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 والدین  %80حضور

 در جلسه



 

 

اٍلیي ّوبیص داًص افشایی ٍالذیي در ثیست ٍ  

ثب ثزًبهِ ریشی ٍیژُ ٍ در  1395ّفتن هْز هبُ سبل 

فبٍت اس سبیز جلسبت ٍ ًیش ثب فضبیی کبهالً هت

 %(80هطبرکت ثسیبر خَة ٍالذیي )ًشدیک ثِ 

 ثزگشار ضذ.

 

 

 

 

هسئَلیي ثزگشاری ّوبیص ثب تذارک اهکبًبت 

جبًجی ّوچَى ًوبیطگبُ کَچکی اس چٌذیي عٌَاى 

کتبة رٍاًطٌبسی هزتجط ثب هَضَع جلسِ ٍ تذارک 

ثستِ ٍیژُ هلشٍهبت ضزکت کٌٌذگبى در ثزًبهِ، 

ٌذ تب تعزیفی علوی، کبرآهذ ٍ جذاة اس سعی داضت

 جلسبت داًص افشایی ٍالذیي ارائِ دٌّذ.

ارسضوٌذ ٍ ثیبًبت علوی،  ایي جلسِ ثب حضَر

 جٌبة آقبی دکتز کبظن سادُ جذاة ٍ کبرثزدی

 رًٍق دٍچٌذاًی یبفت.

ْبرت ثَدى داًص ٍ هرٍس ِ ثب تَجِ ثِ ضزٍرت ث

خطیز دفبتز  ٍِ ٍظیف فزسًذپزٍری ٍالذیي در

هطبٍرُ ٍ خذهبت رٍاًطبختی هذارس در هحقق 

در طزاحی جذیذ ثزًبهِ هجوَعِ ًوَدى ایي هْن، 

تب  ینّوبیطْبی داًص افشایی ٍالذیي ثز آى ضذ

کبرًبهِ عولکزدی اس حضَر ٍ فعبلیت پذراى ٍ 

. ثِ ّویي ائِ دّینارهبدراى گزاًقذر در ایي حَسُ 

ٍ ًحَُ  ّوبیص ثستِ ثِ ًَع ،ثزای ّز جلسِهٌظَر 

تب  100 اس داهٌِ ای اس اهتیبس ثبسآهَسی ،حضَر ٍالذیي

آى در  لکِ جذٍ ِ ضذگزفت اهتیبس در ًظز 250

هجوَعِ  ح جذیذطز"ًَضتبر قجلی ثب عٌَاى 

 .آهذُ است "ّوبیطْبی داًص افشایی ٍالذیي

دلیلی  یک اس ٍالذیي ثٌبکي است ّز اس آًجب کِ هو

ثزای اًٌذ در ّوِ جلسبت حضَر ثْن رسبًٌذ، ًتَ

آًذستِ اس ٍالذیٌی کِ صَت جلسِ را دریبفت ٍ 

استفبدُ ًوَدُ اًذ ایي اهکبى در سبیت هذرسِ 

فزاّن گزدیذُ کِ ثب ضزکت در یک آسهَى کَتبُ، 

ضبهل سَاالتی اس هجبحث سخٌزاى ّوبیص هذکَر ٍ 

حذاقلی اس اهتیبس  ، ثِکست هَفقیت در آى

 دست یبثٌذ.ثبسآهَسی 

هجوَعِ  اس دیگز خذهبتی کِ ثزای سزی جذیذ

ّوبیطْبی داًص افشایی ٍالذیي تذارک دیذُ ضذُ، 

تذارک فبیل صَتی جلسبت است کِ ایي اهکبى را 

ثزای پذراى ٍ هبدراى گزاًقذر فزاّن هی ًوبیذ تب 

هطبلت را ثِ راحتی ٍ چٌذیي ٍ چٌذ ثبر در هٌشل، 

ٍسیلِ ًقلیِ ٍ یب تَسط تلفي ّوزاُ خَد گَش دادُ 

تیذ هطزح هی ًوبیٌذ ٍ اس ًکبت ارسضوٌذی کِ اسب

 ثْزُ هٌذ ضًَذ.

 

 

ثزای ایي هٌظَر السم است ثِ سبیت هذرسِ هزاجعِ 

ًوَدُ ٍ در ثخص ٍیژُ دفتز هطبٍرُ ٍ خذهبت 

، ثِ تزتیت ثِ قسوت )ع(ْذاذالطّرٍاًطٌبختی سیّ

ّوبیطْبی داًص افشایی، اًتخبة ضوبرُ ّوبیص، 

رفتِ ٍ در ًْبیت آى را  ،اًتخبة فبیل صَتی ّوبیص

 لَد ًوبییذ.داً

 ثِ ایي تزتیت هی تَاى گفت: 

 "ّیچکس جب ًخَاّذ هبًذ."
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