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 تشکیل کارگروهها  -3 
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 تقدیر از اعضای انجمن سال قبل  -5 
 

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

ها منسههنیع ورنریا ع زاده و سههرکار نانمسههعیدنیاع عئائیا ع رنرنقیع مدمدی زنجیرهع رویمدر این جلسههه که با وضههنر جناا اقایا   

جنانمردی و مسهعندی به شهکل وضهنری در دبیرسهتا  برگگار گردیدع مدیریت مدرسهه جناا اقای بابایی و معاونت دبیرسهتا  جناا اقای  

 رنر نیگ وضنر داشتند. نبی

از سهناب  کاری و تدیهیلی نند عننا  نمندند. سهاز از اعضهای سهاب  انجمن که امسهالع به دلیل   در ابتدا اعضهای انجمن معرفی کنتاهی

مشهلله کاری یا فار  تدیهیلی فرزندانشها ع امکا  ادامه همکاری نداشهتند قدردانی و از دری دبیرسهتا  به رسهم تشهکر هدیه یادبندی اهدا  

 گردید.

 انتخابات هیئت رئیسه انجمنع انجام رذیرفت. 

اا اقای دکتر رنرنقی رئیز انجمنع جناا اقای دکتر سهعیدنیا نائ  رئیز انجمن و سهرکار نانم مسهعندی به عننا  دبیر انجمن برای جن

 یک سال در این سمتها تعیین شدند. 

تیبانیهای  کمیته  ی  فرهنگیع اجراییو  پـش تو  آموزـش ممت بدداـش ه در زادنیگ تشههکیل گردید. و جناا اقایا  رنرنقی و رویم  ـس

ها ورنریا  و منسههنی در کمیته فرهن ی و کمیته رشههتیبانی و اجراییع جناا اقایا  عئائیا  و مدمدی زنجیره و همینین سههرکار نانم

 امنزشی و سرکار نانم جنانمردی و مسعندی در کمیته بهداشت و سالمت قرار گرفتند. 

از عملکرد دبیرسهتا  از رانگدهم شههرینر ارائه نمندند. شهرایال کالسههای در ادامه جناا اقای بابایی مدیریت دبیرسهتا ع گگار  مختیهری  -

ها به شهکل  هایی که برای دبیرا  در نظر گرفته شهده اسهت.  عدم برگگاری ازمن مجازی و ویرمجازیع تدابیری که اندیشهیده شهده و امنز 

 ضای باز ویاط در صنرت سرد شد  هنا. گیر و عدم استراده از فتر شد  شرایال بیماری همهوضنریع در صنرت نابساما 

 ارائه تقنیم نیمسال نخست سال تدییلی از دری مدیریت برای اعضا انجمن و ساز قرار داد  در سایت دبیرستا .  -

ت های رایه برای ارتباط منثرتر و تشههکیل گروههای مجازی جهت تعامالهای هر رایه به نمایندهقرار داد  لیسههت اسههامی و شههماره تلرن -

 بیشتر. 

 گگار  معاونت مدترم دبیرستا  در نینص معنقات رردانتی سال گذشته. 

ها در سهههال گذشهههته که مقرر گردید کمیته اجرایی و رشهههتیبانی  همینین عدم رردانت هگینه سهههرویزع از سهههنی برنی از نانناده -

 های الزمه در این نینص را مبذول دارند. ری یری 

 جناا اقای دکتر رنرنقی از اعضای انجمن در جهت تشکیل گروههای مجازی با اولیا هر رایه.  درنناست ریاست مدترم انجمن -

 اندیشی و ری یری. انتقال نظرات اولیا در جلسات انجمن و همینین در گروه انجمن دبیرستا  جهت هم -

 زی تشکیل داده شده. های مقررات تشکیل گروه والدین و نماینده انجمنع در گروههای مجاقرار داد  رروتکل -



ها ارائه گردید که اوتمااًل در  همة رایه  2های گگینه در رایا ع گگار  جناا اقای بابایی مدیریت مدترم دبیرسهههتا  در نیهههنص ازمن  -

 برگگار نناهد شد.  LMSفضای مجازی و در فضای 

 برگگار نناهد شد.  25/7/99رایه دوازدهم جمعه   2اولین ازمن  گگینه 

 6شهنبه  تعیین گردید. لذا دومین جلسهه انجمن روز سهه  18الی  16ماه از سهاعت   شهنبه اول هردر رایا  زما  جلسهات انجمن روزهای سهه

ادالع اعضهای مدترم رسهانده   گردد. ندنه برگگاری جلسهه با تنجه به شهرایال بیماری کرونا قبل از جلسهه بهبرگگار می  16سهاعت    99ابا  

 شند. می

 مصوبات جلسه  

 گیریمدلت پی گیریمسئول پی مصوبات ردیف 

1 

 

2 

 

 

 

ماه تعیین شهد از سهاعت   شهنبه اول هرزما  جلسهات روزهای سهه

 18الی  16

هیئت رئیسهههه انجمن تعیین شهههدند. جناا اقای رنرنقی رئیز  

انجمن و نانم مسهعندی نیا نائ  رئیز  ع جناا اقای سهعیدانجمن

 به عننا  دبیر انجمن برای مدت یکسال تدییلی انتخاا شدند.

  

 آینده:   دستور جلسه
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  16ساعت:  06/08/99شنبه تاریخ: آینده: روز سه زمان جلسه

 امضا  سمت  اسامی حاضران  ردیف  

  مدیر امنزش اه   جناا اقای بابایی   1

  معاو  اجرایی  رنر اقای نبیجناا   2

  رئیز انجمن اولیا و مربیا    جناا اقای دکتر رنرنقی    3

  نای  رئیز انجمن اولیا و مربیا    جناا اقای دکتر سعیدنیا    4

  منشی و رابال انجمن اولیا و مربیا   سرکار نانم مسعندی    5

  عضن اصلی انجمن اولیا و مربیا    زاده جناا اقای رویم  6

  عضن اصلی انجمن اولیا و مربیا    جناا اقای عئائیا     7

  عضن اصلی انجمن اولیا و مربیا    جناا اقای مدمدی زنجیره    8

  عضن اصلی انجمن اولیا و مربیا    سرکار نانم جنانمردی    9

  عضن اصلی انجمن اولیا و مربیا    سرکار نانم ورنریا     10

  عضن اصلی انجمن اولیا و مربیا    سرکار نانم منسنی    11

  

 نام و نام ناننادگی مدیر امنزش اه      نام و نام ناننادگی رئیز انجمن اولیا و مربیا   

 تاریخع مهر و امضا         تاریخ و امضا 

 


