« خالصه پرونده اقدامات اجنام شده در خصوص تاسیس مدرسه معارف اسالمی ( )2جمتمع آموزش عالی امام مخینی (ره) »
تاریخ تکمیل 94/12/ 22:

ردیف

مراحل و اقدامات

اقدام کننده

تاریخ

مستندات
مشاره

درخواست راه اندازی مدرسه
1

معارف اسالمی ( )2از معاونت

جمتمع آموزش عالی امام مخینی (ره)

-

3451

تاریخ

/02/30
94

آموزش

2

3

برگزاری جلسه با آقای سنگی
(رئیس پیشنهادی مدرسه)
برگزاری جلسه با همکاران مجتمع
آموزش عالی امام(ره)

در این جلسه که با حضور آقایان موسی پسندی و طبسی ار دفرت ساماندهی و نورحممدی ( معاون آموزش) و سنگی مدیریت
پیشنهادی مدرسه در حال تاسیس) برگزار گردید ،نسبت به فرآیند کار و حمورهای طرح تاسیس و ....حبث و گفتگو شد و نسبت به کم
و کیف ادامه کار توافق حاصل شد.

94/04/08

درخواست مجدد راه اندازی
4

مدرسه معارف اسالمی ( )2و ارائه

جمتمع آموزش عالی امام مخینی (ره)

-

6110

/04/08
94

طرح تاسیس مدرسه

5

درخواست صدور مجوز قطعی راه
اندازی مدرسه

جمتمع آموزش عالی امام مخینی (ره)

خبشی از منت نامه  :بدینوسیله درخواست جمتمع برای صدور جموز تاسیس مدرسه معارف اسالمی مشاره  2تقدیم می¬شود.
بدیهی است با صدور جموز از سوی آن معاونت حمرتم ،زمینه پیگیری-های جمدانه جمتمع در ابعاد سخت¬افزاری و نرم¬افزاری فراهم
خواهد آمد.
برای توضیح بیشرت طرح امجالی اولیه به¬پیوست تقدیم حضور می¬شود.

در این جلسه در خصوص ضرورت تهیه طرح تاسیس از سوی جمتمع بیان گردید و راهنمایی الزم صورت گرفت.

اداره واحدهای تابعه

دفرت ساماندهی

توضیحات

-

7069

/05/10
94

()1

خبشی از منت نامه  :پیرو نامه مشاره /701/3451د مورخ  1394/02/30این جمتمع در خصوص درخواست صدور جموز
برای راه¬اندازی مدرسه معارف¬اسالمی  2به¬پیوست طرح امجالی که طی جلسات متعدد همکاران جمتمع و آن معاونت حمرتم
بررسی شده ،جمددا تقدیم حضور می¬شود.
همچنانکه حضورا به استحضار رسید،دستور به صدور جموز اصولی جهت پیگیری امور مربوط ،راهگشای جمتمع جهت ورود به
سایر مراتب مورد نیاز است.
خبشی از منت نامه  :نظر به این¬که مقدمات راهاندازی مدرسه معارف¬اسالمی ( 2شامل آماده-سازی فضای ساختمانی ،ساختار
مصوب از سوی مرکز توسعه ،جتهیزات کالسی و اداری و برنامههای نرم¬افزاری) فراهم شدهاست و نظر ریاست حمرتم
املصطفی(ص) نیز بر این است که کار مدرسه از ترم اول  94-95آغاز شود ،مستدعیاست نسبت به صدور جموز قطعی مدرسه
دستور الزم را مرمحت فرمایید.

