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 انيمرب و اياول انجمن :جلسه عنوان

 10:15 يال 8:05    :ساعت  16/07/1397 :تاريخ        شنبه سه:  روز   )3 منطقه ( دبستان :مكان

  جناب آقاي شريعتيجناب آقاي كرباسچي، ، يطباطبائ يآقا جناب مهرآزما، يآقا جناب :انيمرب
 جناب آقاي حاجي كريمي، سركار خانم ميررضوي، جناب آقاي محسني،  سركار خانم ميريان، سركار خانم جهرمي، سركار خانم نشوه،:اياول

 جناب آقاي جمالي، جناب آقاي دهقاني، جناب آقاي لطفعليان، سركار خانم كريمي، سركار خانم موجودي، جناب آقاي سليميسركار خانم واحد، 

 كنندگان شركت

 مطروحه مباحث و موضوعات شرح

  

 .ليه اعضا به معرفي خود پرداختندك سه،جل يابتدا در -1
امه داخلي انجمن، سابقه  مأموريت انجمن، آئين نادامه جلسه، دفترچه تهيه شده توسط مربيان محترم مدرسه، شامل اهداف ودر  -2

 . مرور شد فعلي انجمن و راه هاي تماس با آناننمايندگانمشخصات افراد عضو انجمن در سال هاي گذشته و 
 :ادامه، تقويم كاري برگزاري جلسات انجمن، به شرح زير تصويب شددر  -3

  98 آبانماه 21 :دومجلسه   98 آذرماه 26 :سومجلسه  
  98 ديماه 24: چهارمجلسه    98 بهمن ماه 15: پنجمجلسه  
  98 اسفندماه 6: ششمجلسه    99 فروردين ماه 26: هفتمجلسه  
  99 ارديبهشت ماه 9: هشتمجلسه    
 

 :كردند يآمادگ اعالم  به شرح زيرخود، عالقه مورد يها طهيح در اعضا، و يمعرف انجمن يتخصص يها كارگروه ادامه، در -4
 

 كارگروه اعضاء كارگروه مسئول يتخصص كارگروه نام

 ، خانم موجوديجمالي، آقاي سليميآقاي  واحدخانم  سالمت

 لطفعليانآقاي  يريادگي
واحد، خانم جهرمي، خانم نشوه، خانم ميريان، خانم 

 خانم ميررضوي، آقاي محسني

 موجوديخانم  اردوها و مراسم
  كريمي، آقاي دهقاني، خانم جهرمي، خانم 

 خانم نشوه، خانم ميررضوي

 محسني، خانم كريمي، آقاي حاجي كريميآقاي  دهقانيآقاي  يمال

 ميريان، آقاي دهقانيخانم  حاجي كريميآقاي  شد و آمد خدمات و يمنيا عمران،

  
 :شدند انتخاب آرا حداكثر با ريز نفرات و شده برگزار انجمن سهيرئ أتيه نييتع انتخابات ، جلسهادامه در -5

  يدهقان يآقا جناب: انجمن سيرئ
  لطفعليان ناب آقايج: انجمن سيرئ نائب
  يميسل يآقا جناب: انجمن ريدب

اعضا ارسال شده و حضور و يا كريمي به كليه  از طرف سركار خانم  يادآوري جلسه،گرديد روز قبل هر جلسه، پيامكمقرر  -6
 .عدم حضور اعضاي محترم، به ايشان اطالع رساني گردد
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 مقدمه

      درسه خانه و مبین رویکرد آموزشی تربیتی دبستان مفید بر مبناي مشارکت جدي و فعال 

 پی ریزي شده است.

ه هاي بروز رسمی این مشارکت اقدامات مشخصی به عنوان یکی از عرصانجمن اولیا و مربیان 

 را در مدرسه پیگیري می نماید که در این دفترچه با ابعاد مختلف آن بیشتر آشنا می شویم.

 مأموریت

     تالش عملی در جهت توسعه و تثبیت مفهوم خانواده مفید به خصوص با اجراي  -

 مانند پاتوق اولیا و اردو هاي خانوادگی با مشارکت مربیان شوراي پایهبرنامه هایی 

فعال سازي کارگروه هاي تخصصی انجمن و افزایش زمینه هاي مشارکت اولیا در امور  -

 مدرسه

لی کاز سوي دانش آموزان، اولیا و مربیان براي دستیابی به اهداف پیگیري موضوعاتی که  -

 مطرح می شود. مدرسه

تن مسئولیت برگزاري برنامه هاي پیشنهادي انجمن اولیا و مربیان که مورد به عهده گرف -

 تصویب قرار می گیرند.



