
 باسمه تعالی

 .........صورتجلسه ستاد پروژه مهر 

همکاران  از زحمات موزشگاهمدیر آبرگزار شد. در این جلسه  .....اولین جلسه ستاد پروژه مهر  .........در روز شنبه مورخ 

ا و هرنامه م بضاء محترهر یک از اع مقرر شداعضای ستاد تقدیر نمود و با مشخص کردن  .....در اجرای مطلوب پروژه مهر 

 .حویل دهندتاد تدبیر س هآماده و در جلسه ی بعدی ب ..........ی پروژه مهر پیشنهادات خود را در راستای برگزار

 شد. حویل دادهته آنان بابالغ اعضاء ستاد صادر و نیز در پایان  در این جلسه بیشتر در خصوص مسائل ثبت نام صحبت شد و

 اداعضاء ست

 امضاء سمت در ستاد پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

  رئیس ستاد مدیر  1

 

  دبیر ستاد معاون آموزشی  2

 

  عضو معاون  پرورشی  3

 

  عضو معاون  اجرایی  4

 

  عضو سرایدار  5

 

  عضو نماینده معلمان  6

 

  عضو رئیس  انجمن اولیاء  7

 

  عضو دانش آموز  8

 
 

 



 باسمه تعالی

 ........صورتجلسه ستاد پروژه مهر 

 برگزار شد  .......با حضور اعضای ستاد دومین جلسه ستاد پروژه مهر  ..........در روز شنبه 

 تکمیل جدول زمانبندی و اولویت بندی فعالیت های پروژه ی مهر – 1

 دثبت نام قطعی و الکترونیکی دانش آموزان پذیرفته شده پس از اعالم اسامی از طرف ستاد شاه – 2

 پرونده ی تحصیلی دانش آموز و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام و بررسی آن ها.دریافت  – 3 

 ابالغ. وزشی مدرسه و تحویل اسامی آنان به اداره متبوع جهت تأیید و صدورانتخاب کادر دفتری و آم – 4

 دی ستاد.ر جلسه بعدرائه آن اتهیه لیست امور عمرانی و تعمیرات مورد نیاز مدرسه با هماهنگی و تأیید انجمن اولیاء و  – 5 

 تعیین شرح وظایف اعضاء و ابالغ به آنان – 6

 

 ضاء آنان :نام و نام خانوادگی اعضاء و ام

 

 

 

 

 

 ..............                                اد       سیف دبیر ست .............                      رئیس ستاد            ..................

 

..............                                                       ..............                                                             .............. 

 

 ..............                                                       ..............                                                              

 



 باسمه تعالی

  .......صورتجلسه ستاد پروژه مهر 

ات دیر از زحمتقه ضمن برگزار شد ک .......با حضور اعضای ستاد سومین جلسه ستاد پروژه مهر  ........شنبه یکدر روز 

لیت د سپس فعاائه شهمکاران فرارسیدن عید سعید فطر تبریک گفته شد. در ادامه گزارشی از فعالیت های انجام شده ار

 شد : جام خواهدوم انکه انشااهلل با تالش و پیگیری مداهای اجرایی مرداد ماه به شرح زیر به اعضاء محترم ابالغ شد

الس ها و ام و تعداد کثبت نسناد الکترونیکی در سامانه م هشتو  هفتمنش آموزان اعم از دانش آموزان پایه کلیه دا – 1

و  ه بازبینینسبت ب که الزم است معاون اجرایی مدرسهکار ثبت نام پایان پذیرفته  تقریباًدانش آموزان مشخص شده و 

 ده پروندهشنجام ابررسی مجدد پرونده دانش آموزان اقدام و نواقص احتمالی را مرتفع ساخته و بر اساس کالس بندی 

 .کالسه های مربوطه قرار دهددانش آموزان را در 

 همه ی کالس ها وکارگاه و آزمایشگاه  –بوفه  –ورزش  اتاق –کتابخانه  –نمازخانه  –بهسازی سرویس های بهداشتی  – 2 

 .میز و صندلی ها و رنگ آمیزی تعمیر  – 3 

طه موزش متوسآمعاونت  بهتهیه و تنظیم برنامه ساالنه ، تقویم اجرایی و برنامه هفتگی مدرسه و ارسال رونوشت آن  – 4 

 .اداراه ی متبوع

 .آزمایشگاهتهیه ملزومات مورد نیاز کارگاه و  – 5 

 بهسازی دیوار نویسی مدرسه. – 6

 تهیه ی زندگی نامه ی شهید حمیدی و نصب آن به صورت قاب یا بنر در داخل راهرو  –7

 نام و نام خانوادگی اعضاء و امضاء آنان :

 

 ..............                                اد       سیف دبیر ست .............                      رئیس ستاد            ..................

