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بسمه تعالی

قال رسول الله )ص( : بالتعلیم ارسلت

مقولــه "تعلیــم" واجــد آن چنــان اهمیتــی اســت کــه پیامبــر عظیــم الشــأن اســام در ایــن ســخن 
کوتــاه و گویــا بــا بیانــی موثــر وســیله و فلســفه رســالت خــود را "تعلیــم" مــردم معرفــی فرمــوده 
ــا اندیشــه ورزی  ــد ی ــر می دارن ــا گام ب ــد ی ــم می زنن ــم دیگــران قل ــان کــه در مســیر تعلی اســت و آن
می نماینــد همــه در مراتبــی از ایفــای رســالت پیامبرگونــه خــود تــاش و مجاهــدت می نماینــد.

می نماید.  تجربه  را  فرصتی گرانبها  و  طایی  دوره ای  شرایط کنونی  در  فرهنگیان  دانشگاه 
حضور باشکوه و معنادار رهبر فرزانه انقاب اسامی در این دانشگاه و تصریحات روشن و 
روشنگرانه معظم له به صورت توأمان منزلت دانشگاه فرهنگیان و مسئولیت دانشگاهیان این 
دانشگاه را واال و برجسته نموده، من و همه شما همکاران ارجمند و مدیران محترم امروز باید 
تمام توان اندیشگانی و مجاهدت میدانی مان را در جهت حفظ و ارتقاء این منزلت و نیز ایفای 
مسئولیت و رسالت سنگین خود به کار بگیریم. بی تردید حمایت شایسته دولت محترم، به ویژه 
وزرای محترم آموزش و پرورش وعلوم تحقیقات و فناوری شرط الزم کسب توفیقات و تداوم 

خواهد بود. 

و  دانشگاه  ماموریت های  از  دقیق  اطاع  با  باید  دانشگاه  علمی  هیئت  محترم  اعضای 
نمایند  به گونه ای مدیریت  را  توان و زمان خود  آن  تربیتی  و  آموزشی  و  اولویت های پژوهشی 
که در زمان منطقی اهداف مورد نظر یکی پس از دیگری محقق شود. پر واضح است که سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای نظری و پشتوانه سیاست گذاری و برنامه ریزی های ما در 
حوزه های مختلف فرهنگی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه خواهد بود و میزان انطباق برنامه های 

دانشگاه با مفاد سند را باید همواره مطمع نظر قرار داد. 

مدیران محترم استان ها پردیس ها و مراکز دانشگاه فرهنگیان با دقت نظر و عنایت ویژه به 
رسالت بزرگ این دانشگاه در حوزه عمل "ره نامه چهل ماده ای" دانشگاه را همواره ماک عمل و 
مبنای تعامل با همکاران بویژه دانشجومعلمان عزیز قرار دهند. آنچه از این در این ره نامه تنظیم 
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وارائه شده است ناظر به صحنه عمل و میدان تاش و ارائه خدمت مدیریتی شماست که می تواند 
شاخص میزان توفیقات می باشد.

در پایان از همکاران ارجمند حوزه معاونت پژوهش و فناوری بواسطه تهیه، تدوین و ارائه 
نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی" دانشگاه فرهنگیان تشکر و قدردانی می نمایم و  "آیین  کتاب 
امیدوارم این اقدام به نظم بخشی هر چه بیشتر به مدیریت فعالیت های پژوهشی و نیز ایفاء حقوق 

پژوهشگران و حمایت سهل آسان از آنان منجر شود.

                            حسین خنیفر 

                   رییس دانشگاه فرهنگیان



مقدمه

"دانشگاه فرهنگیان مرکز ثقل آموزش و پرورش است"

ــه شــدن  ــا دانش آموخت ــان و ب ــی و علمــی دانشــگاه فرهنگی ــام ظرفیت هــای تربیت ــت رســیدن تم ــه فعلی ــا ب ب

خیــل عظیــم دانشــجو معلمــان، نظــام تعلیــم و تربیــت کشــور متحــول خواهــد شــد. تحــول درون ســازمانی 

حــوزه تعلیــم و تربیــت چشــم انداز افتخارآمیــزی اســت کــه بــه دســت دانشــجو معلمــان خودســاخته، مهــارت 

یافتــه و پژوهنــده، محقــق خواهــد شــد. آن چــه در وجــود دانشــجو معلمــان بایــد بــه فعلیــت برســد بایــد بیــش 

از آن در شــخصیت معلمــی و اســتادی اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه نهادینــه شــده باشــد از ایــن رو بایــد 

ــف ایشــان مجموعــه ای از اقدامــات  ــوق و تکالی ــات علمــی از حق ــق و کامــل اعضــاء هی ــرای اطــالع دقی ب

ــا و  ــاب آیین نامه ه ــات آگاهی بخــش، انتشــار کت ــن اقدام ــی از همی ــد یک ــود. بی تردی ــرا نم را طراحــی و اج

شــیوه نامه های پژوهــش دانشــگاه اســت. در ایــن کتــاب آنچــه کــه اعضــای هیــات علمــی بایــد بداننــد تدویــن 

و ارائــه شــده اســت. انتظــار مــی رود همــکاران ارجمنــد بــرای اطــالع از حقــوق و وظایــف خــود ایــن کتــاب را 

مــرور و در دســترس دائمــی خــود قــرار دهنــد. یــک پژوهشــگر موفــق پژوهشــگری اســت کــه پژوهش هایــش 

را مدیریــت نمایــد و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه فرهنگیــان بایــد بــرای مدیریــت پژوهش هــای خــود بــا 

ایــن سیاســت ها و مصوبــات هم راســتا باشــد. در پایــان ضمــن تشــکر از تهیه کننــدگان ایــن مجموعــه اذعــان 

مــی دارد در صورتی کــه هــر یــک از آیین نامه هــا و شــیوه نامه های موجــود دســتخوش اصــالح یــا تغییرشــود. 

در اولیــن فرصــت بــه اطــالع همــکاران خواهــد رســید.

علی باقر طاهری نیا

معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان





فصل اول

دفتر برنامه ریزی و امور پژوهشی





شیوه نامه اجرای طرح های پژوهشی

مقدمه

در راســتای مفــاد بنــد 5-2 مــاده 12 آیین نامــه جامــع مدیریــت دانشــگاه ها و مؤسســات 
آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری مصــوب جلســه 684 مــورخ 1389/12/10 شــورای عالــی 
انقــاب فرهنگــی، موضــوع وظایــف و اختیــارات معاونــت پژوهشــی و فنــاوری و شــورای 
تخصصــی پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و بــا عنایــت بــه اهمیــت اجــرای طرح هــای پژوهشــی 
دانشــگاهی در ســطح دانشــگاه فرهنگیــان، شــیوه نامه حاضــر بــه منظــور زمینه ســازی بــرای 
تســهیل، تصویــب و اجــرای طرح هــای پژوهشــی در جهــت ایجــاد هماهنگــی و قانونمنــدی هــر 

ــردد:  ــاغ می گ ــم و اب ــی، تنظی ــای پژوهش ــرای طرح ه ــتر در اج ــه بیش چ

ماده 1: اهداف 

1- شفاف سازی و تسهیل فرایند بررسی، تصویب و اجرای طرح های پژوهشی،

2- افزایش کیفیت و هدفمندسازی فعالیت های پژوهشی،

3- ترغیب و ترویج فرهنگ پژوهش در سطح دانشگاه،

ماده 2: تعاریف انواع طرح های پژوهشی 

نیازهــای کاربــردی  بــر اســاس رســالت، مأموریت هــا، سیاســت ها و  طرح هــای پژوهشــی 
ــط  ــی( توس ــای کارفرمای ــگاه )طرح ه ــارج از دانش ــازمان های خ ــفارش س ــه س ــا ب ــگاه و ی دانش
اعضــای هیــات علمــی و مدرســان تمــام وقــت دانشــگاه، در ســازمان مرکــزی، مدیریت اســتانی و 
یــا در یکــی از پردیس هــای دانشــگاه و واحدهــای تابعــه اجــرا می شــود و مدیریــت كلیــه مراحــل 
ماننــد نیازســنجی و تعییــن اولویت هــا و موضوعــات پژوهشــی، ارائــه فراخــوان، ارائــه پیشــنهاده، 
بررســی و تصویــب پیشــنهاده، تامیــن اعتبــار و عقــد قــرارداد، نظــارت و اجــرا و پرداخــت 
حق التحقیــق در ســطح ملــی توســط معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و در ســطح اســتانی 
ــرد. طرح هــای پژوهشــی دانشــگاه  ــت امــور پردیس هــای اســتانی صــورت می پذی توســط مدیری

شــامل چهــار نــوع بــه شــرح زیــر اســت: 
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1. طرح های پژوهانه ای 

ایــن طرح هــا کــه متناســب بــا نظــام مرســوم توزیــع اعتبــارات پژوهشــی در دانشــگاه ها اســت و 
ــه و در چارچــوب  ــار پژوهان ــا اســتفاده از اعتب ــرد، ب ــر می گی ــت پژوهــش را درب بیشــترین ظرفی
"شــیوه نامه اباغــی پژوهانــه اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه )شــماره 50000/19393/600/د 

مــورخ95/12/17 مصــوب هیــات رییســه دانشــگاه( بــه مرحلــه اجــرا در می آینــد.

2. طرح های پژوهشی فراخوانی

 طرح هــای پژوهشــی فراخوانــی بــه طرح هایــی اطــاق می شــوند کــه در شــرایط خــاص کــه بــه 
ظرفیتــی فراتــر از طرح هــای پژوهانــه ای مــورد نیــاز اســت و اعتبــار مربــوط نیــز در برنامــه ســالیانه 
ــا،  ــر اســاس ماموریت ه ــا ب ــن آنه ــی شــده باشــد عناوی ــش بین ــاوری پی ــت پژوهــش و فن معاون
سیاســت ها و اولویت هــای پژوهشــی، توســط معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه و شــورای 
پژوهشــی مدیریــت اســتانی در دو ســطح ملــی و اســتانی تعییــن و اجــرای آنهــا طــی اطاعیــه ای 
ــگاه  ــطح دانش ــتان در س ــای اس ــت امورپردیس ه ــاوری/ مدیری ــی و فن ــت پژوهش ــط معاون توس
فراخــوان می شــود تــا اعضــای هیــات علمــی و مدرســان عاقمنــد و بــا تجربــه پژوهشــی، 

پیشــنهاده خــود را ارائــه و در صــورت تصویــب بــه اجــرای آن بپردازنــد. 

تبصره 1: در شرایط خاص و با تصویب معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه می توان طرح های 
موضوع این ماده را بدون فراخوان واگذار نمود.

تبصره 2: مسئولیت بررسی و تصویب پیشنهاده های پژوهشی در سطح کشوری بر عهده شورای 
مدیریت های  پژوهشی  بر عهده شورای  استان ها  در سطح  و  دانشگاه  فناوری  و  پژوهشی 

استانی است.  

تبصره 3: شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و شورای پژوهشی مدیریت های استانی می توانند 
تشکیل کمیسیون  به  اقدام  ماده،  این  موضوع  پیشنهاده های  تخصصی  بررسی  منظور  به 
تخصصی طرح های پژوهشی متشکل از 5 عضو هیات علمی با درجه علمی حداقل استادیار 
نماید. نتایج بررسی این کمیسیون باید به تایید شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه / شورای 

پژوهشی مدیریت استان برسد. 

از محل  و  موجود  اساس ضوابط  بر  پژوهشی  از طرح های  دسته  این  مالی  اعتبار  تبصره4: 
قابل  استانی  امورپردیس های  مدیریت  و  فناوری  و  پژوهشی  معاونت  مصوب  اعتبارات 

است.  پرداخت 
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تبصره5: اعتبار مالی طرح های پژوهشی استانی با حق نظارت، حداکثر 45 میلیون ریال است. 
این اعتبار هر سال توسط شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه مورد بازبینی و در صورت لزوم 

مورد بازنگری قرار می گیرد. 

تبصره6: تعداد طرح های پژوهشی فراخوانی در هر سال، منوط به میزان اعتبارات مالی است 
که در برنامه عملیاتی سالیانه معاونت پژوهشی و فناوری/ مدیریت امورپردیس های استان 

به این نوع طرح ها اختصاص می یابد. 

اجرای طرح های  برای  دانشگاه  درون  در  پژوهشگر  امکان جذب  در شرایطی که  تبصره 7: 
پژوهشی فراخوانی وجود نداشته باشد، به شرط مشارکت اعضای درون دانشگاه در اجرای 
طرح و با تایید شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه می توان از ظرفیت پژوهشگران واجد 

شرایط خارج از دانشگاه نیز در این زمینه بهره گرفت.

3. طرح پژوهشی کارفرمایی )خارج از دانشگاه(

طــرح کارفرمایــی بــه طرح هایــی اطــاق می شــود کــه عضــو هیــأت علمــی و یــا مــدرس دانشــگاه 
بــرای دســتگاه های اجرایــی، موسســات و نهادهــای دولتــی و غیردولتــی اجــرا می نماینــد. 

تبصره 1: طرح های کارفرمایی تابع ضوابط دانشگاه و دستگاه/ موسسه طرف قرارداد خواهد 
بود.

تبصره2: از مبلغ قرارداد طرح های کارفرمایی 10 درصد به عنوان باالسری به حساب درآمدهای 
اختصاصی دانشگاه/ مدیریت امورپردیس های استانی واریز می شود.

تبصره3: مدیریت امورپردیس های استانی راسأ می تواند مطابق با "آیین نامه مالی و معاماتی 
دانشگاه" با سایر دستگاه ها قرارداد پژوهشی منعقد نماید.

تبصره4: اعضای هیات علمی و مدرسان موظف دانشگاه صرفا با موافقت رسمی دانشگاه 
از  فرهنگیان/ مدیریت امور پردیس های استانی مجاز به اجرای طرح های پژوهشی خارج 

بود. دانشگاه خواهند 

ماده 3: شرایط تصویب، نظارت و اجرای طرح های پژوهشی 

1- مرتبــط بــودن رشــته تحصیلــی مجــری بــا موضــوع پژوهــش الزامــی اســت کــه تشــخیص آن 
بــه عهــده شــورای پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه/ شــورای پژوهشــی مدیریــت اســتان می باشــد. 

2- پیشــنهاده پژوهشــی مربــوط بــه طــرح پژوهانــه ای پــس از تاییــد گــروه آموزشــی مربــوط، در 
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جلســه شــورای پژوهشــی اســتان مطــرح و تصویــب می شــود. شــورا بــرای تصمیم گیــری دربــاره 
پیشــنهاده طــرح پژوهانــه ای، نظــر داوری حداقــل یــک نفــر متخصــص مرتبــط بــا موضــوع )کــه 

ترجیحــا مرتبــه علمــی وی باالتــر از پیشــنهاد دهنــده باشــد( را دریافــت می کنــد.

3- در صورتــی كــه مجــری یــا همــکار طــرح، عضــو شــورای پژوهشــی اســتان باشــد، ایــن عضــو 
حــق حضــور در جلســه و مشــاركت در تصمیم گیــری مربــوط بــه ایــن طــرح را نــدارد.

4- هــر عضــو هیــات علمــی/ مــدرس می توانــد مجــری یــک طــرح پژوهشــی باشــد و اجــرای 
طــرح جدیــد منــوط بــه تســویه و انجــام تعهــدات طــرح قبلــی اســت.  

5- اعضــای هیــات علمــی/ مدرســان شــاغل بــه تحصیــل تــا زمــان اتمــام تحصیــل نمی تواننــد 
به عنــوان مجــری طــرح  باشــند. در صورتــی  كــه در حیــن اجــرای طــرح، فــرد مجــری، مشــغول 
بــه تحصیــل گــردد ملــزم بــه اتمــام بــه موقــع آن اســت. در صــورت عــدم اتمــام بــه موقــع طــرح، 
ــر  ــه تغیی ــبت ب ــد نس ــتان می توان ــی اس ــورای پژوهش ــگاه/ ش ــاوری دانش ــی و فن ــورای پژوهش ش

مجــری و یــا تســویه حســاب اقــدام نمایــد.

6- حداكثــر حق التحقیــق مجــری 15 و همــکاران 10 ســاعت در هفتــه اســت کــه مبنــای 
ــت.  ــرح اس ــی ط ــب نهای ــان تصوی ــان در زم ــی مجری ــه علم ــه و پای ــبه آن، مرتب محاس

7- شــورای پژوهشــی بــرای نظــارت بــر حســن اجــرای طرح هــای پژوهشــی، یک نفــر متخصص 
موضوعــی بــا مرتبــه علمــی حداقــل اســتادیار را بــه عنــوان ناظــر طــرح تعییــن می نمایــد. نظــارت 
بــر اجــرای طرح هــای پایین تــر از مبلــغ چهــل میلیــون ریــال بــه عهــده شــورای پژوهشــی اســتان 

است.

   تبصره 1: حق الزحمه ناظر به میزان 10 درصد افزون بر کل مبلغ قرارداد تعیین می شود که 
از محل اعتبارات مرجع تصویب پرداخت می گردد. 

   تبصره 2: کلیه گزارش ها در مراحل مختلف می بایست با تایید ناظر همراه باشد. مسئولیت 
مرجع  عهده  بر  ناظر  و  مجری  بین  احتمالی  اختاف  حل  و  نهایی  گزارش  تایید  نهایی 

بود.  تصویب طرح خواهد 

ــه شــکل  ــوای یکســان ب ــا محت ــه ای مشــخص گــردد طــرح مصــوب ب 8- چنانچــه در هــر مرحل
ــا در  ــان و ی ــگاه فرهنگی ــر در دانش ــکل دیگ ــر ش ــا ه ــی و ی ــرح پژوهش ــه، ط ــان نام ــاله، پای رس
دانشــگاه دیگــری توســط محقــق و یــا دیگــران انجــام شــده و یــا در حــال انجــام اســت، دانشــگاه 
می توانــد بطــور یــك جانبــه نســبت بــه فســخ قــرارداد اقــدام و مجــری عــاوه بــر عــودت كلیــه 
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ــود.   ــز خواهــد ب ــی آن نی ــی، پاســخگوی پیامدهــای قانون هزینه هــا و خســارات احتمال

9- زمان شروع طرح از تاریخ انعقاد قرارداد است.

ــی جهــت اســتفاده از  ــه گــزارش نهای ــل از ارای 10- در صورتی كــه مجــری طــرح، بخواهــد قب
فرصــت مطالعاتــی یــا مســافرت بیــش از ســه مــاه بــه خــارج از كشــور عزیمــت نمایــد، 10 روز 
قبــل از عزیمــت درخواســت خــود را بــه مرجــع تصویــب اعــام تــا نســبت بــه غیرفعــال نمــودن 
طــرح تــا بازگشــت مجــری، یــا تعییــن جانشــین واجــد شــرایط از طــرف مجــری، و یــا تســویه 

حســاب، تصمیــم الزم اتخــاذ گــردد.

11- تمامــی افــرادی کــه اســامی آنهــا بــه عنــوان همــکاران طــرح در پروپــوزال اولیــه آمــده اســت، 
بایــد در اجــرای طــرح همــکاری نمــوده و در مقالــه مســتخرج از طــرح نیــز اســامی آنهــا بــه عنــوان 
نویســنده ذکــر شــود، مگــر ایــن کــه عــدم همــکاری آنهــا قبــل از ارائــه گــزارش نهایــی بــه تصویــب 

مرجــع تصویب رســیده باشــد. 

ماده 4: زمان اجرای طرح و نحوه تمدید طرح 

زمــان اجــرای طرح هــای پژوهشــی در طــی دو مرحلــه صــورت می گیــرد کــه شــامل یــک ســال 
اجــرای پژوهــش و اتمــام آن و ســال بعــد ارایــه پذیــرش یــا چــاپ مقالــه مســتخرج از طــرح در 
مجــات علمی-پژوهشــی معتبــر )داخــل یــا خــارج از کشــور( توســط مجــری اســت. در صورتی 
کــه طــرح پژوهشــی بــا ذکــر دالیــل موجــه نیــاز بــه تمدیــد زمــان داشــته باشــد، مجــری طــرح 
بایــد درخواســت کتبــی خــود را یــک مــاه قبــل از زمــان پایــان کار منــدرج در قــرارداد، بــه مرجــع 
ــه دالیــل کافــی، مرجــع  ــه نمایــد. در صــورت وجــود گزارش هــای دورهــای و ارائ تصویــب ارائ

تصویــب می توانــد حداکثــر تــا شــش مــاه دیگــر، مــدت انجــام طــرح را تمدیــد نمایــد. 

  تبصره: در صورتی که مجری طرح پس از تمدید زمان اجرای طرح نتواند نسبت به ارائه 
گزارش نهایی اقدام نماید تا یک برابر مدت تاخیر در ارسال گزارش نهایی، مجاز به ارائه 
پیشنهاد طرح جدید نیست و به ازای هر ماه تاخیر غیرموجه 1 درصد از اعتبار مصوب به 

عنوان جریمه تاخیر از اعتبار طرح کسر خواهد شد. 

ماده 5: نحوه پرداخت مبلغ قرارداد 

پرداخت مبلغ در طی سه مرحله انجام می گیرد:

مرحلــه اول: بــه میــزان 25 درصــد از مبلــغ قــرارداد پــس از انعقــاد قــرارداد و انجــام مطالعــات دو 
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فصــل اول پژوهــش بــا ارایــه گــزارش مکتــوب و تاییــد ناظرطــرح قابــل پرداخــت اســت. 

مرحلــه دوم: بــه میــزان 40 درصــد از مبلــغ قــرارداد پــس از ارائــه گــزارش نهایــی در ســه نســخه 
و تاییــد مکتــوب ناظــر طــرح بــه مجــری قابــل پرداخــت اســت. 

 مرحلــه ســوم: بــه میــزان 35 درصــد از مبلــغ قــرارداد پــس از عمــل بــه تمامــی تعهــدات و ارائــه 
پذیــرش یــا چــاپ مقالــه مســتخرج از طــرح در یکــی از مجــات معتبــر علمی-پژوهشــی )داخــل 

یــا خــارج از کشــور( قابــل پرداخــت اســت.

افزایش هزینه های مواد  افزایش حق التحقیق،  افزایش اعتبار مصوب طرح به دالیل  تبصره: 
مصرفی و غیرمصرفی، افزایش هزینه های مسافرت و.. با ارائه دالیل توجیهی و پیش از زمان 

اتمام طرح تا سقف 10 درصد با تصویب مرجع تصویب امکان پذیر است. 

ماده 6 : حق الزحمه همکاران

نحــوه پرداخــت حق التحقیــق همــکاران مجــری بــر اســاس مــاده 62 و 63 آیین نامــه اســتخدامی 
ــگاه(  ــه دانش ــات رئیس ــوب هی ــت )مص ــیوه نامه پرداخ ــگاه ها و ش ــی دانش ــات علم ــای هی اعض

خواهــد بــود. 

ماده 7 : لوازم و تجهیزات

ــی کــرده و  ــزات پیش بین ــوازم و تجهی ــه ل ــوط ب کاالهــای ســرمایه ای کــه مجــری در قســمت مرب
ــور توســط مجــری طــرح  ــش فاکت ــه پی ــس از ارائ ــرارداد پژوهــش محســوب می شــود پ جــزء ق
توســط کارپــرداز خریــداری و پــس از ثبــت شــماره امــوال از طریــق پردیــس مربوطــه بــه مجــری 
طــرح، تحویــل داده خواهــد شــد. بدیهــی اســت امــوال درخواســتی بایــد رابطــه مســتدل بــا طــرح 

پژوهشــی داشــته باشــد و پــس از اتمــام طــرح می بایســت عــودت داده شــود. 

 ماده 8 : سایر موارد

1-کلیــه مکاتبــات مجریــان طرح هــای پژوهشــی بایــد بــه صــورت تایــپ شــده، پــس از تاییــد 
ناظــر بــه مرجــع تصویــب ارســال گــردد. 

2- مجریــان طرح هــای پژوهشــی بــرای تســویه طــرح خــود موظفنــد حداقــل یــک مقالــه 
علمی-پژوهشــی از گــزارش نهایــی پژوهــش اســتخراج و آن را در یکــی از مجــات علمــی- 
پژوهشــی معتبــر )داخــل یــا خــارج از کشــور( مــورد تاییــد وزارت علــوم، تحقیقــات و فنــاوری 
و یــا وزارت بهداشــت، درمــان و آمــوزش پزشــکی بــه نــام دانشــگاه فرهنگیــان بــا حداقــل نمایــه 
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ISC بــه چــاپ برســانند. 

تبصره : ارائه گواهی پذیرش مقاله که تاریخ چاپ در آن تعیین شده باشد نیز بامانع است. 

3- بــا اعــام مرجــع تصویــب، پژوهشــگر متعهــد اســت یافته هــای پژوهشــی خــود را در 
جلســه ای کــه دانشــگاه تعییــن می کنــد ارائــه نمایــد. 

4-گــزارش نهایــی تاییــد شــده طــرح پژوهشــی می بایســت بــر اســاس فرمــت طرح هــای 
 CD پژوهشــی دانشــگاه در 3 نســخه صحافــی شــده، تهیــه و همــراه بــا یــك نســخه لــوح فشــرده

ــه مرجــع تصویــب ارســال گــردد. )شــامل فایــل ورد و پــی دی اف( ب

ــوط در  ــط مرب ــق ضواب ــه، طب ــوق حاصل ــرح و حق ــل از ط ــج حاص ــتفاده از نتای ــوه اس 5- نح
قــرارداد فی مابیــن خواهــد بــود.

ــده و در  ــب ش ــورخ 1396/2/30 تصوی ــه م ــره در جلس ــاده و 20تبص ــیوه نامه در8 م ــن ش ای
شــورای دانشــگاه فرهنگیــان بــه تصویــب رســید و از زمــان تصویــب قابــل اجــرا اســت. 

 





مقدمه:

ــت  ــذر تربی ــروز از رهگ ــای ام ــور در دنی ــادی کش ــی و اقتص ــی، اجتماع ــعه علمی-فرهنگ توس
نســلی خــاق و نــوآور، پرسشــگر و پژوهشــگر ممکــن می شــود ایــن کار از خانــواده آغــاز و در 
مدرســه بــه صــورت رســمی و نظام منــد دنبــال می شــود، بســیار ُمبرهــن اســت کــه پیــش شــرط 
تربیــت دانش آمــوزان خــاق و شــهروند مســئول، تربیــت معلمــان دارای صاحیــت حرفــه ای بــا 
رویکــرد پژوهشــگری اســت تربیــت معلمــان بــا صاحیت هــای جامــع حرفــه ای نیازمنــد برنامــه 
ــی،  ــتیبانی علم ــت و پش ــو و حمای ــک س ــر از ی ــع نگ ــان جام ــوا و مدرس ــد، محت ــی کارآم درس
ــرد  ــق رویک ــان، تلفی ــگاه فرهنگی ــت دانش ــت. سیاس ــر اس ــویی دیگ ــی از س ــی و پژوهش آموزش
آمــوزش بــا پژوهــش و رشــد صاحیت هــای حرفــه ای در دانشــجو معلمــان و پرهیــز از آمــوزش 
ِصــرف و حافظــه پــروری اســت کــه تنهــا بــا عمــل بــه ایــن رویکــرد قابــل تحقــق اســت، اســتفاده 
از توانمنــدی اســاتید متفکــر، پژوهشــگر و بــا تجربــه بــه عنــوان »اســتاد مشــاور پژوهشــی« بــرای 
ــد آمــوزش و  ــد دانشــگاه و تحــول در فراین ــد در تحقــق رویکــرد جدی دانشــجو معلمــان می توان
پژوهــش، موثــر باشــد، چــرا کــه متخصصــان آمــوزش معتقدنــد کــه تأکیــد بــر معلــم پژوهشــگر، 
نقــش معلــم را بازآفرینــی می کنــد بــه مدرســه جانــی تــازه می بخشــد و تدریــس و یادگیــری دانــش 
آمــوزان را بهبــود می بخشــد. بنابرایــن دانشــجو معلــم بایــد بــا ایــن ایــده و رویکــرد آمــاده شــود.

ماده 1: عنوان طرح

طــرح »مشــاوره پژوهشــی« بــرای دانشــجو معلمــان دانشــگاه فرهنگیــان بــرای اولیــن بــار در ایــران 
ــه و مهــارت پژوهشــگری دانشــجو معلمــان  ــه منظــور تقویــت روحی ــان ب و در دانشــگاه فرهنگی
بــا راهنمایــی و مشــاوره پژوهشــی اســتاد خبــره پژوهشــگر بــرای دانشــجو معلمــان و بــا اســتفاده 
ــه  ــارج از برنام ــی، خ ــال تحصیل ــدای س ــگاه از ابت ــاتید دانش ــای اس ــا و ظرفیت ه از توانمندی ه

درســی موظــف و ســاعات رســمی کاس، بــه اجــرا درمی آیــد.

ماده 2: ضرورت اجرای طرح

بــا توجــه بــه راهکارهــای ســند تحــول و سیاســت های کان دانشــگاه فرهنگیــان مبنــی بــر 

طرح نامه مشاوره پژوهشی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان 
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ــا پژوهــش، اجــرای "طــرح مشــاوره پژوهشــی"  ــق آمــوزش ب ــت معلمــان پژوهشــگر و تلفی تربی
ــی رود  ــد. از آنجــا کــه انتظــار م ــت می یاب ــت دانشــجو معلمــان پژوهشــگر اهمی ــه منظــور تربی ب
ایــن دانشــجو معلمــان در آینــده معلمانــی پژوهنــده باشــند، ضــرورت دارد تــا بــا مســائل و مبانــی 
پژوهــش آشــنایی کاملــی پیــدا کــرده و بــر فراینــد اجــرای پژوهــش بــه صــورت مســتقل تســلط 
یابنــد. اجــرای ایــن برنامــه منجــر بــه تقویــت روحیــه پرسشــگری و مســاله مداری شــده و بــرای 
ــد. آنهــا ترغیــب می شــوند تــا  دانشــجویان انگیــزه انجــام پژوهش هــای مســتقل را ایجــاد می کن
عــاوه بــر دریافــت آمــوزش بــه شــیوه مرســوم، بــه مســائل پیرامونــی خــود متفکرانــه و منتقدانــه، 
اندیشــیده و بــه ارزیابــی و تحلیــل علمــی روی آورنــد و در آمــوزش دانــش آمــوزان نیــز تفکــر، 
اندیشــیدن و خاقیــت را بــه آنــان بیاموزنــد و در نهایــت قــادر بــه پژوهش هــای مســتقل و مرتبــط 
بــا حــوزه آمــوزش تخصصصــی خــود را شــوند. عــدم اجــرای چنیــن طرح هایــی پیامدهــای منفــی 
ــرای  ــی ب ــای الزم پژوهش ــب توانایی ه ــدم کس ــش و ع ــی پژوه ــوزه تخصص ــد دوری از ح مانن

ــال دارد.  ــه دنب ــده را ب ــا در آین ــا و پژوهش ه اجــرای طرح ه

ماده 3: اهداف طرح

1- آشنایی نظام مند دانشجو معلمان با مفاهیم و روش های پژوهش

2- ترویــج فرهنــگ پژوهشــگری، مســأله مداری و بــه روزآوری اطاعــات و دانــش و... در میــان 
دانشــجو معلمان

3- ایجاد انگیزه و روحیه پرسشگری و کنجکاوی علمی و جهت دهی آن 

4- ایجــاد و تقویــت مهارت هــای پژوهــش، نقــد و بررســی علمــی و تحلیــل و تالیــف در 
دانشــجومعلمان

5- ترغیــب دانشــجویان بــه فعالیت هــای پژوهشــی و تقویــت تفکــر تأملــی دانشــجو معلمــان بــر 
تجربیــات عملــی کاس درس و محیــط پیرامونــی

6- ایجــاد نشــاط و رقابــت علمــی و پژوهشــی بــا تولیــد و نشــر دســتاوردهای علمــی، پژوهشــی 
در میــان دانشــجو معلمــان

7- زمینه سازی تلفیق رویکرد آموزش و پژوهش در میان مشاوران دانشگاه 

8- زمینه سازی افزایش تولیدات علمی مشترک مشاوران و دانشجویان

9- ارتقای جایگاه علمی دانشگاه فرهنگیان 
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ماده 4: گروه هدف

دانشجومعلمان سراسر کشور 

ماده 5: مجریان طرح در استان

مدیریت استانی، معاون پژوهشی-آموزشی، کارشناس مسئوالن پژوهش

ماده 6: مجریان طرح در پردیس های استان

اســتاد منتخــب )از اعضــای هیــأت علمــی رســمی و پیمانــی و مدرســان تمــام وقــت( بــه عنــوان 
»مشــاور پژوهشــی« بــه عنــوان مجــری و کارشــناس پژوهــش نیــز جهــت هماهنگــی و پشــتیبانی 

فراینــد اجــرای مطلــوب طــرح مشــارکت می نماینــد. 

ماده 7: گستره اجرا

بــا توجــه بــه اینکــه دانشــگاه فرهنگیــان در حــال حاضــر دارای چهــار نــوع دانشــجو اســت ایــن 
طــرح در مرحلــه اول در دو اســتان )یــک پردیــس و یــک مرکــز آموزشــی( بــا تــدارک امکانــات 
و الزامــات طــرح بــه صــورت آزمایشــی بــا نظــارت معاونــت پژوهشــی بــرای دانشــجویان 
کارشناســی پیوســته )دانشــجومعلم( بــه اجــرا درمی آیــد تــا پــس از ارزیابــی فراینــد کار و نتایــج 

ــری شــود. ــم آن تصمیم گی ــاره تعمی ــان، در ب ــر ذی نفع و نظ

ماده 8: تعریف مفاهیم

1- طــرح مشــاوره پژوهشــی: منظــور ارایــه مشــاوره پژوهشــی بــه دانشــجو معلمــان عاقمنــد بــه 
صــورت اختیــاری و خــارج از برنامــه آموزشــی رســمی اســت کــه بــا بکارگیــری اعضــای منتخــب 

هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان )بــه عنــوان اســتادان مشــاور پژوهشــی( بــه اجــرا در می آیــد.

2- اســتاد مشــاور پژوهشــی: منظــور آن دســته از اعضــای هیــأت علمــی و مدرســان دانشــگاه 
ــف،  ــاعات موظ ــارج از س ــی، خ ــی و توجیه ــی دوره آموزش ــس از ط ــه پ ــتند ک ــان هس فرهنگی
ــه مشــاوره پژوهشــی دانشــجو  ــه ارائ ــوان اســتاد مشــاور پژوهشــی ب ــه عن در قالــب ایــن طــرح ب

معلمــان می پردازنــد.

ماده 9: فرایند و شیوه اجرای طرح

الف( نحوه انتخاب استاد مشاور: 

مدیریــت اســتانی پــس از دریافــت شــیوه نامه طــرح بــا اطاع رســانی مناســب و فراخــوان بــرای 
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همــه اعضــای هیــأت علمــی عاقمنــد بــه مشــارکت در اجــرای طــرح کــه دارای تجــارب علمــی 
ــوزش،  ــد آم ــس و فرآین و پژوهشــی و پیشــینه اجــرای طــرح هــای پژوهشــی هســتند و در تدری
ــا کســب موافقــت آنهــا جهــت همــکاری در  ــد را شناســایی و ب رویکــرد پژوهشــی موفقــی دارن
ــان  ــوان اســتاد مشــاور پژوهشــی، مــدارک و رزومــه پژوهشــی آن ــه عن ــن طــرح ب ــن اجــرای ای ای
را حداکثــر تــا تاریــخ مقــرر بــه معاونــت پژوهشــی ارســال تــا در چرخــه ارزیابــی و انتخــاب و 
صــدور ابــاغ قــرار گیــرد. ایــن طــرح بــرای اولیــن بــار و بــه صــورت هفتــه ای 2 ســاعت خــارج 
ــاور  ــتاد مش ــرد " اس ــب عملک ــه تناس ــد و ب ــرا درمی آی ــه اج ــمی ب ــف رس ــاعت درس موظ از س
پژوهشــی" و اســتقبال دانشــجو معلمــان و ارزیابــی معاونــت پژوهشــی، قابــل افزایــش اســت. 

ب( نظارت بر اجرای طرح در سطح پردیس ها 

مســئولیت اصلــی طــرح در ســطح پردیس هــا بــر عهــده روســا و نظــارت و هماهنگــی بــر تمهیــد 
مقدمــات و اجــرای طــرح در ســطح پردیس هــا و مراکــز بــر عهــده معاونــت آموزشــی- پژوهشــی 

و کارشــناس پژوهش اســت.

ج( تأمین اعتبار و هزینه اجرا

بــرای مشــاوره وقــت گــذاری نمایــد  اســتاد مشــاور در صورتــی کــه از ســاعات موظــف 
موظــف  ســاعات  از  خــارج  در صورتــی کــه  ولــی  نمی گیــرد  تعلــق  بــدان  حق الزحمــه ای 
ــت  ــز معاون ــارات متمرک ــل اعتب ــان از مح ــرای ایش ــس ب ــادل حق التدری ــد مع ــذاری نمای وقت گ

می گــردد. منظــور  حق الزحمــه  پژوهشــی، 

د( محل برگزاری جلسات مشاوره 

ــنهاد  ــا پیش ــس می باشــد ام ــس پردی ــاوره، حســب تشــخیص ریی ــزاری جلســات مش محــل برگ
می گــردد در صورتــی کــه پردیــس دارای فضــای مناســب و جذابــی بــرای مشــاوره تربیتــی اســت 
از آن مــکان بــرای مشــاوره پژوهشــی فــردی و در غیــر این صــورت از کاس درســی کــه مناســب 

هســت می تــوان بــرای مشــاوره گروهــی اســتفاده نمــود.

