
 بسمه تعالی

98-99در سال تحصیلی دوره دوم  -1فرزانگان امین  نمون برگ بانک اطالعاتی اولیای مدرسه  

 رشته:                                  کالس:                               ی:                     نام و نام خانوادگ      مشخصات دانش آموز: -الف

 آموز:پدر دانش  -ب

 مشخصات:

   شغل اصلی:                    شغل فرعی:                                     سن:    :                   یلیتحصو رشته  نام و نام خانوادگی:                                        میزان

 ضعیف         متوسط        وضعیت مالی: خوب  نوع منزل مسکونی) شخصی/ استیجاری(:                                                تخصص های جانبی:

 )نوع همکاری به صورت مشخص در مقابل هر گزینه درج گردد(: ) کارگروه های انجمن اولیا و مربیان (  ری با مدرسهزمینه های  همکا

 سایربا ذکر نوع همکاری:         بهداشتی، سالمت، تربیت بدنی:            :، عمرانی و رفاهی مالی         فرهنگی و تربیتی:          آموزشی:

 زمان همکاری:

                   :مدرسه ساعات همکاری:                                ساعت پاسخگویی به تماس های تلفنی                         روزهای همکاری:      

 :و افتخارات سوابق
 سابقه شرکت، حضور، موفقیت و قهرمانی در مسابقات، جشنواره ها، کنفرانس ها و.....با ذکر جزئیات:

 

 :ی آموزشینیازها
 مایل هستید مدرسه در چه موضوعاتی برای شما کارگاه وکالس های آموزش خانواده برگزار نماید؟

 
 مدرسه استفاده نمایید؟                         در چه زمینه ای نیاز به راهنمایی دارید؟آیا مایل هستید از خدمات مشاوره و راهنمایی 

 نشانی :

 تلفن منزل:       آدرس منزل:                                                                                                               

 تلفن محل کار: آدرس محل کار:                                                                                                                

مادر دانش آموز: -ج  

 مشخصات:
رشته تحصیلی:                       سن:            شغل اصلی:                    شغل فرعی:                            نام و نام خانوادگی:                                        میزان و 

 تخصص های جانبی:                     نوع منزل مسکونی) شخصی/ استیجاری(:                            مجموع درآمدماهیانه به ریال:

 )نوع همکاری به صورت مشخص در مقابل هر گزینه درج گردد(: ) کارگروه های انجمن اولیا و مربیان (  ری با مدرسهزمینه های  همکا
          سایربا ذکر نوع همکاری:                                       بهداشتی، سالمت، تربیت بدنی:            :، عمرانی و رفاهی مالی         فرهنگی و تربیتی:          آموزشی:

 زمان همکاری:
 سه:                 روزهای همکاری:                               ساعات همکاری:                                ساعت پاسخگویی به تماس های تلفنی مدر

 :و افتخارات سوابق
 و.....با ذکر جزئیات: سابقه شرکت، حضور، موفقیت و قهرمانی در مسابقات، جشنواره ها، کنفرانس ها

 

 :ی آموزشینیازها

 آموزش خانواده برگزار نماید؟ وکالس های برای شما کارگاه موضوعاتیمایل هستید مدرسه در چه 
 

 ؟آیا مایل هستید از خدمات مشاوره و راهنمایی مدرسه استفاده نمایید؟                         در چه زمینه ای نیاز به راهنمایی دارید

 نی :نشا
 تلفن منزل:   آدرس منزل:                                                                                                                   

:تلفن محل کار              آدرس محل کار:                                                                                                     

 : فعالیت های آموزشی و پرورشی، حضور سایر افراد توانمند را مناسب می دانید، پیشنهاد های خود را ارائه فرمایید بهبود  چنانچه برای

 
 


