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  43/20897/5701 :شماره                       

  18/10/1393 :تاریخ                                                                         
        : وست یپ                                                                    

  
  

  ))     باد   ا ی     ا  صاد و     گ  با  م  م ی  و  د     ھادیسال       ((

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

  
     کلیه مدارس: به 
    ناحیه یک زنجانآموزش و پرورش  ي اداره : از 

     )طرح نور(میحفظ قرآن کر یطرح نهضت مل :موضوع 
  سالم با 
اداره کل منضم به شیوه نامه طرح نهضـت ملـی حفـظ قـرآن     8/10/1393مورخ43/35299/5700بخشنامه شماره به استناد ؛احتراماً        

بخشـنامه   اجـراي مفـاد   در مقتضی است مدیران محترم مدارس نسبت به رعایت نکـات زیـر   . ،به پیوست ارسال می گردد)طرح نور(کریم
  :اهتمام الزم معمول گردد

 .فرهنگیان می باشد جامعه مخاطب طرح مزبورکلیه دانش آموزان و-1
 .سطح تعریف شده ثبت نام نمایند12دریکی از فرهنگیان می توانند آموزان و دانش-2
  .دارد فرصت ثبت نام براي مخاطبان وجود ، تاپایان سال جاري -3
  .شد خواهد برگزار1394 جزء درتیرماه2 آزمون یک جزء درفروردین ماه و آزمون نیم جزء و-4
  .امورات اجرایی درمدارس استفاده گردد از یبخش سپردن مسئولیت هاي دانش آموزي در ازظرفیت تشکل-5
  .مطلوب انجام گیرد مدارس به نحو اطالع رسانی الزم در راستاي جذب حداکثري مخاطبان،تبلیغات و در-6
   .عترت ناحیه ارسال گردد و به کارشناسی قرآن،نماز ماه یکبار 3،هر اقدامات و ها گزارش فعالیت-7

      
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      
  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
  معاونت پرورشی وتربیت بدنی - 
               کارشناسی قرآن،نمازوعترت- 

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

        مدیر:    مجریان 
       یرمد:     معاون / رئیس 

        ه مدارسکلی:    نوع آموزشگاه 
        پسرانه/دخترانه:    جنسیت 

        رو ستایی/شهري:    محل جغرافیایی 
        دانش آموزان وهمکاران:    اطالع رسانی 

       دارد:     ضمائم 
  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها

     18/10/93:    اریخ تـ                         579- 3     :ردیف 
پیش /  متوسطه نظري/  راهنمائی/  ابتدائی/ کلیه /  غیر دولتی/  دولتی :نوع آموزشگاه 

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

  روستائی/ شهري :  ایی محل جغرافی                مختلط/  پسرانه /  دخترانه   :جنسیت 
  ندارد/  دارد    :ضمائم          دانش آموزان/  همکاران   :اطالع رسانی 

 باسمه تعالی

  






