
 

 ٤ از ۱ صفحھ
 

 باسمه تعالی
 راهنماي فعالیت هاي هفته پژوهش 

 1393سال  -ت آموزش و پرورشراوز
ــم هفته پژوهش   ــیله در آموزش و پرورش،به منظور برگزاري مراس ــرح  مربوطمحور هاي  بدینوس به ش

 :  گردداعالم میزیر جدول 
 

 گستره اجرا عنوان 
 الف 

 
ــطح وزارت علوم و آموزش و  انتخاب پژوهشگران برتر در س

 پرورش
 ب   

 
 در سطح وزارت آموزش و پرورش   اپایان نامه هاي برتر کارشناسی ارشد و دکتر انتخاب

 ج    
 

 در سطح وزارت آموزش و پرورش 1برترطرح هاي پژوهشی انتخاب 

 د    
 

 در سطح وزارت آموزش و پرورش انتخاب مدیر پژوهشی و فناوري برتر 

 ه    
 

 در سطح وزارت آموزش و پرورش برتر(اقدام پژوهی) معلمان پژوهنده انتخاب 

 و    
 

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

 
ات زیر اقدام هاي پژوهشی ستادي در مورد هر یک از محورهاي فوقو کمیتهشوراي تحقیقات استانها پژوهشگاه، 

 .دننمای را معمول
 :برگزیده پژوهشگر -الف

موجود در سایت پژوهشگاه )  ( شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهکمیته براساس /شوراهر پژوهشکده/ -
ایید الزم است کلیه آثار و مستندات ت د.ننمایاقدام رگزیده نفر پژوهشگر ب یک و انتخاب آثار نسبت به بررسی

 شده مکتوب به همراه پرسشنامه مکتوب و الکترونیکی تکمیل شده فرد منتخب به پژوهشگاه ارسال شود.
 

 پایان نامه دوره هاي تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا ) برگزیده-ب

 انتخاب موارد مربوط در گستره کشوري توسط ستاد هفته  پژوهش استمنظور از برتر  - 1
                                                 



 

 ٤ از ۲ صفحھ
 

ـــله زمانی -1 ـــگاه/  31/6/93لغایت  1/7/92پایان نامه هاي برگزیده باید در فاص دفاع و از محل اعتبارات پژوهش
شیابی (موجود در  ستفاده از نمون برگ هاي ارز شورا/کمیته با ا شکده/  شند و پژوه شده با شورا/ کمیته حمایت 

 نماید.سایت پژوهشگاه) ، نسبت به ارزشیابی و انتخاب گزارش طرح ها اقدام 
می پژوهشگاه/شورا/کمیته ویا افراد متخصص درآن حوزه ارزشیابی هرپایان نامه به وسیله دو نفر عضو هیات عل-2

می شود و میانگین دو امتیاز آنها، نمره نهایی گزارش خواهد بود.(ارزشیابان نباید راهنما و یا مشاور پایان نامه اي 
 که ارزشیابی می کنند، باشند.)

شد و یک پایان نامه دکتراي برگزید -3 سی ار شنا سخه یک پایان نامه کار شده(جمعا دو عنوان) همراه با دو ن ه 
ــده هر یک از پایان نامه ــرده ها و همچنین کاربرگگزارش چاپ ش ــمام یک حلقه لوح فش ــیابی به انض هاي ارزش

به پژوهشگاه  مطالعات آموزش طی نامه رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان گزارش مذکور  pdfحاوي فایل 
 و پرورش ارسال شود.

 
 

  :2ي پژوهشی برگزیدههاطرح  -ج
از محل اعتبارات شــورا/ کمیته اجرا شــده  31/6/93لغایت  1/7/92طرح هاي پژوهشــی باید درفاصــله زمانی  -1

تحقیقات استان/کمیته پژوهشی حوزه ستادي با استفاده از نمون پژوهشی پژوهشکده ها، شوراي باشند.شوراي 
 نماید.)، نسبت به ارزشیابی گزارش طرح ها اقدام هموجود در سایت پژوهشگابرگ هاي ارزشیابی مربوط(

سیله دونفر عضو هیات علمی حداقل هرگزارش پژوهشی  -2 که درحوزه  یا افراديشورا/کمیته و پژوهشگاه/ به و
شیابان  شود. میانگین دو امتیاز آنها، نمره نهایی گزارش خواهد بود. ( ارز شیابی می  صص دارند، ارز مورد نظر تخ

 ژوهشی که ارزشیابی می کنند، ناظر و یا همکار باشند).نباید دراجراي طرح پ
گزارش چاپ شده از هر طرح و  انتخاب و همراه با دو نسخه طرح پژوهشی برگزیده به ترتیب امتیاز دوحداکثر -3

طی نامه رسمی گزارش مذکور   pdfبانضمام یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل  ارزشیابی هايکار برگ همچنین 
 به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال شود.اداره کل آموزش و پرورش استان 

