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 های مورد بحث در دستور کار  اهم مذاکرات با توجّه به عنوان

 موارد مطروحه از طرف اعضای انجمن: 

بررسی  و یگیگری مویوباج سه یه کمگاه اسراا  انجمن و اعضیای انجمن با یگمانسار سیرواا  طاای طاروردی   با حضیور موارا  و   -1

میانیو    هیا بیا اعضیییای انجمن بیه س ی  ع ی ییانوادههیای مطر  شیییوه از سیییوی هیای ایگه  و نیران تعطگه  -2 .معیاونی  دبگرسیییایا  

طمو و  های یگشمانو  ها در س   سبرا  ع  افزااش سیاع  طموزشی  ینجبینبه -3 .طموزانراال تم گواج مورسیه در اان ارتبا دانش

اسیییا یاده از  -4 .تیا ه یار روز احامیای در طانیوها افزااش روزهیای کیار روه  در ه ایها از ایب روز بیه دو روز  حیواای   و برای ییاایه دوازده 

طموزا  به مطالعه درسیی  در روزهای تعطگ   اا  با توسه به عوم تواناا  والوان به اسبار دانش -5 .طموزش مجازی برای تعطگالج اسباری

در اان ارتبا  و  ها شیا  ه یانو و نیران  یانوادهطموزا  یودا یگیگر م یال  درسی عادی  و توسه به اان موضیو  که تعواد کم  از دانش

شناس  عوم انیگزه و موارا  زمان  و  طسگ  -6 .طموزا اافان راهسارهاا  برای افزااش انیگزها یود کنارل ا موارا  زما  و ... در دانش

. با توسه طموزا رازی مناسی  برای دانشها و اافان الیوی مطالعات  و مول برنامهطموزا  توسی  اولگای مورسیه و یانوادهمطالعات  دانش

بنوی و موارا   ن ش کار روه ا در طموزش زما  -7 .به اان که ب یگاری از اابیا ا با اان مبیسالج در دانبییاه نگز دسی  به  راباننو

بنوی ط اه  اابنو و از هاا  برای مطالعه و زما طموزا  به مولطموزا ا که با افزااش اان کار روه ا هه ب یییا دانشمطالعات  برای دانش

هیا از بیا توسیه بیه عیوم ط یاه  ییانواده -9 .طموزا  در میورسیییهتوسیه والیوان بیه حضیییور فگزاس  دانش -8 .هیای یود فرا  گرنیوایدورهه 

یوشیان    ی یا  که مگا  سیط  و  های اابیا  دور از ههن نگ ی . و برای ه مباحث  که در مورسیه مورد توسه و یگیگرا ی ا نیران 

ها وسود داردا نگازمنو سه ییات  ه ییاگ  که اولگا و مربگا  م ارم در کنار ه  به بررسیی  اان  یانوادهسییبب طموزشیی  مورسییه و اطالعا 

هاا  که مربگا  اتخاه نموده و رونوی  ها و روشتر  ردد و ه  اولگا از فعالگ ها مطهعهای یانوادهم ال  بپردازنو. تا ه  مورسه از دغوغه

به   -10 .ها تأثگر ب یگاری یواهو داشی های یانوادهها و دغوغهشیونو. که اان یود در کاهش سیط  نیران نماانوراال بایبر که اسرا م 

های طموزشی ا همننگن اعامادی که به راهسارهای طموزشی  مورسیه  دلگ  عوم هماهنی  مگا  بری  از اولگا با مربگا  مورسیه در روش

افزاا   حا  با یود اسیاتگو مورسیه   ها و حا  سه یاج دانشکا ا مراسعا طموزشوسود داردا شیاا یاه اسی  که اولگای مورسیه با معرف  

راهسارا یگبین اد و نرر اولگا مورسیه در ارتبا  با م یال  و   -11 .ها نگز هم یو با مورسیه یگش رونواان   ی ی  را سبرا  نمااگ  تا یانواده

در گر ط  ه ییانوا هگ یی   با توسه به اان که بری  از مبییسالج مبییسالج ایالا ا اامن ا ب واشییا  که سامعه در اان برهه از زما  

رفااری همنو ا اف یرد  ا یریاشییریا عوم تمرکز و معضیالت  همنو ا سیگیارا مواد مخورا روانیردان ا و ... نگز به شیس  زااو الو ی   

تا    27/10/98در مورخ  2ز طزمو   زانه  بر زاری اردوی یارج شی ر شیگراز یا ا -12در بگن نوسوانا  و سوانا  شیگو  یگوا کرده اسی . 

