بسمه تعالي

فرم شماره 105
استان :

نمون برگ نظارت بر هنرستان های کاردانش(ويژه راهنمايان آموزشي)

شهرستان /منطقه :

نام ونام خانوادگي مدير:

نام مدرسه :

مدرك تحصيلي :

سابقه خدمت :

نوع :
سابقه مديريت:

جنسيت :
شماره همراه مدير :

تاريخ نظارت:
شماره تلفن مدرسه :

نام ونام خانوادگي راهنمای آموزشي:

سطوح ارزيابي

رديف

"مدارس مجري"

تنظیم برنامه عمل
تهیه مستندات  ،خودارزیابی و ارزیابی برنامه

شيوه نامه شماره 90584مورخ 93/5/13

در دسترس بودن اسناد باالدستی (آیین نامه ها -دستورالعمل ها -سند تحول بنیادین و)...
رعایت نظام آراستگی در محیط کار
به روز بودن دفاتر اندیکاتور  ،ارسال مراسالت و مکاتبات اداری یا به روز بودن اتوماسیون
تایید وبستن دفتر حضور و غیاب در پایان هر هفته
3

امور اداري

4

پرونده تحصيلي

مواد 97 ،41،39و  102آيين نامه اجرايي

تشکیل پرونده پرسنلی کارکنان وتکمیل مدارک آن از جمله ابالغ

وآيين نامه حضور وغياب كاركنان به

تشکیل پرونده هنرجویان

شماره 81405هيات وزيران وهدف 23

شناسایی  ،جذب و آموزش اولیای بیسواد

تحول بنيادين

تطبیق آمار و اطالعات دفاتر با سیستم های مکانیزه  ،سناد و دفاتر حضور و غیاب هنرجویان
انسداد،پلمپ وصحافی دفاتر طبق ضوابط
وجود صندوق ارتباط با مدیر و مشاور ونحوه پاسخگویی به آن
کامل بودن مدارک تحصیلی که در شیوه نامه ثبت نام قید شده
عدم دریافت مدارک اضافی
تطبیق فرم هدایت تحصیلی واولویتهای قید شده درآن با شاخه ورشته هنرجو
تطبیق تصویر شناسنامه با اصل آن و ممهور نمودن آن توسط مدیر

ماده  32آيين نامه اجرايي

وجود مستندات مربوط به سطح سواد اولیا در پرونده تحصیلی هنرجویان
وجود شناسنامه سالمت هنرجویان وتکمیل نمودن آن
بستن قرارداد یا امضا تفاهم نامه ارزیابی همکاران در موعد مقرر
5

ارزيابي عملکرد
كاركنان

تکمیل فرم های مستمر ارزیابی کارکنان بر اساس شرح وظایف پرسنل با رویت و امضا ذینفع
رویت وامضا کل امتیاز تایید شده توسط ذینفع

دستورالعمل ارزيابي عملکردكاركنان

قراردادن فرم اعتراض در اختیار معترضین
تشکیل جلسات هر دو هفته یکبار
6

شوراي مدرسه

امضاء و تأیید صورتجلسات توسط تمام اعضای حاضر در شورا
پیگیری مصوبات جلسه قبلی
ابالغ دستور جلسه به اعضا قبل از جلسه ودر زمان مناسب

ماده  10آيين نامه اجرايي

تشکیل جلسات ماهانه
7

8
9

شوراي دبيران و
هنرآموزان

انجمن اولياومربيان

امضاء و تأیید صورتجلسات توسط تمام اعضای حاضردرشورا
پیگیری مصوبات جلسه قبلی
ابالغ دستورجلسه به اعضا قبل از جلسه ودر زمان مناسب
تشکیل مستمر جلسات انجمن اولیا ومربیان  ،تنظیم صورتجلسات وپیگیری مصوبات
ایجاد زمینه الزم جهت همکاری موثر ومفید اولیا در امور مدرسه