ه( امتیازات

در صورتــی کــه دانشــجو معلــم تــا پایــان دوره آموزشــی بــه صــورت منظــم در جلســات مشــاوره 
پژوهشــی حضــور و مشــارکت فعــال داشــته باشــد گواهــی حضــور در دوره آموزشــی بــرای ایشــان 

صــاده می شــود. 



25 دفتر برنامه ریزی و امور پژوهشی

ایــن طرح نامــه در 9 مــاده در جلســه شــماره دهــم شــورای پژوهشــی دانشــگاه در تاریــخ 
ــرا در  ــه اج ــی ب ــورت آزمایش ــه ص ــال ب ــک س ــدت ی ــه م ــد و ب ــوب گردی 1397/04/19 مص

ــت. ــل تمدیــد اس ــس از ارزیابــی قاب می آیــد و پ





طرح مشاوره پژوهشی دانشجو معلمان راهنمای استاد مشاور پژوهشی

ایــن شــیوه نامه بــه عنــوان ضمیمــه "طــرح مشــاوره پژوهشــی دانشــجومعلمان" بــه منظــور اطــاع 
اعضــای محتــرم هیــأت علمــی دانشــگاه فرهنگیــان کــه در ایــن طــرح بــه عنــوان اســتاد مشــاور 

پژوهشــی، انتخــاب و همــکاری می نماینــد تهیــه شــده اســت.

اهداف رفتاری مورد انتظار این طرح 

در پایان این دوره مشاوره پژوهشی رفتارهای زیر از دانشجو معلم انتظار می رود:

1- نگرش مثبت نسبت به تفکر، اندیشه ورزی، پرسشگری و کنجکاوی علمی 

2- انجــام پژوهــش نظام منــد پیرامــون مســایل اجتماعــی، درســی و آموزشــی و مســایل تعلیــم 
تربیــت کشــور و جهــان

3- عاقمنــدی بــه مطالعــه و تفکــر علمــی پیرامــون چیســتی و چرایــی امــور و تــاش جهــت 
کشــف و حــل مســأله

4- نوشتن مقاالت و اقدام پژوهی

5- توانایی بررسی و تحلیل مسایل و پرهیز از سطحی نگری

6- شرکت در کنفرانس های علمی مرتبط با نیازهای حرفه ای

7- شرکت در کارگاه های آموزشی

8- مشاهده و تحلیل فیلم های علمی و آموزشی و کمک آموزشی

9- تحلیل و نقد کتاب و مقاله و ارایه آن به مجامع علمی

10- حضور فعال در گروه های حرفه ای شبکه های اجتماعی
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11- شرکت در جلسات سخنرانی های علمی

12- شرکت در جلسات دفاع از پایان نامه های دانشجویی

13- عضویت در انجمن های علمی و گروه های آموزشی

ــا  ــار آن )آی ــی و انتش ــای تحلیل ــه گزارش ه ــر و تهی ــای برت ــدارس و کاس ه ــد از م 14- بازدی
ــزان  ــا می ــرد ت ــرا ک ــون اج ــس آزم ــش و پ ــش نامه پی ــب پرس ــوا و...درقال ــن محت ــوان ای می ت

ــرد؟( ــی ک ــی دوره را ارزیاب اثربخش

راهنمای استاد مشاور

ــرای 16  ــی ب ــردی و کارگاه ــرای جلســات مشــاوره ف 1- داشــتن طــرح مباحــث )درســنامه( ب
ــد: ــی، مانن جلســه در طــول هــر نیمســال تحصیل

چیستی پژوهش و اهمیت پژوهش برای موفقیت حرفه ای معلمان، انواع پژوهش و تفاوت 
آن با ارزیابی، ارزشیابی و گزارش های تحلیلی، شیوه های تفکر علمی و حل مسأله، مسأله یابی، 
درصد،  و  فراوانی  نمودار،  تحلیل،  شیوه  ساده ترین  توصیفی  آمار  پیشنهاده،  تدوین  روش 
چارچوب مقاله علمی و نحوه نگارش مقاله و...، اخاق در پژوهش، مراحل انتخاب موضوع و 
مسأله یابی، نمونه و جامعه آماری، گردآوری داده ها و انواع آن، نحوه ساخت ابزار، نحوه تدوین 

گزارش، چکیده و خاصه پژوهش،کاربست و کاربرد یافته ها و موانع.

ــه دارنــد و در پــی تبدیــل ایــده  ــه دانشــجویانی کــه ایــده نوآورانــه و خاقان ــه مشــاوره ب 2- ارائ
ــوای  ــد محت ــی و تولی ــک آموزش ــزات کم ــاخت تجهی ــه، س ــاب، مقال ــول )کت ــه محص ــود ب خ

الکترونیکــی و...( هســتند.

3- ارائه مشاوره به دانشجویان در جهت ثبت ایده ها و اختراعات و نوآوری های آنان

4- ارائه مشاوره به دانشجویان در جهت ترسیم افق پژوهشی و پژوهشگری آنان

ــردی و  ــاوره ف ــواالت و مش ــه س ــخ ب ــوع و پاس ــرح موض ــرای ط ــاعات کاس ب ــیم س 5- تقس
گروهــی

6- تعامل با ادارات آ.پ جهت حضور و بازدید از پژوهش سراها

7- ارایه مباحث در قالب طرح مسأله و سوال های ترغیب کننده و تأمل برانگیز

8- دادن تکالیف تأملی و مسأله یابی و نوشتن چارچوب اولیه پورپوزال



شیوه نامه اجرای ابزارهای پژوهشی  

مقدمه

بــه منظــور وحــدت رویــه و تســهیل در اجــرای طرح هــای پژوهشــی، ابزارهــای پژوهشــی/
دانشــجویی و... در ســطح ســازمان مرکــزی، مراکــز و پردیس هــای مدیریــت اســتانی، شــیوه نامه 

ــردد. ــاغ می گ ــن و اب ــر تدوی حاض

ماده 1( تعریف مفاهیم

ــه طرح هــای پژوهشــی اســت کــه مجــری آن اعضــای  1- طرح هــای پژوهشــی: منظــور هرگون
هیــأت علمــی و مدرســان و کارکنــان دانشــگاه فرهنگیــان و ســایر مجریــان از وزارت آمــوزش و 

ــا ســایر دســتگاه ها و دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی اســت. ــرورش و ی پ

2- مجــری: در ایــن شــیوه نامه منظــور شــخصی اســت کــه بــرای اجــرای پرســش نامه یــا 
مصاحبــه، مراجعــه می کنــد صــرف نظــر از اینکــه پژوهشــگر یــا دانشــجو باشــد.

3- پژوهش هــای دانشــجویی: منظــور اجــرای رســاله های دکتــری یــا پایان نامه هــای کارشناســی 
ارشــد اســت کــه دانشــجو در جامعــه آمــاری دانشــگاه فرهنگیــان و یــا مدیریت هــای پردیس هــای 

اســتانی قصــد اجــرای پرســش نامه ها و مصاحبه هــا را دارد.

4- دانشــجو: منظــور هــر فــرد دانشــجو اعــم از شــاغل در دانشــگاه فرهنگیــان و ســایر کارکنــان 
وزارت آمــوزش و پــرورش و یــا ســایر دســتگاه ها و دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی و 

پژوهشــی اســت.

5- جامعــه آمــاری دانشــگاه فرهنگیــان: منظــور اعضــای هیــأت علمــی، مدرســان و کارکنــان در 
ســطح ســازمان مرکــزی و مدیریت هــای پردیس هــای اســتانی اســت.

ماده 2( زمینه های پژوهشی:

1- زمینه هــای پژوهشــی و موضوعــات رســاله ها و پایان نامه هــای دانشــجویی کــه پیرامــون 
ــد  ــای اســتانی خواه ــای اجــرا در پردیس ه ــان باشــد مبن ــت دانشــگاه فرهنگی رســالت و مأموری



آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 30

ــم، برنامه ریــزی درســی و ســند تحــول و اســناد فرادســتی، روش هــا  ــد: تربیــت معل داشــت مانن
ــه ای  ــع انســانی، رســالت حرف و الگوهــای تدریــس و کیفیــت بخشــی فعالیت هــا و توســعه مناب
معلمــان، مدل هــای ارزیابــی و ارزشــیابی، مدیریــت و رهبــری آموزشــی، تعلیــم و تربیــت اســامی 
ــه اســتان ها  ــه شــماره نامه 50000/5902/600/د، ب ــخ 95/5/11 ب و نظریه هــا و... کــه در تاری

ارســال شــده اســت.

2- ســایر طرح هــای پژوهشــی ســازمانی در مقیــاس ملــی یــا اســتانی موسســات و دســتگاه های 
دیگــر می بایســت جهــت کســب مجــوز و نظــر نهایــی معاونــت پژوهشــی دانشــگاه فرهنگیــان بــه 

ســازمان مرکــزی ارســال شــود.

ماده 3( مراحل صدور مجوز در مدیریت های پردیس های استانی 

1-ارائه درخواست کتبی توسط مجری و معرفی نامه معتبر از سوی دانشگاه و یا کارفرمای 
قرارداد پژوهشی به کارشناس پژوهش مراکز و پردیس ها یا کارشناس مسئول پژوهش مدیریت 
رسیده  پژوهشی  ناظر  یا  راهنما  استاد  تأیید  به  که  ابزار  و  پیشنهاده  ارائه  استانی.  پردیس های 
به  درخواست  ارسال  بررسی،  روند  در  تسریع  جهت  است.  الزامی  مجوز،  اخذ  جهت  باشد 
صورت الکترونیکی به آدرس معاونت پژوهشی دانشگاه یا مدیریت پردیس های استانی و مراکز 
می بایست حضوری  ابزارها،  اجرای  تأییدیه  و  دریافت مجوز  اما  است  مانع  با  پردیس ها،  و 

صورت گیرد.

2-بررسی موضوع و ابزار توسط کارشناس پژوهش مراکز و پردیس ها یا کارشناس مسئول 
پژوهش مدیریت پردیس های استانی، کارشناس پژوهش پس از ماحظه درخواست و بررسی 
دانشجویان،  توسط  پرسش نامه  تکمیل  درخواست،  موضوع  صورتی که  در  ابزار،  و  پیشنهاده 
و  تربیتی  ماحظات  و  ایرانی  و  اسامی  فرهنگ  با  ابزار  محتوای  و  باشد  یا کارکنان  اساتید 
آموزشی دانشگاه فرهنگیان مغایرتی نداشته باشد با اجرا موافقت می نماید و نظر خویش را اعام 
می نماید. با توجه به مسئولیت کار، کارشناس پژوهش از جهت علمی باید واجد بینش، دانش و 

باشد. اطاعات پژوهشی 

3-پس از موافقت اولیه کارشناس پژوهش، مجری/دانشجو می بایست برای جلب موافقت 
بخش حراست نیز اقدام نماید، در صورتی که نظر حراست نیز مثبت باشد باید موضوع رسمًا به 

بخش پژوهش اعام تا نسبت به صدور معرفی نامه اجرا اقدام شود.

4-پس از دریافت نظر موافق حراست، کارشناس پژوهش می بایست عاوه بر صدور مجوز 
اجرا، برای کنترل مناسب تر روند اجرا، بر روی تمام برگه های پرسش نامه نهایی )قبل از تکثیر 
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توسط مجری/دانشجو( نیز امضا و در صورت لزوم ُمهر نماید. بدیهی است تکثیر پرسش نامه ها 
بر عهده مجری خواهد بود.

5-در صورتی که اجرای ابزار در سطح پردیس ها، تزاحم با زمان کاس درس داشته باشد 
و کسب  پردیس ها  یا  و  مراکز  آموزشی-پژوهشی  معاونت  هماهنگی  با  است  موظف  مجری 

موافقت و رضایت اساتید نسبت به اجرا اقدام نماید.

تبصره: اجرای ابزار در زمان برگزاری امتحانات ممنوع است.

6-اجرای ابزارهای پژوهشی در سطح مدیریت استانی، پردیس ها و مراکز تحت پوشش بر 
عهده شخص مجری/پژوهشگر/دانشجو است و کارشناس پژوهش نباید در اجرا مشارکت داشته 
باشد، در صورتی که کارشناس پژوهش در طرح های مصوب مربوط به اعضای هیأت علمی و 
مدرسان به عنوان همکار پژوهش معرفی شود همکاری در اجرا پس از اخذ مجوز از معاونت 

پژوهشی دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی بامانع است.

- تبصره: جهت اجرای مطلوب ابزار )پرسش نامه، مشاهده و مصاحبه( در سطح کاس های 
درس، رعایت جنسیت پژوهشگر با آزمودنی ها/پاسخ گویان و یا نمونه آماری در دست اجرا، 
با  اجرا،  به مسایل پژوهشی جهت  آشنا  بکارگیری همکار  به همین خاطر،  ضروری است 
توجه به همسانی جنسیت الزامی است. اما در صورتی که پژوهشگر از مدرسان و همکاران 

دانشگاه باشند از رعایت این تبصره مستثنی خواهند بود.

7-در صورتی که بین کارشناس پژوهش و حراست برای اجرا توافق وجود نداشته باشد و 
مجری نیز اصرار بر اجرا داشته باشد، همه مدارک جهت اعام نظر نهایی به مدیریت پردیس های 
استانی و در صورت صاحدید استان به معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان در سازمان مرکزی 

ارسال شود.

و  مدت دار  پژوهشی  جنبه  طرح هایی که  سایر  و  اثربخشی  آزمایشی،  طرح های  8-اجرای 
متضّمن برگزاری چندین جلسه به همراه آموزش و اجرای روش های خاص آموزشی و پژوهشی 
است و یا احتماال تبعاتی را به دنبال خواهد داشت )مانند طرح های پزشکی و بهداشتی( و وقت 
زیادی را از دانشجو، استاد و کارکنان خواهد گرفت، نیاز به بررسی دقیق تر موضوع، ابزار و 

روش اجرا از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان خواهد داشت.

9-در مواردی که اجرای ابزار نیازمند هزینه برای دانشگاه فرهنگیان باشد، پژوهشگر/مجری 
باید هزینه های احتمالی را متقبل شود. 
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- تبصره: اگر پژوهشگر/دانشجو، برای اجرا در سطح مراکز و پردیس ها به ازای پرداخت 
تمایل،  صورت  در  نماید،  درخواست کمک  پژوهش  کارشناس  از  متعارف،  حق الزحمه 

داشتن فرصت و عدم تزاحم با کار موظف و با موافقت مقام ما فوق، بامانع است.

و  اصول  رعایت  بر  متعهد شود عاوه  پیوست کتبا  فرم  باید طبق  10-پژوهشگر/دانشجو 
موازین اخاقی پژوهش و هنجارها و قوانین دانشگاه فرهنگیان در اجرا، یک نسخه از گزارش 
نهایی پژوهش را به دانشگاه فرهنگیان ارایه خواهد نمود و در نگارش گزارش نهایی پژوهش/

رساله و مقاله پژوهشی از حمایت دانشگاه فرهنگیان در اجرا نام ببرد. 

به  شاغل که  مدرسان  و  فرهنگیان  دانشگاه  علمی  هیأت  همکاران  پژوهش  11-اجرای 
صورت پژوهانه یا پژوهش با مصوبه شورای پژوهشی استان و سازمان مرکزی انجام می شود یا 
رساله های دانشجویی کارکنانِ با نگاه مثبت و تقلیل تشریفات مذکور حسب موضوع و موقعیت، 

قابل اجراست. اما مسئولیت کار همچنان بر عهده کارشناس پژوهش است.

12-کلیات این آیین نامه با سه ماده و نوزده بند و سه تبصره در جلسه مورخه  1396/5/15 
به مدت یک سال  تصویب  تاریخ  از  و  رسید  تصویب  فرهنگیان به  دانشگاه  پژوهش  شورای 

بصورت آزمایشی به مرحله اجرا گذارده می شود. 
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فرم تعهد نامه اجرای پژوهش /رساله /پایان نامه دانشجویی

اینجانب......................................................به شــماره ملــی.......................................... 

دانشــجوی رشــته................................................مقطع.................................. و به شــماره 

دانشــجویی............................................. دانشــگاه......................................................

شناســنامه.......................................  دانشکده.................................................شــماره 

صــادره از ..............................بــه آدرس:

و شــماره تلفــن ثابــت.......................................... و همــراه ...........................................

.................. در ایــن فــرم بــه عنــوان مجــری /پژوهشــگر□ دانشــجو□ مــوارد زیــر را متعهــد می شــوم:

1- رعایــت اصــول اخاقــی پژوهــش و هنجارهــای دانشــگاه فرهنگیــان در اجــرا توســط خــود یــا همــکار 

پژوهش

2- تحویل یک نسخه از گزارش نهایی پژوهش به دانشگاه فرهنگیان،

3- درج نــام دانشــگاه فرهنگیــان در گــزارش نهایــی پژوهش/رســاله و مقالــه پژوهشــی بــه عنــوان 

حمایتگــر در اجــرا پژوهــش، تحــت عنــوان: »ایــن رســاله/طرح پژوهشــی/مقاله بــا حمایــت مالــی دانشــگاه 

ــه اســت«. ــان انجــام یافت فرهنگی

ــف از  ــه کارشناســی پژوهــش و کســب تکلی ــی در اجــرا ب ــش بین ــل پی ــه اتقــاق غیرقاب 4- اطــاع هرگون

ــزی ــازمان مرک ــا س ــان و ی ــای دانشــگاه فرهنگی ــتانی پردیس ه ــت اس مدیری

5- پرداخــت هرگونــه خســارات احتمالــی وارده از جانــب پژوهشــگر/همکاران یــا اجــرای پژوهــش بــه 

ــا ســازمان مرکــزی ــان و ی مدیریــت اســتانی پردیس هــای دانشــگاه فرهنگی

ــای  ــت اســتانی پردیس ه ــان و مســایل و اســناد مدیری 6- عــدم افشــای اســرار و اطاعــات پاســخ گوی

ــا ســازمان مرکــزی ــان و ی دانشــگاه فرهنگی

نام و نام خانوادگی و امضا با ذکر تاریخ



 زمینه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 

ــتای  ــای پژوهشــی در راس ــت ظرفیت ه ــور هدای ــه منظ ــگاه ب ــاوری دانش شــورای پژوهــش و فن
نیازهــای و ماموریت هــای دانشــگاه و بــا توجــه بــه گســتردگی دامنــه فعالیت هــای مرتبــط، 
ــود  ــر مصــوب نم ــه شــرح زی ــودن موضوعــات پژوهشــی( را ب ــق نم ــای پژوهشــی )دقی زمینه ه
کــه از میــان آنهــا پنــج محــور موضوعــی در اولویــت نخســت قــرار دارنــد کــه در شــرایط برابــر 
از امتیــاز بیشــتر بــرای حمایــت برخــوردار خواهنــد بــود. بــه ایــن ترتیــب مدیریــت پردیس هــای 
اســتانی دانشــگاه می تواننــد از مجموعــه ارائــه شــده بــه عنــوان راهنمــا در اجــرای انــواع طرح هــای 
پژوهشــی و حمایت هــای درخواســتی بــرای پایان نامــه و رســاله های دوره دکتــری اســتفاده و در 
چارچــوب شــیوه نامه های مربــوط نســبت بــه بررســی و تصویــب مــوارد دریافتــی اقــدام نماینــد. 

الف ( محورهای موضوعی دارای  اولویت نخست:

ــته های  ــا رش ــط ب ــی مرتب ــات تخصص ــوزش در موضوع ــته ای آم ــان رش ــش می ــعه دان 1- توس
ــگاه، ــی دانش تخصص

2- توســعه فعالیت هــای فرهنگــی و تربیتــی در دانشــگاه ) برنامه هــای درســی غیــر رســمی غیــر 
متشــکل، انتخابــی- اختیاری(،

3- بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش با تاکید بر معلمان،

4- بررسی تجارب و نوآوری های جهانی در عرصه تربیت معلم و توسعه حرفه ای معلمان، 

ــد در  ــل در آم ــره وری و تحصی ــعه به ــع، توس ــازمانی و مناب ــت س ــعه مدیری ــای توس 5- الگوه
ــگاه، دانش

ب( مجموعه زمینه های مرتبط با رسالت و ماموریت دانشگاه فرهنگیان

دسته نخست: اسناد فرادستی و مبانی در تربیت معلم

1- راه های تحقق دیدگاه های مقام معظم رهبری در خصوص دانشگاه فرهنگیان،

2- سند تحول بنیادین و تربیت معلم،
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3- بررسی میزان تحقق سند تحول بنیادین و تربیت معلم،

4- نقشه جامع علمی کشور و تربیت معلم،

5- سند دانشگاه اسامی و تربیت معلم،

6- اساسنامه دانشگاه فرهنگیان،

7- سند برنامه درسی ملی و تربیت معلم،

8- تاریخ تحول تربیت معلم )در ایران و جهان(،

9- فلسفه تربیت معلم،

10- رسالت دانشگاه فرهنگیان و آینده تربیت معلم،

11- برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان،

دسته دوم : روند و چگونگی جذب دانشجو معلم 

1. بررسی کارآمدی الگوهای جذب دانشجو معلمان 

2. تعیین ویژگی های دانشجویان از جهات مختلف و رابطه آن با اقتضائات اسناد باالدستی، 
اقتضائات تربیت معلم،

3. تطابق الگوهای پذیرش دانشجو با نیازها و اقتضائات آموزش و پرورش و جامعه،  

4. مقایسه الگوهای جهانی پذیرش معلم برای نیل به یک الگوی متناسب با نیازهای بومی،

5. روند یابی میزان و چگونگی عایق دانش آموزان و داوطلبان کنکور برای انتخاب رشته های 
دانشگاه فرهنگیان،

دسته سوم: برنامه ها 

1. تولید و تدوین، روزآمدسازی و کارآمدسازی برنامه های درسی/آموزشی  )برنامه قصد شده 
... در سطح ملی(،

شیمی،  آموزش  فیزیک،  آموزش  ریاضی،  آموزش  نظیر  موضوعات  اثربخش  آموزش   .2
،... زبان و  آموزش 

3. پژوهش در موضوعات تخصصی ) شیمی، فیزیک، ریاضی، تاریخ، ادبیات، زیست 
و ..،
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4. تحلیل وضعیت برنامه های درسی در رشته های مختلف برای تحقق شایستگی های مختلف 
در دانشجو معلمان،

5. توسعه و تعالی اعضای هیات علمی و مدرسان برای تدریس در دانشگاه،

6. نهادینه سازی رویکرد معلم پژوهنده در برنامه های آموزشی و درسی دانشگاه،

7. نوآوری و تحول در رشته ها، ساختار و محتوای برنامه های درسی،

8. کیفیت برنامه کارورزی،

تذکر: پژوهش در این زمینه منحصر به اعضای هیات علمی و مدرسان دارای تخصص در 
است. مذکور  موضوعات 

دسته چهارم: فرایندها

1. برنامه درسی اجرا شده در سطح ملی و پردیس/استان،

2. کیفیت آموزش، نوآوری ها، آموزش پژوهی و ...،

3. کتب و منابع درسی/آموزشی،

4. کیفیت خدمات آموزشی، کتابخانه، اینترنت، دسترسی به منابع علمی و ...،

انگیزه  دانشجویی،  زندگی  مختلف: کیفیت  ابعاد  در  دانشجویان  وضعیت  روندیابی   .5
،... و  تحصیل 

6. فرهنگ آموزش و یادگیری، فرهنگ سازمانی در تربیت معلم،

7. ارتقای کیفیت مدیریت و رهبری دانشگاه در سطوح خرد و کان،

8. توسعه فضای فرهنگی و تربیتی درکلیه شئون دانشگاه،

9. استقرار و نهادینه سازی نظام تضمین کیفیت،

10. ساماندهی نظام مدیریت، ساختار و تشکیات،

11. توسعه صاحیت های حرفه ای اعضای هیئت علمی و غیر هیئت علمی در حوزه فرهنگی 
و اجتماعی،

12. تقویت و تعمیق هویت انسانی، اسامی، انقابی و ایرانی دانشجو معلمان،
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13. گسترش و ترویج سبک زندگی اسامی -ایرانی،

14. گسترش و ترویج آموزه های قرآن، عترت و تعظیم شعائر اسامی با تاکید بر فرهنگ اقامه 
نماز،

15. افزایش انگیزه و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه،

16. افزایش مشارکت دانشجو معلمان در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه،

17. توسعه ظرفیت کنشگری اجتماعی و فعالیت های داوطلبانه و اختیاری دانشجویان،

18. ایجاد و توسعه فضای شاد و با نشاط در محیط دانشگاه در چارچوب نظام معیار اسامی،

دسته پنجم: نتایج و برآیندها

1. برنامه درسی کسب شده/تجربه شده در سطح ملی و پردیس/استان،

2. از ُبعد عملکردها )به ویژه در سطح کاس درس(،

3. از ُبعد َجو و بافت فرهنگی حاکم بر محیط )برنامه درسی پنهان( ...،

خوابگاه،  درس،  در کاس های  زیست  )تایج  آن  در  مستتر  های  پیام  و  زیست  4. کیفیت 
،... و(  انجمن ها  و  در کانون ها  باز،  فضای  ورزشی،  فضاهای 

5. کسب شایستگی های حرفه ای/سنجش صاحیت های حرفه ای،

غیرمتشکل  غیررسمی  درسی  برنامه های  دانشگاه(  در  تربیتی  و  فرهنگی  فعالیت های   .6
)انتخابی/اختیاری(،

7. ارزیابی کیفیت آزمون های پایان نیمسال در رشته های مختلف دانشگاه،

8. ارزیابی پایانی صاحیت های حرفه ای دانشجو معلمان،

دسته ششم: موضوعات نظرورزانه و آینده پژوهانه

1. تحول در عرصه نظر و نظرورزی در ابعاد مختلف تربیت معلم در سطح ملی،

2. نظرورزی درباره تحوالت ممکن در رویه ها و سیاست های جاری تربیت معلم در ایران 
در سطح ملی و پردیس/استان،

تغییرات  دانش آموزی،  رشد  تغییرات  اثرات  واکاوی  معلم:  تربیت  در  آینده پژوهی   .3
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پرورش، و  آموزش  در  بنیادین  تحول  سند  اجرای  اقتضائات  آموزشی،  و  علمی  فناوری، 

4. دیدگاه های نو بین المللی در عرصه تربیت معلم...،

5. تجربیات جهانی و تطبیقی در حوزه رویکردها و عملکردها و ...،

6. استقرار و توسعه نظام جامع پژوهش و نوآوری دانشگاه،

7. تربیت معلم با تکیه بر مبانی تربیت اسامی،

8. بررسی تجارب، نوآوری ها در عرصه تربیت معلم جهانی،

9. مدل های هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان،

10. تنوع بخشی منابع پایدار درآمدی دانشگاه با تکیه بر درآمدهای اختصاصی،

11. استاندارد فضاهای کالبدی امکانات و تجهیزات دانشگاه با اقتضائات، ویژگی ها و 
آموزه های معماری اسامی-ایرانی، برنامه های درسی، استانداردهای تربیتی و شرایط 

شایستگی ها، کسب 

12. دانشگاه فرهنگیان به عنوان سازمان یادگیرنده،

13. تمرکززدایی در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری دانشگاه،

14. چابک سازی و بهسازی مستمر ساختار سازمانی،

15. استقرار نظام بهبود کیفیت و تعالی در دانشگاه،

16. استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد،

17. طراحی و توسعه نظام ارزیابی درونی در سطح دانشگاه،

18. راهکارهای تعامل با مدرسه  برای ارتقای کیفیت برنامه های تربیت معلم و کاروزی

دسته هفتم: توسعه حرفه ای معلمان

1. تحلیل وضعیت عملکرد حرفه ای معلمان برای اصاح نظام تربیت معلم،

2. بهسازی و تعالی منابع انسانی در آموزش و پرورش،

3. الگوهای سنجش صاحیت حرفه ای معلمان،

4. الگوهای رشد حرفه ای معلمان،

5. تجارب جهانی در عرصه رشد حرفه ای معلمان.



صورتجلسه بیست و یکمین نشست فوق العاده از دوره سوم هیات امنای دانشگاه فرهنگیان 
مورخ  1397/06/21 

پیوست شماره 2 ) موضوع مصوبه 2 (

آیین نامه پژوهانه اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

بــه اســتناد آیین نامــه اجرایــی  شــماره 3/110451 مــورخ 1390/6/27 وزارت علــوم، تحقیقات 
و فنــاوری و بــه منظــور ارتقــا، تســهیل و تقویــت فعالیت هــای پژوهشــی و در راســتای ترویــج 
ــه  ــتر ب ــارات بیش ــض اختی ــده در دانشــگاه و تفوی ــم پژوهن ــت معل ــگ پژوهشــگری و تربی فرهن
ــای پژوهشــی، دســتورالعمل   ــی و مدرســان درخصــوص انجــام فعالیت ه ــأت علم اعضــای هی

اجرائــی تخصیــص پژوهانــه )Grant(  بــه شــرح زیــر اعــام می گــردد:

ماده 1- تعاریف 

1-1- پژوهانه: اعتباری است که به  موجب این آیین نامه براساس امتیازهای پژوهشی، 
ضریب فعالیت های آموزشی اعضای هیأت علمی و مدرسان و بر اساس میزان اعتبارات پژوهشی 
دانشگاه، ساالنه برای پرداخت هزینه های پژوهشی افراد بر اساس این شیوه نامه تخصیص می یابد.

علمی  هیأت  اعضای  دستورالعمل: کلیه  این  مشمول  علمی/مدرس  هیأت  عضو   -1-2
پیمانی، رسمی-آزمایشی، رسمی-قطعی و مدرسان موظف دانشگاه با حداقل مرتبه مربی بوده 

و مدرک کارشناسی ارشد می توانند از این ظرفیت استفاده کنند. 

3-1-کمیته تخصیص پژوهانه: شامل، 1- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه )به عنوان 
کل  مدیر   -3 وی(،  نماینده  )یا  تکمیلی  تحصیات  و  آموزشی  معاون   -2 رییس کمیته( 
برنامه ریزی و امور پژوهشی )به عنوان دبیر کمیته( و 5- دو نفر هیات علمی دارای تجارب 

دانشگاه( می باشند. رییس  تایید  و  فناوری  و  پژوهشی  معاون  پیشنهاد  )به  غنی علمی 
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ماده 2- اهداف:

1. برنامه ریزی، ارزیابی و نظارت بیشتر بر فعالیت های پژوهشی دانشگاه 

2. افزایش میزان بهره  وری و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی دانشگاه 

3. اعطای اختیارات بیشتر به اعضای هیأت علمی و مدرسان در انجام امور پژوهشی 

طریق کاهش  از  علمی  هیأت  اعضای  پژوهشی  فعالیت های  روند  به  بخشیدن  سرعت   .4
اداری  تشریفات  و  مکاتبات 

5. ارتقاء کیفی و کمی برون دادهای پژوهشی دانشگاه نظیر مقاالت و طرح های پژوهشی  

ماده 3- نحوه اجرا

3-1- هر سال با تعیین ضوابط پژوهشی و پیشنهاد آن از طریق کمیته تخصیص و سپس 
تصویب هیات رئیسه دانشگاه، سهم پژوهانه از اعتبارات پژوهشی دانشگاه تعیین می گردد. 

3-2- بر اساس ضوابطی که در این دستورالعمل مشخص شده است هر عضو هیات علمی 
فعالیت های  می باید  دانشگاه  سطح  در  پژوهانه  تسهیات  از  استفاده  برای  پژوهانه  متقاضی 
پژوهشی سال قبل خود را تا 10 اردیبهشت ماه هر سال در سامانه مدیریت اطاعات پژوهشی 
)گلستان( ثبت نمایند. شورای آموزشی-پژوهشی پردیس بر اساس ضوابط مندرج در این آیین 
نامه، امتیازات مربوط به عضو هیات علمی یا مدرس دانشگاه را محاسبه و توسط کارشناس 
پژوهشی پردیس تا 20 اردیبهشت ماه در سامانه ثبت می گردد. بازه فعالیت های پژوهشی از اول 

فروردین تا پایان اسفند هر سال است.

مستندات  اساس  بر  را  علمی  هیات  اعضای  پژوهشی  امتیازات  تخصیص،  3-3- کمیته 
ارسال شده بررسی و پژوهانه هر عضو هیات علمی را محاسبه و به مدیریت امور پردیس های 

استان و متقاضی اباغ می نماید.

هر سال  ماه  فروردین  ابتدای  )از  هر سال  در طول  علمی  هیات  اعضای  پژوهانه   -4-3
تاپایان اسفندماه همان سال( و بر اساس ارائه اسناد مثبته هزینه های مربوطه و با رعایت قوانین 
و مقررات و هم چنین تایید معاونت پژوهشی و فناوری هزینه می گردد. اعتبار نهایی هرسال، 

حداکثر تا دو سال پس از تاریخ اباغ قابل هزینه است .

3-5- اعضای هیات علمی مامور به تحصیل، مامور به خدمت، در حین استفاده از فرصت 
مطالعاتی، در شرف انتقال و اعضای حق التدریس نمی توانند از پژوهانه استفاده نمایند.
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تعلق خواهد گرفت که  علمی  هیئت  اعضای  از  دسته  آن  به  پژوهشی  ویژه  اعتبار   -6-3
باشند.  تکمیل کرده  بررسی  مورد  در سال  را   آموزشی خود  ساعات موظف 

ماده 4- نحوه، میزان و معیارهای تخصیص پژوهانه

اعتبــارات پژوهشــی بــر اســاس شــاخص ها و احتســاب مجمــوع امتیــازات كســب شــده توســط 
اعضــای هیــات علمــی و باماحظــات زیــر در هــر ســال تخصیــص می یابــد.

از  شده  اخذ  امتیازات  جمع  حاصل  مبنای  بر  علمی  هیأت  اعضای  امتیاز  محاسبه   -1-4
گرفت. خواهد  صورت  متقاضی  هر  سال گذشته  پژوهشی  عملکردهای 

4-2- فعالیت هایی مشمول دریافت امتیاز می شوند كه در گزارش  نهایی مربوط به آنها، نام 
دانشگاه فرهنگیان به عنوان سازمان متبوع ذكر شده باشد. 

4-3- هر فعالیت پژوهشی فقط یك بار محاسبه می شود و فعالیت پژوهشی كه قبًا امتیاز 
آن در اعتبار ویژه سال قبل منظور گردیده، مورد بررسی قرار نمی گیرد.

4-4- محدوده زمانی مورد پذیرش جهت تخصیص امتیاز به مقاله های مربوط به همایش های 
علمی صرف نظر از زمان برگزاری همایش، مشابه سایر مقاله ها و كتاب ها بوده و شامل مواردی 

خواهد بود كه از فروردین ماه تا اسفندماه سال قبل، به چاپ رسیده باشند.

امتیاز  فعالیت های پژوهشی اعضای هیا ت علمی،  بررسی عملکرد مستمر  به منظور   -5-4
نهایی به صورت زیر محاسبه خواهد شد.

)مبلغ پژوهانه یا grant( = مجموع امتیازات پژوهشی متقاضی در سال قبل* 3000000

تبصره: ارزش ریالی هر امتیاز 3.000.000 ریال می باشد. این رقم هر سال بر اساس مصوبه 
هیات رئیسه قابل افزایش است.

4-6- در صورت جذب اعتبار خارج از دانشگاه توسط اعضا ی هیئت علمی )طرح های 
کارفرمایی(، به تناسب میزان جذب اعتبار، تا 20 درصد به اعتبار پژوهانه آنان با تایید کمیته 

تخصیص اضافه می گردد.

4-7- سقف اعتبار پژوهانه متناسب با مرتبه دانشگاهی عضو هیات علمی به ترتیب زیر 
است:

الف( مربی )Instructor(: 100 میلیون ریال )معادل 10 میلیون تومان(.

ب( استادیار )Assistant Professor(: 120 میلیون ریال )معادل 12 میلیون تومان(.
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ج( دانشیار )Associate Professor(: 170 میلیون ریال )معادل 17 میلیون تومان(.

د( استاد )Professor(:200 میلیون ریال )معادل 20 میلیون تومان(.

تبصره: سقف اعتبار پژوهانه هر سال متناسب با بودجه معاونت پژوهش و فناوری افزایش 
می یابد.

ماده 5: موارد مصرف پژوهانه 

ــب  ــا تصوی ــده ب ــخیص داده ش ــه تش ــرایط پژوهان ــد ش ــه واج ــی ک ــت علم ــو هیئ 5-1- عض
شــورای پژوهشــی پردیــس می توانــد پژوهانــه تخصیصــی را درمــوارد ذیــل هزینــه نمایــد:

جدول شماره )1( موارد هزینه کرد و سقف مجاز هزینه )درصد(

سقف مجاز هزینه موارد هزینه کرد ردیف
)درصد (

خرید کتاب، مجات علمی معتبر و نرم افزارهای مورد نیاز فعالیت های 1
پژوهشی

0-20

هزینه اجرای طرح های پژوهشی شامل هزینه پرسنلی، تجهیزاتی و مصرفی )بر 2
اساس شیوه  نامه اجرای طرح  های پژوهشی(

0-100

20-0هزینه چاپ مقاالت در مجات معتبر داخلی و خارجی3

10-0پرداخت حق عضویت در انجمن های علمی معتبر4

10-0هزینه های ثبت ایده ها، ابتکارات و اختراعات به نام دانشگاه5
50-0هزینه های شرکت در همایش های خارجی )بر اساس شیوه نامه های مربوط(6

40-0هزینه های شرکت در همایش  های داخلی )بر اساس شیوه  نامه  های مربوط(7

20-0هزینه  های شرکت در کارگاه  های آموزشی داخلی و خارجی8

20-0هزینه های شرکت در نمایشگاه  های تخصصی داخلی و خارجی9

30-0هزینه انتشار کتاب در انتشارات معتبر10

100-0خرید کامپیوتر یا لپ تاپ یا تبلت )هر 5 سال یکبار(11

40-0خرید و سایل و تجهیزات آزمایشگاهی12

تبصره 1: در انتشار مقاله یا مقـاالت در مجـات معتبر )با رعایت ضوابط نشریه( و یا ثبـت 
ایده ها، ابتکارات و یا اختراعات حاصل از طرح پژوهشی عاوه بر نام دانشگاه در آدرس مکاتبه 

)noitailiffa( باید به فارسی و یا انگلیسی جمله زیر ذکر شود: 

"این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه فرهنگیان به شماره قرارداد 0000000 انجام گردیده 
است" 

“This work was supported by Farhangian University under contract number ………“
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تبصره 2: پژوهانه در انتشار کتاب هایی قابل هزینه است که از نظر داوران، معتبر تشخیص 
داده شود و وابستگی مؤلف یا مترجم به دانشگاه فرهنگیان درآن قید شده باشد .

