
 هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا

 استان هرمزگان، بندرعباس  اداره آموزش و پرورش ناحیه دو بندرعباس

دارا اسحق برنامه عملیاتی هنرستان نمونه دولتی شهید 

 مبتنی بر سند تحول بنیادین
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 مقدمه

 به الهی تا انسانبهای گران یهعیاین ود لم را امانت داد،قراست و بر او نسان را به زیور اندیشه آکه ا را منان حمد و ستایش خداوند

 .باشد مد مخلوقاتشآرتفکر س قدرت

های جدیدی ش کنونی با ماموریتوزش و پرورآم هک دهدرویکردهای نوین آن نشان می له درو مداخبا توجه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش 

ی اثر وزشی و تربیتهای آمتدوین اجرا و ارزیابی برنامه هایی که برای کارشناسان و مدیران ارشد نظام تعلیم و تربیت در طراحی،روست. ماموریتروب

 ای جدیدی ایجاد نموده است.همحلی نقش یاولیا و جامعه هنرجویان، معلمان، مدیران، چنین برای مدارس،گذارند. هم

 آوردمیرا فراهم شرایطی  ،یمدار ضمن تمرکز بر فرایندهای مدیریتجو و کیفیتمشارکت محور،مدرسه بخش،تعالی ،سند تحول بنیادین با نگاهی نقاد

ین اهداف و طراحی برنامه عملیاتی مدرسه محور نسبت به تعید و با اتخاذ به رویکرد برنامهناسهای خود را بشنتا کلیه عوامل موثر در مدرسه ظرفیت

د. نشده بسنجعیینتهای هدف ی عملیاتی وی راه یا برنامهصورت مستمر عملکرد مدرسه خود را نسبت به نقشهبه ،نقاد ،تیزبین د و با نگاهیناقدام کن

سوق خواهد داد. نیازهای جامعه گو به پاسخرو و پیش را به سمت یک سیستم آموزش مبتنی بر برنامه و عمل،وزش و پرورش مآ ،اجرای این سند

های مترقی آن و با ویژگی 1404انداز این سند سیمای مدرسه را در افق چشم شود.می نهفرایندهای مدیریت در مدرسه نهادیبدین ترتیب تمامی 

ریزی برای برنامهما را از  ردهای مدرسه،یت و کارکنتظارات جدید والدین نسبت به ماهگیری اچنین ارتقای سطح آگاهی عمومی جامعه و شکلهم

های ادامه برخی از برنامهدر  سازد.ناگزیر می ،کندنقش اساسی ایفا میبخشی بر مدارس گیری و هویتبخش که در شکلاستقرار مدیریت تعالی

 ن است.یادیسند تحول بن موجود درهای مختلف آموزشی و تربیتی که مبتنی بر ساحتآمده است عملیاتی هنرستان نمونه دولتی شهید اسحق دارا 
  



 ینادیبر سند تحول بن یاسحق دارا مبتن دیشه یهنرستان نمونه دولت یاتیبرنامه عمل
 1398-99سال تحصیلی 

3 

 کنندگانهیهت

 

  های ضمن خدمتو مدرس دوره شهید اسحق دارا یدولتنمونهمدیریت هنرستان   عبدالرحیم ظهیریدکتر 

 شهید اسحق دارا یدولتنمونههنرستان  معاونت فنی  ا... امیریعنایتمهندس 

 شهید اسحق دارا یدولتنمونهنرستان ه معاونت آموزشی   حیدریاد زهب

 شهید اسحق دارا یدولتنمونههنرستان  پرورشی معاونت   مزدآرسلیمان 

 شهید اسحق دارا یدولتنمونههنرستان معاونت اجرایی    ساالریعلی 

 انهرمزگ و کارآفرین برگزیده استان 1398در سال  فناور برتر کشور، رشته کامپیوتر هنرآموز  محمدحسن محمدپوردکتر 
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

 با باور به ظرفیت های قرآن و جاودانگی دین اسالم 

 طرت پویایی نسبت به نیاز های حال و آیندهجامعیت ثبات،سازگاری با ف 

 تامااقد

 برنامه ریزی در اجرای طرح پیوند مسجد و خانه ومدرسه 

  ایجاد هماهنگی با سازکار مناسب برای استفاده از فضای مدرسه در ساعات غیر رسمی برای ارائه خدمات

 آموزشی،فرهنگی و  اجتماعی بر اساس تعالیم اسالمی

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری ر طول سال تحصیلید فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 20000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

    و معاش،حفظ  ،امرارییقانونگرا تی،کرامت نفس،جدالناس ،حقینید انیش   وایپ رهیگفتار و س    یبا برس

    یطیمح ستیو ز ی،جمعیسالمت فرد

 تامااقد

 ایو اول انیبه هنرجو ینید تیو ترب میو پاک در حوزه تعل منیا یمجاز یفضاها یو معرف ییناساش 

 به س   بک  و التزام عمل داریرفتار پا جادیا یبرا انیاهنرجویاول یس   از نهیو نهاد یآموزش،توانمند س   از

 یاسالم یزندگ

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 یدانش آموز یاز تشکل ها و شوراها نهیو استفاده به یریجهت شکل گ ازیمورد ن یم آوردن بسترهافراه 

 تامااقد

 اهمر،انجمن  شتازان،حاللیپ یدانش آموز یشورا تیدر مدرسه با محور یدانش آموز یتشکل ها لیتشک

 یو ورش یمذهب یها

 یدانش آموز جیدر بس انهنرجوی جذب مقدمات کردن فراهم 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی دهای زمانیفراین

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 ایو اول ان،کارکنانیهنرجو انیم زیام آمو احتر مانهیسطح ارتباط صم یارتقا 

