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  محل برگزاري:
  دستور کار جلسه:

 اولیا) (ارائه نظرسنجی انجام شده از سرویس مدرسه -1 
 پیشگیري از آنفوالنزا -2 
 برگزاري کارگاه دانش افزایی -3 
 آزمون گزینه دو (دهم و یازدهم) بررسی نتایج  -4 

 یازدهم و دوازدهم  افزایش روزهاي کارگروهی در دهم ، -5         
 

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

ها که از پیگیري سرویس مدارس و گزارش نظرسنجی و ارزیابی شفاهی از خانواده -1مواردي که از طرف رئیس انجمن مطرح گردید:  -
دســتگاه شــیوع آنفوالنزا و تمهیداتی که در این راســتا باید اندیشــید همچون (تعبیه  -2طرف کمیته اجرایی انجمن صــورت گرفته بود. 

آموزان آموزان و غربالگري دانشها با همکاري و یاري خود دانشضدعفونی در ورودي غذاخوري و راهروها، استفاده از بروشورها و اطالعیه
ستفاده در وقت ناهار می-3بدحال  ضاهایی که مجاز به ا سالن) و ف شد. گنجایش غذاخوري (ظرفیت نفري  ضاها و رعایت  -4با نظافت ف

زمان برگزاري مسابقات  -5ها ها و فضاسازيها و ... همچنین تمهیداتی در جهت تلطیف فضاي مدرسه با گلدانشتی سرویساصول بهدا
شی  سه دانش -6ورز شکیل جل شکر از ت ست براي تقدیر و ت شنهاد و درخوا سات و چند مورد پی ستمرار جل ست ادامه و ا افزایی، درخوا

سات دانش ضوع جل شان بر افزایی. همچنین مو سلط ای سات، به جهت ت ساتید و دبیران خود مجتمع براي برگزاري این جل ستفاده از ا ا
ضوعات مورد نظر  ضی  -7مو سابان یازدهم ریا سانی و درس ح سبت به عقب بودن درس منطق دهم ان ضاتی ن ستفاده از  -8موارد اعترا ا

ــال جزوات و تکالیف در تعطیالت اجباري که البت ــاي مجازي جهت ارس ــده بود. ه براي دانشفض ــی مالحظه ش ــته ریاض  -9آموزان رش
ست خانواده سطح کیفی و ترازي دانشدرخوا ست، براي باال بردن  گزینه «آموزان در امتحاناتی همچون ها براي معرف کتاب و جزوه و ت

 اند. شته، داشتههاي شاخص و بهتري را در آزمون گذآموزانی که رتبهرویکرد تشویقی و انگیزشی براي دانش -10» دو
سه، جناب آقاي بهرام شفاهی و تلفنی که با خانوادهزاده و جناب آقاي پورنقی در ادامه جل ست محترم انجمن، گزارش مذاکرات  هاي ریا

ویس دار، ارائه نمودند. با توجه به این که مدرسه مسئولیتی از بابت ارائه سرویس در سال تحصیلی بر عهده ندارد و پیمانکار سرسرویس
اي دنبال گردد، انجمن در این ارتباط مداخله نموده و تا ها به شــکل شــایســتهباید مورد نظارت و کنترل قرار بگیرد تا کار ســرویسمی

 هاي منطقی را مطرح نموده است. کنون جلساتی را با پیمانکار سرویس برگزار نموده است و توضیحات و خواسته
ست که از این میان حدود خانواده ت 24پیرو این موضوع با  - شکایاتی را  18ماس تلفنی برقرار گردیده و نظرسنجی صورت گرفته ا نفر 

شامل موارد ذیل میمطرح نموده شکایات  شند: اند که این  سرویس -1با شنبه که کارگروهی دانشعدم همکاري  آموزان تا ها در روز یک
ایجاد  -3آموز و کم بودن فضــاي ســرویس کوچک (پراید) براي تعداد دانشهاي با حجم اســتفاده از ماشــین -2ادامه دارد.  18ســاعت 

سترس براي دانش ساعت جا میا سر  ضور به موقع  صورت عدم ح سرویس -4مانند. آموزان از طرف راننده که در  ها مراجعه خیلی زود 
شان رسند و این از زمان استراحت صبحگاهییدقیقه زودتر به مدرسه م 45آموزانی، نیم ساعت تا صبح در مقابل منزل و این که دانش

آموزان به جهت هاي احتمالی و مراجعه خود والدین براي ایاب ذهاب دانشنگرانی از روزهاي برفی و بارانی به جهت تصادف -5کاهد. می
آموزان در طول دانشمطرح نمودن مشکالت شخصی رانندگان با  -7نامرتب بودن و تمیز نبودن داخل سرویس  -6عدم احساس امنیت 

عدم تکمیل مدارك رانندگان از بابت گواهی عدم سوء پیشینه  -9در موردي، هنوز اتومبیلی براي سرویس معرفی نشده است.  -8مسیر 



سب و غیرایمن  -10و گواهی عدم اعتیاد  سرویس -11رانندگی نامنا شته که  -12ها هزینه  شکالت مواردي هم وجود دا در کنار این م
 گونه اطالعی از برنامه سرویس فرزند خود و حتی راننده و نوع اتومبیل نداشته است. ه هیچخانواد

ـــنبه در ادامه با توجه به  ـــه مجددي در روز پنجش ـــاي اکثریتی انجمن با پیمانکار برنامه 14/9/98موارد فوق جلس ریزي گردید تا اعض
 بررسی قرار بگیرد.  سرویس در دفتر مدیریت مدرسه داشته باشند و موارد فوق مورد

