
 

 مه تعالیس ب 

 جلسه گزارش خالهص 
 :موزش خانوادهبرنامه آ عنوان جلسه 

 :باید و نبایدهای دوران بلوغ موضوع جلسه  

  سالن اجتماعات ،آذر،  6سه شنبه  برگزاری:و  محل  تاریخ 

 :صبح 30:9الی  30:8ساعت  ساعت برگزاری 

 :پهلوانلوسر کار خانم  مدیر جلسه 

  ارشد روانشناسی بالینی-سرکار خانم روشنی سخنران جلسه:نام و نام خانوادگی استاد و 
 

  :اقدامات انجام گرفته 

  فوق جلسه شورای مدرسه برای تصویب برنامه 

  تنظیم روز و ساعت برنامههماهنگی با سخنران برای 

 حق الزحمه سخنران مشخص نمودن 

  برگزاری برنامه  اجرایی برایمعاونت هماهنگی با 

  توسط واحد سمعی و بصریلپ تاپ و ویدئو پروژکتور وآماده سازی ... 

 

 محتوای جلسه: 
 9:30الی  8:30شنبه ساعت سه روز  باید و نبایدهای دوران بلوغبا موضوع  خانم روشنیسخنرانی 

در این جلسه سخنران محترم در رابطه پایه دهم و یازدهم برگزار شد  اولیاء  ویژه   6/9/97صبح 

مرحله پختگی و کمال رسیدن می باشد. بلوغ و به بلوغ به معنای رشد کردن  با بلوغ صحبت کردند.

 جنبه های مختلف جسمانی ، روانی ، اجتماعی و ...دارد. 

 سبک می باشد: 4بود که شامل از موارددیگر سخنرانی انواع سبک فرزندپروری 

فرزندان باغزت نفس پایین و ، که کنترل شدید و محبت کم دارند که نتیجه ،والدین مستبد 

 خواهد بود. انزواطلب با افت تحصیلی

 



 

 

والدین سهل گیر ، که در آنها کنترل و محبت هردو زیاد است که نتیجه فرزندان بی مسئولیت می 

 باشد.

دارند . نتیجه فرزندانی خواهد بود که  والدین بی توجه و ترد کننده ،که کنترل کم و محبت کم

 براحتی تسلیم شرایط محیطی شده ،اعتیاد در آنان زیاد دیده می شود.

زندان در این خانواده ها نسبت به تشویق و روالدین مقتدر ، که کنترل و محبت هردو زیاد است. ف

 تنبیهی که می شوند کامال توجیه هستند و آن را درک می کنند.

 این قانون گذاریها در زمینه های مختلف از جمله حه دیگر، قانون گذاری در خانه بود. نکته مطرو -

 میزان انتظارات درسی ، مدیریت دخل و خرج ماهیانه ، انجام کارهای شخصی و ..... می تواند باشد.

 .و باالخره توصیه به داشتن رابطه قوی و مناسب با فرزندان -

 

  



 

 

 به روایت تصویر

 

 3دبیرستان فرزانگان 