های م ری احامال  ا م ال  مربو  به اااب و ههابا اامن  وساا  ن هگها م   اسسا ا ب واش  م گ  و مواد غذاا  و بگماری2/11/98

زاری اردو دارنو و  دعوج از اولگای یور یزشیس  که تماا  به همراه   روه بر  -13و تم گوات  که در اان ارتبا  انوابیگوه شیوه اسی .  

تواننو در ارتبا  با م ال  سالما  و ب واشا  کمب مثمر ثمری داشاه باشنو. در  طموزا  را در اان اردو دارنو و م فر   همراه  دانش



و  تبیسر از موارا   -14اان ارتبا  کمگاه ب واشی  انجمن در ه اه طت  از مگا  والوان یزشیب دعوج به همگاری به عم  یواهو طورد. 

 معاون  دبگرساا  به س   نو  دسایاه ای مج ز به ژل ضوع ون  کننوه.  

های مب یوط  به م یال  مطر  شیوها عنوا  نمودنو که به ترتگ  در  ها یاسی در ادامه سه یها سناب طاای باباا  و مبیاوران م ارم یااه

 ها  یواهو طمو:  

انجمن اابیا  را موف  به تسمگ  کرد ا نموده بودنوا به معاون  مورسیه در ارتبا  با کارکرد یگمانسار سیروااا تمام  موارک  که  -1

  ارسیال نمودنوا اع  از برگ سیبزا کارج یودروا  واهگنامها  واه  سیالم ا بگمها معاانه فن ا عوم سیوش یگبیگنها عوم اعاگاد و ... یگمانسار

در ارتبا  با   -2با سیرواا در ایاگار مورسیه ارار داده اسی . اب ی  ته ن  همراه  برای رسیانو  شیساااج و یگبین اداج اولگا در ارتبا  

انو و ف   اس   افااد   درسی ا ط  تعطگالج  ذشیاها مبیاوران اعالم نمودنو که اغه  دروا را به سیرفوی  مبیخر شیوه رسیانگوهع  

فه ی ه و عرب  در ان یان     دو درا اسی  که ط  هنو سه یها بر زاری کالاا سبرا  یواهو شیو.  ح یابا ا   ی یاه و شیگم  در رااضی 

ش   8 ب  تا  5/7شا  همزما  شرو  شوه اس .  از  برنو و اردوی عهم طموزا  یا از طزمو  منزل تبرا  نم در یااه دوازده ا دانش

  -3ان ان   انوا سیرفوی  طزمون ا تیگگر داده شیوه اسی .  مث  منطف و فه ی ه در رشیاه   برای دروسی  که به سیرفوی  نرسیگوه27/10/98تا 

نام  ها که ایاگاری اسی  ثب طموزا  مورد اسیا بال ارار نیرفاه اسی  و برای کار روه  ه ارشینبهافزااش کار روه  از طرف یود دانش

طموزا  را عموتاً به سییم  کاهه  سییو  ننمودنو. با توسه به اماگازهاا  که براابییا  در نرر  رفاه شییوه اسیی  اما برنامه اسباری دانش

شیونو. الباه کالسی ای یگبیرفاها برای ادامه ها ی یاه م . سیال  ذشیاه که دو روز در ه اه بودا انا ادهای زاادی داشیاگ  که بنهدهوم 

که از طراف اس  از دانبییاه ای معابر در ارتبا  با طموزش مجازیا مجامع در تسایوسی   -4سیال ت ویگه  در نرر  رفاه شیوه اسی . 

طموزا  و دبگرا  در سییاعاج مبییخویی  از روزهای تعطگ  در تعام  باشیینو و طموزش م ییا گ  مااو که دانشافزار طنالان یراواری ننرم

سناب طاای مجوطرا از مبیاوران مورسیه عنوا   -5ببگننو. الباه م گا نمود  اان برنامه برای تاب یاا  اا سیال طانوها م  ف یواهو شیو. 

