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  :پيشگفتار
  

هاي فني و حرفه اي داراي ظرائف وپيچيدگي هاي خاصي است كه آنـرا از آمـوزش هـاي كالسـيك                    نظام آموزش   

گروه هدف اين قبيل آموزش ها  نيروي كار يك جامعه را تشكيل مـي دهنـد كـه بـازده آنهـا مـستقيما در           .متمايز مي سازد  

 اجتمـاعي متعـددي ماننـد افـزايش         عدم كسب مهارت الزم نيـروي كارتبعـات       .اقتصاد و اجتماع يك كشور تاثيرگذار است        

ايجاد نموده و رشد و شكوفائي اقتصادي  يك كـشور را بـا مـشكالت       ...بيكاري،توليدات نامرغوب،ارائه خدمات نامطلوب و    

بسياري از كشور هاي پيشرفته رونق اقتصادي خود را مرهـون آمـوزش هـاي حرفـه اي خـود      .عديده اي مواجه مي سازد    

اين وجوه تمايز، ظرائف و پيچيدگي هـا        . ت به ارتقاء كيفيت آموزش هاي خود اقدام مي كنند         هستند و از طرق مختلف نسب     

سبب شده است تا برنامه ريزي براي اين آموزش ها از سوي برنامه ريزان آموزشـي بـا دقـت خـاص وبرمبنـاي نتـايج                          

  .حاصله از پژوهش وتحقيقات در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي  طراحي شود

نظام آموزشي ويا بنگاه اقتصادي در صورت دارا بودن مشخصــه هاي زير مي تواند بـه حيـات خـود       اصوال هر   

  :ادامه داده و اهداف از پيش تعيين شده را محقق نمايد

  كيفيت -

   بهره وري -

  انعطاف پذيري-

دار باشـد   چنانچه محصول يا خروجي فعاليت هاي آموزشي سازمان ياهمان مهارت آموخته از كيفيت الزم برخور              

و ) بهـره وري  ( و تناسب اين محصول با اهداف از پيش تعيين شده كه همانا پر كردن يك فرصت شغلي يك به يـك باشـد                      

سيستم بتواند در مقابل تغييرات سريع بازار كار به سرعت عكس العمل نشان دهد و متناسب با اين تغييرات خـود را بـه           

مي تواند در تحقق  اهداف تكليفي      است كه مي توان گفت اين نظام آموزشي         ،در اين صورت    )انعطاف پذيري (روز نگه دارد    

  .خود موفق باشد
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براي ايجاد يك چنين نظامي الزم است برنامه هاي آموزشي به گونه اي طراحي شود كه اين قابليت ها را در نظام                

 تحقيقات در برنامه ريـزي هـا امكـان          و اين مهم جز با گسترش فرهنگ پژوهش و به كارگيري نتايج           .آموزشي ايجاد نمايد  

  پذير نخواهد شد

منظـور گـسترش دانـش      فصل چهارم قانون برنامه چهـارم توسـعه دولـت مكلـف اسـت بـه         55با توجه به ماده     

ومهارت،اصالح هرم تحصيلي نيروي كار وارتقاء و توانمندسازي سرمايه هاي انساني،كاهش فاصله سطح دانش ومهارت      

      ستانداردهاي جهاني و ايجاد فرصت هاي جديـد شـغلي بـراي جوانـان،براي نظـام آمـوزش فنـي و                    نيروي كار كشور با ا    

كاربردي كشور ، ظـرف مـدت يـك سـال از تـصويب ايـن قـانون در محـور هـاي منـدرج در ايـن مـاده                  -حرفه اي وعلمي  

  :ها عبارتند ازبرخي از اين محور.،سازكارهاي الزم راتهيه و با پيش بيني الزامات مناسب اجرا نمايد

،غيررسمي فني وحرفه اي و علمـي       )متوسطه وعالي (استمرار نظام كارآموزي وكارورزي براي تمام آموزش هاي رسمي         -

  كاربردي

  تدوين نظام استاندارد و ارزشيابي مهارت نيروي كار كشور،با رويكرد بين المللي -

  آموزش هاي فني وحرفه اي و علمي كاربردياستفاده از توان وامكانات بخش هاي دولتي وخصوصي در توسعه  -

اجراي تكليف مندرج در اين قانون منوط به بستر سازي مناسب در اين زمينه است و لذا با تنظيم فعاليت هاي پژوهـشي                       

  و به تبع آن نحوه ارائه        ،كاربست يافته هاي پژوهشي   سازمان به عنوان پايه واساس فعاليت هاي مرتبط با برنامه ريزي          

دانم از راهنمائي    دراينجا الزم مي  .در حوزه آموزش هاي فني وحرفه اي مي توان گام موثري در اين زمينه برداشت              خدمات  

،مشاوران و همكاران دفتر پژوهش وبرنامه ريزي كـه در تنظـيم ايـن سـند            ،معاونينها و ارشادات رياست محترم سازمان     

  .نقش بسزائي داشته اند، تشكر وقدر داني نمايم

  

  

   حميد رضا ثابت نژاد                                       

 1388  ارديبهشت ماه                      
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   : يهداف نظام پژوهشا

 سامان بخشي و توسعه فعاليت هاي پژوهشي در ستاد و استانها  •

  ارتقاي بهره وري سازمان  •

 فراهم كردن زمينه كاربست پژوهش و تحقيقات در برنامه ريزي  •

 كيفي و كمي آموزش هاي فني و حرفه اي از طريق انجام پژوهش هاي كاربردي غني سازي  •

فراهم كردن زمينه ارتباط و تعامل با موسسات معتبر پژوهشي داخلي و خارجي ذيربط و بهـره گيـري هـر چـه                        •

 بيشتر از عرصه هاي پژوهشي ملي و بين المللي 

 خش پژوهش توزيع هدفدار و مستمر و استفاده بهينه منابع مالي در ب •

 فعاليت هاي ستادي و استاني در جهت تحقق اهداف سازماني برنامه ها و  مستمر ارزيابي •

  

  : ين و عناصر نظام پژوهشاركا

  : اركان اصلي نظام پژوهش عبارتند از 

  شوراي پژوهش سازمان  - 1

 دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان  - 2

  كميته پژوهش استان - 3

  مركز تربيت مربي ه پژوهشكميت - 4

 

  :  سازمان وراي پژوهش ش-1

اين شورا در ستاد سازمان تشكيل مي شود و چارچوب سياست هاي كلي پژوهشي سازمان را تدوين و تصويب مي نمايد                     

 توسـط   انتخـاب اعـضاي حقيقـي     . ، هدايت و نظـارت مـي كنـد          را راهبري   و فرايند تمامي فعاليت هاي پژوهشي سازمان        

  مدت عضويت اعضاي حقيقـي . مدت عضويت توسط رئيس سازمان صادر مي شود      با تعيين    دبيرخانه شورا و ابالغ آنان    

 شورا جلسات. مجدد آنان بالمانع مي باشد انتصاب ،  سال خواهد بود و در صورت تشخيص رئيس شورا         2شورا به مدت    