۲ 
 

 

 ساختار

به منظور ایجاد فرصت حداکثري براي حضور اولیاي محترم تمامی پایه هاي تحصیلی در  

نفر  2انجمن اولیا و مربیان، هر سال در جشن هاي پایانی هر پایه با رأي اولیاي حاضر در جلسه، 

دیر و معاون این افراد در کنار هم به همراه م به عنوان نماینده انجمن آن پایه انتخاب می شوند.

مدرسه، انجمن اولیا و مربیان دبستان مفید را تشکیل می دهند. انتخابات پایه پیش دبستان در 

          انجمن ملحق اعضاي ایشان بعداً به جمع شهریور یا مهر هر سال برگزار می شود و نماینده 

 می شوند.

ا یري اعضرأي گ انایب رئیس و یک دبیر دارد که ب س، یکانجمن  اولیا و مربیان یک رئی

 می شوند. مشخص

 جلسه عمومی انجمن مدرسه

     گرد هم صبح  10تا  8در یکی از سه شنبه هاي هر ماه از ساعت اعضاي انجمن تمامی 

  موضوعات نگرشی و آشنایی بیشتر با روش  . موضوعات قابل طرح در این جلسات،می آیند

       کارگروه ها و ارائه گزارش فعالیتدبستان مفید، ارائه گزارش فعالیت انجمن هاي پایه ها، 

 تصمیم گیري در مورد فعالیت هاي عمومی انجمن در مدرسه است.

 

 

      مدرسه وظیفه دارد شرایط ممکن را براي مشارکت خانواده 

 در مدرسه فراهم کند.

 از سیاست هاي چهل گانه دبستان هاي مفید 3بند 
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 کارگروه هاي تخصصی

در انجمن را به عهده  شده طرحوظیفه بررسی کارشناسانه موضوعات کارگروه هاي تخصصی 

 دارند و اعضاي این کارگروه ها به صورت داوطلبانه از بین اعضاي انجمن پایه ها مشخص می شوند.

 

 کارگروه سالمت

 بررسی راه هاي تعامل با مراکز بهداشتی، پزشکی و مددکاري -

 در زمینه امور مرتبط با سالمتیدانش و عملکرد خانواده ها و مدرسه سطح  ي ارتقا -

استاندارد سازي و نظارت بر استاندارد هاي سالمت دانش آموزان در کنار مربی بهداشت  -

 مدرسه

ا تاکید بر استفاده از           ب مطلوب براي معاینات دانش آموزي و اجراي آن شیوه نامهتهیه  -

 توانمندي هاي اولیا

 ارگروه یادگیريک

 بررسی زمینه هاي همکاري مدرسه با مراکز علمی، فرهنگی و آموزشی -

 ایجاد فرصت هاي یادگیري فراتر از برنامه هاي معمول مدرسه براي اولیا -

          ایجاد فرصت هاي یادگیري جدید براي دانش آموزان بر اساس امکانات و  -

 توانمندي هاي خاص اولیا

 و هاکارگروه مراسم و ارد

 برنامه ریزي و اجراي اردو هاي خانوادگی -

فراتر از  مذهبی براي خانواده مفید و ملی يجشن هامراسم و برنامه ریزي و برگزاري  -

 برنامه هاي معمول مدرسه
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 کارگروه مالی

 بررسی شهریه ساالنه و ارائه نظرات مشورتی -

 توسعه مدرسهشناسایی و جلب مشارکت اولیا و خیرین در زمینه امور مالی و  -

 هم فکري در مورد مصرف بهینه منابع مالی مدرسه -

موارد  ي مصرف درمدیریت وجوه دریافتی از اولیا براافتتاح حساب بانکی ویژه انجمن و  -

 مصوب

 ایمنی و خدمات رفت و آمد کارگروه عمران،

بازدید از ساختمان و ارائه مشاوره در زمینه هاي مختلف مورد نیاز عمرانی و ایمنی  -

 مدرسه

 به منظور ارتقاي کیفیت نظارت بر امور مربوط به خدمات رفت و آمد دانش آموزان -

 جلب مشارکت اولیا براي ارتقاي سطح ایمنی مدرسه -

 

 98 – 99سال تحصیلی  اعضاي کارگروه ها؛

 اعضا مسئول کارگروه نام کارگروه
 و خانم موجودي سلیمی ،جمالی : آقایان  واحدخانم  سالمت
  و آقاي محسنی خانم ها: واحد، جهرمی، نشوه، میریان، میررضوي آقاي لطفعلیان یادگیري

