعیت نیروی انسانی 95
 -تعداد نیروهای آزاد –صات فردی(بکارگیری دبیران مرتبط بررسی پرونده پرسنلی )نمونه قرار داد ، نامه گزینش، فرم مشخ

 رعایت جنسیت دبیران و... -نیروهای بازنشسته
          

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 5 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    آموزش راهنماییحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

9 

صی  طرح های در حال اجرا همانند  ) طرح غنی سازی ،همگام با قرآن ،رویکرد تربیتی ،مدام ،کالسهای نحوه تشکیل  وصورتجلسات کارگروه های تخص

 ها،  ی شاخص موضوعی ( )کیفیت بخشی آموزشی ونوجوان خوارزمی( به منظور اجرای مطلوب آن ، مرتبط با تحقق توافقنامه

  ارائه صورتجلسات کمیته های فوق الذکر  الزامی است.

          

           آیا برنامه عملیاتی ساالنه ) با تقویم اجرایی مناسب ( برای تحقق کلیه ی شاخص ها به طور مدون تدوین شده  و موجود است. 2

3 
ی ها آیا موافقت نامه شاخص های آموزشگاهی  که به تایید اداره رسیده باشد درآموزشگاه موجوداست؟عملکرد آموزشگاه درخصوص اجرای برنامه 

 ها چگونه است؟  مرتبط با شاخص
          

4 
ات موجود نحوه ابالغ  شیوه نامه ها ی طرح های استانی / منطقه ای و رهنمودهای تکمیلی به همکاران  برای تحقق شاخص ها  )برای  هر برنامه مستند

 است ؟ ( + میزان جلب مشارکت همکاران در برنامه ها 
          

           ده در کیفیت بخشی اجرای مسابقات ،جشنواره دانش آموزی نوجوان خوارزمی به تفکیک رشته ؟ )باارائه مستندات (اقدامات انجام ش  5

           % ساعات آموزشی با مشارکت فعال دانش آموزان و کلیه دبیران . 100میزان توفیق آموزشگاه در  اجرای طرح همگام با قرآن در  6

7 
اصل ) کالس  4زشگاه در تشکیل کالس های موضوعی  )تعداد  کالس های تحت پوشش متناسب با فضا ی آموزشگاه ( با تاکید بر میزان توفیق آمو

 تخصصی+ استفاده همکاران از روشهای فعال + نصب دست سازه های دانش آموزی مرتبط با درس + استفاده از فناوری های نوین در تدریس(
          

           موزشگاه در برنامه ریزی جهت اجرای طرح مدام )مشارکت دانش آموزان در اداره مدرسه( باارائه مستندات .میزان توفیق آ 8

9 
فعالیت های  نحوه اجرای شیوه نامه ساماندهی زمان آموزش ) ارائه برنامه زمانبندی ساعات تجمیعی دروس پرورشی ، حرفه و فن ، آمادگی دفاعی ( و سایر

 آموزشی در راستای توسعه و تعمیق یادگیری دروس مختلف  فوق برنامه
          

90 
 بررسی مداوم وضعیت آموزشی دانش آموزان ودفاترشاخص دبیران)کالس ها( و اقدامات صورت گرفته در جهت رفع چالشها و ارتقاء کمی و کیفی آن

 نمودار مقایسه ای پیشرفت تحصیلی و تحلیل وضعیت موجود و .... به ویژه دروس هدف)ریاضی،علوم ، زبان انگلیسی و ادبیات( از طریق رسم
          

99 
تعداد معلمان ودانش آموزان تحت پوشش طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی در آموزشگاه و سایر طرح و برنامه های در حال اجرا آموزشگاه 

 مانند ) طرح  وزارتی تعالی مدیریت کیفیت مدار ( و ....
          

           طرح های ابتکاری و نوآورانه  آموزشگاه درراستای )ارتقای کیفیت و کمیت( آموزشی ؟  92

           تدابیر و اقدامات مدیر محترم آموزشگاه جهت ارتقای دانش تخصصی همکاران و توسعه  استفاده از روشهای نوین تدریس توسط دبیران .  93

           در راستای ارتقای کیفیت آموزشی دانش آموزان . بخشی جلسات شورای دبیران به صورت هدفمند برگزاری مستمر و کیفیت 94

95 
بررسی  -رعایت نرم  )تراکم(کالسی  -دقت در تدوین برنامه آموزشی هفتگی کالسها با رعایت ضوابط واشتغال تخصصی همکاران )آموزشی و اجرایی( 

 بط ومقررات ثبت نام و ...رعایت ضوا -پرونده های تحصیلی 
          

96 
های آموزشی موجود است ؟ نحوه بازخورد نتایج بازدید مسئولین  های تحقق شاخص دفتر ثبت گزارش بازدید مسئولین از مدرسه در راستای اجرای برنامه

 ی در مدرسه توسط مدیر محترم ؟ و مستند سازی آن جهت اصالح ، بهبود یا بازبینی برنامه ها و  پی گیری برای اقدامات اصالح
          

           تجهیز کارگاه وآزمایشگاه مدرسه در قالب شناسنامه حاوی اطالعات مربوطه .)باتوجه به قراردادشاخص ها(  97

           ارائه شودشناسایی وجذب  دانش آموزان بازمانده از تحصیل و اقدامات صورت گرفته )با توجه به قرار داد شاخص ها(مستندات  98

           اقدامات مدیرآموزشگاه  و تمهید مقدمات هوشمند سازی فرایند آموزش و استفاده از فناوری های نوین در این راستا ؟ 99

           شناسایی دانش آموزان موفق تحصیلی و اقدام در خصوص تشویق  )تالشگران موفق( با هماهنگی اولیا و مربیان . 20

 زیباسازی فضای آموزشگاه درراستای ایجاد روحیه نشاط متناسب با شرایط دوران رشد دانش آموزان با استفاده از مفاهیم آموزشی و پرورشی . 29
     

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 2 صفحه   
 

  

 تان / منطقه / ناحیه :آموزش وپرورش شهرسآموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    سنجش و ارزشیابی تحصیلیحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           مار مدارس برابر ضوابط ومقررات صادر،صحافی وتاییدو پلمپ و مسدود گردیدهدفاتر آ 9

