
 

 ٤از١صفحه
 

  باسمه تعالي
  راهنماي فعاليت هاي هفته پژوهش 

  1391ت آموزش و پرورش سال راوز
  

بـه شـرح زيـر     همربوطـ محـور هـاي    بدينوسيلهدر آموزش و پرورش،به منظور برگزاري مراسم هفته پژوهش   
  : گردد اعالم مي

  1برترطرح هاي پژوهشي انتخاب : الف
  اپايان نامه هاي برتر كارشناسي ارشد و دكتر انتخاب: ب
  پژوهشگران برتر انتخاب : ج

  مدير پژوهشي و فناوري برتر انتخاب :د 
  برتر) اقدام پژوهي(معلمان پژوهنده انتخاب :ه 

ات زير را اقدام يك از محورهاي فوقهاي پژوهشي ستادي در مورد هر  شوراي تحقيقات استانها و كميتهپژوهشگاه، 
  .دننماي معمول
  :2ي پژوهشي برگزيدهطرح ها -الف

اجـرا شـده    كميتـه / از محـل اعتبـارات شـورا    31/6/91لغايـت   1/7/90طرح هاي پژوهشي بايـد درفاصـله زمـاني     -1
كميته پژوهشيحوزهسـتادي بـا اسـتفاده ازنمـون بـرگ      /تحقيقات استانپژوهشي پژوهشكده ها، شوراي شوراي .باشند

  .نمايد اقدام نسبت به ارزشيابي گزارش طرح ها، )پيوست(مربوطهاي ارزشيابي 
كـه درحـوزه    يـا افـرادي  كميتـه و  /شـورا / پژوهشگاههيات علمي  عضوبه وسيله دونفر حداقل هرگزارش پژوهشي -2

نبايـد   بانارزشـيا . ( ،نمره نهايي گزارش خواهد بودميانگين دو امتياز آنها .ودمورد نظر تخصص دارند،ارزشيابي مي ش
  .)دنند، ناظر و يا همكار باشنژوهشي كه ارزشيابي مي ك دراجراي طرح پ

انتخاب و همراه با دو نسخه گـزارش چـاپ شـده از هـر طـرح و       امتياز طرح پژوهشي برگزيده به ترتيبدوحداكثر-3
 گزارش مذكور و فايـل اسـكن كـار   pdfبانضمام يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل  ارزشيابي هاي برگ كارهمچنين 

  .مربوطه به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال شود ارزشيابي هاي برگ
 
  
  

                                                 
 موارد مربوط در گستره آشوري توسط ستاد هفته  پژوهش استمنظور از برتر انتخاب  - ١
 منظور از برگزيده انتخاب موارد مربوط در سطح استان يا آميته ستادي است  - ٢



 

 ٤از٢صفحه
 

  برگزيده) كارشناسي ارشد و دكترا (دوره هاي تحصيالت تكميلي  پايان نامه-ب
 /پژوهشـگاه  و از محـل اعتبـارات   دفـاع  31/6/91لغايـت   1/7/90ه زمـاني  پايان نامه هـاي برگزيـده بايـد در فاصـل    -1

،نسبت بـه   )پيوست(كميته با استفاده ازنمون برگ هاي ارزشيابي /شورا/ پژوهشكدهشده باشند و  حمايتكميته /شورا
  .نمايد گزارش طرح هااقدامو انتخاب  ارزشيابي

حوزه ارزشيابي مـي  آن رمتخصص دافرادياكميته و/شورا/پژوهشگاههيات علمي  عضوهرپايان نامه به وسيله دو نفر -2
نبايـد راهنمـا و يـا مشـاور پايـان نامـه اي كـه         انارزشياب.(،نمره نهايي گزارش خواهد بودشود و ميانگين دو امتياز آنها

  ).دند، باشنارزشيابي مي كن
همـراه بـا دو نسـخه     )معـا دو عنـوان  ج(شـده  يك پايان نامه كارشناسي ارشد و يك پايـان نامـه دكتـراي برگزيـده    -3

هاي ارزشيابي به انضمام يك حلقه لوح فشرده حـاوي   ها و همچنين كاربرگ گزارش چاپ شده هر يك از پايان نامه
هاي ارزشيابي مربوطه به پژوهشـگاه مطالعـات آمـوزش و پـرورش      گزارش مذكور و فايل اسكن كاربرگ pdfفايل 

  .ارسال شود
  
 :برگزيده پژوهشگر -ج

و  آثـار  نسبت به بررسي)پيوست  ( شيوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزيدهكميته براساس /شورا/ پژوهشكدههر -
الزم است كليه آثار و مستندات تاييـد شـده مكتـوب بـه همـراه       .دناقدام نماي رگزيدهنفر پژوهشگر ب يك انتخاب

