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 99- 1400)ـ سال تحصیلی  3(دبیرستان مفیدانجمن اولیا و مربیان    جلسهصورت

 18 ساعت پایان: 16 ساعت آغاز:   2  ي جلسه:شماره   06/8/99 تاریخ:   سه شنبه روز:

 نرم افزار اسکایپ  محل برگزاري:

 :   دستور کار جلسه
 بیان نکات اعضاي محترم انجمن  -1 
 نحوه ارتباط اعضاي محترم انجمن و اولیاي گرامی   -2 
 3-   
 4-   

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

 * جناب آقاي عطائیان (دهم ریاضی):  
ارتباط خوبی با مدرـسه هنوز پیدا نکرده احـساس میـشود بچه ها   /ـشودآموزان چندان مطلوب دنبال نمیجلـسات از طرف دانش  -

 اند و بهتر است مدرسه در این زمینه بیشتر فعالیت کند.
 * خانم موسوي (دهم انسانی):  

 ا دوست دارند سواالت در کانال بعد از امتحان باقی بماند.هبچه  -
 ها مشکل انگیزه و جذب شدن ایجاد شده است. براي برخی از بچه  -
 بندي شوند و با هم درس بخوانند. ها گروهبچه  -
 بهتر است راه اندازي شود  کالسهاي المپیاد ادبی  -
 کالس جبرانی براي سایر دروس.   -

 زاده (یازدهم ریاضی ب):  * جناب آقاي رحیم
ده و گروه یازدهم ریاضـی الف با آقاي محمدي می  - د. افسـردگی بچهگروه اولیا تشـکیل داده ـش تباـش و خود   ها نسـبتاً زیاد اـس

  اســـت شـــوند. بهتر صـــبح) بیدار می 8دقیقه قبل از کالس زنگ اول ( 5آموزان دانشهاي زیادي دارد.  کالس مجازي ســـختی
 صبحگاه داشته باشند.  

ود که براي بچهگروه  - تهها انگیزه خوبی هـست. بازيهاي فرهنگی تـشکیل ـش ابقات، فعالیتهاي دـس هاي روزانه براي  جمعی، مـس
 مفید است    هانشاط بچه

ی طرح کنیم و در گروه والدین قرار دهیم و پیگیري  هیچ خانواده  - ؤاالت آموزـش ري ـس ت، بنابراین باید یک ـس ارکت نداـش اي مـش
 نماییم.  

 * خانم غفوریان:  
 اي نداشتیم.  گروه تشکیل شده و مسئله  -
 ترم برگزار شود تا ایجاد انگیزه شود. امتحان میانپیشنهاد داریم    -
 گروهی خیلی خوب است.   کار  -

 * جناب پورنقی:  
در جلسـه انجمن در هفته گذشـته متوجه شـدم سـیسـتم بسـیار اسـفناکی در فضـاي مجازي مدارس وجود دارد. دبیران واقعاً    -

 کشند و والدین باید کمی ورود کنند.  زحمت می
 ها نیست. اي جز همراهی و همگرایی خانوادهچاره  -



 بسیار مفید است  محورتکالیف پژوهش   -
 اسامی اعضاي انجمن در پورتال مفید بیاید.    -

 * خانم جوانمردي: 
 در پایه دوازدهم مفید است    هاها با همکالسیکار گروهی براي بچه  -
 در این ایام بسیار الزم است هادادن انگیزه به بچه  -

 * جناب آقاي بابایی: 
ــده و  ترم  آزمون میان  - ــتمرار   گیرد، نداریمچون خیلی وقت میقبالً تجربه ش ــت که هم اس و جایگزین آن آزمونهاي هفتگی اس

 دارد و هم زمان مشخص در برنامه
 در مورد صبحگاه در شوراي دانش آموزي صحبت می کنیم باید بچه ها به نتیجه برسند  -
   انه گزارش می دهدتکالیف بچه ها توسط معلمین دقیق دیده می شود و مدرسه ماه  -
 مدرسه هم ساعت مشاوره انفرادي دارند و هم ساعت گروهی مشاورین    -
  در این ایام همراهی خانواده ها بسیار مفید و الزم است.   -

 مصوبات جلسه 

 گیري مهلت پی گیري مسئول پی مصوبات  ردیف 

1 
2 

   

 آینده:   دستور جلسه
1-   
 
2-   

 
3-   
 
4-   

  16ساعت:   04/08/99شنبه تاریخ:  آینده: روز سه  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 دکتر پورنقی    3
  نایب رئیس انجمن اولیا و مربیان   جناب آقاي دکتر سعیدنیا    4
  منشی و رابط انجمن اولیا و مربیان  سرکار خانم مسعودي   5
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   زاده جناب آقاي رحیم   6
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   جناب آقاي عطائیان    7
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   جناب آقاي محمدي زنجیره    8
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم جوانمردي   9
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم غفوریان   10
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم موسوي   11

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

 تاریخ، مهر و امضا          تاریخ و امضا  


