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در راستاي توسعه فرهنگ پژوهش در بین معلمان، مدیران و کارکنان آموزش و پرورش 
، به پیوست  28/4/1388به تاریخ  41/2654/900و پیرو نامه مستندسازي شده به شماره 

هاي ثبت اطالعات  به همراه کاربرگ »نامه اجرایی شانزدهمین برنامه معلم پژوهنده شیوه«
لطفاً مقرر فرمایید نسبت به . گردد ارسال می 1391 -92ل تحصیلی مورد نیاز جهت اجرا در سا

  :موارد ذیل اقدام مقتضی بعمل آید
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 . نظارت مطلوب بر برنامه اقدام نماید
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 .به دبیرخانه مرکزي ارسال نمایندCD فقط به همراه  30/7/1392
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