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ارتقای کیفیت مدیریت 

 آموزشگاهی

 واحد آموزش ابتداییبرنامه ساالنه به  pdfیک نسخه از فایل  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی در راستای کیفیت بخشیبرنامه ساالنه تدبیر  اجرایتدوین و 

 المپیاد علمی شرکت مستمر  در وبینار ها ، نشست های مجازی و  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی و معاونین آموزشی  ویژه مدیرانالمپیاد علمی  شرکت در وبینار ها ، نشست های مجازی و  2

 جلسه تشکیل و مستندات بایگانی گردد. یکبار هفته هردو حداقل الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی مدرسهکیفیت بخشی به جلسات شورای  3

 مطابق دستورالعمل ارسالی الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی تجزیه و تحلیل ارزشیابی های نوبت اول و دوم 0

5 

وسعه عدالت آموزشی ت

 در فرصت های یادگیری 

 مطابق دستورالعمل ارسالی الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان مرزی و دیر آموز

 مربی در طول سال تحصیلی –تشکیل جلسات والد  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی مشارکت اولیای دانش آموزان در خصوص برنامه های درسی دوره ی ابتدایی 6

 استفاده از برنامه پیشنهادی آموزش و یادگیری شهرستان و... الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی تدوین و اجرای دقیق برنامه آموزش و یادگیری حضوری و غیرحضوری )برنامه هفتگی(  7

 تولید محتوای آموزشی ، تدریس برخط و... الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی توانمندسازی نیروی انسانی جهت استفاده ار فناوری های نوین 8

 مجالت رشد در مدارس حداکثریپوشش  اقتضایی اقتضایی اقتضایی آموزش ابتدایی توسعه سواد خواندن از مسیر مجالت رشد )جامعه هدف: دانش آموزان( 9

14 

ارتقـا و بهبـود کیفیت 

 آمـوزش و یادگیری

 الکترونیکی بازدیدهای آموزشی و...ثبت  اقتضایی الزامی الزامی آموزش ابتدایی مستمر کالس های درس حضوری و مجازیپایش 

 ارسالی شیوه نامهمطابق  اقتضایی الزامی الزامی آموزش ابتدایی پژوهشی -با رویکرد مجازی  تشکیل گروه های آموزشی مدرسه 11

  جلسه تشکیل شود. یکبارهر ماه  حداقل ارسالی شیوه نامهمطابق  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی کیفیت بخشی به جلسات شورای معلمان 12

 شرکت در کارگاه های تخصصی و عمومی الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی تقویت مهارت های حرفه ای معلمان و معاونین با هدف کارگاه های آموزشی حضور در 13

 دستورالعمل ارسالیمطابق  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی ارتقا کیفیت آموزش قرآن  10

 المپیاد علمی شرکت مستمر  در وبینار ها ، نشست های مجازی و  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی معلمان دوره ی ابتداییویژه المپیاد علمی  شرکت در وبینار ها ، نشست های مجازی و   15

 مطابق دستورالعمل ارسالی الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی شهاباجرای طرح  16

 مطابق دستورالعمل ارسالی اقتضایی اقتضایی الزامی آموزش ابتدایی اجرای طرح مدرسه ویژه 17

 مطابق دستورالعمل ارسالی اقتضایی اقتضایی اقتضایی آموزش ابتدایی خوانااجرای طرح  18

 ایجاد اتاق بازی و یادگیری  اقتضایی اقتضایی الزامی آموزش ابتدایی اجرای طرح بازی و یادگیری 19

 مطابق دستورالعمل ارسالی الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی اجرای طرح عید و داستان 24

21 
شنـواره و فـراخـوان ج

هـای  استانی و 

شهرستانی جهت کیفیت 

 بخشی به آموزش

 از دانش آموزان مدرسه %54شرکت حداکثر  الزامی الزامی الزامی آموزش ابتدایی جشنواره پروژه های علمی دانش آموزان جابربن حیان )جامعه هدف: دانش آموزان(

 ارسالی شیوه نامهمطابق  اثر از هر مدرسه 1 اقلارسال حد اقتضایی الزامی الزامی آموزش ابتدایی )جامعه هدف: مدیران ، معاونین و معلمان(پژوهشی  -مجازی طرح درس پژوهی با رویکرد   22

 ارسالی شیوه نامهمطابق  اقتضایی اقتضایی اقتضایی آموزش ابتدایی جشنواره تولید محتوای الکترونیکی )جامعه هدف: فرهنگیان و دانش آموزان(  23

 ارسالی شیوه نامهمطابق  اقتضایی اقتضایی اقتضایی آموزش ابتدایی یاددهی و یادگیری ویژه معلمان و معاونین آموزشی دوره ی ابتداییفراخوان  20

 ارسالی شیوه نامهمطابق  اقتضایی اقتضایی اقتضایی آموزش ابتدایی فراخوان بهره برداری از مجالت رشد ) جامعه هدف: فرهنگیان و دانش آموزان( 25
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 نکات مهم: 

مدارس مستقل روستایی و شهری ،  :2گروهمدارس شاهد ، هیات امنایی و غیردولتی ،  :1گروهبه سه گروه ) 1044-1041وضعیت عملکرد شاخص های تفاهم نامه در سال تحصیلی  -1

 شهرستان تقسیم بندی گردیده است.جهت اجرا در سطح مدارس چندپایه روستایی(  :3گروه

 آن بند از شاخص تفاهم نامه در مدرسه قابل اجرا می باشد. ؛به منزله این می باشد  )الزامی( سلول هایی که نوشته شده -2

 مدرسه می تواند در صورت امکان ، آن را اجرا نماید. ؛به منزله آن می باشد   )اقتضایی(سلول هایی که نوشته شده  -3

 لحاظ می گردد. بندهای اقتضایی را اجرا نمایند ؛ امتیاز آن در عملکرد پایان سال مدرسهمدارسی که  -0

که شامل تمامی بندهای اجرایی شاخص های  امتياز دارد 111حداکثر عملکرد کمی که این قسـمت   -1 عملکرد مدارس در طول سال تحصيلی به دو روش ارزیابی خواهد شد: -5

که شامل تمامی رتبه های کسب شده کشوری ، استانی و شهرستانی توسط همکاران مدرسه در طرح  امتياز دارد 01حداکثر رد کیفی که این قسمت عملک -2تفاهم نامه می باشد. و 

 ها و برنامه های معاونت آموزش ابتدایی می باشد.

بعد از امضا مسئولین آموزش ابتدایی شهرستان و مدیریت  تنظیم و منعقد می گردد.فی مابین معاونت آموزش ابتدایی شـهرستان و مدیریت مدرسه  در دو نسـخه ،   تفاهم نامه )الف( -6

 مدرسه یک نسخه توسط کارشناس تکنولوژی ابتدایی و نسخه دیگر توسط مدیریت مدرسه بایگانی می گردد.  

     مدرسه تمدیری توسط نسخه یک طرفین امضا از بعد سپس .نمایند منعقد و تنظیم مدرسه همکاران و مدرسه مدیریت مابین فی نسـخه  دو در را (ب) نامه تفاهم باید محترم مدیران -7

 .گردد بایگانی همکاران پرونده در دیگر نسخه و

 مجموع امتیازات کسب شده تفاهم نامه توسط مدیر مدرسه ، بر ارزشیابی ساالنه مدیر تاثیر گذار خواهد بود.   -8
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