راهنماي تفاهم نامه دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي
سال تحصيلي 96-97
رديف

شـاخص

استاني اعالم شده ،توسط استان

واحد شاخص

عنــوان

هاي پنجگانه
(گزارش موارد فوق به تفكيك برش
الزامي مي باشد)

ارزشيابي مطلوب درس تربيت بدني با
سطح آمادگي جسماني و حركتي و

پايه ششم
پايه نهم

راستاي ارتقاء

 × 50تعداد كل دانش آموزان پايه ششم و نهم استان
100

نمايند (مشخصات اين مدارس ( 50درصد) بايد طبق فرم هاي طراحي شده به كشور اعالم گردد).

اين ميزان ساعت در واقع مكمل ميزان ساعتي است كه در سيستم بكفا تعريف شده است و استان مختار
بهبود فرايند نظارت بر اجراي درس
تربيت بدني

ساعت

تقويت گروه هاي آموزشي به منظور

1815

سالمت دانش

 × 20تعداد مدارس سطح چهار استان  × 20تعداد مدارس سطح سه استان  × 20تعداد مدارس سطح دو استان  × 20تعداد مدارس سطح يك استان
+
+
+
100
100
100
100

كليه ي مدارس داراي پايه ششم و نهم مي بايست آزمون هماهنگ درس تربيت بدني را مطابق دستورالعمل
هاي آموزشي استان و شهرستان ها/مناطق/نواحي مي بايست تنها بر  50درصد از فرآيند برگزاري آن نظارت

سطح آمادگي
جسماني و

از طبقه بندي مدارس مي بايستبه تفكيك شهرستان/منطقه/ناحيه ،جنسيت و دوره تحصيلي مشخص گردد ،و با

جامع اجرا و ارزشيابي درس تربيت بدني (بخشنامه شماره  120399به تاريخ  )96/7/4اجرا نمايند ،و گروه

50

1

ابتدايي در

درصد دانش آموزان

با اولويت مدارس

براي دانش آموزان پايه ششم و نهم

درصد دانش آموزان

تربيت بدني "
در مدارس كشور

اجراي آزمون هماهنگ درس تربيت بدني

50

مطلوب " درس

تربيت بدني (بخشنامه شماره  120399به تاريخ  )96/7/4اهتمام ويژه داشته باشند .و  20درصد از مدارس هر سطح
اعمال حمايت و نظارت به سطح مطلوب اجراي درس تربيت بدني نائل شوند.

سالمت دانش آموزان

اجرا و ارزشيابي

تعريف

فرمول برش شهرستان /منطقه  /ناحيه

كليه مدارس استان مي بايست در اجرا و ارزشيابي درس تربيت بدني مطابق دستورالعمل جامع اجرا و ارزشيابي درس

20

اولويت مدارس ابتدايي در راستاي ارتقاء

درصد مدارس

پوشش دهي مدارس كشور براي اجرا او

استاندارد ملي(هدف)

اقدامات الزم جهت تحقق شاخص

است اين مقدار را با توجه به نياز شهرستان ها ،مناطق و نواحي خود ،بين آنها تقسيم كند .اين ميزان ساعت
بصورت غير موظف بوده و در سيستم بكفا تعريف نشده است .و اعتبار مورد نياز آن از محل اعتبارات معاونت

-

تأمين خواهد شد.

آموزان
اولويت دانش آموزان دوره ابتدايي) در
آموزان در راستاي كاهش نرخ چاقي و
پيشگيري از ناهنجاري هاي وضعيتي

50

جهت بهبود توده بدني ( )BMIدانش

درصد دانش آموزان

توزيع پكيج آموزشي راهنماي والدين (با

پكيج آموزشي راهنماي والدين ويژه دوره ابتدايي به صورت متمركز ستادي طراحي و چاپ مي شود و در اختيار استان ها قرار
مي گيرد ،تا در بين كليه دانش آموزان دوره ابتدايي استان (اين ميزان حدوداً برابر است با  50درصد كل دانش آموزان استان)
توزيع گردد.

