
  باسمه تعالي

  امير مومنان ، حضرت علي (( عليه السالم )) :

  *مشورت عين هدايت است و كسي كه خود را بي نياز از نظرات ديگران بداند ، مطمئنا به خطر خواهد افتاد *
  *هفته پيوند اوليا و مربيان گرامي باد *

  ............................اولياي محترم دانش آموز 
  با سالم و احترام 

ماه مهر ، سرآغاز فصل تربيت ، علم آموزي و معرفت ، حضور پرشور و ثمر بخش شما را در كنار خود حس  آستانهبسيار خرسنديم كه در
  كنيم و رهنمودهايتان را در تحقق آرمان ها و آموزش و پرورش فرزندانمان پذيرا باشيم .

اران خود را ياري رسانيد تا با تالش و برنامه ريزي ين ( خانه ) و ( مدرسه ) ، خدمتگزتوانيد در اين تعامل و همبستگي ب شما نيز مي
  مشترك بتوانيم آينده سازاني عالم و عامل پرورش دهيم .

و مشاركت فعال در اين جلسه خواهشمند است با عنايتي كه نسبت به سعادت و خوش بختي فرزند دلبندتان داريد ، ضمن حضور به موقع 
  ما را از نظر و پيشنهاد هاي مفيد خود بهره مند سازيد . 

  ** برنامه جلسه :
 ، پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايرانتالوت آياتي چند از كالم ا... مجيد  -1
 توسط رئيس انجمن يا مدير مدرسهگزارش عملكرد انجمن اوليا و مربيان سال گذشته  -2
 معرفي داوطلبين عضويت در انجمن اوليا و مربيان سال جديد  -3
 برگزاري انتخابات و انتخاب اعضاي جديد انجمن اوليا و مربيان -4
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  93شهريور  – با تشكر و امتنان فراوان

  دوره اول دكتر محمود افشار دبيرستانمدير                                                          محمود يعقوبي اليزه   

  
  

 )  10/6/93( حداكثر  تكميل و به مدرسه تحويل نماييد .در صورت تمايل به عضويت در انجمن اوليا و مربيان مدرسه اطالعات زير را *
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