
  بسمه تعالی

 » 1396 در هفته پژوهش اجرايي تجارب برتر پژوهشي استانها  دستورالعمل«
  مقدمه :

ت، گسترش و توسعه فعاليت هاي پژوهشي در سطح حوزه ستادي و اجرايي آموزش و پرورش  يكي از اهداف مهم پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پــرورش اســ
موثر خواهد بود. طرح انتخاب تجــارب برتــر هاي پژوهشي هفته پژوهش در اين راستا براي بهبود فعاليت پژوهشيبه همين منظور استقبال از هرگونه فعاليت 

  .ايده هاي خالقانه و نوآورانه در سطح استان مي پردازد يكي از مواردي است كه به شناسايياستاني طي چند سال اخير  
   هدف:
 اســت كــه توســط عوامــل دخيــل در آورانهخالقانه و نو، شناسايي ايده هاي پژوهشي هفته پژوهشدر استانها  انتخاب تجارب برتر پژوهشي هدف از 

 وزه پژوهش در سطح استان شده است.در حمنجر به تغيير، اصالح و بهبود به اجرا درآمده و  )گروه تحقيق و پژوهش در سطح استان پژوهش(

  مخاطبين : 
 بطو پژوهش و كارشناسان ذيريق گروه تحق روساي، مديركل استان، معاون پژوهشي 

  معيارهاي تجارب برتر:
  و بديع بودن تجربه اصالت ،خالقيت 

 موجود  عدم مغايرت با قوانين و مقررات 

  علميمستند و بر مبناي داده هاي  
  قابليت كاربست در سطح استان  
  داراي چارچوب علمي  
 قابليت فراگيري 

  شدهموجه بودن از نظر اقتصادي و هزينه هاي صرف 

  صرف شدهزمان موجه بودن از نظر 

   چارچوب تدوين گزارش اجراي تجربه: 
 14فونت نازنين قلــم  با  WORD , PDFدر قالب فايل  A4صفحه  20حداكثر در  (شامل يك نسخه گزارش مكتوب و فايل الكترونيكي) معرفي تجربه برتر 

  رعايت موارد زير تنظيم و ارسال شود:و 
، رشته تحصيلي، دوره تحصيلي، سابقه خــدمت، اســتان، شهرســتان، ام خانوادگي، شماره پرسنلي، مدركجلد شامل ( نام و نذكر مشخصات بر روي  .1

  نشاني پستي و شماره تلفن ثابت و همراه)
  عنوان تجربه به شكل شفاف و بدون ابهام  باشد .2
 مقدمه ( شامل ضرورت ها و پيشينه اجراي تجربه) .3

 جرا  و نتايج حاصله روشن باشدهدف از انجام طرح، چگونگي ا .4

  ارائه شواهد مبني بر اجراي طرح و بهبود در  امور  پژوهشي  .5
  روش كارارائه  .6
  روشن باشدارزشيابي و بهبود فرآيند كارها  ،فرآيند  برنامه ريزي، اجرا .7
 باشدگزارشات مستند و شواهد پيوست  .8

  به انضمام عكس، يا فيلم يا نمودار .9
 ذكر زمان و هزينه طرح  .10

   :سهميه تجارب برتر ادارات كل آموزش و  پرورش استان ها
 و مــدير كــل محتــرم آمــوزش نامه رســمي و تأييــد  به همراه(شامل يك نسخه گزارش مكتوب و فايل الكترونيكي)  پژوهشي برتر تجربه يك ارسال

 پرورش استان

  :1/8/96مهلت ارسال گزارش تجربه پژوهشي   
   :استانفرآيند  انتخاب تجربه برتر در 

مســتقر در  انتخاب تجــارب برتــر پژوهشــي كميتهدر گردد، به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال مي استان كه توسطبرتر پژوهشي  تجارب از ميان
در هفته پژوهش سال  پژوهشيتجارب برتر كه حائز باالترين امتيار باشند به عنوان  سه تجربهداوري و  آموزش و پرورش، تجارب پژوهشي پژوهشگاه مطالعات

  جاري مورد تجليل و تقدير قرار خواهند گرفت.
  تذكر 

، بخش هفته پژوهش مراجعــه فرماييــد و در صــورت نيــاز بــا شــماره ir.www.rieبراي اطالعات بيشتر به وبگاه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به آدرس 
  ل فرماييد.) تماس حاصدكتر شكرباغاني( خانم 234داخلي  88346122


