
 

اجرايی و هماهنگی وظايف در ساختار  

:ستاد هفته پژوهش وظايف  

تشكل از نمايندگان بخش هاي مختلف به همراه  مستاد هفته پژوهش

نمايندگان رييس ستاد است كه تصميم گيري در باره انواع برنامه هاي 

.را بر عهده خواهد داشت هفته پژوهش پيشنهادي   

 شوراي برنامه ريزي و هماهنگي 

ه فعاليت كميته ها و تدوين پيش نويس برنام  هماهنگيمسووليت تهيه پيش نويس برنامه ها،

.روز ملي را بر عهده دارد   

  :يي اجرايته هايف کميوظا

ت را بر يت هر فعالي مسوولي برنامه ريزي شده ، شوراينيش بي پي با توجه به انواع برنامه ها

. ته واگذار خواهد کرد يا چند کميک يعهده   

 عنوان و شرح كلي وظايف كميته ها

 براي انتخاب پژوهشگران ، مسووليت برنامه ريزي:كميته داوری و انتخاب علمی

معلمان پژوهنده  و پژوهش هاي برتر و ساير داوريهاي منابع و مقاالت علمي را بر عهده 

.خواهد داشت   

هماهنگي امور تبليغات ، ارتباط با رسانه ها ، : ات كميته روابط عمومی و انتشار

 و مستند سازي مراسم اطالع رساني و انتشار مطالب مرتبط با وظايف خود، برگزاري نمايشگاه

. را بر عهده دارد   

 انتشار كتاب و نشريات مرتبط با هفته پژوهش كه جنبه علمي دارند توسط بخش هاي --

صورت مي .. دفتر نشر ، دفتر پژوهشنامه و با ساز و كار مربوط با خود ( ژوهشگاه  مرتبط در پ

)پذيرد   

برنامه هفته پژوهش و تهيه مسووليت ارزشيابي اجراي :  برنامه کميته ارزشيابی

.گزارش در اين زمينه را بر عهده دارد   



 مسووليت تهيه انواع امكانات و پشتيباني از برنامه :كميته تدارکات و پشتيبانی

.هفته پژوهش را بر عهده دارد   

:ر ستاديس و دبييف ريوظا  

. ه شده است ين نامه ستاد ارايي آ دروظايف رييس و دبير ستاد  

 

مه و فعاليتها شرح برنا  

تهای هفته پژوهش در آموزش و پرورش در هفت يبرنامه و فعال

ت معلم يسطح ملی ، پژوهشگاه ، ستاد ، استان ، منطقه ، مراکز ترب

كليات برنامه ملي به شرح زير .  تهيه و اجرا مي گرددو مدارس

:است  

 
اليتعکد ف نام برنامه يا فعاليت کميته مسوول پی گيری  
شوراي برنامه ريزي و 

 هماهنگي
طراحی و اجرای 

برنامه روز ملی 

 پژوهش

١ 

برگزاری نمايشگاه  آميته روابط عمومي
 دستاوردهای پژوهش

٢ 

انتخاب پژوهشگران  آميته داوري
 آموزشی برتر

٣ 

انتخاب معلمان پژوهنده  آميته داوري
 برتر

۴ 

انتخاب دانش آموزان  آميته داوري
 پژوهنده برتر

۵ 

راي برنامه ريزي و شو
 هماهنگي

تنظيم نواختن زنگ 
 پژوهش توسط مسووالن

۶ 

انتشار ويژه نامه 
مدرسه و ( پژوهشنامه 

)پژوهش   

انتشار ويژه نامه 
مدرسه و ( پژوهشنامه 

)پژوهش   

٧ 

انتشار آثار پژوهشی  انتشارات
گزارش پژوهش ( منتخب

٨ 



)و کتاب   
طراحی و انتشار پوستر  آميته روابط عمومي

 هفته پژوهش
٩ 

هماهنگی با رسانه ها  آميته روابط عمومي
برای اعالم برنامه ها به 
جامعه توسط رئيس و 

 دبير ستاد

١٠ 

تهيه مطالب برای انتشار  معاونت پژوهشي
در نشريات در طی هفته 

توسط اعضای ( پژوهش
هيات علمی و کارشناسان 

( 

١١ 

هماهنگی با روابط  آميته روابط عمومي
رکز تحقيقات عمومی و م

صدا و سيما برای پيش 
بينی مصاحبه با مسووالن 

واعضای هيات علمی 
پژوهشگاه و پوشش 
 اخبار در طی هفته

١٢ 

انتشار شماره ويژه  معاونت پژوهشي
( پژوهشنامه آموزشی 
)بمناسبت هفته پژوهش  

١۴ 

مستند سازی فعاليتهای  آميته روابط عمومي
 هفته

١۵ 

آميته ارزشيابي برنامه ها ارزشيابی نحوه برگزاری 
فعاليتها در سطح ملی ، 
 ستادی و استانی

١۶ 

شوراي برنامه ريزي و 
 هماهنگي

تجليل ازخدمات برتربخش 
 ها و افراد در طول هفته

١٧ 

معرفی حوزه های اطالع  در قالب پژوهشنامه
رسانی پژوهش آموزشی 
در داخل و خارج در قالب 

 يک بروشور

١٨ 

انتشار برنامه هفته  
 پژوهش

١٩ 

 آميته روابط عمومي
 و اداره فناوري

استفاده برجسته از سايت 
پژوهشگاه برای پوشش 
فعاليتها ، برنامه ها و 
 اخبار هفته پژوهش

٢٠ 

شوراي برنامه ريزي و 
 هماهنگي

مشارکت فعال در برنامه 
های بين بخشی در سطح 
ملی بر اساس مصوبات 

ستاد هفته پژوهش 
 وزارت علوم

٢١ 

يانيه هفته پژوهشتهيه ب   
بعنوان راهنمايی برای (

٢٢ 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

بهبود پژوهش در آموزش 
)و پرورش   


