
 سمه تعالیب 

 :96-97خیر مقدم و شروع کالس های پیش دانشگاهی سال تحصیلی  عنوان جلسه 
 توجیه آموزشی و خوشامد گویی جلسه: موضوع 
  
  سالن اجتماعات – 17/04/96 برگزاری:و  محل  تاریخ  

 :8الی  7 ساعت برگزاری 

 :افسردهخانم  سرکار مدیر جلسه 
 :سررکار خرانم   مرجانیسرکار خانم ، افسرهسرکار خانم  ،چهارده ولیرکار خانم س حاضرین جلسه ،

 ، علی نژاد
 جلسه: غایبین - 
 جلسه: شرح 
 ئت قرآن و پخش سرود ادر سالن جلسات با قر 17/4/96جلسه  پایه چهارم در رو زشنبه  دومین

ملی جمهوری اسالمی شروع گردید. در این جلسه سرکار خانم چهارده ولی مدیریت محترم مدرسه 

  .حضور داشتندچهارم سرکار خانم افسرده و سرکار خانم علی نژاد کارشناس پایه چهارم ,معاون پایه 

در ابتدا سرکار خانم چهارده ولی شروع به صحبت نمودند و ضمن بیان افتخارات سال گذشته از 

دانش آموزان خواست با سعی و تالش افتخار آفرین باشند و به نتیجه مطلوب دست یابند و 

همچنین معلمین و کادر امسال را معرفی نمودند و ضمن تاکید بر حساسیت سال چهارم از آنان 

ه فرصت بیشتر را به درس خواندن اختصاص دهند و برای همه آرزوی موفقیت نمودند خواست ک

پس از آن جناب آقای امیری ضمن خیر مقدم و خوشامدگویی با دانش آموزان چگونگی برنامه 

آموزشی پایه را توضیح دادند و ضمن تشریح برنامه ریزی آموزشی و نحوه ی عمل به آن به سواالت 



 

امه را به صورت مکتوب بین همه ی دانش آموزان توزیع نمودند و اعالم آمادگی پاسخ دادند و برن

برای هر گونه مشاوره را داشتند و پس از آن سرکار خانم افسرده ضمن سالم و خیر مقدم به دانش 

آموزان موارد انضباطی را توضیح کامل دادند و به حساسیت پایه چهارم اشاره نمودند و آرزو کردند 

اری با هم تعامل خوبی داشته باشند و سالی پر از آرامش را در کنار هم بگذرانند. پس از در سال ج

 آن دیگر عوامل مدرسه معرفی شدند و جلسه به پایان رسید.
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