3 رئيس شورا ودرغياب ايشان نائب رئيس و      با حضور 
 حداقل هر ماه يك بار و بـر       ت شورا جلسا. رد   اعضاء رسميت دا   2

  . حسب ضرورت به دعوت دبير شورا تشكيل مي شود 
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  :   سازمانشوراي پژوهشوظايف 

    براساس نوع تحقيق پژوهشي سازمان و حدود اختيارات تحقيقاتي مورد نياز ستاد و استانهاسياستهايتعيين  -1

    طرح هاي پژوهشيبررسي،ارزيابي و تاييد تماميتعيين داوران بمنظور  -2

   تصويب نهايي گزارش طرح هاي پژوهشي -3

   انجــــام پــــژوهش هــــاي كــــاربردي جهــــت كاربــــست يافتــــه هــــاي پژوهــــشي در         تــــصويب -4

  برنامه ريزي  

 پژوهـشي كـاربردي در حـوزه هـاي          –تصويب برنامه براي تالش همه جانبه جهت توسعه و تعميق فرهنگ علمـي               -5

  ستادي و اجرايي سازمان

  ي و ارزيابي نتايج تمامي طرح هاي پژوهشي ملي و استانيبررس -6

  طرح هاي پژوهشي پيشنهادي ملي واستاني عناوين  بررسي وتصويب -7

   :  سازمان شوراي پژوهشاعضاء

  ) رييس شورا (  رييس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور -1

  )  ئيسمعاون پژوهش و برنامه ريزي به عنوان نايب ر(  معاونان سازمان -2

  ) دبير شورا (  مدير كل پژوهش و برنامه ريزي -3

   رييس مركز تربيت مربي -4

  مديركل دفتر مهارتهاي پيشرفته -5

  معاون پژوهش دفتر پژوهش وبرنامه ريزي -6

كه حداقل سه تـن از آنـان عـضو هيئـت علمـي              ) با حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس     ( تعداد شش تن صاحب نظر     -7

  .  و پژوهشي باشند موسسات آموزشي

  .دعوت به عمل خواهد آمد  از افراد صاحب نظر حسب مورد:تبصره 

  :  سازمان  دبيرخانه شوراي پژوهش-2

، برنامـه ريـزي       سازمان دردفتر پژوهش و برنامه ريزي تشكيل و مدير كل دفتر پژوهش و               دبيرخانه شوراي پژوهش  

  .مسئوليت دبيرخانه را بر عهده دارد 
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  :  سازمانرخانه شوراي پژوهشدبياعضاء  

مديركل دفتر پژوهش وبرنامه ريزي      دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان دردفتر پژوهش وبرنامه ريزي استقرار دارد و          

  . مي باشند)نايب رئيس( عاون پژوهش دفتر پژوهش و برنامه ريزي وم  )رييس دبير خانه ( 

   

  :  سازماندبيرخانه شوراي پژوهشوظايف 

   و ارسال به شورا طرح هاي پيشنهادي حوزه هاي ستادي و استاني اوليهو بررسيدريافت  -1

   ثبت و ضبط كليه اسناد و صورتجلسات شورا -2

   انعكاس پيشنهادات و طرح هاي واصله حسب مورد به شورا -3

   ابالغ مصوبات شورا و دستورالعمل ها و شيوه نامه هاي مربوط به امور پژوهشي سازمان -4

   گزارشات مورد نياز به شورا  تهيه-5

   بررسي و پيشنهاد بودجه پژوهشي حوزه هاي ستادي و استانها به شورا  -6

    و نيز پيگيري كاربست آنها نظارت مستمر برروند فعاليت هاي پژوهشي سازمانپيگيري تعيين سازوكارو-7

  به كليه استان هامستندسازي يافته پژوهشي و ارسال آن  -8

  شورا   ونائب رئيس رد ارجاعي از سوي رئيس  پيگيري موا-9

  دفاعيه از پروپوزال ها ومقاالت طرح هاي پژوهشي با حضور داوران وناظرانهماهنگي جهت برگزاري جلسات  -10

  ارسال پروپوزال هاي طرح هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهش سازمان به مراجع ذيصالح -11
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  :  كميته پژوهش استان -3

حكم رئيس كميته پژوهش استان توسط رئـيس  .  كليه ادارات كل آموزش فني و حرفه اي تشكيل مي شود        اين كميته در  

مـدت عـضويت    . صـادر مـي شـود       اسـتان   سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و احكام اعضا توسط رئيس كميتـه               

    .ان بالمانع است ، انتصاب مجدد آن سال خواهد بود و در صورت تشخيص رئيس كميته 2اعضاي حقيقي كميته 

3كميته و رئيس  نايب كميته وردرغياب ايشانجلسات كميته پژوهش استان با حضور رئيس   
 اعضاء كـه حـداقل دو   2

كميته پژوهش استان حداقل هر مـاه يـك بـار اقـدام بـه               .  رسميت خواهد يافت     آنان از اعضاء هيئت علمي باشند،     تن از   

وهـشي را بـه      مـاه يـك بـار گـزارش عملكـرد پژ           3ايد و رئيس كميته استان ملزم است حداقل هـر           تشكيل جلسه مي نم   

  .  سازمان ارسال نمايد دبيرخانه شوراي پژوهش

  

  : كميته پژوهش استانوظايف 

 پژوهشي معتبـر مـرتبط و مـشاركت آنهـا در            – نيروهاي متخصص و عالقمند به امر پژوهش و موسسات علمي            جلب -1

  يتهاي پژوهشي مربوط به آموزش هاي فني و حرفه اي انجام فعال

   سازمان پيشنهاد به دبيرخانه شوراي پژوهش نياز سنجي و اولويت بندي عناوين پژوهشي استان و -2

   جهت بررسي شوراي پژوهش سازماندبيرخانه و ارايه به  طرح هاي پژوهشي دريافتي  اوليهبررسي و ارزيابي -3

وپيش بيني هزينه هاي مربوط به هنگام تهيه پروپـوزال طـرح هـاي              به مجري    لزوم مشاور    معرفي ناظر ودر صورت    -4

   پژوهشي

   نظارت بر مراحل اجرائي پژوهش-5

شوراي پـژوهش  دبيرخانه  و ارائه گزارش به  مستند سازي پژوهش ها و كاربست نتايج آن ها در برنامه ريزي استان      -6

   سازمان

   با هماهنگي دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان همايش هاي ارائه يافته هاي پژوهشيبرگزاريهماهنگي ونظارت بر   -7

   سازمان در مهلت مقررنه شوراي پژوهش و پيشنهاد به دبيرخا پژوهش استان برآورد بودجه ساالنه مورد نياز-8

   سازماني استان به دبيرخانه شوراي پژوهش هاي پژوهشمستندات طرحارسال  -9 

   و ارسال به دبيرخانه شوراي پژوهشابتكارات ونوآوري همكاران،تاليفات،مقاالتيه  اولبررسي  -10
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  : كميته پژوهش استاناعضاء 

  ) رييس كميته (  مدير كل آموزش فني و حرفه اي استان  -1

  )  معاون آموزشي به عنوان نايب رئيس(  معاونان اداره كل استان -2

   رئيس اداره آموزش و پژوهش -3

  ) دبير كميته ( س پژوهشي استان  كارشنا-4

كه حداقل سه تن از آنان عضو هيئت علمي موسـسات          ) با حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس     (  پنج تن صاحب نظر     -5

 ، تحصيالت و تجربه كـافي داشـته         ، خدمات و كشاورزي   آموزشي و پژوهشي باشند و در هر يك از بخش هاي صنعت             

   .باشند 

   :  يت مربيكميته پژوهش مركز ترب -4

توسط رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور و احكـام سـاير اعـضاء         كم عضويت رئيس كميته پژوهشي مركز       ح. 

