
  

  

  

  

  

  

  ان و شوراي تحقيقات آموزش و پرورش استان محترم سازمتساري

  

   هاي پژوهشي  و تشكر از زحمات جنابعالي و همكاران در ارتقاء فعاليتبا سالم و احترام

نسبت ، ۱۳۸۵ برگزاري هفته پژوهش در سال گذاري تحقيقات وزارت در نظر دارد به مناسبت دبيرخانه شوراي سياست

. هاي برتر كارشناسي ارشد و دكتري در سطح كشور اقدام نمايد نامه يافته و پايان هاي پژوهشي پايان  معرفي طرحبه شناسايي و

كه اجراي آنها در آن سازمان ي  تحصيلهاي نامه و پايانپژوهشي  يها طرحكليه به اين منظور خواهشمند است مقرر فرمائيد 

 نسبت به معرفي ،هاي الزم  مورد بررسي قرار گيرد و پس از ارزشيابي،ه است پايان يافت۳۱/۶/۸۵ لغايت ۱/۷/۸۴فاصله زماني 

 ۷۵كه حداقل )  يك مورد، يك مورد و مقطع دكتري،مقطع كارشناسي ارشد(نامه تحصيلي   پايان۲ طرح پژوهشي و ۱

  .درصد از كل امتياز ارزشيابي را كسب كرده باشند اقدام فرمايند

  :ها نامه  پژوهشي و پايانهاي هاي ارزشيابي از طرح مالك

يك (د صورت گيرگذاري تحقيقات وزارت  مصوب شوراي سياست ،هاي ارزشيابي ضوابط كاربرگ ارزشيابي طبق .۱

 ،)نسخه به پيوست تقديم است

از بين اعضاي محترم شوراي تحقيقات ( نفر ارزشياب ۳ نفر و حداكثر ۲نامه حداقل به وسيله  هر طرح و پايان .۲

 يابي قرار گيرد،مورد ارزش) ساتيدي كه در حوزه مورد نظر تخصص دارندو ااستان سازمان 

 ارزشيابي ، نفر ارزشياب۲ هر طرح ابتدا توسط ،روال عمل به اين ترتيب باشد كه پس از بررسي اوليه و مقدماتي .۳

اختيار ، گزارش مذكور در ) درصد۲۵بيش از ( اختالف زيادي وجود داشته باشد ،اگر بين نمرات داده شده. شود

 ،وددو نمره ديگر داشته باشد حذف شاي كه اختالف بيشتري با  ارزشياب سوم قرار گيرد و نمره

 با موضوع طرح پژوهشي هماهنگ باشد،رشتة تحصيلي ارزشيابان  .۴

مشاركت كرده ) مجري، همكار يا راهنمابه عنوان ناظر، (نامه مورد ارزشيابي  ارزشياب نبايد در اجراي طرح يا پايان .۵

 د،باش

  

  

  كميته بررسي                              
  هاي اداري  ورالعملها و دست بخشنامه
  : مجريواحد
 معاون پژوهش و /سازمان  رئيس: استان
   كارشناس تحقيقات استان / ريزي برنامه

  : ...........................منطقه/ شهرستان
  : .......................واحدهاي آموزشي

  كننده در استان كميته مستندسازي هماهنگ
 ۱۲ص / ۴/۱۱/۸۵/۹۰۰كد 



  

  

  

  

 
هاي ارزشيابي تكميل شده  فرمآن سازمان،  رتبرهاي  نامه پايانضروري است همراه با طرح پژوهشي منتخب و  .۶

همچنين الزم است فرم پيوست در مورد همه . ارسال گردد) دهگذاري ش  فرم نمره۳ و حداكثر ۲(بوسيله ارزشيابان 

ده در آن سازمان تكميل گردد و همراه با ساير مدارك هاي تحصيلي ارزشيابي ش نامه هاي پژوهشي و پايان طرح

 .درخواستي به پژوهشگاه ارسال گردد

دبيرخانه ستاد (بار ديگر توسط كميته ارزشيابي كه در پژوهشگاه از آن بخش، هاي برتر ارسالي  نامه طرح و پايان .۷

