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  كميته بررسي                                    كل آموزش و پرورش استان ...... اداره :به
  بخشنامه هاودستور العملهاي اداري

  طكارشناس ذيرب -معاون - مديركلمجريان: 

  اول  و دوم متوسطه دورهاطالع رساني: 

   واحد هاي آموزشي:

  اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي از: 

   مراسم  روز آزمايشگاه   برگزاري  وضوع :م

  سالم عليكم
 

اهتمام به طراحي ، تجهيز و ساخت  "سند تحول بنيادين، - راهكار   نظر به اين كه با احترام،         
، به  تاكيد قرار داده است مورد "محيط تعليم و تربيت    «در تمام مدارس به عنوان  را مناسب آزمايشگاه

راهبري تجهيز آزمايشگاه ها، نظارت و ارزيابي آزمايشگاه هاي تجهيز شده و منظور پايش ، مديريت و 
فعاليت هاي آزمايشگاهي و تنوع بخشي به محيط هاي يادگيري در فرايند تعليم و تربيت رسمي   انجام

به نام » آبان «مستند به برنامه اجرايي سند تحول،  عمومي و در راستاي اجراي برنامه ابالغي 
يك برگ پوستر تهيه شده توسط دبيرخانه  به پيوست در داخل مدارس نام گذاري شده است. ز آزمايشگاهرو

جهت انتشاردركانال هاي درسي و فضاي مجازي و نصب در مدارس در صورت كشوري درس آزمايشگاه علوم 

آموزشي با واحدهاي  مديران دستور فرماييد، خواهشمند است  مي گردد.    ارسال حضور دانش آموزان

همكاري دبيران آزمايشگاه علوم ، زيست شناسي، فيزيك و شيمي نسبت به پيگيري و اجراي مطلوب برنامه مذكور با 
  در نظر گرفتن فعاليت هاي ذيل اقدامات الزم را معمول دارند.

:  برنامه هاي پيشنهادي 

  به دبير خانه؛ طراحي پوستر بومي گراميداشت روز آزمايشگاه در استان ها و ارسال  -
/   درج گراميداشــت روز آزمايشــگاه در وب ســايت اداره كــل اســتان هــا و وب ســايت منــاطق  

 مدارس؛

  جشنواره كشوري توليدات الكترونيكي و مجازي درس آزمايشگاه :  -
  توليدات در قالب  فيلم ، انيميشن و برنامه كاربردي تلفن همراه و ... باشند.      -

مگابايت باشد. فيلم و انيميشن  حداكثر حجم     -
باشد. اندرويد يا  –برنامه هاي كاربردي قابل نصب در يكي از محيط هاي ويندوز      -
باشند. وتوليدات  از كتاب آزمايشگاه       -
شركت دبيران و دانش آموزان در اين برنامه مجاز مي باشد.     -

 مي باشد./  /  حداكثر زمان ارسال اثرتا تاريخ      -
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  ساماندهي تجهيزات آزمايشگاه مدارس:   -
مطابق شيوه نامه پايش تجهيزات آزمايشگاهي (متعاقبا ارسال خواهد شد.)    

پويش ايمني :   -
  و  شبكه شاد؛آموزش نكات ايمني در مدارس و كانال هاي درسي دانش آموزان -
ــا تجه -     ــگاه (متعاقب ــي آزمايش ــه ايمن ــيوه نام ــق ش ــگاه طب ــاي آزمايش ــازي فض ــن س ــز و ايم ي

  ارسال خواهد شد.)
  مسابقه ساخت دست سازه ها :   -

  و دانش آموزان مجاز مي باشد.  شركت در مسابقه براي دبيران   -
  برگزاري مسابقه به صورت استاني خواهد بود.   -
و داوري آثار  به عهده استان ها مي باشد.تدوين شيوه نامه، زمان برگزاري    -
اولويت با دست سازه هاي خالقانه مي باشد.     -

  جشنواره ايده پردازي:   -
  باشند. 2و 1ايده هاي خالقانه در زمينه كتاب آزمايشگاه     -
  ارسال بهترين برداشت از پوستر ارسالي از دبير خانه؛  -
  كاريكاور و ... قابل ارسال مي باشند . ، نقاشي ايده ها در قالب متن،      -
  مي باشد. 30/9/99حداكثر زمان ارسال آثار     -

ــگاه   - ــري آزمايش ــه راهب ــه دبيرخان ــا ب ــتان ه ــط اس ــوق توس ــاي ف ــت ه ــراي فعالي ــتندات اج مس
  علوم تجربي ارسال گردد.

    آدرس پست الكترونيكي جهت ارسال آثار:  -
اداره كـــل آمـــوزش و پـــرورش -آدرس پســـتي دبيرخانـــه : اســـتان مركـــزي خيابـــان خـــرم  -

  اداره تكنولوژي وگروه هاي آموزشي متوسطه ؛-استان مركزي
    - -تماس:   دوشنبه و چهارشنبه . تلفن  روز هاي حضور  -  
  

    

    