  . توسط رئيس كميته پژوهشي مركز صادر مي شود 

. انتصاب مجدد آنان بالمـانع اسـت        ،   سال خواهد بود و در صورت تشخيص رئيس كميته           2مدت عضويت اعضاي حقيقي     

3ميته پژوهشي مركز با حضور رئيس مركز و           جلسات ك 
 تن از آنها از اعضاء هيئت علمـي باشـند ،           2كه حداقل    اعضاء   2

 مـاه  3كميته پژوهشي مركز حداقل هر ماه يك بار اقدام به تشكيل جلسه مي نمايد و ملزم است حـداقل هـر                      . دارد   رسميت  

  . ا به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان ارسال نمايديك بار گزارش فعاليت هاي پژوهشي ر

  :   كميته پژوهش مركز تربيت مربي وظايف

 پژوهشي معتبر مرتبط و جلب مـشاركت        – شناسايي نيروهاي متخصص و عالقمند به امر پژوهش و موسسات علمي             -1

  آن ها در انجام فعاليتهاي پژوهشي مربوط به مركز تربيت مربي 

  اوين پژوهشي مركز  اولويت بندي عن-2

   بررسي و ارزيابي طرح هاي پژوهشي دريافتي و تصويب اجراي آن در حدود اختيارات تعيين شده براي مركز -3

وپيش بيني هزينه هاي مربوط به هنگام تهيه پروپـوزال طـرح هـاي              به مجري   معرفي ناظر ودر صورت لزوم مشاور        -4

  پژوهشي

   نظارت بر مراحل اجرايي پژوهش -5

  مركزمستند سازي پژوهش ها و كاربست نتايج آنها در برنامه ريزي  -6
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  برگزاري همايش هاي ارائه يافته هاي پژوهشي با هماهنگي دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان -7

   سازمان در مهلت مقرر پيشنهاد به دبيرخانه شوراي پژوهش برآورد بودجه ساالنه مورد نياز و -8

   به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمانمركزپژوهشي ارسال مستندات طرح هاي  -9

   به دبير خانه شوراي پژوهش سازمان جهت بررسي مركز عناوين سمينارهاي آموزشي وپژوهشيارسال -10

   و ارسال به دبيرخانه شوراي پژوهشابتكارات ونوآوري همكاران،تاليفات،بررسي مقاالت -11

  :   كميته پژوهش مركز تربيت مربياعضاء 

  ) رييس كميته ( ييس مركز تربيت مربي  ر-1

  )نايب رئيس ( مركزمعاون پژوهش و برنامه ريزي-2

   مركزمعاون فني و آموزشي-3

  ) دبير كميته (  پژوهشي مركز مسئول گروه -4

    مديركل امور مهارتهاي پيشرفته سازمان-5

ز آنان عـضو هيئـت علمـي و موسـسات           كه حداقل سه تن ا    ) با حداقل مدرك تحصيلي فوق ليسانس     ( تن صاحب نظر     5 -6

  . آموزشي و پژوهشي خواهند بود 
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  : مركز تربيت مربي/ كميته پژوهش استان /ضوابط پرداخت حق حضور در جلسات شوراي پژوهش سازمان

  

پرداخت حق حضور درجلسات شوراي پژوهشي سازمان و كميته پژوهش اسـتان و             

درنظرگـرفتن حجـم     بـا     و ونيهمچنين حق التحقيق ساعتي براسـاس ضـوابط قـان         

  . فعاليتها قابل پرداخت مي باشد 

  

  :نحوه تعيين سقف اعتبارات طرح هاي پژوهشي

 اعتبارات طرحهاي پژوهشي دفاتر اسـتاني و مركـز تربيـت مربـي هـر سـاله                  سقف

براساس عملكرد كميته پژوهش استان و مركز مزبور و نوع تحقيق توسط شـوراي              

 شـورا ابـالغ     رئـيس مربوطـه مـشخص و از سـوي         پژوهش سازمان برابر ضوابط     

 . خواهد شد 
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  سازمان آموزش فني و حرفه اي كشورنمودار تشكيالتي نظام پژوهشي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 شوراي پژوهش سازمان

 دبيرخانه شورا

 مربيكميته پژوهش مركز تربيت  كميته پژوهش استانها
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  دستورالعمل شرايط انتخاب و شرح وظايف مجريان طرحهاي پژوهشي
  

  ) 1ماده 

 ارائه شـده  اطالق مي شود كه طرح پيشنهادي  پژوهشي  –ات علمي   ا دانشگاه و مؤسس   ي در اين دستورالعمل مجري به فرد     

رسيده و مسئوليت اجراي آن طـرح را طبـق ضـوابط            ) شوراي پژوهشي سازمان  (به تصويب مرجع تصويب كننده طرح       

  . پذيرفته باشد 
  

  )2ماده 

   :1شرايط مجري براساس هدف تحقيق

     :هدف تحقيق 

            سال سابقه كار مرتبط 2ي مرتبط با عنوان تحقيق با دكتر: حداقل مدرك تحصيلي    .1 بنيادي

  و يك طرح پژوهش                         

       سال سابقه كار 5فوق ليسانس مرتبط با عنوان تحقيق با : حداقل مدرك تحصيلي   . 2كاربردي 

  مرتبط و يك طرح پژوهش                        

   سال سابقه كارمرتبط 10ليسانس مرتبط باعنوان تحقيق با: حصيليحداقل مدرك ت  . 3توسعه اي 
  

كارشناسان رسمي و پيماني سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور كه در مقاطع تحصيلي كارشناسي ارشـد و                     :1 تبصره

بـه  دكتري مشغول تحصيل مي باشند درصورتيكه موضوع طرح آنها عالوه بر تاييد دانشگاه ذيـربط و كميتـه پـژوهش                     

  .مي شوند تصويب شوراي پژوهش سازمان رسيده باشد از كمك هزينه جهت انجام طرح برخوردار

  . طرح مي باشد  تشخيص ارتباط رشته تحصيلي با موضوع پژوهش به عهده مرجع تصويب كننده :2تبصره 

