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 جلسه ر د   حاضرین اسامی

ف 
ردی

 

 نام خانوادگی 

ف 
ردی

 

 نام خانوادگی 

 قای خدابخش آ 5 )مدیریت دبیرستان(  قای هاشمیآ 1

 خانم امید  6 ( ژوهشی و پ   آقای انصاری فر )معاون آموزشی  2

 خانم شاعری  7 ( سرپرست )معاون اجراییآقای  3

 خانم صادقی 8 اولیاء مربیان( انجمن   رئیس) یزدانیخانم  4

 

 

 

ـ ـدست   ه ـــور جلس ــ

 رستان یدب ییاز شناسا یو خالصه ا انیمرب ایو انجمن و اول رستانیو دب ییکادر اجرا یمعرف 1

 د ی جد   ی ل ی در سال تحص   رستان ی دب   ی و پرورش   ی آموزش   ی برنامه ها  2

 ن ی و آنال  نیبودن آموزش به صورت آفال  یمجاز  3



 خالصه مطالب مطرح شده در جلسه 

 همکاران  ییپرسرعت خاص جهت پاسخگو  نترنتیلپتاپ و ا دیمانند خر نیسنگ یها نهیهز 1

   آموزش   در بخش   مطرح   ران ی دب و    د ی همکاران جد   ی معرف  2

 چهارشنبه و پنج شنبه ،    کشنبه ی   ای در روزه   هفته   در طول جلسه    3  دبیرستان   ستاد   سات جل   برگزاری  3

 و ...(   ت ی . خالق   ی اب ی خاص )دوست    جلسات    ی برگزار   ،   ف ی جشن تکل   اردوی برگزاری   4

 پژوهشی   جناب آقای هالکویی دبیر درس توسط    ی پژوهش جلسات    ی برگزار  5

 ی خاص آموزش   ی بهساموز و آزمون ها   ، مدبر    ی و نرم افزارها   استفاده از برنامه ها  6

 آن   اهمیت و    ی واحد آموزش   ن ی در ا   ان ی و مرب   ا ی انجمن اول   گاه ی جا ح  طر  7

 ی انجمن جهت ثبت نام دانش آموزان ورود یاز سو ایکمک به جذب اول 8

 

   توضیحات معاونت آموزشی و پژوهشی دبیرستان

موجب که بعضا      یآموزش مجاز   شرایط  نسبت به  دور از واقعیت برخی از اولیاءتفکرات    شدناصالح  لزوم  

 زش مجازیآموی از  اشت که هزینه های نباید دقت داش  ایجاد معضالتی در روند اجرای امور می شود.

به آنکه آموزش مجازی از آموزش حضوری سخت تر است به واسطه  و   نیست یر حضوآموزش کمتر از  

 .  می باشدینه و انرژی به امور تخصیص هزنیاز بیشتری به  در این فرآیند جهت حفظ کیفیت آموزش

تمام   به صورت تلفیقی)آفالین و آنالین(    دو شیوه ی آموزش مجازیاستفاده از    با   این واحد آموزشی

 . یردذپ صورت   به نحو احسن آموزشفرآیند  است تا تالش خود را نموده

 ی آموزشکادر  با    ءاولیاو همکاری  کمک  نیاز مبرم به  کیفیت آموزش    ارتقاءبرای    ، با توجه به شرایط کنونی  

از سوی اولیا در    دانش آموزان  آموزشی  فرآیندپیگیری  ود دارد که در این راستا می بایست  وجدبیرستان  

 به صورت مستمر انجام گیرد.آنالین و آفالین های کالس 

 با روابط  آنها با این کانال جهت بهبود    نمودن خانه و همراهی    از کانال آموزشی گل  اولیاء  استفادهلزوم  

 .غبلوود به سن ا توجه به ورخود و رفع معضالت تربیتی آن ها بفرزندان  



 

 ده خارج از دستور جلسه مطالب بحث ش

 انیو مرب  ای انجمن اول  سی رئ -  ی سرکار خانم حجاز* 

مکان آموزش حضوری و ا  است   و فرزندانمان  فعال به صالح ما  یآموزش مجازدوران استفاده از    ن یدر ا

در  د و  نباش  یم  زهیق و پرتالش و با سواد و پرانگداص یواحد آموزش نیا  یو پرورش  یآموزش  کادر .  نیست

از   بهینه  استفاده  با  آموزش  امکانات  امر  آفالیمجا   آموزشتمامی  و  )آنالین  زحمات زی  همچنین  و  ن( 

 داول کادر موجب رشد فرزندان ما شده اند. مت

اولی انجمن  اصلی  مربیان  از وظایف  نحوه ی    آگاهاء  از  اولیاء  در  تربیتی    –اجرای روند آموزشی  سازی 

 . آموزش مجازی می باشد

رای ثبت در انتخاب مدرسه سخت گیر هستند و نیاز به مدرسه خوب دارند بانجمن می بایست اولیایی که 

 نام در مجموعه جذب نماید. 

 

 

 

 از اعضا  ی ک ی - خدابخش   یآقا * 

دانش   تیشخصشکل دهی به  و    یو پرورش  یتیترب  میزان فرآیندهای  افزایشآموزش و    میزان  مودنن  کم

 .ردی قرار گ ها کار  تیاولودر صورت امکان  آموزان در 

 حضور داشته باشند. یدانش آموزان در واحد آموزش امیا نی روز در ا  کی  یالزم است هفته ا

به صورت  ی شهریه مدرسه در صورت امکان    نهیهزدر صورت امکان    خانواده ها  مالیط  با توجه به شرای 

 . فت شوددریااقساط 

 