این  محل  از  و  علمی  هیئت  عضو  درخواست  به  مصرفی که  غیر  لوازم  تمامی   :3 تبصره 
می گیرد.  قرار  آنان  اختیار  در  اموال  شماره  الصاق  از  پس  و  خریداری  اعتبارات 

تبصر4 : عضو هیات علمی / مدرس می تواند همه اعتبار پژوهانه را در مسیر اجرای طرح 
پژوهشی منجر به تولید یک مقاله علمی-پژوهشی هزینه نماید. در صورت هزینه کرد بیش از 
70 درصد اعتبار ویژه )گرنت( برای اجرای طرح های پژوهشی 10 درصد به اعتبار پژوهانه 

عضو اضافه می گردد.

تصویب شورای  با  می توانند  علمی  هیئت  اعضای  بیشتر،  بهره برداری  منظور  به   : تبصره5 
پژوهشی استان نسبت به انجام طرح های پژوهشی مشترک )منجر به تولید حداقل یک مقاله 

نمایند.  اقدام  پژوهانه  یافته  اختصاص  بودجه  از جمع  علمی-پژوهشی( 

دانشگاه،  پژوهشی  معاونت  اولویتهای  اساس  بر  پژوهشی  های  طرح  اجرای   :6 تبصره 
پژوهشکده مطالعات تربیت معلم و پژوهشکده تعلیم و تربیت اسامی در اولویت قرار دارند.

تبصره 7 : مسئولیت نظارت بر حسن استفاده از اعتبار پژوهانه مشمول این دستورالعمل و 
اجرای آن بر عهده مدیریت امورپردیس های استان است.

ماده 6- نحوه در خواست پژوهانه

متقاضیــان اســتفاده از پژوهانــه می بایــد تــا 10 اردیبهشــت مــاه هــر ســال گــزارش عملکردهــای 
علمــی و پژوهشــی خــود را بــر اســاس ضوابــط مربــوط در ســامانه مدیریــت اطاعــات پژوهشــی 
دانشــگاه وارد نماینــد تــا پــس از بررســی های اولیــه از طریــق شــورای آموزشی-پژوهشــی پردیــس 
و تاییــد مدیریــت اســتانی، در مســیر بررســی نهایــی توســط کمیتــه تخصیــص معاونــت پژوهشــی 

و فنــاوری قــرار گیــرد. 

ماده 7- شیوه امتیازدهی 

ــه فعالیــت هــای علمــی ــــ پژوهشــی اعضــای  ــار وی ــژه ب ــاز بنــدی بــرای تعییــن میــزان اعتب امتی
ــرد. ــر صــورت می گی ــر اســاس جــدول زی ــات علمــی ب هی

تبصره1- صرفًا به مقاالت و كتب چاپ شده امتیاز تعلق می گیرد. 

ــا محاســبه  ــه ارتق ــدرج در آیین نام ــق جــدول من تبصــره2- فعالیت هــای پژوهشــی مشــترک طب
می گــردد.
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تبصره 3- امتیازی به استاد مشاور پایان نامه تعلق نمی گیرد.

تبصره4- به داوری مقاالت امتیازی تعلق نمی گیرد.

تبصره5- به پژوهشگر برتر دانشگاه فرهنگیان )درهفته پژوهش( پژوهانه تعلق می گیرد.

جدول شماره )2(محاسبه امتیاز عملکرد پژوهشی برای محاسبه پژوهانه  

ف
حداكثر موضوع ردی

امتیاز در 
واحد

حداكثر 
امتیاز در 
هر مورد

ماحظات 

10اختراع، اكتشاف یا نوآوری ثبت شده در داخل یا خارج1
2ISI یا ISC 7مقاله علمی پژوهشی  داخلی و یا خارجی دارای نمایۀ

3SCOPUS و ISC 5مقاله پژوهشی در نشریات خارجی با نمایه

4مقاله علمی پژوهشی در نشریه خارجی با سایر نمایه های معتبر4

5مقاالت علمی پژوهشی در نشریه داخلی 5
48مقاله علمی ترویجی در نشریه داخلی 6
28مقاله كامل در كنفرانس معتبر ملی یا بین المللی7
15خاصه مقاله در كنفرانس معتبر 8
15تالیف کتاب درسی )از طریق عقد قرارداد با دانشگاه فرهنگیان(9

10تالیف كتاب )انتشارات دانشگاهی( 10
5تالیف کتاب )سایر ناشرین(11
1/51/5تجدید چاپ با تجدید نظر اساسی 12
12بررسی و نقد و ویرایش علمی كتاب 13
33تصحیح انتقادی كتاب معتبر14
612ترجمه كتاب )انتشارات دانشگاهی(15

3ترجمه کتاب )سایر انتشارات(

39طرحهای پژوهشی خاتمه یافته داخل دانشگاه17

5طرح های تحقیقاتی ملی طرف قرارداد با خارج ازدانشگاه )کارفرمایی(18
طرح های تحقیقاتی استانی/منطقه ای طرف قرارداد با خارج از دانشگاه 19

)کارفرمایی(
4

کرسی های نظریه پردازی با تایید مراجع ذیربط )نقد، نوآوری و 20
نظریه پردازی(

48

24کرسی های ترویجی با تایید دبیرخانه نظریه پردازی21

ماده 8- ضوابط پرداخت و نحوه تسویه حساب 

شیوه نامه  این  در  مقرر  قبول  قابل  هزینه های  مقابل  در  پژوهشی  اعتبار  پرداخت   -1-8
می پذیرد. صورت 
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8-2- ارائه فاكتور، قبض انبار و شماره اموال جهت تسویه حساب پرداخت های مربوط به 
خرید تجهیزات غیر مصرفی الزامی است.

ــت  ــه پیشــنهاد معاون ــا ب ــد و31 تبصــره  بن ــاده و 22 بن ــن دســتورالعمل  در9 م ــاده 9 - ای  م
پژوهشــی دانشــگاه در جلســه     مورخــه           هیــات رئیســه دانشــگاه بــه تصویــب رســید و از 
تاریــخ ابــالغ الزم االجــرا اســت و بــا ابــالغ ایــن شــیوه نامه کلیــه شــیوه نامه های قبلــی و مغایــر 

ملغــی تلقــی می گــردد.



دستورالعمل اجرائی تشویق مقاالت چاپ شده در مجالت معتبر بین المللی 
و داخلی دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

در راســتای افزایــش تولیــد و ترویــج علــم نافــع مــورد نیــاز تربیــت معلم ،توســعه زمینــه پژوهندگی 
و تقویــت روحیــه پژوهشــی و گســترش دانــش تخصصــی تربیــت محــور و ارتقــای رتبــه کیفــی 
دانشــگاه فرهنگیــان و همچنیــن تشــویق اعضــائ هیئــت علمــی و مدرســان، دســتورالعمل اجرایی 
تشــویق مقــاالت چــاپ شــده در مجــات معتبــر داخلــی و خارجــی و بــا رعایــت ضوابــط کلــی 
منــدرج در شــیوه نامــه تشــویق نویســندگان مقــاالت وزارت علــوم تحقیقــات و فنــاوری مــورخ 

1390/9/1بــه شــرح زیــر  تدویــن و ابــاغ مــی گــردد: 

ماده 1- تعاریف

1-1- دانشگاه فرهنگیان: در این شیوه نامه به اختصار دانشگاه نامیده می شود

1-2- کمیتــه تخصیــص: شــامل معــاون پژوهشــی دانشــگاه ) بعنــوان رییــس کمیتــه(، مدیــرکل 
برنامه ریــزی و امــور پژوهشــی )بــه عنــوان دبیــر کمیتــه( و یــک نفــر هیــات علمــی دارای تجــارب 

غنــی پژوهشــی )بــه پیشــنهاد معــاون پژوهــش و فنــاوری و تاییــد رییــس دانشــگاه( می باشــند.

ــاس  ــر اس ــتان ب ــی اس ــورای پژوهش ــای ش ــب از اعض ــتان: مرک ــی اس ــورای پژوهش 1-3- ش
شــیوه نامه مربــوط اســت.  

ــده و  ــات WOSوارد ش ــت مج ــات در فهرس ــن مج ــالت JCR( WOS ( ای 1-4- مج
دارای Impact Factor هســتند. 

ــا emerging مجاتــی هســتند كــه موفــق شــده  اند در  1-5- مجــالت )WOS  Listed( ی
فهرســت WOS وارد شـــوند، امـــا هنـــوز دارای IF نیســتند.

 )ISC( مجله هایــی هســتند كــه در پایــگاه اســتنادی علــوم جهــان اســام ISC 1-7- مجــالت
نمایــه شــده باشــند.
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1-8- مقاله هــای داغ )Hot Papers( مقاله هایــی هســتند كــه بــه عنــوان پرارجــاع تریــن 
ــر )Springer ،Wiley ،Elsevier و ...(،  ــر نظی ــی و معتب ــك ناشــر اصل ــا از طــرف ی مقاله ه
SCOPUS یــا ISC از میــان تعــداد زیــادی مقالـــه از نویســندگان گوناگــون در دوره هــای زمانــی 

ــن انتخــاب می شــوند. معی

ماده 2: افراد مشمول تشویق

2-1- اعضای هیئت علمی رسمی و پیمانی و مدرسان موظف و رسمی دانشگاه.

2-2- دبیران مامور و مدعو آموزشی با مدرک دکتری تخصصی.

2-3- کارمنــدان )اعــم از رســمی، پیمانــی و قــراردادی( دانشــگاه فرهنگیــان )بــه شــرط تناســب 
موضــوع مقالــه بــا شــرح وظایــف ســازمانی کارمنــد(.

ــه  ــد ب ــئول )Corresponding Author( باش ــنده مس ــی نویس ــرد متقاض ــر ف ــره 1- اگ تبص
عنــوان نویســنده اول منظــور می گــردد.

تبصــره 2: صرفــا مقــاالت مــازاد بــر تعهــد اعضــای هیــات علمــی / مدرســان دانشــگاه در 
طرح هــای پژوهشــی و یــا تعهــدات دانشــجویان دکتــری  مشــمول تشــویق مــی شــوند . 

ماده 3- شرایط مقاالت قابل تشویق

3-1 مقالــه بــه نــام دانشــگاه فرهنگیــان باشــد. نحــوه درج وابســتگی )Affiliation( نویســنده 
بــه شــرح زیــر اســت:

نام و نام خانوادگی مولف / مولفان ، نام دانشگاه

الف( مثال برای مقاالت فارسی:

 علیرضا سبحانی* 

* دانشگاه فرهنگیان 

ب( مثال برای مقاالت انگلیسی:
*Alireza   Sobhani

Farhangian University, Iran*

3-2- بیش از 2 سال از چاپ مقاالت نگذشته باشد.

3-3- هر عنوان مقاله فقط یکبار مورد تشویق قرار می گیرد
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3-4- موضوع مقاله متناسب با تخصص نویسنده باشد.

ــر  3-5 مقــاالت منتشــر شــده از نظــر ثبــت در پایگاه هــای اســتنادی دارای یکــی از شــرایط زی
باشــد:

الــف( مقاالتــی کــه در نشــریات علمــی - پژوهشــی معتبــر وزارتیــن و حــوزه منتشــر و در پایــگاه 
ISC نمایــه شــده باشــند.

ب( مقاالتی که در نشریات علمی ـ پژوهشی  معتبر وزارتین و حوزه منتشر شده باشند.

ــده  ــر ش ــوزه منتش ــوم و ح ــوب وزارت عل ــی مص ــریات علمی-ترویج ــه در نش ــی ک ج( مقاالت
باشــند.

د( مقــاالت منتشــر شــده در مجــات تحــت پوشــش پایــگاه گــزارش اســتنادی )JCR( و 
)PJCR(

  Scopus وWeb of Science ر( مقاالت نمایه شده در پایگاههای استنادی

  ISC در   PESI  و ISIدرESI ز( مقاالت داغ و پراستناد بر اساس گزارش پایگاههای

ه( مقاالت منتشر شده در دانش نامه ها.

3 -6- مبلــغ تشــویق مقاالتــی کــه عنــوان آنهــا بــه موضوعــات مســتقیم تربیــت معلــم و آمــوزش 
ــش  ــد افزای ــد، ده درص ــه باش ــاص یافت ــان و ... ( اختص ــت، زب ــیمی، زیس ــک، ش ــوم )فیزی عل

می یابــد.

3-7- امتیــاز مقــاالت بــا بیــش از 30 درصــد همپوشــانی، بــا ضریــب منفــی محاســبه می گــردد 
و مقــاالت بــا بیــش از 50% همپوشــانی معــادل یــک مقالــه بــه حســاب می آینــد و امتیــازی تعلــق 

ــرد. نمی گی

ــرد  ــی ف ــوزۀ تخصص ــش در ح ــوزش پژوه ــتای آم ــه در راس ــی ک ــویق مقاالت ــغ تش 3-8- مبل
متقاضــی باشــد تــا 1/5 برابــر افزایــش می یابــد.

ماده 4- مدارک مورد نیاز )برای دبیران مامور و کارمندان(

ــای  ــس ه ــا پردی ــی ی ــت پژوهش ــایت معاون ــترس در وبس ــل دس ــده قاب ــل ش ــرم تکمی ــف( ف ال
ــور ــر کش سراس

ج( ارائه مدرک مستند چاپ مقاله 

د( تصویر حکم کارگزینی
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ماده 5- نحوه ارسال مدارک جهت پرداخت حق تشویق

ــب  ــه ترتی ــاالت می بایســت ب ــات علمــی و مدرســان متقاضــی تشــویق مق 5-1- اعضــای هی
زیــر عمــل نماینــد:

الف( مراجعه به سامانه مدیریت اطاعات پژوهشی گلستان و بارگذاری و ثبت مقاله،

)کارشناس  پژوهشی گلستان  اطاعات  سامانۀ  استانی  مدیر  سوی  از  درخواست  تایید  ب( 
استان(

ج( طرح درخواست در کمیته تخصیص حق تشویق مقاالت در سازمان مرکزی تا پایان هر 
دوره.

ــر  ــب زی ــه ترتی ــدان و مامــوران آموزشــی متقاضــی تشــویق مقــاالت می بایســت ب 5-2- کارمن
عمــل نماینــد:

الف( ارائۀ مدارک مورد نیاز به کارشناس پژوهش استان.

ب( طرح در شورای پژوهشی استان )یا کمیسیون وابسته( و بررسی مطابق شیوه نامه.

و  پژوهش  معاونت  به  استان  پردیس های  امور  مدیریت  طریق  از  نهایی  ارسال گزارش  ج( 
دوره. هر  پایان  در  تخصیص  کمیته  در  طرح  فناوری جهت 

تبصرۀ 1: پرداخت تشویق ریالی مقاالت به صورت فصلی انجام می شود )هر سال چهار دوره 
بهار، تابستان، پاییز، زمستان(.

تبصرۀ 2: همکاران شاغل در سازمان مرکزی )اعم از اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی( 
می توانند درخواست های خود را به دفتر معاونت پژوهش و فناوری ارائه دهند. 

ماده 6- نحوه محاسبه میزان تشویق هر مقاله

محاســبات مبالــغ تشــویقی براســاس جــدول شــماره 1 و بــا احتســاب ضرایــب اعــام شــده بــه 
شــرح زیــر محاســبه  می شــود.

       رقم ریالی     *   سهم متقاضی از مجموع  امتیاز محاسبه شده       =مبلغ تشویقی
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جدول 1 : نحوه محاسبه میزان تشویق مقاالت بر اساس پایگاه نمایه شده

حداکثر امتیازنوع مقاله بر اساس پایگاه نمایه شدهردیف

1JCR7

2
ISC

SCOPUS
7

3ISI Master journal List3.5

مقاالت فارسی چاپ شده در مجات علمی پژوهشی 5
5مورد تایید وزارت علوم

4مقاالت فارسی علمی ترویجی مورد تایید وزارت علوم6

جدول 2- سهم تشویق هر نویسنده در مقاالت مشترک به درصد

سهم سایر نویسندگانسهم مولف اصلیتعداد نویسنده

1100-

29060

38050

47040

56030

5025باالتر از 5 نفر

ماده 7: 

ــه  ــاس مصوب ــر اس ــال ب ــر س ــم ه ــن رق ــد. ای ــال می باش ــاز 600.000 ری ــر امتی ــی ه ارزش ریال
ــش اســت.  ــل افزای ــات رئیســه قاب هی

ماده 8: 

ایــن شــیوه نامه بــا 8 مــاده در ...............جلســه  مــورخ ...............شــورای دانشــگاه بررســی 
و تصویــب گردیــد.



راهنمای نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح های پژوهشی

کلیات 

بــه منظــور تســهیل و یکســان ســازی فرمــت تهیــه و تدویــن گــزارش نهایــی پژوهــش، راهنمــای 
نــگارش حاضــر آمــاده گردیــد و رعایــت آن بــرای همــه پژوهشــگران دانشــگاه فرهنگیــان الزامــی 

اســت.

شایسته است تناسب و ارتباط طبیعی مفاهیم و معانی مورد بحث در نوشتار با یکدیگر، در 
کلیه صفحات نکات دستوری و قواعد نشانه گذاری رعایت شده و از به کاربردن واژه های دشوار 
و بیگانه خودداری شود و چنانچه واژه هایی مانند نام و نام  خانوادگی افراد یا کلماتی که افراد از 
آن معانی متعددی را استنباط می نمایند به کار برده می شود، حتمًا باید روی آن واژه یا نام خارجی 
با نماد اعداد شماره گذاری و معادل انگلیسی آن در ذیل همان صفحه به صورت زیرنویس نوشته 

شود. افزون بر آن الزم است به موارد زیر توجه كامل شده و با دقت مطابق آن عمل شود. 

الف: اندازه کاغذ و نوع نگارش

1- متن گزارش با برنامه WORD نگاشته شود.

2-  کاغذ متن در اندازه A4 )21 در 29/7 سانتیمتر( باشد.

3- هــر صفحــه دارای 25 ســطر و حاشــیه راســت، چــپ، بــاال و پاییــن بــه ترتیــب برابــر بــا 3، 
2، 3/5 و 3 ســانتیمتر باشــد، در نتیجــه عــرض متــن 16 ســانتی متــر خواهــد بــود.

4- فاصله سطرها یك )Single( تعریف شود.

5- برای نگاشتن بخش های مختلف گزارش از قلم های زیر استفاده شود: 

نوع قلم و اندازه )فارسی و انگلیسی(عناوین

B nazanin 13متن فارسی 

B nazanin 13 Boldصفحه عنوان، فصل 
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B nazanin 14 Boldعنوان های اصلی 

B nazanin 13 Boldعنوان فرعی 

B nazanin 11 Boldعنوان جدول ها و شکل ها )نمودارها(

B nazanin 10درون جدول ها و شکل ها )نمودارها(

B nazanin 10زیرنویس های فارسی و انگلیسی

نوع قلم و اندازه )فارسی و انگلیسی(عناوین

Times New Roman 11متن انگلیسی

Times New Roman 13 Boldصفحه عنوان، فصل 

Times New Roman 12 Boldعنوان های اصلی 

Times New Roman 11عنوان فرعی 

Times New Roman 10 Boldعنوان جدول ها و شکل ها )نمودارها(

Times New Roman 9درون جدول ها و شکل ها )نمودارها(

Times New Roman 9زیرنویس های فارسی و انگلیسی

نكات:

 Times New 13 و بــرای چکیــده انگلیســی Bnazanin قلــم عنــوان چکیــده فارســی -
باشــد.   12  Roman

 Times New Roman 12 و فهرســت انگلیســی B nazanin  قلم عنوان فهرســت منابع فارســی -
12 باشــد.

- آغاز پاراگراف های متن اصلی به اندازه 0/5 سانتیمتر تورفتگی داشته باشد.

ب: نوع جنس و رنگ جلد 

ــد(  ــه شــرح روی جل ــق نمون ــًا مطالــب )طب ــوع گالینگــور باشــد کــه عین ــد گــزارش از ن 1- جل
ــود. ــوب  ش روی آن زرک

2- رنگ جلد گزارش نهایی سورمه ای باشد. 

پ: مطالب و صفحات 

1- شرح روی جلد )مطابق نمونه پیوست(.
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2- صفحه بسم ا... الرحمن الرحیم 

3- صفحه عنوان )طبق نمونه شرح روی جلد(

ــرا و  ــه در اج ــرادی ک ــه اف ــه از هم ــن صفح ــی )در ای ــکر و قدردان ــرای تش ــه ب ــک صفح 4- ی
تدویــن گــزارش نهایــی، پژوهشــگر را یــاری نمــوده انــد یــا ســازمان هایی كــه بــه صــورت مالــی 

ــد تشــکر می شــود(.  ــد اجــرای طــرح همــکاری داشــته ان ــی در رون ــا تجهیزات ی

.)12 B nazanin 5- فهرست مطالب )مطابق با استاندارد فهرست گیری و با قلم

6- چکیــده )صفحــه نخســت گــزارش( كــه شــامل اهــداف، روش هــا، محتــوای اصلــی و نتایــج 
كّمــی و كیفــی حاصــل از اجــرای طــرح اســت.

7- فصل بندی گزارش- شروع فصل در یك صفحه جداگانه باشد.

8- فهرســت منابــع و مأخــذ )شــامل صــورت دقیــق و کامــل همــه مراجعــی اســت کــه در متــن 
ــه  ــع ترجیحــا ب ــا اســتناد شــده اســت(.در اســتفاده از مناب ــه آنه ــی ب ــا حفــظ یکنواخت گــزارش ب

منابــع پــر اســتناد و جدیــد اشــاره شــود.

9- پیوســت ها )شــامل جدول هــا، نمودارهــا، شــکل ها، آزمون هــا و پرسشــنامه های خــود 
ســاخته، روش هــای محاســباتی و برنامه هــای رایانــه ای ...(.

10- چکیده انگلیسی. 

11- شرح پشت جلد )مطابق نمونه پیوست(.

ت- شماره گذاری

- شماره گذاری صفحات

صفحــات »بســم ا... و »عنــوان« و »تشــکر و قدردانــی« شــماره گذاری نمی شــود. صفحــات 
»فهرســت ها« بــا حــروف الفبــای فارســی )الــف، ب، ج، ...( شــماره گذاری خواهــد شــد. ســایر 
صفحــات شــماره گذاری می شــوند کــه الزم اســت شــماره گذاری صفحــات در وســط و پاییــن 

صفحــه انجــام گیــرد.

- شماره گذاری فصل ها و بخش ها

هــر گــزارش نهایــی دارای چنــد فصــل )معمــواًل 5 فصــل( اســت و هــر فصــل نیــز معمــواًل دارای 
چنــد بخــش می باشــد.
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صفحــه اول هــر فصــل بایــد از خــط پنجــم شــروع شــود. تیترهــای هــر یــک از بخش هــای هــر 
ــدد  ــود. ع ــخص می ش ــده اند، مش ــدا ش ــر ج ــره از یکدیگ ــط تی ــا خ ــه ب ــماره ک ــا دو ش ــل ب فص
ــب بخــش مــورد نظــر  ســمت راســت بیانگــر شــماره فصــل و عــدد ســمت چــپ شــماره ترتی
اســت. در صورتــی کــه یــک بخــش دارای زیــر بخــش باشــد، شــماره هــر زیــر بخــش در ســمت 
ــر بخــش ســوم از بخــش چهــارم  ــی زی ــرد، )2-4-3( یعن ــاد شــده قــرار می گی چــپ شــماره ی

فصــل دوم.

فرضیه ها  پژوهش،  انجام  مسئله، ضرورت  تعریف  شامل  باید  مقدمه  عنوان  یا  اول  فصل 
)Hypothesis(، اهداف اصلی و فرعی و چگونگی تنظیم گزارش )موضوع فصل ها( باشد.

- شماره  گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها 

در شــماره گذاری شــکل ها، جدول هــا، نمودارهــا و نقشــه ها بایــد مطابــق نمونــه زیــر عمــل 
شــود. 

مثال: دهمین شکل در فصل سوم در صورت اشاره مستقیم به صورت شکل 3-10 و یا 
اشاره درون پرانتز به صورت )شکل 3-10( نوشته می شود.

نكته: عنوان جدول ها در باالی جدول و عنوان شکل ها و نمودارها در زیر آنها قرار گیرد. منبع 
جدول یا شکل هم در کنار عنوان آن قید شود. 

- شماره گذاری پیوست ها 

پیوســت های گــزارش بــا حــروف الفبــای فارســی نــام گــذاری می شــوند. شــکل ها و جدول هــای 
موجــود در هــر پیوســت، بــا توجــه بــه پیوســت مربوطــه شــماره گذاری خواهــد شــد. بــه عنــوان 

مثــال: ســومین جــدول در پیوســت »ب« بــه ایــن صــورت نوشــته می شــود )جــدول ب-3(.

- شماره گذاری روابط و فرمول ها 

ــوند،  ــدا می ش ــر ج ــه از یکدیگ ــط فاصل ــا خ ــه ب ــماره ک ــا دو ش ــزارش، ب ــن گ ــه در مت ــر رابط ه
مشــخص می شــود. عــدد ســمت راســت بیانگــر شــماره فصــل و عــدد ســمت چــپ، شــماره 
مــورد نظــر اســت. مثــًا هشــتمین رابطــه در فصــل ششــم بــه صــورت )6- 8( نوشــته می شــود.

ث- شیوه درج منابع و مأخذ 

ــع و  ــام مناب ــق تم ــل و دقی ــن صــورت کام ــه و تدوی ــع و مأخــذ، تهی مقصــود از درج فهرســت مناب
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ــدف آن  ــر ه ــارت دیگ ــه عب ــت و ب ــده اس ــتناد ش ــا اس ــه آنه ــزارش ب ــن گ ــه در مت ــت ک ــذی اس ماخ
اســت کــه بدیــن وســیله میــزان تــاش و کاوش پژوهشــگر در بررســی و اســتفاده از منابــع گوناگــون 
مشــخص شــود و هم چنیــن ضمــن رعایــت حقــوق ســایر مولفــان و نویســندگان، امــکان دسترســی 

ــه منابــع فراهــم شــود.  ــده ب خوانن

توجه: استفاده از هر یك از روش های منبع نویسی معتبر مانند Vancouver ،Chicago و
Turabian بامانع است، اما به منظور یکسان سازی گزارش نهایی طرح ها، پیشنهاد می شود از 

روش زیر )APA( استفاده شود.

فهرست منابع 

ایــن فهرســت بــه ترتیــب  الفبــای نــام خانوادگــی مولفــان آثــار، بــدون درج شــماره مرتــب می شــود 
و هــر اثــر تنهــا یــك مرتبــه در ایــن فهرســت قــرار می گیــرد. در درج هــر اثــر یــا هــر منبــع چهــار 

دســته اطاعــات زیــر الزم اســت:

1. مولف یا مولفان

2. تاریخ انتشار اثر

3. عنوان اثر

4. اطاعات مربوط به انتشار اثر مانند شهر، ایالت یا كشور، محل انتشار اثر، نام ناشر.

توجه: چهار مورد باال با نقطه از هم جدا می شوند.

كتاب )دارای یك مولف(

علی آبادی، خدیجه. )1368(. مقدمات تكنولوژی آموزشی. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور. 

یا:

سیف، علی اكبر. )1368(. روانشناسی پرورشی. روانشناسی یادگیری و آموزش )ویرایش سوم(. 
تهران: آگاه.

Adams, H. )1918(. The Education of Henry Adams: An Autobiography. Bos-
ton: Houghton.  

كتاب )دارای دو مولف یا بیشتر(

احدی، حسن، بنی جمال،  شکوه السادات. )1371(. روانشناسی رشد. مفاهیم بنیادی در روانشناسی 
كودك. تهران: بنیاد.



آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 56

Unwin, P., and Galway, J. )1984(. Calm in Ireland. Boston: Stronghope Press.

توجــه: در منابعــی كــه بیــش از ســه نویســنده دارنــد درج نــام نویســنده اول كافــی اســت و بعــد از 
آن بایــد »و همــکاران« نوشــته شــود.

مقاله های برگرفته از مجله ها

اسدالهی، قربان علی، یعقوبی، محمد و سلیمانی، بهرام. )1372(. بررسی میزان مردودی و قبولی 
با رتبه تولد در دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 1366-67. 

پژوهش های روان شناختی. دوره 2، شماره 1 و 2، 34-48.

Steiner, W. )2010(. A Stackelberg-Nash model for new product design. OR 
Spectrum, 32 )1(, 21-48.  

مجموعه مقاله های همایش ها

علی اكبر، آذر. )1374(. روش های جدید آموزش برای ایجاد توانایی یادگیری در دانش آموزان. 
خالصه مقاالت همایش علمی كاربردی بهبود كیفیت آموزش عمومی. تهران، اداره كل 

آموزش و پرورش تهران، 440-443.

Blayney, P. )2007( Student preference for feedback tone and effect on learning 
outcomes. In C. Montgomerie & J. Seale )Eds.(, Proceeding of World 
Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and Telecom-
munications, Chesapeake, VA: AACE, 2729-2732.

مقاله های برگرفته از وب سایت

به  شده  ارائه  مقاله  و ضرورت ها.  چالش های  مجازی:  دانشگاه های   .)1384( میترا.  دیلمقانی، 
.1385 اردیبهشت   12 در  شده  بازیابی  ایران.  الكترونیكی  آموزش  كنفرانس 

Sillick, T. J., & Schutte, N. S. )2006( Emotional intelligence and self – esteem 
mediate between perceived early parental love and adult happiness. E- 
Journal of Applied Psychology, 2 )2(, 38-48. Retrieved from http://ojs.
lib.swin.edu.au/index. php/ejap

مقاله های الکترونیکی 

گزنی، علی. )1379(. طراحی سیستم های بازیابی اطاعات بهینه در نرم افزارهای كتابخانه ای و 
.irandoc.www//:http :علوم اطاع رسانی. دسترسی در 1389/7/2 از وب سایت

ETELA/ir.ac
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Sosteric, M. )1996(. The grand information future. Electronic Journal of Soci-
ology, 4 )1(. Retrived June 27, 2001, from http://www.sociology. org/
content/vol004.001/sosteric.html

مقاله های مورد استناد از پایگاه اطالعاتی

 Holliday, R.E., & Hayes, B.K. )2001(. Dissociating automatic and internation-
al processes in children’s eyewitness memory. Journal of Experimental 
Child Psychology, 75 )1(, 1-5. Retrived February 21, 2001, From Ex-
panded Academic ASAP database. 

رساله/پایان نامه

رضایت بخش، رضا. )1373(. بررسی انگیزش پیشرفت در یادگیری و آموزش و عوامل وابسته به 
آن در دانشجویان دانشگاه های دولتی )رساله دكترا(. دانشگاه آزاد اسامی، واحد علوم 

و تحقیقات، تهران.

یا: 

گرجی، یوسف. )1373(. رابطه بین میزان جمعیت اجتماعی استادان از نظر دانشجویان و نحوه 
ارزشیابی دانشجویان از فعالیت های آموزشی آنان )پایان نامه كارشناسی ارشد(. دانشگاه 

عامه طباطبایی، تهران.

 Young, R. F. )2007(. Crossing boundaries in urban ecology: pathways to sus-
tainable cities )Doctoral dissertation(. Available from ProQuest Disser-
tations & Thesis database.     

ارجاع منابع درون متن

در انتهای مطلب مورد نظر و داخل پرانتز به ترتیب: 

»نام خانوادگی نویسنده، سال چاپ، شماره صفحه یا صفحات« درج می شود.

به عنوان مثال: )دعائی، 1377: 159(

در صورتی که از کتاب یا مقاله ترجمه شده ای استفاده شده باشد، باید نام خانوادگی نویسنده 
یا نویسندگان )حداکثر 3 نویسنده( به زبان فارسی بدون اشاره به نام مترجم درج شود.

با 2  منبعی  برای   )53-58 )رابینز، 1381:  نویسنده  یک  با  منبعی  برای  نمونه:  عنوان  به 
 )62  :1379 اودانل،  و  )کوانتز  نویسنده 

و در صورتی که کتاب یا مقاله ترجمه شده به فارسی بیش از 3 نفر نویسنده داشته باشد، باید 
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تنها نام خانوادگی نویسنده اول )نه مترجم( و به دنبال آن عبارت »و دیگران« ذکر شود: 
)..... و دیگران، سال چاپ ترجمه کتاب در ایران، شماره صفحه یا صفحات( 

به عنوان مثال: )توماس و دیگران، 1380: 54-58(

و هنگامی که یک منبع برای چند بار تکرار می شود عبارت همان منبع و شماره صفحه ذکر 
می شود. به عنوان مثال: )همان منبع،167(

منابع انگلیسی

ــب و از  ــه ترتی ــد ب ــتفاده می شــود، بای ــی اس ــان اصل ــه زب ــه ب ــا مقال ــاب ی ــه از کت ــی ک در صورت
چــپ بــه راســت نــام خانوادگــی نویســنده یــا نویســندگان )حداکثــر 3 نفــر(، ســال چــاپ، شــماره 

)  Last Name,Year, Page( :ــه صــورت انگلیســی درج شــود ــا صفحــات( ب صفحــه ی

به عنوان مثال: 

 )88-85 :2001 ,Robbins( برای منبعی با یک نویسنده

) 253 :2002 ,Stoner& Friman( برای منبعی با 2 نویسنده

و در مواردی که کتاب یا مقاله به زبان اصلی، دارای بیش از 3 نویسنده باشد، باید تنها نام 
خانوادگی نفر اول ذکر شده و سپس از واژه )et al( استفاده شود: 

) Last  Name & et al, 2002: 214-229 (

به عنوان نمونه: 
)Thomason & et a1, 2002: 214-229(

در صورتی که یک منبع انگلیسی برابر چند بار تکرار می شود، در انتهای مطلب داخل پرانتز 
عبارت )Ibid, P ( استفاده می شود.

)37 ,Ibid( :برای مثال

ج- پیوست ها 

ــود  ــنامه های خ ــا و پرسش ــکل ها، آزمون ه ــا، ش ــا، نموداره ــامل جدول ه ــامل )ش ــت ها ش پیوس
ســاخته، روش هــای محاســباتی و برنامه هــای رایانــه ای ...( بعــد از آخریــن صفحــه مراجــع قــرار 
می گیرنــد. چنانچــه تعــداد آنهــا زیــاد باشــد بایــد فهرســت آنهــا تهیــه و در بخــش آخــر »فهرســت 

مطالــب« گــزارش درج شــود.
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در صورتــی كــه پیوســت ها بزرگتــر از صفحــات اصلــی گــزارش باشــند بــا اســتفاده از دســتگاه 
فتوکپــی  مخصــوص، کوچــک و اســتاندارد شــده و در صورتــی کــه بایــد بعضــی از آنهــا بزرگ تــر 
از بــرگ A4 باشــند، الزم اســت بــه نحــوی تــا شــوند کــه از قــاب جلــد خــارج نشــده و ترجیحــًا 

درون جیبــی )ماننــد پاکــت( کــه در صفحــه جلــد تعبیــه می شــود قــرار گیــرد.

 )Abstract( چ- چکیده به زبان انگلیسی

الزم اســت خاصــه گــزارش حداکثــر تــا 250 کلمــه و در یــک صفحــه تهیــه و تدویــن شــده و 
ماقبــل صفحــه آخــر قــرار گیــرد.

ح- شرح روی جلد

روی جلد به ترتیب موارد و عبارت های زیر درج می شود: 

1- آرم دانشــگاه فرهنگیــان )ترجیحــًا در ابعــاد cm 2/5 در cm 3 ( )مطابــق نمونــه موجــود 
در فایــل(

2- دانشگاه فرهنگیان

3- درج »گزارش نهایی طرح«

4- عنوان طرح

5- مجری طرح

6- سال اجرا

خ- شرح پشت جلد به زبان انگلیسی 

شرح پشت جلد که به زبان انگلیسی تهیه می شود )مطابق با نمونه پیوست(. 

توجه: شیرازه گزارش شامل عنوان، نام نگارنده و سال اجرای طرح است.
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الگوی صفحه جلد

گزارش نهایی طرح پژوهشی

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

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

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

مجری: ..................

ناظر:..........................

سال اجرا: .................

توجه:

صرفا از آرم موجود در فایل برای روی جلد، صفحه عنوان و پشت جلد استفاده شود.

فاصله سطرها Lines 1.5 در نظر گرفته شود.
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صفحه دوم

به نام خدا/ بسم....
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تشکر و قدردانی )این صفحه اختیاری است(

سپاس پروردگار بزرگ را كه توفیق انجام این پژوهش را به اینجانب عطا فرمود.

تشــکر خالصانــه خــود را تقدیــم مــی نمایــم بــه كلیــه عزیزانــی )در صــورت نیــاز درج نــام افــراد( 
كــه در تدویــن و تكمیــل مطالعــه حاضــر نقــش برجســته ای داشــته اند.
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The Final Report

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

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

By:

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

Supervisor:

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

توجه: 

صرفا از آرم موجود در فایل برای روی جلد، صفحه عنوان و پشت جلد استفاده شود.

