
 

 ٤ از ١ صفحه
 

  يباسمه تعال

 ستاد يپژوهش هاي كميته / ها استان هبهفته پژوهش  يبرگزار يبرا يشنهاديبرنامه پ

  

 عنوان

 ييسطوح اجرا

 يآموزش مراكز منطقه استان 
آموزان و معلمان پژوهنده  معلمان و دانشو ، دانشجيشگاه از آثار پژوهشگران فرهنگينما يبرگزار. 1

 برتر
√ √  

 يپژوهش يه دستاوردهايو ارا ياستان و ارشاد اسالم هاي دانشگاه يگاه استانشيحضور در نما.2

 انيمعلمان و فرهنگو آموزان، دانشج قات استان، دانشيتحق يشورا
√ √  

د در يلم، اساليق فيآن از طر سالهو عملكرد چند  يپژوهش يها تهيقات، كميتحق يشورا يمعرف.3

 يآموزش يغرفه آموزش و پرورش و واحدها
√ √ √ 

 مؤسساتو  ها نمايشگاهان از يآموزان و فرهنگ معلمان، دانشو د دانشجيبازد يبرا يزير برنامه. 4

 يپژوهش
√ √ √ 

  √ √ شگاهيمراجعه كنندگان نما يبرا يبه اطالعات علم ينه دسترسيفراهم آوردن زم. 5

 يها ن بافتهيآخر و يپژوهش يها تهيقات و كميتحق يشورا يها تينشر و ارسال بروشور فعال. 6

 يپژوهش
√ √ √ 

 √ √ √ شگاه كتاب در طول هفته پژوهش باالخص از معلمان مؤلف نمونه استانينما يبرگزار. 7

  √ √ مناطق يپژوهش يها تهيك از كميدر استان و هر  ي، پژوهشيعلم دستاوردهايشگاه ينما يبرگزار. 8

   √ نامه به مناسبت هفته پژوهش ژهيانتشار و. 9

 √ √ √ آذرماه كاركنان يش حقوقيو ف يادار يها نامه  در سربرگ يقاتيتحق يدرج شعارها. 10

و  يدانشگاه شيقات استان به مدارس متوسطه، پيتحق يشورا ياعزام اعضا يبرا يزير برنامه. 11

 اشاعه فرهنگ پژوهش يبرا يو سخنران تربيت معلممراكز 
√ √ √ 

  √ √ هفته پژوهش يگان در طول برگزاريرا يسانر و اطالع يه خدمات پژوهشيارا. 12

  √ √ هفته پژوهش يها از مردم و مسئوالن استان و منطقه در مورد برنامه ينظرسنج. 13

 
 



 

 ٤ از ٢ صفحه
 

 ستاد يپژوهش هاي كميته / ها استان هبهفته پژوهش  يبرگزار يبرا يشنهاديبرنامه پ

 عنوان

 ييسطوح اجرا

 منطقه استان
مراكز 

 يآموزش

 √ √ √ يآموزان و معلمان و كارشناسان ادار معلمان، دانشو دانشج يمسابقه پژوهش برا يرگزارب. 14

ژوهش و پ سانس و باالتر به منظور توسعه و اشاعه فرهنگ يل پرسنل فوق ييگردهما يبرگزار. 15

 پژوهش انگيزي
√   

   √ يزگرد پژوهشيل ميمركز استان به منظور تشك يمايحضور در صدا و س. 16

   √ مايقات در صدا و سيتحق يشورا يپژوهش يها تيانعكاس فعال. 17

  √ √ سازمان و منطقه در روز پژوهش  يادار يل شورايتشك. 18

 يدر محورها يپژوهش يشياند  مناطق تابع جهت هم يپژوهش يها تهيكم ياعضا ييگردهما. 19

 )كاربرستآموزش، پژوهش، اشاعه و (
√   

 يشورا يبا حضور اعضا يآموز و دانش يي، اجتماعات دانشجويا منطقه  ،يستانش ايهما ييبرپا. 20

 قاتيتحق
√ √ √ 

ت يريدر حوزه مد يقاتيتحق يها افتهيه يو ارا يآموزش يران واحدهايمد يپژوهش يشياند هم. 21

