
0 

0 

e 
0 

https://medabook.com/
tel:+982128425210


نام:     نام خانوادگى: 

الكس:    نام آموزاگر: 

مدرسه : 

نشانى مدرسه : 

نشانى منزل: 

تلفن مادر :   تلفن پدر: 

تلفن ضرورى:    نسبت: 

مشخصات دانش آموز

عكس 

دانش آموز

نمونه ى امضاى آموزاگرنمونه ى امضاى مادرنمونه ى امضاى پدر
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مطالعه ى دفتر روزناگر دانش آموز به صورت مستمر و روزانه    

موجه كردن به موقع غيبت دانش آموز از طريق گواهى   

حضور به موقع دانش آموز در مدرسه و الكس درس   

رعايت نظم و ادب، صداقت و درستاكرى از سوى دانش آموز    

رفتار شايسته ى  دانش آموز با ساير دانش آموزان و مربيان مدرسه   

عدم همراه داشتن  وسايل خطرناك، تلفن همراه، انگشتر و ...   

اهداف و مزاياى  استفاده از دفتر روزناگر دانش آموز:
  ايجاد ارتباطى مستمر بين اولياى دانش آموز و  اولياى مدرسه

  باال بردن كيفيت آموزشى و پرورشى دانش آموز با هماكرى خانه و مدرسه

  اّطالع اوليا از تاكليف مربوط به منزل و نظارت بر انجام آن

پى بردن دانش آموز به مفهوم مديريت زمان به وسيله ى ثبت زمان انجام تاكليف  

سخنى با اوليا
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برنامه ى هفتگىبرنامه ى هفتگى

شنبه

زنگ پنجمزنگ پنجمزنگ چهارمزنگ چهارمزنگ سومزنگ سومزنگ دومزنگ دوم

يکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

توضيحات:

ّزنگ اوّزنگ اوزنگ اولّلّل

telegram.me/medabook_com   www.medabook.com

مشاوره و راھنمای انتخاب بھترین منابع کنکور : 021-28425210



نتيجه ى حاصل شدهنتيجه ى حاصل شدهعلّت مراجعهعلّت مراجعهتاريخ ارتباطتاريخ ارتباطتاريخ ارتباطتاريخ ارتباط

جدول زمان بندى جلسات با اوليا
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آغاز سال تحصيلى
و بازگشايى مدارس

مبارك باد.
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پيام  آموزگارپيام  آموزگارپيام اولياءپيام اولياء

امضاءامضاء

تکاليف امروز
شرح تکاليف موضوع

.١

.٢

.٣

.٤

ساعت 
اجنام تکاليف

ساعت خواب    مطالعه    مسواك
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