                                                 
1
  : تقسيم بندي تحقيقات براساس هدف تحقيق 

  : بنيادي )پژوهش(تحقيق . 1

هدف اصلي اين نوع تحقيقات پروراندن و يا تدوين نظرات مي باشد و پژوهشهايي هستند كـه در            . استپژوهش بنيادي پژوهشي است محض ، كه عمدتا فاقد نتيجه عملي فوري             

هدف چنين پژوهشهايي ، ايجاد نظريه از طريق كشف اصول و تعميم هاي وسيع . جهت گسترش مرزهاي دانش بدون درنظر گرفتن استفاده عملي خاص براي آنها انجام مي پذيرد    

  . فته ها در مسائل واقعي ارتباط چنداني ندارد است و با كاربرد يا

  : كاربردي ) پژوهش(تحقيق . 2

در حـل   ) بكـارگيري آنهـا   (كاربست نتايج   ،  هدف اين نوع تحقيقات     ،بنابراين  . پژوهش كاربردي ، پژوهشي است كه نتايج حاصل از آن در رفع نيازها و حل مشكالت بكار آيد                   

پژوهشهاي كاربردي ، پژوهش هايي هستند كه در آنها نظريه پردازي وجود ندارد اما نظريـه هـاي حاصـل از پژوهـشهاي       ،  در واقع   .اشدمسائل و مشكالت خاص در جامعه مي ب       

تهايي كه در آنهـا  مفاهيم نظري را در موقعي،  به عبارت ديگر      .هدف از چنين پژوهشها ، حل مسائل خاص در موقعيتهاي واقعي است           . بنيادي را براي حل مسائل به كار مي گيرند        

  . راه حلهاي ارائه شده براي مسئله ها در اين پژوهشها ، كاربردي فراگير و اعتباري كلي دارند . مسائل واقعي وجود دارد مي آزمايد

  :  توسعه اي ) پژوهش(تحقيق . 3

اين نـوع  . پژوهشها ، پژوهشهايي هستند كه تاكيد آنها بر كاربرد مستقيم است درواقع اين نوع . پژوهش توسعه اي عمدتا متوجه نوآوري در فرآيندها ، ابزارها و محصوالت است         

هدف از اين نوع پژوهش بكارگيري . پژوهشها با ايحاد نظريه سروكاري ندارند و در موقعيتي ويژه و بدون قصد كاربرد كليه يافته ها فراتر از موقعيت مورد مطالعه انجام مي شوند 

راه حلهاي ارئه شده در اين نوع پژوهشها صرفا كاربرد محلي و براي مورد خـاص پـژوهش   ، بنابراين . در يك موقعيت مكاني و زماني خاص است   روش علمي براي حل مسائل      

  . است 
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  )3ماده 

وهشي به طـور همزمـان امكـان        هرفرد مي تواند مجري يك طرح پژوهشي باشد ، انتخاب مجري براي بيش از يك طرح پژ                

  .پذير نيست 

  : تبصره 

كـار بيـشتر دريافـت    ، درصورتيكه مجري از اشخاص حقوقي باشند ، مي توانند باتشكيل و معرفي تـيم هـاي تخصـصي         

  .نمايند

  ) 4ماده 

  . د مجري موظف است از همكاران متخصصي كه در طرح پژوهشي معرفي شده اند ، در جريان اجراي طرح استفاده نماي

  : تبصره 

  . مي باشد  تغيير همكاران متخصص معرفي شده در طرح ، منوط به موافقت مرجع تصويب كننده طرح 

   )5ماده 

نـاظر  كميته پژوهش و مجري موظف است در پايان هر يك از مراحل پژوهش ، گزارش پيشرفت كار را به صورت كتبي به            

  : مراحل مزبور عبارتند از . اجراي مرحله بعد را آغاز كند ، طرح ارائه دهد و پس از تاييد ايشان ) ناظران(

  جمع آوري پيششينه تحقيق  )الف

  نمونه گيري و تهيه ابزار گردآوري داده ها  )ب

   استخراج و تجزيه و تحليل داده ها )ج 

  تهيه پيش نويس گزارش كامل تحقيق  )د

 جهـت درج در نـشريه      يپژوهـش  -رت يك مقاله علمي     تهيه گزارش نهايي طرح و تدوين دستاوردهاي تحقيق به صو          )هـ

  هاي تخصصي و ارائه دستاوردها در سمينار دفاعيه 

  : تبصره 

  .  ارائه دهند  هفته نظر خود را در مورد گزارشهاي پيشرفت كار2حداكثر پس از  مي بايست )ناظران(ناظر

  )6ماده 

پرداخت اقساط منوط به تاييد گزارشهاي پيشرفت     . باشد  نحوه پرداخت اقساط مطابق با قرارداد انجام طرح پژوهشي مي           

  .و كميته پژوهش استان مي باشد ) ناظران(كار توسط ناظر

  : تبصره 

).  درصـد  60جمعـا   (  درصـد    20هرمرحلـه   . طرح و كميته پـژوهش اسـتان        )ناظران(مرحله اول ، دوم و سوم با تاييد ناظر        

تاييد شوراي پـژوهش   دستاوردها در سمينار دفاعيه و ارزيابي داوران و  مرحله چهارم پس از تهيه گزارش نهايي و ارائه          

  % 40سازمان 
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  دستورالعمل نظارت بر كيفيت اجراي طرحهاي پژوهشي

  هدف) 1ماده 

شـوراي پـژوهش   (اجراي كامل و به موقع طرحهاي پژوهشي در چـارچوب مـصوبات مرجـع تـصويب كننـده طـرح                   .1

  ). مرجع تصويب كننده ناميده مي شوند،مه سازمان كه از اين پس در اين آيين نا

 رفع مشكالت و بهبود كيفيت اجراي طرحها .2

 ارتقاي دانش و مهارت پژوهش مجريان طرحها از طريق تعامل با ناظران .3

  )2ماده 

 حداقل يك نفر به عنوان ناظر طرح از افراد با ،به منظور نظارت بر كيفيت اجراي هر يك از طرحهاي پژوهشي مصوب           .4

  . توسط مرجع تصويب كننده انتخاب مي شود، و مركز تربيت مربي نستا معرفي شده كميته پژوهش اصالحيت

  )3ماده 

  :شرايط ناظر طرح بر اساس هدف تحقيق

  هدف تحقيق 

      ، سال سابقه كار 5دكتراي مرتبط با عنوان تحقيق با : حداقل مدرك تحصيلي      . بنيادي

   طرح پژوهشي2نظارت و مشاوره حداقل 

 نظارت ومـشاوره    ، سال سابقه كار     10فوق ليسانس مرتبط با عنوان تحقيق با        :  حداقل مدرك تحصيلي      . كاربردي

  طرح پژوهشي2حداقل 

 حـداقل يـك طـرح       ، سال سـابقه كـار       5فوق ليسانس مرتبط با عنوان تحقيق با      :  حداقل مدرك تحصيلي      .توسعه اي 

 پژوهشي مرتبط

  

