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اوليا و مربيان مصوبات و مذاكرات جلسة انجمن  
مفيد(يادگارامام) دبيرستان دوره اول پسرانه   

  
  ١٨الي  ١٦ساعت                               ٩٩,١٢,٠٦تاريخ:                                    ٥شماره جلسه: 

  و جوزاني كهن ، روستاخادم،شريعت،ميرقاسمي،آزمنديان و خانم ها؛غفاري آقايان ؛ : حاضرين
  جناب آقاي سيدي:غائبين

  مصوبات:
       حفظ با حضوري بصورت رمضان مبارك ماه روزهاي از يكي در هفتم پاية تكليف جشن برگزاري .١

 شد قرار. (  بود خواهد انجمن محترم اعضاي با برنامه كل مسئوليت و شود انجام بهداشتي هاي پروتكل
 اولياء براي خانوادة خودشان بياورند تا مشكل بهداشتي ايجاد نشود .) را افطاري

          اين در ها بچه تحصيلي وضعيت برآيند كه است صورت بدين نهم پاية آموزان دانش انتخاب نحوة .٢
 دبيرستان به اسفند پايان از قبل ها بچه از تعدادي كه اول مرحلة در.  شد خواهد گرفته نظر در سال سه

بدست آمدن نتايج اولين آزمون دو مرحله اي عمومي و اختصاصي اين  معرفي مي شوند بعد از دوم دورة
كار انجام مي پذيرد و بعد از تعطيالت نوروز مجدداً آزمون ديگري به همين سبك برگزار خواهد شد تا 

معرفي نمي تعداد افراد بيشتري به دبيرستان دورة دوم معرفي شوند .بديهي است بقيه دانش آموزاني كه 
شوند مي توانند مانند ساير دانش آموزان بيروني در آزمون ورودي دبيرستان شركت نمايند و در صورتي 

 كه نمرة حد نصاب مربوطه را كسب نمايند وارد دبيرستان خواهند شد .

ل القو متفق اعضاء همة و گرفت صورت محترم اولياي افزايي دانش مورد در انجمن اعضاي از نظرسنجي .٣
از جلسات دانش افزايي سركارخانم داعي پور ، جناب آقاي دكتر الياسي و جناب آقاي دكتر احمدي و 
جناب آقاي سنگانيان راضي بودند كه البته نظرسنجي خود مدرسه كه در پايان هر دانش افزايي صورت 

 گرفته نيز مؤيد اين مطلب مي باشد .

و موضوع تمركز بچه ها و بيش فعالي متمركز است ( از د روي كه ها بچه از روانشناسي تست موضوع .٤
 تأييد به نياز ها برنامه مدل اين چون نشد تصويب)  بود شده مطرح هفتم پاية   طرف يكي از اولياي

 اين شد قرار. داشت خواهد مدرسه براي تبعاتي مدرسه كانالهاي در آنها تبليغ و دارند پرورش و آموزش
راي مدرسه ارسال نمايند و در صورت تأييد آموزش و پرورش ، از طرف مدرسه ب را خود كاري رزومة گروه

 براي شركت اختياري اولياي محترم به آنان پيشنهاد شود .

 اين شد قرار و گرديد مطرح شريعت دكتر آقاي جناب طرف از نهم پاية آموزان دانش فشاركاري موضوع .٥
رصورت به دليل آزمون دو مرحله اي عمومي و ه در ولي ، شود بررسي پايه مسئول توسط موضوع

 اختصاصي ورود به دبيرستان تا حدي اين موضوع طبيعي مي باشد .


