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با هاي خوداتكاييطرح شي آيينمفادمطابق شي فوق نامه نحوه ارائه خدمات آموز صوبو پرور برنامه در مدارس دولتي، م

سه  و 03/02/1377مورخ 620جل و پرورش ( نامه آيينمفاد شوراي عالي آموزش صالح ماده شكيل)11اجرايي قانون ا قانون ت

ستان  و پرورش در ا ستان شوراهاي آموزش شهر شماره ها،  صوب هيأت وزيران به  شور، م و مناطق ك ـه 31797ت/5146ها

و آموزش دانش 03/02/1384مورخ و حرف مورد عالقه آنان با توجه به داوطلب، آموزان به منظور آشـــنايي در زمينه مشـــاغل

سب با ويژگي روزيشبانه كانات مدارس ام و، متنا ح هاي اقليمي ستقرار با تاكيد بر شاغل بومي مناطق مربوط به محل ا و م رف

مين تدوي الذكرفوقمدارس   آموزانآموزي به ويژه آموزش يك مهارت براي دانشمهارتيت موضوع با توجه به اهم.شودو اجرا

و ارزشـــيابي از طرح وســـيلهبدينجديد، هاي برون ســـازمانيو ايجاد ظرفيت تجميع، طريقازكه هاي خوداتكاييراهنماي اجرا

و باهم مي؛نگري اسناد گذشته در اين زمينه تدوين شده استاصالح  شود.ايفاد
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بر خوداتكاييهاي طرح شبانه دانش آموزش ناظر ح روزي آموزان مدارس  و شاغل و جامعه در زمينه م رف مورد نياز خود

 تحقق اهداف زير است. در راستايويژه جامعه محلي به

:  ا��اف
و مسئوليت پذيري)1 ، تعاون  تقويت فرهنگ كار، تالش

و آموزش دانش)2 حآشنايي و آ نانآموزان در زمينه مشاغل  رف مورد عالقه

 آموزانسازي اوقات فراغت دانشغني)3

 روزي التحصيالن مدارس شبانهايجاد زمينه براي خود اشتغالي فارغ)4

و رفاهي استفاده از درآمدهاي حاصل از اجراي طرح)5 و كيفي امور آموزشي مدارس هاي خوداتكايي براي ارتقاء سطح كمي

 روزيشبانه

:��و� ��ف
و دوم متوسطه نظري دبيرستاندانش (عادهاي شبانهآموزان دوره اول و نمونهروزي  دولتي)ي

:ز��ن���زش

سه روز در هفته به مدت اتكايي براي هر دانشهاي خودآموزش طرح ميزان سال تحصيلي6آموز حداكثر  ساعت از ابتداي 

واحتساب زمان ارزشيابي بدون ساعات رسمي آموزش هاي پاياني نوبت اول و بعد از  بهدوم و اختياري صورت فوقو برنامه

(در نظر   آموزش در طول سال تحصيلي)ساعت 120حداكثر گرفته شده است.

�	ح���*(�د'#را&%$�#ا"�او ارز ��+�, روز#�1ارس /�.ا-  
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و دوم متوسطه روزيشبانه هايدبيرستان)1  دوره اول

و كاردانشهاي فني حرفههنرستان)2  اي

و حرفهآموزشگاه)3 و حرفههاي آزاد فني  اي كشوراي داراي مجوز از سازمان آموزش فني

و پرورش كارگاه)4 و... مورد تائيد آموزش  منطقه/شهرستان / ناحيه هاي توليدي، صنعتي
آموزان از مربوط به خروج دانشو مقرارت رعايت ضــوابط4و3و2هاي مندرج در بند در صــورت اســتفاده از ظرفيت توجه:

.واحد آموزشي بايد رعايت شود

 �345ا:
شه4هاي خوداتكايي در محتواي طرح شاورزي« خو و ك و هنر صنعت، فرهنگ  ، و ويژگي»خدمات شرايط هاي با توجه به 

و تجهيزات مورد نياز، اقليمي، جغرافيايي، فرهنگي مناطق، نياز بازار كار، عاليق دانش  و نيز امكانات مطابق با جدول زير آموزان

.شوددر نظر گرفته مي

 مهارتي هايو گروههاخوشه
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7	6��ن:
و فناوري)1 و هنر،دبيران دروس كار و كارگاه كارآفريني، فرهنگ و توليد هنر

و سرپرستان مدارس شبانه)2 و حرفه روزيمديران، معاونان، دبيران  اي) ( ترجيحاً داراي كارت مربيگري از سوي سازمان آموزش فني