ــتان تهیه نماید و در ورودي - ــدعفونی براي دبیرس ــتگاههاي ض ــه دس ــوب گردید که مدرس ها و راهروها تعبیه نماید. همچنین از مص
آموزان بیمار به منزل ها و ارجاع دانشآموزان بیمار، تذکر شستشوي مداوم دسترسانی، استفاده از ماسک براي دانشاطالعبروشورهاي 

 از سایر موارد، مورد رسیدگی خواهد بود. 
آموزانی از فضـــاي بیرون آموز را به راحتی دارد و اگر دانشدانش 100توضـــیحات مدیریت در ارتباط با حجم غذاخوري که گنجایش  -

س براي صرف غذا ممنوع است و تذکر داده نمایند، به انتخاب خودشان است. همچنین استفاده از فضاي کالبراي صرف غذا استفاده می
 شود. می

صول نظافت،  - شتی کامالً رعایت میا ساعت کاري رفت و روب میپاکیزگی و بهدا سه بعد از  سیاري شود و مدر گردد و خدمه زحمت ب
 شوند. در این ارتباط متقبل می

ست - ضاي زیادي وجود ندارد، قرار ا سه، چون ف سازي مدر سازي براي تلطیف و زیبا ضا هاي کوچک، این امر نیز مورد توجه با گلدان و ف
 قرار گیرد. 

سی دانش - ساعات در صالً تداخلی با  شی، ظهرها و عصرها بوده و ا سابقات ورز ساعت برگزاري م ست. پایه در خصوص  شته ا آموزان ندا
شرکت نمودند که  سابقات هندبال  شته فقط در م سالهاي گذ سب مقام در  ستهدوازدهم به جهت ک آموزان در ي خود دانشآن هم خوا

 آموزي بوده است. شوراي دانش
شت. جناب آقاي دکتر الیاسی کارگاه جلسات دانش - ستمرار خواهد دا هفته متمادي، برگزار خواهند نمود. (با  6اي را در روزه 6افزایی ا

افزایی باشد) همچنین جلسات دانشنفر می 20گاه حداکثر رسانی شده است. (ظرفیت کارها اطالعهمان رویکرد ارتباط موثر) به خانواده
 گردد. ریزي شده که متعاقباً اعالم میدیگري نیز برنامه

در ارتباط با درس منطق دهم انســانی حجم کتاب بســیار کم هســت و با توجه به مباحث و موضــوعات روز که در کالس هم توســط  -
 شود، فرصت از دست نخواهد رفت و توسط دبیر مدیریت خواهد شد. آموزان شور گذاشته میدانش

سابان  - شد دبیر مربوطه کالس فوقهمچنین در درس ح ها به جهت تعطیالت جبران ماندگیالعاده برگزار خواهد نمود و عقباگر نیاز با
سته هستند و حفظ ایشان با برخی اغماضات، مورد جا گردد. دبیر درس فوق از اساتید شایخواهد شد. احتماالً تاریخ امتحانات کمی جابه

 توجه است. 
صوص در ایام تعطیل و ماندگیعقب - سال جزوات و تکالیف، به خ ضاي مجازي نیز جبران خواهیم نمود با ار ستفاده از ف ها را از طریق ا

 تعطیالت اجباري. 
ریزي شـده که به آموزان پایه یازدهم و دهم انسـانی برنامهنشبراي دا 12/9/98شـنبه بازدید چند سـاعته از موزه ملک، براي روز سـه -

 اطالع اعضا انجمن رسید. 
ـــه، رتبه دانش - ـــرکت کننده، رتبه مدرس آموزان و ... که با آموزان، تراز انفرادي دانشتحلیل آزمون گزینه دو از حیث تعداد مدارس ش

 حضور اعضا انجمن مورد بررسی قرار گرفت. 
ش - ست و پی سه روز در هفته، با توجه به این درخوا نهاد اعضاي انجمن در جهت افزایش کارگروهی (به جز عصرهاي یکشنبه) به دو یا 

سی میکه اغلب دانش صرف مطالعه در شد که با آموزان زمان کمتري را در منزل  صوب  سی، م شی بودن مطالعه در نمایند و بحث انگیز
 آموزان افزوده گردد. دهم و یازدهم، یک روز به کارگروهی دانشآموزان، براي پایه نظرسنجی از خود دانش

همچنین در پایه دوازدهم نیز نظرسـنجی براي افزایش روزهاي مطالعه گروهی از سـه به چهار روز صـورت پذیرد و مورد بررسـی قرار  -
 گیرد.  

 



 مصوبات جلسه 
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برگزاري جلسه با پیمانکار سرویس جهت تکمیل مدارك و 
 بررسی قیمتها

تهیه مایع ضدعفونی کننده دست براي دانش آموزان و نصب 
 اطالعیه هاي الزم براي پیشگیري از آنفوالنزا

کارگاه دانش افزایی براي اولیاي دهم و یازدهم (آقاي ثبت نام 
 دکتر الیاسی)

 زهاي کارگروهی در پایه و پیشبررسی امکان افزایش رو
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 اردوي شیراز (دانش آموزان دهم و یازدهم) -4

 ي آینده: زمان جلسه

 امضا  سمت  اسامی حاضران  ردیف 
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  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
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 ي معلمان انجام گیرد. اولیا و مربیان، و نمایندهکردِ مصوبات مالی باید با تأیید و امضاي مدیر مدرسه، رئیس انجمن * هزینه
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