
 بسمه تعالي

  1396دروزارت آموزش و پرورش سال  انتخاب برگزيدگان هفته پژوهشراهنماي  

به منظور برگزاري  هرچه باشكوه ترمراسم هفته پژوهش در آموزش و پرورش، محورهاي مربوط به انتخاب برگزيدگان هفته 
  گردد: پژوهش، به شرح جدول زير اعالم مي

  برگزيدگان هفته پژوهش. عناوين 1جدول شماره 

  گستره اجرا  عنـــــوان  
در سطح وزارت علوم و آموزش و   انتخاب پژوهشگران برتر  الف

  پرورش
 در سطح وزارت آموزش و پرورش  هاي برتر كارشناسي ارشد و دكتريهانتخاب پايان نام  ب
 در سطح وزارت آموزش و پرورش  1هاي پژوهشي برترانتخاب طرح  ج
 در سطح وزارت آموزش و پرورش  معلمان پژوهنده (اقدام پژوهي) برترانتخاب   د
انتخاب تجارب پژوهشي برتر گروه تحقيق و پژوهش   هـ

  استان
  در سطح وزارت آموزش و پرورش

  
هاي پژوهشي ستادي در مورد هر يك از پژوهشكده، معاونت پژوهشي ادارات كل آموزش و پرورش استانها و كميته

  آورند. محورهاي فوق اقدامات زير را به عمل مي
  الف) پژوهشگر برگزيده:

هر پژوهشكده/ معاونت پژوهشي استان/ كميته ستادي براساس شيوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزيده (موجود در سايت 
گانه: علوم پايه، فني مهندسي،  7هاي و انتخاب يك نفر پژوهشگر برگزيده در هر يك از گروهپژوهشگاه) نسبت به بررسي آثار 
مندرج در آيين  2هنر به شرط احراز حدنصاب امتياز مربوطه (جدول  و زشكيطبيعي، دامپعلوم انساني، كشاورزي و منابع 

  نمايند. نامه جشنواره) اقدام مي
الزم است نسخه الكترونيكي كليه آثار و مستندات تأييد شده به همراه پرسشنامه الكترونيكي تكميل شده و خالصه فرم 

  د. ارزيابي الكترونيكي افراد منتخب به پژوهشگاه ارسال شو
  هاي تحصيالت تكميلي (كارشناسي ارشد و دكتري) برگزيدهدوره ب) پايان نامه

موضوعات آن مرتبط با حوزه آموزش و دفاع و  31/6/96لغايت  1/7/95هاي برگزيده بايد در فاصله زماني . پايان نامه1
رزشيابي (موجود در سايت پژوهشگاه)، هاي اپژوهشكده / معاونت پژوهشي / كميته با استفاده از نمون برگپرورش باشد و 

  نمايد. نسبت به ارزشيابي و انتخاب آن ها اقدام مي

                                                            
  . منظور از برتر انتخاب موارد مربوط در گستره كشوري توسط ستاد هفته پژوهش است.  1



. هر پايان نامه به وسيله دو نفر عضو هيأت علمي پژوهشگاه / شوراي تحقيقات استان / كميته و يا افراد متخصص در 2
خواهد بود (ارزشيابان نبايد راهنما و يا مشاور پايان شود و ميانگين دو امتياز آنها، نمره نهايي گزارش آن حوزه ارزشيابي مي

  كنند، باشند). اي كه ارزشيابي مينامه
. يك پايان نامه كارشناسي ارشد و يك پايان نامه دكتري برگزيده شده (جمعا دو عنوان) همراه با دو نسخه گزارش 3

 wordو  pdfانضمام يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل هاي ارزشيابي به ها و همچنين كاربرگچاپ شده هر يك از پايان نامه
، به پژوهشگاه 2گزارش مذكور، طي نامه رسمي اداره كل آموزش و پرورش استان براساس تاريخ مندرج در جدول شماره 

  شود. مطالعات آموزش و پرورش ارسال مي
  2هاي پژوهشي برگزيدهج) طرح

از محل اعتبارات پژوهشگاه/ معاونت پژوهشي  31/6/96لغايت  1/7/95هاي پژوهشي بايد در فاصله زماني . طرح1
ها، معاونت پژوهشي استان / كميته ستادي با استفاده شوراي پژوهشي پژوهشكده استان / كميته ستادي اجرا شده باشند.

  نمايد. ها اقدام نسبت به ارزشيابي گزارش طرح هاي ارزشيابي (موجود در سايت پژوهشگاه)،از نمون برگ
. هر گزارش پژوهشي به وسيله دو نفر عضو هيأت علمي پژوهشگاه / شوراي تحقيقات استان / كميته ستادي و يا افرادي 2

بايد شيابان نشود. ميانگين دو امتياز آنها، نمره نهايي گزارش خواهد بود (ارزكه در حوزه مورد نظر تخصص دارند، ارزشيابي مي
  كنند، ناظر يا همكار باشند). در اجراي طرح پژوهشي كه ارزشيابي مي

. حداكثر دو طرح پژوهشي برگزيده به ترتيب امتياز انتخاب و همراه با دو نسخه گزارش چاپ شده از هر طرح و همچنين 3
رش مذكور، طي نامه رسمي اداره كل گزا wordو  pdfهاي ارزشيابي به انضمام يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل كاربرگ

  شود. ، به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال مي2آموزش و پرورش استان براساس تاريخ مندرج در جدول شماره 
  هاي برگزيده)د) معلمان پژوهنده برگزيده (اقدام پژوهي

ين دوره انتخاب معلم پژوهنده درج شده در پژوهي برگزيده، مطابق دستورالعمل بيستمانتخاب و ارسال گزارشهاي اقدام
  وبسايت پژوهشگاه با رعايت زمانبندي و سهميه ارسال شود. 

