
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن از :

 کلیه ی مدارس دوره ی ابتداییبه: 

 برنامه ی ساالنه تدبیر تهیه و تنظیمشیوه نامه موضوع: 

  )ویژه ی کلیه ی مدارس دوره ی ابتدایی(

 با سالم و احترام؛

سیاها          سیتاد درهدبور  شیوه  ااه  هیو  و هظیو  برااه   شییر ییو ی  هدارس دور    ابتدایی  ب   1400-1401سیا  هص

سیتا  ی  واهی ا هدد و اررا   ر    سی  هدیراد هصترم در را شیای یت  ا سیا  هی درددش  سی  ار شیوه  ااه   هط هب هر پوه

 ا ت ام و ه ایی خهیش را ب  کار بظدادش 

 شرح ذیل اعالم می گردد. مراحل اجرای شیوه نامه مطابق با تقویم اجرایی به •

 هیو  و هظیو  ا ایظدش براساس برنامه تدبیربرااه  ساها  را  ، شیرستاد هظکابن ک و  هدارس دور    ابتدایی -1

 اصه  اررا  برااه   ا  ساها     ر هدرس  هی باشدشاولهی  در بازدید هدارس از  -2

 تصویب اعضای شورای مدرسه برسد.برااه  ساها  هدرس  هی بای   ، پس از هدوین و هظیو  ری  اررا ب   -3

 ((1ش  )پوهس  ش ار  )ری  استفاد  پوهس  هی باشد برنامه تدبیرنمونه خام  -4

 هرارع  ا ایظدش 1400-1401هظیو  برااه   فتگی ب  دستهرالع ل بازدشایی هدارس هدیراد هصترم ری   -5

شیتر در خییهن اصه  هظیو  برااه  سیاها  هی ههااظد ب  واحد کارشیظاسیی هکظهله   -6 و درو    هدیراد هصترم ؛ ری  اطالیات بو

 ا ایظدش یا ه اس حاصل دور    ابتدایی هرارع   ا  آههزشی

 نحوه ویرایش و ارسال برنامه تدبیر:

کارشناسی تکنولوژی و گروه های ( ب  یکی از روش  ا  زیر ب    PDF و   WORDیک ا خ  از برااه  ساها  را در قالب ) فایل  هدیراد هصترم

 :ارسا  ا ایود آموزشی دوره ی ابتدایی

 روش دوم روش اول

 tetonekabon@gmail.comارسال برنامه از طریق ایمیل  09118915806برنامه از طریق پیام رسان شاد به شماره  ارسال
 

7-  

 )مانند پرینت رنگی و...( جداً خودداری گردد.غیر ضروریاز هرگونه هزینه های   : 1توضیح

 می باشد. 15/06/1400تاریخ مهلت ارسال برنامه ی ساالنه ی مدارس تا   : 2توضیح
 
 

 
 

 
 

 

 

 یباداششش هافی

 ههزش و پرورش شیرستاد هظکابنهعاود هدیرکل و هدیر آ

 
 

 5015/ 403 شماره: 

 06/06/1400 تاریخ: 

 دارد پیوست: 
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 بسمه تعالی
 

 تدبیر تهیه و تنظیم برنامه ساالنهشیـوه نـامه 
 1400-1401سال تحصیلی  ، شهرستان تنکابن ییابتدا یمدارس دوره  ویژه 

 مقدمه (:1بند)

گران ريزان، صاحب نظران و پژوهشگيري آموزش و پرورش رسمي، مديريت مدرسه در كانون توجّه برنامهبا شكلبا سپاس به درگاه خداوند؛ 

يابي به نتايج مورد انتظار ي دستشود و زمينهقرار گرفت چرا كه توجّه به اين امر مهم، موجب بهبود كيفيت فرآيندها در آموزش و پرورش مي

 ي انساني را فراهم مي سازد . ي سرمايهو توسعه جامعه

سااازي مديران مدارس در برنامه شااي و تربيتي،  بهرهرهبري خلّاق فعّاليّتو  ريزيتوانمند  ساارمايههاي آموز سااانيگيري از ظرفيت                              هاي ان

چنين جلب ي امور مدرساه ، مديريت مناب  مادّي و همي ارزشامند در ادارهآموزان( و جلب مشااركت فعّا  اين سارمايه)كاركنان ، اوليا و دانش

 كند.اي پيراموني بيش از هر راهبرد ديگري ارتقا و بهبود مديريت مدرسه را ممكن ميمشاركت مراكز و نهاده