تقسيم وظايف وتفويض ایجاد هماهنگی بین عوامل اجرایی هنرستان
اختيارات

تهیه شرح وظایف مصوب هر یک از کارکنان وابالغ به آنان

ماده  17آيين نامه اجرايي

ماده  14آيين نامه اجرايي
آيين نامه اجرايي مدارس ماده 4و 7

تهیه بروشور تبلیغاتی
برنامه ریزی جهت بازدید دانش آموزان از هنرستان
 10تبليغ ومعرفي هنرستان ارائه دستاوردهای هنرجویان در قالب ویترین ونمایشگاه
برگزاری جلسات هم اندیشی مدیران متوسطه اول و هنرستان ها با حضور مشاورین مدارس مربوط
حضورهنرآموزان،سرپرستان بخش ومعاون فنی درمدارس دوره اول ومعرفی آموزشهای کاردانش

دستورالعمل وزارتي توسعه به شماره
400/82917/58-1393/5/1

خيلي خوب

2

برنامه تعالي مديريت

طرح موضوع درجلسه شورای دبیران وصدورابالغ برای عوامل اجرایی

خوب ( )3

پیش بینی منابع و امکانات
رعایت زمان بندی وتدوین تقویم اجرایی

متوسط () 2

تعیین وضع موجود و مطلوب در برنامه

سند برنامه راهبردي معاونت آموزش
ابتدايي وزارت متبوع بند  5صفحه43

ضعيف ()1

1

تدوين برنامه ساالنه

تناسب اهداف برنامه با شرایط موجود در واحد آموزشی
همسو بودن اهداف برنامه با سیاست های منطقه  ،استان  ،وزارت

عدم اجرا()0

شاخص

نقاط راهنما

مستندات قانوني

سطوح ارزيابي

رديف

شرکت معلمان درطرح معلم پژوهنده

هدف  23تحول بنيادين

برگزاری مراسم ویژه در هفته پژوهش وتحقیق (آذر ماه)
تهیه بانک نرم افزاری و استفاده از نرم افزارها و وسایل کمک آموزشی
بسته هاي نرم افزاري و
14
استفاده هنرجویان از سایت های آموزشی مانند (رشد،پورتال مدارس هوشمند و)...
آموزشي

15

مسابقات علمي عملي و
جشنواره ها

راهکار  17/1و 17/4سند تحول بنيادين

تعامل با گروه های آموزشی و انجمن های علمی وآموزشی دبیران
طرح موضوع در جلسه شورای دبیران وهنرآموزان وشورای مدرسه
طالع رسانی به موقع وترغیب هنرجویان جهت شرکت در مسابقات و جشنواره ها

بخشنامه هاي مربوط

رعایت مقررات در برگزاری مسابقات وجشنواره ها براساس بخشنامه های مربوط
تشکیل ستاد کارورزی ،تنظیم صورتجلسه های مربوط و نظارت بر اجرا
اجرای دستوالعمل هاوشیوه نامه کارورزی(تکمیل فرم های بکارگیری نیروی متخصص)

16

كارورزي

نواختن زنگ کارآموزی وتشکیل کالسهای توجیهی در اول تیر ماه
گزارش بازدیدهای انجام شده توسط افراد مربوطه وپیگیریهای الزم

دستور العمل كارآموزي كاروزي
400/28197-21/2/92

تنظیم لیست انجام کار جهت پرداخت هزینه با توجه به عملکرد مربیان
دریافت مجوز فوق برنامه ورعایت میزان ساعت آن در برنامه
17

فوق برنامه ،كنکور
وآزمون ها

18

هوشمند سازي

19

نظارت وارزشيابي

20

امتحانات

تنظیم ساعات فوق برنامه خارج از برنامه درسی مصوب
رعایت ضوابط مالی دریافت ها و پرداخت ها بر اساس شیوه نامه ها

ماده  18آيين نامه اجرايي

عدم بکار گیری نیروی مرد در مدارس دخترانه بدون مجوز
کسب مجوز ورعایت نکات الزم در برگزاری آزمون ها ی تستی
تالش در هوشمند سازی کالس ها
استفاده از اینترنت یا اینترانت ملی
تهیه محتوی های الکترونیکی در قالب cdو...

