
 
 

 بسمه تعالی

 کشوری اولیه جشنواره علمی اساتید مزحلهدستورالعمل 

2ویژه اساتید ادبیات عزب مقطع سطح   

 

دس ضْش  95اسدیثْطت هاُ  23ٍ  22هشحلِ کطَسی جطٌَاسُ ػلوی اساتیذ ٍیژُ اساتیذ ادتیات ػشب  .1

 قن تشگضاس هی ضَد. هقذس

هذػَیي هطخصات ضاهل  2فْشست ضواسُ هذػَیي اصلی ٍ  هطخصاتضواسُ یک ضاهل  فْشست .2

 ؛ّش استاى تِ تشتیة اٍلَیت هی تاضذرخیشُ 

حذاکثش تا تاسیخ  ّش یک اص ساُ یافتگاى اصلی کِ تِ ّش دلیلی اهکاى ضشکت دس هشحلِ کطَسی سا ًذاسد  .3

 ؛تشساًٌذ هْلت داسًذ هشاتة سا تِ اطالع هذیشیت ّای هحتشم استاًی 12/2/95

هذیشیت ّای استاًی پس اص دسیافت اًصشاف هذػَیي، افشاد رخیشُ استاى سا تِ تشتیة اٍلَیت جایگضیي  .4

 ؛ًوایٌذ

در دوره های سوابق شزکت  استاى ٍ هطخصات ًْایی ضشکت کٌٌذگاى هذیشیت ّای هحتشم استاًی .5

اص طشیق  14/2/95تکویل ٍ حذاکثش تا تاسیخ  هطخصات ضشکت کٌٌذگاىسا دس کاستشگ  روش تدریس

   ؛ًاهِ تِ هشکض هذیشیت اسسال ًوایٌذ

آهَصضی تَدى هشحلِ تا تَجِ تِ تِ هٌظَس تْشُ ٍسی ّش چِ تیطتش اساتیذ ضشکت کٌٌذُ دس جطٌَاسُ ٍ  .6

اس پذیزش همزاه حتی کودکان سیز دو ی ٍ کویسیَى ّا کطَسی جطٌَاسُ ٍ تؼذد تشًاهِ ّای ػلو

 ؛معذوریم سال جداً



 
 

قن، خاتَى ٍاقغ دس  دس هحل اسدٍگاُ حضشت ًشجس 21/2/95سٍص  17ساػت پزیشش جطٌَاسُ اص  .7

خاتَى ، هجتوغ فشٌّگی آهَصضی حضشت ًشجس 313، پالک 9جوکشاى، خیاتاى ظَْس، تؼذ اص کَچِ 

 ؛خَاّذ تَد

 ػثاستٌذ اص:( 22/2/95)تشًاهِ ّای سٍص اٍل جطٌَاسُ  .8

 صبح:

 کاسگاُ فٌَى ٍ سٍش ّای تذسیسالف. 

 تشتیتی -کویسیَى اهَس اخالقی . ب

 بعذ از ظهر:

 کویسیَى تشًاهِ سیضی ٍ اهَس آهَصضیالف. 

 کویسیَى آهَصش پژٍّص هحَس . ب

 (سالم اهلل ػلیْا)صیاست کشیوِ اّلثیت حضشت فاطوِ هؼصَهِ  . ج

 تشگضاس خَاّذ ضذ؛ 13لغایت  8ساػت اص  23/2/95هشاسن اختتاهیِ جطٌَاسُ دس تاسیخ  .9

بذیهی است اساتیذ شرکت کننذه در مرحله کشوری جشنواره و دوره ها و جلساتی   .01

که در این مرحله برگسار می شود در اولویت انتخاب برای دوره های تربیت مربی 

 خواهنذ بود؛ای ضمن خذمت اساتیذ( استانی )آموزش ه

ٍ ًیض ًفشات اٍل تا سَم گشٍُ ػلَم تالغی دس اختتاهیِ  ٍ ًحَ گشٍُ صشف  چْاسم اص ًفشات اٍل تا  .11

 جطٌَاسُ تجلیل تِ ػول خَاّذ آهذ.

 

 