ها را تبییواو  انیگز  طموزا  رااضیی  مبیی ود اسیی  و فبییارهای یانواده اان ب عالای  به درا بخوییود در مگا  دانشنمودنو که ب 

کنو و اغه  هما  رواه را دارنو کما اان که  طموزا  از سیال ده  تا سیال دوازده  هنوا  تیگگر نم نمااو ول  به طور که  رونو دانشم 

رازی هاا  برای یااه ده  و اازده  در ارتبا  با برنامهدنو که برنامهالوان  افزوسناب طاای رکن -6در بری  مواردا سگر من   نگز دارنو. 

طموزا  ها بررسی   رداوه اسی . الباه شیگ  تیگگراج دانشاا  و در اان ارتبا  توضیگ اج داده شیوه و روشو زمانبنوی مطالعات  داشیاه

تواننو به سیرع  از اان دروا  گن دلگ  دبگرا  نم دروا فه ی ه و منطف سینیگن و دارای اهمگ  ه یانوا به هم -7نگز ما اوج اسی . 

رازی  سنیاب طاای باباا  در یویییود تعیام  والوان و اولگیای مورسیییه  دبگرا   عنوا  نمودنو که سه یییات  که برنامه -8عبور نمیاانیو. 

اان سه یاج در نبی ی  بعوی    طموزا ا دبگرا  و حا  والوان که مواردی به شیور  ذاشیاه شیود. یا از عمهگات  نمود انو با دانشنموده

هیاا  در یویییود توا  برای روز درایافی  کیارنیامیه نوبی  اولا همیاهنی انجمنا برنیامیه اعالم یواهیو شیییو. همننگن اعالم نمودنیو کیه م 

دل  هماهنگ نمود  اب سه ییه برای هر کالا که اولگا و مربگا  در تعام  و تبا -9ارتبا  و تعام  اولگا و مربگا  مورسییها  ییورج داد. 

در مورد م یال  ایالا  و انضیباط  حاد   -10ما اب  ارار  گرنو و باواننو رودررو در ارتبا  با م یال  فرزنوانبیا  تبادل اطالعاج نماانو. 

یوشیبخاانه مورد یا ی  وسود نواشیاه اسی . ف   موضیو  همراه داشیان موباا  روشین در سیاعاج مورسیه اسی  که بنا دارا  شیرااط  را 

عموم  ارار  گرد تا یااا  سیاع  کالسی . موارد انضیباط  حادی نبوده و در سیاار موارد ته ن همراها امان  در دفار رواب   م گا نمااگ  که

طموزا  با طسیود   / هماهنگ شیوه تا دانش27/10ها برای روز شینبه  برای اردوی شیگرازا بهگ  -11ااواماج موثرا انجام یذارفاه اسی .  

م     -های دای  شی ری توسه یاد به وسیاا  ن هگه یواهو شیو. برای اااب و ههاب -یاطر در طزمو   زانه دو سمعه شیرک  نماانو. 

  - گرد. به غذای مطب ا توسه الزم  یورج م  -طموزی اسی   اسیاانوارد اسی . همراه  یورا  یزشیب بالمانع اسی . اسیسا ا اردو اه دانش

سناب  -12های الزم انجام یواهو یذارف . های اولگها داروهای اضیطراریا ماسیب و ... به همراه یواهنو داشی  و تو یگهکمب هاییب

المهه  از طموزا  ییاایه دوازده  برای کنسور اضیییافیه نمودنیو کیه در ابایوای م ر میاه طزمو  بگندر ارتبیا  بیا طمیاد   دانش طایای م اویییوی

های ت   طموزا  طراح  شوه اس . همننگن در ارتبا  با تسنگبشود که در ارتبا  با یواب دانش   رفاه م طموزا  یااه دوازدهدانش

طموزا  داده  ها به دانشزد ا زمانبنویا در ارتبا  با فضیییای طزمو ا روز طزمو ا سه یییه طزمو ا تیذاه در زما  طزمو  و ... نگز تو یییگه



  والوان با مورسییه و اان که در ارتبا  با نوسوانبییا  اطالعاج  یی گ   در ایاگار نوارنوا  سییو بودشییود. ول  در بری  موارد ناه م 

 طورد.  معضالت  را به وسود م 

  11/9/98مووباج سه ه سوم انجمن اولگا و مربگا  در مورخ 

هاا سای ک   عمهسرد بری  از سییروااطموزا  سییروا یی  از ن وه  زارش کمگاه اسراا  انجمن از شییساااج و انا اداج والوان دانش -1

بر زاری سه ییه  -2طموز و ... . سییروااا نامرت  بود  یودرو اا راننوها رفاار راننوها تایگر اا عوم حضییور راننو ا ا سا  ذاشییان دانش

راسیاای عوم   برای رفع مبیسالج مطروحه و همننگن یگیگری مطالباج انجمن در  14/9/98فوراا  انجمن با یگمانسار سیرواا در مورخ 

  -4ها. رسان  به یانوادهتعگگن تسهگ  ن اا  هزانه سرواا در سال ساری و اطال  -3سوش یگبگنها عوم اعاگادا معاانه فن  یودرو و ... . 

