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مقدمه
پروژه مهر ،نماد مديريت است (برنامه ريزي ،سازماندهي ،هماهنگي ،راهبري و ارزشيابي).
پروژه مهر ،مظهر بهره وري است (كارايي و اثربخشي) و باالخره پروژه مهر نظارت با يك رويكرد انساني،
اسالمي ،اصالحي و مثبت است .رويكرد مچ گيري نيست.
روز اوّل مهر ،يك روز ملّي و نوروز دانش و آگاهي است .روز اوّل مهر ،خاصّ وزارت آموزش و پرورش
نيست بلكه متعلّق به همه مردم ايران است.
بر اين اساس ،انتظار مي رود كه در سال همدلي و همزباني ائمه محترم جمعه و جماعات و همه مسئولين نظام
جمهوري اسالمي ايران در سطح وزارتخانه ها و دستگاه ها ،همدل و همزبان با مسئولين وزارت آموزش و
پرورش در بازگشايي هرچه بهتر مدارس از تمام مساعي خويش بهره گرفته و براي هر يك از سئواالت زير،
پاسخي روشن و مستدل از شوراهاي برنامه ريزي و هماهنگي استان ها و مناطق آموزش و پرورش دريافت
دارند:
 آيا آماده سازي مدارس در حد الزم و كافي انجام پذيرفته است؟ آيا نيروي انساني متخصّص براي دوره هاي مختلف تحصيلي تأمين شده است؟ آيا دوره هاي آموزش تدريس كتب جديدالتاليف ضمن خدمت ويژه دبيران پايه نهم و آموزگاران پايهپنجم به خوبي برگزار شده است؟
 آيا ميزان جذب و هدايت تحصيلي دانش آموزان به ويژه درشاخه هاي فني و حرفه اي و كاردانشرضايت بخش بوده است؟
 آيا وضعيّت تجهيزات در مدارس و هنرستان ها به روزمي باشد؟ آيا مدارس به سامانه اطّالعات و ارتباطات و حسابداري متصل هستند؟ آيا سرانه مدارس به موقع واريز شده است؟ آيا دانش آموزان كتاب هاي درسي را دريافت كرده اند؟ آيا جذب و ثبت نام نوآموزان و دانشآموزان بدو ورود به دبستان ( 6سالهها) براي سال تحصيلي 59-59در شهرستان و منطقه كامل انجام شده است.
 -و ....
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ضرورت واهميّت
پروژه مهر به منظور ارتقاي كمّي و كيفي فعاليت هاي آموزش و پرورش در آستانه بازگشايي مدارس
و توفيق هرچه بيشتر در امر تعليم و تربيت ،مي تواند نقش كامالً مؤثر و مفيدي داشته باشد .زيرا شناخت
عيني مشكالت و تنگناهاي موجود واحدهاي آموزشي ،ضمن كاربرد به موقع تشويق با هدف بهينه سازي
عملكرد نيروي انساني و هدايت نظام دار برنامه ها در شروع سال تحصيلي ،تنها از طريق حضور فعّال مديران
كل ،معاونين و كارشناسان ستاد و صف وزارت آموزش و پرورش با همدلي و همزباني ساير مسئولين و
عوامل ذي نفوذ ساير دستگاه هاي قابل حصول است .بنابراين ،ضروري است كه پروژه مهر ،به عنوان اقدامي
سازنده ،مؤثر و سازمانيافته در هر سال تحصيلي براي آماده سازي مدارس صورت پذيرد .
هدف
برنامه ريزي به منظور فراهم نمودن زمينه هاي مناسب و تمهيد ساز و كارهاي الزم جهت بازگشايي
هرچه با شكوه تر مدارس به نحوي كه دانش آموزان براي ورود به مدرسه لحظه شماري كنند .لذا بر مديران
مدارس است كه به منظور شروع سال تحصيلي ،اقدامات مؤثري را در موارد گوناگون انجام دهند تا نقش و
خاطره اين روز بياد ماندني در اذهان دانش آموزان در طول سال تحصيلي به عنوان يك خاطره خوش باقي
بماند.

بخش اوّل  :فعّاليّت های ادارات كل استان ها
كليه مفاد این شيوه نامه با رعایت شيوه نامه ی شماره  4541مورخ  4951/4/49و شيوه نامه ی شماره
 59599مورخ  4951/5/41اجرایی گردد.
الف) تشكيل شورای پروژ ه مهر51

اين شورا به منظور برنامهريزي و هماهنگي كليه فعّاليّت ها و تمهيد مقدّمات بازگشايي مدارس بر اساس
پنج محور سازماندهي ،تعمير و تجهيز ،توجيه و تبليغ و اطالع رساني ،تأييد صالحيّت ،نظارت و ارزيابي
تشكيل ميگردد.
اعضاء شورای پروژه مهر استان

 مدير كل :رئيس شورا؛ معاون توسعه مديريت و پشتيباني :نائب رئيس شورا و مسئول كارگروه تعمير و تجهيز؛ معاون آموزش متوسطه :دبير شورا؛ -معاون پژوهش و برنامهريزي :مسئول كارگروه سازماندهي؛
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 رئيس اداره ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات :مسئول كارگروه نظارت و ارزيابي؛ رئيس اداره روابط عمومي  :مسئول كارگروه توجيه ،تبليغ و اطالع رساني؛ رئيس اداره حراست :مسئول كارگروه تاييد صالحيّت؛ رئيس اداره امور اداري و تشكيالت :عضو شورا؛ مدير كل نوسازي  :عضو شورا؛ معاون آموزش ابتدايي :عضو شورا؛ معاون پرورشي و فرهنگي :عضو شورا؛ معاون تربيت بدني و سالمت  :عضو شورا؛ مدير توسعه مشاركتهاي مردمي :عضو شورا؛ مدير گزينش :عضوشورا؛ مدير آموزش و پرورش استثنايي  :عضوشورا؛ معاون سواد آموزي استان  :عضو شورا؛ يك نفر از رؤساي مناطق آموزش و پرورش  :عضو شورا؛ رئيس اداره تكنولوژي و گروههاي آموزشي معاونت ابتدايي و متوسطه  :عضو شورا .وظایف شورای پروژه مهر