ساات، آموزش و پرورش نيز باه  نوان ياد نهااد  ظيماز آن سااتمر، باه ياد الگو نياازمناد ا شااد و بهبود م سااازمااني براي ر                  جاا كاه هر نهااد ياا 

تااروري اجراي برنامه ساات و  سااتيني ني سااري و اثرگذار در جامعه از اين مهم م سااهيل، ت سااير تعالي مديريت را تعريت،ت                   اي كه بتواند م

سات يافتني ساازماني شاود. بدين منظورمي كند چند برابرو د ساهب با الهاا از الگوي تعالي  سااننه ي مدر كليه ي به منظور اجرا در  »برنامه ي 

سات كه با تكيه بر  سااختار مديريتي ا ساه ، نو ي  سااننه ي مدر ساتان تنكابن اراحي و توليد گرديد. برنامه ي  شاهر      مدارس دوره ي ابتدايي 

ساه ساازي مدر شارفت و به ساتم خودارزيابي موجباي پي ساي صالي مديريت كيفيت جام  و  ساي و توجّه به معيارهاي ا ساا صاو  و مفاهيم ا              را  ا

 فراهم مي سازد.
 

  اهداف (:2بند)
سااننه ي  ساتان تنكابنتهيه و تنظيم» برنامه ي  شاهر شاي مبتني بر  ابتداييآموزش معاونت  ب مدارس دوره ابتدايي  ساتم آموز ساي سامت يد  را به 

ساا  برنامه و  مل ساااس تعاريت و  آنتر و توجّه به نيازهاي گويي بيشپا سااوق خواهد داد. اجراي دقيخ خودارزيابي و ارزيابي بيروني بر ا

گيري از يد سيستم هوشمند و كارآمد شناسايي و به كارگيري مطلوب مناب  دهد با بهرههاي تعيين شده، به مديريت مدرسه فرصت ميشاخص

شاي تربيتي مدو ظرفيت ساتمر و تعالي فرآيند آموز ساير هاي موجود، بهبود م ساازد. بدين ترتيب تمامي فرايندهاي مديريت در م ساه را ممكن  ر

 .شودمينهادينه  مدارسبه  نوان يد اصل و ارزش در تحو  قرار گرفته و تفكر بهبود مستمر 

 کمیته اعضاي (:3بند)

واو كميته( ، ،  )رییس کمیته(معاون آموزش ابتدايي  شاناس ان من )  واو كميته( ، كار شاي و تربيت بدني )  شاناس معاون پرور ساوو  كار م

واو كميته(،  كميته( دبير) آموزش ابتدايي ساتاني و ابتدايي )  شاناس پيش دب شاي ابتدايي،  كار شاناس تكنولویي و گروه هاي آموز واو )كار  

نماينده ي راهبران آموزشاي و تربيتي ) واو كميته( ، نماينده ي گروه هاي آموزشي  ، دوره ي ابتدايي ) واو كميته( نماينده ي مديران،  (كميته

 .) وو كميته( مدارس غيردولتيكارشناس ،  ) وو كميته( امور شاهدكارشناس ،  دوره ي ابتدايي ) وو كميته(
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 ساختار پیشنهادي جهت تهیه و تنظیم برنامه ساالنه تدبیر: (:4بند)
 عناوین ) پیشنهادی( بندینحوه صفحه  ردیف

1 
 جلد

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...پیوست می باشد 

 ترتیب قرار گرفتن مطالب روي جلد به شرح فوق می باشد:
ساتان مازندران ، مديريت آموزش و   سایمي ايران ، اداره كل آموزش و پرورش ا صاوير آرا جمهوري ا ت

سااتان تنكابن ، معاونت آموزش  شااهر سااا  )پرورش  شااعار  سااه ،                  ( ،جهش توليدابتدايي ، ناا مدر

 و ... 1400-1401ناا و ناا خانوادگي مدير مدرسه ، شماره تماس مدرسه و سا  تحصيلي
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 صفحه بندی

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...پیوست می باشد 

ساام ار الرحمن الرحيم ، پيامي از قرآن  صااوير ب كريم ، اماا خميني )ره( و رهبر معظم در جلد برنامه ، ت

 خصوص برنامه ، فهرست مطالب ، مقدمه و...

