
 یتعالباسمه

   یپژوهشدر مدیریت  برتر تجارب ییاجرا دستورالعمل

 بخشنامه هفته پژوهش 4 فیرد ارسال مستندات ویژه 

 همقدم

 از یکیدر حوزه ستادی و سطوح اداری  ژهیوبه وپرورشآموزش وزارت در یپژوهش یهاتیفعال توسعه و تعمیق

 در مدیریت یاستان برتر تجارب انتخاب طرح منظور نیهم به. است وپرورشآموزش مطالعات پژوهشگاه مهم اهداف

 و خالقانه یهادهیا ییشناسا منظوربه مطالعات پژوهشگاه هک است یمواردجمله  از ریاخ سال چند یط پژوهشی

ده یآن مبادرت ورز یبروندادها یریگیو پ یاتیبه ارائه برنامه عمل یدر حوزه ستادی و سطوح ادارات استان نوآورانه

 است.

 هدف

 نوآورانه و خالقانه یپژوهش یهادهیا ییشناسا پژوهش، هفته در هااستان یپژوهش برتر تجارب انتخاب از هدف

 استان سطح در پژوهش حوزه در بهبود و اصالح ر،ییتغ به منجر و درآمده جرادر مدیریت پژوهشی به ا هک است

 .است شده

  نیمخاطب

رابطین  ،ارشناسانک و پژوهش و قیتحق گروه یرؤسا ،یپژوهش معاون استان، لکریمد، زکمر ،سازمان ،معاونت

 پژوهشی  ربطیذ

 برتر تجارب یارهایمع

 یشیرآزمایغ و یواقع طیشرا در تجربه کاربرد امکان عدم مغایرت با قوانین و مقررات موجود و اسناد باالدستی

 شده صرف یهانهیهز و یاقتصاد نظر از بودن نهیبه باشددر راستای تغییر، اصالح و بهبود امور پژوهشی 

 شده صرف زمان نظر از بودن نهیبه یعلم یهاروش از استفاده

 آموزش و یریفراگ تیقابل خاص یژگیو داشتن و بودن عیبد خالقانه،

 تجربه یداریپا و ثبات وپرورشآموزش یواقع یازهاین با تجربه انطباق

 تجربه بودن موفق بریمبن شواهد ارائه  یریپذ میتعم

 

 



 تجربه یاجرا گزارش نیتدو چارچوب

 :شود ارسال و میتنظ ریز موارد تیرعابا  و 1A صفحه 02 در ثرکحدا 41 قلم نینازن فونت با -

 ،یلیتحص رشته ،کمدر ،یپرسنل شماره ،یخانوادگ نام و نام) شامل جلد یرو برفرد یا افراد  مشخصات رکذ -

 ( همراه و ثابت تلفنشماره و یپست ینشان شهرستان، استان، خدمت، سابقه ،یلیتحص دوره

 بر روی جلد باشد ابهام بدون و شفاف لکش به تجربه عنوان -

 تجربه یاجرا نهیشیپ و هاضرورت شامل مقدمه -

 باشد روشن حاصله جینتا و اجرا یچگونگ طرح، انجام از هدف -

 یپژوهش امور در بهبود و طرح یاجرا بریمبن شواهد ارائه -

 باشد روشن ارهاک ندیفرا بهبود و یابیارزش اجرا، ،یزیربرنامه ندیفرا -

 (نمودار ای لمیف ای س،کع انضمام به) باشد وستیپ شواهد و مستند هاگزارش -

 طرح نهیهز و زمان رکذ -

 هااستان وپرورشآموزش لک ادارات برتر تجارب هیسهم

 همراه به( WORD , PDF یکیترونکال لیفا و توبکم گزارش نسخه کی شامل) برتر یپژوهش تجربه کی ارسال

ن تا مورخ استا وپرورشآموزش محترم رکلیمد، زکمر ،سازمان ،معاونتمسئول محترم  دییتأ و یرسم نامه

 رخانه ستاد بزرگداشت هفته پژوهشبه دبی 40/8/99

 ستاد بزرگداشت هفته پژوهش

 وپرورشآموزشدر وزارت 

 وپرورشآموزشمستقر در پژوهشگاه مطالعات 