فاصله سطرها Double در نظر گرفته شود.
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کاربرگ ارزیابی پیشنهاده های پژوهشی 

امتیاز با 
ضریب

ب
ضری

امتیاز
مالک های ارزیابی ف

دی
ر مؤلفه های 

0ارزیابی 1 2 3 4 5

2 عنوان تا چه حد، گویا و دقیق 
است؟

1

عنوان
1 تا چه حد موضوع پژوهش تازه و 

نو است؟ 
2

2 تا چه حد بیان مسأله به خوبی 
تبیین شده است؟

3

بیان مسأله و 
ضرروت  انجام   

تحقیق

3 تــا چــه حــد واژه هــای تخصصــی 
مــورد اســتفاده در پژوهــش بررســی 

ــت؟        ــده اس ــف ش و تعری

4

3 در بیان مسأله )و استنادات( به 
نظرات موافق و مخالف توجه و 

نقد و بررسی شده است؟               

5

1 تا چه حد از منابع پژوهشی و 
مطالعات جدید استفاده شده 

است؟ 

6

2 تا چه حد اهمّیت و ضرورت 
پژوهش به درستی تبیین شده 

است؟

7

2 تا چه حد اهداف با عنوان پژوهش 
طرح همخوانی دارد؟                                               

8

اهداف و سواالت 
3پژوهش تا چه حد سؤاالت یا فرضیات با 

عنوان و اهداف پژوهش، همخوانی 
دارد؟                              

9

2 تا چه حد سئواالت پژوهش، آزمون 
پذیر است؟

10

1 تا چه حد به پیشینه های داخلی و 
خارجی پرداخته شده است؟ 

11

پیشینه و مبانی 
1نظری تا چه حد ساختار پیشینه منظم 

می باشد و از منابع دست اول و 
جدید )پنج سال اخیر( استفاده 

شده است؟

12

1 تا چه حد نظریه های مرتبط با 
موضوع پژوهش بحث و بررسی 

شده است؟ 

13
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2 تا چه حد متغیرهای پژوهش، 
صحیح و متناسب با اهداف 
پژوهش، تعریف شده اند؟  

14

متغیرها، روش 
اجرا و ابزار 

3 تا چه حد روش تحقیق به درستی 
انتخاب شده است؟

15

2 تا چه حد روش اجرای پژوهش، 
واقع بینانه و عملی است؟                                          

16

2 تا چه حد روشهای جمع آوری 
اطاعات با توجه به نوع مطالعه به 

درستی بیان شدهاند؟  
17

2
تا چه حد روش تجزیه و تحلیل 

داده های مورد استفاده با توجه به 
اهداف و سئواالت، درست انتخاب 

شده است؟

18

2 تا چه حد برای کنترل روایی درونی 
و بیرونی تحقیق، روش های 

مناسب در نظر گرفته شده است؟

19

2 تا چه حد ابزار پژوهش، بدرستی 
انتخاب معرفی شده است؟)نوع 

سئواالت، مقیاس اندازه گیری(

20

3 جامعه آماری مورد نظر، تا چه 
حد مشخص و دقیق تعریف شده 

است؟  

21 جامعه، نمونه و 
روش نمونه گیری

3 تا چه حد روش نمونه گیری به 
خوبی مشخص شده است؟

22

3 تا چه حد حجم نمونه از کفایت 
الزم برخوردار است؟

23

2 تا چه حد تدوین پیشنهاده، از 
ساختار منظم و ویرایش علمی و 

ادبی برخوردار می باشد؟

24 ساختار پیشنهاده

1 تا چه حد اصول و قواعد ارجاع، 
بطور صحیح رعایت شده است؟

25

ارجاع و منابع 
1 تا چه میزان، فهرست منابع به 

شیوه ی درست تنظیم شده است؟ 
26

جمع 260

سطوح امتیازات: 

1- امتیاز)بیشتر از200( قابل قبول      
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2- امتیاز)180 تا 199( با انجام اصالحات جزئی قابل قبول       

3- امتیاز)150 تا 179( با انجام اصالحات اساسی  قابل قبول     

4- امتیاز )کمتر از 149( غیر قابل قبول

26-نظر نهایی شما با توجه به سطوح امتیازات، در مورد پیشنهاده چیست؟ 

نام و نام خانوادگی داور:            رتبه علمی:                         آدرس و تلفن محل كار:

شماره حساب بانكی ترجیحًا بانك تجارت: .............................................. 

                                                                                             تاریخ و امضاء: 

    



 

شیوه نامه حمایت از رساله های دکتری و پایان نامه های کارشناسی ارشد  

مقدمه 

 دانشــگاه فرهنگیــان در راســتای تولیــد علــم بومــی و اســتفاده از تــوان و ظرفیت هــای بالقــوه و 
بالفعــل علمــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و ســایر مراکــز علمــی و پژوهشــی، تشــویق دانشــجویان 
ــری و  ــم، از رســاله های دوره دکت ــت معل ــا تربی ــط ب ــات مرتب ــات در موضوع ــه انجــام تحقیق ب

ــد: ــت می كن ــر حمای ــه شــرح زی ــای دوره کارشناســی ارشــد ب پایان نامه ه

ماده1:دایره شمول

دانشــجویانی مشــمول برخــورداری از حمایــت می شــوند كــه موضــوع رســاله دكتــری یــا 
ــت  ــز اولوی ــات حائ ــا و موضوع ــی از حوزه ه ــا یک ــط ب ــان مرتب ــد آن ــی ارش ــه کارشناس پایان نام
ــوزه  ــا در ح ــان ی ــگاه فرهنگی ــاوری دانش ــش و فن ــی پژوه ــورای تخصص ــوب ش ــی مص پژوهش
آمــوزش علــوم مختلــف )ماننــد آمــوزش شــیمی، آمــوزش فیزیــک، آمــوزش ریاضــی و ..( توســعه 

ــرورش و.. باشــد . ــوزش و پ ــانی آم ــع انس مناب

دانشگاه  تکمیلی  تحصیات  دوره های  دانشجویان  همه  شده  پیش بینی  حمایت  تبصره: 
فرهنگیان و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی معتبر داخل و خارج از کشور را 

می گیرد.  بر  در 

ماده2: مراحل اجرایی

1-2( دانشــجوی متقاضــی می بایســت طــرح مصــوب )پیشــنهاده پژوهشــی( رســاله/پایان نامه 
را بــا نامــه تاییدیــه دانشــگاه جهــت بررســی بــه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه یــا مدیریت 

پردیس هــای اســتانی محــل تحصیــل خــود تحویــل دهــد. 

ــان  ــک پژوهــش بی ــی نحــوه انجــام ی ــای اصل ــد شــامل بخش ه ــنهاده پژوهشــی بای 2-2( پیش
ــا فرضیه هــا، پیشــینه، روش تحقیــق،  مســئله، اهمیــت و ضــرورت انجــام پژوهــش، ســوال ها ی

ــزار گــردآوری اطاعــات، دوره اجــرا و... باشــد.  ــه آمــاری و اب جامعــه و نمون
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 3-2( پیشــنهاده پژوهشــی بــرای حمایــت مالــی بایــد بــه تصویــب شــورای پژوهشــی دانشــگاه یــا 
شــورای پژوهــش در مدیریــت پردیس هــای اســتان برســد. هــر گونــه تغییــر مصــوب در پیشــنهاده 

پژوهشــی مصــوب، بایــد مجــددا بــا تاییــد مرجــع تصویــب در دانشــگاه فرهنگیــان شــود. 

4-2( دانشــجویی کــه از حمایــت مالــی دانشــگاه بــرای اجــرای پایــان و رســاله خــود برخــوردار 
ــب   ــه مرجــع تصوی ــار ب ــاه یکب ــروژه را هــر 6 م می شــود، موظــف اســت گزارشــات پیشــرفت پ

ارســال نمایــد. 

5-2( دانشــجو موظــف اســت در گــزارش نهایــی تجلیــد شــده بعــد از صفحــه بــه نــام خــدا ایــن 
جملــه را درج نمایــد "ایــن رســاله /پایــان نامــه بــا حمایــت مــادی و معنــوی دانشــگاه فرهنگیــان 
انجــام شــده اســت" در چــاپ مقالــه در قســمت پاورقــی همــان صفحــه ای كــه مقالــه درج شــده، 
توضیــح دهــد كــه مقالــه، مســتخرج از رســاله/پایان نامه ای اســت كــه دانشــگاه فرهنگیــان آن را 

حمایــت كــرده اســت.

مــاده3 : میــزان حمایــت مالــی و چگونگــی اختصــاص آن بــه عوامــل دخیــل در تولیــد رســاله/
پایان نامــه بــه شــرح زیــر تعییــن می شــود، طــرف قــرارداد دانشــگاه فرهنگیــان، دانشــگاه محــل 

تحصیــل دانشــجو می باشــد.

1-3( میــزان حمایــت مالــی دکتــری تــا ســقف30 میلیــون ریــال )ســه میلیــون تومــان( و 
ــت. ــان( اس ــون توم ــک ونیــم میلی ــال )ی ــون ری ــقف 15میلی ــا س ــد ت ــی ارش کارشناس

2-3( نحــوه پرداخــت از مبلــغ تصویبــی پــس از کســر کســورات قانونــی 75 درصــد بــه 
ــاوران(  ــا مش ــاور )ی ــه مش ــد ب ــان ( و 10 درص ــا راهنمای ــا )ی ــه راهنم ــد ب ــجو، 15 درص دانش

می یابــد. اختصــاص 

3-3( تمــام مبلــغ مصــوب بــرای حمایــت، پــس از دفــاع موفقیــت آمیــز، ارائــه صــورت جلســه و 
تحویــل دو نســخه صحافــی شــده گالینگــور و تحویــل CD محتــوا )شــامل فایــل ورد و پــی دی 

اف( و داده هــا بــر اســاس قــرارداد و رعایــت ســایر مــوارد قانونــی پرداخــت می شــود.

ــا  ــه ای كــه توســط ســازمانها و دســتگاه های دیگــر حمایت شــده و ی ــاده4: رســاله/پایان نام م
بــه ســفارش آن هــا تهیــه شــده باشــد و رســاله دانشــجویان بورســیه و پژوهــش محــور مشــمول 

حمایــت مالــی ایــن شــیوه نامــه نمی باشــد.

مــاده 5: دانشــجو در صــورت درخواســت دانشــگاه فرهنگیان)ســازمان مرکــزی و پردیس هــا( 
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موظــف بــه ارائــه یافته هــای علمــی از رســاله/  پایــان نامــه خــود  طــی یــك جلســه یــا نشســت 
علمــی خواهــد بــود.

مــاده 6: ایــن شــیوه نامه در 6 مــاده و 1تبصــره در جلســه 157 مــورخ  1395/10/28 بــه 
تصویــب هیــات رییســه دانشــگاه رســید و بــه شــرط تامیــن اعتبــار از تاریــخ ابــالغ الزم االجــرا 
ــا ابــالغ ایــن شــیوه نامــه کلیــه شــیوه نامه های قبلــی و مغایــر، کان لــم یکــن تلقــی  اســت و ب

می گــردد.



دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی 

مقدمه 

ــه مــوازات  ــم اســت. ب ــد عل یکــی از رســالت های مهــم دانشــگاه ها و مراکــز علمــی کشــور تولی
ســرمایه گذاری بــرای تولیــد علــم بایــد در نگــه داری ایــن دســت آوردهــا نیــز تــاش جــدی انجــام 
شــود. امنیــت تولیــدات علمــی و حفــظ و نگــه داری ایــن تولیــدات، بــه مراتــب از زمینه ســازی 
ــار دانشــگاه  بــرای تولیــد آن مهــم تــر می باشــد بدیــن وســیله مــی تــوان از ورود خدشــه بــه اعتب
و تولیــد کننــدگان واقعــی علــم جلوگیــری نمــود. اگــر چــه مصادیــق تخلفــات پژوهشــی در 
دانشــگاه ها و موسســات علمــی کشــور انــدک مــی باشــد، بــا ایــن حــال وجــود یــک دســتورالعمل 
واحــد کــه رونــد نحــوه بررســی ایــن تخلفــات را یکسان ســازی نمایــد ضــروری بــه نظــر می رســد.

ماده 1: اهداف

1. صیانت از مالکیت فکری و رعایت حقوق مادی پژوهشگران

2. ارج نهادن به اصول اخاق علمی و پایبندی به آن در جامعه علمی

3. جلوگیری از تضعیف اعتبار علمی کشور

ماده 2: تعاریف

2-1: تخلف پژوهشی: هرگونه سوء استفاده از تولیدات علمی و ارائه اطاعات نادرست.

فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  دستورالعمل  این  در  وزارت  از  منظور   : وزارت   :2-2
می باشد.

مراکز  و  پژوهشگاه ها  دانشگاه ها،  شامل کلیه  دستورالعمل  این  در  موسسه  موسسه:   :3-2
می باشد. فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  به  وابسته  وپژوهشی  عالی  آموزش 

ماده 3: آثار پژوهشی و محصوالت علمی: شامل موارد زیر می باشد:

1-3 - طرح پژوهشی و یا ایده مکتوب
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 2 -3- اختراع یا کشفیات، طرح صنعتی

3-3- کتاب

4-3- مقاله

5-3- گزارش علمی و فنی مکتوب

6-3- نرم افزار و برنامه رایانه ای و مستندات مربوط

7-3- پایان نامه و رساله

8-3- آثار هنری بدیع

ماده 4: ارکان گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در موسسه

ــر  ــل 6 نف ــکل از حداق ــه متش ــی ک ــات پژوهش ــی تخلف ــی بررس ــروه تخصص ــای گ 4-1: اعض
ــو  ــای مدع ــت اعض ــو مدعو(کــه می بایس ــو ثابــت و 3 عض ــس، 2 عض ــد )شــامل رئی می باش
ــر از  ــند و 1 نف ــط باش ــدرک تخصصــی مرتب ــزارش شــده دارای م ــی موضــوع گ ــه علم در زمین
آن 3 عضــو مدعــو از خــارج از موسســه باشــد. هم چنیــن حداقــل یــک نفــر از اعضــای ثابــت 
ــی و  گــروه دارای ســه ســال ســابقه فعالیــت پژوهشــی در دانشــگاه ها، موسســات آمــوزش عال

ــه دانشــیار باشــد. ــی باشــد و ترجیحــًا دارای رتب تحقیقات

تبصره 1: دبیرخانه گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در معاونت پژوهش و فناوری 
می باشد. مستقر  “موسسه” 

تبصره 2: رئیس گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی به پیشنهاد رئیس موسسه منصوب 
می گردد.

تبصره 3: اعضاء مدعو هیات بررسی و تحقیق ترجیحًا بر اساس موضوع تخلف پژوهشی با 
پیشنهاد اعضای ثابت و با موافقت رئیس گروه

تخصصی دعوت می شوند و می توانند بر حسب پرونده ارسالی به کمیته، متغیر باشند.

تبصره 4 : اعضاء ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات علمی با پیشنهاد رئیس گروه تخصصی 
و با حکم معاون پژوهش و فناوری موسسه بــه مــدت 2 ســال منصــوب می شــوند.

ماده 5: وظایف گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی در موسسه
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و  پژوهش  سامت  به  مربوط  برنامه های  خصوص  در  سیاستگذاری  و  برنامه ریزی   :1-5
“موسسه” در  پژوهشی  تخلفات  بروز  از  پیشگیری  نحوه  هم چنین 

5-2: بررسی پروپوزال های دانشجویان تحصیات تکمیلی با استفاده از نرم افزار همانند جو 
)تشابه یاب( جهت جلوگیری از موازی کاری و تکراری بودن پایان نامه ها و در صورت تایید، 

ارائه گواهی جهت ادامه انجام پژوهش

در  بررسی  و  تکمیلی  تحصیات  دانشجویان  پایان نامه های  از  نسخه  یک  دریافت   :3-5
امور  انجام  جهت  ارائه گواهی  تایید،  صورت  در  و  پژوهش  اخاق  موازین  چارچوب 

فارغ التحصیلی.

5-4: رسیدگی به کلیه شکایات در خصوص تخلفات پژوهشی.

5-5: ارائه گزارش آماری فعالیت های گروه تخصصی به معاونت پژوهش وفناوری “موسسه”

ماده 6 : مراحل اجرایی بررسی تخلفات پژوهشی در گروه تخصصی موسسه

6-1: ارسال گزارشات و شکایات تخلفات پژوهشی به صورت مکتوب )با امضا و محرمانه(
به دبیرخانه گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی.

یا  شکایت  پرونده  بررسی  منظور  به  جلسه  تشکیل  به  اقدام  و  مدعو  اعضای  انتخاب   :2-6
تخلف.

6-3: ارزیابی دقیق کلیه مدارک و مستندات پرونده شکایت و یا تخلف توسط اعضای گروه 
تخصصی تخلفات پژوهشی.

6-4: استفاده از نرم افزار همانندجو )تشابه یاب( جهت بازیابی نوشته های همانند، اندازه 
همانندی و منبع اطاعات همانند در بررسی پرونده های تخلفات.

6-5 : ارسال گزارش کامل از نتیجه بررسی تخلف پژوهشی به هیات های انتظامی رسیدگی 
به تخلفات اعضای هیات علمی و کمیته انضباطی دانشجویان.

6-5-1: این گزارش بایستی حداقل از اطاعات زیر برخوردار باشد:

نوع تخلف، مدارک و مستندات ، دفاعیات مدعی و متخلف، نتیجه بررسی و اظهار نظر 
تخصصی. کارشناسی گروه 

2-5 6: ارائه پیشنهاد جریمه در گزارش فوق، متناسب با تخلف از طرف گروه تخصصی 
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بررسی تخلفات پژوهشی به هیات تصمیم گیری و صدور حکم )هیات های انتظامی رسیدگی 
به تخلفات اعضای هیات علمی و کمیته انضباطی دانشجویان(.

مــاده 7 : تصمیم گیــری و صــدور حکــم هیــات هــای انتظامــی رســیدگی بــه تخلفــات اعضــاء 
ــه  ــی مربوط ــای انضباط ــاس آیین نامه ه ــر اس ــجویان ب ــی دانش ــه انضباط ــی و کمیت ــات علم هی

نســبت بــه صــدور حکــم اقــدام می نمایــد.

مــاده 8 : نظــارت بــر حســن اجــرا نظــارت بر حســن اجرای ایــن دســتورالعمل به عهــده معاونت 
ــه  ــاوری وزارت و در گــروه تخصصــی بررســی تخلفــات پژوهشــی موسســات ب پژوهــش و فن

عهــده معاونــت پژوهــش و فنــاوری موسســه می باشــد.

مــاده 9 : تصویــب ایــن دســتورالعمل مشــتمل بــر یــک مقدمــه، 9 مــاده و 4 تبصــره در تاریــخ 
23 / 12 / 93 بــه تاییــد وزیرعلــوم ، تحقیقــات و فنــاوری رســید و از تاریــخ ابــالغ الزم االجــرا 

مــی باشــد.

مصادیق تخلفات پژوهشی

ــوع  ــی در موض ــت علم ــی و صاحی ــتن تخصص ــدم داش ــی ع ــای پژوهش ــوء رفتاره ــف- س ال
ــورد پژوهــش م

2. عدم مراعات صداقت در ارائه گزارش کارهای علمی خود برای کسب امتیازات علمی و 
اداری و ترفیع و ارتقا.

3. جانبداری در فرآیند انجام پژوهش با دخالت دادن پیش فرض ها و تمایات خود، دیگران 
یا موسسه ی سفارش دهنده ی پژوهش.

4. عدم ارائه نتایج واقعی پژوهش بدلیل ترس و تاثیر فشارها و جهت  گیری های سوء پیرامون 
پژوهشگر.

5. )عدم پایبندی به عنصر زمان ( موعد مقرر )در انتشار نتایج پژوهش ( امتناع از انتشار 
نتایج بدست آمده پژوهش در بازه زمانی معین، بدلیل منافع سودجویانه از روی عمد یا به 
طور سهوی )فقط به دالیل امنیتی می توان انتشار نتایج پژوهش را به زمان دیگر موکول کرد.

دست  بین  مرز  نبودن  شفاف  و  روشن  با  پژوهش  تدوین گزارش  در  دقت  عدم  و  ابهام   .6
دیگران. کار  از  شده  یافته های گرفته  و  پژوهشگر  علمی  آوردهای 
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و  جزم اندیشی  کلی گویی،  نویسی،  زیاده  الفاظ،  با  بازی  دیگران،  گفته های  بازنویسی   .7
مصرف گرایی.

8. تعّصب، حسادت، کینه و خشم، غرض ورزی عاطفی، توهین وجسارت، تحقیر و استخفاف 
دیگران، حرمت شکنی،بزرگ نمایی خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باورها به دلیل 

دگرباوری، فریب، آزار و اذیت، بهره برداری ناپسند از واژه ها و افراد.

و  مقاله  حامی  سایِت  )مجله،  علمی  اعتبار  فاقد  و  مشکوک  منابع  به  استناد  و  استفاده   .9
مقاله(. نویسنده ی 

10. عدم رعایت منافع ملی در کلیه مراحل انجام پژوهش.

11. استفاده خاف واقعیت از عناوینی مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانشیار، استادیار 
و ... در آثار پژوهشی.

12. هر گونه حذف و تغییر در نشانی اصلی نویسنده یا نویسندگان مقاالت علمی.

13. عدم استفاده از واژه های متناسب با کار انجام شده نظیر ترجمه، تألیف، تصنیف، تحقیق.

ب- عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذی نفعان

14.عدم رعایت منافع ذینفعان در تمام مراحل پژوهش.

15. انتساب غیرواقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در 
پژوهش ندارند و خذف مؤلف حقیقی )فرد یا افرادی که نقش به سزایی در جنبه های علمی 

پژوهش داشته اند( از فهرست نویسندگان.

در تمامی کارهای نوشتاری مشارکتی، باید نام کلیه کسانی که در انجام پژوهش، جمع آوری 
عدم  صورت  در  شود.  ذکر  مؤلف  عنوان  به  داشته اند  علمی  مشارکت  آن  نظیر  و  داده ها 

نمی باشند. آن ها  داده های  از  استفاده  به  مجاز  مؤلف  چند  یا  یک  آنان،  رضایت 

16. عدم رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش پژوهش 
و مشارکت خاقانه ی آنها.

17. سوء استفاده از منابع مالی تخصیص داده شده جهت انجام پژوهش.

تهیه  یا  تحقیق  متولیان  از  وجوهی  دریافت  ازای  در  تحقیق  از  خاصی  نتایج  18. کتمان 
شود. خوانندگان  سردرگمی  و  تحقیق  نتایج  شدن  مخدوش  موجب  چندگانه که  گزارش های 
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19. عدم اظهار اطاعات مربوط به بودجه، افراد و یا موسسات حمایت کننده و مرتبط با 
پژوهش و یا اظهارات غیر واقعی در این ارتباط.

20. عدم اعان نام مرکزی که پژوهش در آنجا انجام شده.

21. تهیه و ارسال مقاله با ذکر نام همکاران و بدون اطاع قبلی آنها از محتوای مقاله و محل 
ارسال آن.

ج- عدم رعایت حقوق آزمودنی ها

22. عدم معرفی مناسب پژوهشگر به آزمودنی ها و ارائه ی اطاعات نادرست درباره ی خود 
به آنها.

23. عدم روشنگری آغازین در خصوص پژوهش )نوع پرسش های پژوهش، درجه ی حساسیت 
این پرسش ها و تأثیرهای احتمالی پژوهش بر آنها( به آزمودنی ها.

24. اجبار آزمودنی ها جهت مشارکت در پژوهش.

25. عدم رعایت حریم خصوصی آزمودنی ها.

26. استفاده و کاربرد اطاعات مربوط به آزمودنی ها در شرایط خارج از هدف های پژوهشی 
و یا برای مقاصد شخصی.

27. عدم رعایت رازداری و ناشناخته ماندن آزمودنی ها در پژوهش )افشای هویت(.

28. افشای عناوین و نتایج فعالیت های پژوهشی که جنبه محرمانه دارند.

29. )انتشار اسرار و اطاعات اشخاص یا نهادها، بدون اطاع و مجوز صاحبان حق.

آسایش  و  حفاظت  جهت  الزم  استانداردهای  و  ضوابط  ایمنی،  سامت،  رعایت  عدم   .30
آزمودنی های( انسان،حیوان، گیاه، اشیاء، اسناد و مدارک، آثار باستانی و محلی )در حین 

جامعه. منافع  و  علم  پیشرفت  بهانه  به  پژوهش 

د- جعل داده ها

31. ساخت، ثبت و انتشار داده ها یا نتایج یک پژوهش یا محصول علمی به صورتی که تمام 
یا بخشی از داده ها یا نتایج مذکور اصًا وجود نداشته یا غیر واقعی باشد.مانند:

ارائه ی نتیجه های ساختگی به عنوان نتیجه های آزمایش یا خروجی دستگاه های اندازه گیری یا 
نرم افزار.

جابه جا کردن نتیجه های یک بررسی با نتیجه های بررسی دیگر.
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ساختن داده های غیر واقعی و یا دادن گزارش غیر واقعی یا ثبت غیر واقعی از آنچه روی نداده 
است.

ارائه اطاعات ساختگی که در واقع هیچ اقدامی برای گردآوری آنها نشده است.

داده سازی و استفاده از داده های مشابه جوامع تحقیقاتی دیگر.

ه- تحریف داده ها

32. دستکاری یا حذف عمدی کامل یا بخشی از داده ها، مراحل، روش ها، تجهیزات و موارد 
مورد استفاده در مطالعه و پژوهش به صورتی که با داده یا بافته های واقعی متفاوت باشد.

مانند:

ارائه ی مراحل آزمایشگاهی یا فرایندهای غیرواقعی تحلیل،برای رسیدن به نتیجه هایی که در 
مقاله داده شده است.

دست کاری نتیجه های به دست آمده از شبیه سازی یا آزمایش های تجربی.

حذف بخشی از داده ها، نتیجه های آزمایشگاهی، یا بخشی از تحلیل های نظری که ارائه ی آنها، 
نتیجه های به دست آمده را مورد تردید قرار می دهد.

یا  شکل ها  در  نظر  مورد  غیرواقعی  تغییرهای  ایجاد  برای  مختلف  نرم افزارهای  از  استفاده 
نمودارها.

دست کاری شرایط آزمایشگاه برای رسیدن به نتیجه های دلخواه.

واقعیات  پنهان کردن  هدِف  با  امور کوچک  نمایی  بزرگ  یا  دادن  جلوه  آب  و  رنگ  خوش 
بزرگتر.

دست بردن در داده ها، حذف، تعدیل و با اضافه کردن به داده ها به نحوی که آنچه ارائه می شود 
کاری نو بنماید و یا نظریه ای خاص با اینکار درست جلوه کند.

دستکاری کردن عمدی در دستگاه ها و روند تحقیق و آزمایش به نحوی که نظریه ای خاص 
درست یا غلط جلوه کند. 

بیان ادعا یا پدیده ای که واقعی نباشد.

و- سرقت علمی

33. کپی برداری کامل یا بخشی از یافته های پژوهشی یا محصوالت علمی بدون استناد و 
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شامل: اثر.  صاحب  به  مناسب  ارجاع 

اقتباس نزدیِک افکار و الفاظ نویسنده ی دیگر تناظر یک به یک در بیان اندیشه ها و شباهت های 
به  دیگران  یا کلمه های  نتیجه ها  فرآیندها،  نظریات،  ایده ها،  انتساب  نوشتار  در  ساختاری 
خود، بدون ارجاع مناسب و با نیت ارائه بعنوان کار خویش استفاده کردن از نظریات یا 
کارکرد افراد دیگر و ارائه آن بعنوان کار خود بدون ذکر نام و با دادن اعتبار به آنها استفاده 

یا تقلید از زبان، فکر و یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن بنام خویش 

استفاده از کار شخص دیگر به شکل کلمات، فرآورده ها و یا نظریات برای نفع شخصی، بدون 
ارجاع به کار اولیه

ترجمه ی کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذی ربط، و معرفی آن به عنوان 
یک پژوهش اصیل علمی برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند 

ترجمه یک مقاله و چاپ آن در مجات علمی داخلی

ارائه مقاله چاپ شده دیگران در سمینارهای داخل یا خارج کشور

به  ارجاع  بدون  دیگران  شده  چاپ  و کتب  نامه  پایان  مقاالت،  از  بخشی  یا  استفاده کامل 
دیگران نامه  پایان  نتایج  از  قانونی  غیر  برداری  اثر کپی  یا  نامه، کتب  پایان  مقاله،  نویسندگان 

عدم رعایت کلیه ی موازین اخاقی مرتبط با منابع و آثار چاپی در هنگام استفاده از منابع و 
آثار الکترونیکی

ارجاع دهی  نظام ها  سایر  و  شیکاگو  یا  ای  پی  ای  سنت های  طبق  دهی  ارجاع  رعایت  عدم 
مرسوم.

کپی برداری یا ترجمه مستقیم اغلب، شامل استفاده یک پاراگراف یا بیشتر، از منبع اصلی به 
شکل”کلمه به کلمه” یا “جمله به جمله” )بدون پاورقی( می باشد.

کپی برداری غیر قانونی از نتایج مقاالت: استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله دیگر، 
از  استفاده  صورت  در  آن  معنوی  مالک  از  ی کتبی  اجازه  و  اصلی  متن  به  ارجاع  بدون 
شکل ها، نمودارها،جداول، منحنی، عکس، روش های انجام یک فرآیند، پرسشنامه ی تدوین 

شده و هر چیز دیگری که مستقیمًا توسط مؤلف حاصل نشده باشد.

کپی نمودن جمات “کلمه به کلمه” یا مونتاژ نمودن پاراگراف ها “جمله به جمله” از منابع 
گوناگون، علیرغم اشاره به مأخذ آنها در انتهای هر جمله یا پاراگراف

تبصره: بیان مستقیم از منبع دیگر با ذکر مرجع صرفًا داخل گیومه بامانع است.
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الگوی  دنبال کردن  دیگر،  عبارت  به  دیگران،  نوشتاری  الگوریتم  یا  ساختار  از  کپی برداری 
فرم همان  به  دیگران  نوشتاری  چهارچوب 

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

روش  یا  تئوری  فرمت  در  پژوهش  متدلوژی  نوشتار،  الگوریتم  یا  ساختار  از  منظور  توضیح: 
انجام آزمایش تحقیقاتی است. به عبارت دیگر زمانی می توان از روش تحقیق تئوری یا 
آزمایشگاهی دیگران استفاده نمود که به روشنی بیان شود که روش برگرفته از کدام منبع یا 

است. مرجع 

ز- اجاره ی علمی

34. منظور این است که پژوهشگری به جای آنکه خود به انجام پژوهش بپردازد، افرادی را 
برای این منظور به کار گیرد و خودش در فعالیت پژوهشی چندان تاش نکند، سپس، بعد 
از تحویل کار، با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر 

نماید.

ح- عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده

35. چاپ مقاله توسط دانشجو )پس از فارغ التحصیلی( بطوری که استاد )ان( راهنما و یا 
همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند.

36. )نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله( صحت مطالب مندرج در مقاله، توسط نویسندگان 
آن.

37. عدم پذیرش مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش توسط نویسنده ی مسئول.

بخش  در  پژوهش،  در  مشارکت کننده  حقوقی  و  حقیقی  افراد  از  سپاسگزاری  عدم   .38
بوده اند. آنها  نام  ذکر  به  ملزم  مستندات،  اساس  بر  نویسندگان  یا  نویسنده  سپاسگزاری که 

39. انتساب غیر واقعی پژوهش به موسسه ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت 
حرفه ای فرد نویسنده نداشته است.

40. عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقاالت مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، 
استاد)ان( راهنما و استاد )ان( مشاور.

41. عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه( درستی / نادرستی )به عنوان 
شخص مسئول.
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42. اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطاع آنها.

استاد)ان(  توسط  فارغ التحصیل  یا  دفاع  حال  در  دانشجوی  پایان نامه  اطاعات  دادن   .43
راهنما یا مشاور، به دیگران و چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا 

دیگر. افراد  پایان نامه  بصورت  آن  انتشار 

  مصادره یا سوء استفاده از ایده ها یا اطاعات یک اثر تحت داوری توسط سردبیران و داوران 
این آثار که برای مجات،کنفرانس ها و ...ارسال شده است.

اعضای  و  دانشجویان  توسط  رساله ها  و  پایان نامه ها  پژوهشی،  طرح های  نتایج  انتشار   .45
هیأت علمی در قالب کتاب، مقاله و ... بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی 

دانشگاه به عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این دست پژوهش ها.

46. چاپ مقاالت با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج 
نام دانشجو و یا همکار پایان نامه و رساله

47. استفاده های غیر قانونی از مواد، محتواها، نشان های تجاری، رموز تجاری یا اموال فکری 
تحت پوشش قانون کپی رایت

48 )استفاده از نام، عنوان و آرم موسسات و سازمان ها بر روی کتاب، مقاله و ... بدون 
مجوز. کسب 

49. ترجمه متون علمی و ادبی بدون اخذ مجوز از نویسنده اصلی اثر ط- انتشار مجدد

50. چاپ مجدد یک کتاب، مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخش هایی از آنها که قبًا در یک 
نشریه ی چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده باشد.

تصمیم  است،  انتشار  برای  بررسی  دست  در  نشریه  یک  در  مقاله ای که  نویسنده ی  چنان چه 
بگیرد، به هر دلیلی، آن مقاله را برای نشریه ی دیگری ارسال نماید، باید ابتدا انصراف خود 
را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه ی اول اعام نماید. این کار،حداکثر تا پیش از 

اعام پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه ی اول امکان پذیر است.

   چنان چه نتایج یک پژوهش به صورت خاصه در مجموعه مقاالت یک کنفرانس علمی به 
چاپ رسیده باشد، ارسال آن، جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک نشریه، بامانع 

است.

ی- همپوشانی انتشارات
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51. پژوهشگر، داده های مقاله ی پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، درمقاله ای با عنوان 
جدید به چاپ رساند.

52. چاپ کامل مقاله یا مقاله با شباهت باال در یک مجله دیگر.

دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی

دارنــده ایــده علمــی میتوانــد مقالــه ای کــه در یــک زبــان چــاپ شــده را در یــک زبــان دیگــر نیــز 
بــه چــاپ برســاند مشــروط بــر آنکــه بــه مقالــه اول ارجــاع بدهــد.

در  نویسنده)گان(،  همان  بعدی  مقاالت  در  روش ها  و  مواد  بخش  از  قسمت هایی  تکرار 
باشد. می  الزم  مرجع  ذکر  حال  هر  در  اما  است،  بامانع  ضرورت،  صورت 

ک- خرید و فروش آثار پژوهشی

53. خرید و فروش آثار پژوهشی )مقاالت، پایان نامه و ...( به نحوی که خریدار، تحقیق را به 
نام خود بعنوان پژوهشگر یا پدیدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.

54. ضبط، خرید، فروش و سوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجازه.

ل- جعل هویت

55. ارائه اشتباه هویت خود یا هویت افراد دیگر در بافت علمی/ دانشگاهی

56. انتشار آثاری با اسامی جعلی یا با اسامی افراد دیگر بدون اجازه آنها

57. جعل امضا و تهیه گواهی پذیرش جعلی جهت اخذ امتیازات مربوطه

تصویب مصادیق تخلفات پژوهشی در 57 بند، در تاریخ 23 / 12 / 93 به تأیید وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری رسید و از تاریخ اباغ، قابل رسیدگی در آیین نامه های تخلفات پژوهشی 

می باشد.



شیوه نامه بزرگداشت هفته پژوهش سال1397 

شیوه نامه برگزاری هفته پژوهش

مقدمه 

پژوهــش عامــل رشــد، توســعه و دانایــی در همــه حــوزه هــای علمی-اجرایــی اســت. در دانشــگاه 
فرهنگیــان کــه رســالت مهــم و دشــوار تربیــت معلــم را برعهــده دارد، پژوهــش اهمیــت بیشــتری 
ــی محــور فراهــم  ــه تحقــق جامعــه دانای ــم، زمین ــت معل ــا توســعه پژوهــش در تربی ــد. ب مــی یاب
می شــود. هــر ســاله هفتــه پژوهــش فرصتــی را فراهــم مــی آورد تــا دانشــجویان و اعضــای هیــات 
ــا حضــور در نمایشــگاه هــای علمــی - پژوهشــی، میزگردهــای پژوهشــی و  علمــی دانشــگاه ب
ــش آشــنا شــده  ــش از پی ــم بی ــت معل ــت پژوهــش در حــوزه تربی ــا ماهی ســخنرانی های علمــی ب
و از ایــن مســیر دیدگاه هــای خــود را بــرای ارتقــاء جایــگاه پژوهــش در دانشــگاه مطــرح و 
بــه مشــارکت گذاشــته و بــه ارزیابــی فعالیــت هــای ســاالنه خــود در حــوزه پژوهــش بپردازنــد. 
معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه امســال نیــز بــا شــعار "پژوهــش وآمــوزش مهــارت محــور، 
زیرســاخت تحــول در نظــام تعلیــم و تربیــت" برنامه هــای ویــژه ای را در ســطوح اســتانی و ملــی 
پیــش بینــی و بــه مرحلــه اجــرا درمــی آورد. درایــن مراســم برگزیــدگان عرصــه پژوهــش و فنــاوری 
در زمینه هــای مختلــف )پژوهشــگران برتــر، دانشــجویان پژوهشــگر برتــر، کارشناســان پژوهــش 
برتــر، کتابــداران برتــر، رســاله برتــر، کتــاب برتــر و طــرح پژوهشــی برتــر( معرفــی و مــورد تقدیــر 

قــرار خواهنــد گرفــت.