-

رديف

شـاخص

(گزارش موارد فوق به تفكيك
برش استاني اعالم شده ،توسط

واحد شاخص

عنــوان

شاخص هاي پنجگانه

استان الزامي مي باشد)

استاندارد ملي(هدف)

اقدامات الزم جهت تحقق

فرمول برش شهرستان /منطقه  /ناحيه

تعريف

عملكرد سال گذشته هر استان ،برگزاري دوره هاي آموزشي ضمن خدمت براي  30درصد از معلمان،كارشناسان و كارشناس مسئوالن تربيت
بدني استان بوده است و اين ميزان در سال جاري مي بايست  10درصد افزايش داشته باشد ،كه مجموعاً مي شود  40درصد .لذا شايسته

افزايش

استان و شهرستان/منطقه/ناحيه

نفر ساعت

و كارشناس مسئوالن تربيت بدني

44973

توانمند سازي معلمان و كارشناسان

هر نفر  16ساعت ضمن خدمت تعريف شده است) ،ضمن خدمت با محتوا و موضوعات مرتبط با برنامه ها/اقدامات و تكاليف حوزه

عملكرد سال گذشته هر استان برگزاري دوره هاي آموزشي براي  30درصد از مديران و معاونان مدارس استان بوده است و اين مقدار در

موثر در تحقق

سال جاري مي بايست  10درصد افزايش داشته باشد ،كه مجموعاً مي شود  40درصد .لذا شايسته است استان در طي سال تحصيلي 96-97

نفرساعت

مدارس

339097

توانمند سازي مديران و معاونان

به منظور توانمند سازي مديران و معاونان مدارس در جهت ايجاد هماهنگي سراسري ،به ميزان عدد حاصله از حاصلضرب  40درصداز

نيروي انساني مذكور در ( 16به ازاي هر نفر  16ساعت ضمن خدمت تعريف شده است) ،ضمن خدمت با محتوا و موضوعات مرتبط با

تربيت بدني و

برنامه ها/اقدامات و تكاليف حوزه تربيت بدني برگزار نمايد .مشخصات افراد دوره ديده به تفكيك شهرستان/منطقه/ناحيه ،سمت،

فعاليت هاي

ساعت ضمن خمن خدمت و  ...در قالب فرم هاي طراحي شده به كشور اعالم گردد.

و شهرستان/منطقه/ناحيه
تكميل و ورود اطالعات نيروي
انساني،فضا و تجهيزات به سامانه

درصد

تاسيس انجمن علمي و آموزشي

تعداد

اطالعاتي همگام در حوزه تربيت

100

كشور

پروژه

برنامه ورزشي

32

مكمل و فوق

برگزاري رقابت هاي علمي و
تخصصي معلمان تربيت بدني استان

دانش آموزان

 × 40تعداد كل معلمان و كارشناسان و كارشناس مسئوالن تربيت بدني استان و ها شهرستان .مناطق .نواحي
⬚× 16
100

فرم هاي طراحي شده به كشور اعالم گردد.

نيروي انساني

2

ها/مناطق/نواحي در جهت ايجاد هماهنگي سراسري ،به ميزان عدد حاصله از حاصلضرب  40درصداز نيروي انساني مذكور در ( 16به ازاي
تربيت بدني برگزار نمايد .مشخصات افراد دوره ديده به تفكيك شهرستان/منطقه/ناحيه ،سمت ،ساعت ضمن خمن خدمت و  ...در قالب

توانمندسازي

اهداف درس

است استان در طي سال تحصيلي  96-97به منظور توانمند سازي معلمان،كارشناسان و كارشناس مسئوالن تربيت بدني استان و شهرستان

 × 40تعداد كل مديران و معاونان مدارس استان
⬚× 16
100

رقابت هاي علمي و تخصصي معلمان تربيت بدني مي بايست در هر دو مرحله شهرستان ها/مناطق/نواحي و استان با شركت حداكثري كليه

-

معلمان ،كارشناسان و كارشناس مسئوالن مطابق دستورالعمل سال جاري (متعاقباً ارسال خواهد شد) برگزار گردد.