 

..............                                                       ..............                                                             .............. 

 

 ..............                                                       ..............                                                              

 



 باسمه تعالی

 .......صورتجلسه ستاد پروژه مهر 

ارشی از ستاد گز یردبجلسه  برگزار شد . در اینبا حضور اعضای ستاد چهارمین جلسه ستاد پروژه مهر  .......شنبه دودر روز 

نیمه جرا در د الزم االموار دسپس مدیر آموزشگاه و رئیس ستااقدامات انجام شده در طول ماه های تیر و مرداد را ارائه نمود 

 رند :بذول دامالزم را های شهریور را به شرح ذیل بیان نمود تا اعضاء محترم در راستای اجرای آن فعالیت اول 

 خط کشی داخل محوطه و زمین ورزشی  – 1

و  ازی مورد نید هاکارو پال بنرتهیه مقدمات و ملزومات مورد نیاز جهت باز گشایی مدرسه اعم از ملزومات دفتری ،  –2 

 همچنین تزئین آموزشگاه 

 بهسازی و آماده سازی سرویس های بهداشتی ، کتابخانه و بوفه و تهیه ی سطل زباله  – 3 

 تهیه ملزومات بهداشتی و ورزشی مورد نیاز. –4 

 زی زنگ ملودی و سیستم صوتی مدرسه .و بهسا نصب باند در کالس ها –5 

 دریافت ابالغ همکاران از اداره – 6

 نام و نام خانوادگی اعضاء و امضاء آنان :

 

 

 

 

 ..............                                اد       سیف دبیر ست .............                      رئیس ستاد            ..................

 

..............                                                       ..............                                                             .............. 

 

 ..............                                                       ..............                                                              

 



 باسمه تعالی

 ........صورتجلسه ستاد پروژه مهر 

ن جلسه کلیه د . در ایزار شبرگ .......با حضور اعضای ستاد پنجمین و آخرین جلسه ستاد پروژه مهر  .........در روز دوشنبه

تشکر  ن تقدیر ومکاراهاقدامات انجام شده در طول تابستان مورد بازنگری قرار گرفت که مدیر آموزشگاه از زحمات کلیه 

حترم ز اعضاء مار است فعالیت های نیمه دوم شهریور که از حساسیت و اهمیت ویژه ای برخوردانمود. سیس با تشریح بقیه 

 درخواست نمود با تالش و هماهنگی بیشتری در اجرای برنامه ها بکوشند.

 نصب پرجم در سردرب مدرسه و داخل محوطه – 1

 آموزان در کالس هانظافت کلی مدرسه و کالس ها و چینش میز و صندلی به تعداد دانش  – 2

 تزئین مدرسه و آماده سازی و بهسازی سیستم های رایانه ای و دیتا در کالس ها. – 3

 نصب میز نشریات و چندین سطل زباله در داخل محوطه ی مدرسه. – 4

 دعوت از کلیه همکاران جهت حضور در شورای دبیران و ابالغ برنامه هفتگی به آنان. –5 

 ...........دفاع مقدس و برگزاری جشن جوانه ها در روز دوشنبه مورخ گرامی داشت هفته ی – 6

با  .......ورخ مشنبه سه برگزاری جشن بازگشایی رسمی مدرسه با حضور کلیه ی دانش آموزان و دبیران در روز  – 7 

 .دعوت از مسئولین و تعدادی از اولیاء

 نام و نام خانوادگی اعضاء و امضاء آنان :

 

 ..............                                سیف دبیر ستاد        .............                      رئیس ستاد            ..................

 

..............                                                       ..............                                                             .............. 

 

 ..............                                                       ..............                                                              

 



 

 

 این فایل توسط مدرسه فایل تهیه و قرار گرفت

یا لینک زیر مراجعه نمویده جهت دانلود فایل کامل و برنامه ریزی شده به صورت دقیق پروژه ی مهر به سایت مدرسه فایل 

 کلیک کنید
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