و حرفههنرآموزان هنرستان)3 ايهاي فني

و داوطلبِ، آموزاندانشءاوليا)4  با اخذ نظر گزينش،،داراي تخصــصو مهارت در يك يا چند حوزه مهارتي نيروهاي جهادي

هرو ــدور ــتغال به گونه بدون صـ و گواهي اشـ و اداره آموزشابالغ ــه ــوي مدرسـ تعهد عدم ايجادوو پرورش كار از سـ

و مالي و براي اســتخدامي و پرورش مدرســه وو با مصــوبه انجمن اولياء، معين در بازه زماني،آموزش مربيان مدرســه

و پرورش  ناحيه/منطقه/ شهرستان هماهنگي اداره آموزش

و مربي زن براي مدارس دخت كارگيريبه:8�9  هاي خوداتكايي الزامي است.جهت اجراي طرحرانه مربي مرد براي مدارس پسرانه

�:�� ;<�=>:
تمنابع مالي براي كمك به اجراي طرح مي  مين شود:أتواند از طرق زير

و پرورش11ماده4مفاد بند•  قانون تشكيل شوراهاي آموزش

مر• بهبواعتبارات و كيفيت 30103000برنامه 127500-7رديف بط و پرورش با عنوان اجراي ســند تحول بنيادين آموزش

 بخشي به آموزش دوره متوسطه

وهاسازمان، نهادها، مؤسساتمراكز، حمايت• و غيردولتي)  زاييو اشتغالآموزي امر مهارتدر هاي اجراييدستگاه(دولتي

و خيكمك• ق رينهاي مردمي و مقررات مربوطبا رعايت  وانين

8�9:

ماعم از دولتي، كمك تمامي وجوه دريافتي.1 و سازمانؤهاي مردمي، روزي شبانهمدرسه اختصاصيها بايد به حساب سسات

و زير نظر و دستورالعمل مالي مدارس مطابقو واحد آموزشيشوراي مالي مجري طرح خوداتكايي واريز هزينه ضوابط

 شود.

به.2 و ارتقاء هاي طرح اجراي كه يكي از اهداف اصــلياين با توجه لذا؛آموزان اســتدانش هايتوانمنديخوداتكايي، آموزش

هاي با اســتفاده از ظرفيت،يبهداشــتضــوابطو رعايت در بروز حوادثرييگضــمن توجه به اصــل پيش ضــروري اســت؛

و پرورش مورخ)41(جلسه نامه اجرايي مدارس مصوبآيينوقانوني موجود  /10 كميسيون معين شوراي عالي آموزش

و پشتيباني14و11بند« 05/1400 گري غيرمجاز توسط از هر نوع تصدي»رسامد مديران وظايف مديريتي از بخش اجرا

صورت امكان زمينه  و در  سه، اجتناب و تربيتي بر مدر شي سب آموز و دانشگيري از اوقات فراغتي بهرهاهاي منا آموزان

 جلوگيري از هدر رفت استعدادهاي آنان فراهم شود.

 ار�Fن �CDEلوA@ح و?���:
و پرورشي)ستاد:.1 (كميته تخصصي آموزشي

و پرورشي كميته ستاد، تخصصي آموزشي شماره موضوع در  و توسعه معاونت برنامه 20/01/1399مورخ 4/710نامه  ريزي

و  شده در نامه مزبور شاره  ستاي اجراي بند منابع، با تركيب ا شرح وظايف كميته6و3و2در را سه ماه از  شرح زير هر  به 

مييك  شود:بار با دعوت معاون آموزش متوسطه تشكيل

و• ششهاي تحصيلي در ساحتاهداف دورهريزي به منظور تحقق برنامه مطالعه و تربيتهاي  گانه تعليم
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و فرصترفع موانع فعاليت• و پژوهشي و تربيتيهاي آموزشي، تربيتي و بسط عدالت آموزشي  سازي براي تأمين

و• بهمطالعه مرنامهسازماني از طريق تنظيم تفاهمهاي برونمندي از ظرفيتمنظور بهرهشناسايي ايجاد فرصت تبط با هاي

و تربيت در جهت كيفيت و يادگيريمسائل تعليم  بخشي به حوزه تربيت

و پرورش استان:.2  اداره كل آموزش

و پرورشي  كميته تخصصي آموزشي

ــماره مطابق ــعه منابعمعاونت برنامه 20/01/1399مورخ 4/710نامه ش و توس و پرورش،ريزي اداره كل آموزش