 و آقاي دهقانی نشوه، میررضوي  خانم ها: کریمی، جهرمی، خانم موجودي مراسم و اردو ها
 آقایان: محسنی، حاجی کریمی و خانم کریمی آقاي دهقانی  مالی

عمران، ایمنی و 
 خدمات رفت و آمد

 آقاي 
 کریمیحاجی 

 دهقانی و خانم میریان آقاي
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 همراهی با شوراي برنامه ریزي پایه

 برنامه ریزي مدرسه فرصت حضور اعضاي انجمن هر پایه در جلسات شوراي 1395از سال 

      پایه را فراهم نموده است. به جهت اطمینان از هم سویی مصوبات این جلسات با نگرش، 

ایید نیازمند ت جلسات نیز مانند سایر جلساتبرنامه هاي مدرسه، مصوبات این سایر سیاست ها و 

ظرفیت هاي این طرح  از سوي شوراهاي باالتر است. توجه به موارد زیر کمک می کند از حداکثر

 به خوبی استفاده شود.

 مدیر جلسه دبیر پایه است. -

 جمن برگزار می شود.و اعضاي ان پایه این جلسه با حضور اعضاي شوراي برنامه ریزي -

   در جلسه اول اعضا خود را معرفی کرده و هدف و حدود اختیارات این جلسه تبیین  -

 می شود.

 بهتر است تقویم جلسات در اولین جلسه مشخص شود. -

انتظار می رود این شورا پیرامون اردوهاي خانوادگی و پاتوق اولیا برنامه ریزي داشته  -

 باشد.

پیشنهادي این جلسات با هماهنگی دبیر پایه از قبل معلوم توصیه می شود موضوعات  -

 شده باشد.

در رابطه با موضوعاتی که مصوبه یا آئین نامه اي در مدرسه دارد الزم است پیش از طرح  -

 در جلسه، آیین نامه هاي مربوطه در اختیار اعضا قرار گیرد.

          وارد بحث و جدلچنانچه بین اعضا اختالف نظر هاي جدي در یک زمینه وجود دارد  -

 نمی شویم و دبیر پایه موضوع را مجزا پیگیري می کند.

در موارد مقتضی مجري برنامه هاي جدید پیشنهادي از سوي اولیا، خود ایشان هستند و  -

 د.نتوسط مدرسه و مربیان همراهی و پشتیبانی می شو
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         الزم است اولیاي مسئول هر برنامه حتماً در برنامه اي که مسئولیت آن را به عهده  -

 می گیرند حضور داشته باشند.

 هبهتر است با درنظر گرفتن موضوعات زیر از حضور اولیاي غیر عضو انجمن که عالق -

 مند به حضور در جلسات پایه هستند هم استقبال شود:

 پاتوق اولیا را پیشنهاد داد. ،ي و دغدغه مشتركعالقمندي دارامی توان به اولیاي  •

وسیله ه تمامی موضوعات مربوط به دعوت و حضور اولیاي میهمان در جلسه ب •

 اعضاي انجمن و با اطالع دبیر پایه انجام می شود.

و مصوبات آن براي اطالع والدین گرامی و سایر برگزاري جلسه  گزارشالزم است  -

 نال پایه بارگذاري شود.در کامربیان مدرسه 
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 نمایندگان اولیا و مربیان دوره هاي مختلف در سال هاي گذشته

 

لی
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دو
 

 نام دانش آموز نام و نام خانوادگی
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ند

مای
ي ن
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ال

 س
داد

تع
 

 نام دانش آموز نام و نام خانوادگی

گی
ند

مای
ي ن

 ها
ال

 س
داد

تع
 

1 

 1395فارغ التحصیالن

 1 عماد مسعودي هما مسعودي 1 محمد حسن ده بزرگی زهرا اربابیان

 رضا خوش دامن
 محمد امین 
 خوش دامن

 1 علی سینا اقبالی محمدرضا اقبالی 5

 1 عماد ثقفی حامد ثقفی 1 محمد متین حسن زاده جهانگیر حسن زاده

2 

 3 مهدي اسدي زهره آبرومند 4 ین دهقانیوآر محسن دهقانی
 1 مهدیار مظاهري مسعود مظاهري 1 عادلیعلی  محمد حسین عادلی
مژگان طباطبایی 

