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بسمه تعالی
۷شماره جلسه :۹۹/۱۰/۰۷ یکشنبه  تاریخ :

دستور جلسه:
. بررسی طرح پایش سالمت دانش آموزان١

.موانع ثبت نام در جلسات دانش افزایی۲
توضیحات:

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

 برگزار شد . ۹۹/۱۰/۰۷ روز یکشنبه ۸:۴۰ الی۷:۱۵

مصوبات:
د. کم شـدن حوصـله و۱ ا دادـن . خانم منتظری توضیحاتی درخصوص ضرورت پایش سـالمت دانش آمـوزان در دوران کروـن

رای پایین آمدن سطح انرژی بچه ها از جمله دالیلی بود که مطرح و پیشنهاد کردند روزهایی را مشـخص کننـد و بچه هـا ـب

معاینه و آزمایش به مدرسه بیایند و این معاینات انجام پذیرد. اعضا نظرات خـود را در این خصـوص بیـان کردنـد و نهایتـا

اره این موضـوع مقرر شد در فضای سمیم از اولیا نظرسنجی شود و پس از مشورت با یک فرد متخصـص در این حـوزه درـب

تصمیم گیری شود.

. خانم منتظری در مورد جلسات دانش افزایی و عدم مشارکت خانواده ها در این جلسات صحبت کردند. اعضـا موانـع را۲

بیان کردند از جمله ارائه توضیحات کامل تر درخصوص جلسات و کاهش جلسات به یـک روز در هفتـه. مقـرر شـد خـانم

منتظری در این خصوص با خانم ثبات و خانم شبیری صحبت کنند و نتیجه را به اطالع اعضا برسانند . همچنین قـرار شـد

که درمورد هر جلسه دانش افزایی حتما معرفی کارگاه در غالب یک فیلم یا فایل صوتی انجام پذیرد . 

ه دلیـل۳ . خانم رحمانی درخواست اولیا درخصوص ارسال کاربرگ پرینت شده را مطرح کردند و خانم کشاورز فرمودند ـب

تغییرات مکرر کاربرگ ها  امکان ارسال تمام کاربرگ ها تا پایان سال مهیـا نیسـت و امکـان آمـاده کـردن بخشـی  از آنهـا

وجود دارد.مقرر شد ادامه بحث در این مورد به جلسه بعد و گروه واتس اپ منتقل شود. 

.خانم درویشان در مورد بودجه بندی درس مطالعات اجتماعی پایه هشتم سوال کردند که قرار شد در جلسه بعد بـه این۴

موضوع پرداخته شود.

. مقرر شد در جلسه بعد در مورد طرح دروس اختیاری و قرارگیری درس عربی روش در این دروس صحبت شود. ۵
خانم مژده محبیرییس انجمن: آقای محمدرضا اویسیحاضران : 

خانم مریم درویشانمدیر مدرسه: خانم اعظم منتظری

خانم راحله رحمانیدبیر انجمن: سوده اصغریان

آقای افضلیخانم کشاورز

آقای حمید چاپیغایبین: 


