
 

 باسوِ تؼالی

 ًوًَِ زػَت ًاهِ اًترابات اًجوي اٍلیا ٍ هزبیاى آهَسضگاُ

 حضَر اٍلیای هحتزم زاًص آهَساى ...................................... کالس : ......................

احتزامبا سالم ٍ   

بسیار ذزسٌسین کِ زر هاُ هْز،سزآغاس فصل تزبیت،ػلن آهَسی ٍ هؼزفت، حضَر پزضَر ٍ ثوزبرص ضوا را زر کٌار ذَز حس کٌین ٍ 

 رٌّوَزّایتاى را زر تحمك آرهاى ّاٍ آهَسش ٍ پزٍرش فزسًسهاى پذیزا باضین.

راى ذَز را یاری رساًیس تا با تالش ٍ بزًاهِ ریشی هطتزن بتَاًین ؼاهل ٍ ّوبستگی بیي ذاًِ ٍ هسرسِ، ذسهتگشات ضوا ًیش هی تَاًیس زر ایي

 آیٌسُ ساساًی ػالن ٍ ػاهل پزٍرش زّین.

فؼال زر ایي جلسِ ها را  هطارکتذَاّطوٌس است با ػٌایتی کِ ًسبت بِ سؼازت ٍ ذَش برتی فزسًس زلبٌستاى زاریس،ضوي حضَر بِ هَلغ ٍ 

س.یّز زٍ زر جلسِ حضَر یابس ساسیس.لطفا بِ لحاظ اّویت زر صَرت اهکاى پسر ٍ هازر بْزُ هٌ ذَز اس ًظز ٍ پیطٌْازّای هفیس  

 *بزًاهِ جلسِ :

پرص سزٍز هلی جوَْری اسالهی ایزاى-2تالٍت آیاتی چٌس اس کالم ا... هجیس                                                     -1  

ارائِ گشارش ػولکزز اًجوي اٍلیا ٍ هزبیاى  -4یا ٍ هزبیاى ٍاحسّای                  ػزض ذیز همسم،تطزیح آییي ًاهِ اًجوي اٍل-3  

 آهَسضی ٍ ضزایط ػضَیت زر اًجوي اٍلیا ٍ هزبیاى تَسط هسیز آهَسضگاُ.          سال گذضتِ تَسط رئیس اًجوي اٍلیا ٍ هزبیاى.

بزگشاری اًترابات ٍ تؼییي اػضای جسیس                      -6                  هؼزفی زاٍطلبیي ػضَیت زر اًجوي اٍلیا ٍ هزبیاى سال جسیس.   -5

اًجوي اٍلیا ٍ هزبیاى.                                                                                                          

  18تا ساػت  16اس ساػت:   28/7/93*سهاى:رٍس: زٍضٌبِ   هَرخ:

زبیزستاى ضزیؼتی –بلَار ضْیس آریافز)زاًص( جٌب پوپ بٌشیي  –هکاى: بلَار هزسزاراى   

هْزاى بابا هحوسی ًام ٍ ًام ذاًَازگی هسیز آهَسضگاُ  

 اهضا ٍ تارید

صبح ريز ديشىبه  تااطالعات زیر را تکمیل ي*در صًرت تمایل به عضًیت در اوجمه ايلیا ي مربیان مدرسه 

.مدرسه تحًیل ومایید تًسط داوش آمًز به معايویه  82/7/39مًرخ   

 ًام ٍ ًام ذاًَازگی  ٍلی زاًص آهَس  کالس 

 رضتِ ٍ هیشاى تحصیالت  سابمِ ػضَیت زر اًجوي  ضغل 

 ضوارُ تواس هٌشل  ضوارُ تلفي ّوزاُ  تارید ٍ اهضا

 اهام صازق )ع( : کسی کِ باذاًَازُ اش ًیکَ کار است، ػوزش طَالًی هی ضَز.



 