م  ستان راوا سطه، كميته مذكور سئوليت معاون آموزش متو ست با م سان مرتبط با ظف ا شنا و كار با دعوت از مديران

آن،موضوع و نسبت به برگزاري جلسات  اقدام نمايد. هر سه ماه يكبار تشكيل

 وظايف:

و اجراي برنامه.1 سب طراحي، تدوين و آگاهي جهت فرهنگ هاي منا شي به اولياي دانش سازي، آموزش آموزان با بخ

 هاي اجتماعي معتبر داخلي شبكهو هاي محليهاي آموزش خانواده، رسانهگيري از ظرفيت كالسبهره

و.2  منابع مالي دولتي كارگيريبهجذب

و پرورش استان در خصوص هماهنگي با شوراي.3  هاي خوداتكاييطرح اجراي مطلوبآموزش

سازمان.4 و مؤسسات دولتي،  و خيشناسايي نهادها و برنامههاي مردم نهاد ها در ريزي براي جلب مشاركت آن رين

 آموزي امر مهارت

 مناطق/ نواحي/هاشهرستانهاي مورد نياز بررسي مهارت.5

و دانشهاي خودايجاد بانك اطالعاتي مربوط به طرح.6  پوشش طرح آموزان تحتاتكايي

 روزيهاي خوداتكايي در مدارس شبانهنظارت بر فرايند اجراي طرح.7

و انتخاب طرحهاي خودنظارت بر فرايند ارزشيابي از طرح.8  هاي برگزيده جهت معرفي به ستاداتكايي

 شهرستان / منطقه/ ناحيهاداره آموزشو پرورش.3

 كارگروه توسعه مديريت

و پرورش تان اداره آموزش ــ ــهرسـ ــت موظفناحيه/منطقه/شـ و كارگروه اسـ مديران با دعوت از  مذكور را 

و نسبت به برگزاري جلسات آن هر   ماه يكبار اقدام نمايد.دوكارشناسان مرتبط با موضوع تشكيل

 وظايف:

و سرپرستان مدارس شبانه)1 و تبيين مديران و فرايندهاي اجراييآموزش، توجيه و روزي در خصوص اهداف

 هاي خوداتكاييطرح ارزشيابي از

و اجراي برنامهپيش)2 و اطالعهاي الزم در راستاي فرهنگبيني و آگاهيسازي بخشي عمومي با رساني، آموزش

و پرورش استان و پرورشي اداره كل آموزش  هماهنگي كميته تخصصي آموزشي

با)3 و پرورش شهرستان هماهنگي و اخذ هاي خوداتكايياي مطلوب طرحبراي اجر منطقه/ناحيه/شوراي آموزش

دريمصوبه راجع به تعي و ميزان و اولياءوجوه مربوط از دانشو هزينه افتين ضوابط، نحوه  آموزان

آنشهرستان/ ناحيه/ منطقه شناسايي نيازهاي بومي)4  روزيها به مدارس شبانهو اعالم

و پيش)5  هاي خوداتكايي طرحبيني اعتبارات الزم براي اجراي تهيه برنامه عملياتي

 روزي هاي خوداتكايي در مدارس شبانهنظارت بر فرايند اجراي طرح)6

و ارزشيابي طرح)7 و پرورش استانطرح معرفيهاي خوداتكايي  هاي برگزيده به اداره كل آموزش
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:مدرسه)4

 شوراي مدرسه

از واحد آموزشــي با مســئوليت مدير شــوراي مدرســه به اعضــاي شــوراو دعوت  تشــكيل جلســات نســبت

مي هرماه يكبار . نمايداقدام

 اعضا:

(رئيس.1 )شورامدير مدرسه

 مدرسهمعاونان.2

 معلمان نماينده شوراي.3

و مربيان.4  رئيس انجمن اوليا

 ( در مدارس خير ساز)خير سازخير يا نماينده.5

مي مدير و معتمدين محله آموزي، عنداللزم از نماينده شــوراي دانش تواند مدرســه ذيمســئوالن و، افراد ربط

بهصاحب نظر   عمل آورد.دعوت

 وظايف:

و تبيين طرح)1 آنبراي دبيران، دانش هاي خوداتكاييآموزش، توجيه و اولياي  ها آموزان،

و پرورشطرحيهاو اعالم اولويت آموزاناز دانش سنجينياز)2 محل جهت اخذ مصوبه هاي خوداتكايي به آموزش

