
 

 

  ربانهمتعریف 
گاهی تعالی  ربانهم تعالی مدرییت مدرهس سعی دارد با تکیه رب سند تحول بنیادین و ن
بخش ، مدرهس محور ، مشارکت جو و کیفیت مدار ضمن تمرکز رب فرآینداهی مدرییتی 

شرایطی را فرآهم آورد ات کلیه ی عوامل مورث رد مدرییت مدرهس ضمن شناسایی 

ونی خود ، با اتخاذ رویکرد ربانهم محوری ظرفیت اه و تواانیی اهی داخلی و پیرام 
گاهی  نسبت هب تعیین اهداف و طراحی ربانهم ی عملیاتی مدرهس اقدام کند و با ن

تیزنیب و نقاد هب صورت مستمر عملکرد مدرهس خود را نسبت هب نقشه ی راه یا ربانهم 

  . هدف اهی قصد شده بسنجدی عملیاتی و 

رهگوهن اتالف فرصت ، با تشخیص خطااه و هم چنین هب منظور جلوگیری از 
کاف اهی عملکردی ، راه اهی بهبود را شناسایی کند و با ربانهم رزیی مناسب  ش

کار اهی بهبود اقدام نماید ات از این طریق کیفیت مدرییت مدرهس  هب اجرای راه
 . را ارتقا بخشیده و افزایش و بهره وری را ممکن سازد

 

 

 

 بسمه تعالی
 مقام معظم رهبری:

 تحول.    ما رد آموزش و رپورش احتیاج هب تحول داریم
 پشت رد لفظی، وجود این پشت رد لکن. است کلمه یك

 .است نهفته کار دنیا یك کلمه، این
 دبیرستان نموهن دولتی شهید بینایی
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گاه "انسان"هب عنوان اصلی رتین و رد دهه اهی اخیر  با رپرنگ شدن جای
گرانبهارتین سرماهی اجتماعی، فرهنگی و معنوی جامعه، رسالت آموزش و رپورش 

گاه رفیع رتی ربخوردار شده و مورد توهج صاحب نظران و  نیز از منزلت و جای
 .نظرهی رپدازان علوم اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرارگرفته است

  
 

 

یا سازمانی ربای رشد و بهبود مستمر ، هب یك الگو نیازمند است ،  ز آن جا هک ره نهادا

آموزش و رپورش نیز هب عنوان یك نهاد عظیم و ارث گذار رد جامعه از این مهم مستثنی 

نیست و ضرورت اجرای ربانهم ای هک بتواند مسیر تعالی مدرییت را تعریف ، تسهیل ، 

تعالی مدرییت  )) . بدین منظور ربانهم یتسرعی و دست یافتنی کند چند ربارب می شود 

با الهام از الگوی تعالی سازمانی هب منظور اجرا رد سراسر کشور طراحی و تولید  (( مدرهس

رد سال تحصیلی جدید هب مدارس مجری این طرح  نموهن دولتی شهید بینایی دبیرستان  گردید . هک

 . ویپست

 

 
تعالی ، نوعی ساختار مدرییتی است هک با تکیه رب اصول و مفاهیم اساسی و توهج هب  مدل

کیفیت جامع معیار اهی اصلی مدرییت
موجبات پیشرفت و  خود ارزیابی و سیستم 

 . بهسازی مدرهس را فراهم می سازد
ربانهم تعالی مدرییت مدرهس آموزش و رپورش را هب سمت یك سیستم آموزشی 

مبتنی رب
عمل و ربانهم 

، پاسخ گویی رتشیب و توهج هب نیاز اهی جامعه سوق خواهد داد .  
رب اساس تعاریف و شاخص اهی  ارزیابی بیرونی و خود ارزیابی اجرای دقیق

تعیین شده ، هب مدرییت مدرهس فرصت می دهد با بهره گیری از یك سیستم هوشمند و 
رفیت اهی موجود ، بهبود مستمر و تعالی کار آمد شناسایی و هب کارگیری مطلوب منابع و ظ 