 تامااقد

 ایو کارکنان و اول انیهنرجو انیاحترام م یتوسعه و ارتقا 

 در آموزشگاه شتریجهت حضور ب ایدعوت از اول 

 و هنرآموزان انیهنرجو انیم مانهیروابط صم شیافرا یدول راهنماج 

 کارکنان نیو رفاقت ب یحس دوست شیدر جهت افزا یزری برنامه 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 مدرسه نیآغاز نماز جماعت و مراسم یبرگزار 

 تامااقد

 یدر طول سال تحصیلینماز جماعت بصورت منظم  یبرگزار 

 گرفتن امام جماعت یبرا یهماهنگ 

 دانش آموزان جهت اقامه نماز جماعت هیتوج 

 انیهنرجو شتریحضور ب یو امکانات الزم در نمازخانه برا طینمودن شرا ایمه 

 نمازخانه یمعطر نمودن فضا 

 ثارگرانیشهدا و ا یهاو دعوت از خانواده نیمراسم آغاز یاربرگز یبرا یزریبرنامه 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

  انتقادها و پیشنهادها

  



 ینادیبر سند تحول بن یاسحق دارا مبتن دیشه یهنرستان نمونه دولت یاتیبرنامه عمل
 1398-99سال تحصیلی 

9 

 ادی، عبادی و اخالقیساحت تربیتی اعتق

 راهبرد

 
 و فوق برنامه یپرورش یتهایاز فعال یبخش تیرضا زانیم 

 تامااقد

 فوق  یها تیفعال یابیفرم مخص   وه جهت ارز هیفوق برنامه با ته یتهایاس   تقبال از فعال زانیم یابیارز

 برنامه

 صیفوق برنامه و تالش در جهت حل نقا یها تیفعال صیمشکالت و نقا برسی 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی ندهای زمانیفرای

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 نکارکنا یتینقش مشاوره ترب شیافزا 

 تامااقد

 یاجتماع یبهایدر معرض آس انیهنرجو ییشناسا 

 از نظر کارشناسان و متخصصان در جهت رفع مشکل آن یریتالش و بهره گ 

 شده اند و تالش در جهت رفع مشکل انها یاجتماع یبهایکه دچار آس انیهنرجو شناسایی 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال وند تامین منابعر

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 و مشاوره ینفش راهنما شیافزا 

 تامااقد

 صالح یه مراجعه ذهستند ب یاجتماع یها بیآس یکه دارا یانیهنرجو یمعرف 

 یدر جلسات مشاوره ا یخاطر و اعتمادساز نانیاطم جادیا 

 انیهنرجو یو اخالق یتیو ثبت تجارب کارکنان در حل مسائل و مشکالت ترب سازی مستند 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی ن اعتبارمحل تامی 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

 ستدالل سخ ها ینیمعارف د یو عقالن یبا درک وجه ا سائل پا متقاعد کننده  یدر مواجهه با پرسش ها و م

 ارائه کند ینیبر منابع و شواهد د هیرا با تک یا

 ینیجلسات گفتمان د یبرگزار  تامااقد

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

 و جامعه عدل  شرفتیپ ندهیآ میو ترس نید یایرا در اح شانیا ،نقشینید انیشوایپ رهیاز س یریبا الگوگ

 یو آبادان ،عمرانییجو ،صلحیزیست ،ظلمیعدالت خواه ،یمحور

 تامااقد

 ستان و  انیو فرهنگ انیشرکت هنرجو شگاه،منطقه،ا سابقات قرآن،عترت و نماز در چهار مرحله آموز در م

 شورک

 یدانش آموز یو شهدا یفرهنگ یشهدا ادوارهی برگزاری 

 یپرورش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ی، عبادی و اخالقیساحت تربیتی اعتقاد

 راهبرد

 

 و عرضه محصول دیدر تول هیپا یفن یها تیشناخت حرفه ها،مشاغل و کسب صالح 

 ندهیشغل آ سریانتخاب م 

 خود یحرفه ا یها تیصالح یابیارز 

 تامااقد
 یفن یاز مشاغل گوناگون و دعوت از متخصصان حوزه ها دیبازد 

 انینرجوه یاجتماع تیدر جهت ترب ینیفرهنگ کارآفر جیترو 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

 در برابر  گرانیو حفاظت از خود و د یاجتماع یبر بهبود س   بک زندگ یذاررگیتاث یش   ناخت روش برا

 یاجتماع یهابیمسائل و آس

 در قبال سالمت و بهداشت جامعه تیمسئول 

 تامااقد
 آنها ییدرآمدزا زانیمشاغل مختلف و م یسربر  

 ینیهستند و رو آوردن به کارآفر یشغل تیامن یکه دارا یکسب و کارها یسربر 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی ی زمانیفرایندها

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

 فاه خت م نا تار اقتص   اد یدیکل میبا ش    عاس   ا یرف نده،ر ما تیز  دیاز تول تیحالل و حرام و ح

 ردیرا در نظر بگ یو منافع جمع ،تشکر،قناعت،تعاونیمل

 یاقتصاد یها تیاسالم در مورد فعال یدر جهت شناخت مبان یزیبرنامه ر  تامااقد

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 یاقتصاد یرفتارها یبهساز یهابا روش ییآشنا 

 یمل اتدیاز تول تیو حما یاقتصاد مقاومت یمبان انیهنرجو ییدرجهت آشنا یزیبرنامه ر  تامااقد

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 و عرضه محصول داتیدر تول هیپا یفن یهاتیو کسب صالح شناخت از حرفه ها،مشاغل 

