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عنوان جلسه

دستور کار جلسه :
 - چگونگی همکاری نیروی مقاومت بسیج سپاه مهریز ،بسیج دانش آموزی و بسیج فرهنگیان با شورای پروژه مهر
- مشارکت بسیج در برنامه های بازگشایی مدارس

خالصه مذاکرات :

چهارمین جلسه شورای پروژه مهر با حضور معاونت بسیج سپاه ناحیه مهریز مدیر آموزش و پرورش مهریز و سایر اعضاء
در دفتر مدیریت برگزار شد .پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید جناب مهندس کارآموز مدیر آموزش و پرورش
شهرستان ضمن تقدیر از حضور مدعوین و اعضاء در جلسه با اشاره به فرارسیدن ماه محرم در هفته دفاع مقدس برنامه
های مدیریت جهت بزرگداشت این ایام و برنامه های بازگشایی مدارس را تشریح نمودند.
مدیر آموزش و پرورش مهریز مشارکت نیروی مقاومت بسیج در برنامه های بازگشایی مدارس در هفته دفاع مقدس را
خواستارشدند.
در ادامه جانشین فرماندهی سپاه ناحیه مهریز با تسلیت فرارسیدن ایام محرم حسینی،آمادگی کامل بسیج را جهت
مشارکت در تمامی برنامه های پروژه مهر و بازگشایی باشگوه مدارس اعالم نمود.
در ادامه پش از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید

تصميمات متخذه
ردیف

شرح تصميم

8

مقرر گردید نمایشگاه دستاوردهای دفاع مقدس در روز بازگشایی مدارس در
هنرستان شهید بهشتی برگزار گردد.

2

مقرر گردید سخنران ویژه جهت زنگ مهر ومقاومت در هنرستان شهید
بهشتی توسط بسیج دعوت گردد.

9

مقرر گردید برنامه سخنرانی یادگاران دفاع مقدس در طول هفته دفاع در
مدارس صورت گیرد.

4

مقرر گردید نماد شهری پروژه مهر با تلفیقی از محرم ،ماه مهر و هفته دفاع
مقدس در میدان شهید صدوقی با همکاری بسیج،شهرداری و آموزش
وپرورش اجرا گردد.

5

مقرر گردید آموزش و پرورش کمال همکاری را در خصوص برنامه های
هفته دفاع مقدس به خصوص برگزاری پروژه دفاع مقدس داشته باشد.

0

مقرر گردید فضا سازی مدیریت و مدارس جهت گرامیداشت هفته دفاع
مقدس با نمادی از شهدای فرهنگی و دانش آموز صورت گیرد.

1

مقرر گردید صبحگاه مشترک نیروی مقاومت بسیج و آموزش و پرورش در
یکی از روزهای هفته دفاع مقدس برگزار گردد.

1

مقرر گردید برنامه بازدید دانش آموزان متوسطه از باغ موزه دفاع مقدس در
طول هفته دفاع مقدس صورت گیرد.

3

مقرر گردید جلسه ویژه طراحی نماد پروژه مهر در روز پنج شنبه 79/6/22
در مدیریت برگزار شود.

مسئول انجام

مهلت انجام

اعضای حاضر در جلسه
ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

سید علی کارآموز

مدیر آموزش و پرورش

2

سید امیر حسینی

جانشین سپاه ناحیه مهریز

3

سیدعلیرضا طبایی فرد

کمیته سازماندهی وتعمیر وتجهیز

4

عباس زارع بیدکی

دبیر پروژه مهر

5

هدایت دهقانیزاده

کمیته فرهنگی

6

سید حسن حیدری

کمیته تایید صالحیت

9

سید محسن سید حسینی

کمیته توجیه و تبلیغ

8

محمد جواد بذرافشان

مسئول اجرایی پروژه مهر

7

سید مهدی هاشمی

کارشناس فرهنگی

11

محمد رضا فخری

فرمانده بسیج فرهنگیان

11

سید کاظم بیدکی

فرمانده بسیج دانش آموزی

ردیف

نام ونام خانوادگی

امضا

مدعوین جلسه
سمت

امضا