راهکار 27بند 1تا 4سند تحول بنيادين

بهره گیری از امکانات هوشمند سازی ومحتوی های الکترونیک در فرایند تدریس
طراحی برنامه نظارت و ارزشیابی مشخص به منظور کنترل و هدایت فرایند یاددهی و یادگیری انجام
اجرای زمانبندی بازدید منظم از کالس ها و فعالیت های واحد آموزشی
ارائه گزارش نظارتی از اجرای برنامه ها به هنرآموزان ،شواری مدرسه واداره با اقدامات اصالحی

ماده  4آيين نامه اجرايي

رعایت مقررات در برگزاری امتحانات
ثبت وتایید بدون خدشه نمرات در لیست های امتحانی در موعدمقرر توسط دبیران
تایید لیست های امتحانی توسط مدیر مدرسه وصحافی لیست ها وپلمپ دفاتر امتحانات

آيين نامه امتحانات

استفاده از تجهیزات کارگاهی به روز
استفاده از هنر آموزان ودبیران با رشته تحصیلی مرتبط وبهره گیری آنان از روش های تدریس نوین
ایجاد تغییرات هدفمند وخالق طبق برنامه جهت رشد توان آموزشی مدرسه
 21كيفيت بخشي آموزشي تجزیه وتحلیل عملکردسه سال آموزشگاه وپیش بینی فعالیت هایی جهت پیشرفت میانگین دروس
شناسایی هنرجویان الزم التوجه وتشکیل کالس های تقویت بنیه علمی

ماده  15وبند 6ماده  51آيين نامه اجرايي
مدارس

اجرای برنامه ها وفعالیت ها جهت تحقق اهداف پیش بینی شده
اطالع رسانی به اولیا هنرجویان از میزان پیشرفت یا افت تحصیلی
اطالع رسانی آیین نامه انضباطی به هنرجویان و اولیا
22

مقررات انضباطي

23

مراسم آغازين

ثبت موارد انضباطی در دفاتر مربوط بصورت دقیق

فصل  6آيين نامه اجرايي

اطالع رسانی وپیگیری مواردانضباطی بصورت دقیق
تنظیم وارائه برنامه مکتوب
تقسیم عادالنه مسئولیت بین هنرجویان
آماده سازی جایگاه جهت اجرای مراسم صبحگاه
اجرای مستمرمراسم وبرگزاری ورزش صبحگاهی در مراسم آغازین

دستورالعمل وزارتي-55/6309-511
86/8/14

خيلي خوب

چینش مناسب دروس در برنامه
طرح شیوه نامه معلم پژوهنده در شورای دبیران وهنرآموزان
نصب بخشنامه معلم پژوهنده در تابلو واطالع رسانی مناسب

خوب ( )3

13

معلم پژوهنده

رعایت میزان ساعات آموزشی مطابق آیین نامه

صفحه43
نامهبند 5
متبوع
ابتدايي
اجرايي
وزارتآيين
ماده 5و6

متوسط () 2

1
12

تدوين برنامه ساالنه
برنامه هفتگي

رعایت واجرای توافقنامه مصوب

400/82917/58-1393/5/1
سند برنامه راهبردي معاونت آموزش

ضعيف ()1

11

توافقنامه آموزشي

برنامه ریزی به منظور فراهم کردن بستر توسعه (توسعه متوازن)

دستورالعمل وزارتي توسعه به شماره

عدم اجرا()0

شاخص

نقاط راهنما

مستندات قانوني

سطوح ارزيابي

رديف

داشتن وسایل ارزشیابی درس تربیت بدنی ( بارفیکس – تخته انعطاف)
ارزشيابي درس تربيت انجام ارزیابی ورودی ( اولیه ) در آغاز سال و درج در دفتر ثبت فعالیت ها
بدني

ارزشیابی مستمر و پایانی و درج در دفتر ثبت فعالیت ها

93/8/25

بند چهار سياست هاي اجرايي برنامه
پنجم توسعه

استفاده معلم تربیت بدنی از لباس کامل ورزشی و لوازم مورد نیاز
شناسایی استعداد ورزشی هنرجویان
27

تربيت بدني،سالمت و برگزاری مسابقات ورزشی درون مدرسه ای
بهداشت

اعزام تیم های ورزشی به مسابقات منطقه ای

دستور العمل المپياد درون مدرسه و
دستورالعمل بهداشت فردي واجتماعي

اجرای طرح های بهداشتی واجتماعی (پدیکلوز،دهان ودندان و آهن یاری و مراقبت های ویژه و)...
شناسایی فضاهای کورمدرسه ورفع نواقص
ارتباط با دستگاه های محلی جهت شناسایی عرضه مواد ممنوعه و جلوگیری از آن
28

پيشگيري ازآسيب هاي تعیین ومعرفی رابط پیشگیری از آسیب های اجتماعی به اداره(مدارس مجری)
اجتماعي