3 
 فصل اول

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...پیوست می باشد 

 اهداف و چشم انداز سند تحولعنوان فصل اول: 

ساه ، اهدا    ساتراتژيد در مدر تاروري برنامه ريزي ا ساتي ،  ساناد بان د برنامه ، اهدا  بيان مطالبي از ا

شاش گانه(آموزش و پرورش سااحت هاي   و اهدا  ا تقادي ، اهدا  اخیقي ، اهدا   لمي"از قبيل  )

 استراتژي يا اهدا  دبستان و ... ،" آموزشي و ...
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 فصل دوم

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...پیوست می باشد 

 عنوان فصل دوم: شناخت وضع موجود

سعنی  درسهع  ( وضعیت  یتوو  1 شاوراي از قبيل  ای شاامل چاري معلمان ، ا وااي  سااني  چاري نيروي ان

 ، ا واي شوراي معلمان ، ا واي ان من اوليا و مربيان و ...مدرسه 
 

هعع   2 یععتت  و یومتر  دعرس ضععیتع  یل                آماار دانش آموزان باه تفكياد پااياه )تراكم ، نرل قبولي ،  ( و

صاايال ، تكرار  صاايلي اولياا  ،  ، آماار دانش آموزان باا نياازهااي ويژه ،  پااياه (نرل ترک تح تااعيات تح                 و

 و ...نرل معرفي به مشاوره 
 

 ها و ... كیس ت هيزاي و امكاناي ،شامل فواي ساختمان ( وضیت  دکنی  و فتزیک  درسه   3
 

ضععیت  4 تااعيت جارافيايي و امكاناي موجود از قبيل : دلتط خنسج  )پتوادوی  ((و تااعيت ،و  و

 آموزشگاه و... با مرتبط مذهبي ، فرهنگي ،  لمي نهادهاي ، موجود اقتصادي ، اجتما ي ، فرهنگي
 

شاااركت هاي مردمي داوالباانه  دنعنم  دنی   ( 5  هاي هزيناه ارائه در اولياا  همكااري ميزان ،ميزان جلاب م

 مدرسه و ...
 

 

5 

 فصل سوم
 خام جهت استفادهنمونه 

 ...پیوست می باشد 
 

 

 عنوان فصل سوم : رسیدن به وضع مطلوب

اااي(  SWOTیلتتل وضیت  درسه  ) ااديد ه ااا و ته اارصت ه اات ، ف ااا  تع ااوي ، نق ااا  ق  نق

 مدرسه ، وتا  ماطلوب در مدرسه، نياز و توجه
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 فصل چهارم

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...پیوست می باشد 

 : تقویم اجرایی و جدول زمان بنديچهارمفصل 
تقويم مناساباي ماهانه از شاهريور تا خرداد ، جدو  زمان بندي شاوراي معلمان ، جدو  زمان بندي شاوراي مدرساه ، 

سااي آموزش خانواده ، جدو  فوق برنامه  سااي ان من اوليا و مربيان ، جدو  زمان بندي جل جدو  زمان بندي جل

 هاي مدرسه و ...
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 پنجمفصل 

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...پیوست می باشد 

  طرح و برنامه هاي عملیاتی:  پنجمعنوان فصل 
 تعليم  و تربيت ا تقادي ،  بادي و اخیقي -( 1ساحت)

 تعليم  و تربيت اجتما ي و سياسي –( 2ساحت)

 تعليم  و تربيت  لمي و فناورانه –( 3ساحت)

 تعليم  و تربيت زيستي  و بدني –( 4ساحت)

 تعليم  و تربيت زيبايي شناختي  و  هنري –( 5ساحت)

 تعليم  و تربيت زيبايي اقتصادي  و حرفه اي –( 6ساحت)

 تميمه گردد.فرا صورت لسه ي شوراي مدرسه و ان من اوليا و مربيان جهت تصويب برنامه ي ساننه مدرسه 

  نمونه خام برنامه تدبیر جهت استفاده پیوست می باشد.(: 1نکته)
 (1پیوست شماره ) Pdf , Wordفایل                                                                                                       

8 
 فصل ششم

 خام جهت استفادهنمونه 
 ...باشدپیوست می  

 برنامه آموزش و یادگیري )وضعیت سفید ، زرد ، قرمز(
 به تفكيد پايه  يادگيري و آموزش برنامه

 به تفكيد پايه ها وتعيت سفيد ويژه هفتگي برنامه

 زرد به تفكيد پايه هاوتعيت  ويژه هفتگي برنامه

 قرمز به تفكيد پايه هاوتعيت  ويژه هفتگي برنامه

تهه) مهدیران 2نک مهدار (:  شههایی  بهازگ مهل  سهتورالع بهه د مهه هفتبی  نها ههت تنظیم بر            محترم ج