 .ال شودپرسشنامه مكتوب و الكترونيكي تكميل شده فرد منتخب به پژوهشگاه ارس

  
  :مدير پژوهش و فناوري برگزيده-د
براساس شيوه نامه انتخاب مـديران پـژوهش و فتـاوري برگزيـده وزارت علـوم تحقيقـات و فنـاوري        كميته /شوراهر -
پژوهشـگاه مطالعـات   را به نشاني الكترونيكيپرسشنامه تكميل شده  و  انتخابواجد شرايطرا فرد يك نفر  ،)پيوست(

  .نمايد ارسالآموزش و پرورش
  

  :اعضاي هيئت داوران براي انتخاب پژوهشگر و مدير پژوهش و فناوري برگزيده عبارتند از
  :استان) الف

  .)رئيس هيات ( مدير كل آموزش و پرورش استان -1
  .دو نفر عضو هيات علمي عضو شوراي تحقيقات استان -3و2
  .)دبير هيات( و فناوري استان  معاون پژوهش-4
 .استان پژوهشرئيس گروه  -5
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  :ستاد)ب
  اعضاي كميته پژوهشي ذيربط

  :پژوهشكده)ج
  شوراي پژوهشي ذيربط

  
 :)برگزيده اقدام پژوهي هاي(گزيدهبر پژوهنده انمعلم -ه

ده بـه شـماره                   هـاي برگزيـده، مطـابق دسـتورالعمل دبيرخانـه معلـم پژوهنـ        انتخاب و ارسال گزارش اقدام پژوهـي 
  .شود لارسازمانبندي و سهميه  رعايت با90/6/8 مورخ  900/2211/13

  
  جدول راهنماي ارسال مدارك 

  
مهلت 
  ارسال

حداكثر تعداد   *مدارك و مستندات مربوط
 موضوع قابل ارسال

رد
 يف

اصل كاربرگ ارزيابي هر -2دو نسخه چاپي از هر گزارش طرح پژوهشي-1  15/8/91
فايل كاربرگ  يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل گزارش و-3دو ارزشياب

 ارزشيابي

2 
 1 طرح پژوهشي انتخاب

اصل كاربرگ ارزيابي -2دو نسخه چاپي گزارش پايان نامه چاپ شده-1  15/8/91
يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل گزارش و فايل -3هر دو ارزشياب
  كاربرگ ارزشيابي

1 
 2 پايان نامه ارشد انتخاب

اصل كاربرگ ارزيابي -2دو نسخه چاپي گزارش پايان نامه چاپ شده-1  15/8/91
يك حلقه لوح فشرده حاوي فايل گزارش و فايل -3هر دو ارزشياب
 كاربرگ ارزشيابي

1 
 3 اپايان نامه دكترانتخاب

به همراه فايل پژوهشگر انتخابپرسشنامه تكميل شده -1  25/7/91
آخرين حكم -3پژوهشگر  پرسنلي رنگي عكس فايل-2الكترونيكي
 *مستندات مربوط4-كارگزيني

1 
 4 گرپژوهشانتخاب

فايل  - 2پرسشنامه تكميل شده مدير پژوهش و فناوري برگزيده -1  25/7/91
مستندات  - 4آخرين حكم كارگزيني- 3عكس رنگي پرسنلي پژوهشگر

 *مربوطه

1 
دير پژوهش و مانتخاب
 فناوري 

5 

برگ ارزشيابي  كار-2حاوي گزارشCDو اصل گزارش اقدام پژوهي-1  91/7/30
  داوران 

مطابق 
 سهميه

معلم پژوهنده انتخاب
 )اقدام پژوهي(

6 

  
صفحه اول مقاله چاپ شده در مجله و صفحه اول :به عنوان مثال . ذكر شده پژوهشگر يا مدير پژوهش را اثبات مي كندهاي  ي است كه فعاليت يا اسناد مستندات مربوطه ، سند*

  ....شناسنامه مجله مربوط و يا صفحه اول گزارش پژوهشي و 
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  :مهم  اتتذكر
برنامه پيشنهادي براي برگزاري با شكوه تر مراسم هفته پژوهش در سطح استان، منطقه و مراكز آموزشي نيز به  -1

 .پيوست مي باشد

صرفا از طريق پست پيشتاز و با قيد مربوط به هفته پژوهش به آدرس زير ارسال مدارك و مستندات در همه موارد  -2
 .گردد

تهران، خيابان ايرانشهر شمالي، كوچه خسرو، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، طبقه ششم، كد 
 1584634818پستي

 


