
 باسمه تعالی

 جلسه انجمن اولیا و مربیانمصوبات و مذاکرات 

 دبیرستان دوره اول پسرانه مفید)یادگار امام(

                 16ساعت آغاز:                                                       25/1/1400تاریخ:                                                     6ی جلسه: شماره

 روستا و جوزانی کهن ، و خانم ها ؛ غفاری ،آزمندیان ،میرقاسمی ،شریعت آقایان؛ سیدی ،خادم حاضرین:

 دستور کار جلسه: 

 بیشتر شدن تکالیف زبان ترمی -2          آموزان پشت سیستم           دانشدرخواست تحرک بیشتر  -1

                          ( های مالی و پیشنهاد برای سال بعدگزارش)بررسی و تأیید قرارداد و امکانات اضافی -3

 گزارش پایان سال                                                         -5                                                    گزارش ماه مبارک رمضان -4

 ضعف دروس فوق برنامه در ماه مبارک رمضان                  -7                                             امکان تحویل تکالیف تا سحرگاه -6

   کاهش ساعات آموزش دروس عمومی                           -9                                       حذف تکالیف پژوهشی در ادامه سال -8

 روز معلم -11                                   هااعالم زمان جلسات انجمن در کانال -10

 های مورد بحث در دستور کاراهم مذاکرات با توجه به عنوان

 آموزان اختصاص دهند.مقرر گردید از دبیران محترم خواسته شود زمانی را در کالس برای تحرک دانش -1

 لذا نیاز به کاهش آن نیست.،  باشد و تغییری نکردهحجم تکالیف همچون گذشته می -2

اندازی شود صندوقی راهلذا پیشنهاد می ، های مصرفی به میزان قابل توجهی باال رفته است و از طرفی والدین در فشار مالی هستندهزینه -3

 شود تا والدین محترمی که تمایل دارند کمک نمایند تا بتوانیم به والدین با بضاعت کم کمک نماییم.

شوند. بدین صورت با آموزان از حالت نرمال خود خارج میچون دانش آموزشی خود را تغییر دهیم نیم به واسطه ماه مبارک برنامهتوانمی -4

 شود.طرح مهلت تحویل تکالیف تا سحرگاه مخالفت می

امه یا دروس پژوهشی با ساعت کمتر های فوق برنتوانیم این دروس، کالس. می باشنددروس عمومی نیز همچون سایر دروس حائز اهمیت می -5

 شود.باشیم که در کل این طرح رد میها دچار کمبود وقت نیز میدیگر در برخی دروس و پایهاز طرف  ارائه دهیم.

 آموزان حضوری و در وقت مناسب برگزار شود.شود برنامه جشن تکلیف دانشدرخواست می -6

 .ز مقام معلم مورد بررسی قرار گیرد هایی جهت تقدیر ابا توجه به نزدیک شدن به روز معلم، طرح -7

 مصوبات جلسه:

 گیریمهلت پی گیریمسئول پی مصوبات ردیف

1 

2 

3 

 آموزان در کالس درستحرک بیشتر دانش

 آموزان در ارائه تکالیف در دروس مختلفاختصاص مهلت بیشتر به دانش

 سبک گرفتن دروس در ماه مبارک رمضان

 آموزش

 آموزش

 آموزش

 

 


