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ی  ،سال ((  ۱۳۹۶سال       قاو صاد  الا غ ید و ا   ))و

----------------------------------------- ----------  

  
     کلیه آموزشگاه ها: به 
    ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش   اداره : از 

      جشنواره تجارب برتر تربیتی :موضوع 
  سالم با 
جشـنواره  شرایط شرکت در اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان  4/10/1396 مورخ 41/35990/5700به استناد بخشنامه شماره ؛احتراماً        

فـع،  مقتضی است مدیران محترم مدارس با رعایت موارد ذیل، اطالع رسانی دقیق و به موقع به همکـاران ذین . برتر تربیتی ارسال می گرددتجارب 
  :اقدام الزم را معمول فرمایند

  .و پرورشی و همچنین مدیران و معاونین مدارس می توانند در این جشنواره شرکت نمایندکلیه ي همکاران آموزشی   -
  .می باشد و به آثار ارسالی پس از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد 15/11/96تا مورخه  ناحیه ايمهلت ارسال آثار به مرحله   -

  :ویژگی هاي نوشتاري
 B-Nazaninقلم  14فونت  Pdfو  Wordدر قالب فایل  A٤صفحه  7صفحه و حداکثر  4حداقل در -

، سـمت،  و رشته تحصیلی، دوره تحصیلی، سـابقه خـدمت  نام خانوادگی، شماره پرسنلی، مدرك عنوان تجربه، نام،  ( درج مشخصات بر روي جلد  -
  )همراه/استان، ناحیه، منطقه، محل خدمت، نشانی پستی، تلفن تماس ثابت

 .نوشته می شود B-Nazaninقلم  18صفحه اول و صورت مجزا که فقط این بخش با فونت  در :  عنوان تجربه  -

   در صفحه دوم  :مقدمه  -

   از صفحه سوم با نوشتن تجربه و با ذکرجزئیات، به زبان ساده و کاربردي :  متن اصلی  -
  بعد از اتمام متن اصلی :  نتیجه گیري -
  ادات اجرایی و کاربرديبیان راهکار یا پیشنه:   پیشنهادات -
  .آثاري که خارج از چهارچوب فوق باشد داوري نخواهد شد *
  . در حوزه آموزش و پرورش ارسال نشده باشد ل جدید باشد و به سایر جشنواره هاآثار ارسالی مربوط به سا*
   .به پیوست ارسال می گردد) درج مشخصات (ضمنا یک نمونه صفحه اول *

                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                      

  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
  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

     وزشگاه هاکلیه آم   :   مجریان 
       مدیر:     معاون / رئیس 

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

       روستایی/ شهري:     محل جغرافیایی 
  :          اطالع رسانی 

  :          ضمائم 
  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها

      12/10/96:   اریخ تـ                      783-9    :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 :  افیایی محل جغر                مختلط/  پسرانه /  دخترانه   :جنسیت 
  روستائی

 باسمه تعالی

  



 بسمه تعالی 
  

  مشارکت حداکثري دانش آموزان در نماز جماعت 
  

  احمد احمد: نام، نام خانوادگی -
  

   88888888:شماره پرسنلی -
  

  لیسانس امور تربیتی : مدرك و رشته تحصیلی -
  

  متوسطه دوم :دوره تحصیلی -
  

  سال 11:سابقه خدمت -
  

  معاون پرورشی :سمت -
  

  زنجان  :استان-
  

  یک زنجان :ناحیه -
  

  ین تآموزشگاه م:محل خدمت -
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  99999999999:   همراه 33333333:  تلفن تماس ثابت
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