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سخه آغازيه

سٌس تحَل تٌیازیي آهَسش ٍ پزٍرش هثٌاي سیاست گذاري ّا ٍ تزًاهِ ریشي زرٍسارت آهَسش ٍ پزٍرش

هي

تاشس،تز ایي اساس تزًاهِ سال  98هثتٌي تز اجزاي راّكارّاي سٌس تحَل زر تواهي سطَح هسیزیتي ( ستاز استاى –
هٌطقِ – هسرسِ ) طزاحي شسُ است .تزًاهِ حَسُ ستازي طي ترشٌاهِ شوارُ  9373زرتارید  98/01/27تِ ازارات كل
آهَسش ٍ پزٍرش استاى ّا اتالغ شسُ است  ،كِ ازارات كل تا رعایت ترشٌاهِ هذكَر ٍ هقتضیات استاًي  ،تزًاهِ ّاي
استاى ّا را تسٍیي ٍ تِ هٌاطق اتالغ ًوَزُ اًس  ،زر سطح هٌاطق زٍ اقسام سیز اًجام هي شَز:
 .1تسٍیي تزًاهِ هٌطقِ طثق الگَي تزًاهِ اتالغي استاى تا رعایت هقتضیات هٌطقِ ٍ پاسرگَیي تِ ًیاسّاي هسارس
زر چارچَب ٍ فزهت اتالغي تزًاهِ استاى تا تارید  15هززاز  98تز اساس ترشٌاهِ شوارُ  71423هَرخ
98/04/29
 .2پس اس تسٍیي تزًاهِ هٌطقِاي  ،تز اساس تٌس ج ترشٌاهِ شوارُ  9373هَرخ  ٍ 98/01/27ترشٌاهِّاي شوارُ
 71423هَرخ  86295ٍ 98/04/29هَرخ  98/05/16تِ تسٍیي اًتظارات اس هسارس تز اساس تزًاهِ هٌطقِ
هيپززاسًس .ایي كار اس طزیق تشكیل كارگزٍُّاي ّواٌّگي تزًاهِّاي زٍرُّاي تحصیلي (4هیش ) اًجام هيشَز.
ایي زستَرالعول چگًَگي تشكیل كارگزٍُ ّواٌّگي تزًاهِّاي زٍرُّاي تحصیلي زر هٌاطق ٍ تْیِ ٍ تٌظین تستِ
اًتظارات اس هسرسْتَسط ّوكاراى هٌاطق را تشزیح هيًوایس.

تشکیل کارگريٌ َماَىگی بروامٍَای ديرٌَای تحصیلی ( 4میس)
تا تَجِ تِ رٍیكزز ّواٌّگي تیي تزًاهِّاي هرتلف ٍ شعار تغییز ًظام تزًاهِریشي زر هٌطقِ اس تفكیك ٍاحسّا تِصَرت
یكپارچِ زر قالة زٍرُّاي تحصیلي كِ هحاسي هتعسزي تزاي هسارس ٍ ّواٌّگي تیي ٍاحسّاي هٌطقِ ذَاّس زاشت ،
ایي كارگزٍُ تشكل هيگززز ٍ .ظیفِ اصلي ایي كارگزٍُّاي (هیشّا) ّواٌّگي تیي فعالیتّاي ٍاحسّاي هٌطقِ زر ٌّگام
ارسال تزًاهِّا تِ هسارس هيتاشس.
تركيب:
ً .1وبيٌذگبى توبهي حَصُّب ٍ ٍاحذّبيي مِ قصذ اسسبل ثشًبهِ ثِ هذاسس داسًذ ضبهل ؛ هؼبًٍيي آهَصش
اثتذايي -هتَسغِ – پشٍسضي ٍ فشٌّگي – تشثيتثذًي ٍ سالهت  -اًجوي اٍليبء -گشٍُّبی آهَصضي ٍ) ...
ً .2وبيٌذگبى اسمبى هذسسِ ضبهل ؛ سِ ًفش هذيش -اص ّش هؼبًٍت هذسسِ يل ًفش – يل هؼلن – يل ًفش اص
اًجوي اٍليب –  1داًصآهَص ( فقظ دٍسُ هتَسغِ)
تزمشّ :1ش مبسگشٍُ ثب هسئَليت يني اص هسئَالى هٌغقِ ثب اثالؽ سئيس هٌغقِ اداسُ هيگشدد.
تزمش :2ثشای اػضبی مبسگشٍُ ثب اهضبی سئيس هٌغقِ اثالؽ صبدس گشدد.
ريش كبر:
 .1اسائِ ثشًبهِّب ٍ فؼبليتّبی ّش حَصُ دس جلسبت مبسگشٍُ
 .2ثشسسي ثشًبهِّبی اسائِضذُ ّش ٍاحذ دس مبسگشٍُ
ّ .3وبٌّگي ثشًبهِّب اص حيث صهبى  /هنبى ٍ...
 .4هطخص ًوَدى ًقبط هطتشك فؼبليتّبی ٍاحذّب
 .5تْيِ ٍ تٌظين فْشست فؼبليتّب ثش اسبس ضٌبسٌبهِّبی تنويلضذُ (فشم اًتظبسات)

