
 ي انجمن اولیا و مربیان جلسهصورت

   »5-1کاربرگ شماره: «

   ساعت پایان:  16:30 ساعت آغاز: 11 ي جلسه:شماره   5/5/99 تاریخ: یکشنبه   روز:

 فضاي اسکایپ    محل برگزاري:
  دستور کار جلسه:

 1-   
 2-   
 3-   
 4-   
 5-   
 

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

 یا کاهش ساعت کنکور یا آنالین بودن. جایی کنکور شرایط وخیم کرونا و احتمال جابه  -1
 آموزان: عدم تحرك، اضافه وزن و مسائل تربیتی.  شرایط فیزیکی نامناسب دانش  -2
ریزي ـشود که به روي، برنامهآموزان مثل کوه و پیادهمقرر بود که یکی دو اردوي یکروزه در راـستاي تحرك فیزیکی دانش  -3

 دلیل افزایش وخامت اوضاع ناگزیر به لغو گردید.  
ــئولیت  -ها در جهت اهداف دهگانه (اخالق طراحی برنامه  -4 ــکل  -پذیريمس ــاي مجازي به ش ــی و ...) در فض اهداف درس

شـریات الکترونیک، مسـابقات کتابخوانی، معرفی کتاب،  آزمایشـی از هفته آینده و به شـکل جدي از ابتداي مهر ماه شـامل ن
 آموزان (مثل قد و وزن و ...)  هاي داخل منزل، گزارش دادن از وضع سالمت دانشنفره، ورزشمسابقات ورزشی تک

 ها کماکان.  رسانیحفظ فضاي مدبر براي اطالع  -5
 افزار لرنیتو براي طراحی سواالت. حفظ نرم  -6
امانه جدید    -7 ها برگزار میکه قابلیت LMSـس کل تعاملی کالـس یار زیادي دارد، به ـش گردد و دبیران فیلم و آزمون و  هاي بـس

 توانند در این فضا طراحی نمایند.  نظرسنجی و ... را نیز می
ــبوري میآموزش نرم  -8 ببینـند. و هر خواـهد. ـبا توـجه ـبه این ـکه ـباـید همزـمان چـندین برـناـمه را آموزش  افزاري دبیران ـکه صـ

 گردد.  کالس برگزار می 8تا    6روز بین 
آموزان وجود داشته  ها احتمال استفاده از جزوه و کتاب و ... در زمان آزمون توسط برخی از دانشخروجی و نتیجه آزمون  -9

ـسه ـصالح دانـسته که ها هم خیلی باال نبوده و در کل نمرات و میانگین نمرات کمی باالتر رفته اـست. و مدرالبته ـسطح آزمون
 در این ارتباط ورود ننماید.  

ــتند می  -10 ــات در مدبر ثبت گردیده و نمرات پس از اگر والدین کارنامه خواسـ ــه دریافت نمایند. اعتراضـ توانند از مدرسـ
 تجدیدنظر وارد شده است. 

ه سرویس را هزین  -
2
 تسویه صورت پذیرد.  مرداد 15اند تا  مصوب، تعیین شده است. برخی هنوز تسویه ننموده  3

حدود یک میلیون تومان بابت مابه تفاوت چند ماه پایانی ـسال و تعطیلی مدارس به والدین دهم و یازدهم بازگردانده ـشده    -
 گردد.  آموز واریز میاست و براي پایه دوازدهمین این رقم حدود دو میلیون تومان بوده است. که به حساب ولی دانش

 ایم. مدارس دولتی موردي نداشتهبراي انتقال به   -



دقیقه باید تدریس نمایند که با شــرایط کالس بســیار متفاوت    60روز در هفته را   6گذارند.  دبیران توان و وقت زیادي می  -
 است. 

 گردد. ها بنا به مصوب آموزش و پرورش از طریق مدرسه توزیع میکتاب  -
 گیر. یس با موافقت انجمن به جهت شرایط خاص بیماري همهتصمیم به ملغی نمودن قرارداد پیمانکار سرو  -
 وجود یک فضاي مجازي براي ورود والدین و ارتباط با دبیران و مدرسه. جلسات آنالین با اولیا در برنامه است.   -
 ریزي شده است. افزایی جناب آقاي دکتر الیاسی برنامهطرح ضیافت و طرح دانش  -
 انتخابات انجمن به شکل آنالین.   -
ممکن اسـت پشـتیبانی نشـود. از  LMSامکان ضـبط کالسـها در حال بررسـی اسـت با توجه به این که ضـبط در فضـاي    -

 هاي دیگر استفاده خواهد شد.  امکان
 اند.  تاپ و ... تجهیز شدهاکثر دبیران به قلم نوري، لپ  -
 توانند از طریق تماس تلفنی وقت بگیرند و حضوري یا غیرحضوري مشاوره انجام خواهد شد.  اولیا می  -

 مصوبات جلسه 

 گیري مهلت پی گیري مسئول پی مصوبات  ردیف 

 
 
 
 
 
 
 
 

   

 ي آینده: دستور جلسه

1-   
 
2-   
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 ..... ................................................ ساعت: ........ ....................... تاریخ:  ......................... ي آینده: روز .....زمان جلسه

 امضا  سمت   اسامی حاضران  ردیف  

  مدیر آموزشگاه   جناب آقاي بابایی    1
  معاون اجرایی   پور جناب آقاي نبی   2
  رئیس انجمن اولیا و مربیان   جناب آقاي پورنقی    3
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم جوانمردي   4
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم افشاري   5
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم صادقیان     6

 ي معلمان انجام گیرد.  تأیید و امضاي مدیر مدرسه، رئیس انجمن اولیا و مربیان، و نمایندهکردِ مصوبات مالی باید با  * هزینه
 نام و نام خانوادگی مدیر آموزشگاه     نام و نام خانوادگی رئیس انجمن اولیا و مربیان  

 تاریخ، مهر و امضا          تاریخ و امضا  