           دفاترامتحانات مدارس برابر ضوابط ومقررات صادر،صحافی وتاییدو پلمپ و مسدود گردیده.  2

           شگاهی برابر ضوابط و مقررات جمع آوری گردیده است.برگه های انتخاب واحد دانش آموزان سال سوم روزانه و مدارس بزرگساالن و دوره پیش دان 3

           دفتر تحویل مدارک تحصیلی در واحد آموزشی موجود و براساس دستورالعمل مربوطه مدارک به افراد ذینفع تحویل گردیده است. 4

           د آموزشی می باشد.صورت جلسات امتحانی و لیست امضای دانش آموزان برابر مقررات تنظیم و در واح 5

           اوراق امتحانات پایانی مرتب و برابر دستورالعمل در واحد آموزشی بایگانی و نمرات با لیست ریز نمرات تطبیق داشت . 6

           حافی شده استلیست ریز نمرات بدون خدشه به تأیید دبیران مربوطه و مدیر واحد آموزشی رسیده و برابر ضوابط و مقررات مربوطه ص 7

           دفتر فارغ التحصیالن برابر ضوابط و مقررات صحافی وپلمپ و مسدود شده است 8

           آئین نامه و دستورالعمل های مربوطه در واحد آموزشی موجود است 9

           چگونگی اعمال غیبت  موجه وغیر موجه دانش آموزان در امتحانات  90

           وه ی اعمال آرای کمیسیون خاص و یا شورای  واحد آموزشی در اسناد ومدارک تحصیلینح 99

           نحوه ی کنترل و بایگانی پرونده های تحصیلی دانش آموزان  92

           نحوه ی برگزاری امتحانات داخلی و هماهنگ  93

           ر نمون برگ ارسالی  بین مدیر جدید وقبلینحوه ی تحویل و تحول اسناد در واحد آموزشی براب 94

           امحاء اوراق برابر ضوابط و دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوطه صورت گرفته بود 95

           اطالع رسانی دستورالعمل ها و آئین نامه های الزم به دانش آموزان و دبیران 96

           گی دقیق به اعتراضات دانش آموزاناعالم به موقع نتایج و رسید 97

           اعمال ترک تحصیل و وقفه برابر آئین نامه در سیستم  98

           پیگیری صدور گواهینامه فارغ التحصیلی 99

           استفاده از آخرین نگارش های سیستم رایانه ای 20

 گواهینامه  وممهور نمودن با مهر اسالم پیروز است الصاق تمبر  به کارنامه  فارغ التحصیلی و  29
     

 قرار گرفتن گواهینامه  وکارنامه در پرونده های تحصیلی دانش آموزان   22
     

 عدم برگزاری آ زمونهای غیر مجاز در مدرسه  23
     

 رسم نمودار، تجزیه تحلیل نتایج امتحانات و تهیه گزارشات مدیریتی 24
     

 افت نمرات مستمر بر اساس ضوابط و میزان آگاهی معلمان از شیوه های ارزشیابی دری 25
     

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 9 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    تندرستیسالمت و حوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           سیناسیون  وشناسنامه سالمت(کسب اطالع از سوابق بهداشتی دانش آموزان وپیگیری در  رفع مشکالت )واک 9

           کنترل بهداشت فردی ، بیمار یابی وآموزش بهداشت 2

           بهداشتی(–ارائه خد مات بهداشتی به دانش آموزان)ارتقاء سطح آگاهی علمی  3

           معاینات مقدما تی )بینایی/ شنوائی /دهان ودندان ....( با اولویت های پایه تحصیلی 4

           برگزاری جلسات توجیهی ویژه والدین به منظور توجه به سالمت جسم وروان دانش آموزان 5

           نظارت بر بهداشت وایمنی محیط مدرسه و لوله کشی صا بون مایع  6

           غیر مجاز( نظارت بر عرضه مواد خوراکی طبق دستورالعمل پایگاه تغذیه سالم )عدم فروش خوراکی  های 7

           خالقیت ،نو آوری ،ایجاد جاذبه وانگیزه های بهداشتی برای دانش آموزان وهمکاران 8

           اجرای طرح های  بهداشتی ) بهداشتیاران و آهن یاری وپدیکلوزو مروج سالمت .........( 9

           موقع گزارشات و فرم های آماری  به اداره پاسخگویی به موقع به بخشنا مه های ارسالی  وارائه به 90

           نظارت بر طرح شیر مدرسه 99

           اتصاالت ،شیلنگ وغیره......(  -رعایت نکات ایمنی در نصب تجهیزات گرمایشی )کالهک  92

           رعایت اصول ایمنی در تاسیسات الکتریکی )سیمکشی، روکش کلید  وپریز ها و... ( 93

           داشتن جعبه کمکهای اولیه با تجهیزات،کپسول اطفاء حریق) دارای شارژ معتبر (  94

           شرکت در جلسات درون وبرون سازمانی با هدف پیگیری مسائل بهداشتی)مراکز بهداشتی، شهرداری  و...( 95

           ی مختلفبرگزاری مسابقات ، نمایشگاه و جشنواره  در مناسبت ها 96

           همکاری با ،مدیر ومعاون مدرسه دبیران و...... ( 97

           بزرگداشت مناسبت های بهداشتی )هفته سالمت ،بهداشتیاران ،زمین پاک و....( 98

           ... (وجود سطل زباله  در دار در قسمتهای مختلف آموزشگاه ) سالن ،سرویس ها ی بهداشتی ،محوطه وسایر.. 99

           مقاوم سازی غیر سازه ای )ثابت نمودن تجهیزات مانند بخاری ،کمد ،قفسه ،ویترین و....( 20

 دریافت کارت بهداشتیاران،پوستر موادغذایی ودفاترمعاینات و........... از اداره  29
     

 .(توجه ونظارت بر ایمنی ساختمانها )حفاظ پله ها ،چاه هاو... 22
     

 استفاده از سرانه بهداشت طبق سر فصل ها 23
     

 نظارت بر کار خدمتگزاران )کارت تندرستی جهت دست اندر کاران مواد غذایی ( 24
     

 جلب همکاری خیرین در خصوص تامین نیازمندیهای بهداشتی در مدرسه  25
     

           جمع  امتیازات

 :نندگان نام ونام خانوادگی بازدید ک

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 10 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    امور اداریحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           بررسی سیستم ورودوخروج همکاران یا دفتر ثبت ورود وخروج  9

