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   «5-1کاربرگ شماره: »

 18  ساعت پایان: 16ساعت آغاز:   9ی جلسه:  شماره 29/2/1399تاریخ:   دوشنبه  روز:  

   محل برگزاری:

  دستور کار جلسه:

 ایام تعطیالت کرونایی گزارش اعضای محترم انجمن از وضعیت دانش آموزان در  -1 

 امتحانات دانش آموزان پایه دهم و یازدهم   -2 

 گزارش مدیریت مدرسه   -3 

 و نحوه برگزاری   99تقویم تابستان  -4 
 

 های مورد بحث در دستور کار  اهم مذاکرات با توجّه به عنوان 

 جلسه به صورت حضوری  

 جناب آقای پورنقی: 

 آرزوی صحت و سالمت برای جامعه ایران آغاز گردید.  جلسه با   -

 تقدیر از مدرسه به دلیل پیگیری و تشکیل جلسات انجمن حتی در شرایط کرونا. به شکل حضوری و هم مجازی.    -

 های آنالین در بهترین شکل و حالت ممکن. تقدیر از مدیریت و کادر دبیرستان به دلیل تشکیل کالسهای مجازی و آزمون  -

 ها برای پایه نهم و دوازدهم اعالم شده که به شکل حضوری برگزار گردد. برگزاری آزمون  -

 های دهم و یازدهم طراحی آزمون آنالین در نظر گرفته شده است. برای پایه  -

 از بازگشایی کالسها برای رفع اشکال در جلسه آموزش و پرورش مورد استقبال واقع نشده است.   -

 :  جناب آقای بابایی

 همراهی بسیار خوبی با دبیران داشتیم و واقعاً زحمات بسیار زیادی در جهت برگزاری کالسهای مجازی انجام شد.    -1

 اند، برخی دروس در چند روز اول خرداد به پایان خواهند رسید. تمامی دروس پایان یافته  -2

 ها شروع خواهد شد.  عید فطر تعطیل خواهند بود. و از هشتم آزمون  -3

نمایند. یک نفر نموده و برای مسؤوول آموزش خود ارسؤال می PDFدهند و کنیم، سؤااتت را پاسؤم میرا ارسؤال می PDFسؤااتت    -

ها ایراد و اشکالی نداشته باشد و خوانا باشد. و برای دبیر مربوطه ارسال خواهد شد یا پرینت خواهیم گرفت و  بررسی خواهد کرد تا فایل

 گردد.  یبرای دبیر ارسال م

با لرنیتو کمی مشؤکل داریم و آزمون چون به شؤکل تسؤتی هسؤت، ترجید دادیم آزمون به شؤکل فوز برگزار گردد. نمره سؤال یازدهم    -4

 آموازن کمی کمتر خواهد بود. های دانشدر کنکور تأثیر نخواهد داشت و نگرانی

آموزان استراحت خواهند داشت و از پنجشنبه  خواهد گرفت. هفته آینده دانشآموزان قرار جدول امتحانی این هفته در اختیار دانش  -5

 / امتحانات آغاز خواهد شد.  8/3

آموزان داده خواهد شؤد. سؤااتت سؤر سؤاعت ارسؤال خواهد شؤد و  وقت کافی برای دادن آزمون و همچنین ارسؤال پاسؤخنامه به دانش  -6

 د.  ها ارسال گردندر زمان مشخص شده باید پاسخنامه

رسؤانی خواهد شؤد و  پایگاه تابسؤتانی از هفته سؤوم تیر ماه برگزار خواهد شؤد که به شؤکل حضؤوری و یا غیرحضؤوری بودنش اطالع  -7

ریزی قرار مورد بررسؤؤی و برنامه  LMSافزار نرممنوط به شؤؤرایط سؤؤالمت جامعه و ت ؤؤمیم آموزش و پرورش و وزارت بهداشؤؤت اسؤؤت. 

 نماید و میز کار هم دارد. اگر کالسؤها در تابسؤتان به شؤکل آنالین باشؤد از این تر و بهتر عمل میتیکروم سؤیسؤتماگرفته. از اسؤکای

 افزار استفاده خواهد شد.  نرم



 تیر در نظر گرفته شده است.  16دانشگاهی از کالسهای پیش  -8

ها،  ریزی شؤده بود، تماماً انجام گرفته، کتابآموزان برنامههایی که برای دانشدر پایه دهم و یازدهم هزینهبازگشؤت شؤهریه اضؤافه.    -9

جزوات و ... هزینه آنها پرداخت شؤده اسؤت. اردوهای اسؤفند تا خرداد انجام نشؤده که هزینه آنها عودت خواهد شؤد. هزینه دبیران کامل  

عین این که دبیران سؤال دوازدهم تا کنکور  دهند درپرداخت شؤده اسؤت. برخی از ایشؤان در طول تابسؤتان نیز به فعالیت خود ادامه می

زمؤانی وجود داشؤؤؤتؤه بنؤابراین تیییر چنؤدانی در ای زمؤانهؤا همدهنؤد و در پؤارهکؤه تؤاریم آن تیییر کرده همچنؤان بؤه فعؤالیؤت خود ادامؤه می

ان قرنطینه بوده اسؤؤت و به های دورافزاری، اینترنت پرسؤؤرعت و ... جزو هزینهافزاری و نرمها نخواهیم داشؤؤت. خرید سؤؤختپرداختی

 مجموعه تحمیل شده است. 

 ها قرار گیرد تا ابهامات رفع شود و سااتت ایشان پاسم داده شود. بیالن مالی مناسب و کاملی تهیه و در اختیار خانواده  -10

 مصوبات جلسه 

 گیری مهلت پی گیری مسئول پی مصوبات  ردیف 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

تابستانن در جلسهه اولیا در اختیار دانش آموزان و  برنامه تقویم 

 اولیا قرار گیرد

کالسهای تابستان درصورت بهبود شرایط ب ورت حضوری برقرار  

 شود و آیین نامه های بهداشتی تنظیم گردد 

بیالن مالی مدرسه دراختیار خانواده ها قرار گیرد )گزارش پایان  

 گیرد(سال تنظیم شود و در کانال مدرسه قرار 

  

 ی آینده: دستور جلسه

1-   

 

2-   

 

3-   

 

4-   

 ی آینده: زمان جلسه

 امضا  سمت   اسامی حاضران  ردیف  

  مدیر آموزشگاه   جناب آقای بابایی    1

  معاون اجرایی   پور جناب آقای نبی   2

  رئیس انجمن اولیا و مربیان   جناب آقای پورنقی    3

  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   زاده جناب آقای بهرام  4

  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم افشاری   5

  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم صادقیان     6

 ی معلمان انجام گیرد.  کردِ م وبات مالی باید با تأیید و امضای مدیر مدرسه، رئیس انجمن اولیا و مربیان، و نماینده* هزینه

 نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه     نام و نام خانوادگی رئیس انجمن اولیا و مربیان  

 تاریم، مهر و امضا          تاریم و امضا  


