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عنوان جلسه :اوجمه ايلیا ي مربیان
روز :سه شىبه

مکان :دبستان ( مىطقه ) 3

تاريخ1398/08/21 :

ساعت 8:10 :الی 10:05

مربیان :جٌبة آلبی هْشآصهب ،جٌبة آلبی عجبعجبئی
شرکت کنندگان

اولیا :سشوبس خبًن جْشهی ،سشوبس خبًن ًطَُ ،سشوبس خبًن هیشیبى ،جٌبة آلبی حبجی وشیوی ،سشوبس خبًن هیشسضَی ،سشوبس خبًن ٍاحذ،
جٌبة آلبی جوبلی ،جٌبة آلبی دّمبًی ،جٌبة آلبی گَدسصی ،جٌبة آلبی لغفؼلیبى ،سشوبس خبًن وشیوی ،سشوبس خبًن هَجَدی،
جٌبة آلبی سلیوی
شرح موضوعات و مباحث مطروحه

هَضَػبت هغشح ضذُ دس جلسِ ،هغبثك دستَس جلسِ تَافك ضذُ  ،ثذیي ضشح هی ثبضذ:
 - 1اسائِ گضاسش هشاسن اسثؼیي (  27هْشهبُ ) تَسظ سشوبس خبًن هَجَدی ،هسئَل وبسگشٍُ هشاسن ٍ اسدٍّب:


الالم اّذائی ٍ تَصیغ ضذُ دس هشاسن:
ضیشوبوبئَ 40 :لیتش

حلین 70 :ویلَگشم

ضیشیٌی 20 :ویلَگشم

داسچیي :ىین ویلَگشم

ًبى سٌگه 25 :ػذد

لٌذ 2 :ویلَگشم

ضىش 10 :ویلَگشم

چبی 1 :ویلَگشم



الالم خشیذاسی ضذُ اص ووه ّبی ًمذی :سٍغي وشهبًطبّی 1 :ویلَگشم



تؼذاد افشاد ضشوت وٌٌذُ دس هشاسن :حذٍد ً 130فش



تؼذاد افشاد هطبسوت وٌٌذُ دس اجشای هشاسن :حذٍد ً 30فش



تؼذاد ثبًیبى الالم هشاسن 7 :خبًَادُ



پیطٌْبدات هغشح ضذُ جْت اجشای ّشچِ ثْتش هشاسن دس سبل ّبی آیٌذُ:
 ػذم استفبدُ اص ًبى سٌگه ثذلیل خویش ضذى ٍ ثیبت ضذى سشیغ
 هٌسجن تش ضذى ساّپیوبئی خیبثبًی ثب ّوبٌّگی ثیطتش دس ّوسشائی حضبس
 استفبدُ ثیطتش اص داًص آهَصاى دس ثخص پزیشائی هشاسن
ّ وىبسی ثیطتش ّیأت هفیذ دس هشاسن اسثؼیي
 سبصهبًذّی ثیطتش دس حشوت دس خیبثبى جْت جلَگیشی اص ثشٍص خغشات احتوبلی
 ثشًبهِ سیضی سبل آیٌذُ دس ضْشیَس هبُ اًجبم پزیشد.

 - 2دس هَسد ثحث ًبّبس هذسسِ ،هَاسد صیش هغشح گشدیذ:
 ثب تَجِ ثِ اًتمبدّبی ثشخی اص اٍلیب ًسجت ثِ هضُ غزاّبی تَصیغ ضذُ دس ٍػذُ ًبّبس دثستبى ،پیطٌْبد ضذ اػضبی اًجوي ،دس
سٍصّبیی ثغَس تصبدفی ،دس هحل سلف حضَس پیذا وشدُ ٍ اص ًحَُ سشٍ ًبّبس ٍ هضُ غزا گضاسش تْیِ ًوبیٌذ ٍ هَضَع هَسد
ًمذ ٍ ثشسسی لشاس گیشد.
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 پیطٌْبد ضذ جذٍل ثشًبهِ تَصیغ غزای هبّبًِ  ،صٍدتش اعالع سسبًی گشدد تب ثشًبهِ سیضی اٍلیب جْت ثْشُ ثشداسی اص آى ،سشیغ تش
صَست پزیشد.

 آلبی عجبعجبئی گضاسضی اص لیوت غزا دس سبل گزضتِ ٍ پیص ثیٌی آى ثشای اهسبل اسائِ وشدًذ ّ .وچٌیي ثیبى ضذ هبثِ التفبٍت
پیص ثیٌی سبل يرضتِ ٍ لیوت توبم ضذُ هبًذُ ای داضتِ است وِ ثِ اٍلیب تمذ ین خَاّذ ضذ.
 پیطٌْبد ضذ ػذم استمجبل اٍلیب اص ًبّبس دثستبى ًسجت ثِ سبل گزضتِ ،ثشسسی گشدد.

