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  42/31717/5701 :شماره                       
  18/11/1395 :تاریخ                                                                         
     برگ  5   : وست یپ                                                                    

  

 ) )سال اقتصاد مقاومتی  ، اقدام و عمل ((  ١٣٩٥سال      
----------------------------------------- ----------  

  
     هاکلیه آموزشگاه: به 
    ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  اداره : از 

    جشنواره تجارب برتر تربیتی :موضوع 

  
  سالم با 
، در خصـوص  زش و پرورش استان زنجـان  اداره کل آمو 14/11/95مورخ  41/40917/5700 شماره  به استناد بخشنامه ؛احتراماً          

مقتضـی  . گرددبه پیوست ارسال می 95-96شیوه نامه طرح مذکور جهت اجرا در سال تحصیلی »  جشنواره تجارب برتر تربیتی« 
زم را اقـدام ال اطالع رسانی دقیق و به موقع بـه همکـاران ذینفـع    نسبت به و مفاد دستورالعمل با رعایت موارد ذیل  ،است مدیران محترم

  . مایندمعمول فر
 .توانند در این جشنواره شرکت نمایندکلیه همکاران آموزشی و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس می - 1
  .باشد و به آثار ارسالی پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شدمی 14/12/95مهلت ارسال آثار تا مورخ  - 2

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
  جهت استحضار / اداره آمور تربیتی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  -
               42کد -

  کمیته بررسی بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري
  ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  اداره

      یه آموزشگاه ها کل  :      مجریان 
       مدیر :     معاون / رئیس 

     غیر دولتی   /دولتی :     نوع آموزشگاه 
       پسرانه-دخترانه:     جنسیت 

       روستایی -شهري:     محل جغرافیایی 
     کلیه همکاران :       اطالع رسانی 

       برگ 5:     ضمائم 
  عمل هاطرح رده بندي بخشنامه ها و دستورال

     18/11/95:    اریخ تـ                      720-6    :ردیف 
/  متوسطه نظري/  راهنمائی/  ابتدائی/ کلیه /  غیر دولتی/  دولتی :نوع آموزشگاه 

کانون / آزمایشگاه / کاردانش/ فنی وحرفه اي /پیش دانشگاهی
  مجتمع هاي ورزشی/ فرهنگی وتربیتی

/ شهري :  محل جغرافیایی                 مختلط/  رانه پس/  دخترانه   :جنسیت 
  روستائی

 باسمه تعالی
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