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  باسمه تعالی
  راهنماي فعالیت هاي هفته پژوهش 

  1394سال  -ت آموزش و پرورشراوز
زیـر جـدول بـه شـرح  ،مربـوطمحور هاي  در آموزش و پرورش،به منظور برگزاري مراسم هفته پژوهش   
  :  گردداعالم می

  عناوین فعالیت هاي هفته پژوهش -1 جدول شماره
  گستره اجرا  عنوان  

  الف 
  

  در سطح وزارت علوم و آموزش و پرورش  انتخاب پژوهشگران برتر

  ب   
  

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

  ج    
  

  پرورشدر سطح وزارت آموزش و   1برترطرح هاي پژوهشی انتخاب 

    د
  

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

     ه
  

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

  
هـر یـک هاي پژوهشی ستادي در مورد استانها و کمیتهادارات کل آموزش و پرورش  معاونت پژوهشی پژوهشگاه،

  به عمل می آورند.ات زیر را اقدام از محورهاي فوق
 :برگزیده پژوهشگر -الف

 ( شیوه نامه انتخـاب پژوهشـگران برگزیـدهبراساس ستادي  کمیته /معاونت پژوهشی استانهر پژوهشکده/ -
گـروه در هـر یـک از رگزیده نفر پژوهشگر ب یک و انتخاب آثار نسبت به بررسیموجود در سایت پژوهشگاه ) 

بـه شـرط  زي و منابع طبیعی، دامپزشکی و هنر، گانه : علوم پایه، فنی مهندسی، علوم انسانی، کشاور 6هاي 
  مندرج در آیین نامه جشنواره)  اقدام  می نمایند.  2از مربوطه ( جدول احراز حد نصاب امتی

و الکترونیکی تکمیـل شـده  الزم است کلیه آثار و مستندات تایید شده مکتوب به همراه پرسشنامه مکتوب و
  د منتخب به پژوهشگاه ارسال شود.افراخالصه فرم ارزیابی 

  پایان نامه دوره هاي تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا ) برگزیده-ب
دفـاع و از محـل اعتبـارات پژوهشـگاه/  31/6/94لغایـت  1/7/93پایان نامه هاي برگزیده باید در فاصله زمانی -1

معاونـت حمایـت شـده باشـند و پژوهشـکده/  ستادي / کمیتهپژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استانمعاونت 

                                                
 منظور از برتر انتخاب موارد مربوط در گستره کشوري توسط ستاد هفته  پژوهش است - 1
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/کمیته با استفاده از نمون برگ هاي ارزشیابی (موجـود در سـایت پژوهشـگاه) ، نسـبت بـه ارزشـیابی و پژوهشی
  نماید.میانتخاب گزارش طرح ها اقدام 

/کمیته ویـا افـراد متخصـص ي تحقیقات استانلمی پژوهشگاه/شوراهرپایان نامه به وسیله دو نفر عضو هیات ع-2
(ارزشیابان نباید راهنما و یا نها، نمره نهایی گزارش خواهد بوددرآن حوزه ارزشیابی می شود و میانگین دو امتیاز آ

  .)ه اي که ارزشیابی می کنند، باشندمشاور پایان نام
ه دکتراي برگزیده شده(جمعا دو عنـوان) همـراه بـا دو نسـخه یک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک پایان نام -3

هاي ارزشیابی بـه انضـمام یـک حلقـه لـوح فشـرده ها و همچنین کاربرگگزارش چاپ شده هر یک از پایان نامه
بـر اسـاس تـاریخ  طی نامه رسمی اداره کل آمـوزش و پـرورش اسـتان ،گزارش مذکورwordو  pdfحاوي فایل 

  شود.می به پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش ارسال  ،2مندرج در جدول شماره 
   :2ي پژوهشی برگزیدهطرح ها -ج
پژوهشـگاه/ معاونـت از محـل اعتبـارات  31/6/94لغایـت  1/7/93طرح هاي پژوهشی بایـد درفاصـله زمـانی  -1

اسـتان/کمیته  معاونت پژوهشـیپژوهشی پژوهشکده ها، شوراي  اجرا شده باشند.ستادي / کمیته پژوهشی استان
)، نسبت بـه ارزشـیابی گـزارش موجود در سایت پژوهشگاهستادي با استفاده از نمون برگ هاي ارزشیابی مربوط(

  نماید.طرح ها اقدام 
/کمیته ي تحقیقـات اسـتانشـوراپژوهشـگاه/ به وسیله دونفر عضو هیـات علمـی حداقل هرگزارش پژوهشی  -2

