
 

 1397دستورالعمل اجرای هفته پژوهش وزارت آموزش وپرورش در سال 

همانگونه كه مستحضرهستيد مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در هفته آخرآذرماه هرسال برگزارمي شود.در 

تر مراسم مذكور و  نسبت به برگزاري هرچه باشكوه سال جاري نيز وزارت آموزش و پرورش در نظردارد

تجليل از پژوهشگران و معرفي پژوهش هاي برتر اقدام نمايد.بدين منظورالزم است با توجه به راهنماي 

اجراي فعاليت هاي هفته پژوهش در وزارت آموزش و پرورش ) مندرج در پايگاه اطالع رساني پژوهشگاه 

ل زمان بندي ذيل، مستندات مربوط و براساس جدو( WWW. rie.irمطالعات آموزش و پرورش  به نشاني

به هر كدام از بخش هاي مراسم بزرگداشت هفته پژوهش ) شامل انتخاب پژوهشگر برتر،انتخاب معلم 

پژوهنده برتر ، انتخاب طرح پژوهشي برتر، انتخاب پايان نامه كارشناسي ارشد و رساله دكتري برتر، انتخاب 

آموزش و پرورش ارسال شود. الزم به ذكر است براي انتخاب تجارب پژوهشي برتر (به  پژوهشگاه مطالعات 

جدول( منتظر صدور و  دريافت دستورالعمل  1پژوهشگر برتر وزارت آموزش و پرورش )موضوع رديف 

وزارت علوم درخصوص جشنواره تجليل از پژوهشگران برتر كشورهستيم. بديهي است پس از دريافت 

نحوه انتخاب پژوهشگران برتر، اطالع رساني انجام خواهد شد.پيشاپيش دستورالعمل مذكور، در مورد تعداد و 

 .انتظار دارد در خصوص اجراي اين دستورالعمل اهتمام الزم به عمل آيد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 زمان بندی ارسال مستندات فعاليت های پژوهشيجدول 

 موضوع رديف
حد اكثر تعداد 

 قابل ارسال
 مهلت ارسال مستندات مربوط

انتخاب پژوهشگر   1

 برتر 

  
و پس از  دريافت بخشنامه "متعاقبا 

 وزارت علوم ، اعالم خواهد شد.

طرح  انتخاب 2

 پژوهشي برتر *

دونسخه چاپي از هر گزارش طرح  -1 2

 پژوهشي برتر

 اصل نمون برگ ارزيابي هر دو داور  -2

يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل  -3

wordو pdf هر گزارش )بطور

 مجزا(

1/8/97 

انتخاب معلم  3

 پژوهنده برتر **

بر اساس سهميه 

تعيين شده در 

 جدول پيوست

 1/8/97 نسخه الكترونيكي گزارش

انتخاب پايان نامه  4

كارشناسي ارشد    و    

 رساله دكتر ي برتر *

)يك مورد -2

كارشناسي ارشد 

،يك مورد 

 دكتري(

 دونسخه از هر پايان نامه و رساله -1

 برگ ارزيابي هر دو داور اصل نمون -2

 word،pdfيك حلقه لوح فشرده حاوي  -3 

 هر گزارش )بطور مجزا(

1/8/97 

انتخاب تجارب  5

 پژوهشي برتر 

يك نسخه گزارش مكتوب و فايل الكترونيكي  1

از تجربه پژوهشي به انضمام عكس ، فيلم ، 

 نمودار يا هرگونه سند مبني بر اجراي فعاليت

1/8/97 

 پرينت شده گزارش طرح پژوهشي ، پايان نامه ورساله، نيازي به تجليد با جلد گالينگور ندارد. * نسخه هاي 

**پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش  در نظر دارد خالصه اي از گزارش اقدام پژوهي معلمان پژوهنده 

ضروري است  را در مراسم هفته پژوهش چاپ و منتشر كند. بدين منظور 1397برگزيده كشوري  در سال 

در انتخاب و گزينش آثارارسالي به پژوهشگاه ، كيفيت گزارش هاي برگزيده از سوي استان ، مد نظرهمكاران 

 محترم قرار گيرد.



 

مدارك ناقص و مداركي كه پس از زمان مندرج در جدول ارسال گردد، مورد بررسي و ارزيابي قرار نخواهند  -

 گرفت.

هفته پژوهش از طريق پايگاه اطالع رساني  پژوهشگاه قابل دسترسي مي  اخبار و اطالعيه هاي مربوط به -

                                              باشد.

  -نبش كوچه شهيد قصرالدشتي -نرسيده به پل كريمخان -خيابان سپهبد قرني -نشاني پژوهشگاه : تهران 

  1584743517 كدپستي  -6 طبقه – 181شماره 

 ارسال مي گردد. كر است شيوه نامه مستند سازی شده متعاقبا  الزم به ذ

 پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

 

 


