
صورتجلسه انجمن اولیا و مربیان  
 مفید - دخترانه۱متوسطه 

بسمه تعالی

۵ شماره جلسه :۹۹/۰۹/۰۹ یکشنبه  تاریخ :

دستور جلسه:
. بررسی نحوه برگزاری جشن یلدا و ارائه طرح های پیشنهادی١

.نهایی کردن وظایف کارگروه های تربیتی و آموزشی٢

توضیحات:
 با حضور حاضران جلسه به صــورت غیرحضــوری از ســاعت۱۳۹۹-۱۴۰۰پنجمین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 

 برگزار شد . ۹۹/۹/۹ روز یکشنبه ۹:۱۰ الی۷:۱۵

مصوبات:
.خانم منتظری درخصوص برنامه ی بچه ها فرمودند بچه ها برنامه های مجزای پایه ای برای شب یلـدا خواهنـد داشـت. پایـه۱

 صبح جشنی بـا محتـوای موسـیقی و پخش کلیپ خواهنـد داشـت.  پایـه۱۱:۳۰ الی ۱۰ آذر ساعت ۳۰نهم در تاریخ یکشنبه 

هشتم درخواست بازی های گروهی، شاهنامه خوانی و پخش کلیپ و ساخت دورهمی یادگــاری یلــدا را داده انــد. پایــه هفتم

مایل به برگزاری جشنی مفصل با حضور فقط مادران و دختران هستند و احتماال مادران برنامه ای اجرا خواهند کرد. خــانم

چهره ساز پیشنهادارسال یک پک هدیه به دخترانمان را به خانم منتظری داده  بودند که این پک شامل کتــابی بــا مــذمون

مذهبی بود و با صحبت های اعضا قرار شد این کتاب در مناسبی مرتبط به دخترانمان اهدا شود.

.خانم درویشان پیشنهاد طراحی یک مجله را دادند که تولید محتوا و پر کردن هر صفحه آن به عهده یک خانواده باشــد.۲

قرار شد مسئولیت کار را خانم درویشان برعهده بگیرند.

. خانم اصغریان در ادامه،  پیشنهاد جمع کردن کمک مالی از خانواده ها برای یاری رسانی به خانواده هـای نیازمنـد در این۳

شب را داشتند. نظر آقای اویسی روی کمک بلندمدت در حوزه تاثیرگذاری بود. مقرر شد این بحث در گروه تا حصول نتیجه

ادامه داشته باشد.

. مقرر شد شرح وظایف کارگروه ها در گروه واتس اپ انجمن به بحث و تایید نهایی برسد.۴
خانم مژده محبیرییس انجمن: آقای محمدرضا اویسی : حاضران

خانم مریم درویشانمدیر مدرسه: خانم اعظم منتظری

خانم راحله رحمانیدبیر انجمن: سوده اصغریان

آقای افضلیخانم مژده محبی

آقای حمید چاپی


