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تربيت و هاي ، اوليا و نهادهاي اجتماعي زمينهفكري مربيان شارکت، هماهنگي و همنمايند با متالش ميمطلوب سازي هاي الزم و ظرفيتايجاد زمينه با  مدارس متعاليا و نهادهاي اجتماعي  در امور مدرسه: مشاركت اوليي توسعه محور

 و تقويت و ارتقاي دانش تربيتي والدين را نيز فراهم نمايند.آموزانرشد فكري و اخالقي دانش
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فراهم آوردن 

ي مناسب زمينه

 مشاركت اوليا

)سقف امتياز 

31) 

 %011 %011 امتياز( 2تا) ءاوليا% 011ی ها یتوانمندو  ها تيظرفي از اطالعاتتشكيل بانك 

تکمیل اطالعات در  تشکیل بانک اطالعاتی اولیا و -
جهت شناسایی ظرفیت های اولیا در زمینه آموزشی، 

  پژوهشی، فرهنگی، بهداشتی و مالی
 و جمع بندی کاربرگ 3-0شماره  نمون برگ ارائه -
ستفاده از اولیای توانمند و عالقه مند در فعالیتهای ا -

 آموزشگاه

31/8/69 - - 

 مرآتی
 معظمی

مسئولین کارگروه 
های انجمن، 

 آقایان:
 

 %011 %011 امتياز( 2تا ) نامه نيآئمجمع عمومي اوليا بر اساس   جلسه 2تشكيل و برگزاری

 تهیه و تنظیم تقویم اجرایی -

 نامه جهت برگزاری مجمع عمومیدعوتتهیه  -
 مجمعثبت صورت جلسات  -
ب و ارائه گزارش توسط مدیر دعوت از اساتید مجر -

 و رئیس انجمن

01/9/69 
02/6/69 
02/0/69 
2/0/69 

میلیون  01
مرآتی ، علیپور و  حق ثبت ریال

 آقای شکوهی

 %81 %81 امتياز( 2)تا % اوليا011مربيان با حضور برگزاری انتخابات انجمن اولياء و 

تعیین روز انتخابات در آخرین جلسه انجمن اولیای  -
 69سال 

 مدرسه تارنمایفراخوان جهت کاندیداتوری انجمن در  -
 نمایش رزومه منتخبین در تارنما -
 تهیه بسته انتخابات برای اولیا -
  ارائه دعوتنامه روز برگزاری مراسم به اولیا -
 برگزاری مراسم انتخابات طبق تقویم اجرایی -

میلیون  5 01/6/66
 مرآتی حق ثبت ریال

تا  )5/1خصصي مربوط به انجمن اولياء و مربيان ) هر كميته های تتشكيل كميته
 %011 %011 امتياز( 2

قرائت آیین نامه کمیته های تخصصی در جلسه  -
 انجمن اولیا و مربیان

 کمیته ها دریافت عالقه مندی اولیای منتخب در  -
جهت جذب اعضای  3-0 ارائه نمون برگ شماره -

 کمیته های تخصصی توسط انجمن 
تشکیل کارگروه های مع بندی نمون برگها و ج -

 مربوطه طبق تقویم اجرایی

 مرآتی - -  آبان ماه 

 5نمون برگ 



برگزاری جلسات ديدار معلمان  با اوليا، 
 یراهكارهای  ارائهی و فكر منظورهم به

 -ي  جهت كمك به پيشرفت تحصيليعمل
  آموزانتربيتي دانش

 %011 %011 امتياز( 0)تا  امتياز 25/1هرجلسه
 تنظیم تقویم اجرایی  -
 برگزاری جلسات مدون طبق برنامه -
 تنظیم صورتجلسات  -

 مهرماه
 آذرماه

 بهمن ماه
 اردیبهشت

میلیون  9
 مرآتی حق ثبت ریال

 %81 %91 امتياز( 2)تا % اوليا  011حضور 
ارائه موضوع جلسات و تقویم اجرایی و توجیه  -

  ضرورت حضور اولیا در جلسات مربوطه
 زاری جلسات تخصصی هر رشته در هر پایهبرگ -

 مهرماه
 آذرماه

 بهمن ماه
 اردیبهشت

 مرآتی - -

هماهنگی با دبیران جهت جلسات و  ارائه تقویم - % 011 % 011 امتياز( 2)تا % معلمان 011توسط 
 حضور فعال 