           درخواست شرح وظایف مدیر ، معاونین ،آموزگاران ،دبیران ، سرپرست بخش  2

           عملکرد خدمتگزار نیروی قرارداد کارمعین مطابق با شرح وظایف ارسالی به آموزشگاهها  بررسی 3

           بررسی پرونده های مشخصات پرسنلی همکاران شاغل در مدرسه 4

           طبقه بندی وبایگانی بخشنامه های اداری بر اساس کد های اعالمی  5

           رگ نامه ها با تشکیالت تفصیلی اعالم شده مطابقت عناوین مهرها وسرب 6

           بررسی ابالغ های صادره برای پرسنل آموزشگاهها در سال جاری  7

           بررسی عملکرد سرایدار ونگهبان آموزشگاهها  8

           آراستگی محیط کار وکالس های درس ومحیط آموزشگاه  9

           م ))پیمانی ،آزمایشی، رسمی(( پرسنل  مدرسه بررسی وضعیت استخدا 90

           میزان اطالع ))پرسنل، دانش آموزان(( از سایت نظام پیشنهادات  99

           بررسی اطالعات پرسنل آموزشگاهها در خصوص نحوه صدور حکم کارگزینی  92

           بررسی گواهی مرخصی استعالجی همکاران  93

           نصب تابلوهای راهنما ))دفتر معلمین ،بهداشت، بسیج ،نمازخانه و....( 94

           نحوه نگهداری وحفظ اسناد ومکاتبات اداری  95

           میزان اطالع همکاران آموزشگاه از سایت نقل و انتقاالت آموزش و پرورش 96

           امور اداریکنترل و بررسی نحوه پاسخگوئی به بخشنامه های  97

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 11 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    آموزش نیروی انسانی وبررسی محتواحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           مدیر آموزشگاه دوره آموزشی ضمن خدمت مهارت های بدو انتصاب مدیران راگذرانده اند 9

           گاه دوره آموزشی ضمن خدمت مهارتهای بدو انتصاب ویژه معاونین را گذرانده اندمعاونین آموزش 2

           میزان استقبال ومشارکت همکاران آموزشگاه از دوره های ضمن خدمت چقدر می باشد 3

           رتهای معلمانمیزان تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت ) ضمن خدمت( در توانمند سازی ،افزایش دانش و مها 4

           میزان تاثیر دوره های آموزشی کوتاه مدت) ضمن خدمت(درتوانمندسازی عوامل اجرایی مدیرومعا ونین 5

           حرفه ای کادر اجرایی آموزشگاه -تاثیر دوره های ضمن خدمت دررفع نیازهای شغلی  6

           غلی وحرفه ای معلمانتاثیردوره های ضمن خدمت تا بررفع نیازهای ش 7

           میزان استفاده از وسایل آموزشی )) دیتا ، تخته هوشمند ،...................(( 8

           میزان مشارکت همکاران آموزشگاه در دوره های آموزش مجازی 9

           یه های دوم و ششمشرکت همکاران در دوره های ضمن خدمت مخصوص کتب جدید التالیف به ویژه پا 90

           توزیع به موقع محتوا های آموزشی و نرم افزارهای مرتبط با آموزشی و نحوه دسترسی به آن) بسته آموزشی ، راهنمای معلم و ...( 99

           برگزاری جلسات بررسی محتوا های آموزشی در اموزشگاه 92

           کت معلمان در جشنواره های فن آوری اطالعات و تولید محتوامیزان و نحوه اطالع رسانی و مشار 93

           بررسی مولفه های مرتبط با مباحث تولید محتوا در برنامه ساالنه آموزشگاه 94

           میزا ن پوشش مجالت رشد و سازو کار های مطلوب بهره برداری از آن 95

           شد ، سامانه کتاب و سایر زیر مجموعه های وبگاه های برخط آموزشیمیزان آشنایی معلمان با شبکه ر 96

           ساز و کار های اتخاذ شده در خصوص تنوع بخش به محیط های یاد گیری و استفاده از آن 97

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 12 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره  رزیابیا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    تکنولوژی وگروه های آموزشی ابتداییحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           سازماندهی معلمان در کالس های درس متناسب با تخصص و دوره های آموزشی 9

           زیبایی و شادابی محیط آموزشگاه 2

           نظارت و ارزیابی مستمر کالس های درس 3

           کیفیت بخشی به شورای معلمان 4

           و تشویق همکاران جهت شرکت در دوره های آموزشی و کارگاههای اموزشی ترغیب 5

           ترغیب و تشویق همکاران جهت شرکت در جشنواره ها و فراخوان های  6

           هوشمندسازی آموزشگاه 7

           توسعه و استقرار ارزشیابی کیفی توصیفی 8

           شگاه و ارائه راهکارهای عملی و کاربردی جهت رسیدن به وضع مطلوبتحلیل وضعیت آموزشی آموز 9

           اجرای جشنواره جابربن حیان 90

           اجرای به موقع و صحیح دستورالعمل ها و بخشنامه ها و تسریع در پاسخگویی 99

           برگزاری کالس های آموزش خانواده ویژه اولیاء 92

           اسایی دانش آموزان توانمند و خالقشن 93

           تجهیز آموزشگاه به وسایل کمک آموزشی 94

           استفاده بهینه از وسایل کمک آموزشی موجود 95

           توسعه فرایندهای نوین یاددهی یادگیری در مدارس 96

           بتداییبهره گیری ازمجالت رشد آموزش ابتدایی وتکنولوژی ا 97

           تشکیل کتابخانه کالسی وتوسعه کتابخانه مدرسه 98

           برگزاری کالس های آموزشی فوق برنامه  99

           تشکیل جلسات سر گروه های آموزشی مدرسه باسایر معلمین هم پایه 20

 برگزاری جشنواره دانش اموزی در مدرسه )مسابقه مجالت رشد( 29
     

 موجود بودن کتاب ها و منابع آموزشی مورد نیاز آموزشگاه  22
     

 مستند سازی فعالیتهای انجام شده در آموزشگاه 23
     

 ارتباط با سرگروههای آموزشی  24
     

 اجرای طرح های نو و ابتکاری 25
     

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 13 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    غیر دولتیحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط بخو