  هـ) انتخاب تجارب پژوهشي برتر اداره كل آموزش و پرورش استان
تجارب برتر استاني صرفا در زمينه امور پژوهشي و ترجيحا در قالب فعاليت گروه تحقيق و پژوهش استان تهيه و  .1

 گزارش شوند. 

لغايت  1/7/95سازي فرايند پژوهش در محدوده زماني تجارب بايد نوآورانه بوده و در راستاي ارتقاي كيفيت و غني .2
 بكار گرفته شده باشند.  31/6/96

  
  
 

                                                            
  . منظور از برگزيده انتخاب موارد مربوط در سطح استان يا كميته ستادي است.  2



  . راهنماي ارسال مدارك2شماره جدول 

  موضوع  رديف
حداكثر تعداد قابل 

  ارسال
  مهلت ارسال  مدارك و مستندات مربوط

1  
انتخاب طرح 

  پژوهشي
2  

. اصل كاربرگ 2. دو نسخه چاپي از هر گزارش طرح پژوهشي 1
و  PDF. يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل 3ارزيابي هر دور داور 

Word گزارش  
1/8/96  

  انتخاب پايان نامه  2

( يك 2
موردكارشناسي 
ارشد و يك مورد 

  دكترا)

. اصل كاربرگ ارزيابي 2. دو نسخه چاپي گزارش هر پايان نامه 1
 Wordو  PDF. يك حلقه لوح فشرده فايل 3هر دو داور 

  هرگزارش
1/8/96  

  2  انتخاب پژوهشگر  3

. فايل 2پرسشنامه الكترونيكي تكميل شده انتخاب پژوهشگر .1
. 4. اخرين حكم كارگزيني 3عكس رنگي پرسنلي پژوهشگر 

مستندات الكترونيكي مربوط (همه مدارك و مستندات در قالب 
CD (ارائه شوند  

براي 20/7/96
وزارت علوم و 

براي  1/8/96
وزارت آموزش و 

  پرورش

4  
انتخاب تجارب 

  برترپژوهشي 
1  

يك نسخه گزارش مكتوب و فايل الكترونيكي از تجربه پژوهشي 
به انضمام عكس، يا فيلم يا نمودار يا هرگونه سند مبني بر اجراي 

  فعاليت
1/8/96  

5  
انتخاب معلم 

پژوهنده (اقدام 
  پژوهي)

  1/8/96  نسخه الكترونيكي گزارش  مطابق سهميه

  
 نامه نيازي به گالينگور ندارد.هاي چاپي گزارش طرح پژوهشي و پايان نسخه*

كند. به عنوان مثال: اصل هاي ذكر شده پژوهشگر را اثبات ميمستندات مربوطه، سند يا اسنادي است كه فعاليت **
مقاله چاپ شده در مجله، گزارش پژوهشي به انضمام گواهي اتمام طرح پژوهشي و اصل يا كپي برابر با اصل شده فرم قرارداد 

  توسط مرجع ذيربط، كتاب (ترجمه / تأليف) و ... 
  تذكرات مهم: 

 موجود است. www.rie.irهاي مورد نياز در وبگاه پژوهشگاه به آدرس كليه اسناد، مدارك و فرم .1

ته مربوط به هف«بسته بندي مجزا به شرح زير، صرفا از طريق پست پيشتاز و با قيد  4در مدارك و مستندات مربوط، .2
 و ذكر محتواي هر بسته به آدرس زير ارسال گردد. » پژوهش

 تحت عنوان طرح و پايان نامه  برتر 2و 1بندهاي  -

 تحت عنوان پژوهشگر برتر 3بند  -

 پژوهشي برترتحت عنوان تجارب  4بند  -

  تحت عنوان اقدام پژوهي برتر 5بند  -



با شماره تماس  3(جناب آقاي حكمتي)، بند  88311003با شماره تماس  2و   1سؤاالت خود را در مورد بندهاي 
) سركار خانم دكتر شكرباغاني( 234داخلي  88346122و3با شماره تماس 4پور) بند (سركارخانم دكتر حسين 88311002

  (جناب آقاي دكتر متين) مطرح فرماييد. 09123166273با شماره تماس  5بند در مورد و 
  

پژوهشگاه مطالعات آموزش  - 6نيا (خسرو سابق) شماره  دهقاني شهيد خيابان – شمالي ايرانشهر خيابان –تهران 
  1584634818 پستي كد – پژوهشي امور هماهنگي مديريت –و پرورش 

 