تخصص دارند، ارزشیابی می شود. میانگین دو امتیاز آنهـا، نمـره نهـایی که درحوزه مورد نظر  یا افراديو ستادي 
  ژوهشی که ارزشیابی می کنند، ناظر و یا همکار باشند).گزارش خواهد بود( ارزشیابان نباید دراجراي طرح پ

انتخاب و همراه با دو نسخه گزارش چاپ شده از هـر طـرح  طرح پژوهشی برگزیده به ترتیب امتیاز دوحداکثر -3
طـی گزارش مـذکور wordو   pdfبانضمام یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل  ارزشیابی هايبرگکار و همچنین 

به پژوهشـگاه مطالعـات ، 2بر اساس تاریخ مندرج در جدول شماره نامه رسمی اداره کل آموزش و پرورش استان 
  شود.می الآموزش و پرورش ارس

  
 :)برگزیده (اقدام پژوهی هايگزیدهبر پژوهنده انمعلم -د

  انتخاب معلم پژوهنده دهمین دورهجهدستورالعمل برگزیده، مطابق  اقدام پژوهی هايانتخاب و ارسال گزارش
  .شود ارسال زمانبندي و سهمیه رعایت با 4/9/93  مورخ 18863  شمارهپیوست نامه 

  استان: اداره کل آموزش و پرورشانتخاب تجارب پژوهشی برتر  -ه
استان تهیه و گزارش  و پژوهش صرفا در زمینه امور پژوهشی و ترجیحا در قالب فعالیت گروه تحقیق تجارب برتر استانی -1

 شوند.
 31/6/94تا  1/7/93زمانی در محدوده  تجارب باید نوآورانه بوده و در راستاي ارتقاي کیفیت و غنی سازي فرایند پژوهش -2

 بکار گرفته شده باشند.

                                                
 منظور از برگزیده انتخاب موارد مربوط در سطح استان یا کمیته ستادي است  - 2
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  راهنماي ارسال مدارك  -2شماره  جدول

  
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  30/7/94
 گزارش  wordو  pdfفایلیک حلقه لوح فشرده حاوي -3داوردو 

 1 *طرح پژوهشی  انتخاب 2

اصل کاربرگ ارزیابی هر دو -2دو نسخه چاپی گزارش پایان نامه -1  30/7/94
 2  *پایان نامه  انتخاب 1  گزارش wordو  pdfفایلیک حلقه لوح فشرده حاوي -3داور

  
20/7/94  

 الکترونیکیبه همراه فایل پرسشنامه تکمیل شده انتخاب پژوهشگر -1
-3پژوهشگرپرسنلیرنگیعکسفایل - word 2و  pdfدر قالب فایل 

 **مستندات مربوط4-آخرین حکم کارگزینی 
1 

 3 پژوهشگر  انتخاب

از تجربه پژوهشی به و فایل الکترونیکی یک نسخه گزارش مکتوب   30/7/94
  1  فعالیتانضمام عکس، یا فیلم یا نمودار یا هر گونه سند مبنی بر اجراي 

انتخاب تجارب پژوهشی 
  برتر

4  

  نسخه الکترونیکی گزارش  -1  30/7/94
 مطابق سهمیه

معلم پژوهنده  انتخاب
 (اقدام پژوهی)

5 

  نسخه هاي چاپی گزارش طرح پژوهشی و پایان نامه نیازي به گالینگور ندارد*
به انضمام  گزارش پژوهشی ، مقاله چاپ شده در مجله اصل هاي ذکر شده پژوهشگر را اثبات می کند. به عنوان مثال : مستندات مربوطه ، سند یا اسنادي است که فعالیت **

  ....توسط مرجع ذیربط، کتاب(ترجمه/ تالیف) و.  گواهی اتمام طرح پژوهشی و  اصل یا کپی برابر با اصل شده فرم قرارداد
  
 

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

 :ارسال گرددبه آدرس زیر و ذکر محتواي هر  بسته  " پژوهش
  تحت عنوان طرح و پایان نامه برتر 2و 1بندهاي  -
  تحت عنوان پژوهشگر برتر3بندهاي  -
  اقدام پژوهی برتر تجارب پژوهشی و تحت عنوان 5و  4بند  -

با شماره 3( جناب آقاي حکمتی)، بند 88311003با شماره تماس 2و  1سواالت خود را در مورد بندهاي 
 5( جناب آقاي دکتر حسینی بیدخت) و بند 88311001با شماره تماس 4حسین پور) بند( سرکار خانم 88311002تماس

 ( جناب آقاي وحدانی) مطرح فرمایید.88311006با شماره تماس
، پژوهشگاه مطالعات آموزش و سابق) خسرو شهید دهقانی نیا( تهران، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه

 1584634818کد پستی -ژوهشی مدیریت هماهنگی امور پپرورش، طبقه ششم، 
 


