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باسمه تعالی
راهنماي فعالیت هاي هفته پژوهش 

1392سال -ت آموزش و پرورشراوز
بـه شـرح زیـر مربـوطمحور هاي بدینوسیلهدر آموزش و پرورش،به منظور برگزاري مراسم هفته پژوهش 

:گردداعالم می
1برترطرح هاي پژوهشی انتخاب : الف

اارشد و دکترپایان نامه هاي برتر کارشناسیانتخاب: ب
پژوهشگران برتر انتخاب : ج
مدیر پژوهشی و فناوري برتر انتخاب :د
برتر(اقدام پژوهی) معلمان پژوهنده انتخاب :ه

پژوهشی برتر گروه تحقیق و پژوهش استانانتخاب تجارب:و  
ات زیر را اقداممورد هر یک از محورهاي فوقهاي پژوهشی ستادي در شوراي تحقیقات استانها و کمیتهپژوهشگاه، 

.دننمایمعمول
:2ي پژوهشی برگزیدهطرح ها-الف

اجـرا شـده از محـل اعتبـارات شـورا/ کمیتـه31/6/92لغایـت 1/7/91طرح هاي پژوهشی باید درفاصـله زمـانی -1
نمون بـرگ با استفاده ازستاديحوزهتحقیقات استان/کمیته پژوهشیپژوهشی پژوهشکده ها، شوراي باشند.شوراي 

نماید.اقدامنسبت به ارزشیابی گزارش طرح ها)، موجود در سایت پژوهشگاهمربوط(هاي ارزشیابی 
کـه درحـوزه یـا افـراديشورا/کمیته و پژوهشگاه/ هیات علمی عضوبه وسیله دونفر حداقل هرگزارش پژوهشی -2

نباید بانارزشیانمره نهایی گزارش خواهد بود. ( ،امتیاز آنهامیانگین دو.ارزشیابی می شودمورد نظر تخصص دارند،
.)دنند، ناظر و یا همکار باشنژوهشی که ارزشیابی می کدراجراي طرح پ

انتخاب و همراه با دو نسخه گزارش چاپ شده از هـر طـرح و امتیازطرح پژوهشی برگزیده به ترتیبدوحداکثر-3
گزارش مذکور و فایل اسکن کارpdfضمام یک حلقه لوح فشرده حاوي فایل بانارزشیابیهايبرگکارهمچنین 

مربوطه به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال شود.ارزشیابیهايبرگ

منظور از برتر انتخاب موارد مربوط در گستره کشوري توسط ستاد هفته  پژوهش است- 1
ن یا کمیته ستادي استمنظور از برگزیده انتخاب موارد مربوط در سطح استا- 2
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دوره هاي تحصیالت تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا ) برگزیدهپایان نامه-ب
/شـوراپژوهشگاه/و از محل اعتباراتدفاع31/6/92لغایت 1/7/91پایان نامه هاي برگزیده باید در فاصله زمانی -1

موجـود در سـایت (نمـون بـرگ هـاي ارزشـیابی شورا/کمیته بـا اسـتفاده ازپژوهشکده/ شده باشند و حمایتکمیته 
نماید.اقدامگزارش طرح هاو انتخاب نسبت به ارزشیابی،)پژوهشگاه

حـوزه ارزشـیابی آن رمتخصـص دافرادیاشورا/کمیته وپژوهشگاه/ات علمی هیعضوهرپایان نامه به وسیله دو نفر -2
نباید راهنما و یا مشاور پایان نامه اي که انارزشیابنمره نهایی گزارش خواهد بود.(،می شود و میانگین دو امتیاز آنها

)د.ند، باشنارزشیابی می کن
همـراه بـا دو نسـخه (جمعا دو عنـوان)شـدهرگزیـدهیک پایان نامه کارشناسی ارشد و یک پایان نامـه دکتـراي ب-3

هاي ارزشیابی به انضمام یک حلقه لوح فشرده حاوي ها و همچنین کاربرگگزارش چاپ شده هر یک از پایان نامه
مطالعات آمـوزش و پـرورش هاي ارزشیابی مربوطه به پژوهشگاه گزارش مذکور و فایل اسکن کاربرگpdfفایل 

ارسال شود.
:برگزیدهشگرپژوه-ج

)موجـود در سـایت پژوهشـگاه(شیوه نامه انتخاب پژوهشگران برگزیدهکمیته براساس /شوراپژوهشکده/ هر -
الزم است کلیه آثار و مسـتندات تاییـد د.ناقدام نمایرگزیدهنفر پژوهشگر بیکو انتخابآثارنسبت به بررسی

میل شده فرد منتخب به پژوهشگاه ارسال شود.شده مکتوب به همراه پرسشنامه مکتوب و الکترونیکی تک
مدیر پژوهش و فناوري برگزیده:-د
براساس شیوه نامه انتخاب مدیران پژوهش و فتاوري برگزیده وزارت علوم تحقیقات و کمیته /شوراپژوهشکده/هر-

را به نشانی الکترونیکیپرسشنامه تکمیل شده  و انتخابرا واجد شرایطفرد یک نفر )،پیوستفناوري (
نماید.ارسال

اعضاي هیئت داوران براي انتخاب پژوهشگر و مدیر پژوهش و فناوري برگزیده عبارتند از:
الف) استان:

.مدیر کل آموزش و پرورش استان ( رئیس هیات )-1
.دو نفر عضو هیات علمی عضو شوراي تحقیقات استان-3و2
.استان ( دبیر هیات)برنامه ریزي و نیروي انسانی،معاون پژوهش-4
.استانرئیس گروه پژوهش-5

ب)ستاد:
اعضاي کمیته پژوهشی 

ج)پژوهشکده:
پژوهشکدهشوراي پژوهشی
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:)برگزیده(اقدام پژوهی هايگزیدهبرپژوهندهانمعلم-ه
انتخاب معلـم پژوهنـدهشانزدهمین دورهدستورالعمل برگزیده، مطابقاقدام پژوهیهايانتخاب و ارسال گزارش

.شودارسالزمانبندي و سهمیهرعایتبا 17/8/91مورخ 51/1461/900به شماره
پژوهشی برتر گروه تحقیق و پژوهش استان:انتخاب تجارب-و
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