-

-

بدني و فعاليت هاي ورزشي

فضاي

درصد

افزايش بهسازي،

تجهيزات خارج از مدرسه

20

حفظ و نگهداري اماكن ،فضا و

32

معلمان تربيت بدني

متناسب سازي،تجهيز

-

 93/10/13دريافت نمايد و كارگروه هاي مربوطه را تشكيل داده و فعاليت خود را آغاز نمايد.
 20درصد از كل فضاهاي ورزشي خارج از مدرسه استان مي بايست طي سال تحصيلي  96-97بر اساس اطالعيه بارگزاري شده بر پورتال
دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي (به آدرس  )tb.shs.medu.irتجهيز حفظ و نگهداري گردد.

⬚

 × 20تعداد كل فضاهاي ورزشي خارج از مدرسه استان
100

در راستاي اجراي اين بند از تفاهم نامه الزم به توضيح است كه از آنجا كه در بند يك ،بهسازي و تجهيز  20درصد از كل مدارس كشور

و ايمن سازي فضاهاي
مورد نياز اجراي درس افزايش مدارس تحت پوشش تجهيز
،بهسازي،متناسب سازي و ايمن
تربيت بدني و فعاليت
برنامه ورزشي داخل

درس تربيت بدني با اولويت مدارس

و خارج مدرسه

ابتدايي دخترانه و كم برخوردار

بند نيز  3در صد مد نظر است ،لذا استان مي بايست مجموعاً  23درصد از كل مدارس خود را بر اساس اطالعيه بارگزاري شده بر پورتال
دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي (به آدرس  )tb.shs.medu.irتجهيز ،بهسازي،متناسب سازي و ايمن سازي نمايد .اسامي و

3

هاي مكمل و فوق

سازي منطبق با كتاب راهنماي معلم

پيش بيني شده است (مطابق دستورالعمل جامع اجرا و ارزشيابي درس تربيت بدني ،بخشنامه شماره  120399به تاريخ  )96/7/4و در اين

درصد مدارس

3

استان مي بايست مجوز تشكيل انجمن علمي و آموزشي معلمان تربيت بدني در سطح استان را مطابق بخشنامه شماره  205276مورخ

مشخصات اين تعداد مدرسه طبق فرم هاي طراحي شده از استان دريافت خواهد شد .نكات حائز اهميت در اين بند* :ابتدا آمار مدارس هر
يك از سطوح چهارگانه مشخص شود 23 * .در صد از هر سطح تعيين گردد* .در برخي از سطوح (سطح )1مدارس به علت برخوردار
بودن نيازي به تجهيز ،بهسازي ،متناسب سازي و ايمن سازي ندارند  ،كه در اين صورت استان مي بايست نسبت به پوشش دهي پايين ترين
سطح (سطح  )4اقدام نمايد * .در صورت عدم ظرفيت جذب در سطح ( 4نداشتن فضاي مناسب ورزشي و  )...منابع موجود و باقي مانده
به سطح  3و سطح  2هدايت شوند.

-

رديف

استاندارد

شـاخص

برش استاني اعالم شده ،توسط

ملي(هدف)

عنــوان

شاخص هاي پنجگانه
(گزارش موارد فوق به تفكيك

واحد شاخص

اقدامات الزم جهت تحقق

فرمول برش شهرستان /منطقه  /ناحيه

تعريف

استان الزامي مي باشد)

درصد مدارس

اجراي نرمش صبحگاهي

درصد دانش اموزان

عملكرد سال گذشته هر استان پوشش درصدي از مدارس در طرح حياط پويا بوده است و اين مقدار در سال جاري مي بايست

5

4

پوشش خواهد داد ،و اسامي و مشخصات اين مدارس طبق فرم هاي طراحي شده از استان دريافت خواهد شد.

اجراي فعاليت حياط پويا در مدارس

دانش آموزان

كالس

مدرسه اي

عملكرد سال گذشته هر استان پوشش درصدي از دانش موزان براي شركت در نرمش صبحگاهي بوده است و اين مقدار در
سال جاري مي بايست  5درصد افزايش داشته باشد ،لذا استان مي بايست  5درصد از دانش آموزان خود را بعالوه عملكرد

كالس
كالس
درصد مدارس

12721
106
10

در مدارس استان

در برش كانون هاي ورزشي درون مدرسه اي هيچ گونه تغييري در سال جاري نخواهيم داشت و همان مقدار عملكرد سال
گذشته مطابق دستورالعمل اجرايي كانون هاي ورزشي درون و برون مدرسه اي (به شماره بخشنامه  40958مورخ )94/3/10
ادامه خواهد يافت.