و در صورت گيرد  ر ميقرا مورد بررسي ،تشكيل خواهد شد) بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش

معرفي  ۱۳۸۵نامه برتر، در هفته پژوهش سال  يا پايان به عنوان پژوهش برتر كشوري ،كسب حد نصاب امتيازات

 .خواهد شد

 آن هاي  خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه ارزشيابي، تمهيد مقدمات به منظور اجراي بهتر اين برنامهلزومبا توجه به 

دبيرخانه ( به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۳۱/۷/۸۵ر مدارك مورد نياز، حداكثر تا تاريخ سازمان به همراه ساي

عالي  پيشاپيش از حسن اقدامات به عمل آمده از سوي جناب. ارسال گردد) گذاري تحقيقات وزارت شوراي سياست

  م /.نمائيم قدرداني مي

  دكتر اسالميه                                                                                                                       
  و دبير شوراي تحقيقات وزارترئيس پژوهشگاه 

  :رونوشت
  رياست محترم پژوهشگاهدفتر . ۱
  دبيرخانه محترم كميته مستندسازي وزارت متبوع . ۲
  معاونت پژوهشيدفتر . ۳
   گيريايي، جهت پيرجناب آقاي دا. ۴
  دكتر بختياري جهت اطالع و هماهنگيناب آقاي ج. ۵
  دبيرخانه پژوهشگاه. ۶



 
 
 
 

  

  

  

  

  

  معاون محترم وزير
  

   هاي پژوهشي  و تشكر از زحمات جنابعالي و همكاران در ارتقاء فعاليتبا سالم و احترام

نسبت ، ۱۳۸۵ته پژوهش در سال  برگزاري هفگذاري تحقيقات وزارت در نظر دارد به مناسبت دبيرخانه شوراي سياست

. هاي برتر كارشناسي ارشد و دكتري در سطح كشور اقدام نمايد نامه يافته و پايان هاي پژوهشي پايان به شناسايي و معرفي طرح

 كه دفتر/ سازمان/  تحصيلي آن معاونتهاي نامه و پايانپژوهشي  يها طرحكليه به اين منظور خواهشمند است مقرر فرمائيد 

 ،هاي الزم  مورد بررسي قرار گيرد و پس از ارزشيابي، پايان يافته است۳۱/۶/۸۵ لغايت ۱/۷/۸۴ي آنها در فاصله زماني اجرا

كه )  يك مورد، يك مورد و مقطع دكتري،مقطع كارشناسي ارشد(نامه تحصيلي   پايان۲ طرح پژوهشي و ۱نسبت به معرفي 

  .رده باشند اقدام فرمايند درصد از كل امتياز ارزشيابي را كسب ك۷۵حداقل 

  :ها نامه هاي پژوهشي و پايان هاي ارزشيابي از طرح مالك

يك (دصورت گيرگذاري تحقيقات وزارت  مصوب شوراي سياست ،هاي ارزشيابي ضوابط كاربرگ ارزشيابي طبق .۱

 ،)نسخه به پيوست تقديم است

/ از بين اعضاي محترم كميته پژوهشي معاونت(ب  نفر ارزشيا۳ نفر و حداكثر ۲نامه حداقل به وسيله  هر طرح و پايان .۲

 يابي قرار گيرد،مورد ارزش) و اساتيدي كه در حوزه مورد نظر تخصص دارنددفتر  /سازمان

 ارزشيابي ، نفر ارزشياب۲ هر طرح ابتدا توسط ،روال عمل به اين ترتيب باشد كه پس از بررسي اوليه و مقدماتي .۳

، گزارش مذكور در اختيار ) درصد۲۵بيش از (الف زيادي وجود داشته باشد  اخت،اگر بين نمرات داده شده. شود

 ،وددو نمره ديگر داشته باشد حذف شاي كه اختالف بيشتري با  ارزشياب سوم قرار گيرد و نمره

 با موضوع طرح پژوهشي هماهنگ باشد،رشتة تحصيلي ارزشيابان  .۴

مشاركت كرده ) مجري، همكار يا راهنمابه عنوان ناظر، (يابي نامه مورد ارزش ارزشياب نبايد در اجراي طرح يا پايان .۵