وحًٌ آمادٌ کردن بستٍ مذرسٍ
ثستِ ًْبيي جْت اثالؽ ثبيذ هطتول ثش هَاسد ريل ثبضذ:
 .1جلد مطببق بب بروبمٍ ستبد-استبن ي مىطقٍ
 .2مقدمٍ
 .3فُرست بروبمٍَب
 .4شىبسىبمٍ بروبمٍَب
 .5وكبت اجرايي
تزمش  :ثستِ ًْبيي
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ٍ عي ًبهِای ثِ هذاسس اثالؽ ضَد.

راَىمای تکمیل فرم اوتظارات از مذرسٍ
ثشای تنويل ايي فشم اص ضٌبسٌبهِ ثشًبهِّبی هٌغقِ استفبدُ ضَدمِ ريل ّشمذام اص ثٌذّب دس فشم تَضيح دادُ هيضَد.
َ )1دف عمليبتيّ 23 :ذف ػوليبتي سٌذ تحَل ( فصل ّفتن سٌذ تحَل )مِ دس فشم  ،اص ريل ثٌذ  1ضٌبسٌبهِ
ثشًبهِّب تنويل گشدد.
 )2شمبرٌ ي مته راَكبر  131 :ساّنبس ريل ّذفّبی ػوليبتي سٌذ تحَل ،مِ دس فشم  ،اص ريل ثٌذ  2ضٌبسٌبهِ
ثشًبهِّب تنويل گشدد.
 )3عىًان بروبمٍ  :ثشًبهِّبی هصَة ضَسای ػبلي آهَصشٍپشٍسش دس ساستبی اجشای ساّنبسّبی سٌذ تحَل ،اص
ريل ثٌذ  3ضٌبسٌبهِ ثشًبهِّب تنويل گشدد.
 )4زير وظبم مربًطٍ  :سٌذ تحَل  6صيش ًظبم داسد ،اص ريل ثٌذ  4ضٌبسٌبهِ ثشًبهِّب تنويل گشدد.
 )5حًزٌ مسئًل در مىطقٍ  :دس ايي ثخص هذيشيت ثشًبهِ مِ هشثَط ثِ ّشمذام اص هؼبًٍت  ،ثخص ٍ يب ٍاحذ دس
سغح هٌغقِ هيثبضذ ،رمش ضَد.
 )6ياحدَبی َمكبر در مىطقٍ ٍ :احذّبيي مِ ،دس اجشای ايي ثشًبهِ ًقص ّونبس سا داسًذ ٍ ثشای اجشای ثشًبهِ
ثِػٌَاى مولمٌٌذُ ٍ تسْيل گش دس مٌبس حَصُ هسئَل قشاس هيگيشًذ  ،ثب تطخيص مبسگشٍُ رمش گشدد.

