
  بسمھ تعالی
 »در هفته پژوهش  اجرایی تجارب برتر پژوهشی استانها  دستورالعمل«

  
  مقدمه :

ت، گسترش و توسعه فعالیت هاي پژوهشی در سطح حوزه ستادي و اجرایی آموزش و پرورش  یکی از اهداف مهم پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پـرورش اسـ
موثر خواهد بود. طرح انتخاب تجـارب برتـر هاي پژوهشی هفته پژوهش در این راستا براي بهبود فعالیت به همین منظور استقبال از هرگونه فعالیت پژوهشی

  .ایده هاي خالقانه و نوآورانه در سطح استان می پردازد یکی از مواردي است که به شناساییاستانی طی چند سال اخیر  
  

   هدف:
 اسـت کـه توسـط عوامـل دخیـل در آورانهخالقانه و نو، شناسایی ایده هاي پژوهشی پژوهشدر هفته استانها  انتخاب تجارب برتر پژوهشی هدف از 

 وزه پژوهش در سطح استان شده است.در حمنجر به تغییر، اصالح و بهبود به اجرا درآمده و  )گروه تحقیق و پژوهش در سطح استان پژوهش(
  مخاطبین : 

 بطپژوهش و کارشناسان ذیرو گروه تحقیق  روساي، مدیرکل استان، معاون پژوهشی 
 

  معیارهاي تجارب برتر:
 موجود  عدم مغایرت با قوانین و مقررات 
 قابل رجوع بودن به عنوان تجربه مفید در آموزش و پروش 
  خالقانه و بدیع بودن تجربه 
  قابلیت کاربست در سطح استان  
  داراي چارچوب علمی  
 قابلیت فراگیري 
  هاي صرف شدهموجه بودن از نظر اقتصادي و هزینه 
  صرف شدهزمان موجه بودن از نظر 

 

   چارچوب تدوین گزارش اجراي تجربه: 
  رعایت موارد زیر تنظیم و ارسال شود:و  14فونت نازنین قلم  با  WORD , PDFدر قالب فایل  A4صفحه  5معرفی تجربه برتر  حداکثر در 

، رشته تحصیلی، دوره تحصیلی، سابقه خـدمت، اسـتان، شهرسـتان، پرسنلی، مدركام خانوادگی، شماره ذکر مشخصات بر روي جلد شامل ( نام و ن .1
  نشانی پستی و شماره تلفن ثابت و همراه)

  عنوان تجربه به شکل شفاف و بدون ابهام  باشد .2
 مقدمه ( شامل ضرورت ها و پیشینه اجراي تجربه) .3
 هدف از انجام طرح، چگونگی اجرا  و نتایج حاصله روشن باشد .4
  ارائه شواهد مبنی بر اجراي طرح و بهبود در  امور  پژوهشی  .5
  روش کارارائه  .6
  روشن باشدارزشیابی و بهبود فرآیند کارها  ،فرآیند  برنامه ریزي، اجرا .7
  باشدگزارشات مستند و شواهد پیوست  .8
 ذکر زمان و هزینه طرح  .9

  

  سهمیه تجارب برتر ادارات کل آموزش و  پرورش استان ها 
 و پرورش استان مدیر کل محترم آموزش نامه رسمی و تأیید  به همراه پژوهشی برتر ربهدو تج ارسال 

 

  فرآیند  انتخاب تجربه برتر در استان 
مسـتقر در  انتخـاب تجـارب برتـر پژوهشـی کمیتهدر گردد، به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال می استان که توسطبرتر پژوهشی  تجارب از میان

در هفته پژوهش سال  تجارب برتر پژوهشیکه حائز باالترین امتیار باشند به عنوان  سه تجربهداوري و  آموزش و پرورش، تجارب پژوهشی پژوهشگاه مطالعات
  جاري مورد تجلیل و تقدیر قرار خواهند گرفت.

 
  

  تذکر 
، بخش هفته پژوهش مراجعه فرماییـد و در صـورت نیـاز بـا شـماره ir.www.rieبراي اطالعات بیشتر به وبگاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به آدرس 

  ( خانم امینی نسب) تماس حاصل فرمایید.252داخلی  88346122


