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دفتز هذيزيت

جلسِ
قبل پيوست
ليست
پیگیزی اجزايی شذى هصَباتطبق

ساله اجتماعات سازمان آ
و پ

اًتخاب هذارس هجزی هزاسن ّای باسگشايی
خالصِ
هذاكزات

سَهیي جلسِ ضَرای پرٍشُ هْر هْریس سبعت  2صجح رٍز ضٌجِ هَرخ  31/00/11در دفتر هدیریت ثرگسار ضد.
پس از تالٍت آیبتی چٌد از کالم اهلل هجید اثتدا هصَثبت جلسِ قجل ضَرا قرائت ٍ هسئَلیي هرثَطِ گسارش ّبی
الزم را ارائِ ًوَدًد.
سپس جٌبة هٌْدس کبرآهَز هدیرآهَزش ٍ پرٍرش هْریس ضوي تقدیر ٍ تطکر از اعضبی پرٍشُ هْر ضوي قرائت
هصَثبت دٍهیي جلسِ ضَرای پرٍشُ هْر استبى پیگیری هجداًِ اعضب را درخصَظ اجرایی ًوَدى هصَثبت خَاستبر
ضدًد.
ایطبى ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ هراسن ّبی ثبزگطبیی ثب ایبم هحرم الحرام ّوسهبى است خَاستبر رعبیت حرهت ایي ایبم
ٍگراهیداضت ّفتِ دفبع هقدس در ثرًبهِ ّبی ثبزگطبیی در سطح هدارس ضدًد ًٍکبت الزم در ایي خصَظ را
یبدآٍر ضدًد.
در اداهِ هعبًٍت آهَزضی ٍ دثیر پرٍشُ هْر ضْرستبى پیطٌْبدات خَد را درخصَظ هدارس هجری هراسن ّبی
ثبزگطبیی هدارس کِ ثب ّوبٌّگی هدیراى هدارس صَرت گرفتِ را ثیبى ٍ ثر ثرگساری ثبضکَُ هراسن ّبی ًوبدیي
تبکید ًوَد.
در اداهِ هسئَلیي کویتِ ّب گسارضی از فعبلیتْبی ّفتگی خَد را ارائِ ٍ پیطٌْبدات خَد را درخصَظ ثرگساری
هراسن ّبی ًوبدیي ثبزگطبیی ارائِ ًوَدًد
در پبیبى پس از ثحث ٍ ثررسی هَارد زیر ثِ تصَیت رسید4

مصوبات جلسه

مسئول پيگيري

هقرر گردید هراسن ًوبدیي شکَفِ ّب رٍز شٌبِ  1331/00/31سبعت  2صبح در دبستبى هجتوع حضرت

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب

سیدالشْدا(ع)برگسار گردد.
هقرر گردید هراسن ًوبدیي غٌچِ ّب رٍز شٌبِ  1331/00/31سبعت  10صبح در دبستبى عصوتیِ برگسار گردد.

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب

هقرر گردید هراسن ًوبدیي زًگ هْر رٍز یکشٌبِ  1331/01/01سبعت  1430صبح در ٌّرستبى شْید

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب

هقرر گردید هراسن ًوبدیي جَاًِ ّب رٍز یکشٌبِ  1331/01/01سبعت  10صبح در دبیرستبى دٍر اٍل شْید

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب

ضوي اعالم آهبدگی هدیریت برای برگساری هراسن ًوبدیي استبًی خبًِ در هدرسِ ٍیژُ هدارس شببًِ رٍزی

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب

کشبٍرزی برگسار گردد.

علی زارع برگسار گردد.

هقرر گردید ایي هراسن در زهبى اعالهی ادارُ کل در دبیرستبى شببًِ رٍزی دٍر اٍل صبدقی ًژاد برگسار گردد.
هقرر گردید هراسن ببزگشبیی هدرسِ استثٌبیی رٍز دٍشٌبِ  1331/01/02در دبستبى استثٌبیی اًفبق برگسار شَد

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب

هقرر گردید هراسن ًوبدیي شکَُ داًش در هرکس یبدگیری اهبم خویٌی رٍز سِ شٌبِ  1331/01/03برگسار شَد

هسئَل اجرایی ٍ
هسئَلیي کویتِ ّب
هسئَل اجرایی

هقرر گردید جلسِ تَجیْی هدیراى هدارس هجری ببزگشبیی در تبریخ  1331/00/20برگسار شَد.

هقرر گردید در توبهی هراسن ّبی ًوبدیي حرهت هبُ هحرم بِ ًحَ شبیستِ رعبیت گردد.
هقرر گردید بِ هٌبسبت گراهیداشت ّفتِ دفبع هقدس ٍیژُ برًبهِ ّبیی در هراسن ّبی ًوبدیي ببزگشبیی
هدارس بِ ٍیژُ زًگ هْر ٍ هقبٍهت اًدیشیدُ ٍ اجراء شَد.
جلسِ سبعت  10ثب دُ هصَثِ ٍ ثب ذکر صلَات ثر حضرت هحود(ظ) ٍ آل طبّریٌص پبیبى یبفت.

هسئَل اجرایی-هدیراى
هدارس
کویتِ تَجیِ ٍ تبلغ-
ستبد شبّد
ٍاهَرایثبرگراى

اساهی اعضای ستاد ٍ هذعَيي
رديف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سوت

سوت در ستاد

اهضاء

1

سید علی کبر آهَز

هدیر آهَزش ٍ پرٍرش

رئیس ضَرای پرٍشُ هْر

حبضر

2

عجبس زارع ثیدکی

هعبٍى آهَزضی

دثیر ضَرای پرٍشُ هْر

3

سید علیرضب طجبیی فرد

هعبٍى پطتیجبًی

هسئَل کبرگرٍُ ّبی سبزهبًدّی ٍتعویر
ٍتجْیس

4

ّدایت دّقبًیسادُ

هعبٍى پرٍرضی

هسئَل کبرگرٍُ فرٌّگی

5

سید هحسي سید هحسٌی

کبرضٌبس رٍاثط عوَهی

هسئَل کبرگرٍُ تَجیِ،تجلیغ ٍ اطالع رسبًی

6

سید حسي حیدری

کبرضٌبس حراست

هسئَل کبرگرٍُ ّبی تبیید صالحیت
ًٍظبرت ٍارزیبثی

7

هحسي اثَیی

کبرضٌبس اهَر اداری

هسئَل کبرگرٍُ سبهبًدّی

8

هسعَد ًصیریبى

کبرضٌبس ترثیت ثدًی

هسئَل کبرگرٍُ سالهت

9

محمد جواد بذرافشبن

کبرشنبس آموسش

مسئول اجزایی پزوژه مهز


رديف

1
2
3
4

ًام ٍ ًام خاًَادگی

حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر
حاضر

اساهی هیْواًاى حاضز در جلسِ
سوت

اهضاء

