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  بسمه تعالی
  هفته پژوهشنحوه انتخاب برگزیدگان  راهنماي 

  1395سال  شوزارت آموزش و پروردر
 ،به انتخاب برگزیدگان هفته پژوهش مراسم هفته پژوهش در آموزش و پرورش، محورهاي مربوطهرچه باشکوه تر به منظور برگزاري 

  گردد: به شرح جدول زیر اعالم می
  

  هفته پژوهش برگزیدگان. عناوین 1جدول شماره 
  گستره اجرا  عنـــــوان  
  در سطح وزارت علوم و آموزش و پرورش  انتخاب پژوهشگران برتر  الف
 آموزش و پرورش در سطح وزارت  هاي برتر کارشناسی ارشد و دکتريهانتخاب پایان نام  ب
 در سطح وزارت آموزش و پرورش  1هاي پژوهشی برترانتخاب طرح  ج
 در سطح وزارت آموزش و پرورش  انتخاب معلمان پژوهنده (اقدام پژوهی) برتر  د

  در سطح وزارت آموزش و پرورش  انتخاب تجارب پژوهشی برتر گروه تحقیق و پژوهش استان  هـ
  

هاي پژوهشی ستادي در مورد هر یک از محورهاي فوق پژوهشگاه، معاونت پژوهشی ادارات کل آموزش و پرورش استانها و کمیته
  آورند. اقدامات زیر را به عمل می

  الف) پژوهشگر برگزیده:
گاه) جود در سایت پژوهشهر پژوهشکده/ معاونت پژوهشی استان/ کمیته ستادي براساس شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیده (مو

: علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، گانه 6هاي انتخاب یک نفر پژوهشگر برگزیده در هر یک از گروهنسبت به بررسی آثار و 
مندرج در آیین نامه جشنواره) اقدام  2کشاورزي و منابع طبیعی، دامپزشکی و هنر، به شرط احراز حدنصاب امتیاز مربوطه (جدول 

  نمایند. می
الزم است کلیه آثار و مستندات تأیید شده مکتوب به همراه پرسشنامه مکتوب و الکترونیکی تکمیل شده و خالصه فرم ارزیابی 

  افراد منتخب به پژوهشگاه ارسال شود. 
  هاي تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتري) برگزیدهدوره ب) پایان نامه

از محل اعتبارات پژوهشگاه/ معاونت پژوهشی دفاع و  31/6/95لغایت  1/7/94هاي برگزیده باید در فاصله زمانی . پایان نامه1
پژوهشی / کمیته با استفاده از نمون و پژوهشکده / معاونت  اداره کل آموزش و پرورش استان / کمیته ستادي حمایت شده باشند

  نماید. ها اقدام مییت پژوهشگاه)، نسبت به ارزشیابی و انتخاب گزارش طرحهاي ارزشیابی (موجود در سابرگ
پژوهشگاه / شوراي تحقیقات استان / کمیته و یا افراد متخصص در آن حوزه . هر پایان نامه به وسیله دو نفر عضو هیأت علمی 2

ابی اي که ارزشیزشیابان نباید راهنما و یا مشاور پایان نامهشود و میانگین دو امتیاز آنها، نمره نهایی گزارش خواهد بود (ارارزشیابی می
  کنند، باشند). می

همراه با دو نسخه گزارش چاپ شده هر ي برگزیده شده (جمعا دو عنوان) شناسی ارشد و یک پایان نامه دکتر. یک پایان نامه کار3
گزارش مذکور، طی نامه  word و pdfه لوح فشرده حاوي فایل هاي ارزشیابی به انضمام یک حلقها و همچنین کاربرگیک از پایان نامه

  شود. ، به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال می2رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان براساس تاریخ مندرج در جدول شماره 
  

                                                
  . منظور از برتر انتخاب موارد مربوط در گستره کشوري توسط ستاد هفته پژوهش است.  1
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  1هاي پژوهشی برگزیدهج) طرح
محل اعتبارات پژوهشگاه/ معاونت پژوهشی استان / از  31/6/95لغایت  1/7/94هاي پژوهشی باید در فاصله زمانی . طرح1

هاي با استفاده از نمون برگستادي / کمیته  استان معاونت پژوهشی ها،پژوهشکده شوراي پژوهشی .کمیته ستادي اجرا شده باشند
  نماید. ها اقدام نسبت به ارزشیابی گزارش طرح ارزشیابی (موجود در سایت پژوهشگاه)،

ر دستادي و یا افرادي که . هر گزارش پژوهشی به وسیله دو نفر عضو هیأت علمی پژوهشگاه / شوراي تحقیقات استان / کمیته 2
ح در اجراي طرمیانگین دو امتیاز آنها، نمره نهایی گزارش خواهد بود (ارزشیابان نباید  .شودمی مورد نظر تخصص دارند، ارزشیابیحوزه 

