
یسررب ھتیمك 

یرادا یاھ  لمعلاروتسد  اھ و  ھمانشخب 

دھاش و روما  هرادا  لکریدم /  : یرجم یاھدحاو 
نارگراثیا

سانشراک  / سیئر - ریدم : ھقطنم / ھیحان / ناتسرھش
طوبرم

 :... یشزومآ یاھدحاو 

یزاسدنتسم ھتیمك  ناتسارد  هدننك  گنھامھ            

هقطنم هیحان / ناتسرهش / شرورپ  شزومآ و  مرتحم  سیئر  ریدم /

راثیا یلم  هزیاج  عوضوم :

مارتحا مالس و  اب 

يرگراثیا هعماـج  زا  لـیلجت  ناونع  اـب  تیلاـعف 8-3  يارجا  ياتــسار  رد     
یتیبرت ياه  تیلاعف  يارجا  یحارط و  همانرب 1  لیذ  يزومآ  شناد  نایگنهرف و 

لک هرادا  لاس 1399  یغالبا  همانرب  یسرد  همانرب  ماظن  ریز  زا  تداهـش  داهج و  راثیا  گنهرف  جیورت 
هب خروم 1399/04/16 ، همانشخب 3700/123971/102  عوضوم  نالیگ  ناتـسا  شرورپ  شزومآ و 

رترب نازومآ  شناد  هژیو  راثیا  یلم  هزیاج  یلیـصحت  یـشزومآ ، هراونـشج  نیمجنپ  دـناسر  یم  عالطا 
دهاش و سرادم  هطـسوتم  مود  لوا و  هرود  دصرد  ات 49  نازابناج 25  نادنزرف  دـهاش و  هورگ  راهچ 
رد يروشک  هبتر  یلاع  نیلوئـسم  روضح  اب  نارگراثیا و  روما  دیهـش و  داینب  يراکمه  اب  هدـنکارپ  حرط 
زا لیذ  طیارش  تیاعر  اب  دییامرف  روتسد  تسا  هتسیاش  اذل  ددرگ . یم  رازگرب  هام 1400  ریت  لوا  همین 
هس  ) زومآ شناد  تاصخـشم 6  هدنکارپ ) حرط  دـهاش و  سرادـم   ) زایتما نیرتالاب  ياراد  تارفن  نیب 

يدـنبزایتما مرف  بلاـق  رد  ار  هطـسوتم ) مود  هرود  زومآ  شناد  هس  هطـسوتم و  لوا  هرود  زومآ  شناد 
هرادا هب  خروم 1400/01/25  هبنشراهچ  زور  ات  رثکادح  طوبرم  تادنتـسم  كرادم و  هارمه  هب  تسویپ 

. دنیامن لاسرا  لک  هرادا  نیا  نارگراثیا  دهاش و  روما 

. دشاب لقادح 18  نانآ  هنالاس  لدعم  هدوب و  دادرخ 98-99  یلوبق  دیاب  نازومآ  شناد  - 

( زایتما رثکادح 120   ) كردم رثکادـح 2  یـشزرو  يرنه و  یگنهرف -  ینآرق ، تاقباسم  صوصخ  رد  - 
. دش دهاوخ  هتفریذپ 

. ددرگ لصا  اب  ربارب  یپک  یتسویپ  كرادم  هیلک  -

یتمحر  دمحم 
نالیگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  ریدم 

یلاعت  3700/140533/121هرامش :همساب 
1399/12/24خیرات :

 4184983111 یتسپ :  دک  نالیگ -  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - گنهرف نادیم  تشر - 

guilan.medu.ir تیاس :  بو    - 33329851 سکف :   33329082-4: نفلت


	مدیر/ رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان/ ناحیه/ منطقه
	كمیته بررسی
	بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری

	موضوع: جایزه ملی ایثار
	واحدهای مجری :مدیرکل/ اداره امور شاهد و ایثارگران

	با سلام و احترام
	شهرستان/ناحیه/منطقه:مدیر-رئیس /کارشناس مربوط
	واحدهای آموزشی :...
	در راستای اجرای فعالیت 3-8 با عنوان تجلیل از جامعه ایثارگری فرهنگیان و دانش آموزی ذیل برنامه 1 طراحی و اجرای فعالیت های تربیتی ترویج فرهنگ ایثار جهاد و شهادت از زیر نظام برنامه درسی برنامه ابلاغی سال 1399 اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان موضوع بخشنامه 3700/123971/102 مورخ 1399/04/16، به اطلاع می رساند پنجمین جشنواره آموزشی، تحصیلی جایزه ملی ایثار ویژه دانش آموزان برتر چهار گروه شاهد و فرزندان جانبازان 25 تا 49 درصد دوره اول و دوم متوسطه مدارس شاهد و طرح پراكنده با همكاری بنیاد شهید و امور ایثارگران و با حضور مسئولین عالی رتبه كشوری در نیمه اول تیر ماه 1400 برگزار می گردد. لذا شایسته است دستور فرمایید با رعایت شرایط ذیل از بین نفرات دارای بالاترین امتیاز (مدارس شاهد و طرح پراكنده) مشخصات 6 دانش آموز (سه دانش آموز دوره اول متوسطه و سه دانش آموز دوره دوم متوسطه) را در قالب فرم امتیازبندی پیوست به همراه مدارك و مستندات مربوط حداكثر تا روز چهارشنبه مورخ 1400/01/25 به اداره امور شاهد و ایثارگران این اداره کل ارسال نمایند.
	هماهنگ كننده دراستان كمیته مستندسازی

	- دانش آموزان باید قبولی خرداد 99-98 بوده و معدل سالانه آنان حداقل 18 باشد.
	- در خصوص مسابقات قرآنی، فرهنگی - هنری و ورزشی حداكثر 2 مدرك (حداكثر 120 امتیاز) پذیرفته خواهد شد.
	-كلیه مدارك پیوستی كپی برابر با اصل گردد.