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           ثبت نام دانش آموزان  -ثبت نمرات –ارزشیابی مستمر  –فوق برنامه   -قوانین و مقررات : اجرای برنامه هفتگی مصوب  9

           شورای معلمان –وزی شورای دانش آم –شورای مالی  –شورای مدرسه  –برنامه ها و فعالیت ها : تشکیل انجمن اولیا و مربیان  2

           مالی  -اندیکاتور –آمار  –امتحانات  –دفاتر : حضور وغیاب دانش آموزان و کارکنان  3

4 
ن(و )سوابق علمی و تجربی کارکنان اداری ، معلمان ، مدیران و معاونین وآموزش کارکنا –قراردادها  –بیمه  –گزینش  –امور کارکنان : پرونده پرسنلی 

           آموزش های ضمن خدمت

5 
واریز وجه ثبت  –توافق نامه با اولیاء   -نصب پوستر شهریه آموزشگاه در تابلوی اعالنات  –تکمیل نرم افزار شهریه  –شهریه : دستورالعمل شهریه ثبت نام  

           نام به حساب آموزشگاه

6 
تشکیل  -خالقیت و نوآوری دانش آموزان ، معلمان و مدیران –های نوین آموزشی و پرورشی  اجرای طرح –خالقیت و نواوری : تحقیق و پژوهش 

           نمایشگاه خالقیت

           مسابقات : برگزاری مسابقات علمی ، فرهنگی ، هنری ، ورزشی و احراز رتبه های برتر   7

           صلوات خاصه-نیایش-ترجمه قرآنقرائت و  –ورزش صبحگاهی  –مراسم صبحگاهی : مراسم آغازین  8

           ارزیابی از اردوها –زیارتی   -آموزشی  –گردش های علمی  –انجام مکاتبات و هماهنگی های الزم فعالیت های اردویی و بازدید ها :  9

90 
تعامل  –مشارکت دانش آموزان در تدریس  –نش آموزان تشویق دا –تعامل دانش آموزان و اولیاء با مدرسه: شناسایی عالیق و رغبت دانش آموزان 

           تعامل مدرسه با دانش آموزان –مدرسه با اولیا 

           کتابخانه  –نمازخانه  –نظافت عمومی و سرویس های بهداشتی  –تراکم کالس ها  –محیط فیزیکی: وضعیت فضاهای آموزشی ، پرورشی ، ورزشی  99

92 
امکانات گرمایشی  –وسایل اداری و آموزشی  –امکانات دیداری و شنیداری  –وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی  –ات :  امکانات ورزشی وسایل و تجهیز

           امکانات بهداشتی و ایمنی  –و سرمایشی 

93 
پذیرش دانش –ترویج فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی  –فعالیت های قرآنی و نهج البالغه  –امور دینی و معنوی : آشنایی دانش آموزان با احکام دینی 

           همکاری با موسسات خیریه  -آموزان بی بضاعت

           محرم و صفر و اعیاد و جشن ها   -هفته معلم   –دهه فجر –آبان  13مناسبتها : بزرگداشت  94

            -خالقیت مدیر و معاون و کادر اداری –و ابتکارات معلمان و دانش آموزان  خالقیت ها –نمایشگاه : تشکیل نمایشگاه دست سازه های دانش آموزی  95

96 
ارسال  -برنامه زمانبندی –اسامی و تعداد مدرسین  –تعداد جلسات  –دعوت از اولیا  –برگزاری جلسات آموزش خانواده : مصوبه انجمن اولیاء 

           صورتجلسات به اداره مربوطه 

97 
صدور کارت  -دفترامانت کتب–تعداد اعضاء و نحوه عضویت دانش آموزان  –تناسب کتاب ها با دوره سنی دانش آموزان  –خانه :  تعداد کتاب کتاب

           طبقه بندی کتب بر اساس موضوعات –کتابخانه 

           نظافت نماز خانه –اعت ساعت برگزاری نماز جم –روحانی و امام جماعت  –تجهیزات  –نمازخانه : فضا و ابعاد  98

           تعداد ظرفیت ثبت نامی   -استجاری –ملکی  –احداثی   –مجوز نوسازی: اعتبار مجوز  99

           ابالغ مدیر و موسس -بررسی اعتبار  مجوز -نصب موافت اصولی در دفتر آموزشگاه -موافقت اصولی: مجوز شورای نظارت 20

 ثبت نام دانش آموزان  -ثبت نمرات –ارزشیابی مستمر  –فوق برنامه   -رات : اجرای برنامه هفتگی مصوب قوانین و مقر 29
     

 شورای معلمان –شورای دانش آموزی  –شورای مالی  –شورای مدرسه  –برنامه ها و فعالیت ها : تشکیل انجمن اولیا و مربیان  22
     

 مالی  -اندیکاتور –آمار  –امتحانات  –و کارکنان دفاتر : حضور وغیاب دانش آموزان  23
     

24 
)سوابق علمی و تجربی کارکنان اداری ، معلمان ، مدیران و معاونین وآموزش کارکنان(و  –قراردادها  –بیمه  –گزینش  –امور کارکنان : پرونده پرسنلی 

      آموزش های ضمن خدمت

25 
واریز وجه ثبت  –توافق نامه با اولیاء   -نصب پوستر شهریه آموزشگاه در تابلوی اعالنات  –تکمیل نرم افزار شهریه  –شهریه : دستورالعمل شهریه ثبت نام  

      نام به حساب آموزشگاه

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 14 صفحه   
 

  

 ستان / منطقه / ناحیه :آموزش وپرورش شهرآموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    آموزش متوسطهحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           رایی شدن  برنامه ساالنه توسط مدیر دبیرستان  با هماهنگی و تصویب شورای مدرسهتدوین و میزان اج 9

