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 الف   ضمیمه 
 ین والد   ی معلومات برا   - مکاتب    ی انتخابات شورا :  1ورق معلوماتی  

 

 دهد؟ یانجام م  یو چه کار یستچ مکتب شورای

 یرهایمس یینتع یهستند که برا یالتیتشک  یمکتب دارند. آنها از لحاظ قانون یشورا یکتوریادر و یمکاتب دولت  همه
اساسنامه شوراهای مکتب دولتی و قانون اصالح تعلیم   1280وزارتی  یدستورالعمل ها  راستایمکتب در یک یاصل

که   ای تعلیم و تربیه  یفیتبر ک یمتواند به طور مستق یمکتب م یشورا یکراستا،  یندارند. در ا قدرت 2006و تربیه 

 بگذارد. یرکند، تأث یمتعلمین خود فراهم م یمکتب برا

 است؟چه کسی  مکتب یشورا

 وجود دارد: یت ممکن عضو دسته  چندین ، ابتدایی مکاتب یاکثر شوراها ایبر

توانند به   یدسته باشند. کارکنان وزارت م  یناز ا یدسوم کل اعضا با  یکاز  یشب - والد انتخابی اجباریدسته  یک •
 نباشند.مکتب مشغول به کار آن که در  یفرزند خود باشند تا زمان عضو والدی در مکتبعنوان  

 یشورا یتسوم کل عضو یک از  یشدسته ممکن است ب ینا یاعضا  - کارمندان مکتب یانتخاب اجباریدسته  یک •
 اعضاست. یناز ا یکی اتوماتمکتب به طور   یرندهند. مد یلمکتب را تشک

شورا   یمصمخاص خود، با ت  یات تجرب  یااعضا با توجه به مهارت ها، منافع این  – عضو جامعه یاریدسته اخت یک •
 .یستندن بین اعضای جامعه در  یتعضو یطواجد شرا وزارتکنند. کارکنان  یم یهمکار

 هستند. نامزد اعضایتعداد کمی از شوراهای مکتب  •

 و باالتر، یک دسته اضفی عضویت وجود دارد. 7برای همه مکاتب با دوره های صنف 

 متعلم، دو نفر دسته اجباری انتخابی یک •

  یم یاناز اعضا هر ساله به پا یمین  یتهمه اعضا، دو سال است. مدت عضو  یمدت زمان الزم برا ی،طور کل به
 .فراهم می کند ساالنه مکتب یانتخابات شورا یبرا هاییفرصت  یجادرسد، و ا

 مهم است؟ یاربس ینوالد یتعضو چرا

هستند که   یارزشمند یمهارت ها یکنند و دارا یم ارائهرا  یمهم  یها یدگاهمکتب نظرات و د یدر شوراها والدین
 شکل دهند.مطلع کنند و مکتب را  گیری  توانند جهت یم

که    یابندممکن است در ینو همچن اشتراک خود را ارضا کننده می یابند کنند،  یم یت مکتب فعال یکه در شورا ینیوالد
 دارند. یشتریب  یفرزندانشان احساس وابستگ

 دارم؟  مکتب یدر شورا برای عضویت صیبه تجربه خا یازن آیا

اعضای شورای اما آورد.  ینقش خود به ارمغان م یرا برا خودش ارزشمند یزندگ های عضو دانش و مهارت هر
  چیز مهم. داشته باشند آنها نا آشنا هستند اکه ب  ییها ینه به توسعه مهارت ها و کسب دانش در زم ضرورتممکن است 

 مکتب است. ینده آ هکمک به شکل دادن ب  یبرا یگرانبا د یبه همکار یلو تما  تان عالقه به مکتب فرزند 
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 مکاتب   ی شورا   ی نامه اعضا   ین آئ 
 شده است. یفتعر 2004 یعموم یریت هستند که توسط قانون مد یعموم ینهادها یکتوریا مکاتب در و  شوراهای

  یبخش عموم امیشن که توسط ک یکتوریاو یعموم  ینهادها یرانمد یرفتار یناز قوان یدمکاتب با  اعضای شورای
شده و از   ایجاد یکتوریا و یبخش دولت یبر اساس ارزشها ینامه رفتار  یینکنند. آ یرویصادر شده است پ یکتوریا و

 اعضای شورای خواسته است: 

و هرگونه تعارض منافع   ندباش یحرو ص واضح خود صادق،  یها  یزهدرمورد انگ -  دنبا صداقت و صداقت رفتار کن •
 ند تصور شده را اعالم کن یا ، بالقوه یواقع یفهو وظ

،  ندداشته باش یاعضای شورای و جامعه مکتب همکار یربا سا -  در جهت مصالح مکتب عمل کنند یتبا حسن ن •
 یرند  بگ  متعلمینرا با توجه به منافع  یماتو تمام تصم ند  باش یمنطق

  یرند،مسئله را در نظر بگ  یکمربوط به  یتهایتمام واقع  یری،گ  یمقبل از تصم -  طرفانه رفتار کنند یمنصفانه و ب •
  یمنافع شخص یو هرگز از رو ند  نکن  یبرخورد خاص  پیگرو یا، هرگز با شخص  ندمتعادل باش  یدگاهبه دنبال داشتن د 