 
 مدیر پژوهش و فناوري برگزیده:-د
براساس شیوه نامه انتخاب مدیران پژوهش و فتاوري برگزیده وزارت علوم تحقیقات کمیته /شورا پژوهشکده/هر -

را به نشــانی الکترونیکی پرســشــنامه تکمیل شــده  و یک نفر فرد واجد شــرایط را انتخاب  )،و فناوري (پیوســت
 نماید. ارسال پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 پژوهش و فناوري برگزیده عبارتند از: اعضاي هیئت داوران براي انتخاب پژوهشگر و مدیر
 الف) استان:

 منظور از برگزیده انتخاب موارد مربوط در سطح استان یا کمیته ستادي است  - 2
                                                 



 

 .مدیر کل آموزش و پرورش استان ( رئیس هیات ) -1
 دو نفر عضو هیات علمی عضو شوراي تحقیقات استان. -3و2
 .استان ( دبیر هیات) برنامه ریزي و نیروي انسانی ،معاون پژوهش -4
 .رئیس گروه پژوهش استان -5

 ب)ستاد:
 اعضاي کمیته پژوهشی 

 ج)پژوهشکده:
  پژوهشکده شوراي پژوهشی

 :)برگزیده (اقدام پژوهی هايگزیدهبر پژوهنده انمعلم -ه
  انتخاب معلم پژوهنده دهمین دورههفبرگزیده، مطابق دستورالعمل  اقدام پژوهی هايانتخاب و ارسال گزارش

 .شود ارسال زمانبندي و سهمیه رعایت با 20/9/92مورخ  21205 شمارهپیوست نامه 
 انتخاب تجارب پژوهشی برتر گروه تحقیق و پژوهش استان: -و

 صرفا در زمینه امور پژوهشی و ترجیحا در قالب فعالیت گروه تحقیق استان تهیه و گزارش شوند. تجارب برتر استانی -1
 31/6/93تا  1/7/92در محدوده زمانی  پژوهشتجارب باید نوآورانه بوده و در راستاي ارتقاي کیفیت و غنی سازي فرایند  -2

 بکار گرفته شده باشند.

 
 جدول راهنماي ارسال مدارك 

 
مهلت 
 ارسال

حداکثر تعداد   *مدارك و مستندات مربوط
 ردیف موضوع قابل ارسال

اصل کاربرگ ارزیابی هر -2دو نسخه چاپی از هر گزارش طرح پژوهشی-1 30/7/93
 یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل گزارش -3دو ارزشیاب

 1 طرح پژوهشی  انتخاب 2

اصل کاربرگ ارزیابی هر -2دو نسخه چاپی گزارش پایان نامه چاپ شده-1 30/7/93
 یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل گزارش -3دو ارزشیاب

 2 پایان نامه ارشد  انتخاب 1

اصل کاربرگ ارزیابی هر -2دو نسخه چاپی گزارش پایان نامه چاپ شده -1 30/7/93
 یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل گزارش -3دو ارزشیاب

 3 اپایان نامه دکتر انتخاب 1

 -2 به همراه فایل الکترونیکیپرسشنامه تکمیل شده انتخاب پژوهشگر -1 20/7/93
مستندات 4-آخرین حکم کارگزینی -3پژوهشگرپرسنلیرنگیعکسفایل

 *مربوط
1 

 4 پژوهشگر  انتخاب

فایل عکس  -2پرسشنامه تکمیل شده مدیر پژوهش و فناوري برگزیده  -1 20/7/93
 1 *مستندات مربوطه -4آخرین حکم کارگزینی-3رنگی پرسنلی پژوهشگر

مدیر پژوهش و  انتخاب
 فناوري 

5 

 نسخه الکترونیکی گزارش  -1 30/7/93
 مطابق سهمیه

معلم پژوهنده  انتخاب
 (اقدام پژوهی)

6 

 

 ٤ از ۳ صفحھ
 



 

هاي ذکر شده پژوهشگر یا مدیر پژوهش را اثبات می کند. به عنوان مثال :صفحه اول مقاله چاپ شده در مجله و صفحه اول مستندات مربوطه ، سند یا اسنادي است که فعالیت *

 ....شناسنامه مجله مربوط و یا صفحه اول گزارش پژوهشی و 
 
 

 مهم : اتتذکر
 موجود است. www.rie.irنیاز در وبگاه پژوهشگاه به آدرسکلیه اسناد، مدارك و فرم هاي مورد  -1
 مربوط به هفته "صرفا از طریق پست پیشتاز و با قیددر سه بسته بندي مجزا به شرح زیر،   ،مربوط مدارك و مستندات -2

 :به آدرس زیر ارسال گرددو ذکر محتواي هر  بسته  " پژوهش
 برترتحت عنوان طرح و پایان نامه  3الی  1بندهاي  -
 تحت عنوان پژوهشگر و مدیر برتر 5و  4بندهاي  -
 تحت عنوان اقدام پژوهی برتر 6بند  -
 

تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه خسرو، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طبقه ششم، کد 
 1584634818پستی

 

 ٤ از ٤ صفحھ
 