 يآموزش
√ √  

  √ √ مناطق يپژوهش يها تهيقات و كميتحق يشورا يجلسات پرسش و پاسخ با اعضا يبرگزار. 22

   √ استان يياجرا هاي دستگاهقات يتحق يقات استان با شورايتحق يجلسات مشترك شورا يبرگزار. 23

معلمان محقق برتر و و از پژوهشگران برتر، معلمان پژوهنده برتر و دانشج يق و قدردانيتشو. 24

 آموزان پژوهنده برتر دانش
√ √ √ 

 يو توسعه فرهنگ پژوهش برا يرسان به منظور اطالع ينه پژوهشيهايي با زم ع تراكتيه و توزيته. 25

 يآموزش يواحدها
√ √ √ 

   √ يجهت پخش در شبكه استان يونيزيزر تلويه تيته. 26

از  يساختمان سازمان و بعض يو نصب در جلو ينه پژوهشيه و نصب بيل برد مناسب با زميته. 27

 ن شهرياديم
√   



 

 ٤ از ٣ صفحه
 

  هاي پژوهشي ستاد كميته /ها  استان هبگزاري هفته پژوهش برنامه پيشنهادي براي بر
 

  

 عنوان

 ييسطوح اجرا

 منطقه استان
مراكز 

 يآموزش

   √ يآموزش يه واحدهاينامه هفته پژوهش در ماهنامه سازمان و ارسال آن به كل ژهيچاپ و. 28

   √ تابع يپژوهش يها تهيو ارسال آن به كم يزيه پالكارد آويته. 29

نه و ارسال آن به ين زميمخصوص در ا يه بروشورهايبرنامه معلم پژوهنده و ته  يعرفم. 30

 تابع يآموزش يمناطق واحدها
√ √ √ 

  √ √ يپژوهش يها تهيو ارسال آن به كم يقاتين تحقياز كتب و فهرست عناو يستيه ليته.31

آن به  و ارسال يشنهاده پژوهشيه پيته يدر خصوص چگونگ يآموزش CDك يه يته. 32

 تابع يپژوهش يها تهيكم
√ √  

در طول هفته پژوهش در سالن اجتماعات سازمان،  يقاتيتحق يها افتهيه يش ارايهما. 33

 قين مرتبط با موضوع تحقيمنطقه و دعوت از مدعو
√ √  

 يكه با شورا ها دانشگاه يأت علميه يقات، اعضايتحق يفعال شورا يل از اعضايتجل. 34

 مناطق يپژوهش يها تهيفعال كم يدارند و اعضا يقات همكاريتحق
√   

وزارت كه  يو منابع انسان يمصوب دفتر ارتقاء علم يپژوهش يآموزش يها دوره يبرگزار. 35

 .باشند قابل اجراء يوه استانيبه ش
√   

و  CDهاي انجام يافته به صورت كتابچه يا   هاي تحقيقاتي پژوهش تدوين و ارسال چكيده. 36

 هاي پژوهشي تابع ها به كميته نارسال آ
√   

آموزان  به صدا درآوردن زنگ پژوهش، صحبت مدير و معلمان مراكز آموزشي براي دانش. 37

 آموزان در صورت امكان هاي پژوهشي براي دانش در خصوص اهميت پژوهش و پخش فيلم
  √ 

ها و  به فعاليتهاي پژوهشي تابع و اشاره  تهيه شناسنامه شوراي تحقيقات و كميته. 38

 عملكردهاي انجام يافته 
√ √  



 

 ٤ از ٤ صفحه
 

انديشي  ريزي استان و شوراي تحقيقات جهت هم برگزاري نشست مشترك كميته برنامه. 39

 )ريزي پژوهش و برنامه(پژوهشي با محور 
√   

فراخوان مقاله در محورهاي نوآوري و شكوفايي در آموزش و پرورش و تقدير از . 40

 ترهاي بر صاحبان مقاله
√ √  

 √ √ √ رساني مناسب براي برگزاري هفته پژوهش در آموزش و پرورش اطالع.41

  √ √ ها و مناطق و نظرات پيشنهادي هاي ابتكاري استان برنامه. 42

 