 باشد،

  

  

  كميته بررسي                              
  هاي اداري  ها و دستورالعمل بخشنامه
  : مجريواحد
 معاون پژوهش و /رئيس سازمان : استان
   كارشناس تحقيقات استان / ريزي برنامه

  : ...........................منطقه/ شهرستان
  : .......................واحدهاي آموزشي

  كميته مستندسازيكننده در استان  هماهنگ
 ۱۲ص / ۴/۱۱/۸۵/۹۰۰كد 



  

  

 
هاي ارزشيابي تكميل  فرمسازمان، /آن معاونت  رتبرهاي  نامه پايانضروري است همراه با طرح پژوهشي منتخب و  .۶

وست در مورد همچنين الزم است فرم پي. ارسال گردد) دهگذاري ش  فرم نمره۳ و حداكثر ۲(شده بوسيله ارزشيابان 

دفتر تكميل گردد و همراه /سازمان /هاي تحصيلي ارزشيابي شده در آن معاونت نامه هاي پژوهشي و پايان همه طرح

 .با ساير مدارك درخواستي به پژوهشگاه ارسال گردد

ه ستاد دبيرخان(بار ديگر توسط كميته ارزشيابي كه در پژوهشگاه از آن بخش، هاي برتر ارسالي  نامه طرح و پايان .۷

و در صورت گيرد  قرار مي مورد بررسي ،تشكيل خواهد شد) بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش

معرفي  ۱۳۸۵نامه برتر، در هفته پژوهش سال  يا پايان به عنوان پژوهش برتر كشوري ،كسب حد نصاب امتيازات

 .خواهد شد

 آن هاي  خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه ارزشيابي،ن برنامه تمهيد مقدمات به منظور اجراي بهتر ايلزومبا توجه به 

 به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۳۱/۷/۸۵دفتر به همراه ساير مدارك مورد نياز، حداكثر تا تاريخ / سازمان/ معاونت

ده از سوي پيشاپيش از حسن اقدامات به عمل آم. ارسال گردد) گذاري تحقيقات وزارت دبيرخانه شوراي سياست(

  م /.نمائيم عالي قدرداني مي جناب

  

   اسالميه                                                                                                               
  و دبير شوراي تحقيقات وزارت  پژوهشگاه تسپررس

  :رونوشت
  رياست محترم پژوهشگاهدفتر . ۱
  محترم كميته مستندسازي وزارت متبوع دبيرخانه . ۲
  معاونت پژوهشيدفتر . ۳
   ايي، جهت پيگيريرجناب آقاي دا. ۴
  دكتر بختياري جهت اطالع و هماهنگيناب آقاي ج. ۵
  دبيرخانه پژوهشگاه. ۶



 
 
 

  

  

  

  

  

  

   معاون محترم آموزش و پرورش عمومي وزارت متبوع –برادر گرامي جناب آقاي دكتر احمدي 
   معاون محترم آموزش و پرورش نظري و مهارتي وزارت متبوع–ر گرامي جناب آقاي دكتر آژيده براد

   معاون محترم حقوقي و امور مجلس وزارت متبوع –برادر گرامي جناب آقاي ميرزاپور 
   معاون محترم توسعه مشاركت هاي مردمي وزارت متبوع –برادر گرامي جناب آقاي حيدري 

   معاون محترم برنامه ريزي و توسعه مديريت وزارت متبوع –اي مهندس محدث برادر گرامي جناب آق
  وزارت متبوع  معاون محترم پرورشي و تربيت بدني  –نمازي  برادر گرامي جناب آقاي پيش

   معاون محترم وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي –برادر گرامي جناب آقاي مهندس نويد 
   معاون محترم وزير و رئيس سازمان آموزش و پرورش  استثنايي –اب آقاي دكتر قدمي برادر گرامي جن

   رئيس محترم سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان –اي  برادر گرامي جناب آقاي دكتر اژه
  نهضت سواد آموزي سازمان  رياست محترم –االسالم والمسلمين حاج آقا قرائتي  هحضرت حج