 مراجعه نمایند.   1400-1401
 

9 
 هفتمفصل 

 
  ضمائم:

  و ... آيين نامه هاي انوبااي، وظايت آموزشي 

 

 مدار  مجري طرح (:7بند)

 براساسكليه مدارس دوره ي ابتدايي شهرستان تنكابن ، برنامه ساننه را 

 برنامه تدبير تهيه و تنظيم نمايند. دستورالعمل
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 و برنامه تدبیر 6نکات مهم در خصوص جدول شماره  (:7بند)
 دوره اهداف به ها فعالیت اضافه نمودن در محترم مدیران ،  است شده داده مدارس به 6 شماره )و...( فرم قسمت در که ی اختیار به توجه با .1

 .نمایند اقدام ها فعالیت به طراحی نسبت است آمده ها ساحت ذیل در که دوره اهداف با متناسب و نمایند توجه

 ، بنابراین گردد می جدید مقایسه سال با قبل سال در خودشان عملکرد و شوند نمی مقایسه یکدیگر با مدارس ، تدبیر برنامه در که آنجا از .2

 نخواهد ایجاد مدارس مدیران برای نگرانی ، هیچگونه فعالیت نمودن اضافه یا و حذف اثر بر 6 شماره جدول امتیازات کاهش یا و افزایش

 .کرد

 یکسان ها فعالیت تمام و ارزش باشد می 7 تا 0 اعداد بین از واحد امتیاز یک دارای مجزا طور به فعالیت هر ،  )جدول فوق( 6 شماره فرم در .3

 . ندارد ارجحیت دیگر فعالیت بر فعالیتی بنابراین ؛  است شده لحاظ

 جدول ، همگی این در شده های تعریف فعالیت چون باشند داشته توجه محترم مدیران ، فوق جدول در ها فعالیت نمودن حذف خصوص در .4

 به نسبت توانندمی  صورتی در .باشند می ها نظام زیر برنامه های از برگرفته همچنین و 1400 سال در مختلف های حوزه انتظارات جمله از

 .ندارند فعالیت آن راستای در اقدامی و شرایط اجرا وجه هیچ به مدارس که نمایند اقدام آنها حذف

 داشته اقدامی ، این فعالیت برای نمیتوانند عمال پسرانه مدارس و است دخترانه مدارس ویژه تکلیف جشن : تکلیف جشن برگزاری : مثال

 .نکند لحاظ ساالنه آنرا برنامه در و نموده حذف را فعالیت این هستند مجاز پسرانه مدارس بنابراین . باشند

 می بایست محترم مدیران و باشد می تدبیر برنامه طریق از ،فقط مدارس سطح در ها برنامه و ها فعالیت اجرای ی شیوه تنها گردد می تاکید .5

 .نمایند عمل تدبیر برنامه چارچوب طبق

 مدارس فقط و است شده شاهد طراحی مدارس ویژه ، فناورانه و علمی تربیت و تعلیم ساحت ذیل در فعالیت 2 تعداد )فوق( ،  6 شماره فرم در .6

 باشند. می آن اجرای به مجاز شاهد

 درسی برنامه و نمایند )کتب درسی( استفاده درسی برنامه های ظرفیت از امکان حد تا ها فعالیت اجرای در محترم مدیران گردد می تاکید .7

 .مدرسه بکارگیرند در ها فعالیت اجرای اصلی راهکارهای و راهبردها از یکی عنوان به را

 اما  .است نشده داده قرار تدبیر 6 فرم های فعالیت در باشد می درسی برنامه جنس از مدرسه )بوم( ویژه برنامه اینکه به توجه با : بوم برنامه .8

 صورت به بوم برنامه دقیق ارزشیابی و اجرا ، ریزی به برنامه نسبت مربوطه ، دستورالعمل و نامه شیوه چارچوب در بایست می محترم مدیران

 . نمایند اقدام جداگانه

 هستند الزامی نوع از همگی پیش فرض صورت به تدبیر 6 فرم در شده درج هایی فعالیت تمام اقتضایی(: – )الزامی فعالیت نوع به مربوط ستون .9

 صورت این در . دهد انجام اقدامی فعالیت آن خصوص در عنوان نتواند هیچ به مدرسه که شود می تلقی اقتضایی نوع از فعالیتی صورتی در .

