شیوهنامه انتخاب مدارس ماندگار
مصوب جلسه  153كمیسیون معین تاریخ  3131/5/31ـ شماره ابالغ  311/3551تاریخ 31/6/31

مقدمه:
شو رایعالی آم زشوپرورش در جلسو  527تاریخ  24/4/22ب منظ ر حفظ و استمرار فعالیت آن
دسوت از ماارسی ه از دامت و س اب درشاان علمی آم زشی و فرننیی برش ردار و در سح ملی یا
استانی دارای حسن شهرتانا با الحاق برشی از م ارد ب آییننام گسترش ماارهتنای مردمی(1م ض ع
مصو ب نفتصوا و شوامین جلس ش رایعالی تاریخ  )23/3/11نح ۀ راهاناازی ماارس ماناگار ترهیب
اعضای نیئت امنا و اشتیارات ماارس ماناگار را ب تص یب رسانا.
بر اساس مص ب مذه ر ب ماارس واجا شرایط برای هسب عن ان «ماناگار» این امکان داده ش انا
شوا تا با فران آوردن شورایط مناسوب تحصیلی برای افراد مستعا و شالق و استفاده بهین از امکانات و
دابلیتنای م ج د از تجارب ارزناه فارغالتحصویالن ش د بهرهمنا و ب عن ان الی یی مناسوب و پیارفت
در زمین نای آم زشی و تربیتی ب سایر واحانای آم زشی معرفی ش نا.
نیئت امنای این ماارس عالوه بر اشتیارات منارج در آییننام گسوووترش ماوووارهتنای
مردمی میت اننا نیروی انسوانی واحا آم زشی را متناسب با ویگگینای م ردنظر ش د انتخاب و
شرایط و نح ه پذیرش دانشآم زان را نیز تعیین هننا.
ب اسووتناد بنا«1چی نیی اداره ماارس ماناگار» مصوو ب جلسوو  527تاریخ 1324/4/22
ش رایعالی آم زش و پرورش ماارس پیانهادی ت سط سازمان آم زش و پرورش استان و پس
از تأییا شو رای آم زشوپرورش اسوتان ب همیسوی ن معین ش رایعالی معرفی و م رد بررسی
درار ش اننا گرفت و در ص و رت احراز ش ورایط و ض و ابط مزب ب عن ان ماارس ماناگار ب تأییا
ش اننا رسیا.
شاخصهای انتخاب مدارس

بو منظ ر انتخواب و تأییا ماارس پیاووونهادی ب عن ان ماارس ماناگار ویگگینای ذیل
م رد انواازه گیری درار ش اننوا گرفوت .برشی از این ویگگینا بر اسووواس شووواش نای همی

 1برابر مصووهبج سه ووج  877تاریخ  1877/2/1با اعمال اصوواتا بج "آیین نامج تهسو ج مرووار
شیهه مدیری هیئ امنایی در مدارس" تغییر نام یاف .