  وظايف ناظر) 4ماده 

  ارت بر حسن اجراي تحقيق در چارچوب طرح مصوب نظ )الف

   جهت رفع مشكالت و ارتقاي كيفيت اجراي آن ،ارائه راهنماييهاي الزم به مجري طرح )ب

كميته پژوهش استان و مركز تربيت مربي  ارزيابي گزارشهاي مكتوب پيشرفت اجراي طرح و انعكاس نظريات خود به             )ج

  :در هر يك از مراحل زيرو مجري 

  جمع آوري پيشينه تحقيق -

   نمونه گيري و تهيه ابزار گردآوري داده ها-

   استخراج و تجزيه و تحليل اطالعات -

   تهيه پيش نويس گزارش كامل تحقيق-

 تهيه گزارش نهايي طرح و تدوين دستاوردهاي تحقيـق بـه صـورت يـك مقالـه پژوهـشي جهـت درج در نـشريه هـاي                  -

  تخصصي

توسط مجري كه به همـاهنگي مرجـع تـصويب كننـده طـرح              ) دفاعيه(زارش نهايي تحقيق    حضور در جلسه ي ارائه گ      )د

  .تشكيل مي گردد
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در هر حال فاصله ميان ارائه گزارشهاي پيشرفت كار براساس نوع تحقيـق از يـك تـا سـه مـاه مـي باشـد و  در                              :تبصره  

ناظر موظـف اسـت مراتـب را بـه اطـالع       ،بور مجري گزارش پيشرفت كار را ارائه نكند   زصورتي كه پس از گذشت زمان م      

  .برساندمركز تربيت مربي / كميته پژوهش استان 

  )5ماده 

 نظر خود را بـه مجـري و كميتـه پـژوهش     ، روز پس از دريافت گزارش پيشرفت اجراي طرح15ناظر موظف است حداكثر     

  . اعالم نمايدمركز تربيت مربي/ استان

  . طرح پژوهشي را با نظر شوراي پژوهش برعهده گيرد2 حداكثر نظارت هر ناظر به طور همزمان مي تواند )6ماده 

  .حق الزحمه ناظر بر اساس مبلغ مندرج در قرارداد قابل پرداخت مي باشد )7ماده 

حق الزحمه ناظر در اعتبارات طرح پژوهشي لحاظ مي شود و انعقاد قـرارداد مـستقل يـا پيوسـته بـه قـرارداد                        :1تبصره  

  .ست پژوهشي بالمانع ا

 بـر اسـاس تـشخيص مرجـع  تـصويب            مركز تربيت مربي    /حق الزحمه ناظر به پيشنهاد كميته پژوهش استان        :2تبصره  

  . تعيين مي شود، درصد حق التحقيق پژوهش 10 تا 5 بين ،كننده طرح 

كه سهم هر    استقابل افزايش   % 15 حق الزحمه ناظران تا      ،در صورتي كه بيش از يك ناظر بر طرح تعيين شود              :3تبصره  

  .يك از آنها توسط مرجع تصويب كننده طرح تعيين مي شود
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  مركز تربيت مربي  / استانيويژه  - )Proposal( طرح پژوهشي

  

  : عنوان پژوهش 

  : نام و نام خانوادگي پژوهشگر 

  : تاريخ وصول به كميته پژوهش اداره كل 

  : كل تاريخ بررسي در كميته پژوهش اداره 

  : تاريخ وصول به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان 

  : تاريخ بررسي در شوراي پژوهش سازمان 

    ����عدم تاييد       ����تاييد   : نتيجه بررسي 

  :در صورت عدم تاييد نواقص طرح 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
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  ويژه ستادي – )Proposal(طرح پژوهشي 

  

  : عنوان پژوهش 

  : نام و نام خانوادگي پژوهشگر 

  : تاريخ وصول به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان 

  : تاريخ بررسي در شوراي پژوهش سازمان 

    ����عدم تاييد       ����تاييد   : نتيجه بررسي 

  :در صورت عدم تاييد نواقص طرح 

..................................................................................................................................................  

..................................................................................................................................................  
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  كاران  اطالعات مربوط به مجري و هم:بخش اول
  

  مشخصات مجري و همكاران -1-1

  مدركسال اخذ   تحصيلدانشگاه محل   رشته تحصيلي  تحصيليمدرك آخرين   نام و نام خانوادگي  رديف

            

            

            

  

   سوابق پژوهشي مجري طرح در ارتباط با موضوع -1-2

  نوع مسئوليت در طرح   سازمان اقدام كننده   عنوان فعاليت   رديف

        

        

        

  

   سوابق شغلي مجري طرح  -1-3

  زمان اشتغال
  مؤسسه محل اشتغال   عنوان شغل    رديف

  مدت  تاريخ

          

          

          

  

   )1-1به همان ترتيب جدول ( نوع مسئوليت همكاران در طراحي و اجراي تحقيق مشخص شود و به تاييد آنها برسد -1-4

  محل امضاء   يت شرح مسئول  نام و نام خانوادگي   رديف
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  پژوهشگر گرامي 

  .خواهشمند است اطالعات مربوط به طرح تحقيق را تحت سرفصل هاي زير به طور دقيق و تفكيك شده تنظيم فرماييد

  

  اطالعات مربوط به طرح پژوهشي: بخش دوم 

   عنوان طرح 2-1

  فارسي 

  انگليسي

   مقدمه 2-2

   طرح مسئله 2-3

  قيق هدفهاي تح2-4

   ضرورت انجام تحقيق2-5

   استفاده كنندگان از نتايج تحقيق 2-6

   سوالها يا فرضيه هاي تحقيق2-7

  :  تعريف متغيرهاي مطرح شده در سوالها يا فرضيه هايي تحقيق 2-8

   تعريف مفهومي 2-8-1

   تعريف عملياتي 2-8-2

  يرهاي تحقيق  انواع متغيرها از لحاظ نقش آنها در تحقيق و چگونگي كنترل متغ2-9

   پيشينه تجربي 2-10

در ايران كـه مـستقيما بـه عنـوان تحقيـق مربـوط اسـت        )  چكيده5 سطر از   5حداقل  ( چكيده تحقيقات انجام شده      2-10-1

  ) سال اخير5ترجيحا (

يـق  در ايران كه مستقيما به يكي از متغيرهـاي عنـوان تحق  ) چكيده5 سطر از 5حداقل ( چكيده تحقيقات انجام شده  2-10-2

  ) سال اخير5ترجيحا (مربوط است 

 موجـود يـا كـافي       1-10-2 زماني پاسخ داده مي شود كه تحقيقات در مورد عنوان مورد نظر در بنـد                 2-10-2بند   (:تذكر  

  )نباشد
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مربـوط  در خارج از ايران كه مستقيما بـه عنـوان تحقيـق    )  چكيده5 سطر از 5حداقل ( چكيده تحقيقات انجام شده  2-10-3

