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  »5-1«کاربرگ شماره: 

 18:30ساعت پایان:  16ساعت آغاز:  2ي جلسه: شماره 20/8/98تاریخ:  دوشنبه روز: 

  محل برگزاري:
  دستور کار جلسه:

 گزارش انجمن از جلسه با پیمانکار سرویس  -1 
 مدرسهنقطه نظرات اولیاي دانش آموزان در ارتباط با  -2 
 توضیحات مدیر مدرسه در رابطه با تقویم ماه آینده  -3 
 دانش افزایی اولیا -4 
 

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

ــور جناب آقایان  ــه دوم با حض ــاري و،زاده، چراغی و محمدي و خانمپورنقی، بهرامجلس ــرکار خانم افش ــعودي و  يجوانمردها س و مس
  پور برگزار گردید .همچنین مدیریت محترم مدرسه جناب آقاي بابایی و معاونت محترم، جناب آقاي نبی

شتیبانی و اجرایی، جناب آقایان بهرام2/8/98در مورخ مطرح گردید  - سه ، کمیته پ ضور مدیریت مدر پیمانکار  بازاده و پورنقی و در ح
ــه ــرویس مدرس ــرویس موظف گردید تا د که اي تشــکیل گردیجلســه س آبانماه نســبت به تکمیل موارد  20در این جلســه پیمانکار س

ها و بهداشت قرار شد جلسه مجددي با ایشان تشکیل گردد و در مورد برآوردهاي قیمت سرویس همچنین. درخواستی الزم اقدام نماید
به عواقبی که ممکن اســت در اثر عدم رعایت موارد فوق، رخ  فردي رانندگان و معاینات فردي خودرو مذاکراتی صــورت پذیرد. با توجه

سرویس  سه آتی با پیمانکار  شود و رقم نهایی اعالم گردد. جل سته  سرویس ب سه آتی نرخ  و نمایندگان  27/8/98دهد. و اینکه در جل
سه، تعیین گردید. کمیته اجرایی  سانجمن و همچنین نماینده مدر سرویس ا سنجی از تفاده می نمایند براي خانواد هایی که از  فرم نظر

 . کرده استسرویس مدرسه تهیه و تنظیم 
 مواردي که جناب آقاي پورنقی از والدین مطرح نمودند:  -
 هاي بهداشتی مدرسه و بهداشت این قسمت دقت نظر بیشتري صورت گیرد سرویس -1
 هاي آبخوري و رعایت بهداشت این مسئله سرویس -2
صندلیناهارخوري و جاي  -3 ستفاده از نظم چیدمان  شاد کوچک و ا سفره بر روي میزها/ تزییناتی بابت  ستفاده از  ها در ناهارخوري/ ا

 کردن فضا 
 ها) توجه به ورزش و تربیت بدنی. سالن پینگ پنگ و تهویه هواي داخل سالن (باز کردن پنجره -4
سم -5 شکر از مرا سبتدر حوزه فرهنگی تقدیر و ت سه انجام میهایی که در منا سمهاي مختلف در مدر هاي هفتگی که انجام گیرد و مرا

 آبان. همچنین تشکر از پوشش تصویري این مراسمات در کانال مدرسه.  13گیرد و برنامه می
 معاون اجرایی مدرسه توضیحاتی ارائه نمودند : پورنبیآقاي جناب  -
هر شود. شود تهیه میخانه بسیار مرتبی دارد و بهداشت به خوبی رعایت میآشپزآشپزخانه مرکز تحقیقات نیرو که از  ي مدرسهغذا -1

هزار تومان است  20براي غذاي روز اقدام نمایند . مبلغ غذا  10نوع غذا ارائه می شود و دانش آموزان اجازه دارند تا قبل از ساعت  2روز 
توصیه مدرسه تهیه غذا از منزل است ولی براي دانش آموزانی که به هر  و نقداً و روزانه از دانش آموزان دریافت می گردد . البته ذکر شد

 دلیل نمی توانند غذا بیاورند این امکان وجود دارد . همچنین ذکر گردید دانش آموزان اجازه تهیه غذا از خارج مدرسه را ندارند .
ـــوبه آماقالم مجاز در بوفه ارائه می -2 ـــت. کما اینکه مص وزش و پرورش نیز در این رابطه نیز وجود دارد و لحاظ گردد و مورد توجه اس

 گردد. می



ها مورد نماید و اصالً بحث درآمدزایی نیست. تاریخ مصرفشود و خود مدرسه مدیریت میبوفه مدرسه توسط پیمانکار مدیریت نمی -3
 شود. توجه است و از برندهاي معتبر تهیه می

 عنوان گردید :مطالب زیر حوزه آموزشی در رابطه با  -
 مطرح شودمسائل آموزشی مدرسه و کارگروههاي آموزشی تلگرامی مدرسه در کانال  -1
 با دبیران بیشتر و پیگیرتر باشد و زمان بیشتري به این امر اختصاص یابدمالقات حضوري با دبیران و ارتباط  -2
 .ریزي شود اردوهاي آموزشی براي پایه یازدهم بیش از یک روز برنامه -3
 د. نآموزان از این حیث (ساعت مطالعه در منزل و کیفیت آن) مورد ارزیابی قرار بگیرپیشنهاد شد که دانش -4

 آقاي بابایی توضیحااي ارائه دادند :  -

شرکت می کنند قلمدهند و پایه دوازدهم در آزمون در گزینه دو میبیرونی  آزمون 4 ي دهم و یازدهم هر کدام هاپایه هاي . آزمونچی 
 روزهاي شنبه برگزار می گردد . خود مدرسه نیز 

