
 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

دعوتنامه انتخابات انجمن اولیا ومربیان آموزشگاه   

حضرت علی علیه السالم امیرمومنان  

خواهد افتاد* خطربداند مطمئنا به  انمشورت عین هدایت است و کسی که خود را بی نیاز از نظرات دیگر  

..........کالس ...............آموز........................حضور اولیای محترم دانش   

 با سالم و احترام

حضور پر شور و ثمر بخش شما را در کنار خود حس کنیم و ،ت،علم آموزی و معرفآغاز فصل تربیت سر ، بسیار خرسندیم که در ماه مهر
را باشیم.رهنمودهایتان را در تحقق آرمان ها و آموزش و پرورش فرزندانمان پذی  

م شما نیز می توانید در این تعامل و همبستگی بین خانه و مدرسه خدمتگزاران خود را یاری رسانید تا با تالش و برنامه ریزی مشترک بتوانی
عالم و عامل پرورش دهیم. یانآینده ساز  

ه موقع و مشارکت فعال در این جلسه ما را از خواهشمند است با عنایتی که نسبت به سعادت و خوشبختی فرزند دلبند تان دارید.ضمن حضور ب
 نظر و پیشنهادهای مفید خود بهره مند سازید.

:برنامه جلسه  

پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران-2تالوت آیاتی چند از کالم ا......مجید                                                 -1  

  توسط ه گزارش عملکرد انجمن اولیا و مربیان سال گذشتهئارا-4ولیا و مربیان واحدهای              عرض خیر مقدم.تشریح آیین نامه انجمن ا-3

رئیس انجمن اولیاء و مربیانمدیر آموزشگاه          توسط آموزشی و شرایط عضویت در انجمن اولیا و مربیان  

برگزاری انتخابات و تعیین اعضای جدید انجمن اولیا و مربیان-6        معرفی داوطلبین عضویت در انجمن اولیا ومربیان سال جدید          -5  

. 18:30تا ساعت   16:30ازساعت   22/ 07/ 22  مورخ:دوشنبه  روز زمان:  

بلوار شهید آریافر)دانش( نبش پمپ بنزین دبیرستان پسرانه دکتر علی شریعتی سالن اجتماعات -مرزدارانبلوار  :مکان  

لحاظ حضور و غیاب دعوتنامه را همراه داشته باشند.ای محترم به یاول  

. لطفاً قلم همراه داشته باشید *  

 

...............................................................................................................................................  

 

 

.دیتکمیل و به مدرسه تحویل نمای 21/7/22انجمن اولیا و مربیان مدرسه جدول زیر را حد اکثر تا تاریخ در صورت تمایل به عضویت در   

 

 نام و نام خانوادگی  ولی دانش آموز  کالس 

سابقه عضویت در   شغل 
 انجمن

رشته و میزان  
 تحصیالت

 شماره تماس منزل  شماره تلفن همراه  تاریخ و امضاء

 

 