  ) سال اخير5جيحا تر(است 

  )درحد ارايه خالصه يك چارچوب نظري حداكثر سه صفحه( خالصه دانش موجود درباره موضوع تحقيق 2-10-4

   4-10-2 تا 1-10-2از موارد مذكور در بندهاي ) حدود سه صفحه( ارايه گزارش تحليلي 2-10-5

  روش اجراي تحقيق 2-11

   توسعه اي – كاربردي –دي بنيا: تحقيق براساس اهداف تحقيق  نوع 2-11-1

   نوع تحقيق براساس طرح تحقيق2-11-1

   داده هاي مورد نياز متناسب با سئوالها يا فرضيه هاي تحقيق 2-11-3

   شيوه هاي جمع آوري داده ها 2-11-4

   ابزارهاي تحقيق2-11-5

  .عيين شود  ابزار مربوط به هر متغيري كه مورد اندازه گيري قرار مي گيرد به تفكيك ت2-11-5-1

 اگر از ابزارهاي استاندارد استفاده مي شود نام سازنده ابزار و شواهد مستند مبني بـر اعتبـار و روايـي                     )الف 2-11-5-1

  )در صورت امكان ابزار يا نمونه اي از آن ضميمه شود(ابزار مذكور معرفي شود 

ش برآورد ، روايي و اعتبار ابزار مربوط بـه هـر             اگر از ابزار محقق استفاده مي شود ، چگونگي تدوين ، رو            )ب 2-11-5-1

  )در صورت امكان نمونه اي از ماده هاي ابزار ضميمه شود.(متغير توضيح داده شود 

   تعريف جامعه آماري، برآورد حجم نمونه و روشهاي نمونه گيري باتوجه به سوالها يا فرضيه هاي تحقيق2-11-6

  الها يا فرضيه هاي تحقيق شرح روش هاي كمي و كيفي تحليل سو2-11-7

  )مراحل اجراي تحقيق( فهرست فعاليتهاي مورد نياز براي اجراي تحقيق به ترتيب زماني 2-11-8

   چگونگي اجراي پيش تحقيق2-11-9

   كليد واژگان طرح پژوهشي و معادل التين آن 2-11-10
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  ............. طرح در سال  زمان شروع و اجراي فعاليتهايبيني اطالعات مربوط به پيش :بخش سوم

  اسفند  بهمن  دي  آذر  آبان  مهر  شهريور  مرداد  تير  خرداد  تشارديبه  فروردين

ف
دي

ر
  

  عنوان فعاليت
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  )به تفكيك نوع فعاليت(اطالعات مربوط به هزينه هاي طرح : بخش چهارم 

  

  دستمزد /  حق التحقيق 4-1

  هزينه به هزارريال  واحد و حجم فعاليت
  عنوان فعاليت  نام و نام خانوادگي  رديف

  كل  احدنرح و  حجم فعاليت  واحد فعاليت

              

              

              

      جمع كل

  

   هزينه مسافرت و اياب و ذهاب 4-2

  هزينه به هزارريال  تعداد افراد  نوع وسيله رفت و آمد  تعداد مسافرت  مقصد  مبدا  رديف

              

              

              

    هزينه هاي مسافرتجمع 

  

   هزينه اسكان ماموريت  4-3

  هزينه به هزارريال  زمانمدت   محل اسكان  مقصد  رديف

          

          

    كلجمع 

  

   هزينه مواد و وسايل مورد نياز  4-4

  قيمت كل   قيمت واحد   واحد شمارش   تعداد   نام و نام خانوادگي   رديف

            

            

            

    كلجمع 
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  )اعتبارات درخواستي( جمع هزينه هاي پروژه 4-5

    )1-4(جمع هزينه حق التحقيق 

    )3-4 و 2-4( مسافرت جمع هزينه

    )4-4(جمع هزينه مواد و وسايل موردنياز 

    )درصد5حداكثر (جمع هزينه هاي پيش بيني نشده 

    )اعتبارات درخواستي(جمع كل هزينه ها 

    

   زمان ارايه گزارش كتبي پيشرفت فرآيند اجراي تحقيق :بخش پنجم

  زمان ارايه گزارش كتبي  نام مراحل ارايه گزارش

1-  

2-  

3-  

4-  

  ...گزارش نهايي و 
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  )PROPOSAL (كاربرگ ارزشيابي طرح پژوهشي

  : عنوان پژوهش 

  : شماره طرح           : نام و نام خانوادگي پژوهشگر 

  اين قسمت جدا مي شود ................................................................................................................................................................

  :شماره طرح               : عنوان پژوهش 

  رديف
   نمره                          گزينه ها                                                   

  مالك هاي پژوهشي
  )0(نامناسب   )1(تا حدودي مناسب   )2(مناسب   )3(كامال مناسب 

1  
1-1  

2-1  

3-1  

4-1  

  عنوان پژوهش 
  نوبودن 

  تحقيق پذيري

  صراحت و روشني 

  مهم و ضروري بودن 

        

2  
1-2  

2-2  

  بيان مسئله 
  مستند بودن 

  صراحت و روشني 

        

3  
1-3  

2-3  

  اهميت و ضرورت مسئله 
  كاربردي و قابل وصول بودن اهداف 

  اي ارتباط داشتن با جنبه هاي مهم آموزش فني و حرفه 

        

4  
1-4  

2-4  

3-4  

4-4  

  سئوال ها و فرضيه هاي تحقيق
  روشني و صراحت 

  آزمون پذيري

  هماهنگي با موضوع 

  منطقي بودن 

        

           معرفي متغيرها و ارايه تعريف هاي عملياتي  5

6  
1-6  

2-6  

  ابزار اندازه گيري 
  تناسب با متغيرها 

  روشني نحوه بررسي روايي و پايايي 

        

           ب جامعه و نمونه آماري و روش نمونه گيريانتخا  7

8  
1-8  

2-8  

3-8  

  تجزيه و تحليل داده ها 
  تناسب با سئوالها

  فرضيه ها

  ابزار اندازه گيري 

        

           زمانبندي طرح  9

10  
1-10  

2-10  

  منابع مورد استفاده 
  تناسب منابع با موضوع تحقيق 

  تازگي منابع

        

11  
1-11  

2-11  

  كليات 
   ايمني نگارش فارسرعايت

  طبقه بندي موضوعي و انسجام در بيان مطالب 
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  : توصيه هاي كاربردي ارزياب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : امتياز حاصله 

  

  : نتيجه ارزيابي 

  

  

  

  

  

  نام و نام خانوادگي و امضاء ارزياب 
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  كارت خالصه پرونده پيگيري طرح هاي پژوهشي

  

  :شماره پرونده            اطالعات مربوط به طرح -الف        

  : عنوان طرح پژوهشي تصويب شده  .1

 : كميته پژوهش / تاريخ تصويب در شوراي پژوهش  .2

 : تاريخ تنظيم قرارداد  .3

 : تاريخ پايان:                                    تاريخ شروع :                                    مدت قرارداد  .4

  :     نام طرف قرارداد  .5

  

  