و پرورش  منطقه/ناحيه/شهرستان از شوراي آموزش

و برنامه)3  هاي خوداتكاييتالش در جهت جذب منابع الزم براي اجراي طرحريزي

 آموزانريزي براي پوشش حداكثري دانشبرنامه)4

 اجراي طرح در واحد آموزشي)5

 هاي خوداتكايي از طرحو نظارت همكاري در ارزشيابي)6

 هاي خوداتكاييفرايند ارزشيابي از طرح

و ابزارهاي ارزيابيها، شاخصالف) تعيين مالك  ها

و ارزيابي وضعيت اجراي طرح شاخص هاي خوداتكايي، مالكبراي بررسي و  ج زيرهاي ارزيابي ها آنزكه ها ئيات

و مبناي»2شمارهبرگ نمون«ها برگ ارزيابي طرحدر نمون  محاسبه قرار گرفته استلحاظ شده، مدنظر

(امكانشاخص)1  سنجي) هاي ارزيابي زمينه

(تمهيد مقدمات)شاخص)2  هاي ارزيابي دروندادها

(اقدامات اجرايي) شاخص)3  هاي ارزيابي فرايندها

(دستاوردها)هاي ارزيابي محصول، برونشاخص)4 و پيامدها  داد

 توجه:

ــتورالعمل، گزارش وضــعيت اجراي طرح ضــروري)1  هايطرح/اســت تمامي مدارس مجري پس از دريافت اين دس

و پرورش حداكثر تا پايان بهمن»1شــماره برگنمون«مطابق با را خوداتكايي شــهرســتان/ ناحيه/ ماه به ادارات آموزش

 ارسال نمايند. منطقه

و پرورش پس از جمع2 ــده برگنمونآوري ) ادارات آموزش ــماره برگنمون«هاي تكميل شـ و ارزيابي»1و شـ

به اطالعات هر دو نمون،»2شــماره برگنمون«هاي خوداتكايي در قالب طرح برگ را حداكثر تا نيمه اول ارديبهشــت ماه

و پرورش استان ارسال  .نماينداداره كل آموزش
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و تحليل اطالعات، تهيه گزارش نها) جمعب و تجزيه و معرفي طرحآوري  هاي برتر يي

و پرورش فهرســت مدارس شــبانه)1 هاي خوداتكايي در هر ســال تحصــيلي را روزي مجري طرحادارات كل آموزش

 ارسال نمايند. ربطيذماه به دفاتر آموزش حداكثر تا پايان بهمن»3 شماره نمون برگ«مطابق با 

و پرورش اســتان)2 بهادارات كل آموزش و ارزيابي دقيق طرحها و منظور بررســي هاي خوداتكايي با توجه به مراحل

ــتي از طرح گزارش نهايي اجراي طرح،موارد زير حداكثر تا نيمه اول تيرماه  هاي هاي خوداتكايي را به همراه فهرسـ

 ربط ارسال نمايند.برتر منتخب استان به دفاتر آموزش ذي

5 شماره برگنمونهاي خوداتكايي بر اساس ريزي اجراي فرآيند ارزيابي طرحبرنامه)الف

سال نمونب) و ار صول اطمينان از تكميل سط2و1 شماره هايبرگح و پرورش ادارهتو / آموزش ستان شهر

 منطقه/ ناحيه

و جمع)ج ازبرگبندي دقيق نمونبررسي ا ناحيه شهرستان / منطقه/ هاي ارسالي بهو هاآنرائه بازخورد مناسب

و تكميل نمونانتخاب طرحÁد 4شماره برگهاي برتر براساس امتياز كسب شده توسط مدارس

ــ) (طرحمعرفي طرحهــ را كسب2 شماره برگازات نمونيامتياز از مجموع امت80هايي كه حداقل هاي برتر منتخب

و اعالم خواهد شد.براي هر استان هر سالكه اي كرده باشند) به ستاد بر اساس سهميه  تعيين

و ارائه آن به ستادتهيه گزارش نهايي اجراي طرحÁو  هاي خوداتكايي در استان

و براي انجام فرايند ارزيابي از طرح� ــيابي ــناس توانمند در امر ارزشـ ــت از كارشـ ــته اسـ ــايسـ هاي خوداتكايي، شـ

و يك نفر از اعضاء گروه ناحيه/شهرستان نظرسنجي، كارشناس/ كارشناس مسئول آموزش متوسطه  هاي / منطقه/

