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به منظور استفاده از نظرات و ایده هاي اولیا ء دبیرستان جلسه هم اندیشی اولیاء و کادر اجرایی دبیرستان 
  .برگزار گردید

با سخنان جناب آقاي مشهدي مدیریت مدرسه با خوش آمدگویی به اولیا و اعضاي  15جلسه راس ساعت 
انجمن و پیش گفتاري در باب چگونگی فعالیت کارگروه ها آغاز گردید که سپس در سه کارگروه از پیش تعیین 

گردید که گزارش اجمالی آن  فعالیت کارگروه ها آغازو پژوهشی شده اداري و مالی، پرورشی و کارگروه آموزشی 
  :میباشد به شرح ذیل 

  : کارگروه آموزشی 

انجمن اولیا و  اعضاي  راسخ و خانمباغانی آقاي ، دبیرستان معاونت آموزشیآقاي رسولی شامل   این کارگروه
بحث و بررسی  اعضاي کارگروه به.  مربیان و آقایان انصاري فر،صلواتی،موسوي و خانمها شاطري و نوري بودند
ضمن  پرداختند،در این هم اندیشی پیرامون مسائل آموزشی مدرسه و بیان برخی مشکالت آموزشی مدرسه

تشکر و قدردانی از پیشرفت آموزشکده نسبت به سال قبل پیشنهادات و راهکارهایی را ارائه نموده که به شرح 
  :ذیل می باشد 

 توجه به دوران شور و جوانی دانش آموزان -

ارتباط هرچه بیشتر بین والدین و معلمین جهت ریشه یابی افت تحصیلی پاره اي از دانش  لزوم -

 آموزان در بعضی از دروس

 و عالقه مند نمودن دانش آموزان به اینگونه دروس دیدگاه بهتر نسبت به دروس عمومی -

 راهنمایی دانش آموزاناستفاده از نظر مشاوران و روان شناسان مجرب در  -

 بهینه آموزشی از  تعطیالت نوروزياستفاده  -

استفاده از دبیران مجرب و کارآزموده بخصوص در پایه سوم و پیش دانشگاهی که در سال هاي آتی  -

 به نوعی مدرسه را شاخص می سازند

  گزارش جلسه هم اندیشی انجمن اولیا و مربیان،کادر آموزشی مدرسه و اولیا دانش آموزان
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  :کارگروه پرورشی 

ترکی خانمها  انجمن، عضواسماعیل پور  ي، آقامعاون پرورشی دبیرستاناین کارگروه مشتمل بر آقاي مزجی 
بوده که پس از بحث و بررسی پیرامون شاخص  یو آقایان جاریانی و عبدالحسین افضلی ،اخگر،مسگري،صادقی،

  :پیشنهادات ذیل از طرف این کارگروه ارائه گردید  دبیرستان،هاي فعالیت هاي پرورشی 

 تهیه لیست فعالیت هاي پرورشی مدرسه و تعین مسئول از طرف کارگروه  -

سب با مقتضیات سنی دانش آموزان از جمله مدیریت زمان،مدیریت متنابرگزاري دوره هاي آموزشی  -

 خشم،برخورد با اولیا خانه و مدرسه و غیره

 ایجاد کتابخانه مناسب جهت دانش آموزان -

 پیشنهاد روز جمعه جهت روز دیدار اولیا با معلمین -

 استفاده از فضاي مجازي جهت برقراري ارتباط با اولیا -

 اسی استفاده از مشاورین روانشن -

 برگزاري مسابقات ورزشی با اولویت مسابقات سبک گروهی جهت تقویت کار تیمی دانش آموزان -

 برگزاري اردوهاي تفریحی وزیارتی -

 تهیه بانک اطالعاتی از مهارت ها و توانمندي هاي اولیا -

 بهینه سازي سایت مدرسه -

 تخصیص بخشی از منابع مدرسه در راستاي فعالیتهاي پرورشی -

 اعضاي انجمن به اولیا جهت هماهنگی اولیا با انجمنابالغ تلفن  -

  :کارگروه مالی و اداري 

انجمن و آقایان اعضاي ، آقایان افشار و زارع مشاور بالینی دبیرستاناین کارگروه شامل آقاي اردستانی 
نیاز رکی،حسن یزدي،سوسهابی و خانم مصیبی بوده که با تاکید بر حساسیت امور مالی و فشارضوانی، جعفري 

مدرسه به پشتیبانی مالی از طرف اولیا جهت برداشتن گام هاي موثرتر در راستاي امور آموزشی و پرورشی به 
  : پرداختند ارائه پیشنهادات و راهکار ها مورد نظر نموده که به شرح ذیل می باشد



 جذب مشارکت هاي مردمی در ابتداي سال به صورت یکجا -

 ز طرف اولیااجذب نیروي هاي آموزشی معرفی و  -

 شفاف سازي امور مالی و ارائه گزارشات مالی به اولیا -

 تعیین کسري بودجه سال جاري  -

 پیش بینی هزینه هاي سال جاري -

 استفاده از پتانسیل اولیا در راستاي فعالیت هاي مدرسه -

 جذب کمکهاي دولتی  -

 پرهیز از تسري مسائل مالی به دانش آموزان -

کارگروه ها به جمع بندي نظرات و پیشنهادات خود پرداخته و بصورت اجمالی در در انتهاي جلسه هر یک از 
مدرسه و انجمن اولیا و مربیان تا انشااهللا پس از بحث و بررسی از طرف اولیا  نداختیار دیگر کارگروه ها قرار داد

  .به نحو احسن از پیشنهادات ارائه شده استفاده گردد