 برنامه ريزي و تعيين فعّاليّت هاي استان در راستاي سياستگذاري هاي پروژه مهر ستاد مركزي پروژهمهر؛
 تنظيم دستور جلسه براي كارگروه هاي پنجگانه؛ پي گيري مصوّبات جلسه براي كارگروه هاي پنجگانه؛ نظارت براجراي بهينه فعّاليّت هاي پروژه مهر در ادارات تابعه و مدارس دولتي و غيردولتي زيرپوشش؛
 تاييد گزارش نهايي از فعّاليّت هاي پروژه مهر 59توسط دبيرشوراي استان جهت ارسال به وزارتمتبوع .
وظایف دبير شورا

 برگزاري جلسه هاي شورا جمعاً  3مورد ؛ تنظيم دستور جلسه براي شورا؛ تنظيم صورت جلسه براي شورا؛ پي گيري مصوّبات جلسه براي شوراي استان؛ تهيه گزارش نهايي از فعاليت هاي پروژه مهر 59استان و ارسال به دبيرخانه پروژه مهر وزارت متبوع .زمان تشكيل جلسات شورا پروژه

 شروع به كار شورا از پانزدهم تير ماه  59لغايت پانزدهم مهرماه  59مي باشد.3

ب) تشكيل كارگروه ها
 -4كارگروه سازماندهی

اين كارگروه به منظور حسن اجراي فعّاليّت هاي مربوط به سازماندهي تشكيل مي گردد و وظايف آن به
شرح زير مي باشد :
* شرح وظایف

 رعايت مفاد شيوه نامه ي ساماندهي ثبت نام دانش آموزان و نوآموزان سال تحصيلي آينده ؛944/19722مورخ 59/1/25
 اجراي شيوه نامه ي نقل و انتقاالت ؛ انجام موارد تفاهم نامه توسعه سنواتي ؛ ساماندهي و توزيع نيروي انساني در سطح استان ؛ ساماندهي انتصاب مديران ؛ برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت ؛ تغذيه اطّالعات سيستم بكفا براساس آخرين تغييرات ؛ تعيين تراكم دانش آموزي و ابالغ آن به مناطق ؛ ساماندهي عملكرد منطقه يا شهرستان در تعيين تكليف مجتمع هاي روستايي و عشايري ساماندهي عملكرد منطقه يا شهرستان در فرآيند شناسايي كودكان الزم التعليم و تكميل پوشش تحصيلي وپوشش حد اكثري دوره پيش دبستاني
 ساماندهي سنجش آمادگي تحصيلي و سالمت كودكان بدو ورود به دبستان اولويّت چينش مدارس در نوبت صبح ( و در دوره ابتدايي اولويّت چينش مدارس در دورة ابتدايي بارعايت اجراي نظام  )3-3؛
 تشكيل جلسه هاي ماهانه و ارائه گزارش به دبيرشوراي پروژه مهراستان .* اعضاء كارگروه سازماندهی

 معاون پژوهش و برنامه ريزي :مسئول كارگروه؛ مسئول طرح و برنامه :دبيركارگروه ؛ معاون توسعه مديريت و پشتيباني :عضو كارگروه؛ رئيس اداره امور اداري و تشكيالت :عضو كارگروه؛4

 نمايندگان تام االختيار معاونين (پرورشي و فرهنگي ،تربيت بدني و سالمت ،متوسطه و ابتدايي ،استثنايي،نهضت سواد آموزي) :عضو كارگروه؛
 نماينده مدير مشاركت هاي مردمي  :عضو كارگروه؛ نمايندگان تام االختيار ادارات ارزيابي عملكرد و حراست :عضو كارگروه؛ كارشناس مسئول عشاير  :عضو كارگروه؛ -5كارگروه تعمير و تجهيز

اين كارگروه در جهت آماده سازي مدارس دولتي و غيردولتي براي سال تحصيلي جديد تشكيل و وظايف
آن به شرح زير مي باشد .در ضمن ،ستاد مركزي پروژه مهر انتظار دارد كه در سال جاري توجه به تعمير و
تجهيز مناطق روستايي و عشايري  ،مراكز مستقل ،كالس هاي چند پايه  ،كالس هاي ضميمه پيش دبستاني
و كالس هاي استثنايي نيز در اولويّت قرار داده شوند.
* شرح وظایف

 آماده سازي فضاي فيزيكي و كالبدي مدارس و تأمين فضاي الزم جهت استقرار كالس  ،كارگاه ها ،آزمايشگاه ،نماز خانه و اماكن و تجهيزات ورزشي و ...
 تأمين و تجهيز آزمايشگاها به تفكيك موضوعي -كارگاهها ،كتابخانه ها و وسايل ورزشي پي گيري امور مربوط به اتمام تعميرات اساسي و پروژه هاي نيمه تمام (نوسازي و خيّرساز)؛ تعمير و بهسازي وسايل مستعمل (حتّي المقدور با مشاركت هنرستانهاي فني و حرفه اي و كاردانش)؛ تهيّه آمار دقيق دانش آموزي به تفكيك دوره هاي تحصيلي به منظور دريافت بسته آموزشي و ارسال بهموقع به سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي؛
 توزيع به موقع بسته هاي آموزشي با هماهنگي سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي؛  -تهيّه تجهيزات و وسايل آموزشي و كالس هاي آمادگي؛ تامين و تجهيز مدارس به امكانات آزمايشگاه ها به تفكيك موضوعي و وسايل مورد نياز فعّاليّت هايبهداشتي و پرورشي و ورزشي؛
 تمهيد مقدّمات جهت انجام تعميرات جزئي در مدارس؛ تخصيص اعتبار الزم به مدارس درخصوص هزينه هاي بازگشايي؛ استفاده از مشاركت نهادها ،ارگان ها و مردم جهت تجهيز و آماده سازي مدارس و مراكز مستقل و كالسهاي ضميمه و آموزش پيش دبستاني؛
 برنامه ريزي جهت جمع آوري وسايل اسقاطي مدارس؛ تشكيل جلسه هاي ماهانه و ارسال صورت جلسه ها براي دبيرشوراي پروژه مهر استان .5

