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 ۲۷در كارگروه شيوه هاي تعميق و تقويت نظام پژوهش ، نوآوري و فن آوري اجالس 

 
           Uارجمندهمكار ،U  

 
همراه ساير مكتوب و به ،به مؤلفه هاي ذيل  با توجهرا سال گذشته  ۳در خود لطفاً گزارش     

 .ارائه فرمائيد ۲۷در كار گروه اجالس ...)  مودار،جدول،ن ،فيلم ،عكس ،فراواني(مستندات 
 
 گسترش فرهنگ پژوهش   •
ريزي و اقدامات انجام شده در زمينه بررسي، شناسائي و طرح مسائل و مشـكالت  برنامه  •

 پژوهشي منطقه 
 پژوهش  هاي آموزش  نيازسنجي و ارائه عناوين ضروري جهت دوره •
هـاي علمـي و تخصصـي در زمينـه توسـعه  ها، كارگاه ها و دوره بيني و اجراي همايش پيش •

 كمي و كيفي پژوهش
هـاي تحقيقـاتي مصـوب و پايـان  تهيه و تنظيم بانك اطالعاتي در زمينه عنـاوين و نتـايج طرح •

 هاي تحصيلي نامه
 هاي پژوهشي مبتكرانه و خالق  ريزي و اجراي فعاليت برنامه •
 رب ارزنده در زمينه بكارگيري فناوري نوين در فعاليت هاي پژوهشي در منطقهتجا •
 هاي پژوهشي هاي مفيد معلمان و همكاران در زمينه مستندسازي تجربه •
 آموزان پژوهشگر اقدامات درخصوص  تشويق و تقدير از همكاران ، معلمان و دانش •
چكيـده مقالـه، گاهنامـه ،چـاپ هـاي پژوهشـي درقالـب پيـام،  ها و طرح انتشارنتايج فعاليت •

تي، تبليغـاعكس،پوستر،نمايشـگاه،تابلو فيلم،(اي استفاده ازچند رسانهبا...خالصه مقاالت و
 .)..انديشي ،همايش،كارگاه آموزشي، هاي هم نشست

منــد بــه پــژوهش بــه منظــور حــل  شناســائي وجلــب مشــاركت نيروهــاي متخصــص و عالقه •
 هاي آموزشي و پرورشي  اي و بهبود كيفيت فعاليت مسائل منطقه

 حوزه پژوهش در منطقه، شهرستان واستان با ساير نهادها و مراكز فعال  درايجاد ارتباط  •
ــترش  • ــعه و گس ــز، توس ــت تجهي ــدام درجه ــدمات الزم واق ــه مق ــدهاي  ICTو ITتهي در واح

 هاي الزم در اين خصوص آموزشي تابعه و پشتيباني
هــاي   جهــت بهبــود مهارتهمجــوار دروهش در مــدارس همــدوره و هاي پــژ تشــكيل هســته •

 پژوهشي معلمان و كاركنان 
هاي  گيري هـاي پژوهشـي در تصـميم بهره برداري ،اشاعه و توسعه كاربسـت  نتـايج طـرح  •

 آموزشي و پرورشي و كاهش و حذف موانع  موجود در اين زمينه
 ...........ساير موارد •

 
 و پرورشدبيرخانه شوراي سياست گذاري تحقيقات وزارت آموزش  