  طالعات مربوط به مجري طرح   ا- ب

  

  :                                           نام پدر . 2:                                                                 نام و نام خانوادگي. 1

  : آخرين مدرك تحصيلي .4 :                                                                  شماره شناسنامه . 3

  : دانشگاه :                                                                          رشته تحصيلي 

  : نشاني و تلفن منزل

  

  

e-mail: 
  

  :          كد بانك:               شعبه :                            بانك :                                    شماره حساب 

  : تعداد همكاران طرح :                                                     شهر 
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   اطالعات مربوط به ناظر طرح -ج

                   :                          نام پدر . 2:                                                                 نام و نام خانوادگي. 1

  : آخرين مدرك تحصيلي .4:                                                                   شماره شناسنامه . 3

  : دانشگاه :                                                                          رشته تحصيلي 

  :رنگار      دو          : تلفن منزلونشاني 

  

e-mail: 
  

  : كدبانك:                        شعبه :                            بانك :                                     شماره حساب 

  : تعداد همكاران طرح :                                                شهر 

  

  :  مشخصات پيگيري كننده - د

  : سمت           : گي نام و نام خانواد

  : نشاني و شماره تلفن 

  

  :  ميزان پيشرفت كار - هـ 

  مدت زمان پيشرفت كار 

             12                      10                  8                6                       4                        2                       0  

                سال اول

                سال دوم

                                        24                      22                    20                       18                     16                   14                       12  

  )درصد(ميزان پيشرفت كار

100  80  60  50  40  20  0  
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  گيري  گزارش پي–و 

  شرح خالصه گزارش  شماره  جلسه و تاريخ پيگيري

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

  امضاء/نام و نام خانوادگي تاييد كننده        امضاء / نام و نام خانوادگي اقدام كننده 
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  فرم گزارش پيشرفت كار طرح هاي پژوهشي

  : عنوان طرح 

  ): پژوهشگر(مجري طرح 

  : س هماهنگ كننده كارشنا

  : شماره پرونده 

  : تاريخ ارجاع           : تاريخ دريافت گزارش 

  

  درصد : ...................پيشرفت كار تاكنون 

  )در صورت مفصل بودن گزارش از پشت صفحه يا برگه اضافي استفاده نماييد: (خالصه اقدامات بعد از آخرين مرحله 

1-  

2-  

3-  

  : ارفرما درخواست هاي پژوهشگر از ك

  

  

  : امضاء             : تاريخ 

  

  

  

  

. فرم مزبور براساس كارت خالصه پرونده پيگيري طرحهاي پژوهشي تنظيم مي شود  •
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  خالصه روش تنظيم گزارش پژوهشي

  

  صفحه عنوان و مشخصات  -

 )حداكثر در يك صفحه(قدرداني و تشكر  -

 )حداكثر در يك صفحه(چكيده  -

 )در صورت لزوم(پيشگفتار  -

 لب فهرست مطا -

 )در صورتي كه وجود داشته باشد(فهرست جداول  -

 )در صورتي كه وجود داشته باشد(فهرست نمودارها  -

 كليات تحقيق: فصل اول  -

 پيشينه تحقيق: فصل دوم  -

 روش تحقيق: فصل سوم  -

 تجزيه و تحليل داده ها و يافته هاي تحقيق: فصل چهارم  -

 نتايج و پيشنهادات : فصل پنجم  -

  

  سي و التين  منابع فار-  ضمائم

  .تصاوير ، جداول ، نمودارها و اسناد ومداركي كه ضرورتي ندارد در متن گزارش لحاظ شود -

  نمونه ابزارهاي استفاده شده در تحقيق -

  .  پژوهشي قابل درج در نشريات تخصصي و معتبر نيز داشته باشد– هر گزارش تحقيق بايد يك مقاله علمي :توضيح * 
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  نهايي پژوهشيكاربرگ ارزشيابي گزارش 

  

 زمينه را براي باال بردن كيفيت پژوهش ها در آينـده            ،  به طور كلي ارزشيابي گزارش هاي نهايي پژوهش هاي انجام شده          

 به انتخاب پژوهش هاي با كيفيت برتر جهت شركت در جشنواره ها وهمايش  هاي علمي مـدد  ، فراهم مي سازد و از طرفي    

  . اي ارزشيابي گزارش نهايي در جهت اهداف فوق تهيه و تدوين شده است  راهنم، در همين راستا. مي رساند 

  

  : در تكميل فرم ارزشيابي نكات زير قابل توجه مي باشد 

  .فرم حاضر در شش بخش مطابق روال منطقي گزارش نويسي تهيه شده و هر بخش امتياز خاص خود را دارد  .1

 . گرفته شده است براي هر بخش باتوجه به اهميت آن ضريب خاصي در نظر .2

 . فقط براي تحقيقات كمي محاسبه مي شود 25 و 24-23سئواالت  .3

 .  فقط براي تحقيقات كيفي محاسبه مي شود 28 و 27 ، 26سئواالت  .4

  . جداول راهنماي ارزشيابي تحقيق در انتهاي گزارش ارائه شده است  .5
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  كاربرگ ارزشيابي گزارش نهايي پژوهشي 

  :      شماره طرح                                                                              :      مشخصات كلي تحقيق 

  : عنوان تحقيق 

  : موصوع تحقيق 

    ����         اقدام پژوهي ����             توسعه اي ����             كاربردي  ����بنيادي: نوع پژوهش از نظر هدف 

    ����                   كيفي  ����         كمي :   نوع پژوهش از نظر داده ها 

    ����        توصيفي ���� مقايسه اي –        علي ����     زمينه يابي ����   شبه آزمايشي ����آزمايشي :   روش پژوهش 

  : سفارش دهنده 

  : تاريخ شروع و پايان پژوهش 

  : تعداد صفحات 

  : كليد واژه 

  

  

  : مشخصات مجري تحقيق 

  : ي پژوهشگر نام و نام خانوادگ

  : شغل 

  : رشته تحصيلي 

  : آخرين مدرك تحصيلي 

  : تعداد همكاران پژوهش 

  : آدرس و تلفن پژوهشگر
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              1                      ضريب  كليات                                               –الف   