 مالحظه گردد(. 4گردد. )بند  می حذف ها فعالیت از مدرسه مدیر نمره توسط درج عدم با و شده تلقی اقتضایی فعالیت آن

گانه  6فعالیت متناسب با اهداف دوره تحصیلی و انتظارات حوزه های مختلف در ذیل ساحت های  93)فوق( ، در مجموع تعداد  6در فرم  .10

 665فعالیت ویژه  2و برای مدارس شاهد با احتساب  651 و غیردولتی مدارس دولتیبنابراین امتیاز نهایی این فرم برای ، درج شده است

 است. امتیاز

 از طریق سامانه همگام اقدام نمایید.  شهریور 31لغایت  15ثبت خودارزیابی اولیه و بارگذاری برنامه ساالنه از تاریخ ران محترم جهت یدم .11
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 :تدبیر نحوه ویرایش و ارسال برنامه (:8بند)

ساتفاده نمونه قابل توجه مديران محترا ؛  شادخاا برنامه تدبير جهت ا سات مي با ساهه لذا پس از تكميل .پيو از برنامه  يد ن

کنسشعننهع  یکنویو   و وووه ین  ودویشع  به يكي از روش هاي زير به  (  PDF و   WORD) فايل در قالب را سااننه 

 ارسا  نماييد: دوسه   امررای 

         09118915806به شماره  برنامه از طریق پیام رسان شاد ارسال سوش اول 

  gmail.comtetonekabon@ایمیل  از طریق برنامه سوش دوم  

 

 

 ای یوووی  یزین  ین  غتو ضووس )دنینر پوین  سیگ  و...( جراً خودداس  وودد.  : 1توضیح

 می باشد. 15/06/1400تاریخ مهلت ارسال برنامه ي ساالنه ي مدار  تا   : 2توضیح

 

 تکمیل خودارزیابی اولیه (:9بند)

شاهريور جهت ثبت نمراي خود ارزيابي اوليه و بارگذاري  31لاايت  15ساامانه همگاا از تاري  قابل توجه مديران محترا ؛ 

 برنامه ساننه مدارس فعا  خواهد شد.
 

 

 اجرایی تقویم (:10بند)

 تاري  پايان تاري  شروع مراحل اجرا رديت

 04/06/1400 02/06/1400 مدارستشكيل كميته شهرستاني و ارسا  شيوه نامه به  1

 15/06/1400 04/06/1400 )فقط در قالب فايل يا لوح فشرده(ارسا  برنامه ي ساننه ي مدارس به واحد تكنولویي ابتدايي  2

 31/06/1400 15/06/1400 ثبت خودارزيابي اوليه و بارگذاري برنامه ساننه مدارس در سامانه همگاا 3

 در طول سال تحصیلی فرآيند اجراي برنامه ساننهبازديد از  4

 30/03/1401 15/06/1400 ارزيابي از برنامه ساننه تدبير مدارس 5
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  ها یادآوري (:11بند)

 كليه مدارس دوره ي ابتدايي شهرستان تنكابن ، برنامه ساننه را براساس برنامه تدبير تهيه و تنظيم نمايند. .1

 بازديد مدارس از نحوه اجراي برنامه هاي ساننه ي هر مدرسه مي باشد.اولويت در  .2

 برنامه ساننه مدرسه مي بايست ، پس از تدوين و تنظيم جهت اجرا به تصويب ا واي شوراي مدرسه ، ان من اوليا و مربيان برسد. .3

 ((1نمونه خاا برنامه تدبير جهت استفاده پيوست مي باشد.  )پيوست شماره ) .4

 مراجعه نمايند. 1400-1401مديران محترا جهت تنظيم برنامه هفتگي به دستورالعمل بازگشايي مدارس  .5

ياال  .6 لااب ) فا سااه در قا تاادبير مدر ساااننه  شاااد  PDF و   WORDيد نسهه از برنامه  سااان  ياااا ر يااخ پ ياال  (09118915806) ( از ار يااا ايم

(tetonekabon@gmail.com  تا تاري )به كارشناسي تكنولویي و گروه هاي آموزشي دوره ي ابتدايي ارسا  گردد. 15/06/1400 

 از هرگونه هزينه هاي غير تروري ) مانند پرينت رنگي و ...( جهت ارسا  به اداره خودداري گردد. .7

شاايمديران محترا ؛ جهت اای اي بيشتر در خصوص نحوه تنظيم برنامه ساننه مي توانند به واحد كارشناسي تكنولوی .8 هاااي آموز  ي  و گروه 

 دوره ي ابتدايي مراجعه يا تماس حاصل نمايند.
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