  باشند). ناظر یا همکار کنند، ارزشیابی می پژوهشی که
و همچنین طرح هر از گزارش چاپ شده  حداکثر دو طرح پژوهشی برگزیده به ترتیب امتیاز انتخاب و همراه با دو نسخه. 3
گزارش مذکور، طی نامه رسمی اداره کل آموزش و  word و pdfابی به انضمام یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل هاي ارزشیکاربرگ

  شود. ، به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال می2پرورش استان براساس تاریخ مندرج در جدول شماره 
  هاي برگزیده)د) معلمان پژوهنده برگزیده (اقدام پژوهی

 پژوهی برگزیده، مطابق دستورالعمل نوزدهمین دوره انتخاب معلم پژوهنده پیوست نامه شمارهارسال گزارشهاي اقدامانتخاب و 
  با رعایت زمانبندي و سهمیه ارسال شود.  20/10/1394 مورخ  19402

  هـ) انتخاب تجارب پژوهشی برتر اداره کل آموزش و پرورش استان
 گروه تحقیق و پژوهش استان تهیه و گزارش شوند. مور پژوهشی و ترجیحا در قالب فعالیت تجارب برتر استانی صرفا در زمینه ا .1

 31/6/95لغایت  1/7/94سازي فرایند پژوهش در محدوده زمانی تجارب باید نوآورانه بوده و در راستاي ارتقاي کیفیت و غنی .2
 بکار گرفته شده باشند. 

  راهنماي ارسال مدارك. 2جدول شماره 

  موضوع  ردیف
حداکثر تعداد 

  قابل ارسال
  مهلت ارسال  مدارك و مستندات مربوط

  2  انتخاب طرح پژوهشی  1
. اصل کاربرگ 2. دو نسخه چاپی از هر گزارش طرح پژوهشی 1

 PDF. یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل 3ارزیابی هر دور داور 
  گزارش Wordو 

30/7/95  

  1  انتخاب پایان نامه  2
. اصل کاربرگ ارزیابی هر 2. دو نسخه چاپی گزارش پایان نامه 1

  30/7/95  گزارش Wordو  PDF. یک حلقه لوح فشرده فایل 3دو داور 

  1  انتخاب پژوهشگر  3
پرسشنامه تکمیل شده انتخاب پژوهشگر به همراه فایل .1

. فایل عکس رنگی Word 2و  PDFالکترونیکی در قالب فایل 
  . مستندات مربوط 4. اخرین حکم کارگزینی 3پرسنلی پژوهشگر 

20/7/95  

  1  انتخاب تجارب پژوهشی برتر  4
یک نسخه گزارش مکتوب و فایل الکترونیکی از تجربه پژوهشی 
به انضمام عکس، یا فیلم یا نمودار یا هرگونه سند مبنی بر اجراي 

  فعالیت
30/7/95  

5  
پژوهنده (اقدام انتخاب معلم 

  پژوهی)
مطابق 
  30/7/95  نسخه الکترونیکی گزارش  سهمیه

  
 هاي چاپی گزارش طرح پژوهشی و پایان نامه نیازي به گالینگور ندارد.نسخه*

کند. به عنوان مثال: اصل مقاله چاپ هاي ذکر شده پژوهشگر را اثبات میمستندات مربوطه، سند یا اسنادي است که فعالیت **
شده در مجله، گزارش پژوهشی به انضمام گواهی اتمام طرح پژوهشی و اصل یا کپی برابر با اصل شده فرم قرارداد توسط مرجع ذیربط، 

  کتاب (ترجمه / تألیف) و ... 
                                                

  . منظور از برگزیده انتخاب موارد مربوط در سطح استان یا کمیته ستادي است.  1
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  تذکرات مهم: 

 موجود است. www.rie.irهاي مورد نیاز در وبگاه پژوهشگاه به آدرس کلیه اسناد، مدارك و فرم .1

به  مربوط«در سه بسته بندي مجزا به شرح زیر، صرفا از طریق پست پیشتاز و با قید مدارك و مستندات مربوط، .2
 اي هر بسته به آدرس زیر ارسال گردد. و ذکر محتو» هفته پژوهش

 برترواقدام پژوهی  تحت عنوان طرح و پایان نامه   5و 2، 1بندهاي  -

 تحت عنوان پژوهشگر برتر 3 بند -

  تحت عنوان تجارب پژوهشی برتر 4بند  -
 88311002با شماره تماس  3(جناب آقاي حکمتی)، بند  88311003با شماره تماس   5و2، 1سؤاالت خود را در مورد بندهاي 

  (جناب آقاي دکترحسینی بیدخت) مطرح فرمایید.  88311001با شماره تماس  4 پور) بندحسین(سرکارخانم 
  

عات آموزش و پرورش پژوهشگاه مطال - 6نیا (خسرو سابق) شماره  یخیابان شهید دهقان –خیابان ایرانشهر شمالی  –تهران 
  1584634818کد پستی  –مدیریت هماهنگی امور پژوهشی  –

  
  