و حرفه در حوزهيشآموز  اي استفاده شود.فني



٧

2برگراهنماي تكميل نمون

و شــاخصبرگ مالك، به منظور تكميل نمونشــهرســتان/ناحيه / منطقه ارزيابان محترم هاي خوداتكايي، به هاي ارزيابي طرحها

 موارد زير توجه نمايند:

 سنجي)(امكانارزيابي زمينه.1

به قبل از اجراي طرح، :زير ضروري است سه عنصر توجه

و محيطي ـ شرايط اقليمي

و تجهيزاتـ وجود ام  كانات اجرا اعم از فضا

و نياز دانش انـ عاليق و معلمان در هاتخاب طرحآموزان با اخذ نظر والدين

و حصول انتظار مي و يا تأمين قطعي رود مدير مدرسه پس از بررسي در يك بازه زماني مشخص، اين سه عنصر اطمينان از وجود

سه كافي  شرايط در مدر صفحه گزارش توجيهي مبني بر بررسي اين  سبت به اجراي طرح خوداتكايي اقدام نمايد. وجود يك يا دو  ن

 گيرد.ميامتياز در نظر5تا1است. ارزياب براساس گزارش موجود، براي هر يك از عناصر فوق 

(تمهيد مقدمات)ارزيابي دروندادها.2

شامل و اصالح برنامه در نظر بگيريم، تمهيد زمينه،گام اساسي5اگر اجراي يك برنامه را  يابي، طراحي، اجرا، ارزيابي

و جايگاه ويژه  ــول اطمينان از وجود منابع مقدمات اجرا از اهميت ــي جهت حصـ ــت. در مرحله قبلي بررسـ اي برخوردار اسـ

ميگرفتميصورت  حد؛ اما در اين مرحله ارزياب منابع مورد نياز تعيين شده در حوزه فضاياز بايست بررسي نمايد تا چه

سي  و برر سه ضور در مدر ست. در اين مرحله ارزياب بايد با ح شاهده ا و قابل م شده و اعتبارات تأمين  فيزيكي تجهيزات

و مطابقت آن با منابع مورد نياز براي اجراي مطلوب طرح، تعيين نمايد كه مدرســهمنابع به  كار گرفته شــده براي اجراي طرح

و بر اساس اين دو محور، امتياز مربوطه را منظور  نمايد. در اين خصوص چقدر موفق بوده است

(اقدامات اجرايي)ارزيابي فرايندها.3

و به از جمله شروط موفقيت برنامه، اجراي آن مطابق زمان كارگيري عوامل بندي تعيين شده، حصول اطمينان از تأمين

وو منابع معي و همچنين نظارت مين ست. ارزياب ستمر آن ا سه كنترل م و يا متناوب در مدر ستمر ضمن حضور م ست  باي

و اجراو سـاز،اطمينان حاصـل كند كه مدرسـه  و كنترلي داشـته ميي طرحكار نظارت رود.، مطابق برنامه تعيين شـده پيش

ثال، چنان به  كايي طور م ــوص اجراي طرح خودات مه دوم مهرماه در خصـ و چه مقرر بوده در ني مدرســـه كاركنان  ، براي 

و يا در اجراي دانش و آموزشــي برگزار شــود، تحقق اين امر در همان بازه زماني، بررســي شــود آموزان جلســات توجيهي

و بافت قالي، طبق برنامه زمانطرحي نظير قالي و تأمين ملزومات و تهيه  بندي انجام شود. بافي، استقرار دار قالي

و مسير اجر و تطبيق مشاهدات با برنامه تقويما را بررسي مي ارزياب زمان ساس بررسي ست ارزياب بر ا سته ا شاي نمايد. 

و مصــاحبه  و مراحل انجام كار، مســتندات دراجرايي، فرايندها و ... در چهار ها و محور زير امتيازات الزم را در نظر گرفته

 ثبت نمايد: مربوط برگنمون

 ين شده، بندي تعيبر اساس زمان طرحاجراي−

(ن− و گام به گام)،وجود سازوكار نظارتي و كنترل دقيق  ظارت

محرفهوهاي فنياستفاده از توانمندي هنرستان− و جلب و كاردانش و هنرجويان مجرب،شاركت هنراي  آموزان

،سازمانيهاي بروناستفاده از ظرفيت−

و پيامدها، ارزيابي محصول.4 (دستاوردها)برونداد

ميبررســي دســتاوردهاي آن اســت. تمامي تالش،اجراي برنامهبخش كليدي بايســت منجر به ها براي اجراي مطلوب برنامه،