 تامااقد
 انیبه هنرآموزان و هنرجو ینیو کارآفر یپراز دهیآموزش ا یراهبر 

 یآموزدانش یپژوهش سراها یهاشرکت فعال در برنامه 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 یالاعتبار به ر روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 

 خود  ندهیآ یبرا یجس  مان یهاییو توانا اس  تعدادها ق،یبا توجه به عال یش  غل ندهیآ ریانتخاب مس   یبرا

 کند یزیبرنامه ر

 تامااقد
 با مشاغل مختلف ییآشنا 

 انیهنرجو نیدر ب ینیفرهنگ کارآفر جادیا 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 عتقادی، عبادی و اخالقیساحت تربیتی ا

 راهبرد

 
 انیبه هنرجو ینیکارآفر یشناخت و آموزش مهارت ها 

 تامااقد
 یرفنیو غ یفن یها یستگیدروس شا تیریو مد یراهبر 

 یو نوآور ینیبه کارگاه کارآفر ژهیتوجه و 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 20000000 به ریالاعتبار  روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیتی اعتقادی، عبادی و اخالقی

 راهبرد

 
 یرفنیو غ یفن یهایستگیدر دروس شا هیپا یفن یهاتیکسب صال 

 تامااقد
 ها زکارگاهیتجه 

 د و با تجربهاستفاده کردن از هنرآموزان توانمن 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 300000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 حل  یخود را برا یها افتهیکند و  ییهارا ش  ناس  ا دهیتفکر روابط حاکم بر پد یابا اس  تفاده از راهبرده

 ردیبکار گ یمسائل و توسعه علم

 انیهنرجو نیدر ب تیو خالق ینوآور هیروح جادیا  تامااقد

 الزم یدر جهت کسب مهارت ها یزیزمان در برنامه ر تیریمد 

 فنی تعاونم مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 موضوع کیفناورانه در مورد  یعلم یها افتهیو  هادهیا شیمطالعه و آزما 

 ن پژوهشانجام داد  تامااقد

 دیتا تول دهیاز ا یساز یدانستن مراحله تجار 

 یبا پارک علم و فناور یهماهنگ 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 50000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یرفتار اقتصاد ،الگویو مجاز یواقع یدر فضا یمسائل و تحوالت اقتصاد یریبا درک ابعاد و روند شکل گ 

 کند یخود،خانواده و جامعه را بررس

 حالل یدر کسب و کار ها یزیبرنامه ر  تامااقد

 اتصال مدرسه به شبکه ارتباطات 

 موفق نانیدعوت از کارآفر 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یو کارگاه یعمل یها مطلوب آموزش یتوجه به اجرا 

 هنرآموزان نیموجود ب یمتناسب با رشته ها یو تخصص یآموزش یگروه ها لیتشک  تامااقد

 ازیمورد ن یلوازم مصرف ستیبه موقع ل هیته 

 یارائه ساعات استاندارد کارگاه تیرعا 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 150000000 ر به ریالاعتبا روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یو کارگاه یعمل یآموزش ها تیفیک یبهبود و ارتقا 

 یبه معاونت فن یکارگاه یها تیارائه بازخورد فعال  تامااقد

 به هنرآموزان مرتبط یو کارگاه یصرائه دروس تخصا 

 آموزش نیح انیهنرجو یها تیاز فعال یتصادف دیهنرآموزان و بازد تینظارت بر فعال 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  رابررسی وضعیت اج

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یدر کالس کارگاه انیاستاندارد تراکم هنرجو تیرعا 

 یکارگاه یاز فضاها نهیو استفاده به یدروس کارگاه یگروه بند تیرعا  تامااقد

 هنرآموزان یعدم تداخل ساعات کارگاه 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری لیدر طول سال تحصی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یدروس کارگاه یاددهیدر  تیفیک شیافزا 

 یعملکرد یآزمون ها یو برس لیتحل  تامااقد

 یدروس کارگاه سیتدر یبودجه بند تیرعا 

 مناسب با محتوا یدروس کارگاه یها تیارئه فعال 

 یکارگاه یهاتیاز فعال یسیگزارش نو 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یا هیسرما زاتیحفظ و نگهداشت تجه 

 با هنرآموزان یشیجلسات هم اند یبرگزار  تامااقد

 در کارگاه و انبار یمنیا زاتیتجه ینظارت برنصب،حفظ و نگهدار  

 اظت دستگاه هاحف ازیمورد ن زاتیو تجه لیوسا هیته 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 20000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یو کارورز یمطلوب کارآموز یاجرا یمناسب برا یزیبرنامه ر 

 در هنرستان یستادکارآموز لیتشک  تامااقد

 رانیدب یطرح موضوع در جلسه شورا 

 انیمناسب هنرجو یو گروه بند یجلسه توجه یانتخاب هنرآموزان ناظر و برگزار 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 به ریال اعتبار روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یکارآموز تیفیدر جهت ارتقاء ک یزیبرنامه ر 

 از مشاغل یبانک اطالعات هیته  تامااقد

 مناسب یمکان ها یرسانو اطالع دیین،تاییتع 

 یتصادف یها دیهنرآموزان و بازد یها تیبر فعال رینظارت مد 

 مستمر یها دینظارت هنرآموزان و بازد 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  پیشنهادهاانتقادها و 
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 دیبرنامه آموزش همراه با تول یاجرا 

 انیهنرآموزان و هنرجو یبرنامه برا نییتبع  تامااقد

 و نظارت در هنرستان یزیبرنامه ر تهیکم لیتشک 

 با ارائه خدمات متناسب با رشته ها یدیطرح تول بیو تصو یبررس 

 رانیدب یمطرح کردن در شورا 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 100000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 هنرستان یازهایمتناسب با ن دیبا تولبرنامه آموزش همراه   یاجرا 