اهداف برگزاری هفته پژوهش:

الف( توسعه و ارتقای فرهنگ پژوهش در دانشگاه،

ب( شناسایی، معرفی و تجلیل از پژوهشگران دانشگاه ،

ج( ایجاد فرصت مناسب برای بحث و گفتگو درباره پژوهش در حوزه تربیت معلم،
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د( شناسایی و ارائه یافته های پژوهشی مرتبط با تربیت معلم،

و( زمینه سازی جهت اشاعه و کاربست یافته  های پژوهشی،

نحوه اجرا و برگزاری برنامه های هفته پژوهش:

الف ( تشکیل ستاد برگزاری مراسم هفته پژوهش در استان 

ــای  ــتان ها ایف ــش اس ــه پژوه ــم هفت ــزاری مراس ــتاد برگ ــای س ــوان رؤس ــه عن ــتانی ب ــران اس مدی
نقــش می نماینــد. بــه ایــن ترتیــب ســتاد برگــزاری مراســم هفتــه پژوهــش دانشــگاه فرهنگیــان در 
اســتانها بــا هــدف "برنامــه ریــزی و نظــارت بــر برگــزاری مراســم هفتــه پژوهــش" و بــا ترکیــب 

ــر تشــکیل می شــود: زی

1( مدیر امورپردیس های استانی به عنوان رئیس ستاد،

2( سرپرستان پردیس ها و مراکز تابعه ی خواهران و برادران،

ــری دارای ســوابق پژوهشــی  ــا مدرســان )ترجیحــا دکت ــات علمــی ی ــر از اعضــای هی 3( دو نف
ــه، ــای تابع ــا و واحده ــه پردیس ه ــر( از مجموع مؤث

4( معــاون آموزشی-پژوهشــی اســتان )در اســتان هایی کــه دارای معــاون آموزشــی و پژوهشــی 
هســتند( و در صــورت نبــود معــاون آموزشی-پژوهشــی اســتانی، معــاون آموزشــی و پژوهشــی 

ــا، ــی از پردیس ه یک

5( کارشــناس مســئول پژوهــش مدیریــت اســتان یــا یکــی از کارشناســان پژوهشــی پردیس هــای 
اســتان بــه تشــخیص رییــس ســتاد،

وظایف ستاد فوق به شرح زیر است:

ــه  1. برنامه ریــزی و اجــرای برنامه هــای متمرکــز اســتانی )کــه در یــک روز خــاص در طــی هفت
پژوهــش برگــزار می شــود(،

2. تمهیــد الزم بــرای طراحــی و اجــرای فعالیت هــای هفتــه پژوهــش در ســطوح پردیــس و واحــد 
، ها

3. تمهید الزم برای تجلیل از برگزیدگان استانی،

4. تمهیــد الزم بــرای شــرکت مؤثــر در ســتاد پژوهــش و فنــاوری اســتان )تحــت مدیریــت 
اســتانداری( و برنامه هــای مربــوط بــه آن،
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ــه  ــت رســانه ها، ب ــری از ظرفی ــا بهره گی 5. اطاع رســانی فعالیت هــای ســتاد در ســطح اســتان ب
ویــژه صــدا و ســیما،

6. تمهیــد الزم بــرای حضــور و مشــارکت فعــال مدرســان و اعضــای هیــات علمــی، دانشــجویان، 
کارشناســان و کارکنــان پردیس هــا و واحدهــا در برنامه هــای هفتــه پژوهــش،

ــای  ــور در برنامه ه ــرای حض ــتان ب ــط اس ــر و مرتب ــران مؤث ــران و مدی ــوت از صاحب نظ 7. دع
اســتانی،

8. برنامه ریــزی  جهــت برپایــی نمایشــگاه پژوهــش و فنــاوری در اســتان و همچنیــن شــرکت در 
نمایشــگاه  های مرتبــط در اســتان و برگــزاری نشســت های تخصصــی در حاشــیه آن،

9. تمهیــدات الزم بــرای نظــارت، ارزشــیابی و مستندســازی اجــرای برنامه هــا در ســطوح 
مختلــف و در طــول هفتــه پژوهــش و ارســال گــزارش اســتانی بــه معاونــت پژوهشــی وفنــاوری 

دانشــگاه،

10. تمهیــد شــرایط بــرای معرفــی یــک نفــر برگزیــده از هــر بخــش کــه دارای باالتریــن امتیــاز در 
ســطح اســتان اســت و حداقــل امتیــاز الزم را جهــت ورود بــه مرحلــه کشــوری اخــذ نمــوده اســت 

بــه ســتاد کشــوری برگــزاری هفتــه پژوهــش دانشــگاه بــر اســاس ضوابــط مربــوط،

ب( تشکیل کمیته های وابسته به ستاد استان 

ــه  ــاز نســبت ب ــد  در صــورت نی ــتاد می توان ــتانی، س ــای اس ــور تســهیل اجــرای برنامه ه ــه منظ ب
ــد. ــدام نمای ــی اق ــط عموم ــتیبانی و رواب ــی، پش ــای علم تشــکیل کمیته ه

تبصره: کمیته علمی بررسی آثار، از 3 نفر عضو هیات علمی موظف یا مامور و ترجیحا دارای 
مدرک دکتری و سوابق پژوهشی موثر تشکیل می گردد. ضمنا در بخش انتخاب کتاب برتر، 
طرح پژوهشی برتر و پایان نامه برتر، کمیته علمی در صورت لزوم و متناسب با ماهیت هر اثر، 

از نظر داور متخصص موضوعی برای تصمیم گیری استفاده می کند. 

ج ( انتخاب و معرفی برترین ها

تجلیل از پژوهشگران درسه بخش صورت خواهد گرفت:

1( پژوهشگران برتر

2( دانشجویان پژوهشگر
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3( کارشناسان پژوهش برتر

4( کتابداران برتر

ــه کارشناســی ارشــد دانشــجومعلمان و  ــر/ پایان نام ــر، رســاله برت ــاب برت ــده )کت ــار برگزی 5( آث
ــر( طــرح پژوهشــی برت

1( انتخاب پژوهشگران برتر دانشگاه

افــراد مشــمول: الــف( اعضــا هیئــت علمــی رســمی و پیمانــی ب( مدرســان موظــف و مأموریــن 
آموزشی

1-1 ( شرایط انتخاب:

- دارا بــودن حداقــل 4 ســال ســابقه همــکاری پیوســته بــا دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان مــدرس، 
عضــو هیــات علمــی تمــام وقــت بــا حکــم کارگزینــی دانشــگاه و مامــور تمــام وقــت آموزشــی تــا 

پایــان شــهریور 97.

- عدم انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در طی4 سال گذشته

- کســب حداقل هــای امتیــاز بــر اســاس جــدول  شــاخص ها بــرای داوطلبــان مرحلــه کشــوری 
)پیوســت 1(

- مدارک دوره زمانی چهار سال منتهی به پایان شهریور 97 مورد بررسی قرار گیرند.

- تکمیــل پرسشــنامه پژوهشــگر برتــر و جــداول ذیربــط توســط داوطلــب و ارائــه آن همــراه بــا 
ســایر مــدارک و مســتندات،

- وابستگی )Affiliation( آثار برگزیده به نام دانشگاه فرهنگیان منتشر شده باشد.

تبصره 1: ستاد استان از میان متقاضیان شرکت در جشنواره انتخاب پژوهشگران، با رعایت 
شرایط و ضوابط مندرج در این شیوه نامه می تواند تا سه نفر را دراین بخش در سطح استان 

انتخاب و راسا تجلیل نماید.

تبصره 2: ستاد استان فرد برتر )نفر اول( استانی را در صورتی  که حداقل امتیاز الزم جهت 
شرکت در مرحله کشوری را کسب نموده است )جدول شماره 1حداقل امتیاز برای داوطلبان 
مرحله کشوری( به همراه مدارک و مستندات به ستاد کشوری تا تاریخ 97/8/10 معرفی  نماید.

تبصره 3: اعضای محترم هیات علمی که متقاضی شرکت در رقابت کشوری جشنواره انتخاب 
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پژوهشگران و فناوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشند، به شرط داشتن حداقل امتیاز 
100 از مقاالت علمی-پژوهشی و همایش ها، می توانند مدارک خود را منطبق با دستورالعمل 
فناوری  و  پژوهش  معاونت  به   97  /7/30 تاریخ  تا  است  شده  ارسال  پیوست  به  مربوطه که 

دانشگاه ارسال نمایند.

2( انتخاب دانشجویان پژوهشگر در رشته های مختلف تحصیلی اعم از کارشناسی پیوسته 
و ناپیوسته وکارشناسی ارشد:

1-2 شرایط انتخاب دانشجویان پژوهشگر:

- داشتن حداقل معدل 17 در همه ترم های تحصیلی 

- کسب حداقل های امتیاز در جدول شاخص فعالیت ها، پیوست 2 )شرح  امتیازات(

- فعالیت های پژوهشی باید در دوران تحصیل در دانشگاه انجام شده باشد.

- فعالیت های پژوهشی باید مرتبط با رشته تحصیلی دانشجو باشد.

- عدم انتخاب به عنوان دانشجوی پژوهشگر طی 4 سال گذشته،

- دانشجوی کارشناسی پیوسته نیمسال تحصیلی پنجم به بعد و یا کارشناسی ارشد باشد. 
انتخاب را دارا  این  نیز تا شش ماه پس پایان تحصیات، حق شرکت در  التحصیان  )فارغ 

می باشند(.

- تکمیل پرسشنامه دانشجوی پژوهشگر و جداول ذیربط، توسط داوطلب و ارائه آن همراه 
با سایر مدارک و مستندات

با  پژوهشگران،  دانشجویان  انتخاب  در  شرکت  متقاضیان  میان  از  استان  ستاد   :1 تبصره 
رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این شیوه نامه می تواند به ازای هر پردیس و مرکز 3 نفر به 
تساوی از دانشجویان خواهر و برادر را در این بخش در سطح استان انتخاب و تجلیل نماید.

مرحله  در  استانی، جهت شرکت  برگزیده  افراد  ازمیان  را  برتر  فرد  استان،  ستاد   :2 تبصره 
کشوری دانشگاه و همچنین رقابت جهت معرفی به وزارت آموزش و پرورش به همراه مدارک 
و مستندات به ستاد کشوری مستقر در معاونت پژوهشی دانشگاه فرهنگیان حداکثر تا تاریخ 

معرفی  نماید.  97/8/10

3( انتخاب کارشناسان پژوهش برتر و کتابداران برتر )همکارانی که پست مشترک کتابدار و 
کارشناس پژوهشی را بر عهده دارند به انتخاب خود فقط می توانند در یکی از موارد، کتابدار 
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برتر و یا کارشناس پژوهشی برتر شرکت نمایند(

1-3( انتخاب کارشناس پژوهشی برتر دانشگاه

افــراد مشــمول: کارشناســان پژوهشــی دارای حکــم کارگزینــی بــا پســت کارشــناس پژوهشــی کــه 
بــه صــورت رســمی، پیمانــی و قــراردادی بــه صــورت تمــام وقــت بــا حداقــل مــدرک تحصیلــی 
کارشناســی و حداقــل ســه )3( ســال کار مســتمر تــا پایــان شــهریورماه 97 مشــغول خدمــت بــوده 

باشــند.

1-1-3 ( شرایط انتخاب:

- دارا بــودن حداقــل 3ســال ســابقه همــکاری پیوســته بــا دانشــگاه فرهنگیــان به عنوان کارشــناس 
پژوهــش تمــام وقــت بــا حکــم کارگزینــی دانشــگاه تــا پایان شــهریور 97.

- مدارک دوره زمانی سه سال منتهی به پایان شهریور 97 مورد بررسی قرار گیرند.

- تکمیــل پرسشــنامه کارشــناس پژوهشــی برتــر و جــداول ذیربــط توســط داوطلــب و ارائــه آن 
همــراه بــا ســایر مــدارک و مســتندات،

تبصره 1: ستاد استان از میان متقاضیان شرکت در جشنواره انتخاب کارشناس پژوهشی برتر، 
با رعایت شرایط و ضوابط مندرج در این شیوه نامه می تواند یک نفر را در این بخش در سطح 

استان انتخاب و راسا تجلیل نماید.

تبصره 2: ستاد استان فرد برتر )نفر اول پردیس ها یا مدیریت امور استان و نفر اول مراکز 
استان( استانی رادر صورتیکه حداقل امتیاز الزم جهت شرکت در مرحله کشوری را کسب نموده 
باشد )پیوست شماره 7حداقل  امتیاز برای داوطلبان مرحله کشوری کسب 70% امتیاز شاخص 
های اختصاصی و 40% فعالیت های پژوهشی به همراه مدارک و مستندات به ستاد کشوری تا 

تاریخ 97/8/10 معرفی  نماید.

2-3-انتخاب کارشناس کتابخانه برتر دانشگاه

افــراد مشــمول: کتابــدار برتــر دارای حکــم کارگزینــی بــا پســت کتابــدار کــه بــه صــورت رســمی، 
پیمانــی و قــراردادی بــه صــورت تمــام وقــت بــا حداقــل مــدرک تحصیلــی کارشناســی و حداقــل 

ســه )3( ســال کار مســتمر تــا پایــان شــهریورماه 97 مشــغول خدمــت بــوده باشــند.
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1-2-3 ( شرایط انتخاب:

- دارا بــودن حداقــل 3 ســال ســابقه همــکاری پیوســته بــا دانشــگاه فرهنگیــان بــه عنــوان کتابــدار 
تمــام وقــت بــا حکــم کارگزینــی دانشــگاه تــا پایــان شــهریور 97.

- مدارک دوره زمانی سه سال منتهی به پایان شهریور 97 مورد بررسی قرار گیرند.

- تکمیــل پرسشــنامه کتابــدار برتــر و جــداول ذیربــط توســط داوطلــب و ارائــه آن همــراه بــا ســایر 
مدارک و مســتندات،

تبصره 1: ستاد استان از میان متقاضیان شرکت در جشنواره انتخاب کتابدار برتر، با رعایت 
استان  این بخش در سطح  را در  نفر  این شیوه نامه می تواند یک  شرایط و ضوابط مندرج در 

انتخاب و راسا تجلیل نماید.

تبصره 2: ستاد استان فرد برتر )نفر اول پردیس های استان و نفر اول مراکز استان( استانی 
رادر صورتیکه حداقل امتیاز الزم جهت شرکت در مرحله کشوری را کسب نموده است )پیوست 

شماره 7حداقل امتیاز برای داوطلبان مرحله کشوری کسب 80% امتیاز فرم مربوطه

4( آثار برگزیده شامل: 

ــان،  ــه کارشناســی ارشــد دانشــجو معلم ــان نام ــری/ پای ــه(، رســاله دکت ــف وترجم ــاب )تالی کت
طــرح پژوهشــی

مأمور 2(  از: 1( اعضا هیات علمی، مدرسان موظف و  این سه بخش عبارتند  مشمولین 
پیمانی(  رسمی،  مامور،  و  )موظف  دانشگاه  3( کارشناسان  دانشجومعلمان 

تبصره 1: دارا بودن حداقل 4 سال سابقه همکاری پیوسته با دانشگاه فرهنگیان در این بخش 
الزامی است )دانشجویان کارشناسی پیوسته از نیمسال پنجم به بعد وکارشناسی ارشد(. 

تبصره 2:.آثار باید ارتباط مستقیم با رشته تحصیلی داوطلب داشته باشد.

شرایط انتخاب آثار برتر:

- از تالیف کتاب، پایان نامه/ رساله و طرح پژوهشی بیش از 4  سال نگذشته باشد )برای 
دانشجویان حداکثر 6 ماه پس از فارغ التحصیلی لحاظ می شود( .

- هر استان می تواند یک کتاب برتر در بخش ترجمه و یک کتاب برتر نیز در بخش تالیف 
به مرحله کشوری معرفی نماید. 
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ســتاد اســتان از میــان متقاضیــان شــرکت در بخــش آثــار برگزیــده، مــی توانــد از هــر مــورد، 3 اثــر 
) کتــاب: تالیــف و یــا ترجمــه، پایــان نامــه کارشناســی ارشــد دانشــجو معلمــان/ رســاله و طــرح 
پژوهشــی( را کــه باالتریــن امتیــاز را کســب نمــوده اســت در مرحلــه اســتانی تجلیــل نمایــد واز 
هریــک از آنهــا فقــط یــک اثــر برتــر را کــه حداقــل امتیــاز الزم بــرای شــرکت در مرحلــه کشــوری 

کســب کــرده باشــد در مرحلــه اســتانی تجلیــل نمایــد. 

هفته  کشوری  ستاد  به  ارسال  برتر جهت  نامه/رساله  پایان  برای  الزم  امتیاز  حداقل  الف( 
می باشد.  225 پیوست  ارزشیابی  فرم  اساس  بر  پژوهش 

ب( حداقل امتیاز الزم برای کتاب برتر جهت ارسال به ستاد کشوری هفته پژوهش بر اساس 
فرم ارزشیابی پیوست 75 می باشد.

ج( حداقل امتیاز الزم برای طرح پژوهشی برتر جهت ارسال به ستاد کشوری هفته پژوهش 
بر اساس فرم پیوست 225 می باشد.

تبصره: ارسال صورتجلسه های کمیته علمی بررسی آثار ضروری است.

سایر موارد مهم :

• مراسم استانی از تاریخ 97/9/17 لغایت 97/9/29 برگزار می شوند. ضمنا مدیران استانی، 
تاریخ برگزاری همایش  متمرکز استانی را حداکثر تا تاریخ 97/9/7 به معاونت پژوهشی اعام 

نمایند.

• هر فرد مجاز به شرکت در یکی از سطوح چندگانه اعم از پژوهشگر برتر،کتاب برتر، طرح 
پژوهشی برتر و پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو معلمان، )رساله(، کارشناس پژوهش برتر 

وکتابدار برتر می باشد.

• دقت الزم در طراحی و اجرای برنامه ها، بویژه در انتخاب برترین ها مورد تاکید است.

• مستندات مورد نیاز فرد برتر استان )در هر بخش فقط یک نفر( جهت رقابت در مرحله 
کشوری، شامل صورتجلسه کمیته علمی در انتخاب افراد، حکم کارگزینی، گزارشنامه تکمیل 
شده پژوهشگر با جزییات نمرات کمیته علمی برای هر بند و در مجموع، به همراه مقاالت، 
کتب، و سایر مدارک و مستندات، حداکثر تا تاریخ 97/8/10 به معاونت پژوهشی ارسال گردد.

• مدارک دانشجوی پژوهشگر برتر) فقط 1 نفر دانشجو چه خواهر و چه برادر از هر استان( 
حداکثر تا تاریخ 97/8/10 به معاونت پژوهشی ارسال گردد. 
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• در امتیازدهی، اصل کلیه مدارک مرتبط با امتیازات، باید توسط کمیته علمی بررسی و تا 
پایان سال در نزد ستاد استان برای بررسی و مراجعات احتمالی باقی بماند.

• با توجه به نبود فرصت الزم برای رفع نقایص احتمالی و مکاتبات مجدد، ضمن رعایت 
دقیق سقف زمانی، از ارسال مدارک ناقص پرهیز شود.

• ستاد استان بر اساس همین شیوه نامه می تواند نسبت به انتخاب برترین ها در سطح استان، 
اقدام کند.

• در صورت عدم کسب رتبه کشوری افراد معرفی شده به ستاد مرکزی، بعنوان رتبه اول سطح 
خود در مراسم استانی مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

حضور  استانی  برنامه های  در  شرکت  برای  مرکزی  سازمان  از  نمایندگانی  االمکان  حتی   •
یافت. خواهند 

در  بینی شده  پیش  اعتبارات  از طریق  نیاز  مورد  با رعایت اصل صرفه جویی هزینه های   •
می شوند. پرداخت  بیرونی  منابع  و جذب  ریال  میلیون   60 سقف 

• اجرای برنامه های هفته پژوهش توسط ستادهای استانی از طریق معاونت پژوهشی مورد 
ارزیابی قرار می گیرند.

• ستاد مرکزی برگزاری مراسم هفته پژوهش مستقر در معاونت پژوهشی و فناوری آماده 
پاسخگویی به هر گونه سوال یا ابهام است. 

نمونه ای از فعالیت های قابل انجام دربرنامه هفته پژوهش:

پژوهش های  و  پژوهنده  معلم  معلم،  درتربیت  پژوهش  ماهیت  پیرامون  سخنرانی  ارائه   -
پژوهش، هفته  روزهای  درطی  دانشجویی 

- برگزاری مسابقه پژوهشی بین دانشجویان،

- تمهید ویژه برنامه مشترک استانی دریک روز مشخص،

-  برگزاری نمایشگاه کتاب،

-  برگزاری میزگرد پیرامون پژوهش در تربیت معلم،

- ایجاد فرصت برای برگزاری جلسات ارائه یافته های پژوهشی مرتبط با تربیت معلم،

- اجرای برنامه مشترک با دانشگاه ها و سایر ادارات وسازمان های استان،
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- تمهید ویژه برنامه روز کتابخانه باز،

- تمهید ویژه برنامه پژوهش و دانشجومعلم،

- تمهید ویژه برنامه پژوهش و تعلیم و تربیت،

- انتخاب و معرفی برترینهای پژوهش،

- برگزاری کارگاه پژوهشی ویژه دانشجویان،

- تجلیل ازپیشکسوتان حوزه پژوهش درتربیت معلم،

- معرفی بانک های اطاعاتی و روشهای جستجوی پیشرفته،

- برگزاری کارگاه اقدام پژوهی برای دانشجومعلمان،

- برگزاری کارگاه روش تحقیق برای مدرسان ودانشجومعلمان،





فصل دوم 

اداره کل نشر و اطالع رسانی علمی





آیین نامه شورای نشر دانشگاه

مقدمه

براســاس بنــد 9 مــاده 3 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان1، شــورای نشــر كــه در ایــن آیین نامــه بــه 
اختصــار " شــورا" نامیــده می شــود، زیــر نظــر ریاســت دانشــگاه  تشــکیل و اداره می شــود.

ماده یك ـ هدف

هــدف از تشــکیل شــورا، ســاماندهی نشــر )اعــم از كتــاب، مجلــه، جــزوه آموزشــی، نرم افــزار، 
برنامه هــای رایانــه ای و...( بــر اســاس نیازهــای دانشــگاه و بسترســازی بــرای تحقــق اهــداف آن 

اســت. 

ماده دو ـ تركیب  شورا:

شورا مركب از 12 نفر، به شرح زیر است:

1. معاون پژوهشی دانشگاه به عنوان رئیس شورا

2. مدیر کل نشر و اطاع رسانی علمی )دبیر شورا( 

3. دو نفر از بین معاونان آموزشی-پژوهشی پردیس ها دارای سوابق علمی درخور به پیشنهاد 
معاون پژوهشی و تأیید ریاست دانشگاه

4. سه نفر از اعضای هیأت علمی فعال و عاقه مند به حوزۀ نشر، به پیشنهاد معاون پژوهش 
و فناوری و تأیید ریاست دانشگاه

1. براســاس بنــد 9 مــاده 3 اساســنامه دانشــگاه، یکــی از وظایــف و اختیــارات دانشــگاه عبارتســت از: انتشــار مجلــه، كتــاب علمــی، جــزوه 
آموزشــی، تولیــد نرم افــزار و برنامه هــای رایانــه ای متناســب بــا اهــداف دانشــگاه طبــق ضوابــط و مقــررات مربــوط.
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5. مدیریت پشتیبانی تولید علم بومی 

6. رئیس اداره انتشارات

7. روسای پژوهشکده های وابسته

8. یک نفر از اعضای شورای پژوهش و فناوری دانشگاه به انتخاب این شورا

تبصره 1ـ اعضا با اباغ معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه منصوب می شوند. 

ماده سه ـ تشکیل جلسات:

1. شورا دسِتکم هر ماه یك بار تشکیل جلسه می دهد. جلسه با حضور 7 نفر از اعضا رسمیت 
می یابد. 

2. در صورت نیاز، بنا به درخواست دبیر یا حداقل دو نفر از اعضای شورا، جلسه فوق العاده 
تشکیل می شود.

3. جلسه با حضور معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رسمیت می یابد. 

4. الزم است در هر جلسه رسمی حتمًا یکی از اعضای بند 6 حضور داشته باشند.

5. هر یك از اعضای بند 4و5و6 شورا، كه بیش از سه نوبت متوالی یا پنج نوبت متناوب در 
سال بدون عذر موجه در جلسات غیبت كند، خود به خود مستعفی شناخته می شود و رئیس 
شورا نسبت به تعیین جانشین وی اقدام خواهد كرد. تشخیص موجه بودن غیبت با شورا 

است. حضور اعضای مذكور در سایر بندها در جلسات الزامی است.

6. تصمیم های شورا با رأی نصف به اضافه یِك حاضران در جلسه قابل اجرا است. تصمیمات 
توسط دبیر شورا اعام می شود.

تبصره1- در موارد خاص با تشخیص رئیس جلسه، رأیگیری به صورت مخفی و روی ورقه 
انجام می شود.  

7. شورا می تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظر بدون حق رأی جهت مشورت دعوت 
به عمل آورد. 

ماده چهار ـ وظیفه های شورا:

1. تعیین سیاست های انتشاراتی دانشگاه
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2. بررسی و تصمیم گیری درباره كلیه فعالیت های نشر و توزیع واحدهای تابعه دانشگاه اعم از 
كتاب، مجله، نرم افزار، فیلم، بسته های تحقیقی-آموزشی، كتاب های كمك آموزشی و غیره 

تشکیل کارگروه های  در خصوص  شیوهنامه های ضروری  و  راهکارها، ضوابط  تصویب   .3
شرایط  ترجمه،  و  تالیف  شرایط  آموزشی،  و  علمی  محتوای  تولید  و  تأمین  تخصصی 

غیره. و  توزیع  اطاع رسانی،  )تیراژ(،  شمارگان  تعیین  چاپ،  تجدید  پرداخت ها، 

4. شناسایی اولویت های انتشاراتی دانشگاه و اطاع رسانی دربارۀ آنها

5. بررسی و تصمیم گیری در مورد انتشار آثاری كه از سوی پدید آورندگان ارائه می شود.

6. سفارش تألیف یا ترجمه آثار معتبر به افراد متخصص براساس نیازهای مصوب شورا

7. سیاست گذاری مجّله ها، از جمله:

پایش کیفی مجات• 

انتشار به موقع آنها• 

برنامه ریزی انتشار مجله های جدید به اقتضای گسترش علوم یا زمینه های جدید علمی • 
کشور

بررسی تقاضاهای انتشار مجله های جدید از سوی واحدهای تابعه دانشگاه• 

همکاری با انجمن های علمی برای مشارکت در انتشار مجات علمی-پژوهشی بیشتر • 
)به ویژه در استان ها(

دریافت مجوز انتشار مجات جدید از مراجع ذی صاح• 

بازنگری در نشریات و انطباق آنها با نیازهای دانشگاه • 

تبصره1ـ شورا وظایف خود در زمینه مسائل محتوایی و علمی مجات علمی ـ پژوهشی، 
علمی ـ ترویجی و خبرنامه ها را به هیأت تحریریه آنها واگذار می كند. الزم است آئین نامه تولید، 
آماده سازی و انتشار مجات فوق، با هماهنگی مدیر مسئول، سردبیر و مدیر داخلی مجله به 

تصویب هیأت تحریریه مجات، و سپس به تائید شورای نشر دانشگاه برسد. 

تبصره2ـ از جمله شرایط پذیرش درخواست انتشار مجات جدید تخصصی بودن، مرتبط 
بودن با موضوع تربیت معلم، غیر تکراری بودن و... است.

8. تنظیم و تصویب برگه كتابشناسی و تنظیم شناسنامه كتاب 
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9. تعیین اولویت نوبت چاپ آثار مصوب 

10. پیشنهاد چاپ آثار تصویب شده از طریق مشاركت با صاحب اثر یا ناشران دیگر، با عقد 
قرارداد، با اطاع معاونت توسعه و مدیریت منابع 

11. بررسی عملکرد سالیانه شامل میزان تحقق هدف ها، اجرای برنامه ها و گرفتن بازخورد 
درباره آثار چاپ شده و اعام نظر پیرامون برنامه های آتی

ماده پنج ـ وظیفه های دبیر شورا:

1. اعمال سیاست ها و اجرای مصوبات شورا

2. مدیریت دبیرخانه شورا

با  چاپ  برای  پیشنهادی  آثار  تطابق  بر  مبنی  رئیس(  نایب  رئیس)یا  نظرات  دریافت   .3
سیاست های تعیین شده )ارائه اثر به شورا منوط به هم خوانی آن با فهرست اولویت های نشر 

بود(. خواهد  دانشگاه 

در  می توانند  آیین نامه  این  دو  ماده  اساس  بر  افرادی كه  و سایر  اعضای شورا  از  4. دعوت 
باشند. داشته  شركت  جلسات 

5. تدوین دستور جلسات و صورت مصوبات

6. تهیه پیش نویس برگه كتاب شناسی هر كتاب و كلیات كتابشناسی همه كتاب ها )با هماهنگی 
مؤلف و مترجم(

7. هماهنگی با اداره انتشارات به منظور تهیه گزارش الزم برای تجدید چاپ آثار

8. اباغ تصمیمات و مصوبات شورا به بخش های ذیربط در دانشگاه، اشخاص حقیقی و 
لزوم( نهادهای مربوط)در صورت  و  حقوقی،  مؤلفان،  مترجمان، سازمان ها 

9. تهیه گزارش فعالیت های ساالنه شورا در پایان هر سال و تنظیم برنامه فعالیت های سال بعد 
با همکاری شورا و معاونت توسعه مدیریت دانشگاه

10. پیگیری اجرای تصمیمات و مصوبات شورا و ارائه گزارشی از اجرای مصوبات و بازخورد 
آثار منتشر شده به صورت سه ماهه و ساالنه به شورا

11. تهیه پیش نویس آئین نامه ها و فرم ها جهت تصویب در شورا

12. هماهنگی با پایگاه اطاعرسانی دانشگاه برای قرار دادن محتواهای مورد نیاز در آنجا
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ماده شش ـ وظیفه های دبیرخانه شورا1 

1. برنامه ریزی و اقدام براساس نظرات شورا برای تعیین سیاستها و خط مشی های انتشاراتی 
در سطح دانشگاه

2. هماهنگی با پدیدآورندگان

3. اجرای مصوبات شورا در زمینه داوری آثار

4. هماهنگی و برنامه ریزی برای ویرایش آثار و اعمال اصاحات مورد نظر ویراستار

5. آماده سازی و انتشار آثار از قبیل حروف چینی، نمونه خوانی، صفحه آرایی، طراحی جلد، اخذ 
مجوز، چاپ، توزیع و عقد قرارداد با پدیدآورندگان )متناسب با ضوابط(

ماده هفت ـ شرایط پذیرش و تصویب آثار:

شورا آثاری را بررسی خواهد كرد كه شرایط زیر را دارا باشند: 

1. مشتمل بر محتوای علمی - آموزشی برای دانشجویان )متناسب با عنوان و سرفصل دروس 
دوره های تحصیلی دانشگاه( باشند.

2. مشتمل بر محتوای علمی نظرورزانه در خصوص تربیت معلم و نیازهای استادان دانشگاه 
باشند.

3. مشتمل بر محتوای علمی آموزشی در جهت نیازهای معلمان در رشته و دوره های مختلف 
تحصیلی باشند.

4. مشتمل بر محتوای علمی نظرورزانه برای نظام کان آموزش و پرورش با هدف تاثیرگذاری 
بر منابع انسانی باشند.

5. دیدگاهی نو در عرصه موضوعات مختلف تربیت معلم در بر داشته باشند.

6. دیدگاهی نو در عرصه آموزش و پرورش در بر داشته باشند.

تحلیلی  و  تجربی  توسعه ای،  ابتكاری،  نوآورانه،   كاربردی،  پژوهشی،   جنبه  حتی المقدور   .7
باشند. داشته 

 8. با تکیه بر روش ها و اصول علمی تهیه شده باشند. 

9. با سیاست های كان و برنامه های توسعه آموزش و پرورش مرتبط باشند.

10. محتوای آثار با مأموریت ها و وظایف دانشگاه مرتبط باشد. 
1. وظیفه های دبیرخانۀ شورا، از جمله وظایف سازمانی ادارۀ انتشارات است.
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11. متناسب با رشته های علمی و حوزه تخصصی استادان دانشگاه باشد.

12. نوع اثر مانند تألیف،  ترجمه،  گردآوری و غیره به طور روشن بیان شده باشد.

13. درخواست ها همراه با محتوای پیشنهادی متقاضی باشد )یك نسخه كامل به صورت 
تایپ شده همراه با فایل الکترونیك تحویل داده شده باشد(.

14. در صورتی كه اثر ترجمه ای باشد، متن زبان اصلی نیز همراه نسخه كامل ترجمه شده 
تحویل دبیرخانه شورا شده باشد.

تبصره 1- آن دسته از مؤلفان یا مترجمان كه بخواهند تألیف یا ترجمه كتابی را به دانشگاه 
پیشنهاد كنند باید كاربرگ معرفی اثر )طرحنامۀ مصوب شورا( را تکمیل و ارائه نمایند. در 
صورت ترجمه، حداقل 10 صفحه كامل ترجمه شده از كتاب مورد نظر را جهت بررسی و 
اظهار نظر به شورا عرضه كنند. تأیید و تصویب طرحنامه پیشنهادی به منزله تایید اثر نهایی 

نخواهد بود.

تبصره 2- شورا برای آثار سفارشی )اعم از تألیف یا ترجمه(، ناظر علمی تعیین خواهد كرد. 

ماده هشت ـ زمینه های نشر:

1. محتوای آموزشی و کمک آموزشی برحسب جدول دروس تربیت معلم )پاسخگویی به نیاز 
دانشجو معلمان(

2. منابع آموزشی مورد نیاز معلمان در رشته های مختلف

3. منابع مربوط به تحول و نوآوری در تربیت معلم و توانمند سازی معلمان

4. منابع مربوط به آموزش رشته های علمی در موضوعات مختلف )با تکیه بر آموزش در 
تربیت معلم و دانشگاه(

5. منابع مربوط به اصول و مبانی تربیت معلم اسامی

6. منابع مربوط به تاریخ و فلسفه تربیت معلم

7. منابع مربوط به مدیریت و رهبری آموزشی)با تکیه بر تربیت معلم(.

8. منابع مربوط به تربیت معلم تطبیقی و کاربردی

9. منابع مربوط به آینده پژوهی و بهگزینی در تربیت معلم و توانمندسازی منابع انسانی

10. منابع مربوط به برنامه درسی تربیت معلم

11. منابع مربوط به استانداردسازی دانشگاه فرهنگیان
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12. منابع مربوط به توانمند سازی نیروی انسانی)با تکیه برآموزش و پرورش(

13. تجربه های بومی و جهانی در عرصه تربیت معلم

14. منابع مربوط به کارورزی و تمرین معلمی

15. محتواهای مربوط به حوزه روش ها، رویکردها،  تحوالت در برنامه ها و آموزش  دوره های 
مختلف تحصیلی

16. شرح تجربه های خاص علمی-آموزشی

17. مطالعات تطبیقی، نقد و بررسی نظام های آموزشی

18. معرفی سازمان های علمی-آموزشی در حوزه آموزش و پرورش 

19. شیوه های نوین آموزش

20. سایر موضوعات با پیشنهاد و تصویب شورای تخصصی نشر

تبصره 1- آثار زیر در اولویت چاپ قرار می گیرد:

پیشــنهادهای اعضای هیات علمی و مدرســان دانشــگاه فرهنگیان )و همچنین پیشــنهادهای • 
مشــترک اعضــای هیــات علمــی و مدرســان دانشــگاه فرهنگیــان بــا اعضــای هیــات علمــی 

ســایر دانشــگاه ها( 

آثار اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه همرا با دانشجومعلمان • 

ــن •  ــودن و گســترش و توســعه در بی ــه ب ــه صرف ــه مقــرون ب ــا توجــه ب ــال ب کتاب هــای دیجیت
دانشــجو معلمــان

ماده نه ـ سطوح آثار منتشره:

ــا درجه بنــدی علمــی  ــر اســاس اولویت هــای موجــود ب ــان را ب دانشــگاه درخواســت های متقاضی
در دو ســطح علمی-تخصصــی و علمی-ترویجــی دریافــت و منتشــر می ســازد. در گــروه 
علمی-تخصصــی آثــار نظرورزانــه و همچنیــن مرتبــط بــا نیازهــای اســتادان مراکــز آموزشــی و 
ــرد. در گــروه  ــرار می گی ــورد توجــه ق ــری، م ــر سیاســت گذاری و تصمیم گی ــم ناظــر ب ــد عل تولی
ــار کمــک  ــان و آث ــای دانشــجومعلمان، معلم ــا نیازه ــط ب ــردی مرتب ــار کارب علمی-ترویجــی آث

ــود. آموزشــی در اولویــت خواهــد ب

ماده ده ـ مخاطبان آثار

1. دانشجومعلمان و معلمان دانشجو
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2. پژوهشگران، اعضای هیأت های علمی و دیگر صاحب نظران در حوزه تربیت معلم

3. سیاست گذاران، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران عالی آموزش و پرورش

4. مدیران آموزشی، دبیران، آموزگاران، معلمان و مربیان

5. دانش آموزان و والدین

ماده یازده ـ ضوابط بررسی آثار:

1. شورا هر اثر را به دو داور متخصص جهت ارزیابی ارجاع می كند. تأیید یا رد اثر مبتنی بر 
بررسی اولیه اثر در شورا یا دست کم نظرات دو داور تعیین شدۀ شورا خواهد بود. در صورت 
وجود تفاوت در نظرات دو داور )یکی رد و دیگری تأیید کند(، اثر به داور سوم واگذار 

خواهد شد. نظر داور سوم ماک پذیرش یا رد اثر خواهد بود.

