آموزشی(1درسی)
59
59

کسب رتبه برتر( حداقل دوم) در امتحانات نهایی سوم و چهارم در بین مدارس (دخترانه-پسرانه) مدارس منطقه 51و رتبه ی حداقل  51بین مدارس نمونه
کسب رتبه های برتر زیر

 (5111حداقل  )%01در هریک از رشته های ریاضی ،تجربی و انسانی کنکور69

قبولی %91دانش آموزان در 51دانشگاه برتر تهران و سایر شهرستان ها(%51تهران)

آموزشی(2علمی)
59

قبولی حداقل  %1دانش آموزان پایه های دوم( )51و قبولی حداقل  %21دانش آموزان پایه های سوم در مرحله ی اول المپیادها

59

آموزشی(3ارتقاء دانش و پژوهشی)
59

تقویت بنیه ی علمی و درسی دانش آموزان پایه دوم( )51و سوم با جدیت در آموزش پیشرفته و فراتر از مباحث کتب درسی

59

ترویج و توسعه ی «آموزش پژوهش محور» در بین کارکنان و دانش آموزان پایه دوم()51

آموزشی(4مسابقات درسی -علمی)
59
59

کسب حداقل  1عنوان اول تا سومی (فردی یا تیمی) در مسابقات علمی با سابقه و در سطح کشوری

1

پرورشی(1اعتقادی)
59
59

برنامه ریزی و آموزش های هدفمند  ،موثرو جذاب اصول اعتقادی در جهت تقویت ایمان و اعتقادات محکم دینی و خداجویی دانش آموزان

پرورشی(2عبادت)
59

ترویج فرهنگ غنی اقامه ی نماز و دعا در بین کارکنان و دانش آموزان

59

پرورشی(3قرآن)
59
59

آشنایی حداقلی با قرآن کریم (روخوانی -روان خوانی -مفاهیم) در کلیه ی پایه ها

پرورشی(4مشاوره)
59

تقویت نقش مشاوره ای مدرسه با ایجاد تعامل 0گانه ی مسؤول –دانش آموز -ولی در هریک از حوزه های مربوطه

59

2

پرورشی(5ورزشی)
59
59

تقویت جایگاه زنگ ورزش و تخصص تر نمودن آن و برنامه ریزی برای کسب رتبه اول تا سومی در حداقل  1رشته ورزشی در سطح منطقه

پرورشی (6مهارت)
59
59

بستر سازی حضور فعال کلیه دانش آموزان پایه های دوم( )51وسوم در فراگیری حرفه ای یک مهارت ارائه شده در مدرسه و خارج از آن

پرورشی(7اخالق و رفتار)
59

ایجاد نظم و انضباط فردی –اداری و اجرایی در کلیه ی امور مدرسه

59

ارزش گذاری عملی و مشوقانه به مصادیق رفتاری منطبق با اخالق نیکو و شایسته(اسالمی) دربین کارکنان و دانش آموزان

پرورشی(8سیاسی)
59

آشنایی و آگاهی از روش های دستیابی به اطالعات صحیح از رویدادها ی مهم ایران و جهان و کسب قدرت تحلیل صحیح آنها

59

تقویت و توانمندسازی تشکل های دانش آموزی مدرسه با مشارکت دهی آنان در بخشی از امور مدرسه به آنان

3

پرورشی(9اجتماعی)
59
59

ایجاد فعالیت های گروهی (رسمی) (درسی -علمی – تربیتی –اجتماعی و )...جهت تمرین کار گروهی

فناوری
59
59

بروز رسانی حداقل  %1ابزار آزمایشگاه (مورد استفاده) و  %11کارگاه رایانه به امکانات روز
ایجاد انگیزه و مشارکت در الکترونیکی سازی تدریس%51دبیران و همچنین تامین پهنای باندو تجهیزات کافی جهت دسترسی آسان و کنترل شده دانش آموزان و کارکنان به اینترنت

الکترونیکی سازی حداقل  %01فعالیت و برنامه های اداری و اجرایی

عمران و توسعه ی فیزیکی
59

احداث نماز خانه ی مستقل  +حداقل  2اتاق اداری (ورزش – تربیتی)

59

زیبا سازی فضا ی داخل ساختمان ها

4