 مهرماه
 آذرماه

 بهمن ماه
 اردیبهشت

 مرآتی - -
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ي بهينه استفاده
 از مشاركت

-يا درزمينهاول

 هاي مختلف
)سقف امتياز 

23) 

گيری از بهره
 ظرفيت 

 % 91 % 21 امتياز( 3تا  )امور آموزشي% اوليا درارتقای 011

شناسایی توان فکری و مهارت های اولیاء با گزارش 
 بانک اطالعاتی 

و آموزش دریافت نظرات اولیا در جلسات عمومی  -
  خانواده 

 ن اولیای عالقمندانتخاب همیار پژوهشی از میا -
بررسی نامه های صندوق پیشنهادها و پاسخگویی  -

 به آنها

در طی سال 
 مرآتی - - تحصیلی

 % 91 % 21 امتياز( 3تا  )امور فرهنگي و تربيتي% اوليا درارتقای 011

شناسایی توان فکری و مهارت های اولیاء با گزارش 
 بانک اطالعاتی 

و آموزش  عمومی دریافت نظرات اولیا در جلسات  -
 خانواده  

بررسی نامه های صندوق پیشنهادها و پاسخگویی  -
 به آنها

در طی سال 
 ف.فتاحی  - - تحصیلی

و تربيت  سالمت  -مور بهداشت  رتقای اا% اوليا  در011 
 امتياز( 3تا  )بدني

21 % 91 % 

شناسایی توان فکری و مهارت های اولیاء با گزارش 
 بانک اطالعاتی 

و آموزش ریافت نظرات اولیا در جلسات عمومی د -
 خانواده 

بررسی نامه های صندوق پیشنهادها و پاسخگویی  -
  به آنها

در طی سال 
 افشار  - - تحصیلی

)  امور مالي )تجهيزات ،تعميرات و...(رتقای ا% اوليا  در011
 % 011 % 011 امتياز( 3تا 

با گزارش شناسایی توان فکری و مهارت های اولیاء 
 بانک اطالعاتی 

و آموزش  دریافت نظرات اولیا در جلسات عمومی  -
 خانواده  

بررسی نامه های صندوق پیشنهادها و پاسخگویی  -
 به آنها

در طی سال 
 علیپور  - - تحصیلی
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مشاركت  اولياء 

درتدوین نقشه 

راهبردي و 

 ميثاق نامه 

 (4)سقف امتياز 

ترم انجمن اولیا درتدوین دریافت نظرات اعضای مح - % 01 % 01 امتياز( 2تا )نقشه راهبردی در تدوين  % اوليا011مشاركت 
 - - مهرماه نقشه راهبردی

 تیآمر
 احمدی

 )عضو انجمن ( 

 % 61 % 81 امتياز( 2) تا در تدوين  ميثاق نامه % اوليا011مشاركت  

و مجمع  طرح موضوع در جلسه آموزش خانواده -
 برگه پیشنهادیارائه عمومی و 

دریافت برگه های پیشنهادی ، جمع بندی نهایی آن  -
 توسط اعضای محترم انجمن 

09/8/69 
00/6/69 

- - 
 ناصری

 انجمن ( عضو)
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ارتقاي سطح 

و دانش 

اوليا  اطالعات

ي و ارایه

 خدمات

 -آموزشي

 ايمشاوره

 (31)سقف امتياز 

تنظیم برگه نیاز سنجی جهت تعیین اولویت سرفصل  % 011 % 91 ز(امتيا 2 ) %اوليا011آموزشي نيازسنجي  از نيازهای 
 مرآتی - - مهر های جلسات آموزشی

 2های جلسات آموزش خانواده براساس نياز سنجي )به ازای هر تعيين سرفصل

 امتياز( 2تا ) امتياز 25/1سرفصل 
در طی عنوان سرفصل  9برنامه ریزی جهت برگزاری  % 011 % 011

 مرآتی - - مهر موزش خانواده آجلسه  01

 % 011 % 011 امتياز( 3تا ) امتياز 5/1جلسه هر  خانواده  )برگزاری دوره های آموزش  

 عناوین :  دوره های آموزش خانواده بابرگزاری 
نقش تغذیه در تسهیل یادگیری  -بهداشت روان

) فضای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی-نوجوان
تربیت  -هدایت اجتماعی -ارتباط مؤثر -مجازی (