           رعایت تراکم کالس ها  –دسترسی  سریع و  دقیق به  آمار دانش آموز ، کالس ، دبیران موظف و غیر موظف  2

           .(…پنجشنبه ها و  تنظیم مناسب برنامه هفتگی آموزشگاه ) توزیع مناسب دروس، تعطیلی 3

           ثبت نمرات و...  ( –بررسی دفاتر کاربرگ دبیران نوسط مدیر )انجام حضور و غیاب و ارزشیابی مستمر  4

           نحوه ی برگزاری آزمون های استانی و پیگیری گزارشات مدیریتی و تحلیل نمرات و میزان استفاده از نتیجه آزمون  5

           ی تشکیل جلسات شورای مدرسه ، شورای دبیران ، گروه های درسی دبیران )صورتجلسات ، مصوبات ( نحوه 6

           تهیه و نحوه ی استفاده از وسایل کمک آموزشی ) مانند :آزمایشگاه، کارگاه رایانه ، دیتا  و.........( 7

           متنوع و فعال تدریس ، رایانه ، آزمایشگاه و ...  فعال سازی دبیران در استفاده از روش های  جدید ،  8

           رسم  و نصب نمودارهای میانگین و درصد قبولی  به همراه  مقایسه عملکرد مدرسه ، کالس ، دانش آموز و ....... 9

           برنامه ریزی جهت پیشرفت و جلوگیری از افت درسی دانش آموزان   90

           ارتباط آموزشگاه با اولیا ی دانش آموزان و اعالم وضعیت درسی دانش آموزان به آنها  نحوه ی 99

           تسلط مدیرو در دسترس بودن بخشنامه ها ونحوه بایگانی و ارائه موارددرخواستی از جمله دستوالعمل ثبت نام و...... 92

           تنظیم و انسداد به موقع دفترآمار آموزشگاه 93

           نحوه پیگیری واجرای طرح ها و برنامه های کیفیت بخشی قابل اجرای استانی)طرح وبرنامه های ارسالی گروه آموزش متوسطه نظری استان (  94

95 
 بررسی لیست ریز نمرات

 تأیید مدیر  ... ( –امضای دبیر در ذیل ستون مستمر وپایانی با تاریخ متفاوت،امضای دفتردار  –)بدون خدشه بودن 
          

           بررسی دفاتر ثبت نام و رسید مدارک تحصیلی و نحوه ی تشکیل پرونده دانش آموزان  96

           وضعیت کتابخانه )دفتر کتابخانه، وجود کتاب های کمک آموزشی ، اشتراک مجالت رشد و ... ( 97

           ا ، جشنواره ها ،  همایش ها و ... اجرای طرح های پژوهش محور و خالقانه در آموزشگاه . شرکت دانش آموزان ودبیران در المپیاده 98

           نحوه ی تشویق دانش آموزان برتر و دبیران موفق آموزشگاه  99

           طرح های نوآورانه و خالقیت های آموزشی دیگر 20

           جمع  امتیازات

 :ادگی بازدید کنندگان نام ونام خانو

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 
 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 15 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    پشتیبانیحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           استفاده از نرم افزار حسابداری  9

           ثبت خریدها در سامانه دارائی  2

           تنظیم اسناد خرید به صورت رایانه ای  3

           نصب برچسب اموال بر روی کاالی اموالی در مدارس  4

           خرید کاالی ایرانی  5

           تکمیل و ثبت دفاتر روزانه و دفاتر کل  6

           کنترل پشت بام ها و نظافت آنها/ قراردادن سنگ نمک در مسیر ناودان  7

           وضعیت قبوض گاز، آب، برق ) به لحاظ آموزشی بودن( 8

           ر حامل های انرژی و آموزش های الزم به دانش آموزان روش های کنترل سوخت و صرفه جویی د 9

           نظارت بر وسایل سرمایشی و گرمایشی  90

           نظافت موتورخانه و تاسیسات  99

           استفاده از وسایل گرمایشی استاندارد ) خارج کردن بخاری های غیر استاندارد و چکه ای  92

           اده از المپ های رشته ای در مدرسه عدم استف 93

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 16 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939/     تاریخ بازدید      /    امورمالی و بودجهحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

9 
ر صورت نداشتن پُست حسابدار ، توسط کنترل اینکه آیاکلیه ی عملیات مالی و اسناد هزینه طبق سامانه حسابداری مدارس توسط حسابدار مدرسه و د

 آئین نامه مالی مدارس 9شخص مدیر تنظیم و در سیستم ذیربط ثبت می گردد  به استناد ماده 
          

           آئین نامه مالی مدارس 10بررسی دفاتر روزنامه ، کل ، ترازنامه ، دفتر شورای مالی سال گذشته از نظرچاپ وبایگانی به استنادماده 2

3 
آئین نامه  11روز یکبار به استناد ماده 15کنترل ارسال اطالعات و اسناد ثبت شده آموزشگاه به پایگاه مالی مدارس و  بررسی بروزآوری پایگاه حداکثر 

 مالی مدارس 
          

           آئین نامه مالی مدارس  11رسیده باشد .به استناد ماده کنترل ترازنامه سال مالی قبل ، که به تایید شورای مالی مدرسه و اداره آموزش وپرورش منطقه  4

           آئین نامه مالی مدارس  2ماده  5کنترل و بررسی عدم به کارگیری نیروهای آزاد تحت هر عنوان توسط آموزشگاه .به استناد تبصره  5

6 
کسر مالیات بروفق مقررات مربوطه و واریز آن به حساب امورمالیاتی در موعد  کنترل لیست های پرداخت حق التدریس و حق الزحمه آموزشگاه مبنی بر

 آئین نامه مالی مدارس  2ماده  4مقرر آن ..به استناد تبصره
          

           انطباق موجودی بانک در ترازنامه با صورتحساب بانک و ارائه مغایرت بانکی 7

           آئین نامه مالی مدارس 5آخر سال مالی به استناد ماده بررسی و کنترل بستن حساب تنخواه در  8