2. در صورت لزوم، شورا پیش از ارزیابی آثار، آنها را در اختیار داور تشخیصی قرار میدهد. 

تبصــره 1- حــد نصــاب نمــره ارزشــیابی هــر اثــر بــرای انتشــار، 75 درصــد از كل نمــره و کمتــر 
از 50 درصــد بــه منزلــۀ عــدم تأییــد انتشــار خواهــد بــود.

3. داوری درباره آثار رسیده براساس ماك ها و ضوابطی است كه به تصویب شورا می رسد و 
این ضوابط در فرم خاصی درج می شود. هر داور موظف است نتیجه بررسی های خود را در 

فرم های ارزیابی ثبت و ظرف حداكثر 30 روز به دبیرخانه شورا ارسال كند.

4. شورا موظف است نتیجه قطعی در مورد چاپ یا عدم چاپ هر اثر را حداكثر ظرف دو ماه 
از تاریخ دریافت به صاحب اثر اطاع دهد.

ماده دوازده ـ مراحل بررسی و چاپ کتاب 

مراحل بررسی و پذیرش کتاب جهت چاپ توسط دانشگاه، به شرح زیر است:

1. تکمیل طرحنامۀ تألیف/ترجمه کتاب توسط صاحب اثر

2. ارسال فایل الکترونیکی طرحنامه و اثر مربوط برای معاونت پژوهشی )و در استان ها برای 
مدیر امور پردیس های استان جهت ارائه اثر در شورای پژوهشی استان(

3. بررسی اثر  

4. دریافت مجوز آماده سازی و چاپ اثر )در صورت تأیید(
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5. ویراستاری علمی و ادبی

اثر )تصحیح، صفحه آرایی، طراحی جلد و...( )کتاب های مصوب  آماده سازی و چاپ   .6
استانها با هماهنگی اداره کل نشر دانشگاه(

تبصــره1: تجدیــد چــاپ کتــاب منتشــر شــده بــا تأییــد صاحــب اثــر و شــورای مربــوط و نیــز بــا 
رعایــت مقــررات و صرفــه و صــاح دانشــگاه بامانــع اســت. 

تبصره2:  کلیۀ آثار با نشانه، نام و شابک دانشگاه فرهنگیان چاپ می شود .

ــر  ــگاه را ب ــار دانش ــار آث ــر انتش ــارت ب ــی نظ ــگاه مســؤولیت اصل ــر دانش ــره3: اداره کل نش تبص
ــت   ــزی جه ــازمان مرک ــه س ــی ب ــراد حقیق ــتان ها و اف ــت اس ــه مدیری ــاری را ک ــده دارد و آث عه

انتشــار تحویــل می دهنــد در فراینــد بررســی شــورای نشــر قــرار می دهــد .

ــوان  ــه عن ــن درســی )ب ــا عناوی ــط ب ــار مرتب ــی آث ــب نهای تبصــره4: مســؤولیت بررســی و تصوی
ــود. ــر  عهــدۀ شــورای نشــر خواهــد ب ــاب درســی( ب کت

ماده سیزه ـ حقوق مادی و معنوی مترتب بر تولید و انتشار آثار

رعایــت حقــوق مــادی و معنــوی صاحبــان آثــار و دانشــگاه، حق الزحمــه داوری، فــروش، نــوع 
ــانی علمــی(  ــر و اطاع رس ــگاه )اداره کل نش ــوب دانش ــا مقــررات مص ــرارداد و... مطابــق ب ق

خواهــد بــود. 

ماده چهارده ـ سطوح حمایت از پدیدآورندگان آثار علمی دانشگاه فرهنگیان
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* * * * * ــا  ــد ی ــاز 75 درص ــن امتی ــب میانگی - کس
باالتــر داوری

- عضــو هیــأت علمــی بــودن پدیــدآور/ 
فرهنگیــان  دانشــگاه  در  پدیدآورنــدگان 
ــر  ــرای غی ــد اثر)ب ــودن تولی ــا سفارشــی ب ی

دانشــگاه(  همــکاران 

از حوزه هــای  یکــی  در  داشــتن  قــرار   -
دانشــگاه  نشــر  موضوعــی مصــوب 

- تصنیفی/ تألیفی بودن اثر

1

نوع حمایت

ویژگی های آثار
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توضیحات:

• حوزه هــای موضوعــی نشــر دانشــگاه شــامل دانــِش آمــوزِش محتــوا)pck(، تربیــت معلــم، کتاب هــای درســی 
مبتنــی بــر ســر فصــل مصــوب دانشــگاه و نیــز تعلیــم و تربیــت اســامی اســت.

• مراد از "پدیدآورندگان"، مصنفان، مؤلفان، مترجمان، گردآورندگان و هنرمندان است. 

ــه توســط  ــاری ک ــز آث ــه صــورت مشــترک و نی ــارات دانشــگاه و ســایر ناشــران ب ــار منتشــره توســط انتش • آث
ــأت علمــی دانشــگاه  ــدگان آن عضــو هی ــد شــده باشــد و       یــک نفــر از پدیدآورن ــدگان تولی گروهــی از پدیدآورن

فرهنگیــان باشــد، در طبقه بندی هــای فــوق قــرار می گیــرد.

• جزئیات نحوۀ حمایت از آثار، تابع ضوابط مصوب در شیوه نامۀ شورای نشر است.

ــوع  ــق ن ــن دقی ــذا تعیی ــت؛ ل ــده اس ــی ش ــری پیش بین ــورت حداکث ــوق به ص ــدول ف ــت در ج ــطوح حمای • س
ــات شــورای نشــر اســت. ــع تصمیم ــت تاب حمای

• در مــوارد خــاص، و بــا تشــخیص شــورای نشــر، آثــار غیــر سفارشــی اعضــای هیــأت علمــی ســایر دانشــگاه ها 
در زمــرۀ آثــار سفارشــی بــه حســاب می آیــد. 

• آثــاری مــورد حمایــت قــرار می گیرنــد کــه از انتشــار اولیــه، تجدیــد چــاپ یــا آخریــن ویرایــش آن هــا بیــش 
از ســه ســال نگذشــته باشــد. 

* * * * * - کسب میانگین امتیاز 75 درصد 
یا باالتر در داوری

- عضو هیأت علمی بودن پدید آور/ 
پدیدآورندگان در دانشگاه فرهنگیان 

- منبع تکمیلی و کمک آموزشی 
بودن برای درس های تخصصی 

دانشگاه

- تألیفی / ترجمه ای بودن اثر

2

* * * بــودن  علمــی  هیــأت  عضــو   -
پدیــدآور / پدیدآورنــدگان در دانشــگاه 

ن  فرهنگیــا

ــی موضوعــی و کمــک  ــع تکمیل - منب
هــای  درس  بــرای  بــودن  آموزشــی 
گــردآوری  یــا  دانشــگاه  تخصصــی 

بــودن

نــام دانشــگاه فرهنگیــان  - داشــتن 
بــه عنــوان مؤسســه محــل خدمــت 
پدیــدآور/ پدیدآورنــدگان در شناســنامه 

اثــر 

- معتبر بودن ناشر 

3
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طرح نامه تألیف/ترجمه کتاب

 1- مشخصات اثر: 

نام اثر ...........................................................................................................

تألیف و ترجمه        گردآوری ترجمه            نوع اثر: تألیف 

مشخصات نسخه زبان اصلی )ویژه آثار ترجمه ای(:

عنوان: ............................................... زبان:...................................................... 

نویسنده یا ویراستار اصلی: ...................... ناشر: ......................................................

نوبت انتشار: ....................................... تاریخ نشر: ..............................................

نشانی ناشر: .....................................................................................................

2. مشخصات مؤلف/مترجم/گردآورنده/....:

نام و نام خانوادگی:....................................................................................

4ـ جنس:      مرد    زن سن: ..........   

شغل ........................................    

مدرك تحصیلی، رشته تحصیلی و محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی:

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

نشانی محل كار: ................................................................................................

نشانی منزل:  ...................................................................................................

تلفن:                                   تلفن همراه:                           پست الکترونیکی:  
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3ـ فهرست مهمترین آثاری كه توسط مولف/مترجم/... به چاپ رسیده اند:

ف
دی

تعداد همکارانعنوانر
صفحات

نام ناشر )یا مخاطبان
نشریه(

تاریخ 
انتشار

تألیف/ 
ترجمه

تعداد 
مجلدات

توضیحات

4ـ مختصری از فعالیت ها و سوابق پژوهشی مؤلف/مترجم/....:
.......................................................................................................................... 
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. بیان موضوع و توجیه منطقی طرح  در حدود 200 كلمه:
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

6. اهداف تألیف/ترجمه/....:
• 	

• 	

• 	

• و.... 	

7. ضرورت هــای تألیف/ترجمــه )بایســتگی ها و نیازهــای ناشــی از کاســتی ها، ناراســتی ها و 
ــد(: ــه می کن ــم را توجی ــه مؤلف/مترج ــالت ک معض

.....................................................................................................................
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ــه/....: ــای تألیف/ترجم 8- نوآوری ه

• 	

• 	

• 	

• 	

• و......... 	

9- آیا این اثر تاكنون در جایی به صورت كلی یا جزیی منتشر شده است؟ 
.....................................................................................................................
....................................................................................................................

10ـ آیــا بــرای پدیــدآوری )یــا ترجمــه( بخــش یــا بخش هایــی از اثــر حاضــر افــراد یــا مؤسســاتی 
)خصوصــی یــا دولتــی( از شــما حمایــت مالــی بــه عمــل آورده انــد؟ لطفــًا توضیــح دهیــد؟ 

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

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

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

11ـ مخاطبان اثر: 

دانشجویان 

پژوهشگران، اعضای هیأت های علمی و دیگر صاحب نظران 

سیاست گذاران، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران عالی آموزش و پرورش 

مدیران آموزشی، دبیران، آموزگاران، معلمان و مربیان 

دانش آموزان و والدین 

ــد(: ......................................................................... ــح دهی ــًا توضی ــایر  )لطف س

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

12ـ معرفــی موضــوع اثــر و ذكــر تفصیلــی ســرفصل ها: )بــا ذکــر حجــم تقریبــی هــر بخــش و 
فصــل(:    ..................................................................................................
................................................................................................................
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13ـ لطفًا آثار مشابه با اثر پیشنهادی خود را نام ببرید: 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

14ـ مزیت های اثر شما در مقایسه با آثار مشابه كدامند؟ 

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

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

.....................................................................................................................
15ـ انگیزه شما از پدیدآوری )یا ترجمه( اثر و نیز اهداف و اهمیت اثر چیست؟ 

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

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

....................................................................................................................
ــح،  ــًا ضمــن توضی ــط اســت؟ لطف ــا اهــداف و مأموریت هــای دانشــگاه1 مرتب ــر شــما ب ــا اث 16ـ آی

دالیــل خــود را بیــان فرمائیــد. 

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

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

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

17ـ فهرست اولیه منابع و مآخذ: )ویژۀ آثار تألیفی(

آیاپیشترمطالعهشدهاست؟

خیربلیناشرمترجمنویسندهعنوان)كتابـمقاله(ردیف

1. اهــداف دانشــگاه فرهنگیــان عبارتنــد از: الــف. تأمیــن و تربیــت معلمــان، مدیــران، مربیــان، كاركنــان و پژوهشــگرانی مؤمــن و متعهــد، 
ــد در  ــد و توانمن ــانی، كارآم ــای واالی انس ــی و ارزش ه ــل اخاق ــی، دارای فضائ ــای اســامی و انقاب ــی و ارزش ه ــی دین ــه مبان ــد ب معتق
طــراز جمهــوری اســامی ب. تربیــت، توانمندســازی و ارتقــای شایســتگی های عمومــی، تخصصــی و حرفــه ای منابــع انســانی بــا تأكیــد 
بــر پــرورش انســان های متقــی، كارآفریــن، خودبــاور، خــاق و توانــا در تولیــد علــم، فنــاوری و نــوآوری، متناســب بــا مبانــی و ارزش هــای 
ــم،  ــد عل ــن و مشــاركت در نهضــت تولی ــم و دی ــق عل ــرورش در تلفی اســامی و نیازهــای جامعــه پ. تســهیل فعالیت هــای آموزشــی و پ
ــامی و  ــارف اس ــی و مع ــر مبان ــی ب ــرورش مبتن ــوزش و پ ــاز آم ــی موردنی ــی و تربیت ــوای آموزش ــی در محت ــدات علم ــهم تولی ــش س افزای
نیازهــای ملــی و كاربــردی كــردن دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی ازطریــق تعامــل پویــا و ســازنده بــا حوزه هــای علمیــه و مراكــز علمــی و 
پژوهشــی داخلــی، منطقــه ای و بین المللــی ت. ایجــاد تحــول و نــوآوری در نظــام تربیــت معلــم كشــور و تغییــر، اصــاح و ارتقــای روش هــا 
و برنامه هــای آموزشــی و پژوهشــی تربیــت معلــم، براســاس مبانــی اســامی و آخریــن تحــوالت علمــی و بهره منــدی از فناوری هــای نویــن 
جهــت تحقــق اهــداف تعلیــم و تربیــت اســامی ث. توســعه زمینــه پژوهندگــی و تقویــت روحیــه پژوهشــی و گســترش دانــش، بینــش و 
ــی و آمــوزش و  ــوم تربیت ــم و تحــوالت علمــی در حــوزه عل ــت معل ــع انســانی و رصــد كــردن تحــوالت نظام هــای تربی مهارت هــای مناب

پــرورش
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18- روش تألیف/ترجمه/....: 

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

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

............................................................................................
19- مدت تألیف/ترجمه/....:   

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

............................................................................................
20-مراحل و زمان بندی تألیف/ترجمه/....:

مدت زمان الزمعنوان فعالیت

جمع

21-برآورد هزینه های تألیف/ترجمه/.....:

هزینه هر واحدتعدادنوع هزینه

)به ریال(

جمع كل هزینه

 )به ریال(

22ـ پیشنهاد نحوه واگذاری حقوق مادی اثر به ناشر: 

فروش قطعی و دائمی               فروش درصدی   

تاریخ تكمیل 

محل امضاء 
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لطفــًا نظــرات خــود را دربــاره كتــاب  پیوســت بــا عنــوان .............  بــر اســاس مــاك هــای زیراعــام 

فرماییــد:

ردیف
مالكهای ارزیابی

امتیاز كلضریبنمره

43210

1
موضوع كتاب با نیازها و مسایل اصلی 

دانشگاه مرتبط است 
3

2
میان عنوان کتاب و محتوای آن تناسب 

منطقی وجود دارد.
1

3
ساختار اثر دارای انسجام و یکپارچگی 

منطقی و سازمان مناسب است.
3

4
متن كتاب دیدگاههای نوین و به روز در 

اختیار مخاطب قرار می دهد 
2

51متن كتاب دارای مباحث نظری و پژوهشی مناسبی است.

6
از منابع معتبر و جدید  در صورت لزوم 

استفاده شده است.
2

7
ماخذها، منابع و مراجع مورد استفاده در  
متن اثر ذكر شده و شیوه استناد به منابع 

به خوبی انجام شده است.
1

8
اصول نگارش و ویرایش علمی در تالیف 
كتاب رعایت شده است )ساختاری، فنی 

، علمی  و ادبی(. 
3

9
متن اثر پاسخگوی نیازهای مخاطبان 

است.
2

1متن اثر روان ، رسا و قابل فهم است.10

1حجم كتاب مناسب است.11

12
كتاب برای مطالعات بعدی رغبت انگیز 

است و عواطف را برمی انگیزاند.
1

13
محتوای اثر با ماموریتهای دانشگاه و 

سیاستهای آن مرتبط  و همخوان است. 
1

كاربرگ ارزشیابی كتاب   تألیفی
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14
متن كتاب دارای حسن تالیف )هنری – 

كیفی( است و در آن از مکرر گویی پرهیز 
شده است. 

2

1متن كتاب دارای نوآوری در تالیف است. 15
      

                                                                                          حداكثر امتیاز قابل اكتساب   

                                                       جمع امتیازات مکتسبه:

الف– آیا اثر یا آثار چاپ شده ای را می شناسید كه از نظر موضوع با این اثر مشابه باشند؟
      بلی                        خیر 

در صورتیکه پاسخ مثبت است لطفًا نام ببرید؟...................................................................

ب-  به نظر جنابعالی این كتاب :

1- قابل چاپ است )نمره ارزیابی  بین 100 -  75 درصد نمره ارزیابی(                         2- قابل چاپ نیست) نمره ارزیابی  كمتر از 50(                          

3- نیازمند اصاح است) نمره ارزیابی بین 74 – 50 (

پ- به نظر جنابعالی، مخاطبان اصلی این كتاب چه كسانی می توانند باشند؟ 

1. سیاست گذاران، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران عالی آموزش و پرورش   

2. مدیران آموزشی، دبیران، آموزگاران، معلمان و مربیان   

3. دانشجومعلمان و معلمان دانشجو   

4. پژوهشگران، اعضای هیأت های علمی و دیگر صاحب نظران     

5. دانش آموزان   

6. والدین دانش آموزان   

100
حد نصاب: برای تعیین تكلیف در خصوص اثر به 

شرح زیر عمل می شود:

• اثری كه بین 75 تا  100 امتیاز  كسب كرده 	
باشد، اولویت چاپ خواهد داشت .  

• اثری كه كمتر از 45  امتیاز  كسب كرده باشد، 	
اولویت چاپ نخواهد داشت. 
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ت.  در صورتی كه نظرات دیگری در خصوص این كتاب دارید ، در کادر ذیل مرقوم فرمایید:

 -1

 -2

  -3

نام و نام خانوادگی ارزیاب:......................           

شماره حساب ارزیاب: .......................................................................................  

 نزد بانك تجارت شعبه: ..........................................             كد بانك: .......................

تاریخ ارزیابی : ............................              محل امضای ارزیاب :.................................                   

شماره تلفن تماس جهت هماهنگی :  87751280

ث- در صورتی¬كه  كتاب به اصاح نیاز دارد ، لطفًا نظرات اصاحی خود را مرقوم فرمایید: 

 -1

 -2

  -3
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لطفًا نظرات خود را درباره کتاب پیوست با عنوان................  بر اساس ماك های زیراعام فرمایید:

ردیف
ماكهای ارزیابی

امتیاز كلضریبنمره

43210

 ساختار اثر دارای انسجام و یکپارچگی 1
1منطقی و مناسب است.

 اثر از نظر موضوع منحصر به فرد یا فاقد 2
2آثار  مشابه است.

متن کتاب در مقایسه با آثار مشابه بهتر و 3
1کاملتر است.

مترجم در انتقال مطالب کتاب اصلی به 4
1اصل امانتداری وفادار است.

5
اثر پیشنهادی از پیش توسط مترجم دیگر 

ترجمه نشده است و یا ترجمه های موجود 
دارای اشکاالت فراوانی هستند.

1

اثر دیدگاههای نوین و به روز در اختیار 6
2خوانندگان قرار می دهد. 

مباحث اثر پیشنهادی دارای پشتوانه 7
1پژوهشی  است.

اثر دارای پیشنهادهای قابل اجرا  و 8
1اثربخش است.

ترجمه اثر از دقت و صحت الزم برخوردار 9
2است.

ترجمه اثر برمبنای اصول نگارش و 10
1ویرایش علمی و ادبی است. 

11
در ترجمه لغات و اصطاحات تخصصی 

از معادل های دقیق زبان فارسی معیار 
استفاده شده است.

1

1ترجمه اثر روان ، رسا و قابل فهم است.12

موارد نامفهوم، نادرست، مغشوش یا 13
1بی معنا در متن ترجمه مشاهده نمی شود.

كاربرگ ارزشیابی كتاب ترجمه شده
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اصل یکدستی واژگان در برابر اصطاحات 14
1تخصصی رعایت شده است.

درک مترجم از متن اصلی صحیح و کامل 15
1است.

1حجم اثر مناسب است.16

اثر رغبت و عواطف خوانندگان را برای 17
1مطالعات بعدی  برمی انگیزاند.

محتوای اثر با اهداف دانشگاه مرتبط 18
1است.

موضوع اثر با نیازها و مسائل اصلی تعلیم 19
1و تربیت مرتبط است.

1اثر پاسخگوی نیازهای خوانندگان است.20

21
منابع و مراجع مورد استفاده در  متن اثر 

ذكر شده و از شیوه صحیح ماخذنویسی به 
خوبی استفاده شده است.

1

در تالیف اثر از منابع معتبر و نو استفاده 22
1شده است.

 

حداكثر امتیاز قابل اكتساب:         جمع امتیازات كسب شده:                 

ــر مشــابه  ــن اث ــا ای ــار چــاپ شــده ای را می شناســید كــه از نظــر موضــوع ب ــا آث ــر ی ــا اث ــف. آی ال
باشــند؟

      بلی                        خیر 

در صورتی كه پاسخ مثبت است لطفًا نام ببرید؟............................................

ب-  به نظر جنابعالی این كتاب :

1- قابل چاپ است )نمره ارزیابی  بین 100 -  75 درصد نمره ارزیابی(                   2- قابل چاپ نیست) نمره 

ارزیابی  كمتر از 50(                          3- نیازمند اصالح است) نمره ارزیابی بین 74 – 50 (

پ. به نظر جنابعالی، مخاطبان اصلی این كتاب چه كسانی می توانند باشند؟ 

1. سیاست گذاران، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران عالی آموزش و پرورش

2. مدیران آموزشی، دبیران، آموزگاران، معلمان و مربیان

100
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3. دانشجومعلمان و معلمان دانشجو

4. پژوهشگران، اعضای هیأت های علمی و دیگر صاحب نظران 

5. دانش آموزان

6. والدین دانش آموزان

ج. در مجموع اثر را چگونه ارزیابی می نمایید: 

عالی            بسیار خوب          خوب             ضعیف               بسیار ضعیف

نام و نام خانوادگی ارزیاب:................ شماره حساب ارزیاب:.....................................  
نزد بانك تجارت شعبه: .............................       كد بانك: ..................................... 

تاریخ ارزیابی : .................................. محل امضای ارزیاب :.................................                 

شماره تلفن تماس جهت هماهنگی :  87751280

ث.در صورتی كه  كتاب به اصاح نیاز دارد ، لطفًا نظرات اصاحی خود را مرقوم فرمایید: 

 -1

 -2

  -3

ت.در صورتی كه  كتاب به اصاح نیاز دارد ، لطفًا نظرات اصاحی خود را مرقوم فرمایید: 

 -1

 -2

  -3
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لطفًا نظرات خود را درباره طرح  پیوست با عنوان ...............  بر اساس ماك های زیراعام فرمائید:

1. آیا اثر یا آثار چاپ شده ای را می شناسید كه از نظر موضوع با این اثر مشابه باشند؟

      بلی                        خیر 

در صورتی كه پاسخ مثبت است در جدول معرفی نمایید.

نویسنده/ گردآورنده / عنوان
ویراستار

نوبت چاپسال نشرناشرمحل نشرمترجم

2. با توجه به منابع موجود، تألیف این كتاب تا چه حد ضرورت دارد؟ 
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

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

بــه  نســبت  را  طــرح حاضــر  دیگــر، كیفیــت  )تألیفاتــی(  تألیفــی  وجــود  در صــورت   .  3
میکنیــد؟  ارزیابــی  چگونــه  قبلــی  تألیف)تألیفــات( 

كاربرگ ارزشیابی طرح نامه تألیف كتاب
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عالی    بسیار خوب      خوب       متوسط       ضعیف

توضیح:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

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

4. در صورتی كه تألیف كتاب را مناسب نمی دانید، دالیل عدم مقبولیت را بیان فرمایید:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

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

ــر  ــه ســؤاالت جــدول زی ــد، لطفــًا ب ــاب  را مناســب می دانی 5. فقــط در صورتــی كــه تألیــف كت
پاســخ دهیــد:

ردیف
ماكهای ارزیابی

امتیاز كلضریبنمره

43210

1
عنوان اثر و سرفصل های درج شده آن 

روان ، رسا و قابل فهم است.
1

2
سرفصل های پیشنهادی برای متن اثر 

منطقی و دارای پشتوانه پژوهشی  است.
2

3
سرفصل های پیشنهادی برای متن اثر 

كامل و جامع است.
2

4
سرفصل های ارائه شده  با عنوان اثر 

مرتبط است.
1
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5
موضوع اثر با نیازها و مسائل اصلی 

آموزش و پرورش  مرتبط است.
1

6
محتوای کتاب پیشنهادی دربرگیرندۀ 

مباحث نظری و پژوهشی مناسب است.
1

7
در صورت لزوم از منابع معتبر و جدید 

استفاده میشود.
1

8
 اثر از نظر موضوع منحصر به فرد یا 

فاقد آثار  مشابه است.
1

9
استناد و ارجاع به منابع با دقت و 

درستی انجام میشود.
1

10
اثر می تواند از آثار پرخواننده  در زمینه 

مسائل آموزش و پرورش باشد.
2

11
محتوای اثر با اهداف دانشگاه مرتبط 

است.
4

12
اثر مفاهیم نوین و  روزآمد در اختیار 

خوانندگان قرار خواهد داد.
2

13
اثر، قابل تالیف و تدوین در حجمی 

مناسب است.
1

14
اثر رغبت و عواطف خوانندگان را برای 

مطالعات بعدی برخواهد  انگیخت.
1

15
اثر پاسخگوی نیازهای خوانندگان 

خواهد بود.
2

16

ساختار پیشنهادی برای اثر دارای 

انسجام و یکپارچگی منطقی و مناسب 

ست.

2

حداكثر امتیاز قابل اكتساب:                                جمع امتیازات كسب شده: 

6. به نظر جنابعالی، مخاطبان اصلی این كتاب چه كسانی می توانند باشند؟ 

1. سیاست گذاران، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران عالی آموزش و پرورش
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2. مدیران آموزشی، دبیران، آموزگاران، معلمان و مربیان

3. دانشجومعلمان و معلمان دانشجو

4. پژوهشگران، اعضای هیأت های علمی و دیگر صاحب نظران 

5. دانشآموزان

6. والدین  دانشآموزان
 

7- در مجموع طرح را چگونه ارزیابی می نمایید:

 عالی            بسیار خوب          خوب             ضعیف               بسیار ضعیف

8-  در صورتی كه نظرات دیگری دربارۀ این كتاب دارید، مرقوم فرمایید:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

نام و نام خانوادگی ارزیاب:.....................تاریخ ارزیابی : ....................................... 

شماره حساب ارزیاب: ..........................  نزد بانك تجارت شعبه: ...........................       

كد بانك: ..................................... محل امضای ارزیاب :.................................                   

شماره تلفن تماس جهت هماهنگی :  87751280

  

كاربرگ ارزشیابی طرح نامه ترجمۀ كتاب
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كاربرگ ارزشیابی طرح نامه ترجمه كتاب

لطفًا نظرات خود را دربارۀ طرح  پیوست با عنوان......... بر اساس ماك های زیراعام فرمایید:

1. آیا اثر یا آثار چاپ شده ای را می شناسید كه از نظر موضوع با این اثر مشابه باشند؟

      بلی                        خیر 

در صورتی كه پاسخ مثبت است در جدول معرفی نمایید.

نویسنده/ گردآورنده / عنوان
ویراستار

نوبت چاپسال نشرناشرمحل نشرمترجم

2. با توجه به منابع موجود، ترجمۀ این كتاب تا چه حد ضرورت دارد؟ 
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

........................................................................................................................
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3 . در صــورت وجــود ترجمۀ)ترجمه هــای( دیگــری از اثــر، كیفیــت ترجمــۀ حاضــر را نســبت 
بــه ترجمــۀ )ترجمه هــای( قبلــی چگونــه ارزیابــی میکنیــد؟ 

عالی  بسیار خوب خوب متوسط ضعیف

توضیح:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

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

4. در صورتی كه ترجمۀ كتاب را مناسب نمی دانید، دالیل عدم مقبولیت را بیان فرمایید:
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

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

ــر  ــه ســؤاالت جــدول زی ــًا ب ــد، لطف ــاب را مناســب می دانی ــی كــه ترجمــۀ كت 5. فقــط در صورت
پاســخ دهیــد:

ردیف
ماكهای ارزیابی

امتیاز كلضریبنمره

43210

1
ساختار اثر دارای انسجام و 

یکپارچگی منطقی و مناسب است.
2

2
 اثر از نظر موضوع منحصر به فرد یا 

فاقد آثار مشابه است.
1

3
متن کتاب در مقایسه با آثار مشابه 

کاملتر است.
1
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4
اثر دیدگاه های نوین و به روز در اختیار 

خوانندگان قرار می دهد. 
2

5
مباحث اثر پیشنهادی دارای پشتوانه 

پژوهشی  است.
1

6
اثر دارای پیشنهادهای قابل اجرا  و 

اثربخش است.
1

7
ترجمه اثر از دقت و صحت الزم 

برخوردار است.
2

9

اثر پیشنهادی از پیش توسط مترجم 

دیگر ترجمه نشده است و یا 

ترجمه های موجود دارای اشکاالت 

فراوانی هستند.

1

10
ترجمه اثر برمبنای اصول نگارش و 

ویرایش علمی و ادبی است. 
1

11

در ترجمه لغات و اصطاحات 

تخصصی از معادل های دقیق زبان 

فارسی معیار استفاده شده است.

1

12
ترجمه اثر روان ، رسا و قابل فهم 

است.
1

13

موارد نامفهوم، نادرست، مغشوش 

و یا بیمعنا در متن ترجمه مشاهده 

نمی شود.

1

14

اصل یکدستی واژگان در برابر 

اصطاحات تخصصی رعایت شده 

است.

1

15
درک مترجم از متن اصلی صحیح و 

کامل است.
1

1حجم اثر مناسب است.16

17
اثر رغبت و عواطف خوانندگان را 

برای مطالعات بعدی  برمی انگیزاند.
1

18
محتوای اثر با اهداف دانشگاه مرتبط 

است.
1
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19
موضوع اثر با نیازها و مسائل اصلی 

آموزش و پرورش مرتبط است.
1

20
اثر می تواند از آثار پرخواننده  در زمینه 

مسائل آموزش و پرورش باشد.
1

21
اثر پاسخگوی نیازهای خوانندگان 

است.
1

22

منابع و مراجع مورد استفاده در  

متن اثر ذكر شده و از شیوه صحیح 

ماخذنویسی به خوبی استفاده شده 

است.

1

23
در تالیف اثر از منابع معتبر  نو 

استفاده شده است.
1

حداكثر امتیاز قابل اكتساب:                           جمع امتیازات كسب شده: 

6. به نظر جنابعالی، مخاطبان اصلی این كتاب چه كسانی می توانند باشند؟ 

1. سیاست گذاران، برنامه ریزان، تصمیم گیران و مدیران عالی آموزش و پرورش

2. مدیران آموزشی، دبیران، آموزگاران، معلمان و مربیان

3. دانشجومعلمان و معلمان دانشجو

4. پژوهشگران، اعضای هیأت های علمی و دیگر صاحب نظران 

5. دانش آموزان

6. والدین دانش آموزان

7- در مجموع طرح را چگونه ارزیابی می نمایید: 

عالی            بسیار خوب          خوب             ضعیف               بسیار ضعیف

8-  در صورتی كه نظرات دیگری دربارۀ این كتاب دارید، مرقوم فرمایید:
نام و نام خانوادگی ارزیاب:................ تاریخ ارزیابی : ................................... 
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شماره حساب ارزیاب: ...........................   نزد بانك تجارت شعبه: ..................

كد بانك: ............................... محل امضای ارزیاب :.................................                   

شماره تلفن تماس جهت هماهنگی :  87751280

ایــن شــیوه نامه در تاریــخ 1395/3/18 توســط شــورای پژوهــش و فنــاوری دانشــگاه فرهنگیــان 
جهــت اجــرای یــک ســاله تصویــب شــد.  
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شیوه  نامه انتشار مجله های علمی دانشگاه

مقدمه

براســاس بنــد 9 مــاده 3 اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان1، و در راســتای تحــرک بخشــی علمــی- 
پژوهشــی و تولیــد علــم نافــع مــورد نیــاز آمــوزش، مجله هــای علمــی در دانشــگاه فرهنگیــان منتشــر 

می گردنــد

مادۀ 1. اهداف انتشار مجله ها:

رشته های  آموزش  حوزه  در  دانش  مرزهای  و گسترش  علمی  نوین  یافته های  انتشار  الف. 
معلم تربیت  و  موضوعی 

ب. ارتقای سطح دانش پژوهشگران، استادان، دانشجویان و دیگر مخاطبان

پ. برقراری وگسترش ارتباط میان نویسندگان، پژوهشگران، نهادهای علمی داخلی و بین المللی

ت. ارتقای جایگاه علمی دانشگاه

د.تحرک بخشی علمی - پژوهشی در سطح دانشگاه

مادۀ 2. سطوح مجله ها

عمومی تر  زبان  به  آنها  مقاله های  که  می گردد  اطاق  نشریاتی  به  تخصصی:  علمی-  الف. 
نوشته شده و در پی ایجاد عاقه و حساسیت به موضوع محوری هر مجله و دانش افزایی 

است.  مخاطبان 

ب. علمی-ترویجی: به نشریاتی اطاق می گردد که مقاله های تخصصی آنها به معرفی، ترویج 
و بسط آگاهی های علمی در جامعه علمی مربوط می پردازد و سطح آگاهی و دانش را ارتقا 
می بخشد و مخاطبان را با مفاهیم و یافته های جدید علمی آشنا می سازد تا دانش بشری را اشاعه 

و نگرش عالمانه به جهان پیرامونی را تقویت کند2.

1.براســاس بنــد 9 مــاده 3 اساســنامه دانشــگاه، یکــی از وظایــف و اختیــارات دانشــگاه عبارتســت از: انتشــار مجلــه، كتــاب علمــی، جــزوه آموزشــی، تولیــد 
ــق ضوابــط و مقــررات مربــوط. ــا اهــداف دانشــگاه طب ــه ای متناســب ب نرم افــزار و برنامه هــای رایان

2. آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور1390/11/8
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ــای  ــه یافته ه ــه ارائ ــا ب ــای آنه ــه مقاله ه ــردد ک ــه نشــریاتی اطــاق می گ پ. علمی-پژوهشــی: ب
و  تحصیلــی  رســاله های  و  پایان نامه هــا  پژوهشــی،  هــای  طــرح  از  علمــی حاصــل  جدیــد 
ــی، انتقــادی، توســعه ای،  ــردی، تحلیل ــادی، کارب ســایرموارد پژوهشــی اعــم از پژوهش هــای بنی
نقــد و بررســی علمــی کتــاب،  یــا ارائــه نظریــه یــا روش جدیــد در حــل مســائل و گســترش علــم 
یــا فنــاوری کــه از دو ویژگــی اصالــت و ابــداع برخــوردار باشــد، می پــردازد و بــا هــدف پیشــبرد 

ــه می شــود. ــاوری ارائ ــی وفن ــای علم مرزه

مادۀ 3. موضوعات مجله های علمی)ترویجی و تخصصی(:

و  معلمان  دانشجو  استادان،  تخصصی  و  حرفه ای  نیازهای  براساس  دانشگاه،  مجات   .1
می شود. منتشر  معلمان 

2. انتخاب عنوان بر اساس موضوعات زیر خواهد بود.

موضوعات فرعیموضوعات محوری

پژوهش در صاحیت های معلمی، کارورزی، تجربه های معلمی، تربیت معلم
فناوری آموزشی، نوآوری های معلمان، معلم پژوهنده

هر یک از رشته های آموزشی 
موجود در دانشگاه

پژوهــش در آمــوزش شــیمی، پژوهــش در راهنمایــی و مشــاوره، پژوهــش در 
آمــوزش زیست شناســی، پژوهــش در آمــوزش تاریــخ، پژوهــش در آمــوزش 
ــش در  ــامی، پژوه ــارف اس ــات و مع ــوزش اللهی ــش در آم ــا، پژوه جغرافی
ــات فارســی، پژوهــش در  ــان فارســی، پژوهــش در آمــوزش ادبی آمــوزش زب
آمــوزش زبــان انگلیســی، پژوهــش در آمــوزش فیزیــک، پژوهــش در آمــوزش 
علــوم اجتماعــی، پژوهــش در آمــوزش کودکان اســتثنایی، پژوهش در آموزش 
علــوم تجربــی، پژوهــش در آمــوزش حرفــه و فــن و کارآفرینــی، پژوهــش در 
آمــوزش و پــرورش ابتدایــی، پژوهــش در آمــوزش تربیــت بدنــی، پژوهــش در 
آمــوزش هنــر، پژوهــش در آمــوزش زبان و ادبیات عــرب، پژوهش در آموزش 
ــری و ... ــت اســامی و دیگــر حــوزه هــای یادگی ریاضــی، پژوهــش در تربی

تبصره: انتشار مجله ها به صورت متمرکز در دانشگاه دنبال خواهد شد. به گونه ای که اگر در 
یک موضوع یک واحد آموزشی مجله ای را منتشر نماید، آن موضوع به صورت انحصاری فقط 

در مرکز مذکور منتشر خواهد شد و در دیگر مراکز این اقدام میسر نخواهد بود.

مادۀ 4. سیاست گذاری مجله ها:

وظیفۀ سیاست گذاری مجّله ها برعهدۀ شورای نشر دانشگاه است.
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مادۀ 5. ارکان مجله ها:

ــاوری  هــر یــک از مجله هــای علمــی دانشــگاه زیرمجموعــه ای از حــوزۀ معاونــت پژوهــش و فن
دانشــگاه و دارای ارکان زیــر اســت: 

الف. صاحب امتیاز

صاحب امتیاز هر یک از مجله ها، دانشگاه فرهنگیان است. 

