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دستور جلسه:
. بررسی طرح خیریه و فضای کارآفرینی١

. بررسی طرح دروس اختیاری۳
توضیحات:

 با حضور حاضران جلسـه بـه صـورت غیرحضـوری از سـاعت۱۳۹۹-۱۴۰۰نهمین جلسه انجمن اولیا و مربیان سال تحصیلی 

 برگزار شد . ۹۹/۱۱/۰۵ روز یکشنبه۸:۴۰ الی۷:۱۵

مصوبات:
. آقای چاپی در مورد راه اندازی سایت و درگاه برای بستر فروش بچه ها صحبت کردند. ایشان در این مورد تحقیق کردند و۱

با مسئول آی تی مدرسه هم هماهنگ شدند. در مورد درگاه پرداخت هم گفتند که می توانیم از شرکت هایی کــه درگــاه را

ه و کـارآفرینی از پشتیبانی می کنند استفاده کنیم.  پس از بررسی شرایط زمانی و امکانات تصویب شد کـه برنامـه خیرـی

هم جدا بشوند. 

 در فضای اینستاگرام برگزار خواهد شد. به این ترتیب که از طریــق ارتباطــاتی کــه آقــای۹۹/۱۲/۰۷. بازارچه خیریه در تاریخ ۲

چاپی در مناطق محروم دارند لیستی از نیازمندی های بچه های محروم تهیه شــود، بعــد  آن محصــوالت در روز بازارچــه در

صفحه اینستا قرار داده شود و آنجا شرکت کنندگان هر مقداری که می خواهند تقبل و پرداخت کنند. ســپس کاالهــا از

تولیدی تهیه و به مقصد مورد نظر ارسال شود. 

ه همکـاری در۳ ه مفیـد در خصـوص تمایـل ایشـان ـب . مقرر گردید سرکار خانم منتظری با مـدیران دیگـر مـدارس دختراـن

خصوص اجرای این طرح مذاکره و نتیجه را گزارش فرمایند. 

 بهمن لیست نیازمندی ها را تهیه بفرمایند. بعد از آن خانم درویشــان بــه اولیــا۱۱. قرار شد آقای چاپی حداکثر تا روز شنبه ۴

فراخوان خواهند داد که تولیدی برای محصوالت معـرفی کننـد. مرحلـه بعـدی معـرفی طـرح و اطالع رسـانی و تبلیغـات

مربوط به بازارچه خواهد بود. 

 بهمن در مورد گروه هایی که نیازمند هستند و می تواننـد در این طـرح کمـک دریـافت۹. اعضای انجمن تا روز پنج شنبه ۵

کنند اطالع خواهند داد.

.از آنجا که حساب فعلی انجمن مربوط به سال گذشته است و یکی از دارندگان حساب در حال حاضر از اولیای متوسطه۶

  مفید در این طرح همراه نشوند، حساب قبلی۲ دخترانه می باشند، مقرر شد در صورتی که متوسطه دخترانه دوره ۲دوره 

انجمن بسته و حساب جدید بازگشایی شود. 



دستور جلسه بعدی

. برنامه دورهمی پیشنهاد خانم منتظری۱

.هماهنگی های بازارچه خیریه۲

.تدوین طرح درس های انتخابی به مجتمع۳
خانم مژده محبیمدیر مدرسه: خانم اعظم منتظریحاضران : 

آقای حمید چاپیرییس انجمن: آقای محمدرضا اویسی

خانم راحله رحمانیدبیر انجمن: خانم مریم درویشان

آقای محمدرضا افضلی

خانم سوده اصغریانغایبین: 