های مردمی بج

اناازهگیری و عادگذاری میشو نا و برشی دییر با ت صویفی ه ت سوط سازمان استان از حاود
آن شاش تبیین میهنا م رد دضاوت درار میگیرد:
 -1دامت و سابق آم زشی بیش از نی درن؛
 -2داشتن اعتبار و پیاین درشاان علمی فرننیی و تاریخی در سح ملی و بینالمللی؛
 -3برش رداری واحا آم زشی از امتیازاتی نظیر مؤسساتی دارای شخصیتی معن ی و
شاش یا سابق فعالیت چهرهنای برجست و ممتاز در واحا آم زشی (اداری  -آم زشی)؛
 -4داشتن فارغالتحصیالن برجست علمی فرننیی اجتماعی و ...؛
 -7داشتن فعالیت م ف آم زشی علمی عملی و فرننیی در سالنای اشیر؛
 م فقیت دانشآم شتیان این ماارس در مسابقات عملی و علمی؛ م فقیت فارغالتحصیالن واحا آم زشی در دانایاهنا و مؤسسات آم زش عالی؛ -6ت ج و احتراب معن ی مردب منحق نسبت ب مارس ؛
 -5داشتن فضای فیزیکی مناسب با ت ج ب شاش نای آم زشوپرورش؛
 -2رعایت معماری ب می و محلی و انحباق فضای فیزیکی مارس با شاش نای سازمان
میراث فرننیی؛
 -1م دعیت مناسب جغرافیایی و امکان ت سع مارس با ت ج ب م دعیت منحق .
نحوه انتخاب مدارس
 -1سوازمان آم زشوپرورش اسوتان میت انا با درش است هتبی و نمراه با فربنای تکمیل
شوواه "الف" و "ب" ماارسووی را ه م ف ب هسووب حاادل امتیاز شوواهانا جهت تبایل ب
مواارس مواناگار از یری معاونت ذیربط ب همیسوووی ن معین شووو رایعالی پیاووونهاد هنا.
ن چنین بر اسواس بنا  1مصو ب ف ق تأییای شو رای آم زشوپرورش استان ب منظ ر تبایل
مارس پیانهادی ب مارس ماناگار الزامی است.
 -2ماارسووی ه دارای دامت تاریخی بیش از نی درن ب ده و پس از سوونجش با معیارنای
منارج در فربنای "الف" و "ب" حاادل  57امتیاز را هسووب نماینا (در صوو رت تصوو یب در
همیسی ن معین) ب عن ان ماارس ماناگار انتخاب و بر اساس مص ب مرب ط اداره ش اننا شا.
 -3همیسوی ن معین سو اب ماارس را ب ص رت م ردی و با ت ج ب امتیازنای پیانهادی
سازمان آم زشوپرورش استان بررسی و اعالب نظر ش انا نم د.
 -4سووازمان آم زشوپرورش اسووتان مکلف اسووت گزارش عملکرد سووامن مصوو ب ف ق را
بو منظ ر انعکواس بو همیسوووی ن معین شووو رایعالی آم زشوپرورش ب معاونت ذیربط در
آم زشوپرورش ارسوووال هنوا .ادامو فعوالیوت ماارس ماناگار و برش رداری آننا از امتیازات و
* با تهسج بج ماهی مدارس دخترانج در دورههای ابتدایی و راهنمایی ،برای این مدارس تداقل امتیاز  06میباشد.

امکانات یاد شوواه من ط ب نتایج مثبت ارزیابی فعالیتنای مارس و در گزارش عملکرد سووامن
ش انا ب د.
فرم الف:
استان:

منطقه:

شهر:

ناب فعلی واحا آم زشی:

ناب دبلی واحا آم زشی:

سال تأسیس:

دامت بنا:
ن ع مالکیت:
جمع امتیاز

 -1دامت تاریخی بامی  77سال ب ازای نر  17سال  3امتیاز (حااهثر  17امتیاز)
 -2شاش نای فضانای آم زشی (محاسب شاش نای زیر بر اساس شاش نای فضانای
آم زشوپرورش ه در همیسوی ن برنام نای ت سوع و منابع انسوانی بررسی و تأییا و یی نام
شماره  127/111/1تاریخ  27/4/16ابالغ شاه است انجاب میگیرد).

میانگین کشوری

مقداری

ردیف

نوع شاخص
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4
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7/3

7/2

7
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-

7/1

7/7

6

سران زیربنای
آزمایایانی

7

7/1

7/2

5

سران هتابخان

7

7/1

7/1

2

تراه هالسنایدایر

21/7

27/1

26/3

1

عددی

متوسطه و

ابتدایی

راهنمایی

27/5

32/5
1/2

امتیاز

پیشدانشگاهی

سران زمین فضانای
ورزشی

7/1

1/3

1/3

17

سران فضانای ورزشی
سقفدار

-

-

-

11

سران نمازشان

7/2

7/3

7/3

12

تراه هالسنای فیزیکی

11/4

22/4

27/1

جمع امتیاز

ب ازای نر شووواش برابر میانیین هاووو ری  7/7امتیاز و بامتر از میانیین هاووو ری نر
شاش  1امتیاز (حااهثر  17امتیاز)
 -3شوخصویتنای برجسوت بینالمللی ملی و اسوتانی ه در واحا آم زشی (اداری آم زشی)
فعالیت داشت انا.

