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توضیحات:
 با حضور حاضران جلسه به صورت غیرحضـوری از سـاعت۱۳۹۹-۱۴۰۰هشتمین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 

 برگزار شد . ۹۹/۱۰/۲۱ روز یکشنبه ۸:۴۰ الی۷:۱۵

مصوبات:

. خانم درویشان درمورد طرح پایش سالمت صحبت کردند و نتیجه گفتگوهایشـان بـا خــانم دکــتر چهــره ســاز را بــه۱

اعضـا منتقل کردند. برای بررسی سالمت دانش ٓاموزان، پیشنهاد شـد کـه از طریـق کلینیـک ٓانالین حـورا )متعلــق بــه

 با چند متخصص در حـــوزه هـــایی نظـــیر غـــدد وiMedFolder.comخـانم دکـتر چهره ساز از اولیای هشتم( در سایت 

داخلی هماهنـگ شود، و خانواده ها بر اساس نیاز خود از مشورت و توصیه پزشکان استفاده کنند. خانم دکتر چهره ساز

قبول زحمت کردند که هم سهم کلینیکی خود را صرف نظـر کننـد و هم بــا متخصصــان در حــوزه هـای ذکـر شـده

هماهنگ کنند. 

. خانم کشاورز توضیحاتی درخصـوص بودجـه بنــدی درس مطالعــات اجتمــاعی دادنــد و فرمودنــد پیگــیر بحث این۲

درس هستند و می پذیرند که دروس ارأيه شده به نسبت حجم بودجه بندی ترم اول کمتر بوده است و این مســاله جــبران

خواهد شد. 

. ٓاقای اویسی درمورد تغییر برنامـه کالس ورزش و گنجانــدن برنامــه ورزش صــبحگاهی در برنامــه ســوال پرســیدند.۳

ــدازظهرها ــردن بع خـانم کشاورز فرمودند این تصمیم بـه دلیـل شـاداب تر شـدن بچه هـا بـرای شـروع کالسهـا و ٓازاد ک

بـرای برنامه های خانواده ها گرفته شده است. خانم درویشان پیشنهاد ورزش صبحگاهی خانوادگی را دادنـد کـه مقـرر شـد

ا کم کـردن ســاعت تفــریح بچه هــا این طرح توسط مدرسه بررسی و به خانواده هـا اطالع رسـانی شـود. ٓاقـای افضـلی ـب

مخـالف بودنـد و نظر خود را درخصوص تغییرات برنامه اعالم کردند. 

 دی ماه تشکیل می شود حضور۲۳.درخصوص طرح خیریه خانم منتظری از اعضا دعوت کردند در جلسه ای که در تاریخ ۴

داشته باشند و بررسی بیشتر طرح به این جلسه موکول شد. 

. با توجه به عدم حضور ٓاقای چاپی در تعدادی از جلسات انجمن مقرر شد خانم محبی بـا ایشـان گفتگـویی در این زمینـه۵



ــایگزینی ــه ج داشته باشند و چنانچه ایشان امکان حضور در ساعات مصـوب جلسـات را نداشـته باشـند، طبــق ٓایین نام

بـرای ایشان تعیین شود و از عضو جدید برای حضور در جلسات دعوت شود. 

. خانم درویشان موضوع کالس های اختیاری را مطـرح کردنـد و مقــرر شــد در جلســه بعــدی گفتگــوی مفصــل تری۶

دراین خصوص داشته باشیم . همچنین قرار شد خانم منتظری گفتگویی با ٓاقای صحاف زاده دراین خصوص داشـته باشـند

و متنی مکتوب نوشته شود و پیشنهادات اعضا در ٓان نامه ارأيه شود. 
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