
 

 �🔴� غربی آذربایجان استان انگلیسی زبان معلمان زشیآمو-علمی انجمن در عضویت مورد در مهم ي اطالعیه �🔴�

 

 شوراي اعضاي ي وقفه بی پیگیري و تالش ،95 اردیبهشت در عمومی مجمع اولین برگزاري از پس برسانیم اطالع به مفتخریم

 اي پاره و انجمن براي بانکی ي ویژه حساب انداختن جریان به و انجمن ثبت به مربوط کارهاي انجام جهت در  انجمن مرکزي

 .نماید می اقدام عضوگیري رسماًبراي انجمن و نشست بار به دیگر مقدمات

 

 

 فهرست مطالب:

 1          اهداف انجمن

 2      شد؟ خواهند برخوردار مزایایی چه از انجمن اعضاي

 3         انجمن در عضویت ي نحوه

 4          عضویت فرم

 5        خودپرداز با واریز رسید ي نمونه

 5         بانکی واریز فیش ي نمونه

 6          انجمن ارتباطی پلهاي

  



 

 ۱ 

 اهداف انجمن

 

 : شودمی تشکیل زیر هايهدف به نیل منظور به انجمن �🔶�

 ایران، اسالمی جمهوري مقدس نظام عالیه اهداف به رسیدن براي انگلیسی زبان دبیران بین هماهنگی و وحدت تحکیم و ایجاد ◀

 . پژوهشی و آموزشی زمینه در

 ترینازهت با انگلیسی زبان دبیران کردن آشنا و انگلیسی زبان دبیران اطالعات و دانش سطح بردن باال جهت در کوشش ◀

 . پژوهشی امر در شرکت براي دبیران ترغیب و تشویق و آموزشی هايروش

 سایر و هادانشگاه استان، پژوهش و آموزش سازمان با. . .  علمی -مشورتی نقش ایفاي و بیشتر ارتباط و همکاري زمینه ایجاد ◀

 رساندن ثمر به و پیشبرد در نحوي به که علمی هايانجمن سایر و کشور خارج و داخل علمی مؤسسات و هاسازمان ها،اداره

 .مؤثرند انجمن اهداف

 حراست رايب احتمالی تخلفات از پیشگیري جهت در آنان راهنمایی و ارشاد و انگلیسی زبان دبیران از منطقی و اصلی حمایت ◀

 . معلمی شغل قداست از

 . موضوعه مقررات و قوانین رعایت با اعضاء علمی نیازهاي رفع جهت الزم هايزمینه آوردن فراهم ◀

 مینارهايس و گردهمایی برگزاري یا تشکیل در همکاري و هاجزوه و هاخبرنامه و علمی هاينشریه و کتب انتشار و تدوین تهیه، ◀

 . آموزاندانش و دبیران براي مدت کوتاه هايدوره و آموزشی و علمی

 پیشبرد در ايبرجسته خدمات نحوي به که فعال و ممتاز و کسوتپیش انگلیسی زبان دبیران از قدردانی و تجلیل بزرگداشت، ◀

 . اندداده انجام انگلیسی زبان آموزش و انجمن هايهدف

 یلی،تحص راهنماي دبستان، و آمادگی دوره از اعم تحصیلی مختلف مقاطع در انتفاعی غیر مدارس اداره  و اندازيراه و تاسیس ◀

 .کشور آموزشی جدید نظام رعایت با دانشگاهیپیش و هنرستان متوسطه،

 . ارجهخ زبان آموزش آموزشگاههاي تاسیس و آزاد علمی آموزشگاههاي ایجاد و کنکور آمادگی و تقویتی کالسهاي نمودن دایر ◀

 و امکانات تدارك و تهیه و رفاهی و پرورشی و آموزشی فعالیتهاي انجام جهت مناسب فضاهاي ساز و ساخت و خرید و اجاره ◀

 .غیره و آموزشی تکنولوژي و آموزشی کمک وسایل قبیل از آموزشی ضروري تجهیزات

 

 

  

  



 

 ۲ 

 شد؟ خواهند برخوردار مزایایی چه از انجمن اعضاي

 طی ،پرورش و آموزش تعالی و پیشرفت در فرهنگیان مشارکت جهت الزم اجرایی هاي سازوکار آوردن فراهم ضرورت به توجه با

 و علمی هاي انجمن در عضویت ترغیب و تشویق جهت که شد تقاضا وزارت عالی مقام از 20/9/94-308817/180 شماره نامه

 مدارس به فرهنگیان اعزام«و ،»معلمان بندي رتبه« ،»ساالنه ارزشیابی« ،»نمونه معلم انتخاب«  هاي شاخص در ،معلمان آموزشی

 در وعموض شدن عملیاتی  ،دستور وحسب فرمودند  ابالغ امر را مراتب ،موافقت ضمن که ،شود منظور الزم امتیاز» کشور از خارج

 .است اقدام دست در ذیربط هاي حوزه

  .داراي امتیاز می باشد 94-95ضویت در انجمن در فرم ارزشیابی عاینکه توضیح 



 

 ۳ 

 انجمن در عضویت ي نحوه

 

 :رسانندب انجمن دفتر به زیر روشهاي از یکی به شده ذکر مدارك همراه به را آن فوق فرم تکمیل از پس توانند می عالقمندان �🔶�

 .دهند تحویل درسی گروههاي به استان پرورش و آموزش کل ي اداره در �🔸�

 etawa.ir@gmail.com :دنماین ارسال انجمن ایمیل آدرس به و اسکن را شده خواسته مدارك و شده تکمیل فرم�🔸�

 در زیر هاي ID از یکی به و) کیلوبایت 200 حجم حداکثر با کدام هر( کرده اسکن را شده خواسته مدارك و شده تکمیل فرم�🔸�

 .نمایند ارسال) فشرده فایل یک صورت به ترجیحاٌ یا و فایل صورت به فقط( تلگرام

@EnglishClub_1 

@M52578290mm 

 

 )تومان هزار 30( عضویت حق واریز جهت انجمن حساب شماره �🔸�

01  107  2007  5007 

 ملی بانک نزد

 فیش و ندنمای اقدام خود بانکی کارت با خودپرداز با پرداخت یا و بانک در حضوري پرداخت صورت دو به توانند می متقاضیان که

 .نمایند فرم در شده ذکر مدارك ي ضمیمه را واریز رسید یا
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  خودپرداز با واریز رسید ي نمونه

  بانکی واریز فیش ي نمونه    
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 :نجمنا با ارتباط راههاي

 

Weblog: 

http://etawa.blog.ir 

 

Email 

etawa.ir@gmail.com 

 

Telegram Channel: 

http://telegram.me/etawa_ir 

 

Admin ID: @M52578290mm 

Admin ID: @EnglishClub_1 
 

http://telegram.me/etawa_ir