 )7سطح اجرا  /وفًذ  :دس اجشای ايي ثشًبهِ چِ سغَحي اص ًظبم اجشايي ( ستبد – استبى – هٌغقِ) ًقص داسًذ اص
ثٌذ  7ضٌبسٌبهِ ثشًبهِّب تنويل گشدد.
 )8شرح فعبليت  :ثِهٌظَس تحقق ثشًبهِ(ثٌذ  3ضٌبسٌبهِ ) ٍ دس ساستبی اجشايي مشدى آى فؼبليتّبيي اص سَی ستبد
– استبى ٍ هٌبعق پيص ثيٌي ضذُ است مِ دس مبسگشٍُ  ،هتٌبست ثب هقتضيبت دٍسُ تحصيلي ،جْت اجشا دس هذاسس
تنويل گشدد.
 فعبليتَبی السامي  :فؼبليتّبيي مِ دس امثشيت هذاسس هٌغقِ قبثليت اجشايي داضتِ ثبضذ.
 فعبليتَبی اقتضبئي  :فؼبليتّبيي مِ دس ثخطي اص هذاسس  ،داسای ضشايظ ٍ اهنبًبت هَسد ًيبص  ،قبثليت
اجشايي داضتِ ثبضذ.
َ دف كمي  :ضبهل ضبخص ٍ هقذاس آى ثش اسبس ضٌبسٌبهِ هٌغقِ ٍ جذٍل تَصيغ هذاسس تنويل هيگشدد.
 زمبن اجرا  :ثِ تطخيص مبسگشٍُ ( سٍص  /هبُ  /فصل ) تؼييي هيگشدد.
 كبرشىبسي پيگيری  :ضبهل ٍاحذ مبسضٌبسي ٍ ًبم فشد پيگيش دس هٌغقِ
 )9ارتببط فعبليتَب بب سبحتَب ي اَداف ديرٌ تحصيلي ي بروبمٍ درسي :دس سٌذ تحَل ،هَضَع تشثيت جبهغ
ٍ هتَاصى ثش اسبس سبحتّبی ضصگبًِی تشثيت هَسد تأميذ قشاسگشفتِ است .لزا دس ايي قسوت ساثغِ ثيي هجوَع
فؼبليتّبی هٌذسج دس ثٌذ ، 8ثب سبحتّب ٍ اّذاف هشثَعِ هطخص هي گشدد ،تب ايٌنِ استجبط هستقين ايي فؼبليت ّب
ثب سبحت ّب ضٌبسبيي ضَد ّ ٍ ،نچٌيي ايي فؼبليت ّب صهيٌِ تحقق مذاميل اص اّذاف دٍسُّبی تحصيلي سا فشاّن
هي ًوبيذ .
ّ وچٌيي ساثغِ ثيي هجوَػِ فؼبليتّب ثب ثشًبهِ دسسي (ثشًبهِ ّفتگي هذاسس ) تؼييي گشدد تب هؼلَم ضَد
هجوَػِ فؼبليتّبی هٌذسج دس ثٌذ ، 8دس ساستبی مذاهيل اص دسٍس دٍسُ تحصيلي پيصثيٌيضذُ است.
ضوٌب اجشای ثشًبهِ دسسي هأهَسيت اصلي هذاسس هيثبضذ.
 )10شبخصَبی ارزشيببي فعبليتَب :تؼييي ضبخصّبی الصم جْت پبيص ٍ اسصضيبثي ثشًبهِ اص حيث اّذاف
موي ٍ ميفي فؼبليتّب هذًظش هيثبضذ مِ مبسگشٍُ ايي ضبخصّب سا هؼيي هيًوبيذ.
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