اعضاء كارگروه تعمير و تجهيز

 معاون توسعه مديريت و پشتيباني :مسئول كارگروه؛ رئيس اداره تداركات :دبيركارگروه؛ معاون مدير كل نوسازي  :عضوكارگروه؛ رئيس اداره بودجه :عضوكارگروه؛ رئيس اداره تكنولوژي آموزشي و گروه هاي آموزشي (معاونت ابتدايي و متوسطه)  :عضوكارگروه؛ نماينده اداره كل نوسازي  ،توسعه و تجهيز مدارس  :عضوكارگروه؛ نماينده مدير مشاركت هاي مردمي :عضوكارگروه؛ نماينده توزيع كتب درسي :عضوكارگروه؛ نماينده معاون تربيت بدني و سالمت :عضوكارگروه؛ نماينده معاون پرورشي و فرهنگي :عضوكارگروه؛ نماينده معاون آموزش استثنايي :عضوكارگروه؛ معاون آموزش عشاير :عضوكارگروه؛-9كارگروه توجيه ،تبليغ و اطالع رسانی

كليه فعّاليّت هاي فرهنگ سازي كه آمادگي هاي الزم را براي بازگشايي مطلوب مدارس ايجاب مي نمايد به
عهده اين كارگروه مي باشد.
* شرح وظایف

 پوشش خبري مناسب با هدف آشنا كردن دانش آموزان و اوليا از نحوه ثبت نام -از طرق ممكن مانندصدا و سيما ،توليد بَنر ،چاپ پوستر و . . .
 تهيه بَنر ،پالكارد ،تراكت و ارسال آن به مناطق ( جهت نصب در مدارس و ميادين شهر)؛ هماهنگي با مسئولين آموزش و پرورش جهت حضور در نماز جمعههاي محلي به عنوان سخنران قبل ازنماز؛
 دعوت از خانواده شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،مسئولين شهري ،محلّي جهت حضور در مراسم بازگشايي؛ برنامه ريزي و تمهيد مقدمات جهت گرامي داشت هفته دفاع مقدّس روز نيايش (عرفه) و برپايي اعياد قربانو غدير بر اساس بخشنامه هاي صادره از طرف مراجع ذي صالح؛
 برپايي نمايشگاه ( كتاب ،عكس ،پوستر ،دستاوردهاي دانشآموزان و معلمان و )...؛6

 هماهنگي جهت ارسال پيام مقام عالي وزارت ،مديركل استان و رؤساي مناطق تابع از طريق سايت به كليهمدارس؛
 تشكيل جلسه هاي هفتگي و پي گيري نحوه اطالع رساني به معلّمان – اوليا دانش آموزان در خصوصساماندهي نيروي انساني ،وضعيّت ثبت نام و توجيه آيين نامه هاي جديد ارسالي .
* اعضاء كارگروه توجيه  ،تبليغ و اطالع رسانی

 رئيس اداره روابط عمومي  :مسئول كارگروه؛ كارشناس روابط عمومي :دبيركارگروه ؛ مسئول فعّاليّت هاي گروهي  :عضوكارگروه؛ رئيس اداره فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه  :عضوكارگروه . -1كارگروه تأیيد صالحيت

اين كارگروه مسئوليت تأييد صالحيّت افراد را به شرح زير بر عهده دارد:
 تأييد صالحيّت نيروي جديد االنتصاب؛ تأييد صالحيّت و ساماندهي سرايداران؛ تأييد صالحيّت افراد مشمول تقديرنامه ( پروژه مهر) ؛ تشكيل جلسه هاي ماهانه و ارسال صورت جلسه ها به دبيرشوراي پروژه مهر استان .اعضاء كارگروه

 رئيس اداره حراست  :مسئول كارگروه ؛ كارشناس مسئول پرسنلي اداره حراست :دبير كارگروه؛ مدير گزينش :عضوكارگروه؛ كارشناس مسئول فيزيكي  :عضوكارگروه؛ -9كارگروه نظارت و ارزیابی

اين كارگروه بر روند كلّي اجراي پروژه مهر نظارت مستقيم دارد كه وظايف آن به شرح زير ميباشد :
* شرح وظایف

 نظارت بر ثبت نام نوآموزان و دانش آموزان؛ نظارت بر نقل و انتقاالت معلّمان؛7

 نظارت بر رعايت آيين نامه انتصاب افراد به خصوص مديران مدارس و معاونين مدارس و واحدهايآموزشي ؛
 نظارت بر صدور ابالغ براي كليه كاركنان تا  29مرداد ماه؛ نظارت بر امور صورت گرفته كارگروه ها جهت اطّالع از اجراي مطلوب و بهينه ي برنامه ها وفعّاليّت ها؛
 تهيّه و تدوين برنامه بازديد از مراسم بازگشايي مدارس ( روز غنچه ها ,روز شكوفهها ،و روز جوانهها سه شنبه مورخ 59/6/32و بازگشايي مدارس روز چهارشنبه مورخ )59/7/2
 تهيّه ،تدوين و استخراج نتايج بازديد توسط گروه ارزياب استاني از مراسم بازگشايي براساس فرمهاي تدوين شده مربوط؛
 تجزيه و تحليل فعّاليّت هاي پروژه مهر59در دو بخش ادارات ،مدارس دولتي و غيردولتي و تنظيم وارسال گزارش آن به دبير شوراي پروژه مهر استان؛
 نظارت بر سامانه بكفا و ابالغ عنوان پست هاي تعلق گرفته به هر آموزشگاه مطابق با آمار دانشآموزي ثبت نام شده در سامانه سناد به مديران مدارس .
اعضاء كارگروه

 رئيس اداره ارزيابي عملكرد  :مسئول كارگروه ارزيابي؛ كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد :دبيركارگروه؛ كارشناس مسئول پاسخگويي به شكايات :عضوكارگروه؛ كارشناسان اداره ارزيابي عملكرد :عضوكارگروه؛ كارشناس مسئول مدارس و مراكز غير دولتي  :عضو كارگروه؛-

رييس اداره سنجش  :عضو كارگروه؛

 -نمايندگان معاونت هاي آموزشي :عضوكارگروه .