ــتکار در دانش ــه برگزار می گردد . از  آموزانبحث انگیزه و پش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که براي این منظور برنامه هایی در مدرس
کی از کارشناسان و بازیگران سینماي ایران جمله برنامه ضیافت و قرار که اولین برنامه ضیافت با عنوان بررسی سینماي ایران با حضور ی

  آقاي شجاع نوري همین امروز صبخح براي دانش آموزان انسانی برگزار گردید .
ــاءاهللا با جلســه اهداي کارنامه و با حضــور جناب آقاي دکتر الیااســی برگزار می گردد . افزایی در حوزه دانش اولیا نیز اولین برنامه ان ش

مدرســه  افزایی مورد توجه مبحثی هســت که براي جلســات دانشســه  آموزاناعتیاد و ارتباط خانواده با دانش ،اي مجازي مباحث فضــ
البته اگر اعضاي محترم انجمن از طریق ارتباط با اولیاي گرامی تقاضاي موضوع دیگري داشته باشند قطعًا پیگیري و در برنامه باشد. می

  مدرسه قرار می گیرد . 
 :  نمرديسرکار خانم جوا

 دسترسی به کانال تلگرام سخت است و والدین گالیه داشتند.  -1
  در ایامی که چند روز هفته تعطیل بوده مدرسه در بین التعطیلین درس داده و تعطیل نشده است .  -2
 شود، پاسخگویی مناسب نیست . مدرسه (پایه یازدهم ریاضی) گرفته می مشاور هایی که با تماس -3
و الزم است جناب آقاي عباسی پیگیري مناسب انجام دهند آموزان پایه یازدهم ریاضی اتفاق افتاده است هاي رفتاري بین دانشتنش -4
 . 
زنی از جمله مواردي است که در پایه دوازدهم مورد توجه است ولی الزم است در پایه دهم و یازدهم نیز بدان توجه هاي تستروش -5

 شود  . 
 :  تقویم اجرایی

دوماهه مهر و آبان در هفته آخر آبان ماه ارائه خواهد شـد . البته اولیاي گرامی می توانند در هر لحظه با کارنامه انضـباطی و درسـی  -1
 مراجعه به سامانه مدبر نمرات فرزند خود را مشاهده نمایند . 

 می گردد .  آبان برگزار 27روز دوشنبه  افزایی پایه دهم و یازدهم اولین جلسه دانش -2
همچنین مطرح شد دانش آموزان به تناوب در مسابقات منطقه نیز آذر به مدت دو هفته برگزار خواهد شد.  دوممسابقات ورزشی از  -3

  شرکت می کنند . 
 خواهد بود. یازدهم آذر مالقات اولیاي  14و انجام خواهد گرفت ي پایه دهم آذر مالقات دبیران و اولیا 7 -4
 صبحگاه رسمی مدرسه برگزار می گردد و در این برنامه به مناسبتهاي هفته در قالب شعر و متن پرداخته می شود .ها یکشنبه -5
شروع می -6 شیراز) تا ردوي چند روزه دانشبعد از امتحانات ادي ماه و  18شود تا امتحانات از اول دي ماه   23دي ماه و  22آموزان (

 دي ماه شروع مجدد کالسها.  24اهد بود و آموزان خودي ماه تعطیالت دانش

 

 



 مصوبات جلسه 

 گیريمهلت پی گیريمسئول پی مصوبات ردیف

1 
 
2 
 
3 
 
4 
 

مصوب گردید جلسه اي مجدد با پیمانکار سرویس برگزار و 
 ایشان متعهد به موارد الزام شده از سوي انجمن گردد 

برنامه دانش آفزایی اولیاء همزمان با گزارش درسی دانش آموزان 
 در هفته آخر آبان برگزار شود 

موارد مطرح شده در جلسه توسط مدرسه پیگیري و در جلسه 
 آینده گزارش داده شود

برنامه مالقات اولیا با دبیران به اطالع اولیا رسانده شود و برگزار 
 گردد  

 کمیته اجرایی انجمن
 

 همدرس
 

 مدرسه
 

 مدرسه

 

 ي آینده: دستور جلسه

1-  
 
2-  

 
3-  
 
4-  

 16ساعت:  11/9/98تاریخ:  ي آینده: روز دوشنبه زمان جلسه

 امضا  سمت  اسامی حاضران  ردیف 

  مدیر آموزشگاه  جناب آقاي امیرمنصور بابائی   1
  معاون آموزشی  جناب آقاي مهدي مجدآراء   2
  معاون پرورشی/ مربی تربیتی  پور نیکجناب آقاي امیر   3
  ي معلمان نماینده جناب آقاي احمد عباسی   4
  رئیس انجمن اولیا و مربیان  جناب آقاي علی پورنقی   5
  نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان  جناب آقاي مرتضی محمدي   6
  منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان  سرکار خانم مسعودي   7
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان  زاده جناب آقاي حمید بهرام  8
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان  صفا جناب آقاي ابراهیم چراغی  9
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان  سرکار خانم جوانمردي   10
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان  سرکار خانم افشاري   11
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان    12
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان    13
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان    14
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان    15
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان    16
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان    17

 ي معلمان انجام گیرد. تأیید و امضاي مدیر مدرسه، رئیس انجمن اولیا و مربیان، و نمایندهکردِ مصوبات مالی باید با * هزینه
 نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه     نام و نام خانوادگی رئیس انجمن اولیا و مربیان 

 تاریخ، مهر و امضا         تاریخ و امضا 


