
 
شيوه نامه هزينه اعتبارات پژوهشي ادارات كل آموزش وپرورش استانها 

) 9/4/89مصوب كارگروه پژوهش (
 

مقدمه  
به منظور توسعه و تعميق فعاليت هاي پژوهشي شوراي تحقيقات ادارات كل آموزش و پرورش سراسر كشور، 

با توجه به قوانين ومقررات  بكارگيري بهينه منابع مالي، ايجاد تسهيالت و هموارسازي مسير پژوهش و
: پژوهشي، نحوه توزيع و مصرف اعتبارات پژوهشي مطابق با موارد زير ابالغ مي گردد 

: فعاليتهاي پژوهشي شامل) الف 
ـ اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب در شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان  1
وب شوراي تحقيقات ـ كمك به انجام پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و دكتري مص 2
ـ پرداخت حق التحيق به اقدام پژوهي معلمان با تأييد شوراي تحقيقات  3

: فعاليت هاي پشتيباني پژوهش شامل ) ب 
ـ پرداخت هزينه هاي مربوط به تشكيل و توسعه كميته هاي پژوهشي مناطق و شهرستانها  1
ي، شوراي تحقيقات، كميسيون ـ پرداخت هزينه هاي مربوط به تشكيل جلسات كانون هاي پژوهش 2

تخصصي و ساير جلسات مربوط به فعاليت هاي پژوهشي 
ـ خريد مواد و ملزومات مصرفي، بازديدها و انتشارات  3
ـ اجراي برنامه ها و ساير فعاليت هاي معلم پژوهنده از جمله ارزشيابي طرح هاي معلم پژوهنده و  4

برگزاري همايش در اين خصوص 
حمايت مالي و معنوي از معلمان (مان مؤلف كه تأليفات آنها در حوزه تعليم وتربيت استـ تقدير از معل 5

) مؤلف با تصويب شوراي تحقيقات
ـ اهداي جايزه و تقدير از معلمان پژوهنده برتر، دانش آموزان پژوهنده و پژوهشگران برگزيده  6
راحي، ايجاد و نگهداري سايت ها و ـ تهيه منابع، كتب، مجالت، نرم افزارهاي مورد نياز پژوهشي، ط 7

اشتراك بانك هاي اطالعاتي 
ـ نشر وتوليد كتاب، نشريه هاي پژوهشي و توليد ابزارهاي اطالع رساني در راستاي پژوهش و تعليم و  8

تربيت 
شامل همايش معلم پژوهنده، جلسات كاربست يافته (ـ برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي پژوهشي 9

...) راخوان هاي مورد نظر شوراي تحقيقات استان وهاي پژوهش، ف
ـ پرداخت حق التحقيق داوري و ارزيابي پايان نامه ها، طرح ها و مقاله هاي پژوهشي  10
ـ برگزاري دوره هاي آموزش پژوهش و كارگاه هاي پژوهشي  11
ي معتبر علمي و ـ پرداخت حق التحقيق به معلمان توليد كننده مقاالت در مجالت و فصلنامه ها 12

همايش ها و كنفرانس هاي علمي با تأييد شوراي تحقيقات 



ـ پرداخت حق التحقيق به اعضاي كميته ي كاربست و دبيرخانه طرح معلم پژوهنده  13
ـ پرداخت حق التحقيق رابطان تحقيقات ار محل اعتبارات پژوهشي  14
 پژوهشي، بخشي از فعاليتهاي مورد نياز  ـ شوراي تحقيقات مي تواند از طريق عقد قر ارداد خدمات 15

. حوزه ي تحقيقات را انجام دهد
ـ حفظ و نگهداري اعتبارات پژوهشي براي سال آتي  16
. ـ پرداخت ها در قالب حق التحقيق صورت گيرد 17
. ـ عقد قرارداد با معلمان، دبيران وكاركنان آموزش و پرورش بالمانع است 18
ابالغ شوند كه امكان انجام فعاليت هايي از جمله خريد مواد  6هشي در فصل ـ بخشي از اعتبارات پژو 19

. وجود داشته باشد... وملزومات مصرفي، بازديدها و انتشارات و
ـ دبيرخانه شوراي تحقيقات مي تواند درآمدهاي اختصاصي خود را جهت پيشبرد امور پژوهشي با نظر  20

. شوراي حقيقات استان هزينه نمايد
 

تخصيص اعتبارات پژوهشي بستگي به ارزشيابي عملكرد فعاليتهاي علمي پژوهشي ساالنه استانها )  1 تبصره
دارد، اين ارزشيابي توسط شوراي سياستگزاري تحقيقات وبا همكاري پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

. انجام مي شود
 راي تحقيقات استان تعيين سقف اعتبارات مصوب طرح هاي پژوهشي در استانها بانظر شو)  2تبصره 

. مي شود
هر ساله كيفيت تعدادي از طرح هاي پژوهشي هر استان توسط شوراي سياستگزاري تحقيقات )  3تبصره 

. ارزيابي خواهدشد
 ن تخصيص بودجه به استان كاربست پژوهش هاي داراي كيفيت يكي از شاخص مهم ميزا)  4تبصره 

. مي باشد
 

: در سه محور كلي پيشنهاد مي شود موارد فوق 
ـ فعاليت هاي پژوهشي  1
ـ آموزش پژوهش و همايش هاي علمي  2
 .ـ فعاليت هاي پشتيباني؛ دسته بندي گردد 3و 
 
 

گذاري تحقيقات دبيرخانه شوراي سياست
 