وظایف و اختیارات صاحب امتیاز

1. تعیین خط مشی کلی هر یک از مجله ها

2. معرفی مدیرمسؤول هر یک از مجله ها به معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه

3. تأمین فضا، تجهیزات، بودجه و نیروی انسانی مورد نیاز 

ب. مدیر مسؤول

مدیرمســؤول باالتریــن شــخصیت حقیقــی مجله هــا و از شــخصیت های علمــی معتبــر در 
زمینــه تخصصــی هــر مجلــه اســت. رئیــس دانشــگاه مدیرمســؤول را بــه مراجــع قانونــی معرفــی 
می نمایــد. حکــم مدیــر مســؤول پــس از احــراز صاحیــت، از ســوی رئیــس دانشــگاه بــرای مــدت 

پنــج ســال صــادر می گــردد. انتخــاب دوبــاره وی بــا طــی مراحــل یادشــده بامانــع اســت.

وظایف و اختیارات مدیر مسؤول 

الف. پاسخ گویی برابر قانون مطبوعات و آیین نامه های وزارت علوم )مسؤولیت حقوقی مجله( 

ب. اجرای مطلوب سیاست های مصوب دانشگاه در عرصه های مرتبط با مأموریت های مجله

پ. پیگیری دریافت مجوزهای انتشار مجله با همکاری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

ت. پیگیری دریافت درجه اعتبار علمی برای مجله 

ث. پیگیری نمایه شدن مجله در پایگاه های استنادی معتبر ملی و بین المللی

مدیر  و  سردبیر  تحریریه،  هیئت  )اعضای  مجله  اباغهای گردانندگان  پیشنهاد صدور   . جـ 
دانشگاه فناوری  و  پژوهشی  معاونت  به  داخلی( 

چ. نظارت بر حسن اجرای مفاد آیین نامۀ مجله ها
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با  مجله  ادارۀ  برای  نیاز  مورد  انسانی  نیروی  و  بودجه  تجهیزات،  فضا،  تأمین  پی گیری  ح. 
فناوری و  پژوهشی  معاونت  هماهنگی 

خ. ارائۀ گزارش ساالنه به معاونت پژوهشی و فناوری

د. انجام مکاتبات مربوط به چاپ، توزیع و دیگر امور مجله ها

ذ. تأیید نهایی مطالب مندرج در هر شمارۀ مجله پیش از چاپ

پ. سردبیر

1. سردبیر فردی متخصص در حوزۀ علمی مجله و دارای مرتبه علمی استادی یا دانشیاری 
برای مجات علمی پژوهشی و حداقل استادیاری برای مجات علمی- تخصصی است. 

آیین نامۀ وزارت  به شرایط مندرج در  با توجه  را،  از میان اعضا، دو تن  2. هیئت تحریریه 
علوم، با تعیین اولویت به عنوان سردبیر پیشنهاد و توسط مدیرمسؤول برای صدور حکم 
به معاونت پژوهشی و فناوری معرفی می کند. دوره سردبیری فرد منتخب 2 سال است و  

انتخاب دوبارۀ وی با طی مراحل یادشده بامانع است.

به  خاص،  شرایط  در  مگر  شود  انتخاب  سردبیر  عنوان  به  نمی تواند  مسؤول  مدیر  تبصره: 
فناوری.  و  پژوهشی  معاون  تأیید  و  تحریریه  هیئت  پیشنهاد 

وظایف و اختیارات سردبیر

الف. مسؤولیت علمی و محتوایی مجله

ب. تاش در جهت ارتقای کیفی نشریه

پ. برنامه ریزی تشکیل منظم جلسات هیئت تحریریه،  ادارۀ جلسات و تنظیم صورت مصوبات

ت. پی گیری مصوبات هیئت تحریریه و نظارت بر حسن اجرای آن ها

ثـ . تهیۀ راهنمای بررسی و تدوین مقاله و پیشنهاد آن به هیئت تحریریه

ج. عرضه مقاالت رسیده و ارائه نتایج داوری ها به هیئت تحریریه

چ. تعیین داوران مقاله ها از طریق طرح در جلسات هیئت تحریریه

ح. جمع بندی داوری مقاله ها و مطرح کردن در جلسات هیئت تحریریه برای تصمیم گیری 
نهایی
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خ. ارسال مقاله های تأیید شده برای ویراستاری، نظارت بر ویرایش

د. پیش بینی برنامه و بودجه ساالنه نشریه و پیشنهاد آن به مدیر مسؤول

ذ. ارائه گزارش فعالیت های ساالنه نشریه به هیئت تحریریه و مدیر مسؤول

ر. ارسال نسخۀ نهایی مجله برای مدیر مسؤول جهت چاپ

ز. اعام پذیرش یا رد مقاله به نویسندگان

ژ. پیشنهاد انتخاب مدیر داخلی به مدیر مسؤول

ت. هیئت تحریریه

1. هیئت تحریریه گروهی از متخصصان در یک حوزۀ علمی مرتبط با موضوع مجله هستند 
که در مورد سیاست های علمی هر مجله تصمیم گیری می کنند.

زمینه  در  مختلف  تخصص های  دارای  حتی االمکان  باید  تحریریه  هیئت  اعضای  تبصره1:   
باشند. نشریه 

2. تعداد اعضای هیئت تحریریه هر مجله حداقل 7 تن است که با پیشنهاد پردیس مربوط و 
تایید  شورای پژوهشی استان متقاضی انتشار مجله  انتخاب و به معاون پژوهشی و فناوری 
دانشگاه جهت صدور اباغ معرفی می شوند. احکام اعضای هیئت تحریریه توسط معاون 

پژوهشی و فناوری صادر می شود.

تبصرۀ2: در مورد مجله هایی که میان دو پردیس مشترک هستند، اعضای هیئت تحریریه با نظر 
پردیس های مرتبط انتخاب می شوند. 

دیگر  دانشگاه های  اعضای هیئت علمی  از  باید  اعضای هیئت تحریریه  از  نیمی  3. حداقل 
باشند.

4. حداقل 4 نفر از اعضای هیئت تحریریه باید دارای مرتبۀ دانشیاری یا باالتر باشند و افراد 
در مرتبۀ استادیاری یا متخصصان غیر عضو هیئت علمی صرفاً با پیشینۀ علمی درخشان 
)داشتن حداقل 5 مقاله چاپ شده در نشریه های معتبر علمی- پژوهشی در سطح ملی 
علمی-  مجات  )ویژۀ  درآیند  نشریه  تحریریه  هیئت  عضویت  به  میتوانند  بین المللی(  و 

ترویجی و علمی- پژوهشی(.

دانشگاه  علمی  مجلۀ  دو  تحریریه  هیئت  عضو  حداکثر  می تواند  علمی  هیئت  عضو  هر   .5
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باشد. فرهنگیان 

6. دورۀ عضویت در هیئت تحریریه 3 سال و انتخاب مجدد بامانع است.

7. مدیرمسؤول عضو حقوقی هیئت تحریریه است.

وظایف و اختیارات هیئت تحریریه

1. تصمیم گیری در مورد سیاست های علمی مجله 

2. معرفی سردبیر به مدیر مسؤول

3. تعیین ضوابط پذیرش مقاله های دریافتی و نظارت بر انتخاب داوران

4. نظارت بر مراحل پذیرش و چاپ مقاله ها

تبصره1:  هیئت تحریریه در اولین جلسه خود راهنمای کامل نحوه بررسی و تدوین مقاله ها را 
تهیه و تصویب می نماید و این راهنما در هر شماره از نشریه به چاپ می رسد.

تبصره 2: پذیرش هر مقاله باید بر مبنای داوری وتأیید حداقل دو شخصیت علمی معتبر باشد.

تبصره3: به منظور تصمیم گیری درباره مسائل مربوط به چاپ مجله، حداقل یك جلسۀ هیئت 
تحریریه در ازای هر شماره آن تشـکیل می شود.

ث. مدیر داخلی

مدیــر داخلــی امــور اجرایــی مجلــه را زیــر نظــر مدیــر مســؤول و ســردبیر انجــام می دهــد. تعییــن 
وظایــف مدیــر داخلــی بــه عهــدۀ مدیــر مســؤول و ســردبیر اســت.

ماده6. مشخصات مقاله ها:

1. مقاالت مجله ها پژوهشی، نوآورانه و یا در راستای تولید و ترویج علم و ارتقای سطح 
بود. دانش و پژوهش خواهند 

2. در صفحه اول هر مقاله اطاعاتی مربوط به  عنوان نشریه، سال، دوره و شماره نشریه، دامنه 
صفحات و... درج خواهد شد.

3. در هر مقاله نام نویسنده)ها(، نشانی پست الکترونیکی نویسنده عهده دار مکاتبات درپانویس 
صفحه اول ارائه می شود.
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4. تاریخ دریافت و پذیرش مقاله در صفحه اول و در زیر نام نویسنده )ها( درج می شود.

5. مقاله ها باید دارای چکیده به زبان های فارسی و انگلیسی )بین 150 تا 250 کلمه( باشند.

باید ساختار مقاالت علمی  را شامل عنوان، نشانی و درجه علمی نویسندگان،  6. مقاله ها 
چکیده، کلید واژه ها، مقدمه، اهمیت وضرورت، پیشینه، روش شناسی، یافته ها، نتایج، و 

منابع علمی معتبر دارا باشند.

7. مقاله ها باید از انسجام و سیر توالی و تکوین مناسب برخوردار باشند.

8. در مأخذ نویسی مقاله ها، باید استانداردهای بین ا لمللی رعایت شود.

9. حجم هر مقاله نباید بیشتر از 20 صفحه باشد.

ماده 7. شرایط درخواست انتشار مجله

ــر  ــه ب ــای اســتانی ک ــت پردیس ه ــوزش رشــته های تخصصــی، مدیری ــه در آم ــرای انتشــار مجل ب
ــوان  ــه عن اســاس نظــر معاونــت آموزشــی و تحصیــات تکمیلــی در نقشــه آموزشــی دانشــگاه ب
قطــب امــوزش در رشــته مــورد تقاضــا قــرار دارنــد مجــاز بــه ارایــه درخواســت دریافــت مجــوز 

نشــریه علمــی- تخصصــی خواهنــد بــود.

   تبصره: در شرایطی که چندین استان درخواست دریافت مجوز نشریه علمی تخصصی در 
یک رشته خاص را داشته باشند، بسته به میزان امتیاز کسب شده مطابق کاربرگ زیر، به 

پردیس با باالترین امتیاز اعطا خواهد شد.

امتیاز 
مکتسبه

شرایط و ماک های ارزیابی ردیف

رشته تحصیلی موضوع مورد نظر حداقل در یکی از دانشگاههای آن استان دایر است)2 امتیاز( 1

داشتن 2 عضو هیئت علمی تمام وقت متخصص در رشته مورد نظر)هر عضو 1 امتیاز تا سقف 5 
امتیاز(

2

داشتن مدرس مامور تمام وقت در رشته مورد نظر)هر یک مامور 5/. امتیاز جمع 3 امتیاز( 3

گروه آموزشی رشته مورد نظر در آن پردیس دایر است.)3امتیاز( 4

دوره کارشناسی ارشد رشته مورد نظر در آن پردیس دایر است.)3 امتیاز( 5

کیفیت طرح توجیهی درخواست انتشار)تا 4 امتیاز( 6

مجموع امتیازات
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ماده8. مراحل و اقدامات الزم برای کسب مجوز هر مجله:

مراحل و اقدامات الزم برای کسب مجوز هر مجله در جدول زیر مذکور است:

سطوح مجلهفعالیت های الزماقدامات اصلیمرحله

علمی پژوهشیعلمی ترویجیعلمی تخصصی

کسب موافقت معاونت 1
پژوهشی و فناوری دانشگاه

تکمیل و ارسال کاربرگ های 
تقاضا1

 به صورت تایپ شده به 
معاونت پژوهشی و فناوری

***

ارائه طرح توجیهی2 مبنی بر 
ضرورت و امکان انتشار مجله 

در پردیس

***

***تدوین اساسنامۀ مجله

انعقاد تفاهم نامه همکاری)در 
موارد انتشار مشترک مجله با 

دانشگاه ها و انجمن های علمی(

-**

کسب مجوز از وزارت 2
فرهنگ و ارشاد اسامی

تکمیل و ارسال کاربرگ های 
تقاضا به اداره کل فرهنگ و 
ارشاد اسامی استان مربوط3

***

پیگیری و اعام حصول نتیجه به معاونت پژوهشی و فناوری 
دانشگاه

***

کسب مجوز از کمیسیون 3
بررسی نشریات علمی کشور

کسب موافقت یک انجمن 
علمی برای انتشار مشترک مجله 

)یا انتشار دو شماره مستقل و 
ارائه آن به کمیسیون نشریات 

علمی(

-**

تکمیل و ارسال کاربرگ های 
تقاضا به وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری4

-**

پیگیری و اعام حصول نتیجه 
به معاونت پژوهشی و فناوری 

دانشگاه

-**

تبصره: آن دسته از مجات علمی-تخصصی که خواهان ارتقای درجه به علمی-ترویجی 
یا علمی -پژوهشی هستند ، می توانند پس از انتشار دو شماره، با هماهنگی معاونت پژوهشی 

دانشگاه برای دریافت درجه علمی باالتر اقدام نمایند.
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مادۀ 9. شرایط چاپ مجله ها

ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  نیز  و  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  آیین نامه های  رعایت   .1
است. الزامی  مجله ها  چاپ  مورد  در  اسامی 

2. مجله باید دارای کیفیت مطلوب و طراحی مناسب باشد و چگونگی شکل ها، نمودارها، 
عکس ها و جدول ها متناسب با راهنمای نگارش مجله باشد.

3. هر شمارۀ نشریه باید دست کم دارای 6 مقاله باشد و تعداد صفحه های هر شمارۀ مجله 
کم تر از 60 صفحه نباشد.

4. محتوای نشریات علمی-پژوهشی باید مقاله های پژوهشی باشد.

پژوهشی  علمی-  یا  ترویجی  علمی-  به  درحال گذر  علمی-تخصصی  مجات  آنجا  از   .5
محسوب می شوند، الزم است در حد امکان استانداردهای این نوع مجات در تولید آنها لحاظ 

گردد )از جمله تخصص مشترک هیأت تحریریه، ساختار مقاله ها و...(.

6.مدیرمسؤول، سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در هر سال نمی توانند بیش از یک مقاله )به 
عنوان نویسندۀ اول( و یک مقاله )به عنوان نویسندۀ دوم یا بیش تر( در مجله مربوط به خود 

داشته باشند.

از دانشگاه  از نویسندگان خارج  باید  از مجله  7. دست کم 50 درصد مقاله های هر شماره 
فرهنگیان باشد و سهم مقاالت متعلق بـه اعضـای هیئت تحریریه و مدیرمسؤول نباید بیش 

از 40% مقاالت باشد. 

آن ها کامل  الکترونیک  بایگانی  و  باشند  داشته  اختصاصی  وبگاه  باید  دانشگاه  8. مجله های 
باشد.

9. دریافت و داوری مقاالت از طریق وبگاه و سامانه مجله ها صورت می پذیرد.

10. مجله باید در زمان مقرر چاپ و منتشر شود و چاپ آن نباید بیش از یک ماه تأخیر داشته 
باشد.

داشته  تأخیر  از یک شماره  بیش  انتشار مجله هایی که  ادامۀ  در مورد  تصمیم گیری   : تبصره 
بود. نشر خواهد  در شورای  باشند، 

داخلی،  مدیر  سردبیر،  مسؤول،  مدیر  )ناشر(،  امتیاز  صاحب  شامل  نشریه  شناسنامه   .11
ویراستاران، اعضای هیئت تحریریه و مشاوران علمی به همراه مرتبه علمی و محل خدمت 

آنان خواهد بود.



آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 138

12. نام ناشر، محل انتشار، نمایه های نشریه در سطح ملی و بین المللی، نشانی پستی، سایت 
الکترونیک و قیمت نشریه نیز در صفحه اول درج گردیده باشد.

13. مجات علمی در آن دسته از مراکز آموزشی منتشر خواهند شد که حائز شرایط مربوط )از 
جمله اعضای هیأت علمی کافی، مرجعیت علمی، وجود رشتۀ آموزشی مرتبط با موضوع مجله 

در واحد آموزشی، و....( باشند.

تبصره: شناسنامۀ نشریۀ فارسی باید در صفحه آخر و پشت جلد به انگلیسی درج شود.

مادۀ 10. گزارش عمل کرد:

گــزارش عمل کــرد مجّلــه در هــر ســال، حداکثــر تــا پایــان اســفند بایــد از ســوی مدیــر مســؤول 
بــه معــاون پژوهشــی وفّنــاوری دانشــگاه تحویــل می گــردد.

مادۀ 11. منابع مالی و هزینه های مجّله ها:

1. منابع مالی مجّله از محل بودجۀ مربوط در دانشگاه، درآمد اختصاصی مجّله و سایر منابع 
تأمین می شود.

2. درآمدهای اختصاصی مجّله باید به یکی از حساب هایی که براساس مقّررات توسط معاونت 
پژوهشی و فّناوری دانشگاه تعیین می شود، واریز گردد.

3. نحوه پرداخت حق الزحمه های نشریه و نیز قیمت مجله مطابق آیین نامـه مالی اداره کل نشر 
و اطاع رسانی علمی دانشگاه خواهد بود.

مادۀ 12. توزیع:

یافتن  مسؤول  دانشگاه  علمی  اطاع رسانی  و  نشر  اداره کل  و  مجات  مسؤول  مدیران   .1
بود. خواهند  مجله ها  مناسب  توزیع  سـازوكارهای 

2. شمارگان هر شماره مجله براساس برآورد اداره کل نشر و اطاع رسانی علمی خواهد بود.

مادۀ 13. نظارت و سیاست:

1.  معاونت پژوهشی دانشگاه بر كمیت و كیفـیت فعالیت مجات و نیز حسن اجرای این 
آیین  نامه نظـارت عـالی دارد.

2. هر نوع تغییر در مفاد آیین نامه، به پیشنهاد شورای نشر و تأیید معاون پژوهشی، و با طی 



139اداره کل نشر و اطالع رسانی علمی

مراحل قانونی صورت می پذیرد. 

ــن و در صــد و شســصت و ششــمین جلســه  ــاده 11 تبصــره تدوی ــه در 13 م ــن شــیوه نام ای
ــب رســید. ــه تصوی ــورخ 1396/02/26ب ــات رییســه م هی
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کاربرگ شماره یک

مشخصات نشریه مورد تقاضا)1(

نام نشریه به ترتیب اولویت: )پنج نام پیشنهادی(

-1-2-3-4-5

2- مشارکت کنندگان:2-پردیس/واحد متقاضی انتشار:

5-مدیر مسوول:4-انجمن علمی همکاری کننده:

6- ترتیب انتشار:

7-قطع و اندازه:

8-گستره توزیع:

9-شهرستان محل چاپ)چاپخانه(:

10-شهرستان محل نشر)دفتر نشریه(:

11-نوع الکتریکی          کاغذی

12-روش: چاپ افست        چاپ دیجیتال

13-زمینه:    آموزشی           پژوهشی            سایر

14-مخاطبین:

15-زبان:

16-سوابق انتشار نشریه در پردیس/ واحد

17-محل استقرار نشریه در پردیس/ واحد

18-سطح و درجه علمی:    تخصصی    علمی ترویجی     علمی پژوهشی

)1(صاحب امتیاز نشریه"دانشگاه فرهنگیان" خواهد بود.                         

                                                      مهر و امضا و تاریخ
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به نام خدا

معاونت پژوهشی  و فناوری

استاد ارجمند: 

با سام و عرض ادب

بدیــن وســیله مقالــه………………………………………… تقديــم حضورتــان مي شــود. خواهشــمند اســت آن را بــا توجــه بــه ماك هــای زيــر 
ارزشــیابی و نظــر پایانــی  خــود را نيــز در پاییــن ایــن برگــه مرقــوم نمائيــد. سپاســگزار خواهــد شــد حداكثــر تــا 7روز پــس از دریافــت مقالــه، 

پاســخ خــود را همــراه تصويــر آخريــن حکــم کارگزینــی بــه نشــانی  رایانــه ای).............................................( بفرســتید.           

با سپاس و احترام:  

                                                                                          مدير داخلی  فصلنامه  علمی- پژوهشی 

ی پذیرفتنی )2(سرآمد)3( گزينه ها د بهبــو

)1 ( یــر پذ

امتيازضریبناپذیرفتنی)0(

ماكها

نیازهــای  پاســخگوی  مقالــه   -1
بــا  پــرورش و همســو  و  آمــوزش 

اســت فصلنامــه  اهــداف 

3

و  علمــي  نــوآوری  از  مقالــه   -2
اســت. برخــوردار  پژوهشــي 

4

و  نظــری  پیشــینة  بررســي   -3
پژوهشــی مرتبــط بــا موضــوع کافــی 

اســت.

2

4-. چارچــوب نظــری موضــوع از 
اســتحکام الزم برخورداراســت.

4

5- بیــان مســئله ، ســوال هــا یــا 
دقــت  از  تحقیــق  فرضیه هــای 

اســت.. برخــوردار  

3

6- از روش هــای مناســب تجزیــه 
ــل اســتفاده شــده اســت. وتحلی

3

مناســب  روش تحقيــق  از   -7
شــده  اســتفاده  و كيفــي(  )كمــي 

ســت ا

3

8- ابــزار جمــع آوری داده هــا دارای 
روایــی و پایایــی مناســب اســت.

3

كاربرگ ارزشيابی مقاله های فصلنامه علمی ـ پژوهشی
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9-. داده هــا واطاعــات بــه خوبــی 
جمــع آوری ، طبقه بنــدی وتحليــل 

شــده اســت

3

داده  پاســخ  هــا  ســؤال  بــه   -10
بــرای فرضیــه هــا   / اســت  شــده 

اســت. شــده  تکلیــف  تعییــن 

3

نتیجه گیــری  و  بحــث   -11
یافته هــای  بــا  مرتبــط  و  مســتدل 

اســت تحقیــق 

2

کارســاز،  پیشــنهادهای   -12
ابتــکاری و قابــل اجــرا و برگرفتــه از 

اســت. شــده  ارائــه  پژوهــش 

2

13- قواعــد اســتناد و منبع نویســی 
رعایــت شــده اســت.

2

مناســب  فارســی  چکیــده   -14
بــرای مقالــه تدویــن شــده اســت

1

روانــی  دســتوری،  نــکات   -15
بیــان، توالــی منطقــی و ســازماندهی 

ــده اســت ــت ش مقالــه رعای

1

16- در نگارش مقاله از منابع 
معتبر و روزآمد استفاده شده است.

1

جمع كل امتياز:

ایــن مقالــه بــا امتیازکمتــر از50  ناپذیرفتنــی    ، بيــن50 تــا 79 بهبودی پذیــر و نیازمنــد ارزیابــی دوبــاره     ، باامتيــاز 80 

تــا  110 بــا برخــی بازنویســی هــا  پذیرفتنــی      و  بــا امتيــاز111- 120  ســرآمد      ارزیابــی گرديــد.

برتری ها، کاستی ها، و راه های بهسازی مقاله عبارتند از:

-1

-2

.......... شــمارة  ..........شــهر  ...........كــد  تجــارت شــعبه  بانــك   ........................... بانكــی  شــمارة حســاب 

تلفن)همــراه(...           
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به نام خدا

معاونت پژوهشی  و فناوری

استاد ارجمند: 

با سام و عرض ادب

بدیــن وســیله مقالــه………………………………………… تقديــم حضورتــان مي شــود. خواهشــمند اســت آن را بــا توجــه بــه ماك هــای زيــر 
ارزشــیابی و نظــر پایانــی  خــود را نيــز در پاییــن ایــن برگــه مرقــوم نمائيــد. سپاســگزار خواهــد شــد حداكثــر تــا 7روز پــس از دریافــت مقالــه، 

پاســخ خــود را همــراه تصويــر آخريــن حکــم کارگزینــی بــه نشــانی  رایانــه ای).............................................( بفرســتید.           

با سپاس و احترام:  

                                                                                          مدير داخلی  فصلنامه  علمی- پژوهشی 

ی پذیرفتنی )2(سرآمد)3( گزينه ها د بهبــو

)1 ( یــر پذ

امتيازضریبناپذیرفتنی)0(

ماكها

اهــداف  بــا  همســو  مقالــه   -1
اســت. فصلنامــه 

4

و  علمــي  نــوآوری  از  مقالــه   -2
اســت. برخــوردار  پژوهشــي 

4

3-بــا نیازهــای معلمــان و دانشــجو 
معلمــان مرتبــط اســت.

4

4-پیشــنهادهای کارســاز، ابتــکاری 
و قابــل اجــرا ارائــه شــده اســت.

4

5-چارچــوب نظــری موضــوع از 
اســتحکام الزم برخــوردار اســت.

4

خوبــی  بــه  مســاله  6-موقعیــت 
اســت شــده  تشــریح  و  توصیــف 

4

و  نظــری  پیشــینه  بررســی   -7
پژوهشــی مرتبــط بــا موضــوع کافــی 

اســت.

4

نتیجــه  در  پژوهــش  8-مســاله 
گیــری بــه خوبــی تبیــن شــده اســت.

4

كاربرگ ارزشيابی مقاله های فصلنامه علمی ـ تخصصی
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9-نــکات دســتوری، روانــی بیــان، 
توالــی منطقــی و ســازماندهی مقالــه 

رعایــت شــده اســت.

4

10- در نــگارش مقالــه از منابــع 
شــده  اســتفاده  روزآمــد  و  معتبــر 

اســت.

4

مناســب  فارســی   چکیــده   -11
بــرای مقالــه تدویــن شــده اســت.

4

12- قواعــد اســتناد و منبع نویســی 
رعایــت شــده اســت.

4

جمع كل امتياز:

ایــن مقالــه بــا امتیازکمتــر از50  ناپذیرفتنــی    ، بيــن50 تــا 79 بهبودی پذیــر و نیازمنــد ارزیابــی دوبــاره     ، باامتيــاز 80 

تــا  110 بــا برخــی بازنویســی هــا  پذیرفتنــی      و  بــا امتيــاز111- 120  ســرآمد      ارزیابــی گرديــد.

برتری ها، کاستی ها، و راه های بهسازی مقاله عبارتند از:

-1

-2

.......... شــمارة  ..........شــهر  ...........كــد  تجــارت شــعبه  بانــك   ........................... بانكــی  شــمارة حســاب 

تلفن)همــراه(...           



اقدامات الزم برای استانداردسازی کتابخانه های دانشگاه فرهنگیان

بنــد 1: الزم اســت کارشناســان کتابخانه  هــای واحدهــای تابعــه و پردیس هــای دانشــگاهی: )بــه 
ــگاهی و   ــه دانش ــد تابع ــان )واح ــگاه فرهنگی ــزی دانش ــازمان مرک ــت های س ــف پس ــرح وظای ش

پردیــس دانشــگاهی مســتند اســت(.

الف. از سواد اطاعاتی، رایانه ای و پژوهشی مناسب برخوردار باشند.

حداکثری  جذب  و  سازنده  ارتباط  برقراری  در  و  باشند  مطلوب  عمومی  روابط  دارای  ب. 
باشند. توانمند  کاربران 

پ. دارای تعهد حرفه ای و عاقه مندی باال نسبت به کار در کتابخانه باشند.

ت. مدرک تحصیلی رشته علم اطاعات و دانش شناسی یا رشته های مرتبط و تجربه کار در 
کتابخانه را داشته باشند.

ث. دست کم به مدت پنج سال در کتابخانه حضور مداوم داشته باشند؛ تا بتوانند از دوره های 
آموزشی تخصصی کتابداران و نتایج علمی این دوره ها جهت حسن انجام کار بهره برداری 

مفید داشته باشند.

ــا  ــور کتابخانه ه ــد دشــوار اداراه ام ــی در رون ــان طوالن ــدت زم ــداران م ــه کتاب ــد2: از آن جــا ک بن
قــرار دارنــد، مدیــران محتــرم پردیس هــا و واحدهــای آموزشــی بــا انجــام اقداماتــی از ایــن دســت 

از آنــان قدردانــی نماینــد:

الف. تخصیص اضافه کار مناسب به دلیل حجم کار باال: با توجه به حجم کار کتابداران و به 
دلیل تداوم فعالیت ثبت کتاب در سامانه سیمرغ در طی سال، حتی در مواقع عدم حضور 
نمایشگاه  آبان ماه،  در  هفته کتاب  طی  در  است.  توجه  قابل  همواره  دانشجویان  فیزیکی 
کتاب در ماه اردیبهشت وهمچنین زمان انتخاب و دریافت کتاب، به حجم کار کارشناسان 
کتابخانه ها افزوده می شود، از این رو، انتظار دارد مدیریت استان نسبت به لحاظ سقف 
ساعت مصوب کیفی کار در خصوص کتابخانه ها در چارچوب اعتبارات تخصیصی لحاظ 

نمایید )به بخشنامه تخصیص اضافه کار مستند است(.

ب. برگزاری مناسبت های ادواری مانند هفته کتاب، نمایشگاه کتاب و... و استفاده از فرصت 
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آن جهت تقدیر از فعالیت کارشناسان کتابخانه در قالب هدایای نقدی و غیر نقدی. 

مدرک  موقع  به  اعمال  کارشناسان کتابخانه ها،  در  انگیزه  ایجاد  منظور  به  بند3: 
است. مقررات ضروری  رعایت  با  آنان  رتبه شغلی  و  تحصیلی 

بند4: کارشناسان کتابخانه ها در نشست ها و جلسات مختلف دانشگاه که موضوع بحث آن ها 
کتابخانه، کتاب و ترویج فرهنگ خواندن در هر پردیس/ واحد است، حضور داشته باشند 

و از نظرات کارشناسی ایشان بهره برداری شود. 

بند 5: به منظور ارائه خدمات مناسب تر، مطابق قوانین شیوه نامه کار دانشجویی از دانشجویان 
برای کمک به کتابداران استفاده شود )به بخشنامه کار دانشجویی جلسه 70مورخ 4/25/ 

1393 که به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسیده مستند است(.

از کارآموزان رشته کتابداری سایر دانشگاه ها منوط به یک قرارداد برای سازماندهی  بند 6: 
استفاده شود. منابع در کتابخانه 

حتی المقدور سالن مطالعه در خوابگاه ها ایجاد شود و با جلب همکاری سرپرستان  بند 7: 
شبانه روزی به صورت 24 ساعته فعال باشد.

بند 8: نیروهای موظف و مامور کتابخانه، به صورت تمام  وقت در محل کار خود مستقر باشند 
و استفاده از خدمات آنان در سایر فعالیت های غیر موظف همچون ثبت نام، مصاحبه، و... 
مجاز نیست، لذا در هیچ زمانی از سال، کتابخانه به دلیل حجم بیشتر کار سایر بخش ها 

نباید تعطیل گردد.

بند 9: به دلیل تماس کتابداران با گرد وغبار در طول روز الزم است سهمیه شیر و حق لباس مد 
نظر قرار گیرد )به شیوه نامه اجرایی چگونگی پرداخت هزینه ملبوس و شیر معاونت توسعه 
به تبصره ماده 1 دستورالعمل  انسانی دانشگاه فرهنگیان  منابع  اداره کل  منابع  مدیریت و 

پرداخت کمک رفاهی مصوبه جلسه سی و هفتمین مورخ 93/10/23 مستند است(.

بند 10: نیروی خدمات در دسترس برای کتابخانه تخصیص یابد.

بند 11: در فضای موجود کتابخانه بخش های عمومی کتابخانه مانند: سالن مطالعه، بخش 
مرجع ونشریات و بخش امانت از یکدیگرجداسازی شوند و با تابلوهای راهنما مشخص 

شوند. 

بند 12: دسترسی اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان به پایگاه های اطاعاتی خارجی 
جهت   الزم  اقدامات  و  انجام گردد  کارشناس کتابخانه  نظر  تحت  و  فضای کتابخانه  در 



آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 148

نیاز در این خصوص به کتابداران انجام گیرد. آموزش های مورد 

بند 13: به منظور تفکیک فعالیت های عمومی و فنی، اتاقی مجزا به نام »فهرست نویسی و 
شود.  داده  تخصیص  آماده سازی« 

بند 14: کتابخانه ها به لحاظ نور، دما، ایمنی، زیبایی و پاکیزگی استاندارد باشند و ترجیحًا 
جهت دسترسی بیشتر کاربران، در طبقه همکف و مرکز مجموعه ساختمان های پردیس ها 

و واحدهای آموزشی قرار گیرند. 

بند 15: الزم است برای تجهیز کتابخانه ها این اقدامات صورت گیرد:

الف. از بودجه اختصاص یافته برای تجهیز کتابخانه به طور کامل استفاده شود و از هزینه آن 
جهت سایر امور پرهیز گردد.

ب. تجهیزات کتابخانه ای استاندارد با توجه به بودجه اختصاص داده شده تهیه گردد.

پ. یک خط اینترنت مستقل برای کتابخانه تهیه گردد.

ت. یک خط تلفن مستقیم برای کتابخانه تهیه گردد.

برای کتابخانه  بارکدخوان  اینترنت و یک دستگاه  به  رایانه متصل  ث. حداقل شش دستگاه 
تهیه گردد. اطاعاتی  پایگاه های  به  و دسترسی  امانت  فهرست نویسی،  امور  انجام  جهت 

چ. برای نظافت قفسه ها دستگاه مخصوص تهیه شود.

بنــد 16: کتابخانه هــا بــرای تامیــن فــوری منابــع مــورد نیــاز اســاتید، دانشــجویان و کارکنــان بــا 
دســتور باالتریــن مقــام مجــاز نســبت بــه تهیــه منابــع اقــدام نماینــد.

الف. هرگونه انتخاب و خرید منابع برای کتابخانه به جهت تکراری نبودن منبع با نظر مستقیم 
کتابداران هر پردیس یا واحد انجام گیرد.

تذکر: 

1. بندهای شماره7، 12،11، 13، 14، 15 و 16 به اقدام شماره 4 توسعه زیرساخت های 
مورد نیاز دسترسی به منابع علمی از نمایه برنامه های عملیاتی دانشگاه در سال 1396 مستند 

است.

2. بخش ب بند 2 وبند4 به اقدام شماره 7 توسعه زیرساخت های مورد نیاز دسترسی به منابع 
علمی از نمایه برنامه های عملیاتی دانشگاه در سال 1396 مستند است.



`
شیوه نامه طرح تشکیل شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی کتابخانه های 

دانشگاه فرهنگیان

ــت  ــای کیفی ــه ارتق ــر ب ــه منج ــی ک ــام فعالیت های ــی در انج ــرد جمع ــتفاده از خ ــور اس ــه منظ ب
خدمــات ارائــه شــده در کتابخانه هــا خواهــد شــد، و هم چنیــن جلــب مشــارکت اعضــای 
ــات اخــذ شــده  ــات و دانش شناســی در تصمیم ــم اطاع ــوزه عل ــدان ح ــی و حرفه من هیأت علم
کــه بــا هــدف بهبــود فعـــــــالیت های کتابخانه هــا و در راســتای اجــرای اهــداف دانشــگاه انجــام 
می شــود، شـــورای سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در معاونــت پژوهــش و فنــاوری تشــکیل 

می گــردد.

هدف ها:

1. تدوین سیاست ها و خط مشی های کلی اداره امور کتابخانه ها در راستای اساسنامه دانشگاه 
فرهنگیان

2. تدوین و پیگیری برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت

3. پایش نقاط ضعف و قوت کتابخانه ها و اصاح فرایندهای کاری موجود 

ترکیب اعضا:

 اعضای شورا با اباغ معاون پژوهشی به شرح زیر برای مدت یکسال انتخاب می شوند:

1. معاون پژوهش و فناوری دانشگاه

2. مدیرکل/معاون مدیر کل نشر و اطاع رسانی علمی

3. رئیس اداره کتابخانه ها

4. سه کتابدار از دانشگاه

سه نفر از اعضای هیات علمی و حرفه مندان رشته علم اطاعات و دانش شناسی)به انتخاب 
انجمن علمی کتابداری ایران( 

تشکیل جلسات :

جلســات در دوره زمانــی ســه ماهــه و بــا درخواســت رئیــس اداره امــور کتابخانه هــا و تاییــد مقــام 
مافــوق برگــزار خواهــد شــد.



شیوه نامه وجین منابع چاپی کتابخانه های دانشگاه 

مقدمه

پیشــینه تاریخــی  دانشــگاه فرهنگیــان و مراکــز تربیــت معلــم ســبب شــده اســت منابــع متنوعــی 
طــی ســالیان طوالنــی اعــم از عمومــی و تخصصــی در اغلــب گرایش هــای علــوم در کتابخانه هــای 
ــع چاپــی  ــا اســتقرار رویه هــای دانشــگاهی، الزم اســت مناب ــون ب مربــوط جمــع آوری گــردد. اکن
ــای  ــتانداردهای کتابخانه ه ــق اس ــا طب ــک از آنه ــر ی ــت ه ــا و وضعی ــن کتابخانه ه ــود در ای موج
ــش مجموعه هــای شــکل یافته  ــرای پیرای ــا ب ــن ارزیابی ه ــد ای ــی گــردد. در رون دانشــگاهی ارزیاب
و پویایــی کتابخانه هــا، فراینــد وجیــن ضــرورت یافــت. از ایــن رو، بــه منظــور تبییــن معیارهــا و 
ضوابــط معیــن جهــت وجیــن منابــع چاپــی موجــود در کلیــه کتابخانه هــای دانشــگاه فرهنگیــان 

ــه شــده اســت. شــیوه نامه حاضرتهی

ماده اول: تعریف وجین

وجیــن فراینــدی اســت کــه در آن بعضــی از منابــع کتابخانــه بــه شــکل دوره ای و منظــم از مجموعه 
مربوطــه بــه صــورت دائــم یــا موقــت خــارج می گــردد.