   رئيس محترم سازمان نوسازي ، توسعه و تجهيز مدارس كشور–آقاي مهندس بوربور برادر گرامي جناب 
   مدير عامل محترم كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان–برادر گرامي جناب آقاي چيني فروشان 

  مركزي اوليا و مربيان  قائم مقام محترم وزير در انجمن –برادر گرامي جناب آقاي خادميان 
   سرپرست محترم دانشگاه شهيد رجايي –ناب آقاي دكتر حق اللهي برادر گرامي ج

   دور راهرياست محترم مركز آموزش از  -برادر گرامي جناب آقاي دكتر الحسيني 
  المللي وزارت مبتوع   بين– مدير كل محترم دفتر همكاريهاي علمي – كريميتر كبرادر گرامي جناب آقاي د

   دبير كل محترم شوراي عالي آموزش و پروررش –ي دكتر محمديان االسالم و المسلمين آقا هحضرت حج
   سرپرست محترم پژوهشكده تعليم و تربيت –جناب آقاي دكتر شريعت زاده برادر گرامي 
   سرپرست محترم پژوهشكده كودكان استثنايي –جناب آقاي اكبرلو برادر گرامي 
   و مربيان   اولياء سرپرست محترم پژوهشكده–جناب آقاي موسوي برادر گرامي 

   رياست محترم پژوهشكده تعليم و تربيت كاربردي تبريز
  

   هاي پژوهشي  و تشكر از زحمات جنابعالي و همكاران در ارتقاء فعاليتبا سالم و احترام

نسبت به شناسايي و ، ۱۳۸۵ برگزاري هفته پژوهش در سال دبيرخانه شوراي تحقيقات وزارت در نظر دارد به مناسبت

به اين منظور . هاي برتر كارشناسي ارشد و دكتري در سطح كشور اقدام نمايد نامه يافته و پايان هاي پژوهشي پايان ي طرحمعرف

 كه اجراي آنها در دفتر/ سازمان/  تحصيلي آن معاونتهاي نامه و پايانپژوهشي  يها طرحكليه خواهشمند است مقرر فرمائيد 

 نسبت به معرفي ،هاي الزم  مورد بررسي قرار گيرد و پس از ارزشيابي،ايان يافته است پ۳۱/۶/۸۵ لغايت ۱/۷/۸۴فاصله زماني 

 ۷۵كه حداقل )  يك مورد، يك مورد و مقطع دكتري،مقطع كارشناسي ارشد(نامه تحصيلي   پايان۲ طرح پژوهشي و ۱

  .درصد از كل امتياز ارزشيابي را كسب كرده باشند اقدام فرمايند

  

  

  كميته بررسي                              
  هاي اداري  ها و دستورالعمل بخشنامه
  : مجريواحد
 معاون پژوهش و /رئيس سازمان : استان
   كارشناس تحقيقات استان / ريزي برنامه

  : ...........................منطقه/ شهرستان
  : .......................واحدهاي آموزشي

  كننده در استان كميته مستندسازي هماهنگ
 ۱۲ص / ۴/۱۱/۸۵/۹۰۰كد 



  

  

  

  

  :ها نامه هاي پژوهشي و پايان يابي از طرحهاي ارزش مالك

يك نسخه به (دصورت گيرمصوب شوراي تحقيقات وزارت  ،هاي ارزشيابي ضوابط كاربرگ ارزشيابي طبق -۱

 ،)پيوست تقديم است
/ از بين اعضاي محترم كميته پژوهشي معاونت( نفر ارزشياب ۳ نفر و حداكثر ۲نامه حداقل به وسيله  هر طرح و پايان -۲

 يابي قرار گيرد،مورد ارزش) و اساتيدي كه در حوزه مورد نظر تخصص دارنددفتر  /سازمان
 ارزشيابي ، نفر ارزشياب۲ هر طرح ابتدا توسط ،روال عمل به اين ترتيب باشد كه پس از بررسي اوليه و مقدماتي -۳

مذكور در اختيار ، گزارش ) درصد۲۵بيش از ( اختالف زيادي وجود داشته باشد ،اگر بين نمرات داده شده. شود