توسعه و گسترش ورزش باستاني و

پوشش دهي طرح ورزش با خانواده

⬚

 × 5تعداد كل دانش آموزان استان
100

 +عملكرد سال گذشته

طراحي شده از استان دريافت خواهد شد.

برگزاري كانون هاي ورزشي برون

زورخانه اي

سال گذشته خود نموده و عدد حاصله را طي سال تحصيلي  96-97تحت پوشش طرح نرمش صبحگاهي قرار دهد .در نهايت
استان مي بايست تعيين نمايد كه چند مدرسه اين تعداد را پوشش خواهد داد ،و اسامي و مشخصات اين مدارس طبق فرم هاي

برنامه ورزشي

مدرسه اي

 5درصد افزايش داشته باشد ،لذا استان مي بايست مجموعاً  5درصد از مدارس خود را بعالوه عملكرد سال گذشته خود نموده
هاي طراحي شده از استان دريافت خواهد شد.

4877

مكمل و فوق

برگزاري كانون هاي ورزشي درون

𝟓 × تعداد كل مدارس استان
 +عملكرد سال گذشته
𝟎𝟎𝟏

و عدد حاصله را طي سال تحصيلي  96-97تحت پوشش طرح حياط پويا قرار دهد .اسامي و مشخصات اين مدارس طبق فرم

مشاركت كننده
در فعاليتهاي

خود را بعالوه عملكرد سال گذشته خود نموده و طي سال تحصيلي  96-97تحت پوشش المپيادهاي ورزشي درون مدرسه اي

 × 5تعداد كل دانش آموزان استان
100

 +عملكرد سال گذشته

قرار دهد .در نهايت پس از محاسبه اين تعداد از دانش آموزان استان ،مي بايست تعيين گرددكه چند مدرسه اين تعداد را

5

افزايش تعداد

درصد دانش آموزان

مدرسه اي

و اين مقدار در سال جاري مي بايست  5درصد افزايش داشته باشد ،لذا استان مي بايست مجموعاً  5درصد از دانش آموزان

5

برگزاري المپياد ورزشي درون

عملكرد سال گذشته هر استان پوشش درصدي از دانش موزان براي شركت در المپيادهاي ورزشي درون مدرسه اي بوده است

⬚

در برش كانون هاي ورزشي برون مدرسه اي هيچ گونه تغييري در سال جاري نخواهيم داشت و همان مقدار عملكرد سال
گذشته مطابق دستورالعمل اجرايي كانون هاي ورزشي درون و برون مدرسه اي (به شماره بخشنامه  40958مورخ )94/3/10
ادامه خواهد يافت.

اين تعداد كالس باستاني و زورخانه اي مي بايست طي سال تحصيلي  96-97در استان تاسيس گردد و استان مختار است اين
تعداد را با توجه به ظرفيت هاي شهرستان ها /مناطق و نواحي خود بين آنها برش بزند و مطابق دستورالعمل اجرايي كانون
هاي ورزشي درون و برون مدرسه اي (به شماره بخشنامه  40958مورخ  )94/3/10فعاليت خود را آغاز نمايد.

 10درصد از مدارس استان مي بايست طي سال تحصيلي  96-97تحت پوشش طرح ورزش با خانواده قرار گيرند( .دستورالعمل
مربوطه متعاقباً ارسال خواهد گشت ).اسامي و مشخصات اين مدارس طبق فرم هاي طراحي شده از استان دريافت خواهد شد.

