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 حوزه  مدیریت و پشتیبانی هایو سیاست اهداف

 (میاقدامات و توسعه خدمت، شاخص، تقو یطراح ،یهدفگزار ق،یتحق ،یازسنجین ل،ی)تحلیزیررنامهنظام ب

 
 اهداف:

 ریزی در مدرسه برای همه ارکان.استقرار نظام برنامه .1

 ملکرد و تولید برنامه سالیانه برای مدرسه.تحلیل ع .2

 های هر مدرسهها، اهداف کالن و استراتژیانداز، مأموریت، ارزشها، چشمتدوین کتابچه شامل مبانی و علت .3

 آموزان.باط در کلیه امور مدرسه و در رفتار کارکنان و دانشایجاد نظم و انض .4

 های هر مدرسه.ها و فرملیست ها، چکنامهها، آئینتدوین کتابچه حاوی فرآیند .5

 ها:سیاست

 .کندمی مشخص سال هر ابتدای در را خود مدتکوتاه و بلندمدت مدرسه اهداف .6

 .است هماهنگ سازمان انداز چشم و موریتمأ و بلندمدت اهداف با مدرسه اهداف .6.1

 .شودمی توجه مؤسسه مقطع هم مدارس اهداف به مدرسه اهداف تدوین در .6.2

 .است شده تدوین نفعانذی همه کمک به مدرسه اهداف .6.3

 شود.آموزان، همکاران، مدیران و مدیرعامل استفاده میاولیاء، دانش نظرات از 

 .رسدمی نفعانذی همه اطالع به و شده مکتوب مدرسه اهداف .6.4

 (ریزیاشند)سندبرنامهریزی در همه ارکان برقرار و همه افراد باید برنامه سالیانه داشته بهر مدرسه باید نظام جامع برنامهدر .7

مین آموز تأساله نیازهای دانش 14تا  12دوره طوریکه در یک هب ارس ارتباط منطقی با هم داشته،ریزی باید مددر برنامه .8

 گردیده و هر مقطع برنامه خود را در امتداد مقاطع قبلی قرار دهد.

 .باشدمی( یکساله) مدتتاهکو برنامه دارای بلندمدت، و استراتژیک هایبرنامه بر عالوه مؤسسه .9

 .است مشخص وضوح به سازمان افراد وظائف و هامسئولیت ،برنامه در .9.1

 .شد خواهد اشاره کلی صورتهب روتین هایفعالیت به و شده بیان تفصیل به جدید هایفعالیت ساالنه برنامه در .9.2

 .شودمی توجه جدید یهافعالیت مالی مسائل به و شده تنظیم ساالنه برنامه اساس بر بندی بودجه .9.3

 .شودمی ابالغ نفعانذی به واحد مدیر امضای با برنامه نهائی نسخه .9.4

 واحد شورای و رئیس به یکبار ماه چهار هر تنظیمی برنامه با متناسب را خود واحد عملکرد گزارش واحد هر مدیر .9.5

 کرد. خواهد ارائه خود

 

 