 ،وددو نمره ديگر داشته باشد حذف شاي كه اختالف بيشتري با  ارزشياب سوم قرار گيرد و نمره
 با موضوع طرح پژوهشي هماهنگ باشد،رشتة تحصيلي ارزشيابان  -۴
رده مجري، همكار يا راهنما مشاركت كنامه مورد ارزشيابي به عنوان ناظر،  ارزشياب نبايد در اجراي طرح يا پايان -۵

 باشد،
هاي ارزشيابي  فرم ،دفتر/ سازمان/آن معاونت  رتبرهاي  نامه پايانضروري است همراه با طرح پژوهشي منتخب و  -۶

همچنين الزم است فرم پيوست . ارسال گردد) دهگذاري ش  فرم نمره۳ و حداكثر ۲(تكميل شده بوسيله ارزشيابان 

دفتر تكميل گردد /سازمان /يلي ارزشيابي شده در آن معاونتهاي تحص نامه هاي پژوهشي و پايان در مورد همه طرح

 .و همراه با ساير مدارك درخواستي به پژوهشگاه ارسال گردد
دبيرخانه ستاد (بار ديگر توسط كميته ارزشيابي كه در پژوهشگاه از آن بخش، هاي برتر ارسالي  نامه طرح و پايان -۷

و در صورت گيرد  قرار مي مورد بررسي ،يل خواهد شدتشك) بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش

معرفي  ۱۳۸۵نامه برتر، در هفته پژوهش سال  يا پايان به عنوان پژوهش برتر كشوري ،كسب حد نصاب امتيازات

 .خواهد شد
 آن هاي  خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه ارزشيابي، تمهيد مقدمات به منظور اجراي بهتر اين برنامهلزومبا توجه به 

 به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۰/۸/۸۵دفتر به همراه ساير مدارك مورد نياز، حداكثر تا تاريخ / سازمان/ معاونت

عالي قدرداني  پيشاپيش از حسن اقدامات به عمل آمده از سوي جناب. ارسال گردد) دبيرخانه شوراي  تحقيقات وزارت(

   .نمائيم مي

  

   اسالميه                                                                                                               
  و دبير شوراي تحقيقات وزارت  پژوهشگاه تسپررس

  :رونوشت
  رياست محترم پژوهشگاهدفتر . ۱
  دبيرخانه محترم كميته مستندسازي وزارت متبوع . ۲
  معاونت پژوهشيدفتر . ۳
   ايي، جهت پيگيرير آقاي داجناب. ۴
  دكتر بختياري جهت اطالع و هماهنگيناب آقاي ج. ۵
  دبيرخانه پژوهشگاه. ۶
  
  



 
 

  
 
 

  

  

  

  

  

  

  
  

       كاربردي تبريز  تعليم و تربيت رياست محترم پژوهشكده 
  

   هاي پژوهشي  و تشكر از زحمات جنابعالي و همكاران در ارتقاء فعاليتبا سالم و احترام

نسبت به شناسايي و ، ۱۳۸۵ برگزاري هفته پژوهش در سال  شوراي تحقيقات وزارت در نظر دارد به مناسبتدبيرخانه

به اين منظور . هاي برتر كارشناسي ارشد و دكتري در سطح كشور اقدام نمايد نامه يافته و پايان هاي پژوهشي پايان معرفي طرح

 كه اجراي آنها در دفتر/ سازمان/  تحصيلي آن معاونتهاي نامه پايانو پژوهشي  يها طرحكليه خواهشمند است مقرر فرمائيد 

 نسبت به معرفي ،هاي الزم  مورد بررسي قرار گيرد و پس از ارزشيابي، پايان يافته است۳۱/۶/۸۵ لغايت ۱/۷/۸۴فاصله زماني 

 ۷۵كه حداقل ) مورد يك ، يك مورد و مقطع دكتري،مقطع كارشناسي ارشد(نامه تحصيلي   پايان۲ طرح پژوهشي و ۱

  .درصد از كل امتياز ارزشيابي را كسب كرده باشند اقدام فرمايند

  

  :ها نامه هاي پژوهشي و پايان هاي ارزشيابي از طرح مالك

يك نسخه به (دصورت گيرمصوب شوراي تحقيقات وزارت  ،هاي ارزشيابي ضوابط كاربرگ ارزشيابي طبق -۱