           کنترل بایگانی اسناد مالی از نظر ضمائم و اخذ امضاهای مجاز ، ذیل سند حسابداری 9

           بررسی و کنترل مجوزهای الزم از شورای مالی مدرسه برای انجام هزینه های آموزشگاه   90

           آئین نامه مالی مدارس 5نترل مجوز برداشت تنخواه از حساب بانک و مبالغ تنخواه و ارائه مجوز مربوطه به استناد ماده بررسی و ک 99

           کنترل ذخیره نرم افزاری اطالعات مالی سال های قبل 92

           کنترل سند افتتاحیه هرسال از نظر انتقال صحیح مانده های سال قبل 93

           پرداخت صحیح و بموقع هزینه سرویس دانش آموزان و کسورات مربوطه به استناد قرارداد منعقده 94

           کنترل وجوه جمع آوری شده بابت بیمه وکتب و کمک های مردمی و ... که به حساب واریز گردیده و ثبت درسرفصل های مربوطه 95

           فی که آیا دارای برچسب اموال می باشندبررسی خریدهای اموال غیر مصر 96

           کنترل ته چک های صادره  با اسناد صادر شده 97

           کنترل میزان استفاده آموزشگاه از نرم افزار سامانه مالی مدارس نصب شده بر روی یکی از دستگاه های رایانه آموزشگاه 98

           آئین نامه مالی مدارس 2تبصره  1گانه برای هر منبع مالی در دفاتر و  سامانه مالی مدارس به استناد جزء ب  ماده کنترل اختصاص سرفصل حساب جدا 99

20 
د د .به استناکنترل اینکه آیا کلیه درآمدها و منابع مالی مدرسه در ابتدا به حساب بانکی مدرسه واریز و سپس تحت نظر شورای مالی مدرسه هزینه می شو

 آیین نامه اجرایی مدارس 26آئین نامه مالی مدارس و ماده  3تبصره  1جزء ب  ماده 
          

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 15 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    قرآن ، نماز عترت: حوزه مورد بازدید 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           هر ماه یک بار(  صورت جلسات شورای قرآن و عترت آموزشگاه )تشکیل جلسه حداقل 9

           صورت جلسات تشکیل ستاد اقامه نماز آموزشگاه  2

           صورت جلسات شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسبت های والیی 3

           وضعیت آموزشگاه از لحاظ ثبت نام دانش آموزان در طرح ملی حفظ و برنامه ریزی الزم در این خصوص 4

           نحوه برگزاری مسابقات  نماز ،قرآن و معارف اسالمی و میزان جذب دانش آموزان جهت شرکت در مسابقات 5

           اقامه نماز اول وقت در آموزشگاه 6

           جذب کمک های مردمی ، خیرین و نحوه هزینه آن در زمینه فعالیت های قرآن ، نماز و عترت  7

           کرسی های تالوت و دوره های ختم قرآن کریم  برگزاری 8

           برگزاری جلسات انجمن اولیاء و شورای دبیران با موضوع قرآن ، عترت و نمار 9

           پی گیری مصوبات مربوط به ستاد اقامه نمازو جلسات شورای قرآن و عترت  90

           رنامه ریزی الزم در این خصوصنحوه اجرای مراسم آغازین  آموزشگاه و ب 99

           نحوه بایگانی بخشنامه های قرآن ، نماز و عترت  92

           تبلیغات صورت گرفته در مدرسه در زمینه های قرآن ، نماز و عترت  93

           تشکیل گروه های همسرائی نغمات ناب قرآنی)لوح فشرده الگوی تالوت ( 94

           یز و ساخت نماز خانه و اقدامات صورت گرفته در راستای زیبا سازی فضای نماز خانهتجه 95

           اجرای طرح ها و برنامه های مناسبت های والیی نظیر دهه کرامت ، دهه بصیرت و والیت ، عاشورا و... 96

           گزارش چگونگی هزینه کرد سرانه نماز ، قرآن و عترت آموزشگاه  97

           نحوه تقدیر از دانش آموزان برگزیده مسابقات قرآن ، نماز و معارف اسالمی 98

           مستند سازی فعالیت های قرآن ، نماز و عترت و ارائه گزارش های الزم و به موقع در این زمینه به اداره 99

           عطر انتظار ، مسابقات مداحی و صحیفه سجادیه  نحوه فعالیت آموزشگاه در زمینه طرح زالل عاشورا و طرح 20

 اجرای طرح های آموزش عملی نماز، مرجع شناسی ، جشن تکلیف و پیوند با مسجد 29
     

 میزان دانش آموزان ثبت نام کرده آموزشگاه  در مدارس قرآن  22
     

 ال با محوریت موضوعات قرآن ، نماز و عترت  برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری در سطح آموزشگاه در طول س 23
     

 تشکیل پرونده مشخصات و ارزیابی امام جماعت روحانی یا فرهنگی 24
     

 برگزاری جلسه تفسیر یا قرائت قرآن برای دانش آموزان و فرهنگیان در طول سال هرهفته یا چند هفته یک بار 25
     

           جمع  امتیازات

 :خانوادگی بازدید کنندگان نام ونام 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 12 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    امور تربیتی و مشاورهحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  وع آموزشگاه :ن مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           تشکیل جلسات شورای پرورشی و تربیت بدنی آموزشگاه  بر اساس جدول زمانبندی و شرح وظایف تعیین شده  9

           دور ابالغارسال مشخصات اعضاء شورای پرورشی و تربیت بدنی آموزشگاه به اداره جهت ص 2

           انجام  کمی و کیفی مصوبات شورا ی پرورشی و تربیت بدنی آموزشگاه   3

           برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در مدارس راهنمایی و متوسطه  4

           توزیع وهزینه کرد سرانه پرورشی و سایر درآمد های مربوطه برابر ضوابط  5

           نامه روزانه ، ماهانه و ساالنه بر اساس تقویم فعالیت های پرورشی داشتن بر   6

           اجرای کمی و کیفی فعالیت های پرورشی ، ایام اهلل و  مناسبت ها و ...   7

           هتر فعالیت های پرورشی مدرسه میزان مشارکت مدیر در ایجاد همگرایی و به کارگیری توان تمام عوامل آموزشی و پرورشی برای انجام هر چه ب  8