 تحصیلی هدایت -دینی

0/9 6/8 

 مرآتی - -
09/8 09/6 

06/6 2/00 

03/00 0/69 

0/69 0/69 

 % 011 % 011 امتياز( 4)تا  هاخانواده %011ی خدمات راهنمايي به ارائه

 جذب مشاران مجرب -
 شاورهتنظیم تقویم اجرایی جلسات م -
تمهید مقدمات الزم جهت حضور اولیا در جسات  -

 مشاوره فردی و گروهی
 برگزاری جلسات مشاوره فردی و گروهی  -
 ارائه بروشورها و جزوات مشاوره ای  -

 تحصیلی (-) تربیتی

طبق تقویم 
 اجرایی

 
- - 

 جعفری
 قربانی

 پارساپور
 ساسانی
 رشیدی

زا با پذير و آسيبهای آسيبادهخانو%011ايجاد بسترهای ارتباطي  ميان 

 امتياز( 2تا  ) مشاوران تخصصي خانواده
011 % 011 % 

شناسایی خانواده های در معرض آسیب و معرفی -
 آنان به مشاورین بالینی مدرسه

برگزاری جلسات مشاوره فردی برای اولیاء و دانش -
 آموزان شناسایی شده

زوم ارجاع دانش آموزان شناسایی شده در صورت ل-
 به مراجع ذی صالح

در طی سال 
 - - تحصیلی

 جعفری
 قربانی

 پارساپور
 ساسانی
 رشیدی
 نظری
 بساکی
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شناسایي و 

از گيري  بهره

-يها مشاركت

 يسازمان برون

)سقف امتياز 

9) 

های  شناسايي  و برقراری ارتباط قانونمند جهت استفاده از ظرفيت

 ياز(امت 2تا ) سازمان 4حداقل با ي )سازمان برون
011 % 011 % 

با توجه  ربط های ذی تشکیل بانک اطالعاتی سازمان

 به تجارب سالهای گذشته

  

 - - مهر 

 مرآتی 
 ف.فتاحی
 علیپور

 افتخاری
 افشار

از اعم ي سازمان برونهای گيری بهينه از ظرفيتبهرههای داوطلبانه و جذب مشاركت 

ع متبركه، فرمانداری،اوقاف، ی محلّه، شهرداری، استانداری، مساجد و بقاشورا

 بهزيستي، نوسازی و...در خصوص

تأمين نيازهای مختلف مدرسه اعم از آموزشي، تربيتي، پرورشي، عمراني،  

 امتياز( 4تا )  امتياز  5/1مورد و هر مورد  2بهداشتي و... )در هر زمينه ي، بدن تيترب

011 % 011 % 

های تمهید مقدمات الزم جهت استفاده از توانمندی
مراکز برون سازمانی ) شهرداری، مسئوالن شهرک، 
سازمان آتش نشانی ، هالل احمر، ورزشگاه زینبیه، 

 بهداشت شرق ، مسجد کوی زینبیه و ... (

 - - مهر

 مرآتی
 ف.فتاحی
 علیپور

 افتخاری
 افشار
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ایجاد 

ي سازوكارها

تشویقي براي 

فعال در اوليا ي

كميته هاي 

تخصصي ، 

دوره هاي 

، آموزشي 

اداره ي امور 

 مدرسه و ...

)سقف امتياز 

5) 

 

فعال در حضور كاركنان، دانش آموزان و ساير اوليا در سطح اوليای %011تقدير از

 امتياز( 3تا) مدرسه و ...

011 % 011 % 

 تقدیر در شورای دبیران-
 تقدیر در انجمن اولیاء و مربیان-
با حضور دانش  و ایام ا... تقدیر در مناسبت ها-
 وزانآم

 پایان هر فصل
میلیون  01

 ریال
 محل ثبت

 مرآتی
 ف.فتاحی

ی، تارنمای مدرسه ا منطقهی اوليا در  نشريات داخلي ،خدمات ويژه % نوع011انعكاس 

 امتياز( 2تا  ) و...
011 % 011 % 

 انعکاس خدمات ویژه اولیا در :
 تارنمای مدرسه-

 و فصلنامه
 رنمای منطقهبرای انعکاس در تا 03ارسال به منطقه-

 - - پایان هر فصل

 معظمی
 شیخ محمدی

 مرآتی
 مطمئنیان

نمونه  جمع امتياز

 برگ
  امتیاز مورد انتظار  امتياز وضع موجود 51


