 03روز  03ایپم
پیام 1
تعریف پروژه مهرر هر مجموعر فعالیر هرای كر در جهر هازسراز ،زیباسراز ،شرادب سراز ،و بقرابما
موثر ،ك جه هازگشای مابرس صور م گیرد پروژه مهر گوینا.
پیام 2
پروژه مهر نماد مایری بس (هرنام ریز ،ساماناه هماهنگ ربهبر ،وبرزشیاه )
پیام 3
اهداف پروژه مهر
تحول نوین در نگرش
بقابما موثر جه شادب ساز ،محیط مارس
بثرگزبر ،در ذهن دبنش آموز ه عنوبن یک خاطره خوش هنگام هازگشای مارس
در مجمرو هرا پرروژه مهرر فرربه نمرودن زمینر هرا ،مناسر
حول س محور بصری آمراده سراز ،زیباسراز ،و شرادب سراز ،بسر

جهر

هازگشرای هاشرووه ترر مرابرس

هر نحرو ،كر دبنرش آمروزبن هررب،

ورود ه مارس لحظ شمار ،كرده و نقرش و خراطره بیرن روز هر یراد مانران ترا بهرا در ذهرن آنران هراق
همانا.
پیام 4
پروژه مهر مظهر ههره ور ،بس (كاربی و بثرهخش )
پیام 5
كارگروه هاي پروژه مهر:
كارگروه سازماناه :ها ها حسن بجرب ،فعالیتها ،مرهوط ه سازماناه نیرو ،بنسان .
كارگروه تعمیر و تجهیز :ها ها ساماناه فضا تجهیزب و بموانا و آماده ساز ،مابرس.
كارگروه توجی تبییغ و بطال رسان :ها ها آگاه و بطال رسان ه جامع .
كارگروه تائیا صالحی :ها ها ساماناه و تائیا صالحی ه پستها و بنتصاها .
كارگروه نظار و برزیاه :ها ها برزشیاه بز عمیورد كمیت ها و بفربد ذیرهط.
كارگروه بنتصاها )ویرهه بدبرب ) :هرا هرا جرب

بنتخرا و گرزینش و صراور بهرال شایسرت تررین هرا هررب،

مایری و معاون مابرس
کمیته توجیه و تبلیغ شورای پروژه مهر مدیریت آموزش و پرورش مهریز

پیام 6
شرورب ،هازگشرای در مرابرس هرا هرا

آمراده سراز ،زیباسراز ،و هرگرزبر ،جشرن هازگشرای در مرابرس

تشویل مر شرودد در بیرن ربسرتا مرایر مارسر موظرف بسر

نسرب

هر تشرویل شرورب ،هازگشرای مهرر بز

بوبسط تیرماه بقابم نموده و ضمن هرگزبر ،جیس توجیه ها بعضاء وظایف شورب رب تبیین م نمایاد
( در مابرس و وبحاها ،آموزشر نیرز شرورب ،هازگشرای هرا در نظرر دبشرتن  3هحر

بصری آمراده سراز،

زیباساز ،وهرگزبر ،جشن هازگشای زیر نظر مایر مارس تشویل م شود).
پیام 7
بهاب شورب ،هازگشای مابرس
آماده ساز ،زیباساز ،شادب ساز ،جه هرگزبر ،مربس هازگشای مابرس
پیام 8
بعضررا ،شررورب ،هازگشررای
معراونین مره

مررابرس:مررایر مارسر رئرری

ترهیت نماینراه معیمان روحران

شررورب معاون آموزشر

فعرال مارسر رئی

دهیررر شررورب و سررایر

بنجمرن بولیاءومرهیران رئی

شرورب،

دبنرش آمروز ،معی ترهیر هران و خرامتگزبر یرا سرربیابر مارسر دیگرر بعضرا ،شرورب ،هازگشرای مرابرس
هستنا.
پیام 9
 -9بعضررا ،شررورب ،هازگشررای مابرس مررایر مارسرر رئرری

شررورب معاون آموزشرر دهیررر شررورب و سررایر

معرراونین مره ترهیت نماینرراه معیمان روحرران فعررال مارسرر رئی

بنجمررن بولیاءومرهیرران رئی

شررورب،

دبنررش آمرروز ،معی ترهیر هرران و خررامتگزبر یررا سررربیابر مارسر دیگررر بعضررا ،شررورب ،هازگشررای مررابرس
هستناد
پیام 11
صاور بهال دبخی ویهه بعضا ،شورب ،هازگشا ،بز وظایف مایر مارس م هاشا.
پیام 11
تهی و تنظی هرنام سرانن و تقروی بجربیر مارسر ب ز مهر تررین وظرایف شرورب ،هازگشرای آموزشرگاه مر
هاشا.
پیام 12
بیجرراد و ههسرراز ،فضررا ،سرربز و محوطرر سرراز ،در صررور بمورران سرراخ آهنمررا در فضررا ،آموزشررگاه بز
بهاب پروژه مهر مارس بس .
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پیام 13
پیمپ وهستن دفاتر بمتحانا

آمار و ددد بز هرنام ها ،پروژه مهر مارس بس .