بخش دوّم  :فعّاليّت های ادارات تابع
الف) تشكيل شوراي پروژه مهر  59در مناطق تابع همانند ادارات كل صورت مي پذيرد .با اين تفاوت كه
معاون توسعه مديريت و پشتيباني مناطق عالوه بر مسئوليت كارگروه تعمير و تجهيز مسئوليت كارگروه
انتصابات مديران را به شكل زير به عهده دارند .
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كارگروه انتصابات

اين كارگروه مجري بخشنامه انتصاب مديران و معاونان واحدهاي آموزشي و پُست هاي اداري ميباشد.
* شرح وظایف

 اعالم نتايج ارزيابي از فعّاليّت ها؛اجراي بخشنامه انتصاب مديران و معاونان واحدهاي آموزشي؛ اجراي بخشنامه انتصاب اداري؛ اعالم نتيجه به شوراپروژه مهراستان جهت اقدامات مقتضي .اعضاءكارگروه

معاون توسعه مديريت و پشتيباني :مسئول كارگروه؛
مسئول امور اداري :دبيركارگروه؛
مسئول ارزيابي عملكرد :مسئول ارزيابي از فعّاليّت هاي مديران و اعالم نتايج آن به كارگروه  :عضوكارگروه؛
معاونين آموزشي (ابتدايي  ،متوسطه) ،پرورشي و فرهنگي و تربيت بدني و سالمت  :عضوكارگروه؛
معاون پژوهش برنامه ريزي و نيروي انساني :عضوكارگروه؛
كارشناس مسئول مدارس و مراكز غيردولتي :عضوكارگروه؛
مسئول اداره حراست :عضوكارگروه .
ضمناً اعضاءكارگروه ارزیابی در مناطق به شرح زیر میباشند:

كارشناس مسئول ارزيابي عملكرد :مسئول كارگروه ارزيابي؛
كارشناس يا كاردان ارزيابي عملكرد :دبيركارگروه؛
نماينده مدير مشاركت هاي مردمي :عضو كارگروه؛
نمايندگان مديران دورههاي تحصيلي :عضو  ,دونفر از مديران مدارس ترجيحاً يك خانم و يك آقا:
عضوكارگروه؛
مسئول سواد آموزي شهرستان /منطقه :عضوكارگروه؛
افرادي كه در طي سال تحصيلي به عنوان راهنماي آموزشي با اداره ارزيابي عملكرد همكاري داشتند:
عضوكارگروه .
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بخش سوّم :فعّاليّت های مدارس
تشكيل شورای بازگشایی مدارس مهرماه سال 4951

اهداف شورا  :آمادهسازي ،زيباسازي -شاداب سازي جهت برگزاري جشن بازگشايي مدارس به نحوي كه
منظور شاداب سازي فقط آراستگي ظاهر نباشد بلكه به شيوه ارتباط دانش آموزان با مربّيان و معلّمان و
بالعكس نيز پرداخته شود .
اعضاءشورا

مدير مدرسه  :رئيس شورا؛
معاون آموزشي  :دبير شورا؛
ساير معاونان :عضو شورا؛
نماينده معلّمان :عضوشورا؛
خدمتگزار و سرايدار :عضوشورا؛
اعضاي انجمن اوليا مربيان :عضوشورا؛
اعضاي شوراي دانش آموزي :عضوشورا؛
معلّم تربيت بدني و مراقب سالمت  :عضوشورا؛
وظایف شورا

 تهيّه تقويم زمان بندي و اولويّت كاري جهت آماده سازي ،ثبت نام دانش آموزان ونوآموزان وبازگشايي مدارس؛
 تشكيل شوراي معلّمان در هفته قبل از شروع سال تحصيلي؛ تنظيم برنامه هفتگي مدرسه و توزيع آن در بين دانش آموزان روز اوّل مهرماه؛ دريافت ابالغ و تحويل برنامه كاري همكاران قبل از شروع سال تحصيلي؛ تهيّه و تنظيم تقويم اجرايي ساالنه مدرسه؛ برگزاري جشن بازگشايي مدرسه (دعوت و تقدير از خانواده هاي معظّم شهدا ،جانبازان ،ايثارگران،بازنشستگان سال قبل ،مسئولين شهري و محلّي ،دانش آموزان ساعي و برتر در زمينه هاي
فرهنگي،آموزشي ،پرورشي – ورزشكاران و دانش آموزان ساعي وبرتر در زمينه و ورزشي و ). . .؛
 بزرگداشت هفته دفاع مقدّس روز نيايش (روز عرفه) با توجه به شرايط سني و پايه تحصيليدانشآموزان (برگزاري نمايشگاه؛ دعوت از نيروي انتظامي و ). . .؛
 برگزاري مسابقات مختلف علمي ،فرهنگي ،ورزشي و بهداشتي ). . .؛ اجراي برنامه هاي شاد و متنوّع آموزشي (با محوريّت اعياد قربان تا غدير و آموزش سالمت)؛10

 تمهيدات الزم در خصوص برگزاري اجراي هماهنگ ورزش صبحگاهي با راديو ورزش؛ تزيين واحدهاي آموزشي جهت ورود دانش آموزان در روز بازگشايي؛ نصب و برافراشته نمودن پرچم جمهوري اسالمي ايران به شكلي زيبا كه نشان از اقتدار ملّتيشهيدپرور باشد( .برگزاري مراسم پرچم)؛
 آماده سازي سامانه صوتي و تجهيزات مربوط در مدرسه؛ استقبال از دانش آموزان (تهيّه دروازه قرآن ،اسپند دود كردن ،اهداء شاخه گل)؛ زيباسازي درب ورودي ،تابلو مدرسه (ورودي ها ،راهروها ،نصب آينه ،مشخص نمودن محلتبليغات،ديوارنويسي.)......
بهسازي فضاهاي نمازخانه ،كتابخانه و اتاق بهداشت و مشاوره و پايگاه تغذيه سالم آبخوري سرويس
هاي بهداشتي و فضا هاي ورزشي؛
 بهسازي دفاتر مدارس و رنگ آميزي كالس ها و استفاده از پرده هاي الوان با توجه به روانشناسيرنگ ها؛
 ايجاد ف ضاي سبز و محوطه سازي (ساخت آب نما ،نصب نيمكت ،سطل هاي زباله همراه با كيسهزباله و اجراي طرح حياط پويا در مدارس با اشكال و رنگهاي متفاوت ،استفاده از گلدان ،نصب
تخته سياه ،ميز نشريات و نصب تلفن عمومي و)...؛
 برنامه ريزي به منظور احياء هويّت فرهنگي (شناسايي مكان هاي تاريخي و شخصيت هاي علمي،مذهبي ،و ورزشكاران و نخبگان ورزشي محل سكونت دانش آموزان و برگزاري مسابقات و بازديد از
موزه ها و ارائه تحقيقات توسط دانش آموزان در طي سال تحصيلي) ؛
 نصب قاب شرح زندگي نامه شهيد ،خيّر مدرسه ساز ،دانشمندان و  ...براي واحدهاي آموزشي كه بهنام آن بزرگواران مدرسه نامگذاري شده است؛
 -نصب تهويه ،آينه ،پيام هاي بهداشتي ،رخت آويز ،تأمين آب گرم-