ــود.  ــتاوردهاي مطلوب ش و دس ــتاوردها لذا نتايج ــي منظور از دس ــد دانش:از نظر دفاتر آموزش و درص آموزان تحت تعداد

و اولياء دانشو مشاركت پوشش طرح، ميزان استقبال  در كسب درآمد يا مدرسه ايشان از اجراي طرح، ميزان توفيق آموزان



٨

هماز سـاير سـازمان، منابع جذب شـده آفرينيارزش و و نهادها آموزان اسـت كه چنين ميزان كسـب مهارت توسـط دانش ها

يديه  تأي آنكه خواهد بود مهارتيك معيار ارزيابي آن  نامه ــط مراجع ذيربط گواهي پبا هماهنگي توسـ و رورش آموزش

ميو مدرسهشهرستان / منطقه / ناحيه   شود.صادر

 رود:از ارزياب انتظار مي

بهالف) درصد دانش و هرآموزان تحت پوشش طرح را محاسبه  امتياز در نظر بگيرد.1آموزان درصد دانش20ازاي

(اعتبارات جذب شــده از ســاير ســازمان بهب) درخصــوص جذب منابع ا20ازاي هر ها) نيز (از كل منابع درصــد رزش ريالي

و حداكثر1مورد نياز طرح)   امتياز لحاظ شود.5امتياز

صدور گواهي به نامه يا تأييديه مهارتج) براي  صد دانش20ازاي هر نيز شش طرح، در و حداكثر1آموزان تحت پو 5امتياز

 امتياز لحاظ شود.

و نوآوري.5  خالقيت

و خالقيت را مي و توجه به مســائل از زوايايي كه ســاير افراد به آن پديدهتوان ديدن اشــياء و غيرمعمولي ها ها با نگاهي نو

و اثربخش مي  ميتوجهي ندارند، دانست كه به ارائه راهكارهاي جديد و انجامد. در واقع خالقيت را شه، راهكار توان توليد اندي

و تشابهمفاهيمي در نظر داشت كه با ديدن، الهام ميسازي گرفتن  شود. مخصوص حاصل

ها اســت. ولي نوآوري ها در يك روش منحصــر به فرد يا ايجاد پيوســتگي بين ايدهخالقيت به معني توانايي تركيب ايده

و روش  و تبديل آن به محصول، خدمات هاي جديد عمليات است به عبارت ديگر محصول خالقيت، ابداع فرايند اخذ ايده خالق

و نوآوري است. 

ت ها يا نوآوري در اجراي طرح، چه ارزياب، خالقيت در تركيب يا پيوســتگي ميان ايدهرتيب ضــروري اســت چنانبه اين

و نوآوري، امتياز الزم  و اثربخشي خالقيت و... مالحظه كرد، بسته به نوع، دامنه و كنترل سازماني، نظارت جذب منابع برون 

.را لحاظ كند



٩

هاپيوست
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»1برگ نمون«
 .............سال تحصيلي استان .......... .............. روزي هاي شبانهگزارش وضعيت اجراي طرح خوداتكايي دبيرستان

و پرورش مديريت  ........... ناحيه / منطقه/شهرستان آموزش

و حداكثر تا پايان بهمنتكميل هاي خوداتكايي برگ توسط مديران محترم مدارس مجري طرحاين نمون« »ماه به مناطق آموزشي ارسال شود.شده

شناسنامه مدرسه:

�دوره دوم متوسطه نظري�اول متوسطه دوره�پسرانه/�دخترانه نام مدرسه:

 آموزان خوابگاهي: تعداد دانش آموزان مدرسه:تعداد دانش تعداد معلمان مدرسه: تعداد كالس:
وتعداد سرپرستان::تعداد كاركنان اداري :مدرسهشماره تماسآدرس

شناسنامه طرح:
 آموزان تحت پوشش طرح: درصد دانش سال شروع طرح: گروه: خوشه: عنوان طرح:
:(به تفكيك پايه)آموزان تحت پوشش طرحتعداد دانش

 نفر پايه نهم: نفر/ پايه هشتم: نفر/ پايه هفتم: دوره اول متوسطه:
نفرپايه دوازدهم:نفر/پايه يازدهم:نفر/پايه دهم:دوره دوم متوسطه نظري:

نيروي انساني تحت پوشش طرح:
و يا خارج از مدرسه به صورت ميميزان مساعدتي كه منابع انساني داخل  دهند:مستقيم در اجراي طرح انجام