 ند  خود اقدام نکن

به   یابیبه منظور دست معلومات و از  ند محرمانه بودن احترام بگذاربه  -   استفاده کنند معلوماتاز  یبه طور مناسب •
 ند  آنها استفاده کن 

مکتب   یکار را برا  ینو بهتر یرند  را بپذ یمات تصم   یتمسئول  -  را اعمال کنند ضروریمراقبت ، دقت و مهارت  •
 ند  انجام ده

 ند  استفاده نکن یتکسب مز یبرا شورایمنحیث عضو  یتاز موقع  -   به طور مناسب استفاده کنند یتاز موقع •

 ند  کن یتتمام اصول فوق را رعا  یمال یریگ  یمهنگام تصم -  مسئوالنه عمل کنند یبه روش مالیاز نظر  •

مناسب است   یریگ یم تصم یبرا ییها پالیسی و   ینیچه قوان ند بدان  -  کنند یرویمربوطه پ یها پالیسیو  ین از قوان •
 ند  کن  یم  یتو از قانون تبع 

، به  ندکن یقرا تشو  یریپذ یت، فرهنگ مسئولندکن  یجادا یخوب یالگو -   بگذارند یشرا به نما یو سرپرست یرهبر •
 نگه دارد. یدارو پا یتا مکتب را قو ند  را حفظ کن یت، مراقبت و مسئول ندکن  یریت طور موثر خطرات را مد

 مکتب یشورا  یاعضا برایجبران خسارت  

که   ینسبت به هر کار یگریهر شخص د یا یکه شورا یخسارت یا ضررمکاتب در قبال هرگونه  اعضای شورای
  یجبران م یرانجام شود، در قبال موارد ز یت حسن ن حذف شده است تا از روی یا  شده استمعقوالً انجام   یاضرورتاً 

 شود:

 یا ،  عضو شورای یکعملکرد  یا. اعمال قدرت الف

 شورا بوده است. یکعملکرد   یادر اعمال قدرت  آن ترک  یا عمل  ینکه ا یباور منطق  ینا ب

در  یگراند یا یشورابه که  ی خسارت یا ضرردر قبال  یقانون یت، اعضای شورای مکاتب مسئول یگرعبارت د   به
 وارد شده است، ندارند یتانجام شده با حسن ن  یاقدامات منطق یجهنت

 ؟اشتراک کنیدید توان یم  چگونه

برگزار  سال هرترم اول که در   بدهید یرأ شورای مکتب اشتراک کنید و است که در انتخابات ینراه ا ین تر واضح
  یریگ ینامزد شوند، را کاندید به عنوان یشتری نسبت به موقعیت های خالی اگر تعداد بفقط حال،  ین شود. با ا یم

 شود. یبرگزار م

 یرید در نظر بگ موارد زیر را ستشما ممکن ا ین،توجه به ا با

 مکتب یانتخابات به عنوان عضو شورا نامزدی برای •

 انتخابات  نامزدی یبرا یگریفرد د یق تشو •
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 ید؟انجام ده یچه کار یدانتخابات با نامزدی در  برای

کند. تمام انتخابات   یهر ساله صادر م ترم اول را پس از شروع ها انتخابات و دعوت از نامزد یه اعالم  یک  آمر مکتب
 کند. ییرتغ  یرمعمول توسط وز  یزمان دوره ینکهشود مگر ا انجام چ مار یان تا پا  باید مکتب یشورا

  یاکند  یکه شما را به عنوان نامزد معرف  ترتیب دهیدرا  یکس یدتوان  یمشما  ید،انتخابات دار نامزدی دربه    یمتصم اگر
 .یدنامزد کن ینوالد هدستخود را در  یدتوان یم

  یط نامزدی براید واجد شرانکن  یثبت نام م یستندکه در آن مشغول به کار ن یدر مکتب شان که فرزند  وزارت کارکنان
 باشند. یمکتب در آن مکتب م یدر شورا یت عضو

. شما  ییدارسال نما آمر مکتبانتخابات، به  یهشده در اعالم  یینآن را در زمان تع  ی،نامزد ه رموفخانه پوری از  پس
  یدخواه یافت نامزدی خانه پوری شده تان دریافتدر را در پست، ایمیل یا بطور دستی بعد از ینامزد یک رسید فورمه

 کرد.

در شورا وجود داشته باشد، در دو هفته بعد از  یخال یمحل ها نسبت به  یشتریب  یاگر نامزد ها ی،طور کل به
 شود. یبرگزار م یریگ ی، رایامزدفراخوان ن

 

 به یاد داشته باشید 

 در مورد نامزدی برای انتخابات شورای مکتب فکر کنید  •

 یداز مکتب کمک بخواه ید،انجام ده  یدبا یکه چه کار نیستیدو مطمئن   نامزد شویددر انتخابات   یداگر بخواه •

 مطمئن باشید که اگر انتخابات انجام شود، رای بدهید  •

 .یریدتماس بگ  آمر مکتببا  یشترب  معلومات برای •