ردیف

نام و نامخانوادگی

بیوگرافی مختصری از فرد و سمت وی (درصورت لزوم

بینالمللی

ملی

استانی

ضمیمه گردد)

1
2
3
4
7
جمع امتیاز

ب ازای نر فرد برجست بینالمللی  3امتیاز ملی 2امتیاز و استانی 1امتیاز
(حااهثر 17امتیاز)
 -4فارغالتحصویالن برجسوت درسوح بینالمللی ملی و استانی در زمین نای علمی فرننیی
اجتماعی و......
ردیف

نام و نام خانوادگی

بیوگرافی مختصری از فرد و سمت

بینالمللی

ملی

استانی

وی(در صورت لزوم ضمیمه گردد)

1
2
3
4
7
جمع امتیاز

بو ازای نر فارغالتحصووویل برجسوووت بینالمللی 3امتیاز ملی 2امتیاز و اسوووتانی 1امتیاز
(حااهثر 17امتیاز)
 -5فعالیتنای م ف آم زشی و تربیتی در  7سال اشیر
الف  -م فقیت در مسابقات علمی داشلی و شارجی

رتبه

سال
تحصیلی

عنوان

علمی

ورزشی

فرهنگی

بینالمللی

کشوری

استانی

مسابقه

جمع امتیاز

ب ازای رتب نای اول تا پنج بینالمللی نر هااب  3امتیاز ملی  2امتیاز و اسوووتانی 1امتیاز
(حااهثر 17امتیاز)
ب  -درصا پذیرفت شاگان واحا آم زشی در دانایاهنا و مؤسسات آم زش عالی

(درص رتیه واحا آم زشی مت سح و پیشدانایانی باشا)
سال تحصیلی

تعداد

دولتی

درصد پذیرفتهشدگان

غیردولتی

پذیرفتهشدگان

جمع امتیاز

ب ازای نر  17درصا دب لی در مراهز دولتی  2امتیاز و مراهز غیردولتی  1امتیاز
(حااهثر  17امتیاز)
فرم ب:
 -1آیا معماری ب می و محلی در ت سع فضانای آم زشی رعایت شاه است؟ ت ضی دنیا.
 -2ب منظ ر ماخ شان سازگاری م دعیت جغرافیایی واحا آم زشی و م دعیت محلی
با فعالیتنای فرننیی آم زشی ب س امت زیر پاسخ دنیا:
 آیا محیطنای نمج ار واحا آم زشی با هاربری آم زشی محابقت دارد؟ ت ضی دنیا. جهت و م دعیت ساشتمان واحا آم زشی از نظر تابش آفتاب و ته ی برای فضانا از جملهالسنا در فص ل مختلف ب چ ص رت است؟
 م دعیت جغرافیایی واحا آم زشی از نظر ارتباط مستقی ورود و شروج با شیابانناجادهنای اصلی چهارراهنا میااننا و شبک نای پرترافیک چی ن است؟ و آیا دسترسی
هلی وسایل نقلی امااد رسانی ب واحا آم زشی امکانپذیر است؟

 -3ب منظ ر ماخ شان محابقت فضای فیزیکی واحا آم زشی با شاش نای سازمان
میراث فرننیی ب س امت زیر پاسخ دنیا:
 در ص رتیه واحا آم زشی از ویگگینای شاص ننری نظیر گچبری هاشیهاری نقاشیآجرهاری و غیره برش ردار است ت ضی دنیا.
 آیا واحا آم زشی از نظر یراحی ساشتمان و اجرا منحصر ب فرد میباشا؟ ت ضی دنیا. در ص رتیه یراحی یا اجرای ساشتمان واحا آم زشی ت سط معماران و یراحان ماه رداشلی یا شارجی ص رت گرفت لحفاً ذهر نماییا.
 واحا آم زشی محل ود ع هاامیک از ح ادث تاریخی مه و شاص میباشا؟ آیا واحا آم زشی از اولیننای ن ع ش د میباشا؟ ت ضی دنیا. -4امکان ت سع واحا آم زشی با ت ج ب م دعیت جغرافیای منحق وج د دارد؟
 -7مارس برای مردب منحق از چ انمیتی برش ردار ب ده و ت ج و احتراب معن ی آنان
نسبت ب مارس را چی ن ارزیابی میهنیا؟

♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦♢♦

