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   «5-1کاربرگ شماره: »

  ساعت پایان: ساعت آغاز:  8ی جلسه:  شماره 1/2/1399تاریخ:   دوشنبه  روز:  

   محل برگزاری:

  دستور کار جلسه:

 گزارش مدیر مدرسه از ارائه آموزشهای مجازی   -1 

 بیان نکات اعضای محترم انجمن از جانب اولیا   -2 

 3-   

 4-   
 

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

 در فضای اسکایپ به صورت آنالین

 موارد مورد بررسی از طرف انجمن: 

 های آنالین و گزارش از عملکرد یک ماهه فروردین  استمرار کالس  -1

 های اردیبهشت ماه و آزمون پایانی  چگونگی برگزاری آزمون  -2

 اردوی علمی پایه دوازدهم    -3

 های پایه دوازدهم  تکثیر و توزیع جزوات و تست  -4

 مواردی که جناب آقای بابایی مطرح نمودند:  

فروردین در دو   12فروردین ماه و آزمون در  11و  10فروردین و همچنین  7آزمون در  فروردین ماه و   6و   5تشککککیال کالسکککهای    -1

سازی با کنکور بود. ولی به دالیلی کیفیت هفته تعطیالت عید نوروز برگزار گردید. همچنین برگزاری آزمون سنجش در جمعه که شبیه

 رایط حاکم( آموزان به دلیال شاسترس دانش -آزمون مناسب نبود. )لو رفتن سؤاالت

 های آمادگی برگزار خواهد گردید.  کالسها و دروس تا پایان هفته چهارم اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت و آزمون  -2

با توجه به وجود نرم افزار اسککای روم خیلی اسکتفاده نمی  آموزان قرار داده اسکت  افزار شکاد که آموزش و پرورش در اختیار دانشنرم  -3

افزار در رود. و موفق بوده اسکت. البته نرمبسکیار خوب پیش می  sky roomین که شکرایط تدری  در فضکای مجازی به دلیال ا شکود 

 ها قرار خواهد گرفت.  اختیار خانواده

های حضکوری حداقال در چند ماه ابتدایی نداشکته باشکند. و ارت ای با توجه به این که احتمال این هسکت که سکال آینده هم کالس  -4

ریزی اسکت. که اگر کالسکها به شککال حضکوری تشککیال گردد نیزی برخی از سکامانه و سکیسکتم آموزشکی مجازی مدرسکه مورد توجه و برنامه

 ریزی شوند.  توانند برنامهها به شکال غیرحضوری ادامه خواهد داشت. و کارگاهها به شکال غیرحضوری میآموزش

 ده است: مواردی که از طرف اعضای انجمن هر پایه مطرح ش

 آموزان مفید خواهد بود. افزار شاد برای دانشآیا استفاده از نرم  -1

 اند. های تلفنی بیشتری را درخواست داشتهبرخی اولیای پایه دوازدهم نیاز به مشاوره فردی و تماس  -2

 حضور در کالسها و تعامال داشته باشند.  آموزان ناچار به های مجازی بیشتر باشد تا دانشآموزان سر کالستعامالت دبیران با دانش  -3

 ایراداتی در ارسال تکالیف در مدبر وجود دارد.    -4

 شود. های امسالی شرایط شهریه سال جاری چگونه محاسبه میبا توجه به تعطیلی  -5

هایی که والدین در ارتباط با انجام تکالیف و کالسککهای مجازی درخواسککت جلسککه آنالین اولیا مدرسککه با والدین با توجه به دغدغه  -6

 دارند.  



* مجتمع مکلف نموده که اردوها و خدمات اسکفند و فروردین و اردیبهشکت را که انجام نشکده اسکت محاسکبه و عودت داده شکود و یا از 

 سال آینده کسر گردد.  

 ساپ وجود دارد.  آموزان پایه دوازدهم مشاوره مستمر در فضای وات* با دانش

 مصوبات جلسه 

 گیری مهلت پی گیری مسئول پی مصوبات  ردیف 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

 جلسه هماهنگی با اولیا در فضای مجازی شکا بگیرد  

 

 نحوه محاسبه شهریه و استرداد وجه مشخص شود 

 

برای سال آینده سیستم مناسب آموزش مجازی پیش بینی شود  

 استفاده شود  lmsحتی االمکان از سامانه های 

 

  

 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

  رئی  انجمن اولیا و مربیان   جناب آقای پورن ی    3

  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم افشاری   4

  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم جوانمردی   5

  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم صادقیان     6

 ی معلمان انجام گیرد.  کردِ مصوبات مالی باید با تأیید و امضای مدیر مدرسهی رئی  انجمن اولیا و مربیانی و نماینده* هزینه

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

 تاریخی مهر و امضا          تاریخ و امضا  