           ایجاد تشکل های دانش آموزی در مدرسه و استفاده از آن در اجرایی کردن فعالیت های تربیتی مدرسه   9

           ه تعریف شرح وظایف دانش آموزان بر اساس برنامه اجرایی  برای مشارکت هرچه بیشتر دانش آموزان در فعالیت های آموزشگا  90

           برگزاری اردوها ، فعالیت های جمعی ، شناسایی و تقدیر از دانش آموزان فعال در اجرای برنامه های پرورشی آموزشگاه   99

           قرار دادن درس پرورشی در برنامه رسمی آموزشگاه  92

           دنی و یا نیروهای متخصص و عالقه مند واگذاری  درس پرورشی به مربیان و معاونین پرورشی و تربیت ب 93

           تدریس درس پرورشی بر اساس سر فصل  ها، محتوا و سیاست های ابالغی از اداره کل و وزارت  94

           مشارکت فعال مربی در برنامه های آموزشگاه و اداره  مربوطه  95

           ش آموزان و سایر کارکنان آموزشگاه ارتباط فعال مربی و معاون پرورشی با دان 96

           میزان جذب سایر کارکنان ودانش آموزان در فعالیت های تربیتی آموزشگاه    97

           انجام فعالیت های تحقیقاتی و علمی مرتبط با  وظایف مربی و معاون پرورشی  98

           ی بصورت گروهی یا اختصاصی  برای دانش آموزی،والدین و همکاران در آموزشگاهبرگزاری نشست هاو گفتمانهای تخصصی مشاوره ا 99

           تشکیل پرونده الکترونیکی مشاوره ایی برای هر دانش آموز و پیگیری ثبت دقیق اطالعات مندرج در آن 20

 صی مندرج در آن تهیه و نصب تابلو ویژه مشاوره در مکان مناسب و بروز کردن اطالعات تخص 29
     

 اختصاص اتاق ویژه مشاوره با چیدمان تخصصی و ثبت مراجعات روزانه 22
     

 تهیه و نصب صندوق مکاتبه با مشاور در مکان مناسب و ارائه پاسخهای تخصصی به سئواالت با کد اختصاصی فراگیر 23
     

 ی مدرسهشرکت فعال و موثر در جلسات شورای دبیران و کادر اجرای 24
     

25 
ته بهداشت مشارکت پویا و اجرای طرحهای مشاوره ایی نظیر آموزش خانواده پایدار، همیار مشاور، رابطین مشاوره، هسته های مشاوره، معرفی مشاغل، هف

      روان و سایر موارد ارجایی از ستاد

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 یحات :توض 

 

 
 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 19 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    فرهنگی هنریحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی  9

           برگزاری جلسات شورا هر دو هفته یکبار و مشارکت دادن اعضای شورا در فعالیت های آموزشی و پرورشی  2

           مصوبات  ابتکارات و تجارب موفق شورای دانش آموزی با توجه به صورتجلسات و  3

           تشکیل تعاونی آموزشگاه بر اساس دستورالعمل و اساسنامه و ثبت آن در اداره کل تعاون  4

           سازماندهی گروه های پیشتازان ، فرزانگان ، هالل احمر و خبرنگاری پانا وتوزیع مسئولیت ها براساس دستورالعمل 5

           الیت ها , برگزاری جلسات آموزشی برای اعضا ی پیشتازان، فرزانگان تنظیم وتکمیل دفاترثبت فع  6

           اجرای دقیق دستور العمل اردوها )مصوبه شورای مدرسه ، دریافت رضایت نامه ، برنامه اردو و...( 7

           تعداد دانش آموزان شرکت کننده در اردوها به نسبت آمار کل دانش آموزان آموزشگاه 8

           پاسخ به نامه ها و فراخوان های کانون و شرکت دانش آموزان در برنامه های عمومی و مناسبتی  9

           حضور در برنامه جوانه هایااستفاده از کارگاه رایانه کانون های فرهنگی تربیتی در درس کارو تالش ششم ابتدایی   90

           دانش آموزان مورد انتظار است ( 0/50دانش آموزان به شرکت در مسابقات فرهنگی وهنری ) شرکت  تشکیل ستاد برگزاری وتشویق  99

           پیش بینی کارگاه آموزشی ) شعر ، داستان ، مطالعه و تحقیق ، نشریه دیواری ، هنرهای دستی و تجسمی ، سرود ، تئاتر و .... (  92

           ان مرحله آموزشگاهی مسابقات فرهنگی و هنری به نحو مقتضی  تقدیر و تجلیل از برگزیدگ 93

           اختصاص مکان مناسب و مستقل برای کتابخانه آموزشگاه  . 94

           توسعه و تجهیز کتابخانه های آموزشگاهی و کالسی ) کمد ، کتاب ، قفسه ، کامپیوتر و .... ( 95

           آموزان کتابیار و نحوه گردش کتاب و عملکرد اعضاء کتابخانه مدرسه نظارت بر فعالیت دانش  96

           دانش آموزان آموزشگاه در کتابخانه آموزشگاه  0/30عضویت حداقل  97

98 
پرچم در روز شنبه هر هفته و   ایجاد جایگاه مراسم آغازین ، نصب  پرچم نو جمهوری اسالمی ایران  ونصب برنامه اجرایی به شکل هفتگی اجرای مراسم

 تنوع در برنامه های صبحگاهی با توجه به مناسبتهای مختلف
          

99 
ای مدیریت اجرای مراسم آغازین برابر دستورالعمل ارسالی با حضور فعال دانش آموزان عضو تشکلهای دانش آموری ) بسیج ، انجمن اسالمی ، شور  

 گان ، هالل احمر و ...... (  دانش آموزی ، پیشتازان ، فرزان
          

           تشکیل ستاد اجرایی در سطح آموزشگاه برای گرامیداشت ایام ا... ، مناسبتهای ملی و مذهبی 20

 حضورگسترده همکاران و دانش آموزان در برنامه های متمرکز منطقه )همایش های سیاسی ، راهپیمایی و ... (   29
     

