باسمه تعالی
برنامه همایش کشوری دبیرخانه های دروس (فلسفه و منطق) و ( جشنواره الگوهای برتر تدریس بخش مقاالت علمی) مستقر در استان قـــم در سال تحصیلی 6971-79
77 – 70
هماهنگی برنامه های دبیرخانه فلسفه و منطق

پذیرش سرگروه های دروس (فلسفه و منطق) و (منتخبین مقاالت علمی جشنواره تدریس) در خانه معلم شماره یک از ساعت 00

جمعه71/61/22

شـنبه
یکشـنبه

71/61/22

 0/00-0کلیپ
حضرت معصومه(س)
-----0/70 – 0/00
مجری

0/75 – 0/70
قرائت قرآن

0/۳0 – 0/75
سرود جمهوری
اسالمی ایران

0/۳5 – 0/۳0
مجری

(سالن آموزش)

0/00-0/۳5
کلیــپ
(گزارش سالیانه گروه
های آموزشی استان)

5/00 – 0/00
خیر مقدم توسط
جناب آقای یاری
معاونت محترم
آموزش متوسطه
استان قم

5/05 – 5/00
کلیــپ
(معرفی استان قم )

5/05 – 5/05
سخنرانی توسط جناب
آقای شیرزادی کارشناس
مسئول محترم گروه های
آموزشی متوسطه وزارت

00/05 – 5/05
آشنایی با مرکز کامپیوتری
علوم اسالمی نور
(سالن آموزش)

07 – 00/05
کارگاه آموزشی با عنوان
بررسی منطق دهم
توسط دکتر انواری
(سالن آموزش)
07 – 00/05
کارگاه آموزشی منتخبین مقاالت علمی
با عنوان مقاله های کاربردی و کارآمد،
کوتاه و فشرده

(سالن کنفرانس )0
05/05 – 00
کارگاه آموزشی با عنوان بررسی فلسفه یازدهم
(آقای دکتر فنایی اشکوری)

میان وعده

02 – 05/۳0
کارگاه آموزشی با عنوان بررسی فلسفه یازدهم
(آقای دکتر فنایی اشکوری)

(سالن کنفرانس )7

(سالن کنفرانس )7

05/05 – 00
ارائه مقاالت توسط سه نفراز همکاران

02 – 05/۳0
کارگاه آموزشی با عنوان.....

میان وعده

5/۳0-0/05
بازدید از کتابخانه
آیت ا ...مرعشی نجفی (ره)

5/۳0-0/05
بازدید از گنبد سبز و
بیت امام خمینی(ره)

میان وعده

(مقاالت علمی)

(سالن کنفرانس )0

قــم گردی
حرم مطهر– جمکران

(سالن کنفرانس )0

(فلسفه و منطق)

(مقاالت علمی)

(فلسفه و منطق)

71/61/29

(مقاالت علمی)

(فلسفه و منطق)

(سالن کنفرانس )0

5/۳0-0/05
بازدید از کتابخانه
آیت ا ...مرعشی نجفی (ره)

5/۳0-0/05
بازدید از گنبد سبز و
بیت امام خمینی(ره)

میان وعده

07 – 00
سخنرانی دکتر اعتصام

ناهار

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

از دفتر تالیف (سالن آموزش)

07 – 00
ارائه مقاالت توسط سه نفراز همکاران

ناهار

(سالن کنفرانس )0

آدرس خانه معلم شماره  6قـم  :خیابان لواسانی (ساحلی)  ،بعد از پل شهید رجایی  ،جنب دادسرا  ،بین کوچه  ۳و  ، 5مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان استان قم ----تلفن 075۳2202520 :

------------------------------------------------------------------------------------همکاران محترم در زمان اقامت در استان قم می توانند جهت هماهنگی با شماره  05050500050تماس حاصل فرمایند.

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

