
یسررب ھتیمك 

یرادا یاھ  لمعلاروتسد  اھ و  ھمانشخب 

هرادا / ھطسوتم شزومآ  تنواعم   : یرجم یاھدحاو 
ھطسوتم یشزومآ  یاھ  هورگ  یژولونكت و 

نواعم / مرتحم سیئر  / ریدم / ھقطنم / ھیحان / ناتسرھش
طوبرم سانشراك  (/ ھطسوتم  ) یشزومآ

طبر یذ   : یشزومآ یاھدحاو 

یزاسدنتسم ھتیمك  ناتسارد  هدننك  گنھامھ            

هقطنم هیحان / ناتسرهش / شرورپ  شزومآ و  مرتحم  سیئر  ریدم /

يداینب و ياه  لولس  يروشک  تاقباسم  هرود  نیموس  همان  هویش  : عوضوم
يزومآ شناد  ياهارس  شهوژپ  یتخاسزاب  یکشزپ 

 

مارتحا مالس و  اب 

هب یـشهوژپ  یملع  تامدخ  هئارا  يربهار  تیریدـم و  ناونع  اب    8 تیلاعف 3 ـ  يارجا  ياتـسار  رد     
همانرب 25 لیذ  يزومآ  شناد  ياهارـس  شهوژپ  رد  هطـسوتم ) ییادتبا و   ) اه هرود  لک  نازومآ  شناد 

حطـس رد  نآ  گنهرف  هعـسوت  روحم و  شهوژپ  شزومآ  تیوقت  يارب  مزال  ياـهراک  زاـس و  یحارط 
شزومآ لک  هرادا  لاس 1399  یغالبا  همانرب  یبایشزرا  شهوژپ و  ماظن  ریز  زا  سرد  سالک  هسردم و 

دانتسا هب  و  خروم 1399/04/16 ؛ همانشخب 3700/123971/102  عوضوم  نالیگ  ناتسا  شرورپ  و 
هب زربـلا ، ناتـسا  شرورپ  شزومآ و  لـک  هرادا  خروم 99/11/02  هرامش 2400/21246/34  همان 

شهوژپ یتخاسزاب  یکشزپ  يداینب و  ياه  لولس  يروشک  تاقباسم  هرود  نیموس  همان  هویش  تسویپ 
هب روکذم  همان  هویش  دییامرف  روتسد  تسا  یضتقم  ددرگ . یم  غالبا  ارجا ، تهج  يزومآ  شناد  ياهارس 

. ددرگ لاسرا  هطسوتم  مود  هرود  هطسوتم و  لوا  هرود  ییادتبا ، مود  هرود  سرادم 

یتمحر  دمحم 
نالیگ ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  ریدم 

یقالخا رباج  فرط :  زا 
هطسوتم شزومآ  نواعم 

یلاعت  3700/137241/303هرامش :همساب 
1399/11/07خیرات :

 4184983111 یتسپ :  دک  نالیگ -  ناتسا  شرورپ  شزومآ و  لک  هرادا  - گنهرف نادیم  تشر - 

guilan.medu.ir تیاس :  بو    - 33329851 سکف :   33329082-4: نفلت


	مدیر/ رئیس محترم آموزش و پرورش شهرستان/ ناحیه/ منطقه
	كمیته بررسی
	بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری

	موضوع:شیوه نامه سومین دوره مسابقات كشوری سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی پژوهش سراهای دانش آموزی
	واحدهای مجری :معاونت آموزش متوسطه/اداره تكنولوژی و گروه های آموزشی متوسطه
	شهرستان/ناحیه/منطقه/مدیر/رئیس محترم/معاون آموزشی (متوسطه)/كارشناس مربوط
	واحدهای آموزشی :ذی ربط
	هماهنگ كننده دراستان كمیته مستندسازی

	با سلام و احترام
	در راستای اجرای فعالیت 3 ـ 8  با عنوان مدیریت و راهبری ارائه خدمات علمی پژوهشی به دانش آموزان كل دوره ها (ابتدایی و متوسطه) در پژوهش سراهای دانش آموزی ذیل برنامه 25 طراحی ساز و كارهای لازم برای تقویت آموزش پژوهش محور و توسعه فرهنگ آن در سطح مدرسه و كلاس درس از زیر نظام پژوهش و ارزشیابی برنامه ابلاغی سال 1399 اداره كل آموزش و پرورش استان گیلان موضوع بخشنامه 3700/123971/102 مورخ 1399/04/16؛ و به استناد نامه شماره 2400/21246/34 مورخ 99/11/02 اداره كل آموزش و پرورش استان البرز، به پیوست شیوه نامه سومین دوره مسابقات كشوری سلول های بنیادی و پزشكی بازساختی پژوهش سراهای دانش آموزی جهت اجرا، ابلاغ می گردد. مقتضی است دستور فرمایید شیوه نامه مذکور به مدارس دوره دوم ابتدایی، دوره اول متوسطه و دوره دوم متوسطه ارسال گردد.