1  
تاچه اندازه در فصل بندي و سازماندهي گزارش تحقيـق از الگوهـاي          

  سازمان پيروي شده است ؟
            

2  
تا چه اندازه در نوشتن گزارش تحقيق آيين نگـارش ، رسـم الخـط و                

  دستور زبان فارسي به دقت رعايت شده است ؟ 
            

3  
ستند كردن مطالب گزارش از روش صحيح منبـع         تا چه اندازه براي م    

  نويسي در متن استفاده شده است؟ 
            

4  
در پايان  ) كتاب شناسي (تا چه اندازه در نوشتن منابع مورد استفاده         

  گزارش ، از اصول صحيح معرفي منابع استفاده شده است؟ 
            

5  
ف، هـد (تا چه اندازه چكيده تحقيـق ،  عناصـر و اجـزاء اصـلي طـرح        

  را مطرح كرده است؟ ) فرضيه ، جامعه ، نمونه ، ابزار و روش 
            

6  
 مراحل اجراي تحقيق و نتـايج حاصـل را   ، تا چه اندازه چكيده تحقيق    

  به روشني بيان كرده است؟ 
            

7  
 -تا چه اندازه در گزارش تحقيق انسجام و ارتباط اصولي پيش فصل           

  هاي مختلف مراعات شده است؟ 
            

              2 ارزشيابي فصل اول                              ضريب –ب 

              تاچه اندازه مساله مورد پژوهش به روشني بيان شده است ؟   8

              تاچه اندازه اهداف پژوهش به روشني بيان شده است؟   9

10  
تا چه اندازه پرسش هـاي پژوهـشي و يـا فرضـيه هـاي تحقيـق بـه                

  ن و آزمون پذير تدوين شده اند ؟ گونه اي روش
            

11  
-تا چه اندازه بين مسئله تحقيق ، پرسش هاي پژوهشي و يا فرضيه           

  ها و اهداف تحقيقي رابطه منطقي وجود دارد ؟ 
            

12  
تاچه اندازه متغيرهاي اصلي تحقيق به درستي معرفي و به صـورت            

  مفهومي و عملياتي تعريف شده اند ؟ 
            

              3ارزشيابي فصل دوم                               ضريب  –ج 

13  

تا چه اندازه در پيشينه پژوهش ، نظريه هـاي بـه روز و مـرتبط بـا                  

موضوع طرح مورد تجزيـه و تحليـل و نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه                  

  است؟ 

            

14  

تا چه اندازه در پيشينه تحقيق پـژوهش هـاي بـه روز و مـرتبط بـا                  

طرح مورد تجزيـه و تحليـل و نقـد و بررسـي قـرار گرفتـه                 موضوع  

  است؟

            

15  
تاچه اندازه از منابع خارجي دست اول و به روز در پيشينه تحقيقات             

  استفاده شده است ؟ 
            



 36

 

  شرح موضوع  رديف

د 
يا

 ز
ي

يل
خ

- 
5  

د 
يا

ز
 -

4  

ي 
ه ا

از
د

اان
ت

-
3  

م 
ك

-2  

م 
 ك

ي
يل
خ

-1  
  امتياز

16  
ـ      ژوهش هـاي بررسـي  شـده بـراي توجيـه            تاچه اندازه از پيشينه پ

  اهميت و ضرورت پژوهش استفاده شده است؟ 
            

17  
تاچه اندازه از پيشينه پژوهش ها در فرآيند انجـام دادن تحقيـق بـه               

  طور منطقي استفاده شده است ؟ 
            

              2 ارزشيابي فصل سوم                              ضريب - د

18  
معه مورد مطالعه به دقت تعريـف شـده و در انتخـاب             تاچه اندازه جا  

  نمونه از روش نمونه گيري استفاده شده است ؟ 
            

19  
تاچه اندازه چگونگي انجام تحقيق به روشـني توضـيح داده شـده و        

  داليل وشواهد الزم براي درستي انتخاب اين روش تبيين شده است؟ 
            

20  
، ابزارها و روش هاي مناسب بـه        تاچه اندازه  براي سنجش متغيرها       

  كار رفته است؟ 
            

              تاچه اندازه در مورد روايي ابزارها شواهد منطقي ارايه شده است؟   21

              تاچه اندازه در مورد پاياني ابزارها شواهد منطقي ارايه شده است ؟  22

              4هـ  ارزشيابي فصل چهارم                           ضريب 

23*  
تاچه اندازه  براي تجزيـه و تحليـل داده هـاي تحقيـق از روش هـا و           

  آزمون هاي آماري مناسب استفاده شده است؟ 
            

24*  
تاچه اندازه از تجزيه و تحليل داده ها در ارتباط با فرضـيه هـا و يـا                 

  پرسش هاي پژوهش نتيجه گيري منطقي به عمل آمده است؟ 
            

25*  
ده هاي آماري مهم در قالب جداول مناسـب ارايـه شـده            تاچه اندازه دا  

  است ؟ 
            

26**  
تاچه اندازه اطالعات جمع آوري شده به شيوه منطقي و قابل تفـسير           

  طبقه بندي شده است؟ 
            

27**  
تاچه اتداره اطالعات طبقه بندي شده مورد تجزيه و تحليل و تفـسير             

  قرار داده شده است؟ 
            

28**  
اندازه يافته ها با شواهد موجود به منظـور بررسـي روايـي آن        تاچه  

  مورد نقد و بررسي قرار داده شده است ؟ 
            

29  
تاچه اندازه برنامه ها با الگوهاي ارايه شده در ارتباط با يافتـه هـاي       

  ؟ )تحقيق توسعه اي(پژوهشي اعتبار بخشي شده است 
            

              6     ضريب  ارزشيابي فصل پنجم             –و 

30  

تا چه اندازه نتايج و يافته هاي تحقيـق در ارتبـاط بـا نظريـه هـا و                   

پژوهش هاي گزارش شده در پيشينه پژوهش مـورد بحـث و نتيجـه          

  گيري قرار داده شده است ؟ 

            

              تاچه اندازه شواهد وداليل الزم براي روايي يافته ها ارايه شده است؟   31
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32  
تاچــه انــدازه  شــواهد وداليــل الزم بــراي اعتبــار و تعمــيم پــذيري         

  يافته هاي ارايه شده است ؟ 
            

33  
تاچه اندازه پيشنهادهاي علمي و مرتبط با يافته هاي تحقيقـي ارايـه             

  شده است ؟ 
            

34  
اچه اندازه نتايج ارائه شـده بـا اهـداف و پرسـش هـاي پژوهـشي                 ت

  هماهنگ است ؟ 
            

              جمع امتيازات

  

  .اين موارد فقط در مورد تحقيقات كمي مورد محاسبه قرار مي گيرد و در تحقيقات كيفي محاسبه نمي شود* 

  .در تحقيقات كمي محاسبه نمي شوداين موارد فقط در مورد تحقيقات كيفي مورد محاسبه قرار مي گيرد و ** 
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  :آخرين مدرك تحصيلي:                                                        نام و نام خانوادگي ارزشياب 

  : شغل :                                                                              رشته تحصيلي 

  : آدرس و تلفن 

  

  

  : هايي ارزشياب نظرن

  :               امضاء ارزشياب ����            ضعيف ����            متوسط ����         خوب ����عالي 

  .هر نوع نظرديگري كه در مورد گزارش پيوست داريد ، لطفا در اين قسمت مرقوم فرماييد

  

  

  

  

  

  

  

  جدول راهنماي ارزشيابي گزارش تحقيق

  درجه 

  امتياز 
  ضعيف  متوسط  خوب  يعال  حداكثر امتياز

  %50كمتر از   %50 - % 75  %75 - % 90  %90بيشتر از   100  درصد

  250كمتر از   250- 375  375- 450  450بيشتر از   500  نمرات

  

  

   