 انیهنرجو یو گروه بند یدیتول یطرح ها یبند تیاولو  تامااقد

 75و مقررات و تبصره  نیقرارداد ها با توجه به قوان میو تنظ هیته 

 برتر نانیکردها و دعوت از کارآفر نهینظارت بر هز 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 20000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 ینیکارآفر یها تیتوسعه فعال 

 ینیمربوط به کارآفر یخصصت دیمف یافزار ها ،نرمید یو س یبروشور،بانک اطالعات هیته  تامااقد

 ینیکارآفر انیهنرجو یمعرف 

 ایدر جلسات آموزش خانواده به اول ینیموضوع کارآفر یمعرف 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 یو حرفه ا یفن یبه رشته ها تیهدا یآموزان برادانش قیو تشو یفرهنگساز 

 از هنرستان دینهم جهت بازد هیدعوت از دانش آموزان پا  تامااقد

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال ند تامین منابعرو

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ایساحت تربیت اقتصادی و حرفه

 راهبرد

 

 ینیکارآفر یها در راستا تیهدفدار کردن فعال 

 یشیجلسات هم اند یبرگزار  تامااقد

 ینیکارآفر یارائه طرح ها 

 ها دهیبانک ا هیته 

 یبرتر به پارک علم و فناور یطرح ها یمعرف 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 و فناوری ساحت تربیت علمی

 راهبرد

 

 خود را با  یها افتهیکند و  شیموض   وع مطالعه و آزما کیرا درباره  فناورانهیعلم یها افتهیها و  دهیا

 ارائه کند یادر سطح فرا مدرسه یاخالق علم تیرعا

 بازار در مدرسه دهیا شیهما  تامااقد

 آنها قیپردازان برتر و تشو دهیا نییتع 

 یک علم و فناوربا پار یو همکار یهماهنگ 

 ها دهیا یساز یتجار 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 س با صول علم نیقوانندهایفرا یبر شها کی دیو فناورانه در تول یو ا صول،رو آن  یساز نهیبه یبرا ییمح

 کند شنهادیپ

 دیگروه تول یفعال کردن انجمن علم  تامااقد

 محصول دیتا تول یپرداز دهیپردازان ،از ا دهیاز ا تیحما 

 موفق یها نیکارفر یاستفاده کردن از تجربه ها 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 50000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 س یریبا بهره گ سواد فناورانه و برر ضع یاز   کیخود را در قالب  دهیو فناورانه،ا یعلم التنده،تحویآ تیو

 محصول ارائه کند ایطرح 

 شو در مدرسه دهیبرنامه ا یاجرا  تامااقد

 در مدرسه انیهنرجو یمسابقات پروژه ها و دست ساخته ها یاجرا  

 محصول دیپردازان برتر در جهت تول دهیاز ا تیحما 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 محصول را تجربه کند کی دیتول ندیت،فرایو خالق ی،پرسشگریفناور هیپا یبا کسب مهارت ها 

 گان موفق دکنندهیدعوت از تول  تاماداق

 انیدانش بن یدعوت از نخبگان شرکت ها  

 مسابقات ساخت پروژه و دست ساخته ها در سطح مدرسه 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  ررسی وضعیت اجراب

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 فناورانه و خالقانه را تجربه کند دیتول ندیفرا یمهارتها 

 یتخصص یها ییها و گردهما شی،همایهیجلسات توج یبرگزار  تامااقد

 محصول دیتا تول دهیاز ا یابانیو  یمرحله ا یگزارش ها 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی زمانیفرایندهای 

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 دروس یناسب با محتوامت یآموزش یها یو تکنولوژِ نینو یاستفاده از ابزار ها 

 فناورانه و خالقانه یها کردیمتناسب با رو یارائه طرح درس ها  تامااقد

 متناسب بادروس یمحتوا دیتول 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 100000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  رسی وضعیت اجرابر

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

  محصول دیتول ایو  دهیو فناورانه در جهت ارائه ا یعلم یها افتهیبه  یابیدست 

  یانسان یروین یآموزش توانمند ساز یکارگاه ها یبرگزار  تامااقد

 محصول دیکارگروه تول نییبرنامه و تع نیتدو 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی رایندهای زمانیف

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 در  یمشارکت یها ندیفرا تیتفکر،تقو یبا استفاده از راهبرد ها ها دهیروابط حاکم بر پد یالگوها ییشناسا

 مدرسه

 در مدرسه یعلم ییها ادیمسابقات و جشواره ها و المپ یبرگزار  تامااقد

 یو کشور ی،استانیامنطقه یادهایو شرکت در جشواره ها و المپ یزیبرنامه ر 

 موزشیآ تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 50000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 یفناور یها نهیبرتر در زم انیهنرجو تیاستفاده کردن از ظرف 

 طرح مدام در مدرسه یاجرا  تامااقد

 ایاول تیظرف ییساشنا 

 نیخالق و کارآفر انیو هنرجو ایدعوت از اول 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 می و فناوریساحت تربیت عل

 راهبرد

 

 خالقانه و فناورانه یها افتهیها و  دهیبه مشارکت گذاشتن ا 

 فناورانه یعلم یجشواره ها یبرگذار  تامااقد

 موفق یو تجار یاز مراکز صنعت دیبازد 

 موفق دکنندگانیدعوت از تول 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال ابعروند تامین من

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 محصول ارائه دهد ایطرح  کیخودرا در قالب  دهیا یو فناور یبا استفاده از تحوالت علم 

 در مدرسه دیمراه با تولطرح آموزش ه یاجرا تیریمد  تامااقد

 نیطرح هنرستان کارآفر یاجرا تیریمد 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 50000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 می و فناوریساحت تربیت عل