 ،)پيوست تقديم است
/ از بين اعضاي محترم كميته پژوهشي معاونت( نفر ارزشياب ۳ نفر و حداكثر ۲حداقل به وسيله نامه  هر طرح و پايان -۲

 يابي قرار گيرد،مورد ارزش) و اساتيدي كه در حوزه مورد نظر تخصص دارنددفتر  /سازمان
 ارزشيابي ، نفر ارزشياب۲ هر طرح ابتدا توسط ،روال عمل به اين ترتيب باشد كه پس از بررسي اوليه و مقدماتي -۳

، گزارش مذكور در اختيار ) درصد۲۵بيش از ( اختالف زيادي وجود داشته باشد ،اگر بين نمرات داده شده. شود

 ،وددو نمره ديگر داشته باشد حذف شاي كه اختالف بيشتري با  ارزشياب سوم قرار گيرد و نمره
 با موضوع طرح پژوهشي هماهنگ باشد،رشتة تحصيلي ارزشيابان  -۴
مجري، همكار يا راهنما مشاركت كرده نامه مورد ارزشيابي به عنوان ناظر،  نبايد در اجراي طرح يا پايانارزشياب  -۵

 باشد،
  

  

  

  

  كميته بررسي                              
  هاي اداري  ها و دستورالعمل بخشنامه
  : مجريواحد
 معاون پژوهش و /رئيس سازمان : استان
   كارشناس تحقيقات استان / ريزي برنامه

  : ...........................نطقهم/ شهرستان
  : .......................واحدهاي آموزشي

  كننده در استان كميته مستندسازي هماهنگ
 ۱۲ص / ۴/۱۱/۸۵/۹۰۰كد 



  

  

  

  

 
هاي ارزشيابي  فرمدفتر، / سازمان/آن معاونت  رتبرهاي  نامه پايانضروري است همراه با طرح پژوهشي منتخب و  -۶

همچنين الزم است فرم پيوست . ارسال گردد) دهگذاري ش نمره فرم ۳ و حداكثر ۲(تكميل شده بوسيله ارزشيابان 

دفتر تكميل گردد /سازمان /هاي تحصيلي ارزشيابي شده در آن معاونت نامه هاي پژوهشي و پايان در مورد همه طرح

 .و همراه با ساير مدارك درخواستي به پژوهشگاه ارسال گردد
دبيرخانه ستاد (ر ديگر توسط كميته ارزشيابي كه در پژوهشگاه بااز آن بخش، هاي برتر ارسالي  نامه طرح و پايان -۷

و در صورت گيرد  قرار مي مورد بررسي ،تشكيل خواهد شد) بزرگداشت هفته پژوهش وزارت آموزش و پرورش

معرفي  ۱۳۸۵نامه برتر، در هفته پژوهش سال  يا پايان به عنوان پژوهش برتر كشوري ،كسب حد نصاب امتيازات

 .خواهد شد
 آن هاي  خواهشمند است دستور فرمائيد نتيجه ارزشيابي، تمهيد مقدمات به منظور اجراي بهتر اين برنامهلزوما توجه به ب

 به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ۱۰/۸/۸۵دفتر به همراه ساير مدارك مورد نياز، حداكثر تا تاريخ / سازمان/ معاونت

عالي قدرداني  پيشاپيش از حسن اقدامات به عمل آمده از سوي جناب.  گرددارسال) دبيرخانه شوراي  تحقيقات وزارت(

   .نمائيم مي

  

   اسالميه                                                                                                               
  و دبير شوراي تحقيقات وزارت  پژوهشگاه تسپررس

  :رونوشت
  رياست محترم پژوهشگاهفتر د. ۱
  دبيرخانه محترم كميته مستندسازي وزارت متبوع . ۲
  معاونت پژوهشيدفتر . ۳
   ايي، جهت پيگيريرجناب آقاي دا. ۴
  دكتر بختياري جهت اطالع و هماهنگيناب آقاي ج. ۵
  دبيرخانه پژوهشگاه. ۶

 
 



 