ردیف

مراحل و اقدامات

اقدام کننده

تاریخ

مستندات
مشاره

12092

/04/08
94

خبشی از منت نامه  :بازگشت به نامه /701/6110د مورخ  94/4/8آن جمتمع درخصوص ارائه طرح راهاندازی واحد آموزشی
«مدرسه معارف اسالمی» :به استحضار رسانده شود که درخواست مذکور به همراه طرح پیشنهادی قبال طی  4نشست آموزشی
با حضور آقایان نورحممدی ،سنگی (مدیر پیشنهادی مدرسه معارف  )2حسینی (مدیر مدرسه معارف  )1سلطانی ،موسی پسندی و
طبسی با حدود  17ساعت نفر کار کارشناسی در این اداره کل بررسی گردید و براساس مجع بندی حاصله و با عنایت به فوریت
موضوع صدور «موافقت اصولی» برای راهاندازی مدرسه معارف اسالمی ( ) 2بالمانع اعالم میگردد لذا در صورت صالحدید
مراتب به مبادی ذیربط اعالم گردد .طبعا با فراهم شدن بایستههای الزم از مجله........آن جمتمع حمرتم میتواند درخواست صدور
موافقت قطعی جهت تأسیس مدرسه را به معاونت آموزشی ارائه مناید

12092

/04/08
94

معاون حمرتم آموزش در هامش نامه دفرت ساماندهی چنین مرقوم داشته اند  « :جناب دکرت زارعان .باسالم ،جهت اطالع و اقدام
الزم »

اعالم نظر کارشناسی نسبت به
6

موافقت اصولی جهت تاسیس

دفرت ساماندهی

مدرسه معارف اسالمی()2

7
8

9

صدور موافقت اصولی
بازدید میدانی از اقدامات انجام شده
برای تاسیس و راه اندازی مدرسه

ارایه گزارش میدانی از مدرسه
معارف اسالمی ()2

معاون آموزش

94/04/08

اداره واحدهای تابعه

94/05/24

کارشناس مسئول و کارشناس اداره واحدهای تابعه به همراه کارشناس مسئول گروهای علمی – تربیتی از حمل مدرسه و اقدامات
اجنام شده بازدید بعمل آوردند.
/05/25
94

اداره واحدهای تابعه

17875

گزارش تفصیلی از بازدید میدانی و جلسه با همکاران جمتمع تهیه و تقدیم گردید.

21782

/06/19
94

خبشی از نامه  :اگر چه راهاندازی مدرسه معارف اسالمی  2به پارهای اقدامات تکمیلی نیازمند است لکن با عنایت به صدور جموز
قطعی راهاندازی برای سال حتصیلی  95-94با حلاظ حتقق شرایط از طریق کمیسیون گسرتش قابل دفاع میباشد لکن با عنایت به
نزدیکی آغاز سال حتصیلی و عدم تشکیل کمیسیون گسرتش پیشنهاد میشود در صورت صالحدید و به صورت موردی با راهاندازی
مدرسه معارف اسالمی  2از سال حتصیلی  94-93امر به موافقت قطعی فرموده و مراتب به جمتمع آموزش عالی امام
مخینی(ره) اعالم گردد.
ضمنا صورجتلسه گزارشهای میدانی و اعالم وضعیت مدرسه معارف اسالمی  2به پیوست میباشد.

21782

/06/19

ریاست حمرتم در هامش نامه معاونت چنین مرقوم داشته اند :موافقم ،با سپاس فراوان.

درخواست صدور موافقت قطعی
10

فعالیت مدرسه از ریاست محترم

معاونت آموزش

جامعه المصطفی

11

موافقت قطعی با تاسیس و راه

ریاست حمرتم

94/06/21

تاریخ

توضیحات

()2

ردیف

مراحل و اقدامات

اقدام کننده

تاریخ

مستندات
مشاره

94

اندازی مدرسه
دعوت به مراسم افتتاحیه مدرسه
12

معارف اسالمی  2مجتمع آموزش

تاریخ

جمتمع امام (ره)

11457

/07/14
94

عالی امام خمینی ره
13

شرکت در مراسم افتتاحیه

توضیحات

دفرت ساماندهی

بر اساس این دعوتنامه  ،مدرسه معارف اسالمی ( )2در تاریخ  94/07/16با حضور ریاست حمرتم جامعه املصطفی افتتاح
خواهد شد.
آقایان موسی پسندی و طبسی از دفرت ساماندهی به منظور شرکت در جلسه افتتاحییه در جمتمع امام (ره) حاضر شدند.

94/07/16

«پایان»

()3