هاا اساراح  در منزل در  شگو  طن والنزا و طموزش مواردی که بااو در مورسه رعاا  شود مث  اسا اده از ماسبا ش ابوی مواوم دس 

  -6ها. دریواسیی  انجمن برای ت گه دسییایاه ای ژل ب واشییا  در راهروها و سییرواا -5 ییورج اباال و مراسعه ننمود  به مورسییه. 

  -7منوی از فضییای مجازی در اان راسییاا. های احامال  به دلگ  تعطگالج  طلود   هوا . همننگن ب رهمانو  تم گوات  در س   ع  

ارار  -8ها. رسیان  به یانوادهی کار اه  برای روزهای دوشینبه و اطال سه یه 6افزاا  دکار الگاسی  در رازی ادامه سه یاج دانشبرنامه

توسه به تراز  -9افزاا  به سز مباح  مربو  به معضیالج ایالا . داد  موضیوعات  همنو  یود کنارل  و یود ارزااب  در مباح  دانش

طموزا  و تم گواج الزم در س   نگ  به های ب ار در بگن دانشاان طزمو  برای ک   رتبه طموزا  در  زانه دو و اولوا  ارار داد دانش

  -11  12/9/98شینبه  طموزا  رشیاه ان یان  از موزه مهب در روز سیهبازداو دانش -10اان م یلهه. بررسی  طزمو   زانه دو سمعه  ذشیاه. 

 ه اه. و برای یااه دوازده  از سه روز به ه ار روز.  افزااش کار روه  یااه ده  و اازده  از اب روز به دو روز در

  14/9/98مووباج سه ه فوراا  انجمن با یگمانسار سرواا سناب طاای طاروردی 

زادها سناب طاای هراغ   ی اا سناب طاای م موی زنجگره و  یاداگا  دبگر  اعضیای انجمن: سناب طاای دکار یورن  ا سناب طاای ب رام

 انجمن 

 یور همننگن موارا  و معاون  دبگرساا  سناب طاااا  باباا  و نب 

ها تسمگ  و  ا تا یااا  طهر ماه تمام  موارک راننو ا  م ارم سیرواا2/8/98با توسه به مویوبه انجمن با یگمانسار سیرواا در تارا   -1

حضیور اا عوم   -3ها نارضیااا  وسود داشیاه تیگگر نماانو. هاا  که از طرف یانوادهراننو ا  سیرواا -2ت وا  معاون  دبگرسیاا   ردد. 

راننو ا    -4طموزا  سیر ردا  نماننو. رسیان  شیود و راننوه ساایزان فرسیااده شیود تا دانشحضیور احامال راننو ا  به سیرشیگ   اطال 

لگ ی  هب -5طموزا ا هنو داگ ه منارر بماننو اا با یانواده تماا بیگرنو. ها و دانشری از ااجاد اسیارا در یانوادهم ارم برای سهو گ

ها  ای از ط  در ایاگار یانوادهمورسه  و در ایاگار راننو ا  ارار  گرد. همننگن ن خه -یگمانسار سرواا  -ای ت گه شود  انجمنسانبهسه

هزانها   %25تا  20ت ییواه ح ییاب با راننو ا  برای   -7 روه اگما  برای م ییگرهای مخاه  اعالم و اطع   ردد.  5اا  4 -6ارار  گرد. 

ته ن همراه از ت گه اب ی    -8منو  به ح ین انجام کار تا یااا  سیال ت ویگه  به  یورج وسه الازام در اال  هب در نرر  رفاه شیود. 