*تعدادعنوان و مشاركت در طول هفته به ساعتنحوه مشاركت مالحظاتميزان همكاري

و سرپرستان مدير، معاونان

و مربيان معلمان

نيروي انساني خارج از مدرسه
و ...) (مربي، استادكار

و راهنماييآموزان، ارايه كمكهمكاري اعم از آموزش دانشمنظور از نحوه مشاركت، بيان چگونگي* و ... است.هاي مالي، مشاوره هاي فني

 فضاي فيزيكي اختصاص داده شده به طرح:
طر...........................................................................به ميزان ....................... مترمربع از حياط مدرسه براي امور.1 ح اختصاص داده شده است... به اين
اسهاي مدرسه، جمعا به ميزان ............ مترمربع جهت امور ........................................ به اين طرح اختصاص تعداد ............. باب از اتاق.2 ت.داده شده
 است..........................................................................................................................................شامل ساير فضاهاي فيزيكي اختصاص داده شده به طرح:.3

طآموزان در چه روزهايي(دانشآموزان:نحوه مشاركت دانش و به چه ميزان در كنند.)رح مشاركت مياز هفته، چند ساعت در روز، چگونه
.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................
)حوه مشاركت اولياء دانش آموزان:ن و آموزشي يا مشاركت مالي ايشان در اجراي مطلوب طرح (مشاركت اولياء در انجام امور فني

.............................................................................................................................................................................................................................................................. 

..............................................................................................................................................................................................................................................................

 ميزان پيشرفت طرح:
�درصد 100تا�91درصد90تا�81درصد80تا�61درصد60تا�41درصد40تا�21درصد20تا

(دستاورد هاي اجراي طرح به تفكيك ذكر شود.)دستاورد هاي اجراي طرح:

. ................................................................................................ آموز در زمينه آموزش............................................................................. نفر دانش.1

بهتوليد.2 (تعداد يا مقدار) ................................................................................محصول.............  .... ............ميزان

و نهادهاي برون سازماني...................................................................جذب منابع مالي به ميزان ............................................. ريال از سازمان.3  ها

ري.4 ر سنوات گذشتهد...... ريال ....................................و .............. .........ال صرفاً در سال تحصيلي در آمدزايي به ميزان .....................................................

مصدور گواهي.5  ............................................................................ ...آموز با همكاري هارت آموزي براي ....................................... نفر دانشنامه يا تأييديه

و امضاء مدير دبيرستان: و نام خانوادگي  تاريخ:نام
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توسط مناطق آموزشي)خوداتكاييهاي(ارزيابي طرح:2برگ شماره نمون

 روزي:........................منطقه:................ دبيرستان شبانه شهرستان/ ناحيه/استان: ...........

 سال تحصيلي:..................... نظري دوم متوسطه متوسطه اول:دوره تحصيلي
و حداكثر تا نيمه اول ارديبهشتشهرستان/ ناحيه/ منطقه اين نمون برگ توسط« »تأييد به كل آموزشو پرورش ارسال شودماه جهت براي هر طرح تكميل شده

و محورها

هامالك
»هافعاليت«ها شاخص
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 ارزيابي زمينه

 سنجي)(امكان

و نياز 2 منطقه، جهت اجراي طرحبررسي شرايط محيطي

و يا امكان تأمين منابع مناسب براي اجراي طرح  وجود

(فضا، تجهيزات، منابع مالي)
1

و خانوادهنظرسنجي از دانش 1هاآموزان، معلمان

2(

ارزيابي

 دروندادها

)تمهيدمقدمات(

و تجهيزات 1 تأمين فضاي فيزيكي

و نيروي انساني متناسب با تأمين اعتبار مورد نياز

 طرح
2

3(

 ارزيابي فرايندها

(اقدامات اجرايي)

1 بندي تعيين شدهموقع بر اساس زماناجراي به

(گام و كنترل دقيق 1 گام)به نظارت

و حرفهوهاي فنيتوانمندي هنرستان از استفاده اي

و جلب  و هنرجويان كاردانش مشاركت هنرآموزان

 مجرب

1

1 هاي برون سازمانياستفاده از ظرفيت

4(

ارزيابي

محصول، 

و  برونداد

پيامدها 

(دستاوردها)