نحوه هزینه کرد اعتبارات تخصیص یافته طرح مدارس عاری از خطر(مدارس مجری)

دستورالعمل طرح مدارس عاري از خطر

ارایه آموزش به دانش آموزان،اولیا وهمکاران در ارتباط با طرح مدارس عاری از خطر(مدارس مجری)
گردآوری مستندات الزم وارسال به منطقه(مدارس مجری)
بستن قرارداد با رعایت مقررات مربوط
29

نظارت بر فروش موادغذایی سالم با قیمت های مصوب وبرخورداری عامل فروش از کارت بهداشت
تغذيه سالم

دستورالعمل های مربوط

واریز درآمد حاصل از اجاره بوفه به حساب مدرسه وهزینه کرد آن وفق مقررات
نحوه نگهداری شیر در مدرسه ونحوه توزیع شیر بین هنرجویانونظارت بر مصرف شیر

30

راهنمايي ومشاوره

31

كتابخانه

32

اردو و بازديد

راهنمایی و مشاوره فردی و گروهی و ثبت اطالعات در پرونده الکترونیکی
برگزاری دوره های آموزش خانواده

دستورالعمل وزارتي 1500/23403/59
93/6/30

رعایت نسبت تعداد کتاب به هر دانش آموز یا سرانه کتاب
به روز بودن دفترامانات وکتاب ها با توجه به رشته های موجود در هنرستان
فضا وتجهیزات مناسب در کتابخانه

دستورالعمل وزارتي-/500/169613
93/8/18

برگزاری نمایشگاه کتاب وکتابخوانی
برگزاری اردو و بازدید دانش آموزی با مستندات موجود
رعایت ضوابط و مقررات در اعزام هنرجویان

بخشنامه وزارتي89/8/18 - 140/22028

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی
 33شوراي دانش آموزي برگزاری حد نصاب جلسات شورای دانش آموزی

بخشنامه وزارتي88/10/8 - 520/4811/22

تنظیم صورتجلسات با حضور وامضا اعضا وپیگیری مصوبات و استفاده موثر از هنرجویان در امور
انتخاب طرف دوم قراردادبراساس ضوابط مربوط
34

برون سپاري

انعقاد قرارداد براساس دستورالعمل

(مدارس مجري)

بازدید از مراکز برون سپاری بصورت منظم وتهیه گزارش

دستورالعمل شماره  400/115946مورخ
93/6/12

ارائه گزارش بازدید به اداره
ثبت سرانه ،کمک های مردمی  ،شهریه  ،فوق برنامه ،سرویس دانش آموزی ،بیمه ،کتب و...
سرانه وسايروجوه
 35دريافتي و نحوه هزينه
كرد"مدارس دولتی"

دریافت و واریز کمک ها به حساب مربوط
نحوه هزینه کرد سرانه دریافتی
نحوه هزینه کردها از محل کمک های مردمی و سایر وجوه دریافتی
مطابقت پرداختها از جمله سرانه با دستورالعمل های مربوط
رعایت مقررات مربوط به درآمدحاصل ازتولیدات هنرستان های مشمول ونحوه هزینه کردآن

فصل هفتم آئين نامه اجرايي مدارس
واصالحيه بند ب ماده  15تبصره 75
بودجه سال 1362

خيلي خوب

26

برگزاری مسابقات فرهنگی هنری در سطح مدرسه وتقدیر از برگزیدگان
معرفی وپیگیری شرکت در مسابقات منطقه ای
نحوه اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط

دستورالعمل وزارتي -500/175236

خوب ( )3

نحوه اجرای طرح ها وبرنامه های مربوط
شرکت دانش آموزان در مسابقات فرهنگی ،هنری

متوسط () 2

25

فرهنگي هنري

هنرجویان و همکاران فرهنگی
برگزاری مسابقات قرآن  ،عترت و نماز در سطح آموزشگاه

ضعيف ()1

24
1

نماز  /قرآن و عترت
تدوين برنامه ساالنه

تشکیل ستاد اقامه نماز آموزشگاه  ،اقامه نماز جماعت با اولویت امام جماعت روحانی و با حضور
بخشنامه 93/8/2 – 54/31351/1500
سند برنامه راهبردي معاونت آموزش
(نسيم هدايت )
ابتدايي وزارت متبوع بند  5صفحه43