فرآیند آموزشی رتبیتی مدرهس را ممکن سازد. بدین رتتیب تمامی فرآینداهی مدرییت رد 
مسیر تحول قرار گرفته و تفکر بهبود مستمر هب عنوان یك اصل و
رس   ارزش رد مدا

 . شودنهادینه می 



 

 

   

بی کش کاراهی زبرگ و ارثبخش، هم چنان هک دستاورداهی عظیم و ماندگار 

کالت و چالش اهی زبرگ نیز دست و پنجه رنم می کنند و فرآیند  دارند، با مش
 .تدوین سند ملی آموزش و رپورش نیز از این اقعده مستثنی نبوده است

 

 
 

ر رد اترخی آموزش و رپورش مراد از "تحول بنیادین رد آموزش و رپورش" رد این حرکت سترگ و کم نظی 
موزه تمی، آینده نگر، مبتنی رب آفراهم آوردن زمینه "تحول عمیق و ریشه ای، همه جانبه، نظام مند و سیس 

بوده استاریانی" -اهی وحیانی و معارف اسالمی و متناسب با فرهنگ اسالمی  گاه و باور،  . این ن
اشاره می شود :یخی از آنها تصار هب ربالزاماتی را ربای دست اندر کاران و مجریان هب وجود آورد هک هب اخ   

 پادنبیی کامل هب معارف انسان ساز اسالم و مکتب تشییع 
  معظم التزام هب آرمان اهی انقالب اسالمی، دیدگاه اهی امام خمینی)ره( و مقام

 رهبری 
 ز بیست ساهل کشو  رهماهنگی و همسویی با اسناد باالدستی از جمله اقنون اساسی و سند چشم اندا
 رعایت اصول و معیاراهی علمی و تدوین مدل مفهومی بومی 
 ژپوهش محوری و انجام مطالعات بنیادی و استفاده از آخرین یافته علمی و ژپوهشی 
 ی دانش آینده ژپوهیآینده نگری و بهره مندی از یافته اه 
 کثری از مشارکت معلمان، مدریان و صاحب نظران حوزه و دااگشنه  استفاده حدا
  واقعیت گرایی و توهج هب اقتضائات و شرایط بومی و منطقه ای و نیز الزام اهی مدرییتی و

 اجرایی
  بهره گیری آگااههن از تجارب بشری با توهج هب فرهنگ خودی و الزامات فلسفه تعلیم و

 بیت اسالمیرت
 رعایت میسقت کار ملی و توهج هب فرصت اه و تهدیداهی بیرونی 
 مهندسی همزمان و کواته کردن زمان تولید و تدوین سند 
 بسط اندیشه تحول خواهی و تولیدسند 

  
 

  ضرورت اجرای طرح رد مدارس
 

رد سند تحول بنیادین آموزش و رپورش با وژیگی  4949سیمای مدرهس رد افق چشم انداز 
وزری محترم آموزش و رپورش اهی مترقی آن ، سیاست اه و اولویت اهی ابالغی 

جناب آاقی دکتر افنی مبنی رب ارتقای کیفیت آموزشی و رپورشی مدارس و بهبود 
مدرییت آموزاگشهی هم چنین ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکل گیری 

ااظتنرات جدید والدین نسبت هب ماهیت و کارکرداهی مدرهس ، ما را از ربانهم رزیی ربای 
ربانهم محور ، کیفیت مدار و تعالی بخش هک رد شکل گیری و هویت بخشی  استقرار مدرییت

رس نقش اساسی ایفا می کند ، انگزری می سازد . ربانهم تعالی مدرییت مدرهس رد  هب مدا
و هب دانل آن نقش  . راستای پاسخ گویی هب این نیاز و ضرورت طراحی شده است

 نخواهد بود. اولیاء رد هموار کردن  این ربانهم  بی اتثیر
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