مجموع كالس هاي كانون هاي ورزشي هر استان برابر است با مجموع كالس هاي هريك از فصول كه در طي سال
تحصيلي در آن استان برگزار مي گردد .به طور مثال :اگر يك استان يك كالس بسكتبال را در  4فصل برگزار نمايد ،در
مجموع  4كالس تشكيل داده است .و اگر اين كالس بسكتبال تنها در  3فصل برگزار گردد ،مجموعاً  3كالس برگزار شده
است.
مجموع كالس هاي كانون هاي ورزشي هر استان برابر است با مجموع كالس هاي هريك از فصول كه در طي سال
تحصيلي در آن استان برگزار مي گردد .به طور مثال :اگر يك استان يك كالس بسكتبال را در  4فصل برگزار نمايد ،در
مجموع  4كالس تشكيل داده است .و اگر اين كالس بسكتبال تنها در  3فصل برگزار گردد ،مجموعاً  3كالس برگزار شده
است.
مجموع كالس هاي كانون هاي ورزشي هر استان برابر است با مجموع كالس هاي هريك از فصول كه در طي سال
تحصيلي در آن استان برگزار مي گردد .به طور مثال :اگر يك استان يك كالس باستاني و زورخانه اي را در  4فصل برگزار
نمايد ،در مجموع  4كالس تشكيل داده است .و اگر اين كالس باستاني و زورخانه اي تنها در  3فصل برگزار گردد ،مجموعاً
 3كالس برگزار شده است.

𝟎𝟏 × تعداد كل مدارس استان
𝟎𝟎𝟏

رديف

شـاخص

(گزارش موارد فوق به تفكيك
برش استاني اعالم شده ،توسط

واحد شاخص

عنــوان

شاخص هاي پنجگانه

استاندارد ملي(هدف)

اقدامات الزم جهت تحقق

تعريف

فرمول برش شهرستان /منطقه  /ناحيه

استان الزامي مي باشد)

تجهيز و ارتقاء

درصد كانون

حركات اصالحي

20

تجهيز و كيفي سازي كانون هاي

استان مي بايست  20درصد از تعداد كل كانون هاي حركات اصالحي را كه در سال گذشته گزارش نموده است ،طي سال
تحصيلي  96-97مورد تجهيز و كيفي سازي قرار دهد .چگونگي تجهيز و كيفي سازي و وسايل و تجهيزات مورد آن متعاقباً
طي اطالعيه اي بر پورتال دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي (به آدرس  )tb.shs.medu.irبارگذاري خواهد شد.

𝟎𝟐 × تعداد كل كانون هاي حركات اصالحي گزارش شده سال گذشته استان
𝟎𝟎𝟏

كانون هاي
حركات اصالحي

راستاي

خانواده هايشان

درصد مدارس

راست قامتي در

پيشگيري از ناهنجاري هاي عضالني-
اسكلتي در مدارس براي دانش آموزان و

5

5

و اجراي طرح

برگزاري دوره هاي آموزشي آگاه سازي و

 5درصد از مدارس استان مي بايست طي سال تحصيلي  96-97تحت پوشش آموزش هاي آگاه سازي و پيشگيري از بروز
ناهنجاري هاي عضالني -اسكلتي ويژه دانش آموزان و خانواده هايشان ،قرار گيرند( .محتواي مورد نياز اين كارگاه هاي
آموزشي متعاقباً طي اطالعيه اي بر پورتال دفتر تربيت بدني و فعاليت هاي ورزشي (به آدرس  )tb.shs.medu.irبارگذاري

𝟓 × تعداد كل مدارس استان
𝟎𝟎𝟏

خواهد شد ).اسامي و مشخصات اين مدارس طبق فرم هاي طراحي شده از استان دريافت خواهد شد.

پيشگيري از
ناهنجاري هاي
اسكلتي

ناهنجاري عضالني -اسكلتي به كانون
هاي حركات اصالحي

 5درصد از دانش آموزان هريك از پايه هاي تحصيلي سوم تا يازدهم در كل استان مي بايست طي سال تحصيلي  96-97مورد

5

جهت ارجاع دانش آموزان داراي

درصد دانش اموزان

عضالني -
ارزيابي ساختار قامتي دانش آموزان

سنجش ساختار قامتي قرار گيرند .نحوه ارزيابي و وسايل و تجهيزات مورد نياز متعاقباً طي اطالعيه اي بر پورتال دفتر تربيت
بدني و فعاليت هاي ورزشي (به آدرس  )tb.shs.medu.irبارگزاري خواهد شد.

𝟓 × تعداد كل دانش آموزان پايه چهارم ااستان 𝟓 × تعداد كل دانش آموزان پايه سوم استان
𝟓 × تعداد كل دانش آموزان پايه يازدهم استان
+
+ …+
𝟎𝟎𝟏
𝟎𝟎𝟏
𝟎𝟎𝟏