 راهبرد

 

 و فناورانه یعلم یها افتهیو  یها دهیا شیمطالعه و آزما 

 نیکارآفر یآموزش مهارت ها تیریمد  تامااقد

 نیهنرآموزان کارآفر تیآموزش و ترب 

 یو نوآور ینیکارگاه کارآفر ژهیبه و یفن ریغ یها یستگیآموزش دروس شا تیریراهبرد و مد 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری تحصیلی در طول سال فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 رودیبه کار م یسائل و توسعه علمحل م یها برا دهیخود را با شناخت الگو ها و روابط بر پد یها افتهی 

 آموزش یکارگاه ها زیو راهبرد تجه تیریمد  تامااقد

 در مدرسه دیطرح آموزش همراه با تول یاجرا 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 یمشارکت های مردم محل تامین اعتبار 200000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 محصول ارائه دهد ایطرح  کیخود را در قالب  دهی،ایتحوالت علم یااز سواد رسانه یریبا بهره گ 

 یها بر اساس برنامه درس مل یریادگی  تامااقد

 یه درس ملبرنام یطرح و نظارت بر اجرا شیطرح پا یاجرا 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 استفاده کند یزندگ یشناخت و حل مسائل واقع یبرا دهایروابط حاکم بر پد یابیو ارز لیبا تحل 

 و هنرآموزان انیهنرجو یزندگ یشناخت مسائل واقع یبرا یاز مدلساز یاضیحل مسائل ر  تامااقد

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 ها دهیالگو ها و روابط حاکم بر پد ییمحصول با استفاده از شناسا دیو تول دهیارائه ا 

 یانسان یروین یتوانمند ساز تیریمد  تامااقد

 یاقدام پژوه تیریمد 

 یپژوه ندهیآ یمهارت ها یآموزش ها یراهبر 

 یفرهنگ درس پژوه دیتول 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 بیت علمی و فناوریساحت تر

 راهبرد

 

 تالش کند سیتدر یساز نهیبهبود و به یمحتوا برا دیتفکر و تول یبا استفاده از راهبرد ها 

 هنرآموزان سیو انتشار نمونه تدر هیته تیریراهبرد و مد  تامااقد

 برتر سیتدر یدر جشواره الگو ها رانیشرکت هنرآموزان و دب 

 یاددهیآموزش و  ندیدر فرا ینوآور 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

  یو فناور یعلم یها افتهی شیمدرسه و مطالعه و آموزش و آزما مشارکت در ندیفرا تیتقو -راهبرد تفکر 

  و هنرآموزان رانیدب یبرا یتخصص ینشست ها یبرگزار  تامااقد

 (ینیو هنرآموزان)نظارت بال رانیدب یانظارت بر عملکرد حرفه 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 ر به ریالاعتبا روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 یمحصول بر اساس تحوالت علم دیخود و تالش در جهت تول یها دهیارائه ا 

 پژوهش محور سیتدر یاستفاده از روش ها  تامااقد

 پژوهش محور سیروش تدر یآموزش یکارگاه ها یارآموزش و برگز 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 اهبردر

 

 محصول را تجربه کند کی دیتول ندیت،فرایو خالق ی،پرسشگر یفناور هیپا یبا کسب مهارت ها 

 یرانیا یاز کاال تیجشواره حما یبرگزار  تامااقد

 یپرداز دهیجشواره ا یبرگزار 

 شو در آموزشگاه دهیمسابقات ا 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 20000000 اعتبار به ریال د تامین منابعرون

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 ارائه دهد یو فرهنگ یدر آموزش مسائل پرورش یدیجد یبا کسب مهارت روش ها 

 یفرهنگ یمحتوا دیتول  تامااقد

 انجام شود یو فرهنگ یدر حوزه پرورش یانسان یروین یدر جهت توانمند ساز ییهاو کارگاه آموزش 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  هادهاانتقادها و پیشن
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 در  نترنتیو ا یمجاز یاز فض  ا نهیو اس  تفاده به یریدر جهت ش  کل گ ازیمورد ن یفراهم آوردن بس  ترها

 آموزشگاه

  یمجاز یاز فضا حیفرهنگ استفاده صح جادیا  تامااقد

 درس یهاها و کالسدر کارگاه نترنتیاز سوءاستفاده از ا یریجلوگ 

 یفضا به عنوان منبع اطالعات درس نیستفاده کردن از اا 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 وریساحت تربیت علمی و فنا

 راهبرد

 

 و  یعلم نینو یبا استفاده از روش ها یمشاوره ا یو ارائه خدمات آموزش ایارتقا سطح دانش و اطالعات اول

 یفناور

 اطالعات یآموزش خانواده با استفاده از فناور یدوره ها یبرگزار  تامااقد

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 7000000 اعتبار به ریال ین منابعروند تام

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 و توسعه فرهمگ مطالعه و پژوهش یبستر ساز 

 مدرسه یپژوهش تهیکم لیتشک  تامااقد

 سائل مدرسه با مشارکت کارکنانم یو مستند ساز یبند تی،اولوییشاناسا 

 و  تیروا ،پژوهشیپژوه ،اقدامیپژوه ،درسیکارکنان در مطالعات پژوهش ریو سا ریمشارکت داوطلبانه مد

 یمطالعات مورد

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 ارکت های مردمیمش محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 یو پرورش یآموزش تیفیک یو هنرآموزان در جهت بهود و ارتقا رانیدب یو راهبر تیهدا 