 پیطٌْبد ضذ داًص آهَصاى ،دیذگبُ ّب ٍ ًمغِ ًظشات خَد دس هَسد هَضَع ًبّبس سا ثب آلبیبى عجبعجبئی ٍ لغشُ ثغَس هستوش
هغشح ًوبیٌذ.
 پیطٌْبد ضذ ٍػذُ وبهل غزایی ًبّبس اص ثشًبهِ دثستبى حزف گشدد ٍ یه هیبى ٍػذُ جبیگضیي آى گشدد.
 هكسس ضذ هَضَع فَق دس وبسگشٍُ سالهت ثشسس ٍ جوغ ثٌذی گشدد.
 - 3دس هَسد ثحث ًظبفت سشٍیس ّبی ثْذاضتی:

 همشس گشدیذ هَاسد ًبهغلَة هطبّذُ ضذُ تَسظ داًص آهَصاى ،دس اسشع ٍلت ثِ هسئَلیي دثستبى گضاسش گشدد تب سفغ ضَد.
 ملشس ضذ هَضَع هؼوبسی ٍ سبختبس هٌبست سشٍیس ّبی ثْذاضتی دس وبسگشٍُ ػوشاى ثشسسی گشدد.
 ملشس ضذ هَضَع ًظبفت هٌبست سشٍیس ّبی ثْذاضتی دس وبسگشٍُ سالهت ثشسسی گشدد.

 - 4دس هَسد ثحث فلَسایذتشاپی اًجبم ضذُ دس دثستبى:
اسضٌبسبى هجشی دس دثستبى ارػبى داضتٌذ آهبس سالهت ػوَهی دًذاى ّبی دثستبى ثسیبس خَة ٍ لبثل لجَل است وِ ایي هَضَع ًطبى
ن
دٌّذُ اّویت دادى ٍالذیي ثِ هَضَع ثْذاضت دّبى ٍ دًذاى هی ثبضذ.
 - 5سٍاالتی دس هَسد هَضَع ثْذاضت ٍ هشثی ثْذاضت هذسسِ هغشح ضذ ٍ لشاس ضذ دس وبسگشٍُ ثْذاضت ،ثشسسی ٍ پیگیشی ضَد.
 - 6دس هَسد اپلیىیطي پبًذا هشثَط ثِ سشٍیس ایبة ٍ رّبة داًص آهَصاى:

 اةتَجِ ثِ تؼذد هذاسس استفبدُ وٌٌذُ اص اپلیىیطي دس سبل جذیذ ،هطىالت ٍ ًمبط ضؼف ثشًبهِ ثشعشف ضذُ است.

 همشس است اعالػبت داًص آهَصاى دس سیستن تىویل گشدد ٍ تب پبیبى آثبًوبُ ،ثؼذ اص اعالع سسبًی ،سیستن فؼبل گشدد.
 - 7دستَس جلسِ آیٌذُ:
 پبسخ ثِ سَاالت اػضبی جلسِ جْت آضٌبیی ثب هجتوغ آهَصضی هفیذ

 اسائِ گضاسش هسئَلیي وبسگشٍُ ّبی تخصصی دس هَسد فؼبلیت ّبی خَد

 اسائِ گضاسش ًوبیٌذگبى اًجوي ّش پبیِ اص فؼبلیت ّبی اًجبم ضذُ دس ضَسای پبیِ خَد
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متولی انجام

تاريخ

خاوم دلگشا

تا جلسه آیىده

1

تىویل فشم ّبی ثشگضاسی هشاسن جْت اسثؼیي

2

ثشسسی هَضَع ًبّبس دثستبى

کارگريه سالمت

3

ثشسسی هَضَع سشٍیس ّبی ثْذاضتی

کارگريه سالمت
کارگريه عمران

تا جلسه آیىده

4

ثشسسی هَضَع هشثی ثْذاضت دثستبى

کارگريه سالمت

تا جلسه آیىده

5

همشس گشدیذ هَضَع هؼبیٌبت ادٍاسی دثستبى ثشسسی ٍ ًْبئی گشدد.

کارگريه سالمت

تا جلسه آیىده

کارگريه یادگیری

تا جلسه آیىده

6

ثشسسی ٍ ثشپبیی دٍسُ ّبی داًص افضائی ( هبًٌذ هَضَع ثشًبهِ ًَیسی وبهپیَتشی،
وبسگبُ آلبی تَولی ،وبسگبُ هذل وست ٍ وبس ٍ ) ...