عدم اجرا()0

شاخص

نقاط راهنما

مستندات قانوني

سطوح ارزيابي

رديف

خيلي خوب

38

اموال

خوب ( )3

37

كسورات قانوني

متوسط () 2

36

امورمالي

ضعيف ()1

1

تدوين برنامه ساالنه

عدم اجرا()0

شاخص

نقاط راهنما

مستندات قانوني

ثبت اسناد درسیستم مالی توسط مدیر  ،تشکیل شورای مالی وتنظیم صورتجلسات
رعایت مقررات مربوط به اسناد مالی  ،فاکتورها و دسته چک حساب بانکی مدرسه
تهیه تراز آزمایشی بصورت ماهانه
رعایت مقررات مالی براساس دستو العمل مالی مدارس ورویت صورتحساب بانکی مدرسه
بستن حسابها در پایان سال مالی واخذ تراز ساالنه

سند برنامه راهبردي معاونت آموزش
ابتدايي وزارت متبوع بند  5صفحه43
فصل هفتم آيين نامه اجرايي مدارس

به روز بودن امور مالی ومشخص بودن متصدی مربوط
افتتاح حساب پشتیبان
پرداخت به موقع جهت جلوگیری از تعلق جریمه وایجادهزینه مضاعف
پرداخت مالیات و سایر کسورات قانونی حق التدریس ،حق الزحمه ها
دریافت تاییدیه و مفاصا حساب مالیات
موجود بودن لیست اموال  ،ثبت و ضبط اموال به صورت سیستمی
خرید اموال و نحوه دریافت بر چسب اموال و مکاتبات با اداره
تکمیل صورتجلسات اموال در زمان تغییر مدیر

مجموعه قوانين مالياتي و قوانين و
مقررات بيمه تامين اجتماعي

ماده  89آيين نامه اجرايي مدارس

ساماندهی اموال مازاد و اسقاط و رعایت مراحل قانونی
انعقادقرارداد با پیمانکار معرفی شده از اداره
39

سرويس اياب ذهاب
"درصورت استفاده"

نظارت بر عملکرد ورفتار پیمانکار ورانندگان
نحوه اخذ وجه سرویس از اولیا وثبت مبالغ دریافتی به صورت مشخص ودقیق

دستورالعمل سرويس مدارس

رعایت مقررات از جمله هزینه کرد پرداخت ها بر مبنای دستورالعمل مربوط
استاندارد سازی فضای کارگاه ها با توجه به کاربری
40

امور كارگاهي وانبار
داري

ثبت اطالعات در دفترچه فعالیتهای آزمایشگاهی و کارگاهی
رعایت نظام آراستگی در کارگاه و انبار ()S5

مستندات قانوني ماده89آيين نامه مالي

وجود تجهیزات مورد نیازکارگاه بر اساس رشته های موجود
نصب راهنمای استفاده از دستگاه ها به صورت بروشور

41

ايمني
"مدرسه و كارگاه"

وجود جعبه کمک های اولیه
وجود کپسول آتش نشانی واعتبار شارژ
رعایت اصول ایمنی فضا ها(نصب تابلوهای هشداردهنده،تابلوی نحوه استفاده ازوسایل و)....
رعایت ایمنی تاسیسات کارگاه وبررسی وضعیت برق،نور،صدا وتهویه

آيين نامه اجرايي مدارس مواد
" 64،65، 56و "67

پوشیدن لباس کار مناسب توسط هنرجویان وهنر آموزان
استفاده از وسایل حفاظت فردی متناسب با رشته
نصب پرچم جمهوری اسالمی
انجام تعمیرات و نگهداری ساختمان
کنترل و رفع عیب درب و پنجره ها
42

فضاي فيزيکي

43

تعامل وهمکاري

خروج اموال و تجهیزات اضافه
مناسب بودن وسایل گرمایشی و سرمایشی
نظافت ( سرویس های بهداشتی  ،حیاط  ،نمازخانه  ،آب خوری  ،کالس ها  ،راهروها  ،آزمایشگاه و
کتابخانه و )...و زیباسازی مدرسه
تعامل  ،همکاری  ،همراهی و هماهنگی مدیران واحدهای آموزشی با راهنمایان آموزشی

ماده  4فصل 4و 7وماده  102آيين نامه
اجرايي مدارس
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