 تخصص یکارگاه ها یبرگزار  تامااقد

 برانین و دببر عملکرد هنرآموزا قیحضور مرتب در کالس و نظارت دق 

 دعوت از صاحب نظران و کارشناسان 

 کوتاه مدت یدوره ها یجهت برگزار یزیبرنامه ر 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  یشنهادهاانتقادها و پ
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 مدرسه یهوشمند ساز 

 دیجد یها ستمیآموزشگاه  به س زیتوسعه و تجه  تامااقد

 اطالعات یآموزش و استفاده معلمان از فناور 

 محتوا توسط معلمان دیتول 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 100000000 اعتبار به ریال ابعروند تامین من

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت علمی و فناوری

 راهبرد

 

 انیهنرجو یریادگیو  یاددهی ندیفعال و خالق در فرا یاز روشها یریبهره گ 

  انیمطالعه به هنرجو یآموزش روشها  تامااقد

 یسیطرح درس نو یدوره ها یرگزارب 

 آموزش یشرکت کارکنان در کارگاه ها 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 اجتماعی و سیاسییت ساحت ترب

 راهبرد

 

 خود را در حل آنها انجام دهد فیکند و وظا ییرا شناسا یطیمح ستیو ز یاجتماع یهابیآس 

 یدر صف صبحگاه یفرهنگ ساز  تامااقد

 دعوت از متخصصان و روانشناسان 

 یدانیم یها دیبازد 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال د تامین منابعرون

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 کند شهادیپ یاسالم یرانیو گسترش تمدن ا انتیص یرا برا ییروشها 

 یاسالم یرانیفرهنگ ا شیهما یاجرا  تامااقد

 حوزه نیدعوت از متخصصان و فعاالن ا 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 شناخت وظاب سئول فیا  سبک زندگ یاجتماع ستیخود در قبال ز یهاتیو م  یاجتماع یدر جهت بهبود 

 بردارد یموثر یهاگام

 انیهنرجو یکارکردن گروه  تامااقد

 کردن آنها ایمدرسه و پو یبه شوراها ژهیتوجه و 

 و هنرآموزان انیهنرجو یعلم یانجمن ها لیتشک 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری یدر طول سال تحصیل فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 خود را بشناسد فهیوظ یاسیو س یمساعل اجتماع لیبا مطالعه و تحل 

 یاسیس یاجتماع یمهارت ها یکارگاه ها  تامااقد

 یگفتمان گام دوم انقالب اسالم 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 6000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ربیت اجتماعی و سیاسیساحت ت

 راهبرد

 

 انجام دهد یبه خوب یاسیس یاجتماع یهاتیخود را در قبال مسئول فیوظا 

 یو مذهب یمل یداشت مناسب ها یگرام  تامااقد

 روزه کی یاردو ها یاجرا 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 کند نییخود تبع یآن در زندگ راتییدر گذر زمان، تاث یو اجتماع یطیمح ستیز راتییشناخت تغ ای 

 یطیمح ستیز یها ندیفرا ینظارت بر اجرا  تامااقد

 کردن بچه ها یدر جهت اجنماع یزیبرنامه ر 

 یآموزش تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 اهبردر

 

 شناخت حقوق و مسئول سازنده و مسالمت آم یریو مقررات با به کارگ نیخود از قوان یهاتیبا  از  زیرفتار 

 کند یرویپ نیقوان

 در مدرسه ییهاانجمن لیتشک  تامااقد

 ها و اختبارات الزماز قدرت انجمن یآکاه 

 و مقررات نیاز قوان یرویپ 

 پرورشی تمعاون ول پیگیریمسئ در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 انجام دهد گرانیخود را در قبال د فیو وظا یو اجتماع ینظم و قانون در روابط خانوادگ تیبا رعا 

 یریپذ تیکارگاه مسئول یاجرا  تامااقد

 طرح مدام در مدرسه یاجرا 

 یدر صف صبحگاه یسازفرهنگ 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 گفتگو و مش  ارکت س  ازنده در  ،مهارتیاس  یس   یدر تعامالت اجتماع یکنش اقناع وهیاز ش   یریگبا بهره

 مشارکت را تجربه کند تیریو مد یجمع یهاتیفعال

 کار میو تقس یجلسات کارگروه تخصص یبرگزار  تامااقد

 هانظارت بر عملکرد گروه و یریگیپ 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 ردیادبگیرا  یبر مشارکت جمع یمبتن یریگمیتصم یی،تواناییفردگرا هیز روحا زیبا پره 

 یاجتماع یهاتیمشارکت در فعال  تامااقد

 یدر قبال مسائل اجتماع یریپذ تیسئولم 

 یمراسم صبحگاه یمدرسه و اجرا یهاو مشارکت در انجمن یهمکار 

 رورشیپ تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 رانیدبیمدرسه و شورا یشورابه  یبخش تیفیک 

 جلسات منظم و هدفمند لیتشک  تامااقد

 یریگمیو تصم یسازمیثر اعضا در تصمحضور فعال و مو 

 تحقق مصوبات یمشارکت اعضا در اجرا 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها

 

 

  



 ینادیبر سند تحول بن یاسحق دارا مبتن دیشه یهنرستان نمونه دولت یاتیبرنامه عمل
 1398-99سال تحصیلی 

75 

 حت تربیت اجتماعی و سیاسیسا

 راهبرد

 

 مدرسه فرهنگ در تحول و تغییر 

 باشد افراد شخصیت تکریم باعث مدرسه در ها رفتار همه  تامااقد

 شود هدایت تخصصی گفتگوی رفتن باال جهت در رفتارها 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 به ریالاعتبار  روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 شوراها و هاتشکل از بهینه استفاده و گیری تشکل جهت نیاز مورد بسترهای آوردن فراهم 

