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   محل برگزاري: 
 :  دستور کار جلسه

 آزمونهاي نوبت اول -1 
 حضور و غیاب دانش آموزان    -2 
 نمره مستمر نوبت اول  -3 
 نکات اولیا و گزارش مدیر مدرسه   -4 

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

 مسائل مطروحه توسط اعضاي محترم انجمن
 آموزان. برگزاري تورهاي مجازي براي دانش -1
 براي والدین ارسال شود.  2هاي گزینه تحلیل آزمون -2
 کارگروهی در فضاي مجازي.  -3
 صبحگاه و ورزش صبحگاهی در فضاي مجازي.  -4
 ها در فضاي مجازي. مهارت در کنار آموزش و اهمیت دادن به آموزش مهارت -5
 با کم از فضاي مجازي. آموزان در ابعاد ورزشی، معنوي، تفریحی و سالمتی کمک به تقویت عواطف و روابط دانش -6
 محور نمودن تکالیف بیش از پیش. پژوهش -7
ــتـکار کم دانشبی -8 ــایت برخی والدین از میزان مطالعه    2آموزان، عدم موفـقت در آزمونـهاي گزیـنه  انگیزگی، پشـ و ... عدم رضـ

  فرزندانشان در پایه دوازدهم و نیاز به مشاوره و همکاري دبیران و والدین در این راستا.
ها از بابت قبولی در دانشــگاه دولتی صــرفاً. اســتفاده از اســتراتژي کالس معکوس براي ها و اســترسکم کردن حســاســیت -9

 آموزان. دانش
 در ادامه جناب آقاي بابایی به نکات ذیل اشاره نمودند: 

 ورتال دبیرستان وجود دارد. در پ 99 -98آموزان قبول شده در کنکور اسامی دانش -1
  LMSها در فضاي پیگیري ضبط کالس -2

 آموزان در سر کالس. هاي دانشخرید پهناي باند اضافی جهت باز کردن دوربین -4
  ایجاد فضاهاي کارگروهی و تاالرهاي گپ و گفتگوي دانش آموزي  -5
 آموزان در مورد دبیران. نظرسنجی از دانش -6
 نظرسنجی از والدین در مورد دبیران.  -7
 تا رسیدن به حد مطلوب.  ITتقویت دبیران در حوزه  -8
 آموزان. اجراي مراسم صبحگاه، مسابقه، ترتیل، موسیقی و ... به شکل اختیاري براي دانش -9

 طرح آزمون نوبت اول به شکل حضوري در صورت مساعد بودن شرایط کرونایی.  -10
 هاي غیرمستقیم توسط دبیران در بین کالسها براي ایجاد انگیزه بیشتر در ایشان. از روشاستفاده  -11
 و هم اندیشی اولیاي گرامی و اساتید محترم دانشگاهافزایی جلسه دانشبرگزاري  -13
 . LMSاي ضجلسه با اولیاي محترم در ف -14



 مصوبات جلسه  
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 آینده:   دستور جلسه
1-   
 
2-   

 
3-   
 
4-   

 آینده:   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   سرکار خانم جوانمردي    7
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم غفوریان   8
  عضو اصلی انجمن اولیا و مربیان   سرکار خانم موسوي   9

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