صابون مايع در سرويس هاي

بهداشتي ،استفاده از سطل هاي زباله درب دار به همراه كيسه زباله و نظافت سرويس هاي بهداشتي
با استفاده از مواد ضدّعفوني كننده ؛
 جداسازي آبخوري ها از سرويس بهداشتي و نصب مخازن موقت نگهداري آب آشاميدني استاندارددر مناطق داراي مشكل آب (اجراي بخشنامه  121319مورخ )51/24/26
 بهسازي پايگاه تغذيه سالم مدرسه (نصب شير آب ،توزيع مواد خوراكي مجاز ،دارا بودن كارتصحّت سالمت و لباس سفيد براي فروشنده ،رنگ آميزي داخل و خارج پايگاه تغذيه سالم مدرسه
حتّي االمكان رنگ آميزي قابل شست و شو و رعايت كامل اصول بهداشتي ) نصب ليست اقالم
مجاز و پيام هاي بهداشتي – تغذيه اي؛
 بهسازي و تجهيز آزمايشگاه ،كارگاه ،سايت رايانه – فضاي ورزشي روباز و سر پوشيده؛11

 تهيّه لوحه ها و بسته هاي آموزشي -كيت ها  -وسايل كمك آموزشي به تناسب كتب درسي جديدمورد نياز مدرسه -كانون هاي ورزشي و فضاهاي ورزشي مدارس؛
 تهيه تجهيزات  -امكانات ورزشي و بهداشتي؛ تدوين و تنظيم برنامه هفتگي درسي دانش آموزان و ارائه آن در روز اوّل مهر به دانش آموزان؛ نصب زنگ مناسب با آهنگ ماليم؛ خط كشي محوطه و زمين هاي ورزشي و اجراي طرح حياط پويا – نصب ميله پرچم المپياد ورزشييدرون مدرسه اي؛ – آماده سازي فضا جهت برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي؛
 تهيّه پوشاك و لوازم التحرير با همكاري انجمن اوليا مربّيان براي دانش آموزان نيازمند؛ بهسازي وسايل گرمايشي و سرمايشي مدارس؛ تمهيد مقدمات براي هوشمند سازي كالسهاي درس؛ كمك گرفتن از نيروهاي انتظامي در جهت امنيّت خيابان هاي اطراف مدرسه خصوصاً در زميان ورودو خروج دانش آموزان ؛
 تبصره :براي مناطق روستايي و مناطق كم برخوردار و محروم  ،جشن بازگشايي مدارس در شروعسال تحصيلي به صورت منطقه اي و يا استاني طراحي و برگزار شود و لذا اين جشن صرفاً محدود به
آماده سازي مدارس شهري و برخوردار از امكانات نگردد .

نحوه ارزشيابی از فعاليت های پروژه مهر 51
طبق روال هر ساله گروه ارزياب در سطح ستاد ،ادارات كل و مناطق تابعه تشكيل و در روز جشن
غنچه ها  ،شكوفه ها و اوّل مهر در ادارات كل ،ادارات ومدارس حضور يافته و براساس فرم هاي پيوست
نتايج ارزيابي تعيين و ادارات كل و مناطق تابعه برتر مشخص و معرفي خواهند شد .در ضمن ضروري
است فرم هاي ارزيابي همراه شيوه نامه به تمامي واحدهاي آموزشي ارسال گردد.
براي حصول اطمينان از دستيابي به اهداف تعيين شده و شرح وظايف مندرج در شيوه نامه پروژه مهر از
محتواي برنامه هاي اجرا شده و شيوه عملكرد عوامل  ،از طريق مراجع ذي صالح در طول اجراي پروژه مهر
ارزشيابي به عمل خواهد آمد .
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فرم بازدید عملكردشورای پروژه مهر سال تحصيلی4951-59
اداره كل و ادارات تابع آموزش و پرورش .....

ردیف

6
7
8

شماره  2ميانگين امتياز درج گردد)
عملكرد كارگروه توجيه ،تبليغ و اطالع رساني (بر اساس
نمون برگ شماره  3ميانگين امتياز درج گردد)
عملكرد كارگروه تأييد صالحيّت (بر اساس نمون برگ
شماره  4ميانگين امتياز درج گردد)
عملكرد كارگروه نظارت وارزيابي(بر اساس نمون برگ
شماره  5ميانگين امتياز درج گردد)
ارسال شيوه نامه بخشنامه و فرم هاي ارزيابي

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

نمونه شيوه نامه ،بخشنامه ها

نحوه تعامل و جذب مساعدت هاي بخش هاي دولتي ،
خصوصي

مساعدت هاي مادي و نقدي و ...