 شگاهآموز در آموزیدانش هایتشکل تشکیل  تامااقد

 سیاسی و اجتماعی مختلف هایفعالیت در هنرجویان حضور جهت الزم بسترهای آوردن فراهم 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  نهادهاانتقادها و پیش
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 سازمانی برون هایمشارکت از گیریبهره و شناسایی 

 مدرسه امور در مشارکت جهت هاسازمان و نهادها هایمشارکت از استفاده  تامااقد

 و فرمانداری شهر،شهرداری، شورای محترم اعضای برای نامهدعوت ارسال ... 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 یادگیری های محیط ظرفیت از استفاده شرایط ایجاد 

 مراکز و کتابخانه با الزم ،هماهنگی فرهنگی های ها،کانون کتابخانه در حض   ور جهت ها هنرجور معرفی  تامااقد

 صنعتی هایشرکت و فرهنگی

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  سی وضعیت اجرابرر

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت اجتماعی و سیاسی

 راهبرد

 

 آموزشگاه هنرجویان و التحصیالنفارغ موثر ارتباط زمینه نمودن فراهم 

ستان التحصیالنفارغ انجمن اندازیراه  تامااقد ستمر ارتباط و هنر سبت در التحصیالنفارغ و هنرحویان م  هایمنا

 مختلف

 التحصیلفارغ هنرجویان مشاغل بانک هیهت 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 زیستی و بدنیساحت تربیت 

 راهبرد

 

 گیرد بکار خود زیستگاه سازیبه و حفظ برای را هایی حلراه سالم زیست محیط معیارهای شناسایی اب 

 (هنرجویان اجتماعی هایمرقبت نظام)آموزشگاه در نماد ملی طرح اجرای  تامااقد

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 لاعتبار به ریا روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 و فردی زندگی کیفیت بهبود برای را هاییجامعه،روش بهداش  ت و س  المت قبال در مس  ئولیت پذیرش با 

 گیرد بکار اجتماعی

 هنرجویان فراغت اوقات کردن هدفمند جهت در خدماتی ارائه  تامااقد

 زمان مدیریت و ای مشاوره خدمات ارائه 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 باشد زیست محیط سازی سالم و بدنی تربیت و سالم تفریحات سالمت، ارتقای هایبرنامه دنبال به 

 دهد قرار اولویت در را زیست محیط پاکسازی و کند شرکت محله و مدرسه در سالمت نظام هایبرنامه در  تامااقد

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری یدر طول سال تحصیل فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 حفظ به نس  بت را خویش هایزندگی،مس  ئولیت س  بک در بهبود هایبرنامه و ها طرح در مش  ارکت با 

 دهد انجام جامعه و خود،خانواده سالمت و خداوند هایآفرینده

 دهد انجام مدرسه از خارج و مدرسه در را محیطی زیست مسائل  تامااقد

 بردارد موثری هایگام بدنی تربیت و اخالقی تربیت جهت در 

 خانواده با ورزش 

 آموزشی تنمعاو مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 صادی فرهنگی عوامل سی و اجتماعی،اقت سمانی،روانی،اجتماعی توانایی و سالمت به تاثیرگذار سیا  و ج

 کند شناسایی را خود عنویم

 حوادت از پیشگیری و ایمنی آموزش  تامااقد

 شود ارئه طرحها و مسابقات در شرکت به مدرسه در الزم هاینظارت انجام 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 های مردمی مشارکت محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 یابد دست پایدار رفتاری الگوی به شایسته زندگی راهبردهای بکارگیری با 

 کند پیدا دست ایمدرسه برون و درونی اصالح به سالم زندگی سبک به آوردن روی به با  تامااقد

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی زمانی فرایندهای

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 سایی را خود هایتوانایی صادی فرهنگی های حوزه در پایدار رفتاری الگوی به و کند شنا  و ،اجتماعی،اقت

 یابد دست سیاسی

 سالمت سفیران مانند آموزیدانش هایتشکل قالب در شرکت  تامااقد

 ای مدرسه درون فرهنگی و ورزشی های انجمن در فعال شرکت 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 تبار به ریالاع روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 کند راشناسایی سالمت تاثیرگذار سیاسی و اجتماعی،اقتصادی فرهنگی عوامل 

 مدرسه در سالمت ارتقاع پوشش طرح در فعال حضور و شرکت  تامااقد

 قهرمان مدرسه قالب در ورزشی هایجشواره و مسابقات در حضور 

 کشور و ناحیه،استان ورزشی مسابقات در شرکت 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 6000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  رابررسی وضعیت اج

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 سایی سب های خود،رفتار حرکتی-جسمی هایتوانمندی و ها،نیازهاویژگی شنا  سطح ارتقاع جهت در منا

   دهد انجام الهی امانت عنوان به را خود بدنی های توانایی  سالمت

 زیست محیط حفظ جهت در کوشا پذیری مسئولیت  تامااقد

 ها بیماری و حوادث از پیشگیری جهت در آموزشی هایبرنامه اجرای 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 4000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 احت تربیت زیستی و بدنیس

 راهبرد

 

 و بررس ی را خود معنوی و جس می،روانی،اجتماعی س المت س طح س الم زندگی معیارهای ش ناس ایی با 

 کند انتخاب خود هویت بر دهیشکل برای را هاییروش

 هنرجویان به مسابقات و ها رویداد برگزاری وظایف از بخشی واگذاری  تامااقد

 دیگران و خود روحیه تقویت منظور به ورزشی های ترقاب و ها جشواره اجرای 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 بردراه

 

