


لِ دْإِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ األَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَ»
إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا؛ 

ها را به صاحبان آنها رد كنيد و چون ميان مردم دهد كه سپردهبه شما فرمان مىخدا 
كنيد به عدالت داورى كنيد در حقيقت نيكو چيزى است كه خدا شما را به آن داورى مى

«دهد خدا شنواى بيناستپند مى



4دبیرستان فرزانگان
19با عنایت به شرایط ویژه ناشی از شیوه بیماری کووید 

م و  و همچنین در نظر گرفتن اهمیت برگزاری یک انتخابات سال

عملکرد کلیه سامانه های اجرا شده در ایمن ، پس از تحلیل

سطح مدارس کشور و

با توجه به شیونامه اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران ،

13با کسب مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه 

امانه اقدام به برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان از طریق س

.شاد و سامانه الکترونیکی مجتمع نمود



تشکیل ستاد برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیان

تشکیل شورای مدرسه در خصوص اجرای هرچه بهتر و دقیق تر انتخابات انجمن اولیا و مربیان

تهیه اطالعیه و یک فایل صوتی و قرار دادن آن در کانال مدرسه در شبکه شاد و هم چنین در کلیه کالسها

ارسال فرم شناسایی افراد در خصوص داوطلبین انتخابات انجمن اولیا و مربیان در کانال ها و کالس ها

جمع آوری فرم ها در زمان مقرر و دریافت مدارک الزم در فضای مجازی

یا جهت تهیه یک لیست از افراد دواطلب به همراه عکس و بیان مشخصات اولیه الزماعالم زمان انتخابات و دعوت از اول

حضور در انتخابات و بیان شرایط و ثبت تعداد نامزدها در فضای کانال مدرسه

ه شادتهیه فایل صوتی جهت آموزش الزم در خصوص چگونگی ثبت آرا و در زمان مقرر در فضای کانال مدرسه در شبک

لمان محترمسنجاق کردن دعوت نامه و پوستر انتخاباتی در کانال مدرسه و یاد آوری زمان انتخابات در کالس ها توسط مع

ارسال پرسشنامه ها و یا برگ های اسامی کاندیدا در کانال راس ساعت مقرر 

مراقبت از سالمت روند اجرای کار بطور پیوسته توسط کلیه همکاران اجرایی مدرسه و رفع اشکال ها 

اختصاص زمانی طوالنی جهت اخذ رای که جهت کسب آرا حداکثریدر فرآیند انتخابات

بستن رای گیری در زمان مقرر

اعالم پایان زمان رای گیری در کانال و تشکر از کلیه شرکت کنندگان در امر انتخابات

اطالع رسانی به اولیا در خصوص اینکه نتیجه رای گیری پس از تایید مسئولین اداره توسط 

:اقدامات انجام گرفته 



جلسه مجازی با کلیه همکاران جهت بیان اهداف این 
امر و درخواست همکاری از سوی آنان

نتشکیل ستاد برگزاری انتخابات انجمن اولیا و مربیا

1399/08/17شنبه

1399/08/20سه شنبه 

1399/08/23چهارشنبه 

1399/08/24پنجشنبه 



تشکیل شورای مدرسه
در خصوص اجرای هرچه بهتر و دقیق تر انتخابات انجمن اولیا و مربیان



در تهیه اطالعیه و یک فایل صوتی و قرار دادن آن در کانال مدرسه
شبکه شاد و هم چنین در کلیه کالسها



ارسال فرم شناسایی افراد در خصوص داوطلبین 
انتخابات انجمن اولیا و مربیان در کانال ها و کالس ها



ارسال فرم شناسایی افراد در خصوص داوطلبین 
انتخابات انجمن اولیا و مربیان در کانال ها و کالس ها



جمع آوری فرم ها در زمان مقرر و دریافت مدارک الزم در 
فضای مجازی



تهیه یک لیست از افراد دواطلب به همراه عکس و بیان مشخصات اولیه الزم 
(میزان تحصیالت ، شغل و سابقه فعالیت در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه-رزومه داوطلب شامل )



تهیه یک لیست از افراد دواطلب به همراه عکس و بیان مشخصات اولیه الزم 
(میزان تحصیالت ، شغل و سابقه فعالیت در انجمن اولیاء و مربیان مدرسه-رزومه داوطلب شامل )



اعالم زمان انتخابات و دعوت از اولیا جهت حضور در انتخابات 
و بیان شرایط و ثبت تعداد نامزدها در فضای کانال مدرسه



تهیه فایل صوتی جهت آموزش الزم در خصوص چگونگی ثبت آرا و در زمان 
در شبکه شادمقرر در فضای کانال مدرسه 



سنجاق کردن دعوت نامه و پوستر انتخاباتی در کانال مدرسه و یاد آوری زمان 
انتخابات در کالس ها توسط معلمان محترم



راس ساعت مقررارسال پرسشنامه ها و یا برگ های اسامی کاندیدا در کانال 



راس ساعت مقررارسال پرسشنامه ها و یا برگ های اسامی کاندیدا در کانال 



مراقبت از سالمت روند اجرای کار بطور پیوسته
و یا پاسخگویی به سواالت -توسط کلیه همکاران اجرایی مدرسه و رفع اشکال ها 

اولیا از طریق تلفن مدرسه و یا گروه های کالسی در فضای شاد

حذف اسامی و رأی های تکراری



اختصاص زمانی طوالنی جهت اخذ رای 

جهت کسب آرا حداکثری در فرآیند انتخابات



بستن رای گیری در زمان مقرر



اعالم پایان زمان رای گیری در کانال و تشکر از کلیه 
شرکت کنندگان در امر انتخابات



تقدیر و تشکر از اعضای انجمن سال گذشته
و ارائه گزارش عملکرد به اولیاء محترم



به اولیا پس از تایید مسئولین اداره نتیجه رای گیریاطالع رسانی



فرآیند رأی دهی توسط اولیاء محترم



فرآیند شمارش آرا


