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  33/28847/5701 :شماره                       

  15/9/1399 :تاريخ                                                                
        : وست يپ                                                               

  
  توليد جهشسال   1399سال  

  

  

  
  طه دوره دوم متوس هاي هنرستاندبيرستان ها و : به 
  ناحيه يك زنجانآموزش و پرورش  اداره: از 

   كرونا ايام در آموزي دانش كار و كسب ايده مسابقه  :موضوع 

  
  سالمبا 
 كار و كسب ايده مسابقه "اداره كل درخصوص  11/9/99مورخ  33/29519/5700به پيوست تصوير بخشنامه شماره  ؛احتراماً       

مقتضي است مديران  .جهت اطالع و اقدام ارسال مي گردد "پوستر مسابقه مذكور "  همنضم ب " كرونا ايام در آموزي دانش
 .  مايند فراقدام  در اسرع وقت مفاد بخشنامهبا رعايت  )آذر 30(با توجه به مهلت اعالم شده  محترم

  
  

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
 دفتر مديريت جهت اطالع  -
 معاونت آموزش متوسطه  - 
  ارزيابي عملكرد / كارشناسي حراست  - 
  كارشناسي آموزش فني و حرفه اي/ كارشناسي آموزش دوره دوم متوسطه  - 
     33كارشناسي گروه هاي آموزشي متوسطه كد  -       
     كميته مستند سازي -       

  
              

  يته بررسي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداريكم
  ناحيه يك زنجانآموزش و پرورش  اداره

هاي فني و حرفه اي و  هنرستاندبيرستان ها و     :مجريان 
        كاردانش

      مدير      :معاون / رئيس 
  غيردولتي/دولتي          :نوع آموزشگاه 

  پسرانه/دخترانه         : جنسيت 
  روستايي/شهري          :يايي محل جغراف

  دارد          :اطالع رساني 
  دارد          :ضمائم 

  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها
  15/9/99   :اريخ تـ                      948-16   :رديف 

/  متوسطه نظري/  راهنمائي/  ابتدائي/ كليه /  غير دولتي/  دولتي :نوع آموزشگاه 
كانون / آزمايشگاه / كاردانش/ فني وحرفه اي /پيش دانشگاهي
  مجتمع هاي ورزشي/ فرهنگي وتربيتي

 باسمه تعالي

 





 

 

ها  کلیه  هنرجویان هنرستان  و   شرکت کنندگان:کلیه دانش آموزان مقطع دوم متوسطه  
 

استان   اداره کل آموزش و پرورش

ت هفته جهانی  بزنجان به مناس

 . کند کارآفرینی برگزار  می

 هزار تومانی 200نفر اول: کارت هدیه 

 هزار تومانی 150کارت هدیه   دوم:نفر 

 هزار تومانی 100 هدیه کارت سوم:نفر 

 مهلت ارسال:

30/9/1399 
 

 

 

 

 

 اداره آموزش های فنی حرفه ای و کاردانش 

 گروه کارآفرینی استان زنجان 

ا اداره تکنولوژی،گروه های آموزشی و بررسی محتو   

 اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان

1399آذر  - آبان    
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