
 

بسمه تعالی  

 
 اوتخبببت اوجمه ايلیب ي مربیبن آمًزضگبٌ علًم ي معبرف اسالمی صذرا

 در سبله آمًزضگبٌ دختراوٍ صذرا، ايلیه جلسٍ عمًمی اوجمه ايلیب ي 16 سبعت 1401/ 12/07ريز سٍ ضىبٍ مًرخٍ 

 .مربیبن برگسار گردیذ

 در ایه جلسٍ کٍ بب حضًر حذاکثری ايلیبی داوص آمًزان برگسار گردیذ، بب صحبت َبی مذیر امًزضگبٌ پیرامًن مسبیل 

 آمًزضگبٌ ضريع

 .آمًزضی آمًزضگبٌ قرار گرقتىذ– پريرضی - َىری-  گردیذ ي ايلیب در جریبن کلیٍ ی فعبلیت َبی فرَىگی

در ادامٍ جىبة آقبی ببزیبریریبست محترم اوجمه ايلیب ي مربیبن صحبت َبیی را درخصًظ لسيم مطبرکت ايلیب ي مربیبن 

 در فعبلیت َبی 

.آمًزضگبٌ ي وقص مًثر ايلیب در پیطبرد اَذاف آمًزضی ي پريرضی مذرسٍ را بیبن داضتىذ  

سپس اسبمی افرادی کٍ قبال در فرمی کٍ تًسط مذرسٍ تُیٍ ضذٌ بًد ي در اختیبر ايلیب قرار گرفتٍ بًد جُت عضًیت 

 در اوجمه ايلیب ي 

.مربیبن اعالم آمبدگی کردٌ بًدوذ، در اختیبر يالذیه قبرا گرفت ي رای گیری برای اوتخبة اعضبی اوجمه اوجبم ضذ  

درک متقابل " در ادامٍ ی بروبمٍ مطبير محترم جىبة آقبی جعفری صحبت ومًدوذ ي آمًزش خبوًادٌ بب مًضًع 

 .اوجام شد" فرزودان و اولیا از یکدیگر

ٌمچىیه بً مىاسبت ٌفتً ی ویروی اوتظامی از جىاب آقای زارع فرماودي ی اجتماعی ویروی اوتظامی 

 کً عضو اوجمه 

 .مدرسً ویس ٌستىد، با اٌداو ٌدیً تشکر و قدرداوی کردود

 .در پایان از حضور اولیای محترم تشکر و قدرداوی گردید و جلسً با فرستادن صلوات پایان یافت

 :روزشمار ٌفتً ی پیوود

صحبت َبی جىبة آقبی ببزیبری يکیل دادگستری پیرامًن لسيم داضته سًاد رسبوٍ : يالذیه ي سًاد رسبوٍ ای -1

 ای خصًصب پیرامًن اتفبقبت اخیر کطًر  

       

                                                                                                        



 

دعًت از جىبة آقبی جعفری ، مطبير محترم ي صجبت پیرامًن لسيم : خبوًادٌ، آمًزش، مطبيرٌ ي سالمت  -2

 درک متقببل يالذیه ي فرزوذان 

 

 

 

 

 

جمع آمًری مًاد ببزیبفتی از خبوًادٌ َب ي ارسبل بٍ مراکس جمع : خبوًادٌ، مسئًلیت تربیتی، حفظ محیط زیست -3

 .  آيری جُت کمک بٍ خبوًادٌ َبی ویبزمىذ

 