ها و بازگشايي  -نحوه برگزاري جشن غنچه هاو شكوفه ها
و بازگشايي مدارس

11

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

مكاتبات

تهيه و تنظيم برنامه بازديد از روز جشن غنچه ها شكوفه
9

عا لی ()9

5

عملكرد كارگروه تعمير و تجهيز(بر اساس نمون برگ

بسيار خوب ()1

4

ميانگين امتياز درج گردد)

خوب ()9

3

عملكرد كارگروه سازماندهي(بر اساس نمون برگ شماره 1

متوسط ()5

2

عملكرد جلسات متشكّله شوراي پروژه مهر

ضعيف ()4

1

مالك های ارزیابی

مستندات قابل رؤیت در روز بازدید

طرح ها و ابتكارات صورت گرفته در راستاي پروژه مهر
جمع كل

صورت

گرفته

ليست

و

برنامه و ليست بازديد – بخشنامه ها و
برگزاري نمايشگاه
حداقل دو طرح و ابتكار ثبت شود
امتياز نهايي :
كارگروه ارزیابی پروژه مهر51
وزارت آموزش و پرورش
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فرم بازدید از نحوه فعا ليّت های شورای بازگشایی واحدهای آموزشی
اداره آموزش و پرورش  .................................................در سال تحصيلی4951-59
نام مدرسه  ............................:دوره تحصيلي  ............................:شماره تلفن ........................... .:نام و نام خانوادگي مدير مدرسه  .............................. :نوبت ..

ردیف

عالی

مالك های ارزیابی

1

برنامه ريزي مفيد و قابل اجرا از طريق تشكيل جلسات براي اجراي مطلوب پروژه مهر

2

صدور ابالغ داخلي براي اعضاي شوراي بازگشايي و تقسيم وظايف

()9

بسيار
خوب
()1

خوب

متوسط

ضعيف

()9

()5

()4

كيفيّت و بهداشت عمومي واحد آموزشي (رعايت نكات ايمني در سيستم گرمايشي و سرمايشي طبقق بخشقنامه
3

 228139مقام عالي وزارت -كپسول اطفا ء حريق داراي تاريخ شارژ -جعبقه ي كمق

هقاي اوليقه در مقدارس)

جداسازي سرويس هاي بهداشتي از آبخوري و لوله كشي صابون مايع
زيباسازي و رنگ آميزي و شعار نويسي ديوار هاي بيرون و داخل ،درب ورودي ،سقالن هقا ،دفقاتر ،كقالس هقا-
آبخوري – سرويس هاي بهداشتي – فضاهاي آموزشي – درج پيام هقاي بهداشقتي و سقالمت و  ....و اسقتفاده از
4

پرده هاي الوان با توجه به روانشناسي رنگ ها ايجاد فضاي سبز ،قرار دادن نيمكت ،سطل زباله درب دار با كيسقه
زباله ،تلفن عمومي ،ميز نشريات با محتواي پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي – پرورشي و فرهنگي – سقالمت و
تربيت بدني...

5

نصب زنگ مناسب با صدايي ماليم و نصب پرچم جمهوري اسالمي ايران كه نشانه اقتدار مدرسه مي باشقد ،نصقب
تابلوي مدرسهو نصب ميله پرچم المپياد ورزشي درون مدرسه اي – سيستم صوتي مناسب
بهسازي و تجهيز فضاهاي نمازخانه ،كتابخانه( گسترش فرهنگ پژوهش) ،اتقا مشقاوره و پايگقاه تهذيقه سقالم
مشاوره -اتا بهداشت و پايگاه سالمت -فضاهاي ورزشي – سرويس هاي بهداشتي – آبخوري – ساماندهي نصب
تابلو مدرسه بطوري كه در هنگام ورود احتمالي ماشين هاي آتش نشاني مشكلي ايجاد نگردد .بهسازي و تجهيقز

6

اتا ورزش؛ خط كشي محوطه و ايمن سازي وسايل و فضا هاي ورزشي– انجام تمهيدات اجراي طرح حياط پويا (
رعايت فاصله از موانع نظير سكّوها – باغچه ها و ...و تجهيز ميله هاي ورزشي به روكش مقواد نقرم و  )....و فضقاي
مناسب براي برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي انجام امور تبليهي و ساماندهي تقابلو اعالنقات بقا رويكقرد
شاداب سازي و آموزش سالمت و مهارت هاي پيشگيرانه از آسيب هاي اجتماعي و تحرك بدني

7
8

تمهيدات الزم جهت برگزاري نماز جماعت  -تالوت قرآن و آشنايي با سيره و روش زندگي ائمه اطهار به عنوان واالترين الگوي زندگي
بهسازي و تجهيز آزمايشگاه ،كارگاه ،سايت و ارتقاي رايانه ها و  ...تهيه كيت هاي كمك آموزشي و بسته هاي آموزشي مورد نياز
مدرسه در جهت هوشمند سازي و فن آوري اطالعات و ارتقاي سطح علمي و آموزشي دانش آموزان – تهيّه بانك سؤاالت در مدرسه

9

تمهيدات برگزاري اجراي هماهنگ ورزش صبحگاهي با راديو ورزش در جهت سالمت جسمي و رواني دانش آموزان

11

استفاده مدرسه از سامانه ي اموال مدارس كشور

11

استفاده مدرسه از سامانه ي حسابداري مدارس كشور

12

تهيّه و تنظيم و توزيع برنامه هفتگي به دانش آموزان در روز اوّل مهر

13

تهيّه و تنظيم برنامه عملياتي و تقويم اجرايي ساالنه

14

تهيه پوشاك و لوازم تحرير با همكاري انجمن اوليا و مربّيان براي دانش آموزان نيازمند

15

پلمب و بسته شدن دفاتر امتحانات – آمار – ليست دبيران و .......

