اداره کل آموزش و پرورش استان یزد

فرم صورتجلسات اداری

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مهریز
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رئيس جلسه :سيد علی کارآموز

عنوان جلسه

دستور کار جلسه :
- بحث و بررسی در خصوص اجرای باشکوه برنامه های نمادین بازگشایی مدارس

خالصه مذاکرات :

پنجمین جلسه شورای پروژه مهر آموزش و پرورش با حضور مدیر آموزش و پرورش و اعضاء در دفتر مدیریت برگزار شد.
پس از تالوت آیاتی چند از کالم ا ...مجید دبیر پروژه مهر شهرستان گزارشی از روند اجرای پروژه مهر و فعالیتهای انجام
شده ارائه نمود .در ادامه مصوبات جلسه قبل توسط مسئول اجرایی قرائت و مسئولین کمیته ها از روند

اجرایی شدن

مصوبات گزارش ارائه نمودند.
در ادامه جناب مهندس کارآموز مدیر آموزش و پرورش مهریز برنامه های بازگشایی مدارس در مهرماه را مهم عنوان
نمودند و خواستار مشارکت کلیه اعضا شورا در ایجاد خاطره ای خوش در اذهان دانش آموزان در روز بازگشایی مدارس
گردیدند.
ایشان تقسیم وظایف بین اعضا و همکاری و تعامل کلیه کمیته های شورا در برگزاری برنامه ها و اجرای دستورالعمل
پروژه مهر را خواستار شدند.
در پایان پس از بحث و بررسی موارد زیر به تصویب رسید:

تصميمات متخذه
ردیف

شرح تصميم

مسئول انجام

1

مقرر گردید مراسم بازگشایی مراکز پیش دبستانی(غنچه ها) در مجتع سماء
برگزار گردد.

مسئول اجرایی

2

مقرر گردید مراسممم بازگشممایی پایه اول (شممکوفه ها)در دبسممتان حجتیه
خورمیز برگزار گردد.

مسئول اجرایی

3

مقرر گردید طرح حیاط پویا در مدارس با جدیت دنبال شود

کمیته سالمت

4

مقرر گردید با تشکیل جلسه انتصابات صدور مابقی ابالغ های مدیران انجام
گردد.

اعضاء

5

مقرر گردید مسمئولین صمدور ابالغ حساسیت خاد در صدور ابالغ و انجام
به موقع آن داشته باشند.

اعضاء

6

مقرر گردید مسمئولین کمیته ها صورتجلسات برگزاری جلسات کمیته ها را مسئولین کمیته ها
به مسئول اجرایی تحویل دهند

مهلت
انجام

7

مقرر گردید جلسه توجیهی مدیران مدارس مجری طرح بازگشایی روزشنبه
مورخ  79/60/42برگزار شود

مسئول اجرایی

اعضای حاضر در جلسه
ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

سمت در ستاد

1

سید علی کار آموز

مدیر آموزش و پرورش

رئیس شورای پروژه مهر

2

عباس زارع بیدکی

معاون آموزشی

دبیر شورای پروژه مهر

3

سید علیرضا طبایی فرد

معاون پشتیبانی

مسئول کارگروه های سازماندهی وتعمیر
وتجهیز

4

هدایت دهقانیزاده

معاون پرورشی

مسئول کارگروه فرهنگی

5

سید محسن سید محسنی

کارشناس روابط عمومی

مسئول کارگروه توجیه،تبلیغ و اطالع
رسانی

6

سید حسن حیدری

کارشناس حراست

مسئول کارگروه های تایید صالحیت
ونظارت وارزیابی

7

محسن ابویی

کارشناس امور اداری

مسئول کارگروه ساماندهی

8

مسعود نصیریان

کارشناس تربیت بدنی

مسئول کارگروه سالمت

9

محمد جواد بذرافشان

کارشناس آموزش

مسئول اجرایی پروژه مهر

مدعوین جلسه
ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

امضا