ا تا شییماره در ایاگار والوان و ته ن در ایاگار انجمن ارار  گرد و انا اداج و شییساااج احامال ا س   یگیگریا  طرف یگمانسار سییروا

 رسان  شود. اطال 

  9/10/98مووباج سه ه ه ارم انجمن اولگا و مربگا  مورخ 

امه و ... ت وا  معاون  دبگرسیاا  داده شیوه  نها اع  از سیوش یگبیگنها عوم اعاگادا معاانه فن ا بگمهموارک راننو ا  م ارم سیرواا -1

انو. همننگن اب ی  ته ن همراه برای نرراجا یگبییین اداج و  اسییی  و یگمانسار سیییرواا به تع واج یواش در ان رابطه عم  نموده

اعضیای انجمن ارار بیگرد  م رر  رداو که اان ی  ته ن در ایاگار   -2انو. ها در ایاگار مورسیه ارار دادهانا اداج اولگا از عمهسرد سیرواا

ها در اسیر  وا .  های ادواری با اولگا  رفاه شیود و رونو کارکرد سیروااتا در موارد یگش طموها تم گواج اعمال  ردد. و همننگن تماا

به    طموزا تبییواف دانش -4ها در اسییر  وا .  روه اگما  از طرف یگمانسار سییرواا و تعگگن تسهگ  هزانه سییرواا 5اا  4اعالم  -3

بر زاری نب   مگا  اولگا  هر کالا  با مربگا  مورسه در س    -5شرک  در کار روه  روزهای ه ارشنبه  از طرف مربگا  مورسه . 

در نرر  رفان ایب ی  ته ن همراه از  -6رسیییان  انجمن در  روه یای والیوان. هیا بیا همسیاری و اطال تبیادل تجربگیاجا اطالعیاجا دغیوغیه

ی اب فضییای مجازی طنالانا  ااوام الزم برای ت گه -7رای والوانا برای یگبیین اداجا نرراج و انا اداج والوان. طرف موارا  مورسییه ب



بر زاری سه یاج  -8طموزا  با دبگرا  یود در ارتبا  م یا گ  باشینو و ت   طموزش ارار بیگرنو. برای روزهای تعطگ  اسباری که دانش

های درس  در اابا .  ت اوت ها و ب انیگز  طموزا  در اال  ب شیناسی  اساماع  و فردی دانشبگبیار فرای موضیوعاج طسیگ افزاا  دانش

ای سامع و موو  به اسییا ضییار اولگای  رام   شیی ری شییگراز یا از یااا  اما اناج نوب  اولا در برنامهن وه بر زاری اردوی برو  -9

اعالم  رداو و م رر شیو کمگاه ب واشی  انجمن در اان ارتبا  ااواماج الزم   شیرک  اولگای یور یزشیب در اردو بالمانع -10یواهو رسیگو. 

تبیسر و اوردان  از موارا  دبگرسیاا  به دلگ  ت گه و تعبگه دسیایاه ای مج ز به ژل ب واشیا  در راهروها و در   -11را مبذول دارنو. 

 طموزا . دسارا دانش

 مصوبات جلسه 
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 ی آینده: زمان جلسه

 امضا  سمت   اسامی حاضران  ردیف  

  موار طموزشیاه  سناب طاای امگرمنوور بابال    1

  معاو  اسراا   یور سناب طاای احمو نب   2

  معاو  طموزش   سناب طاای م وی مجوطراش   3

  مباور   الوان  سگو هان  رکنسناب طاای   4

  مباور  سناب طاای ابراهگ  م اووی   5

  رلگا انجمن اولگا و مربگا   سناب طاای عه  یورن     6

  ناا  رلگا انجمن اولگا و مربگا   سناب طاای مرتض  م موی   7

  عضو ا ه  انجمن اولگا و مربگا   زاده سناب طاای حمگو ب رام  8

  عضو ا ه  انجمن اولگا و مربگا     ا سناب طاای ابراهگ  هراغ   9

  عضو ا ه  انجمن اولگا و مربگا   سرکار یان  افباری   10

  عضو ا ه  انجمن اولگا و مربگا   سرکار یان  سوانمردی   11

  عضو ا ه  انجمن اولگا و مربگا   سرکار یان   اداگا    12

 ی معهما  انجام  گرد.  کردِ مووباج مال  بااو با تأاگو و امضای موار مورسها رلگا انجمن اولگا و مربگا ا و نماانوه* هزانه

 نام و نام یانواد   موار طموزشیاه     نام و نام یانواد   رلگا انجمن اولگا و مربگا  

 تارا ا م ر و امضا         تارا  و امضا 