 کند انتخاب خود هویت به دهی شکل برای را هاییروش سالم زندگی معیارهای شناسایی با 

 ها استعداد هدایت و کشف و یابی استعداد  تامااقد

 استعدادیابی جامع برنامه اجرای 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 6000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 کند انتخاب خود هویت به دهیشکل برای را هاییسالم،روش زندگی سبک معیارهای به توجه با 

 هنرجو و معلم توسط آموزشی محتوای تولید  تامااقد

 ای مدرسه درون ورزشی المپیادهای رد حضور 

 صبحگاهی ورزش در شرکت 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 4000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 دنیساحت تربیت زیستی و ب

 راهبرد

 

 مدرسه امور اداره در هنرجویان مشارکت زمینه نمودن فراهم 

 مدرسه امور در مشارکت نحوه با هنرجویان آشنایی برای جلسات برگزاری  تامااقد

 هنرجویان از خود انتظارات برشمردن 

 مختلف امور در آموزشگاه مسئوالن با ماهنگیه 

 آموزشی تمعاون پیگیریمسئول  در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 مدرسه از خارج یادگیری محیط از استفاده شرابط ایجاد 

 صنعتی هایشرکت و فرهنگی مراکز و هاکتابخانه  تامااقد

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 مدرسه خارج و داخل در بهداشت ارتقای 

 هاآبخوری و بهداشتی هایسرویس جهت الزم بهداشت ملزومات تهیه و بهداشتی استانداردهای رعایت  تامااقد

 بوفه عملکرد بر نظارت و الزم آموزش 

 بهداشت کارشناسان از دعوت برای ریزی برنامه 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 10000000 اعتبار به ریال ند تامین منابعرو

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 آموزشگاه خارج و داخل در ایمن شرایط سازی فراهم 

 مایشیسر و ایمنی وسایل نظر از آموزشگاه سازی استاندارد  تامااقد

 نشانیآتش کپسول و اولیه های کمک جعبه تهیه 

 هنرجویان آگاهی جهت در هاییدوره برگزاری 

 فنی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 100000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  پیشنهادهاانتقادها و 
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 ساحت تربیت زیستی و بدنی

 راهبرد

 

 مدرسه در ورزش و بدنی تربیت توسعه 

  ورزشی حرکات صحیح هایروش آموزش  تامااقد

 ورزشی وسایل تهیه 

 ورزشی هایکانون تشکیل جهت ریزی برنامه 

 کشور و ناحیه،استان مسابقات در شرکت 

 پرورشی تمعاون گیریمسئول پی در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 6000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیباشناختی و هنری

 راهبرد

 

 کند خلق میاسال معیارهای به توجه با هنری و فرهنگی هنری،اثری ذوق و تخیل قدرت بکارگیری با 

 آموزشگاه سطح در فرهنگی،هنری هایکارگاه برگزاری  تامااقد

 فرهنگی و هنری هایهمایش برگزاری و ریزی برنامه 

 هنرجویان هایساخته دست از نمایشگاهی برگزاری و هماهنگی 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 1000000 ریال اعتبار به روند تامین منابع

  بررسی وضعیت اجرا

 

  انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیباشناختی و هنری

 راهبرد

 
 اسالمی شناختی زیبا موازین به توجه با فرهنگی و هنری آثار خلق 

 تامااقد
 تخصصی هایکارگاه اندازیراه 

 تربیتی فرهنگی هایکانون با یاپو و مستمر ارتباط برقراری 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیباشناختی و هنری

 راهبرد

 
 اسالمی شناسی زیبا موازین به توجه با فرهنگی و هنری اثری خلق 

 تامااقد
 کانون در روزه یک طرح اجرای 

 آموزشگاه در هنری و فرهنگی های کانون کردن پویا 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی رمحل تامین اعتبا 2000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
 

 

 

  



 ینادیبر سند تحول بن یاسحق دارا مبتن دیشه یهنرستان نمونه دولت یاتیبرنامه عمل
 1398-99سال تحصیلی 

100 

 ساحت تربیت زیباشناختی و هنری

 راهبرد

 

 سم قدرت از گیریبهره با سی ابعاد با را هنری فرهنگی اثر پردازی ایده و تخیل،تج شنا سالمی زیبا  ایران ا

 کند خلق

 تامااقد
 هنری اثر تولید در هنرجویان مشارکت 

 هنری هایحوزه در پردازی ایده و تخصصی کارگاه اریبرگز 

 آموزشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 هنری ساحت تربیت زیباشناختی و

 راهبرد

 

 خلق ایران اس   المی معیارهای به توجه با هنری و فرهنگی هنری،اثر رونق و تخیل قدرت از گیریبهره با 

 کند

 تامااقد

 کشور و منطقه،استان سطح در هنری و فرهنگی مسابقات در شرکت  

 جمهوررئیس مهر مثل پرسش ملی هایفراخوان در شرکت 

 موضوعی هایجشواره برگزاری 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی یندهای زمانیفرا

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 5000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
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 ساحت تربیت زیباشناختی و هنری

 راهبرد

 
 ورزشی و فرهنگی،هنری مسابقات و هاجشواره رد آنها موفقیت و هنرجویان مشارکت میزان 

 تامااقد

 هنری-فرهنگی مسابقات در شرکت جهت هنرجویان نمودن آماده 

 برتر هنرجویان از تقدیر برای ریزیبرنامه 

 حوزه این در کوشا همکاران از تقدیر برای ریزی برنامه 

 پرورشی تمعاون مسئول پیگیری در طول سال تحصیلی فرایندهای زمانی

 مشارکت های مردمی محل تامین اعتبار 20000000 اعتبار به ریال روند تامین منابع

 بررسی وضعیت اجرا
 

 

 انتقادها و پیشنهادها
 

 

 