 جلسه پرسش و پاسخ در هر فصل در مدارس متوسطه  .   3حداقل  برگزاری  22
     

 دعوت از مسئولین و مدرسین تربیت سیاسی جهت پاسخ به سؤاالت و شبهات دانش آموزان  23
     

 شرکت دانش آموزان در جلسات متمرکز منطقه .)هر فصل یک جلسه ( 24
     

 و ارسال آن به منطقه در پایان هر فصل .جمع بندی فرم های آماری برگزاری جلسات  25
     

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 20 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    بسیج دانش آموزیحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : کد آموزشگاه : نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

           (2ضریب)بسیج واحد مقاومت تابلوی مناسب  نصب 9

           (3)ضریبان وتجهیزاتنظم درچیدم واحد مقاومت دارای اتاق بسیج می باشد؟ 2

           (3ضریبشورا)تکمیل پرونده اعضاء  اقدام درزمینه 3

           (1ضریبشورا)دریافت احکام مسئولیت اعضاء  4

           (2جلسات شورای واحدمقاومت)ضریب منظم برگزاری 5

           (2اجرای برنامه های تقویم اجرایی واحدمقاومت )ضریب 6

           (2برنامه های ابالغی هفته دفاع مقدس )ضریب اجرای  7

           (1)ضریبمه های ابالغی دهه مبارکه فجر برنا اجرای 8

           (3اجرای طرح شجره طیبه صالحین)حداقل تشکیل یک حلقه صالحین()ضریب 9

           (1رنامه های ابالغی هفته معلم )ضریباجرای ب 90

           (2تشکیل جلسات کمیته های پشتیبانی در واحد مقاومت)ضریب 99

           (1اجرای مسابقه درکلیه رشته های ابالغی)ضریب 92

           (1%()ضریب 60میزان جذب بسیجیان در واحد مقاومت)بیش از  93

           (1برنامه ریزی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان عضو بسیج)ضریب 94

           جمع  امتیازات

 :نام ونام خانوادگی بازدید کنندگان 

 توضیحات : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



( 95-96فرم تخصصی بازدید از آموزشگاه ) سال تحصیلی  گزارش کتبی  

 

 21 صفحه   
 

  

 آموزش وپرورش شهرستان / منطقه / ناحیه :آموزشگاه های اداره رزیابی ا

 

 کدرهگیری :  939تاریخ بازدید      /     /    استعدادهای درخشانحوزه مورد بازدید : 

 جنسیت : زشگاه :کد آمو نام آموزشگاه :

  نوع آموزشگاه : مقطع تحصیلی :

 موضوع ردیف

خیلی 

 خوب
 ضعیف متوسط خوب

غیر قابل 

 قبول

4 3 2 9 0 

 تدوین برنامه عملیاتی وتقویم اجرایی ساالنه واجرای دقیق مفاد آن 9
     

 برگزاری شورای دبیران  - برنامه مدون ساالنه برای جلسات دوره ای معاونین وسرپرستان  باموضوعات مشخص 2
     

 وجودبرنامه اجرایی سرپرستان  -وجودبرنامه هفتگی در دفتر دبیران  ورعایت ضوابط الزم درتنظیم آن  3
     

 تقویم اجرایی جلسات انجمن اولیاء و مربیان  و اجرای شدن مصوبات 4
     

 خصوص دانش آموزان انتقالی رعایت قوانین ثبت نام و مجوز های الصاقی به دفتر آمار در 5
     

 تناسب رشته ها باامکانات وفضاهای موجود وبرنامه ارتقاء بخشی درتجهیز ورفع نواقص  وتهیه موادمصرفی موردنیاز 6
     

7 

-اونان، دانشش آمشوزان و ...  برخوردای از فضای مناسب کالس های درس، نمازخانه، کتابخانه، حیاط، سالن ورزشی، راهروها، انبار، اتاق مشاور، مدیر، مع

استاندارد بودن کیفیت میز و صشندلی دانشش آمشوزان و چیشدمان     -برخورداری از فضای استاندارد کارگاهی و آزمایشگاهی متناسب ) چیدمان، ایمنی و ...(

 مناسب آنها
     

 یح از تجهیزات، وسایل و مواد مصرفی کارگاهی و آزمایشگاهیاستفاده ی صح-زمانبندی مناسب برای استفاده ی بهینه از کارگاه و آزمایشگاه آموزشگاه 8
     

 رعایت دستورالعمل ساماندهی نیروی انسانی )انتصاب معاونین،سرپرستان (عدم بکارگیری نیروهای  غیر مرتبط 9
     

 ه کمکهای اولیه،عالئم هشداردهنده و...وجود تجهیزات ایمنی درفضاها ی آموزشگاه)سیستمهای اطفای حریق ،ارتینگ،کلیدهای محافظ جان،جعب 90
     

99 
وجود سیستم برودت ، گرمایش و تهویه در کشالس هشا ،   -نظارت بروضعیت ظاهری  وزیباسازی آموزشگاه ازنظرفضاسازی،چیدمان ،پاکیزگی،نظافت و...

      آزمایشگاه ها وغیره 

 یایجاد فضای مناسب تربیتی  تقویم اجرایی برنامه های پرورش 92
     

93 
برگزاری نمایشگاه توانمندی وآثاردانش آموزان دعوت از سخنرانان  جهت آشناسازی دانش آموزان -تهیه بانک دانش آموزان موفق آموزشی و پرورشی

      مذهبی مداس استعدادهای درخشان -فرهنگی  -با جایگاه علمی 

 اجرای مراسم در مناسبت ها 94
     

 نی طرح فراگیر و طرح غیر فراگیراجرای  مسابقات قرآ 95
     

 تهیه بانک سواالت و تجهیز دانش آموزان به نمونه سوال  96
     

 میزان پیشرفت هوشمند سازی آموزشگاه 97
     

98 
صدورابالغ، ارسشال  بودجه()تشکیل کمیته  تخصصی،  55برنامه ریزی درجهت تولیدی کردن فعالیت های کارگاهی )آموزش همراه باتولید،اجرای تبصره 

      دستورالعمل ،پیگیری و شناسایی  نوع محصوالت  قابل تولید، افزایش درآمدهاو واریز به حساب مشخص شده دراداره کل(  
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