پیام 14
هازهین و تعمیرب وسایل گرمایش و سرمایش آموزشگاه بز هرنام ها ،پروژه مهر مارس بس .
پیام 15
تجهیز آزمایشگاه كارگراه سرای و ربیانر و تهیر وسرایل و بموانرا ورزشر آموزشرگاه بز هرنامر هرا ،پرروژه
مهر مارس بس .
پیام 16
تعمیرب و تهیر تجهیرزب مرورد نیراز آموزشرگاه و جمرو آور ،بمروبل بسرقاط و بنتقرال آن هرا در آموزشرگاه
بز هرنام ها ،پروژه مهر مارس بس .
پیام 17
تعویض و نص پررم جمهرور ،بسرالم بیرربن هر نشران بقترابر و عرز كشرور در آموزشرگاه بز هرنامر هرا،
پروژه مهر مارس بس .
پیام 18
ههسرراز ،دفرراتر مارس ر

تهی ر تجهیررزب نزم رنرری آمیررز ،كررالس هررا بسررت اده بز پرررده هررا رنرری هررا،

مناس در كالس ها بز هرنام ها ،پروژه مهر مارس بس .
پیام 19
نص قا شرح زنراگ نامر شرهیا خیمرر مارسر سراز دبنشرمنابن و قهرمانران ورزشر هررب ،وبحرا هرا،
آموزش ك ه نرام بیرن هزرگروبربن مرزیمن شراه بز هرنامر هرا ،بصری شرورب ،هازگشرای پرروژه مهرر مارسر
بس د
پیام 21
نص ر و بسررت اده بز سررامان  ،بمرروبل و حسرراهابر ،مررابرس بز هرنام ر هررا ،بصرری شررورب ،هازگشررای پررروژه
مهر مارس بس
پیام 21
تعمیرررب و زیبررا سرراز ،فضرراها ،نمازخانر
آهخور ،ها و سروی

كتاهخانر

بتررای ههابشر و ترهیر هرران

مشرراوره و تعمیرررب

ها ،ههابشت بز بز هرنام ها ،بصی شورب ،هازگشای پروژه مهر مارس بس د
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پیام 22
تمهیررا نزم جهر هرگررزبر ،هماهنرری ورزش صرربحگاه

دبنررش آمرروزبن در طررول سررال تحصرریی بز وظررایف

شورب ،پروژه مهر مارس بس د
پیام 23
هرگزبر ،مربسم ك سرتاد پرروژه مهرر بسرتان و شهرسرتان مصرو مر كنرا در همر  ،مرابرس شهرسرتان
بلزبم بس د
پیام 24
جابسرراز ،سررروی

هررا ،ههابشررت بز آهخررور ،و نصرر مخررازن موقرر نگهررابر ،آ در آموزشررگاهها

ضرور ،بس د
پیام 25
دره ت قبل بز شرو سال تحصیی جایا هایا جیس شورب ،معیمان در تمام مابرس تشویل گرددد
پیام 26
پیگیررر ،بهررال همورراربن و تنظرری هرنام ر ه تگ ر تررا پایرران شررهریور بز وظررایف شررورب ،هازگشررای پررروژه
مهرآموزشگاه بس د
پیام 27
هر  3ماه یوبار م هایس لیسر بمروبل جایرا خریرابر ،شراه یرا بهرابی جهر درت در سیسرت بمروبل هر
كارشناس بمور مال مایری برسال شودد
پیام 28
 05درصا بمتیاز برزیراه عمیوررد شرورب ،پرروژه مهرمرابرس منروط هر هازدیرا برزیاهران شهرسرتان و بسرتان
بز آموزشگاه بس .
پیام 29
قربئ ر پیررام وزیررر آمرروزش وپرورش مررایركل آمرروزش و پرررورش و فرمانررابر شهرسررتان در صرربحگاه بولررین
روز بزآغاز سال تحصیی جایا بز فعالی ها ،مه شورب ،پروژه مهر مابرس بس .
پیام 31
بربئ  ،گزبرش عمیورد پروژه مهرر  99هر صرور موترو و مصرور هر دهیرخانر سرتاد پرروژه مهرر شهرسرتان
بلزبم بس .
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