 رفیعی
 1 مصطفی مالحسنی مهدي مالحسنی 1 پارسا شاهمرادي

 لیال سادات وثوقی
 سید برسا 

 سید صفی زاده
 1 ایروانی سعیده آل علی 1

 1 برهان بیگلر اکرم شیرازي زاده 2 علیرضا اوتادي محمد اوتادي

3 
 1 علی سقزچی محمد سقزچی 3 پارسا رستگار مقدم محمد رستگار مقدم

 3 علی سروش محمدرضا سروش 4 محمد مهدي آیت الهی وهب آیت الهی
    1 محمد طاها کاظمی ساحل ختنی

4 

 مریم تاراج 4 امیرحسین مجیدفر فرهت مجیدفر
علی نصیري 

 کاشانی
1 

 مریم ابراهیمی
 محمد مهدي 
 حاجی مبینی

 علی ترقی جاه 1
 محمد مهدي 

 ترقی جاه
1 

 ملیکا محمد پور 1 رستان رسولی فریبا افکاري
سید امیر علی 

 جعفري
2 

 1 امیرعلی هاشم سمانه کرباسیان 1 میثم فرهمند سیده طاهره جعفري
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 نمایندگان اولیا و مربیان دوره هاي مختلف در سال هاي گذشته
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 آموز نام دانش نام و نام خانوادگی
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نام و نام 
 خانوادگی

 نام دانش آموز

گی
ند

مای
ي ن

 ها
ال

 س
داد

تع
 

5 

 1 علی خاکی حامد خاکی مجرد 2 محمد صدرا المعی سارا ادیب زاده

 3 سید پارسا سلیمی سید علیرضا سلیمی 1 سینا پورمهدیان مهدیه رحیمی یگانه

 1 امیرحسین فرخی علی فرخی 1 علی خوئینی شهرزاد وحدت

 1 فرزان دلگشا دالرام موجودي 1 محمد مهدي فتحعلی مهدیه نیکو گفتار

6 

 2 محمد صدرا افشاري محمود افشاري 2 آیین جهانشاهخانی شیرین فنونی

 4 امیر حسین زاده محبوبه کریمی 1 سیدمحمدباقر اکرمی  زهرا اوسطی 

    2 امیرحسین مهدوي نادري علی مهدوي نادري

7 

 2 حسام الدین ترابی حمیده طباطبایی 1 صدرا زواریان نرگس خداخانی

 2 آبتین دهقانی محسن دهقانی 1 آراد بخشی زاده  آرزو نراقی زاده 

    1 علی گودرزي امیر حسین گودرزي

8 

 1 علی سینا شریعتی شهال واحد 1 امیر محمد جمالی سعید جمالی

 1 رضا فرخیان سارا رئیسی  1 احسان محمدي  مرتضی محمدي

 1 آرشا و کیاشا صفوي نسیم توکل 1 یونس سلطان زاده مهدي سلطان زاده

9 
 2 محمد پارسا رفیعی مونا میر رضوي 1 سیدپدرام حسینی سید جواد حسینی

    1 پارسا صابر حامد صابر

 1 محمدحسین فتح اله زاده  امین فتح اله زاده  1 ایلیا حاجی کریمی محسن حاجی کریمی 10

 

 



۹ 
 

 

 آئین نامه داخلی انجمن

 

کلیه اعضا متعهد می شوند که حتی االمکان تالش خود جهت حضور راس ساعت مقرر  •
در کلیه جلسات انجمن را بنمایند. در موارد خاص، هیئت رئیسه انجمن تصمیمات الزم 

 را اعالم خواهند کرد.

گردند جلسات را راس ساعت مقرر شروع و برگزار کنندگان جلسات انجمن متعهد می  •
 نیز در زمان مقرر، به اتمام برسانند.

مقرر گردید دستور هر جلسه، قبل از برگزاري جلسه توسط هیئت رئیسه و با همفکري  •
 کلیه اعضا، تهیه و اعالم گردد.

 نفر از اولیاي محترم، رسمیت پیدا کند. 8مقرر گردید هر جلسه انجمن با حضور حداقل  •

 رر گردید تصمیم گیري جلسات با راي اکثریت حضار، رسمی و اجرا گردد.مق •

مقرر گردید نسخه قابل ویرایش هر صورت جلسه ، نهایتاً یک هفته پس از برگزاري  •
 جلسه، نهایی شده و در اختیار کلیه اولیاي محترم دبستان قرار گیرد.

 

 

از اعضاي محترم انجمن اولیا و مربیان انتظار می رود با همراهی 

 عمومی وصحن نگرشی و عملی با مدرسه و حضور منظم در جلسات 

پایه، زمینه هاي دستیابی به اهداف بلند دبستان شوراي برنامه ریزي 

  مفید را فراهم آورند.
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