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 با سمه تعالی

 آموزش و پرورش شهرستان قرآني استهبان ـ قطب علوم آزمايشگاهي استان فارس مديريت:از

 مدارس و پژوهش سراهاي استان فارس كليهبه:

 مراسم روز آزمايشگاه برگزاريموضوع:
 با سالم و احترام

 تاي اجرايضمن عرض تبريك به مناسبت ميالد پيامبر اعظم)ص( و امام جعفر صادق)ع(، در راس

زير نظام راهبري و مديريت و با توجه به نقش مهم فعاليت هاي  از 52رديف  ٨-١راهكار 

ست. انامگذاري گرديده  روز آزمايشگاه در مدارسبه عنوان  آبان ١١ آزمايشگاهي در امر آموزش

 انجام فعاليت هاي آزمايشگاهي عالوه بر تثبيت يادگيري وافزايش ميزان ماندگاري مفاهيم

رفته گموخته شده ، به كسب مهارتهايي منجر مي گردد كه در زندگي روزمره مورد استفاده قرار آ

اي در همين راستا پژوهش سر .و زمينه هاي نوآوري و خالقيت دانش آموزان را فراهم مي سازد

ل كنظارت اداره باقرالعلوم)ع( شهرستان استهبان ـ قطب علوم آزمايشگاهي استان فارس ـ با 

 د:برنامه هاي پيشنهادي هفته آزمايشگاه را به شرح ذيل اعالم مي دار و پرورش فارس آموزش

 . طراحي پوستر روز آزمايشگاه و ارسال در گروه هاي مجازي دانش آموزان١

ه ب. شركت در جشنواره الكترونيكي دبيرخانه كشوري علوم آزمايشگاهي )شيوه نامه و پوستر 2

 پيوست ارسال مي گردد(

 ش نكات ايمني به دانش آموزان در قالب وبينارهاي آموزشي)ويژه متوسطه دوم(. آموز3
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اي . انجام آزمايش كتاب هاي درسي در آزمايشگاه مدارس و پژوهش سراها و ارسال در گروه ه4

 مجازي دانش آموزان

 موزان. اطالع رساني و ارسال بخشنامه مسابقه استاني توليد محتواي الكترونيكي ويژه دانش آ5

 دوره دوم ابتدايي و متوسطه اول )شيوه نامه به پيوست ارسال مي گردد(

ر . انجام آزمايش هاي جذاب و خانگي توسط دانش آموزان مانند ابرحباب، رنگين كمان، خمي6

 گروه هاي مجازي دانش آموزاناساليم و ...و ارسال در 

 . برپايي نمايشگاه منطقه اي)مجازي( از دست ساخته هاي دانش آموزان7

 . تهيه و تدوين نشريه الكترونيكي و ارسال به گروه هاي مجازي دانش آموزان٨

 2و  ١. تجربيات خالقانه در زمينه انجام آزمايش هاي كتاب علوم تجربي 9

رس و پژوهش سراهاي دانش آموزي با همكاري گروه هاي شايسته است مديران محترم مدا

آموزشي دروس شيمي، فيزيك، زيست شناسي، زمين شناسي و آزمايشگاه علوم تا حد امكان 

 نسبت به برگزاري برنامه ها و گراميداشت اين روز اقدام فرمايند.

انش دپژوهش سراي مستندات انجام فعاليت هاي پيشنهادي تا پايان آبان ماه به پيام رسان ايتا 

از پژوهش  ارسال گردد. ٠99٠5474256آموزي باقرالعلوم)ع( شهرستان استهبان به شماره  

 سراهاي فعال تقدير به عمل مي آيد.
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 آور موسی
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