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                  مديريت آموزش وپرورش شهرستان سقزکل و  اداره معاونت : از  

 مدارس ابتدايی سطح شهر و روستا یکليه  :به  

   فصلی برگزاری مجمع دوم  :موضوع  

 عليكم سالمٌ  

گرامی و آرزوی توفيق روزافزون به احتراماً ضمن آرزوی سالمتی و تندرستی برای تمامی همكاران 

استحضار می رساند مجمع فصلی دوم همكاران هم پايه ی دوره ی ابتدايی در هفته ی جاری و هفته ی آينده 

 .برگزار می شود

ز به منظور کاهش جمعيت همكاران در مجمع مربوط به هر به منظور رعايت پروتكل های بهداشتی و ني

 :پايه، توجه به موارد زير ضروری می باشد

ـ با توجه به اين که در هر پايه همكاران زيادی مشغول به تدريس هستند و امكان حضور تمامی همكاران در 

برگزاری يک دوره ی ديگر شرايط کنونی ميسر نيست و نيز با توجه به اين که تا پايان سال تحصيلی جاری 

مجمع فصلی در دست اقدام خواهد بود، دراين مجمع، مدارس شهری می توانند از همكاران شاغل در يک پايه فقط 

کالس وجود  2و يا  3،  4توضيح اين که اگر مثالً در دبستانی در پايه اول، . )يک نفر را جهت شرکت  موظف نمايند

ترجیحاً همکارانی که در مجمع فصلی اول حضور ./ است امكانپذير پايه الزامی و دارد، حضور يک نفر از معلمان اين

 (نداشته اند

لذا . ـ در مدارس روستايی با مديريت مستقل معلمان تمامی پايه ها امكان شرکت در مجمع فصلی را دارند

 . حضور اين همكاران الزامی است

ترجیحاً همکاری که در )  حضور در مجمع را دارا می باشدـ  از مدارس روستايی چند پايه، فقط يک نفر امكان 

 .(مجمع فصلی اول حضور نداشته است

 :برنامه ی زمانی برگزار ی اين مجمع به شرح زير می باشدـ 

 مجمع فصلی همکاران دوره اول ابتدایی

 2411/  22/ 22روز پنج شنبه مورخ 

  



 جمهوری اسالمی ایران

 

 مدیریت آموزش وپرورش شهرستان سقز

 

 

  

           /                 /  

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 IT5818@medu.ir:   آدرس ايميل     -   https://sgh-kurd.medu.ir     :  آدرس سايت

  46114412: دورنگار 46114333: تلفن  –66836-44443کدپستی  – روبروی سالن شهیدکاظمی ورزش خیابان -سقز

 "سال تولید ، پشتیبانی ها  و مانع زدایی ها  " 
 

" 

 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 0:43تا  8ساعت پايه اول ؛ 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 33:43تا  33ساعت پايه دوم؛ 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 34:43تا  31ساعت پايه سوم؛ 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 32:43تا  34ساعت : چندپايه

 ابتدایی دوممجمع فصلی همکاران دوره 

 2411/  22/  21پنج شنبه مورخ 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 0:43تا  8ساعت پايه چهارم ؛ 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 33:43تا  33ساعت پايه پنجم؛ 

 در محل سالن اجتماعات گروه های آموزشی 34:43تا  31ساعت پايه ششم؛ 
 

 

                                                 
    