16
17

دعوت از مسئولين اداري  ،محلي ،بازنشستگان سال قبل ،خانواده شهدا  ،جانبازان و آزادگان در مراسم بازگشايي
و مشاركت پررنگ اولياي دانش آموزان – ورزشكاران و...
برگزاري مراسم جشن غنچه ها  -شكوفه ها (مقطع ابتدايي -پايه اوّل ) جشن جوانه ها (متوسطه اوّل – پايه اوّل)و
برگزاري جشن بازگشايي مدارس و شروع سال تحصيلي براي تمامي دانش آموزان( در تمام مقاطع و تمام مدارس)

18

تمهيدات و تدابير واحد آموزشي در جهت ارائه خدمات سواد آموزي همچنين تالش در جهت جذب اوليا بي سواد دانش آموزان

19

بزرگداشت هفته دفاع مقدس (برگزاري نمايشگاه ،كتاب و  )...روز نيايش و تبليهات الزم اعياد قربان تا غدير

21

ابتكارات مدرسه در راستاي اجراي بهينه پروژه مهر 94

جمع امتياز:

نام و نام خانوادگی ارزیاب و امضا:

14

نمون برگ شماره :4

ارزیابی عملكرد ك ارگروه سازمان دهی استان .....................منطقه............
مقياس ارزیاب
ردیف

مالك های ارزیابی

عالي

بسيار

خوب

متوسط

ضعيف

مستندات موردنياز جهت

()5

خوب

() 3

()2

()1

ارزیابی

() 4

1

2

3

ساماندهي ثبت نام دانش آموزان و نوآموزان(سناد)
انجام نقل و انتقاالت طبق شيوه نامه و صدور ابالغ ها تا
قبل از بازگشايي مدارس)

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده،
فرم هاي نقل و انتقاالت و سيستم
بكفا

ساماندهي و توزيع نيروي انساني حداكثر تا پايان تيرماه
(مرداد ماه) به همراه صدور ابالغ توسط مناطق ذي ربط

اقدام شده

(جديداإلستخدام و مديران جديداإلنتصاب) به ويژه
دبيران پايه نهم و آموزگاران پايه پنجم ( از طريق
بسته هاي حمايتي و كتب جديد التأليف دوره ابتدايي)

5

فرم هاي ثبت نام

ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات

برنامه ريزي و اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت
4

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده،

تغذيه اطالعات سيستم بكفا براساس آخرين تغييرات

بررسي عناوين و ساعات دوره ها،
تعداد افراد شركت كننده،
صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده
ابالغ ها ،صورت جلسات ،مصوّبات
اقدام شده

رعايت تراكم دانش آموزي و ابالغ آن به مناطق براساس
6

تراكم اعالم شده از سوي معاونت توسعه مديريت وزارت

صورت جلسات مصوّبات اقدام شده

متبوع
7
8

اولويت چينش مدارس در نوبت صبح (و مدارس ابتدايي
با الويّت )3-3
تشكيل جلسات ماهانه و ارائه گزارش به دبير شوراي پروژه
مهر

صورت جلسات مصوبّات اقدام شده
صورت جلسات مصوّبات اقدام شده

اجراي دقيق تفاهم نامه منعقده بين ادارات كل با وزارت
9

متبوع و پي گيري سياست هاي ابالغي(همچنين تفاهم
نامه بين ادارات و مناطق) ميزان توجه به مفاد تفاهم

صورت جلسات مصوّبات اقدام شده

نامه و رعايت آن در برنامه هاي استان
جمع كل

امتياز نهايي:

15

نمون برگ شماره :5

ارزیابی عملكرد كارگروه تعمير و تجهيز استان .....................منطقه............
مقياس ارزیاب
ردیف

مالك های ارزیابی

عالي

بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف

()5

() 4

() 3

()2

()1

مستندات موردنياز جهت
ارزیابی

آماده سازي فضاي فيزيكي و كالبدي مداس و تامين فضاي الزم
جهت استقرار كالس -كارگاه ها -آزمايشگاه – نماز خانه و
1

فضاهاي ورزشي – سرويس هاي بهداشتي – آبخوري _پايگاه
تغذيه سالم – اتاق بهداشت – كانون هاي ورزشي – فضاهاي

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده،

م ناسب براي برگزاري المپياد ورزشي درون مدرسه اي -حياط
پويا . . .
2
3
4
5
6
7

پي گيري امور مربوط به اتمام تعميرات اساسي و پروژه هاي

صورتجلسات ،مصوّبات اقدام شده،

نيمه تمام (نوسازي و خيرساز)و تعميرات جزئي
تعمير و به سازي وسايل مستعمل حتي المقدور با مشاركت
مدارس فني و حرفه اي و كاردانش
توزيع به موقع كتب درسي و كتب راهنماي معلم و ساير اجزاي
بسته هاي آموزشي
تهيه وسايل آموزشي و كمك آموزشي
تجهيز مدارس به وسايل ورزشي و بهداشتي و پرورشي و ورزش
صبحگاهي
تجهيز مدارس به سيستم هاي نرم افزاري مثل سيستم
حسابداري و مالي

صورتجلسات ،مصوّبات اقدام شده

مكاتبات صورت گرفته
ليست خريد تجهيزات و نحوه توزيع
در مدارس
ليست خريد تجهيزات و نحوه توزيع
در مدارس
رويت نرم افزار بر روي سيستم و
چگونگي عملكرد مدارس

تمهيد مقدمات جهت انجام تعميرات جزئي در مدارس
مخصوصا ملزومات ورزشي و بهداشتي و جمع آوري وسابل
8

اسقاطي در مدارس و شناسايي نقاط كور غير قابل استفاده

صورت جلسات مصوبّات اقدام شده

برنامه ريزي جهت استفاده بهينه پيشگيري از آسيب هاي
اجتماعي
9

تخصيص اعتبار الزم به مدارس در خصوص هزينه هاي
بازگشايي و اجراي هر چه مطلوب تر پروژه مهر

صورت حساب مبالغي كه به حساب
ادارات مدارس واريز شده است

استفاده از مشاركت نهادها ،ارگان ها و مردم جهت تجهيز و
11

آماده سازي مدارس و آماده سازي مدارس و مراكز مستقل و

مكاتبات صورت گرفته و ليست

كالسهاي ضميمه آموزش پيش دبستاني همچنين پاكسازي

مساعدت هاي مادي و نقدي

اطراف مدارس از آسيب هاي اجتماعي
11

برنامه ريزي جهت جمع آوري وسايل اسقاطي مدارس

صورت جلسات مصوبات اقدام شده

12

تشكيل جلسات ماهانه و ارسال صورت جلسات براي دبير شورا

صورت جلسات مصوبات اقدام شده

13

اولويت دادن به شاداب سازي فضاي مدارس ابتدايي
جمع كل

امتياز نهايي:

16

نمون برگ شماره : 9

ارزیابی عملكردكارگروه توجيه و تبليغ و اطالع رسانی استان  .....................منطقه............
مقياس ارزیاب
ردیف

مالك های ارزیابی

عالي

بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف

()5

() 4

() 3

()2

()1

مستندات موردنياز جهت
ارزیابی

پوشش خبري مناسب با هدف آشنا كردن دانش آموزان و
1

اوليا از نحوه ثبت نام ،تحوالت نظام جديد ،استقرار پايه
نهم و پنجم از طرق ممكن مانند صدا و سيما ،توليد بنر،

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

چاپ و ...
2
3
4
5

تهيه بَنر ،پالكارد ،تركت و ارسال آن به مناطق (جهت
نصب در مدارس و ميادين شهر )
دعوت از خانواده شهدا ،جانبازان ،آزادگان ،مسئولين
شهري ،محلي جهت حضور در مراسم بازگشايي
سخنراني مسئولين آموزش و پرورش قبل از خطبه هاي
نماز جمعه
گرامي داشت هفته دفاع مقدس

نمونه تراكت ها و ...
صورت جلسات  ،مصوّبات اقدام شده ،
نمونه دعوت نامه ها
زمان و مكان سخنراني ثبت گردد
صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

برپايي نمايشگاه (كتاب ،عكس ،پوستر ،دستاوردهاي
6

دانش آموزان و معلّمان و  )...در زمينه فرهنگي و هنري
ورزشي و نشان دادن آثار جشنواره نوجوان سالم و

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

جشنواره ابتكارات
7
8

هماهنگي جهت ارسال پيام وزير ،مديركل استان و رؤساي
مناطق تابع از طريق سايت به مدارس
تشكيل جلسات ماهانه و ارائه گزارش به دبير شوراي پروژه مهر

صورت جلسات ،مصوبّات اقدام شده
و...
صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده
و...

تشكيل جلسات هفتگي و پيگيري نحوه اطالع رساني به
9

معلّمان اولياء دانش آموزان درخصوص ساماندهي نيروي

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

انساني ،وضعيت ثبت نام ،توجيه آئين نامه هاي جديد

و...

ارسالي
جمع كل

امتياز نهايي:

17

نمون برگ شماره :1

ارزیابی عملكرد كارگروه تأیيد صالحيّت استان  .....................منطقه............
مقياس ارزیاب
ردیف

مستندات موردنياز جهت

مالك های ارزیابی

1

تأييد صالحيّت نيروي جديداالنتصاب

صورت جلسات ،مصوبّات اقدام شده

2

تأييد صالحيّت و ساماندهي سرايداران

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

3

تأييد صالحيّت گيرندگان تقديرنامه (پروژه مهر)

4

تشكيل جلسات ماهانه و ارسال صورت جلسات به
دبير شورا .
جمع كل

عالي

بسيارخوب

خوب

متوسط

ضعيف

()5

() 4

() 3

()2

()1

ارزیابی

ليست تقديرشدگان و هداياي
اختصاص داده شده
صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

امتياز نهايي:

18

نمون برگ شماره :9

ارزیابی عملكردكارگ روه نظارت و ارزیابی استان  .....................منطقه............
مقياس ارزیاب
ردیف

مالك های ارزیابی

عالي

بسيار

خوب

متوسط

ضعيف

مستندات موردنياز جهت

()5

خوب

()3

()2

()1

ارزیابی

()4

1

نظارت بر ثبت نام دانش آموزان و نوآموزان

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

2

نظارت بر نقل و انتقاالت

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

3

نظارت بر رعايت آئين نامه انتصاب

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

4

نظارت بر صدور ابالغ براي كليه كارشناسان تا  15مرداد ماه

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

5

نظارت بر امور صورت گرفته كميته ها جهت اطالع از اجراي بهينه

صورت جلسات ،مصوّبات اقدام شده

6
7
8

تهيّه و تدوين برنامه بازديد از مراسم بازگشايي مدارس(بند 9
بازديد عملكرد بهتر است حذف شود)
تهيّه و تدوين و استخراج نتايج بازديد توسط گروه ارزياب استاني
از مراسم بازگشايي براساس فرم هاي تدوين شده مربوط
تحليل فعاليّت هاي پروژه مهر  93در دو بخش ادارات و مدارس و
تنظيم گزارش آن به دبيرشوراي پروژه مهر

9

نحوه تقدير از فعاليّت هاي پروژه مهر سال گذشته

11

تشكيل جلسات توجيهي براي مديران مدارس

11

نمونه برنامه و ليست بازديد

ليست تقدير شدگان و هداياي
اختصاص داده شده

نظارت فرآيندي برعملكرد مدارس در طول تابستان توسط شوراي
پروژه مهر مناطق
نظارت بر تحقق پوشش كامل الزم التعليمان دوره ابتدايي به ويژه

12

بازماندگان و تاركين تحصيل -پوشش حد اكثري كودكان  5ساله
در پيش دبستاني

13

نظارت بر امر غربالگري كودكان بدو ورود به ويژه پايه اوّل

جمع كل

امتياز نهايي:

19

نكته مهمّ  :مسئول هريك از كارگروه ها موظّفند پس از اجراي پروژه مهر ،اين نمون برگ را با همفكري
عوامل اجرايي زيرپوشش تكميل و در پايان مأموريت به دبير شوراي پروژه مهر استان تحويل دهند.
همچنين دبيران شوراهاي پروژه مهر استان هاي كشور و مسئولين تيم هاي اعزامي از طرف ستاد
مركزي پروژه مهر معاونت آموزش متوسطه نيز موظّفند پس از اتمام مأموريت ،اين نمون برگ را
تكميل و به دبير ستاد مركزي پروژه مهر وزارت همراه با ساير اسناد مثبته عودت فرمايند .
"دبيرخانه پروژه مهر وزارت"
نمون برگ نظرسنجی ارتقاء سطح كيفی مفاد شيوه نامه همراه با پيشنهادهای سازنده  ،درج ابتكارات و خلّاقيّت ها

 -4نظرات و پيشنهادات:

 -5انتقادات:

 -9ابتكارات و خالقيت ها:

20

