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 دبیرستان   محل برگزاري:
  دستور کار جلسه:

 گیر کرونا و شرایط براي کالسهاي پایگاه تابستانی. ها از شیوع مجدد بیماري همهها و نگرانی دغدغه -1 
 ها.  نظرات خانواده -2 
 استرداد شهریه و شهریه سال تحصیلی جدید.   -3 
 شروع کالسهاي سال جدید و نحوه برگزاري کالسها در صورت استمرار شرایط.  -4 
 ري و غیرحضوري بودن کالسها.  دانشگاهی. آنالین یا آفالین بودن، حضونگرانی اولیا از کالسهاي پیش -5 
 مسئله سرویس براي سال آینده.   -6 
 

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

 جناب آقاي بابایی:  
ــه ـبا افزایش   - ــرایط پیش آـمده، ـماـلک ـمدرسـ ــرایط  %20ـبا توـجه ـبه شـ ــهـیل شـ اـجاره موافـقت نمودـند و بـنابراین براي تسـ

جایی  ســاله مجدد و تمدید مدت قرارداد اجاره مدرســه، شــد و جابه 3آموزان بخصــوص پایه دوازدهم، بنا بر ماندن  دانش
 ست. دبیرستان منتفی

 نفري.  3هاي  گیري براي سرویس مدرسه انجام شود. که والدین چه تصمیمی خواهند گرفت. سرویسباید تصمیم  -
خرداد سـال بعد. هزینه اردوها و هر هزینه دیگري که انجام نشـده باشـد   31تا  شـود سـال مالی از اول تیر ماه شـروع می  -

نام سـال گذشـته میلیون معوقه دریافتی ثبت 150محاسـبه خواهد شـد و تا پایان خرداد محاسـبه خواهد شـد. البته حدود  
رفی و اردوها  همچنان وجود دارد. هزینه نلی  %10تا   %15هاي مـص یدي که مجتمع .  %25+ اجاره  %60تا   %70+ پرـس وبـس ـس

 92میلیون اـست که باقی را باید خود مدرـسه تقبل نماید. اجاره ـسه ـسال جاري ماهانه   300در قبال اجاره خواهد داد نهایت  
ها  ها یا برخی از خدمات مثل آب و برق و گاز کاهش یافته است ولی برخی هزینهمیلیون قرار داده شده است. هزینه همایش

 افزار تحمیل شده است. افزار و سختو اینترنت و نرمها  مثل اکانت
 %20افزایش یافته اســت. افزایش   %60ها بیش از  شــهریه: چون آزمونها، کالســها، کتاب  %16براي ســال آینده با افزایش   -

دنبال کنیم و بر اـساس تا ظهر و بعد از ظهر به ـشکل مجازي   -کنیم یک در میاناجاره قرارداد با دبیران کالـسها را ـسعی می
آموز خریداري ـشده اـست. اگر ناگزیر ـشدیم  دانش 1000ـشرایط کرونایی ـسال آینده قابل تغییر اـست. ـسرور اختـصاـصی براي 

مانده هم سرور خریداري شود. براي ورزش  نفر باقی 2000براي نفر را از فضاي مجازي استفاده نمایند باید   3000که تمامی  
ــکلدانش ــد. جناب آقاي کریم  آموزان به ش ــی و بازي در نظر گرفته خواهد ش ــهاي مجازي پکیج آموزش زادگان براي کالس

 دبیران در حال فعالیت هستند.  
ریزي براي آموزش مجازي شـده اسـت. آموزش ترکیبی روز در هفته تا ظهر، کاهش آموزش نداریم و برنامه 2براي کاهش    -

 ر دبیرستان حضور داشته باشند. آموزان به نوبت دصورت گرفته است و دانش
براي دوازدهم شـش روز در هفته را داریم تا ظهر. سـالن مطالعه را براي ایشـان آماده خواهیم کرد. جدول کالسـها حاضـر   -

 تیر کالسها شروع خواهد شد. اگر در شرایط بد کرونایی نباشیم حضوري خواهد بود.  14است و از 
 گردد. آموزان ارسال مینموده و براي دانش word ،pdfکرده در کالسها را به شکل مجازي آماده    -
 ها.  سازي فیلمها، مدون نمودن و آمادهتدوین فیلم  -



-  LMS هاي آن اخت شوند. را در تابستان امتحان خواهیم کرد، براي پایه ده و یازده تا در اول مهر با قابلیت 
 آزمون لرنیتو را هم خواهیم داشت.   -
آموزان مفید خواهد بود و در کاهش اســترس  چون در تکمیل مطالعات دانش LMSها را خواهیم داشــت. در آزمون شــنبه  -

 برگزار خواهد شد.  LMSآموزان نیز موثر است که یا به شکل حضوري یا در دانش
 نمایند. ارائه  pdfبراي دروس عمومی یا دروس انسانی را به شکل مباحثه برگزار نمایند و به شکل   -
 مرادي را براي عربی سال دوازدهم دعوت نمودیم.  اند آقاي علیدبیران تغییرات خاصی نداشته  -
 براي سرویس، نیازسنجی و نظرسنجی صورت بگیرد.   -
 ها قرار بگیرد.  آموزان و خانوادهمقررات و انضباطات فضاي مجازي، به عنوان پروتکل باید به سمع و نظر دانش  -
کل دنبال نماییم؟ پکیج تربیت را  - اي مجازي به چه ـش بتی، دعا، و ... در نظر گرفته در فـض می و مناـس ی و مراـس هاي آموزـش

 شود. 
 انتخابات انجمن در فضاي مجازي باشد یا ابقاي اعضاي انجمن اسبق تا شرایط متعادل که بتوان انتخابات برگزار نمود.   -
 آموزان داشته باشیم. شبرگزاري اردوها به شکل مجازي را براي دان  -
 با توجه به کم شدن دیدارهاي حضوري، حتماً نظرات والدین از طرف انجمن پیگیري شود.   -
 تر و مفیدتر. هاي مهیجکالسهاي زبان مجازي در قالب فیلم  -
 زادگان در پایه دهم و یازدهم.  بحث کالس اخالق با جناب کریم  -
 تیر جلسه مجازي براي والدین. با کارنامه.   5  -
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