
کارگروه های 

انجمن
منابع مورد نیاززمان اجرامسوول اجرابرنامه ها و فعالیت هاردیفوظایف

خروجی، نتایج و پیامدهای 

مورد انتظار

طراحی دوره های دانش افزایی و مهارت آفرینی1

همراهی با مدرسه در برگزاری دورها و ارائه بازخوردها2

بررسی و تحلیل آموزش های رسمی حضوری3آموزش حضوری

بررسی و تحلیل آموزش های رسمی مجازی4آموزش مجازی

طراحی آموزشهای غیر رسمی و دوره های تابستانی5

طراحی دوره ها و کارگاه های آموزشی برای اولیا6

همراهی با مدرسه در برگزاری دورها و ارائه بازخوردها7

کمک به بهبود سخت افزار و شبکه مدرسه8

کمک به بهبود نرم افزارها و اپلیکیشن های کاربردی مدرسه9

بررسی و تحلیل دیوایس های دانش آموزان در آموزش مجازی10

بررسی سبد مصرف اینترنت مدرسه و دانش آموزان11

بررسی بودجه مدرسه شامل درآمدها و هزینه ها12

بررسی شهریه و ارائه گزارش به انجمن13

14
انجام امور مالی انجمن شامل افتتاح حساب، دریافت ها و 

پرداخت ها

شناسایی و جلب مشارکت افراد خیّر15

مسائل مرتبط با امور اداری مدرسه16امور اداری مدرسه

مشاوره به مدرسه در امور حقوقی و انعقاد قراردادها17امور حقوقی

تأمین کاال و اقالم برنامه های انجمن18

تأمین امور ایاب و ذهاب برنامه ها19

تعیین محل برگزاری برنامه های انجمن20

امور مالی مدرسه

تدارکات

جدول تقسیم کار برنامه ها و فعالیتهای انجمن

کارگروه آموزشی

کارگروه 

پشتیبانی

دانش افزایی

فوق برنامه

فناوری اطالعات



بررسی پیمانکار و قرارداد سرویس21

بررسی هزینه سرویس ها22

آموزش رانندگان23

نظارت بر امور سرویس24

طراحی ورزشهای مناسب و همکاری با مدرسه در برگزاری آنها25

برگزاری مسابقات ورزشی دانش آموزان26

طراحی تئاتر، سرود، تواشیح و سایر برنامه های جمعی27

پایش اخالق و رفتار دانش آموزان و ارائه مشاوره28

طراحی بازی ها و سرگرمی ها29بازی و سرگرمی

همراهی با مدرسه در برگزاری اردوها30

برنامه ریزی دورهمی های اولیا و دانش آموزان31

طراحی بازدید از مراکز علمی، آموزشی و تفریحی32

برنامه ریزی مناسبت ها33مناسبتها

پایش سالمت جسمی دانش آموزان34پزشکی

پایش بهداشت فردی و گروهی دانش آموزان35

پایش بهداشت محیط مدرسه36

مشاوره به مدرسه در تغذیه سالم دانش آموزان37

38مشاوره
هماهنگی و ارائه مشاوره های روانشناسی به دانش آموزان و 

اولیای خانه و مدرسه

برگزاری جلسات و تعیین دستور و صورتجلسات39دبیری انجمن

ایجاد بانک اطالعات اولیای دانش آموزان40

ارتباط با اولیا به نماینگی از انجمن41

دبیری گروههای مجازی انجمن42

اطالع رسانی تصمیمات انجمن43

سرویس دانش آموزان

کارگروه 

پشتیبانی

کارگروه تربیتی 

و پرورشی

کارگروه سالمت

کارگروه روابط 

عمومی

امور ورزشی

امور پرورشی

اردوها، دورهمی ها

بهداشتی

ارتباط با اولیا

اطالع رسانی



تهیه فیلم، عکس و گزارش از برنامه های انجمن44مستندسازی

نظرسنجی از برنامه ها45نظرسنجی

برگزاری شایسته روز معلم46

تقدیر از اولیای خانه و مدرسه47

تقدیر از دانش آموزان فعال در امور انجمن48

تقدیرها

کارگروه روابط 

عمومی


