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 3منطقه:  تهرانشهرستان:  تهراناستان: 

 متوسطه دومدوره تحصیلی:  دخترجنسیت:  3فرزانگان مدرسه: 

 10/09/94تاریخ:   3شماره جلسه: 

   

 

 

 

 ترم نوبت اول و اردوهادر خصوص تکالیف نوروزی، امتحانات میانپیگیری مصوبات جلسات قبلی  -1

 بررسی امکانات مدرسه برای زمستان و شناسایی کمبودهای مدرسه -2

 و زمان برگزاری آن 2های گزینه بندی آزمونبودجه -3

 زیباسازی فضای نهارخوری -4

 اهلل مجیدشروع جلسه با یاد و نام خداوند و ذکر آیاتی از کالم  -

ترم، پس از طرح در شورای مدرسه مقرر شد تنها از دروس تخصصی امتحان در خصوص برگزاری امتحانات میان -

 آموزان گفتگو شد.گرفته شود و در خصوص این موضوع با دانش

نشدن یکی از ها و مشکل گرمهای کالسدر بررسی امکانات مدرسه برای زمستان، موارد کمبود چوب لباسی -

 شوفاژها مورد بحث قرار گرفت و مقرر شد اقدام مقتضی صورت گیرد.

 در خصوص نهارخوری و تغییر رنگ و دکور و نور کافی فضا گفتگو صورت گرفت. -

 استانی اصفهان پایه سوم مطرح شد.شدن یک روز بیشتر به اردوی برونپیشنهاد اضافه -

 ترممیانبرگزاری امتحانات دروس تخصصی در  -1

 هایی که شوفاژ آن گرمای کافی ندارد.کردن اسپلیت در کالسها و روشنهای بزرگ در کالسنصب چوب لباسی -2

 هادر تابلوی کالس 2های گزینه بندی و زمان برگزاری آزموننصب بودجه -3

 تر در آن جاهای بزرگتغییر رنگ فضای نهارخوری و نصب المپ -4

جلسه دستور  

جلسه خالصه  

جلسه مصوبات  



 

 

 موارد پیگیر

 مهلت مسئول پیگیری پیگیریموضوع  ردیف

 30/09/94 رییس و دیگر اعضاء شورا ترمبرگزاری امتحانات دروس تخصصی در میان 1

2 
کردن های بزرگ در کالس و روشننصب چوب لباسی

 هااسپلیت کالس
 17/09/94 رییس و دیگر اعضاء شورا

3 
 2های گزینه بندی و زمان برگزاری آزموننصب بودجه

 هادر کالس
 پایان پاییز رییس و دیگر اعضاء شورا

 01/10/94 رییس و دیگر اعضاء شورا تغییر رنگ و بهبود نور نهارخوری 4

5    

 

 اسامی حاضرین در جلسه

 امضاء سمت نام و نام خانوادگی ردیف

  معاون پرورشی زهره مرجانی 1

  رییس عادله زعفرانچی 2

  نایب رییس زهره نجفی 3

  منشی زهرا مقیمی 4

  عضو نرگس احمدی 5

  عضو صبا رنجبریان 6

  عضو مینا اشرفی 7

  عضو سبا عابدینی 8
 

 مهر و امضاء رییس شورا امضاء منشی

 

 