2 ميزان درآمدزايي

2 آموزان تحت پوشش طرحدرصد دانش

و اولياء ايشان از اجراي ميزان استقبال دانش آموزان

طرح
2

و كمك 1هاهاي جذب شده از ساير سازمانميزان اعتبار

و مطلعين بومي از طرح 1 ارزيابي مسئوالن

ميزان موفقيت مربيان در ارائه طرح از نظر

 آموزاندانش
1

و نوآوري ) نوآوري5 2 خالقيت

 جمع امتياز طرح

و نام و امضاء ارزيابنام :برگتكميل نمون تاريخ برگ):آموزشي(تكميل كننده نمون شهرستان/ ناحيه/ منطقه / ارزيابان خانوادگي
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3شمارهبرگنمون
سال تحصيلي............. هاي خوداتكايي استان..................روزي مجري طرحفهرست مدارس شبانه  

و حداكثر تا نيمه اول مدارس مجري طرحبرگ با اطالعات تمامي اين نمون« هاي خوداتكايي استان توسط اداره كل آموزشو پرورش تكميل شده
و پرورش دوره اول متوسطه/دوره دوم متوسطه نظري ارسال شود »بهمن ماه به دفاتر آموزش

يتجنس دوره كد دبيرستان دبيرستان منطقه رديف
و نام نام
 خانوادگي
 مدير مدرسه

عناوين
يهاطرح

خوداتكايي
اجراشده

يهاعناوين طرح
مهارت ايران

 اجراشده

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

رئيس اداره/ كارشناس مسئول مدارس
و نمونهشبانه  دولتيروزي

 تاريخ:
امضا:

معاون آموزش متوسطه
 تاريخ:
 امضا:

و پرورش استان  مديركل آموزش
و امضاء  مهر
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»4شماره نمون برگ«

 اداره كل آموزشو پرورش به ستاد)(ويژه گزارش هاي خوداتكاييفهرست فضلي مدارس مجري طرح

 ........... ستان: ............... سال تحصيليا
و پرورش استان تكميل اين نمون برگ با اطالعات تمامي مدارس مجري طرح« هاي خوداتكايي استان، توسط اداره كل آموزش

و حداكثر تا نيمه اول تيرماه به دفاتر آموزش دوره و دورهشده »ل شود.دوم متوسطه نظري ارسااول متوسطه

يتجنس دوره دبيرستان منطقه رديف
و نام نام

خانوادگي مدير
 مدرسه

هاي عناوين طرح
 خوداتكايي اجراشده

هاي عناوين طرح
 مهارت اجراشدهايران

امتياز كسب شده
 امتياز) 115(از
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وروزيرئيس اداره / كارشناس مسئول مدارس شبانه
 دولتينمونه
 تاريخ:
امضا:

 معاون آموزش متوسطه
 تاريخ:
 امضا:
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5 نمون برگ شماره

و دوره دوم متوسطه نظري هاي شبانههاي خوداتكايي دبيرستانتقويم اجرايي ارزيابي طرح مجري روزي دوره اول متوسطه

 ................هاي خوداتكايي در سال تحصيلي :  ............طرح

 اقدام رديف
(مهلت زمان

انجام)

و ارزشيابي«ابالغ1 ب» هاي خوداتكاييطرح راهنماي اجرا ديهاه استاناز ستاد  ماه تا پايان

و ارزشيابي«ابالغ2 ماه نيمه اول بهمنو مدارس توسط استان به مناطق آموزشي» هاي خوداتكايي طرح راهنماي اجرا

و ارسال به مناطق آموزشي1شماره برگخوداتكايي(تكميل نمونگزارش وضعيت اجراي طرح3 ) توسط مدارس  ماه تا پايان بهمن 

4
اجمع و كنترل گزارش وضعيت (نمونآوري )،1شماره برگجراي طرح خوداتكايي از مدارس

(بر اساس شاخصارزيابي طرح و ارسال نتايج ارزيابي2برگهاي نمونها ه استانب) توسط مناطق

نيمه اول

 ماه ارديبهشت

5

و تحليل اطالعات،جمع و تجزيه و بررسي نتايج دريافتي از مناطق كنترل ارزيابي طرح آوري ها  

و پرورش) توسط2و1 شماره هايبرگ(بر اساس نمون هاي طرح معرفيوو ارسال گزارش اداره كل آموزش

 منتخب برتر به ستاد
 نيمه اول تيرماه

6
و اطالعات ارسالي از برگبررسي نمون و پرورش اداراتها در ستاد توسط دفاتر آموزش دوره اول كل آموزش

و تهيه گزارش نهايي و ارزيابي فرايندها و دوره دوم متوسطه نظري  تا پايان تيرماه متوسطه

ذيانعكاس نتايج ارزيابي به استان7 و مسئولين ربطها  تا پايان مردادماه 


