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  33/35203/5701 :شماره                       

  28/10/1398 :تاريخ                                                                
        : وست يپ                                                               

  
  سال رونق توليد  1398سال  

  

  

  
  متوسطه دوم دورهدبيرستان هاي : به 
  ناحيه يك زنجانآموزش و پرورش  اداره: از 

   تجربي علوم آزمايشگاهي مسابقات دوره هجدهمين  :موضوع 

  
  سالمبا 
 دوره هجـدهمين  "در خصـوص   ،اداره كـل   26/10/98مـورخ   33/38781/5700به پيوست تصوير بخشـنامه شـماره    ؛احتراماً       

مقتضـي اسـت   . جهت اطالع و اقدام ارسـال مـي گـردد   "دبيران و دانش آموزان دوره دوم متوسطه  يآزمايشگاه مسابقات
    .مديران محترم نسبت به اطالع رساني مناسب و شركت حداكثري دبيران و دانش آموزان طبق مفاد بخشنامه اقدام نمايند

  
                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  رونوشت 
 دفتر مديريت جهت اطالع  -
 معاونت آموزش متوسطه  - 
  ارزيابي عملكرد / كارشناسي حراست  - 
 كارشناسي آموزش دوره دوم متوسطه  - 

  پژوهشسراي دكتر حسابي جهت اطالع  -
     33كارشناسي گروه هاي آموزشي متوسطه كد  -       

   كميته مستند سازي -  
 

              

  كميته بررسي بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري
  ناحيه يك زنجانآموزش و پرورش  اداره

      متوسطه دوم دبيرستان هاي دوره      :مجريان 
       مدير     :معاون / رئيس 

  غيردولتي/دولتي          :نوع آموزشگاه 
  /پسرانه/رانهدخت         : جنسيت 

  روستايي/شهري          :محل جغرافيايي 
      دارد      :اطالع رساني 

  دارد          :ضمائم 
  طرح رده بندي بخشنامه ها و دستورالعمل ها

  28/10/98   :اريخ تـ                      936-6   :رديف 
/  متوسطه نظري/  راهنمائي/  ابتدائي/ كليه /  غير دولتي/  دولتي :نوع آموزشگاه 

كانون / آزمايشگاه / كاردانش/ فني وحرفه اي /پيش دانشگاهي
  مجتمع هاي ورزشي/ فرهنگي وتربيتي

/ شهري  : محل جغرافيايي                 مختلط/  پسرانه /  دخترانه   :جنسيت 

 باسمه تعالي
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 اداره كل آموزش و پرورش استان ...

 پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي -موضوع: برگزاري اولين دوره جشنواره علمي
 

 با سالم و احترام

سند تحول بنیادین و  6-6 اهکاررو  6مفاد سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به ویژه راهبرد کالن  در اجرای

  8آموزان و معلمان برای حل مشکالت ملي و محلي )موضوع برنامه شماره پژوهشي دانش-های علميتقویت فعالیت

نیز به منظور توسعه و تنوع بخشي به جشنواره ها  ( و 27/1/98مورخ  9373زیرنظام راهبری و مدیریت به شماره بخشنامه 

از اقدام های ملي  4حرفه ای مندرج در بند  –دهای تخصصيو رقابت ها در زمینه ها و سطوح مختلف با مشارکت نها

شیوه نامه اولین دوره جشنواره ؛  به پیوست سند راهبردی کشور در امور نخبگان 1از راهبرد کالن  1راهبرد ملي 

  جهت اجرا، ابالغ مي گردد.پژوهشي و نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش سراهاي دانش آموزي -علمي

 

 عليرضا كمرئي

 معاون آموزش متوسطه

 

 

 كميته بررسي

 بخشنامه ها و دستورالعمل هاي اداري

 اعضاي شوراي معاونان جهت استحضار

 واحدهاي مجري:
روسای ابتدايی/مديركل/معاون آموزش متوسطه / معاون آموزش استان : 

 نش، فنی و حرفه ای و کاردادوره دوم متوسطه نظری ات دوره اول وادار

کارشناس  /اطالع رسانی/متوسطه، ابتدايی تكنولوژي و گروه هاي آموزشي/

 هااپژوهش سر

معاون آموزش  /مدير/ معاون آموزش متوسطه شهرستان،منطقه،ناحيه:

، فنی و حرفه ای و دوم متوسطه نظریاول و /كارشناس مسئول دوره  ابتدايی
ژوهش سرای دانش اطالع رسانی/پ// تکنولوژی و گروه هاي آموزشي کاردانش

 آموزی

 تمامی مدارس واحدهاي آموزشي:

 هماهنگ كننده در استان كميته مستندسازي

 8ص /2/16/98/420كد : 

 

 14ص/12/7/97/420كد: 
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