ماده دوم: اهداف وجین منابع

رشــد متــوازن مجموعــه کتابخانــه آن را بــه صــورت موجــوی زنــده وپویــا نگــه مــی دارد و فراینــد 
ــد، ضــرورت  ــی آن  را محــدود میکن ــی و کیف ــرای رشــد کم ــه فضــای الزم ب ــی ک حــذف اجزای

ــع : ــن مناب ــا وجی ــن ب ــد. بنابرای می یاب

2-1- فضای مناسب برای منابع مورد نیاز کاربران ایجاد می گردد.

بــدون مخاطــب، کهنــه، مکــرر، فرســوده، کــم ارزش و بااســتفاده از  2-2- کتاب هــای 
می گــردد. خــارج  مجموعــه 

ماده سوم: دالیل وجین منابع

3-1 قدیمــی بــودن محتــوا: منابــع علمــی کــه بــه مــرور زمــان اعتبــار محتوایــی خــود را از دســت 
داده انــد، درصورتــی کــه مــورد اســتفاده قــرار نمی گیرنــد، از مجموعــه حــذف می شــوند.                               

3-2- تكــراری بــودن نســخه ها: عناویــن تکــراری، بیــش از دو نســخه بــه شــرط پــر اســتفاده 
ــودن، از مجموعــه وجیــن می شــوند. نب
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ــدت  ــه در م ــا بی اســتفاده ک ــودن :کتاب هــای بســیار کــم اســتفاده و ی 3-3 - کــم اســتفاده ب
معیــن بــه امانــت نرفته انــد، واجــد شــرایط وجیــن هســتند )اگــر منابــع فارســی در 5 ســال گذشــته 
و منابــع التیــن در 10 ســال گذشــته بــه امانــت نرفتــه باشــند، مشــمول آیین نامــه وجیــن خواهنــد 

شــد(.

3-4- ویرایش هــای قبلــی از یــک کتــاب: ویرایــش قدیمــی یــک متــن بــه شــرط تهیــه ویرایــش 
جدیــد، از مجموعــه حــذف می شــود.

تبصره : منابعی که شامل وجین نمی شوند: منابع چاپ شده قبل از سال  1350هجری شمسی؛ 
چاپ اول موجود از هر کتاب درسی؛ منابع نفیس و هنری كه تصاویر رنگی و كاغذهای 
اعاء دارند؛ منابع هسته هر رشته تحصیلی؛ کتاب های خطی و چاپ سنگی. این دسته از 
مدارک جهت حفظ و نگهداری در مرکز اسناد، از گردش امانت منابع کتابخانه خارج شده 

و در محل ویژه ای  نگهداری می گردند.

ــت  ــی و مرم ــل صحاف ــر قاب ــی، غی ــاظ فیزیک ــه لح ــه ب ــی ک ــان: کتب ــودگی و نقص 3-5- فرس
ــد. ــدوش باش ــاره و مخ ــا پ ــی از آنه ــا بخش های ــتند وی هس

3-6- کــم ارزش بــودن محتــوا: کتبــی کــه در پــر بــار نمــودن اطاعــات دانشــجویان محتــوای 
اثرگــذار و معتبــری ندارنــد.

3-7- عــدم تناســب یــا ناهماهنگــی بــا مجموعــه: کتبــی کــه بــه لحــاظ مســائل دینــی، اخاقی، 
سیاســی، یــا تصاویــر مناســب نیســتند و نیــز بــا اهــداف ســازمان مــادر هماهنگ نباشــند.

ماده چهارم: کمیته اجرایی وجین منابع 

4-1- کتابدار پردیس/ واحد

4-2- مدیرگروه آموزشی)تخصصی(

4-3- معاون اداری-مالی پردیس/واحد 

ماده پنجم: دورۀ وجین

5-1- وجیــن منابــع بــه صــورت مســتمر و ســاالنه )در فصــل تابســتان( و هم زمــان بــا 
می شــود. انجــام  مجموعه هــا  قفســه خوانی 

ماده ششم: مراحل انجام وجین
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6-1- شناسایی، انتخاب و کدگذاری منابعی که باید از مجموعه وجین شوند.

6-2- تهیه لیست های وجین منابع بر اساس  فرم وجین

6-3- صدور تأییدیه فهرست وجین، توسط کمیته اجرای وجین منابع

ــه اجرایــی وجیــن  6-4- ارســال فهرســت نهایــی منابــع وجیــن شــده بــه همــراه تاییدیــه کمیت
منابــع جهــت اقــدام مقتضــی بــه مدیــر اســتانی دانشــگاه  

6-5- اقدام برای عملی شدن وجین)در صورت تأیید مدیر استانی(

ــوال  ــن ام ــه امی ــا تأییدی ــه ) ب ــوال کتابخان ــده از ام ــن ش ــای وجی ــردن کتاب ه ــارج ک 6-6- خ
ــه     ــه کتابخان ــت یکپارچ ــگاه( و از  فهرس دانش

ــا مراکــز آموزشــی  ــه کتابخانه هــا و ی 6-7- فــروش، اهــدا و انتقــال کتاب هــای وجیــن شــده ب
و پژوهشــی تأییــد شــده

 ایــن شــیوه نامه در شــش مــاده و بیســت بنــد و یــک تبصــره در تاریــخ 96/5/15 در شــورای 
پژوهشــی معاونــت پژوهــش و فنــاوری تصویــب و از تاریــخ مزبــور بــه مــدت یک ســال و بــه 
صــورت آزمایشــی در کلیــه کتابخانه هــای پردیــس هــا و واحدهــای تابعــه دانشــگاه فرهنگیــان 

قابــل اجــرا اســت.
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فرم وجین کتابخانه های دانشگاه فرهنگیان

اداره کتابخانه هــای اداره کل نشــر و اطاع رســانی معاونــت پژوهشــی و فنــاوری ســازمان مرکــزی 
جهــت هماهنگــی و یکپارچگــی امــر وجیــن و بــا در نظــر داشــتن معیارهــای خــاص، اقــدام بــه 
تدویــن فــرم وجیــن بــه شــرح زیــر نمــوده اســت؛ بنابرایــن انتظــار مــی رود کارشناســان کتابخانــه 
بــا رعایــت مفــاد ایــن آیین نامــه و تکمیــل فــرم مربــوط، جامعــه اســتفاده کننده را در دســت یابی 

بــه منابــع و مــواد جدیــد یــاری رســانند.
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شیوه نامه حمایت از شرکت در همایش های علمی خارج از کشور

مقدمه:

بــه منظــور ارتقــای ســطح علمــی، ترغیــب و تشــویق اعضــای هــیأت علمــی و مدرســان موظــف 
دانشــگاه فرهنگیــان بــرای ارائــه مقالــه در مجامــع علمــی و بین المللــی و گســترش همکاری هــای 
علمــی بــا مراکــز آموزشــی- پژوهشــی خــارج از کشــور و بــه اســتناد بنــد )15( مصوبــه مــورخ 
2/ 1393/4 هیــات امنــاء دانشــگاه موضــوع اعمــال آیین نامه هــا و ضوابــط مصــوب وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری در ایــن دانشــگاه و در اجــرای مــاده )71( آییــن نامــه اســتخدامی 
اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه »شــیوه نامــه حمایــت از شــرکت در همایــش هــای علمــی خــارج 

از کشــور« بــه شــرح زیــر تصویــب شــد:

ماده 1- شرایط همایش ها و کنفرانس های مشمول شیوه نامه:

1( همایش در سطح بین المللی برگزار شود. منظور از همایش بین المللی همایشی است که 
انجمن های  توسط  و  باشد،  شده  درج  آن  عنوان  در   )International( بین المللی  کلمه 
بین المللی، مراکز تحقیقات معتبر بین المللی یا دانشگاه ها به صورت ادواری و با فراخوان 
از استادان  برگزار می گردد و دارای کمیته علمی متشکل  رسمی و در کشورهای مختلف 

است. از کشورهای مختلف  برجسته 

2( همایش بین المللی با داشتن یکی از شرایط زیر معتبر تشخیص داده می شود:

علمی  موسسه  با  تحقیقاتی  مرکز  یا  علمی  انجمن  یا  دانشگاه  همایش،  برگزارکننده  الف( 
باشد. همایش  موضوع  در  معتبر  و  بین المللی  کادمی(  )آ

ب( مقاالت همایش در Scopus یا سایر نمایه های معتبر وزارت علوم نمایه گردد.

 ج( همایش دارای پیشینه معتبر با سابقه برگزاری حداقل 3 بار پی در پی باشد.

 د( رتبه دانشگاه برگزار کننده بر اساس سایت های معتبر جهانی، در بین دانشگاه های برتر 
باشد. جهان 

در مجموعه مقاالت همایش  مقاله   )Abstract( یا چکیده  )Full Paper( متن کامل ه(   
گردد. منتشر  همایش  کننده  برگزار  سوی  از   )Conference Proceedings(
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ماده 2- شرایط الزم برای اعضای متقاضی:

الف( متقاضی عضو هیأت علمی تمام وقت یا مدرس موظف دانشگاه باشد. 

ب( متقاضی باید در 3 سال قبل از تقاضا، حداقل سابقه چاپ یک مقاله علمی - پژوهشی، 
ISI یا ISC در نشریات معتبر و با اجرای یک طرح برون دانشگاهی را داشته باشد.

 تبصره: اعضای هیأت علمی که برای اولین بار تقاضای شرکت در همایش را دارند از این 
شرط مستثنی هستند.

ج( هزینه سفر از محل اعتبار پژوهانه متقاضی پرداخت می شود.

 تبصره: اعضای هیأت علمی فاقد پژوهانه الزم برای سفر، فقط برای بار اول در طول دوره 
اشتغال مجاز به استفاده از تسهیات دانشگاه برای شرکت در همایش های بین المللی در 

سقف مقرر هستند.

 د( اعزام اعضای هیأت علمی و مدرسان به همایش های بین المللی برای بار دوم در یک سال 
خورشیدی و بر اساس شرایط در صورتی قابل قبول است که مقاله ارایه شده به صورت 
کامل )Full paper( در کتاب مجموعه مقاالت همایش و در یک مجله با نمایه معتبر 

وزارت علوم توسط همایش منتشر شود. 

ه ( متقاضی ملزم به ارائه خاصه و اصل مقاله به زبان اصلی همایش و نیز ارائه خاصه فارسی 
مقاله است. و( متقاضی باید دارای گواهی پذیرش و دعوتنامه رسمی برای ارائه مقاله باشد.

ز( متقاضی باید به زبان خارجی ارائه مقاله در کشور مربوط تسلط داشته باشد.

 ماده 3- شرایط مقاله علمی: 

الف( مقاله مورد نظر باید مرتبط با تخصص علمی فرد ، اصیل و حاصل دستاوردهای علمی 
- پژوهشی عضو هیأت علمی بوده و قبا در هیچ کنفرانس یا همایش داخلی یا خارجی 

ارائه نشده باشد.

 ب( مقاله با چکیده مقاله باید در کتاب یا در CD مجموعه مقاالت کنفرانس یا همایش 
شود. منتشر 

ج( مقاله ارائه شده در همایش به نام دانشگاه فرهنگیان و طبق آدرس سازمانی مصوب دانشگاه 
باشد.
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ماده 4- مراحل اجرایی:

را  خود  درخواست  همایش،  برگزاری  زمان  از  پیش  ماه  دو  دست کم  باید  متقاضی  الف( 
نامه پذیرش مقاله، فرم های تکمیل شده، موافقت گروه  به همراه  با رعایت موارد مذکور 
به  حکم کارگزینی  تصویر  پردیس،  آموزشی-پژوهشی  شورای  تأییدیه  و  پردیس  آموزشی 
نماید. ارسال  دانشگاه  پژوهشی  معاونت  به  را  استان  پردیس های  امور  مدیر  نامه  انضمام 

ب( در خواست متقاضی در معاونت پژوهشی دانشگاه بررسی و در صورت تطبیق با ضوابط 
ذکر شده در این شیوه نامه، اقدامات الزم انجام می گیرد.

تبصره: ارسال مدارک به منزله تأیید احراز شرایط شیوه نامه و موافقت با حضور هیأت علمی 
یا مدرس در همایش بدون تداخل با برنامه های آموزشی و اجرایی وی می باشد. تصویب 
نهایی حضور افراد برای شرکت در همایش با ارائه و بررسی مدارک و مستندات الزم توسط 

معاونت پژوهشی و فناوری صورت می پذیرد.

ماده 5- هزینه های قابل پرداخت: 

ــارات تخصیــص ســالیانه دانشــگاه  ــار و در ســقف اعتب ــن اعتب ــه تامی ــوط ب ــل من هزینه هــای ذی
و بــا رعایــت مقــررات مربــوط در ســقف حداکثــر مبلــغ مقــرر بــرای هــر ســفر قابــل پرداخــت 

می باشــد: 

الف( هزینه ثبت نام 

ب( هزینه رفت و برگشت

ج( هزینه های اقامت

تبصره 1: حداکثر مبالغ قابل پرداخت بابت بندهای فوق تا سقف  000 / 000 /40 میلیون 
ریال )چهار میلیون تومان( تعیین میگردد که با رعایت ضوابط این شیوه نامه، پس از تامین 
اعتبار و با تأیید معاونت پژوهشی و فناوری در وجه حساب بانکی افراد ذینفع پرداخت 

خواهد شد.

تبصره 2: حداکثر مبلغ کمک هزینه شرکت در همایش های خارجی 40 میلیون ریال است که 
)بجز برای اولین سفر فرد متقاضی( از محل اعتبار پژوهانه هر متقاضی پرداخت می شود.

 تبصره 3: پرداخت هزینه اضافی جهت ثبت نام با تأخیر و سایر هزینه ها به طور کامل بر 
است. متقاضی  عهده 
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ماده 6- نحوه تسویه حساب:

پرداخــت کامــل هزینــه هــا در ســقف مقــرر منــوط بــه ارائــه گــزارش ســفر، خاصــه مقاله یــا مقاله 
کامــل چــاپ شــده و مســتندات الزم جهــت اعــام اختتــام تعهــدات ســفر می باشــد. متقاضــی 
بایــد حداکثــر یــک مــاه پــس از مراجعــت مــدارک زیــر را از طریــق مدیریــت پردیس هــای محــل 

خدمــت بــه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری جهــت تســویه حســاب ارائــه نمایــد.

- کاربرگ گزارش سفر

- مقاله منتشر شده )در صورت عدم انتشار پس از بازگشت با تعهد فرد متقاضی، یکسال 
مهلت برای انتشار اختصاص می یابد. در صورت عدم انتشار در طی این زمان، امور مالی به 

نحو مقتضی نسبت به استرداد کمک هزینه پرداخت شده اقدام می نماید(،

در کشور  اقامت  های  هزینه  فاکتور  نام،  ثبت  بلیط، حق  اسناد سفر شامل: الشه  اصل   -
میزبان، برگه های پرداخت مربوط به ارز، برگه های تبدیل ریال به ارز و عوارض خروج از 

کشور،

- تصویر گذرنامه )صفحات مربوط به مهر خروج از کشور مبدأ و ورود به کشور مقصد(.

تصویر  ارسال  )در صورت  ارسال شوند  اصل  برابر  تایید  با  یادشده  مستندات  تبصره: کلیه 
مستندات(. 

ماده 7- سایر موارد:

الــف( بــه اســتناد مــاده 71 آییــن نامــه اســتخدامی اعضــای هیــات علمــی، دانشــگاه فرهنگیــان 
اعضــای تمــام وقــت خــود را در ســقف اعتبــارات مصــوب، بــه منظــور شــرکت در ســمینارها، 
کنفرانس هــا، کنگره هــا، انجــام مطالعــات مرتبــط بــا رشــته تخصصــی عضــو و یــا اهــداف مرتبــط 
ــی«  ــت پژوهش ــه »مأموری ــور ب ــارج از کش ــا خ ــل و ی ــر آن در داخ ــگاه و نظای ــداف دانش ــا اه ب
اعــزام نمایــد صــدور حکــم ماموریــت پژوهشــی بــدون بــار مالــی الزامــی بــوده و حداکثــر زمــان 
مأموریــت شــامل تعــداد روزهــای ســفر و حضــور در همایــش هــای خارجــی تــا ســقف )5( روز 

خواهــد بــود.

 تبصره 1- اعضای پیمانی صرفا در طول قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و مقررات آیین 
نامه استخدامی اعضای هیات علمی مشمول این ماده می باشند 

یا  استفاده  حین  در  حقوق  بدون  یا  استحقاقی  مرخصی  گونه  هر  خواست  در   -2 تبصره 
می باشد.  ممنوع  پژوهشی،  مأموریت  از  استفاده  از  قبل  با  بعد  بافاصله 
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ب( برای شرکت در همایش ها )و به منظور ارائه مقاله( در صورتی که نویسنده مقاله بیش از 
یک نفر باشد، بر اساس توافق کتبی که از سوی نویسندگان مقاله همراه با سایر مدارک ارائه 
می شود، فقط نویسنده اول با رعایت سایر شرایط و ضوابط، تسهیات شرکت در همایش 

داده می شود. 

 ج( متقاضی باید حداکثر یک ماه پس از مراجعت از سفر، نتایج سفر خود را در خصوص 
همایش صورت سخنرانی علمی و با اجرای کارگاه آموزشی - پژوهشی با هماهنگی شورای 

پژوهشی مدیریت امور پردیس های استان ارائه نماید.

 د( متقاضیانی که در موعد مقرر پیگیری های الزم را معمول ننمایند، با درخواست بعدی آنها 
جهت شرکت در همایش های بین المللی خارج از کشور در همان سال موافقت نخواهد شد. 

مــاده 8- ایــن شــیوه نامه در 8 مــاده و 9 تبصــره در جلســه شــماره 157 مــورخ 1395/10/28 
هیــأت رئیســه دانشــگاه بــا اصالحاتــی بــه تصویــب رســید و از تاریــخ ابــالغ قابــل اجراســت و 

بــا ابــالغ ایــن شــیوه نامه،کلیــه شــیوه نامه های قبلــی و مغایــر کان لــم یکــن تلقــی می گــردد.
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کاربرگ شماره دو  

 مشخصات همایش های علمی-بين المللی خارج از كشور

عنوان همايش:

ــه انگليســي ------------------------------------- ب
----------------------

بــه فارســی --------------------------------------
----------------------

عنوان مقاله:

ــه انگليســی ------------------------------------- ب
----------------------

بــه فارســی --------------------------------------
------------------------

 

تاريــخ برگــزاری همايــش: بــه ميــادی ------- لغايــت-------- بــه شمســی از 
ــت---- ــخ-------- لغاي تاري

نوع پذیرش:

ارایه سخنرانی/ ارایه پوستر 

4 - در سال جاری در کدام همایش ها به منظور ارایه مقاله شرکت نموده اید؟

5- نام كشور ميزبان: -----------

6 - مجری همایش .....................) آدرس اینترنتی همایش(

5- سطح برگزاری:     منطقه ای                      بين المللی 

7- حمايــت كننــدگان همايــش -----------------------------
---------------------
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لطفًا يك نسخه از فراخوان كامل همايش را ضميمه فرمائيد. 

یک نسخه از آخرین رزومه علمی ضمیمه شود. 

نــام و نــام خانوادگــی متقاضــی شــرکت-------------- تاريــخ --------
---- امضــاء------------

ــزل ---------------  ــن من ــن محــل كار -------------- تلف تلف
تلفــن همــراه---------

)تصویر حکم کارگزینی ضمیمه شود(

اینجانب................................................. اعام می دارم، این مقاله قبا به چاپ نرسیده 
و در هیچ همایشی ارائه نشده است.

نام و نام خانوادگی ، تاریخ و امضاء متقاضی:

..................... ....................پردیــس  گــروه   ............... مــورخ  جلســه  در 
 ....................... پردیــس  پژوهشــی  آموزشــی  شــورای  جلســه   در  .............و 
مــورد  بــه مســتندات، ســطح همایــش علمــی  توجــه  بــا  بررســی گردیــد  فــوق  درخواســت 
دانشــگاه  نیازهــای  و  متقاضــی  تخصــص  بــا  مقالــه  و  همایــش  موضــوع  ارتبــاط  و  نظــر  
گــردد.       مــی  ارایــه  مذکــور  همایــش  در  نامبــرده  شــرکت  پیشــنهاد  و  تاییــد  فرهنگیــان 

  نام و نام خانوادگی مدیر گروه آموزشی و پژوهشی ............ پردیس.........................تاریخ و امضا ء:

                    نام و نام خانوادگی سرپرست  پردیس.........................تاریخ و امضا ء:



شیوه نامه اعطای فرصت پژوهشی تربیت حرفه ای برای اعضای هیات علمی 

 دانشگاه

مقدمه

بــه منظــور ارتقــای ســطح کارایــی و اثربخشــی فعالیت هــا و توانمندســازی اعضــا در ایفــای هــر 
ــا  ــأت علمــی ب ــارت اعضــای هی ــه و متناســب ســاختن نگــرش و مه ــف محول ــر تکالی چــه بهت
ماموریــت دانشــگاه فرهنگیــان در چارچــوب مــواد )46( و )47( آیین نامــه اســتخدامی اعضــای 
هیــات علمــی دانشــگاه، ایــن شــیوه نامــه بــه تجویــز مــواد )1( و )71( آییــن نامــه مذکــور و بــا 
هــدف ایجــاد فرصــت هــر چــه بیشــتر بــرای تربیــت حرفــه ای اعضــای هیــات علمــی در جهــت 
کشــف اصــول و بنیادهــای آموزشــی در رشــته تخصصــی خــود، همچنیــن فراهــم آوردن زمینــه 
الزم بــرای توســعه دانــش میــان رشــت های آمــوزش علــوم بــا اســتفاده از ظرفیــت پژوهــش، بنــا 

بــه پیشــنهاد معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه بــه شــرح زیــر تصویــب گردیــد: 

ماده1( تعاریف و اختصارات؛ 

در این شیوه نامه عبارات معینه در مفاهیم با اختصارات ذیل به کار می رود: 

الف( دانشگاه : دانشگاه فرهنگیان 

ب( فرصت پژوهشی: فرصت پژوهشی موضوع این شیوه نامه در قالب مأموریت موضوع جزء 
الف بند 1-33 ماده )1( و ماده)71( آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه 
شامل محول نمودن وظیفه ای موقت به عضو در راستای تمهید بسترهای الزم برای انجام 
مطالعات مرتبط با رشته تخصصی عضو و مرتبط با دانشگاه و اجرای یک پژوهش میان 
رشته ای آموزش برای آن دسته از اعضای هیأت علمی است که عاقهمند به کسب دانش و 
یادگیری هرچه بیشتر در این زمینه هستند. این فرصت با مشارکت دانشگاه های معتبر داخلی 
طراحی و اجرا و پس از اجرای کامل و مطلوب طرح پژوهشی، به شرکت کنندگان، گواهینامه 
» استاد آموزش پژوه« اعطا می شود و در صورت تصویب مراجع ذی صاح، برای اعضای 
هیات علمی پیمانی بعنوان پیش نیاز علمی - پژوهشی برای تبدیل وضعیت استخدامی به 
رسمی آزمایشی و برای اعضای هیأت علمی رسمی از عوامل ارتقا به مرتبه باالتر محسوب 

می شود. 
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ج( معاونت: معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان

د( کمیسیون: کمیسیون تخصصی طرح های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان

ه( پژوهشگر: عضو هیأت علمی )اعم از رسمی و پیمانی( واجد شرایط دانشگاه فرهنگیان 
که متقاضی استفاده از فرصت پژوهشی موضوع این شیوه نامه بوده و پیشنهاده اولیه )پیش 

پروپوزال( وی به تصویب کمیسیون رسیده باشد.

از دانشگاه های معتبر داخلی است که دارای مجوز اجرای  و ( دانشگاه پذیرش دهنده: یکی 
دوره دکترا بوده و بنا به پیشنهاد پژوهشگر یا به انتخاب معاونت، در قالب عقد تفاهم نامه 
)قرارداد( با دانشگاه، نسبت به پذیرش یک یا چند پژوهشگر در چارچوب مقررات موضوعه 

و نیز مفاد این شیوه نامه همکاری و اقدام می نماید.

ز( استادان راهنما:

اول  راهنمای  استاد  عنوان  به  نفر  یک  از  متشکل  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  دو  شامل    
الزامًا از دانشگاه پذیرش دهنده  )متخصص تعلیم و تربیت( با مرتبه حداقل دانشیاری و 
و یک نفر دیگر به عنوان استاد راهنمای دوم )متخصص موضوعی دارای حداقل ده سال 
سابقه آموزش و تدریس( با مرتبه علمی حداقل استادیاری از دانشگاه فرهنگیان و در صورت 
عدم امکان از سایر دانشگاه ها و ترجیحًا از دانشگاه های استان محل خدمت پژوهشگر، که 
مستقًا یا مجتمعًا وظایف مشخصی را در زمینه تدوین، تصویب و اجرای طرح مصوب به 

عهده می گیرند.

 ح( کمیته راهبری 

کمیته ای با مسئولیت استاد راهنمای اول و عضویت استاد راهنمای دوم و نماینده معاونت 
است که در دانشگاه پذیرش دهنده تشکیل و موظف به اعمال نظارت و انجام هماهنگی های 

الزم جهت اجرای مطلوب طرح مصوب و ارائه گزارش های دوره ای به معاونت می باشد.

ماده 2( شرایط متقاضیان فرصت پژوهشی

1-2- عضویت هیات علمی دانشگاه

2 - 2- داشتن حداقل یکسال کار تمام وقت در دانشگاه به عنوان عضو هیأت علمی

3-2- نیــاز دانشــگاه بــه رشــته تخصصــی عضــو در پنــج ســال آینــده بــا تاییــد معاونــت آموزشــی 
و تحصیــات تکمیلی
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4-2- دارا بــودن مــدرک دکتــری تخصصــی از دانشــگاه های مــورد تاییــد وزارت علــوم، 
تحقیقــات و فنــاوری

5 - 2- امکان خدمت عضو در دانشگاه به مدت حداقل 5 سال پس از اتمام فرصت پژوهشی 

6 - 2- داشتن حداقل یک مقاله چاپ شده در مجات معتبر علمی- پژوهشی )مورد تایید 
وزارت علوم، تحقیقات وفناوری(

7-2- رعایت سقف محدوده زمانی مقرر و عدم انقضای مدت آن به شرح ذیل؛

الف- حداکثر 5 سال از زمان ورود به خدمت به دانشگاه برای اعضای هیئت علمی پیمانی 

ب( حداکثر 5 سال از زمان تطبیق وضعیت برای اعضای هیأت علمی تطبیق یافته دانشگاه 
)بر مبنای تاریخ 93/11/23(

ج( حداکثر 5 سال از زمان احراز مرتبه علمی استادیاری برای اعضای هیأت علمی رسمی 
مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

8-2- شرکت در دوره های بالندگی مرتبط به عنوان پیش نیاز طبق برنامه مصوب معاونت 

تبصره( مسئولیت نهایی احراز شرایط متقاضیان به عهده معاونت می باشد.

ماده3( مدت اجرای طرح:

مــدت فرصــت پژوهشــی بــرای اجــرای طــرح مصــوب از تاریــخ تصویــب پیشــنهاده پژوهشــی 
در کمیتــه راهبــری، یــک ســال اســت کــه بنــا بــه ضــرورت و بــا درخواســت پژوهشــگر، تأییــد و 
موافقــت کمیتــه راهبــری می توانــد بــرای مــدت معیــن و حداکثــر تــا شــش مــاه دیگــر بــا اصــاح 

تفاهــم نامــه افزایــش یابــد.

 تبصره( اعضای هیأت علمی پیمانی صرفًا در طول مدت قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و 
مقررات مشمول این تسهیات خواهند شد.

 ماده4( مراحل درخواست استفاده از فرصت پژوهشی:

1-4- ارایه پیشنهاده اولیه )پیش پروپوزال( به شورای پژوهشی مدیریت پردیس های استان 
)شامل عنوان، اهداف، سؤاالت یا فرضیه ها، اهمیت و جایگاه آن در آموزش رشته های 

تخصصی(

2-4- ارسال مصوبه شورای پژوهش استان مبنی بر پذیرش پیشنهاده اولیه )پیش پروپوزال( 
به معاونت
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3-4-بررسی و تصویب درخواست و تایید پیشنهاده اولیه )پیش پروپوزال( در کمیسیون

 4 - 4- انتخاب استادان راهنما توسط پژوهشگر یا عنداللزوم معاونت و تدوین پیشنهاده 
پژوهشی )پروپوزال تفصیلی( طبق الگوی دانشگاه و با همکاری استادان راهنما

 تبصره: متقاضی میبایست استاد راهنمای اول را از دانشگاه پذیرش دهنده و استاد راهنمای 
دوم را از دانشگاه فرهنگیان و در صورت عدم امکان از سایر دانشگاه ها و ترجیحًا از دانشگاه 
مادر استان محل خدمت خود پیشنهاد نماید. در غیر این صورت معاونت، بنا به تقاضای 

پژوهشگر اقدام مقتضی را در چارچوب ضوابط بعمل می آورد.

5 -4- تصویب نهایی پیشنهاده پژوهشی )پروپوزال تفصیلی( در کمیته راهبری 

ماده 5( نحوه اجرا:

1-5- اجرای طرح پژوهشی با مسئولیت پژوهشگر و با همکاری و مشارکت دانشگاه پذیرش 
دهنده در قالب قرارداد و تحت نظارت عالیه معاونت انجام می شود. انعقاد تفاهم نامه 
)قرارداد( اعطای فرصت پژوهشی با دانشگاه پذیرش دهنده پس از تصویب نهایی پیشنهاده 

پژوهشی )موضوع بند 5-4 ماده »4«(، توسط دانشگاه انجام خواهد شد.

2-5- حقوق و تعهدات پژوهشگر، دانشگاه پذیرش دهنده، استادان راهنما و سایر عوامل 
دخیل و مؤثر در اجرای طرح مصوب با رعایت مفاد این شیوه نامه و در محدوده موازین 

دانشگاه، طبق تفاهم نامه )قرارداد( تعیین خواهد شد. 

 ماده 6( تعهدات پژوهشگر

1-6- اهتمام به امور پژوهشی مقرر در طول اجرای طرح

2 - 6- حفظ و انجام وظایف آموزشی طبق مقررات استخدامی در طی اجرای پژوهش

3 - 6 - ارائه گزارش های دوره ای 6 ماهه با تایید کمیته راهبری، به معاونت

4 - 6 - پیروی از معیارهای اخاقی و قانونی پژوهش

5-6 انتشار حداقل یک مقاله در مجات علمی-پژوهشی مورد تأیید وزارت علوم تحقیقات 
و فناوری از نتایج پایانی پژوهش با نام دانشگاه.

ماده7( تعهدات دانشگاه

دانشگاه  ظرفیت های  و  امکانات  از  پژوهشگر  استفاده  شرایط  تمهید  برای  تاش   -7-1
دهنده پذیرش 
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2 - 7- تأمین و پرداخت هزینه های تحقیقاتی طرح در چارچوب تفاهم نامه )قرارداد( تا 
مصوب سقف 

3 - 7 - اعمال نظارت عالیه بر حسن اجرای طرح پژوهشی

4 - 7- صدور گواهینامه »استاد آموزش پژوه« برای پژوهشگر پس از پایان اجرای طرح 
از سوی دانشگاه و دانشگاه پذیرش دهنده.  پژوهشی به صورت مشترک 

ماده 8( تعهدات دانشگاه پذیرش دهنده : 

1 - 8 - همکاری الزم از طریق انعقاد تفاهم نامه )قرارداد( با دانشگاه در راستای پذیرش و 
اعطای فرصت پژوهشی

2 - 8- موافقت و همکاری با استاد راهنمای اول در اجرای طرح پژوهشی

3 - 8- تمهید شرایط استفاده پژوهشگر از امکانات منابع و ظرفیت های موجود

 4 - 8- پرداخت حق الزحمه استادان راهنمای طرح طبق ضوابط قانونی و قراردادی

از پایان  5 - 8- همکاری در صدور گواهینامه »استاد آموزش پژوه« برای پژوهشگر پس 
دانشگاه  با  به صورت مشترک  اجرای طرح پژوهشی 

6 – 8- رعایت حقوق معنوی دانشگاه در انتشار یافته های علمی حاصل از پژوهش موضوع 
این شیوه نامه.

ماده9( تعهدات استادان راهنما:

1-9- مدیریت تحقیق و فعالیت پژوهشی برای توسعه مهارت های حرفه ای پژوهشگر 

2-9- شرکت در جلسات دفاع و پیش دفاع در دانشگاه فرهنگیان در سطح استان یا سازمان 
مرکزی

3-9- پیروی از معیارهای اخاقی پژوهش

4-9- تائید اجرای کامل طرح و اعام پایان پژوهش به معاونت برای انجام امور اداری 

9 - 5 - رعایت حقوق معنوی دانشگاه در انتشار یافته های علمی

6-9- مساعدت جهت برقراری امکان استفاده پژوهشگر از امکانات، منابع و ظرفیت های 
دانشگاه پذیرش دهنده.
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ماده 10( میزان و نحوه تامین اعتبارات مورد نیاز :

1 - 10 - هزینه های تحقیقاتی طرح در سقف 200/000/000 )دویست میلیون( ریال 
برای هر فرصت پژوهشی از محل اعتبارات مصوب پژوهشی دانشگاه تأمین و با رعایت 
مقررات مالی و معاماتی دانشگاه و در چارچوب تفاهم نامه )قرارداد( پرداخت خواهد شد.

2 - 10 - از محل اعتبار طرح، حداکثر 10 % )ده درصد( به دانشگاه پذیرش دهنده، 35 % 
)سی و پنج درصد( به استاد راهنمای اول، 25% )بیست و پنج درصد( برای استاد راهنمای 
دوم و حداکثر 25 %)بیست و پنج درصد( به پژوهشگر و 5% )پنج درصد( الباقی به سایر 
عوامل دخیل و مؤثر با تشخیص معاونت تعلق می گیرد و طبق ترتیبات قراردادی و پس از 

کسر کسور قانونی، قابل پرداخت خواهد بود .

3 - 10 - سقف مجاز تعداد فرصت پژوهشی و اعتبار مصوب آن، بنا به پیشنهاد معاونت 
و تایید معاونت طرح و برنامه و توسعه منابع دانشگاه، هر ساله به تصویب هیات رئیسه 
دانشگاه میرسد. در صورت دریافت تقاضا فراتر از منابع و اعتبارات تأمین شده دانشگاه، 
انتخاب اولویت افراد بر اساس سوابق علمی و آموزشی آنها و نیز موضوع پیشنهادی، با 

تشخیص کمیسیون انجام خواهد شد. 

ماده 11( مسئولیت اجرا :

مســئولیت حســن اجــرای ایــن شــیوه نامــه بــه عهــده معاونــت اســت. معاونــت موظــف اســت 
ــه  ــه هیــأت رئیســه دانشــگاه ارائ ــار گــزارش عملکــرد ایــن شــیوه نامه را ب هــر شــش مــاه یکب
نمایــد. ایــن شــیوه نامــه در قالــب )11( مــاده و )2( تبصره در جلســه 156 مــورخ 95/10/07 
و 162 مــورخ 10/ 12/ 1395 هیــات رئیســه بــه تصویــب رســید و پــس از تاییــد سرپرســت 

محتــرم دانشــگاه بــه مــدت یکســال بــه صــورت آزمایشــی اجــرا خواهــد شــد.

 



شیوه نامه برگزاری همایش های علمی-پژوهشی، نشست های تخصصی و 

کرسی های علمی-ترویجی دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

در راســتای اجــرای وظایــف حــوزه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه ها منــدرج در آییننامــه 
جامــع مدیریــت دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی، پژوهشــی و فنــاوری مصــوب جلســه 
684 مــورخ 89/12/10 شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی و بــه منظــور توســعه تعامــات علمی-
ــد  ــادل دســتاوردهای علمــی، اطــاع از یافته هــای جدی ــرای كســب معلومــات،  تب دانشــگاهی ب
در عرصــه علــم و دانــش و حضــور مؤثرتــر در نهضــت تولیــد علــم بومــی، شــیوه نامه برگــزاری 
همایشــه ای علمــی- پژوهشــی، نشســت های تخصصــی و کرســی های علمی-ترویجــی دانشــگاه 

فرهنگیــان بــه شــرح زیــر تنظیــم و ابــاغ می گــردد: 

ماده 1: اهداف برگزاری 

1. ایجاد فرصت برای تضارب آراء، تجمیع تجربیات، بسط دانش بومی و به اشتراک گذاری 
تجارب و دیدگاه های صاحب نظران و پژوهشگران در سطوح مختلف،

2.  کمک به رسمیت یافتن موضوع تربیت معلم به عنوان یک عرصه علمی-تخصصی در 
جامعه علمی ایران،  

3. گسترش فرهنگ پژوهش و فناوری در سطح دانشگاه،

4. تبیین و نقد و بررسی نظریه های علمی و ایجاد فرصت جهت تولید آن در حوزه تربیت معلم 
و زمینه های مرتبط با آن،

علمی- مراکز  سایر  عاقمند  استادان  و  پژوهش گران  با  تعامل  و  آشنایی  زمینه  ایجاد   .5
 . معلم  تربیت  علمی  زمینه های  با  مرتبط  تخصصی 

ماده 2: تعاریف 

همایش علمی

همایــش علمــی هرگونــه گردهمایــی علمــی و پژوهشــی را در بــر می گیــرد کــه بــه پیشــنهاد 
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اســتانی، پردیس هــا و واحدهــای  دانشــگاه، مدیریــت  بخش هــای مختلــف )معاونت هــای 
ــف  ــته های مختل ــرگان رش ــران و خب ــط صاحبنظ ــوط و توس ــع مرب ــب مراج ــی( و تصوی آموزش
ــس، کنگــره، ســمینار، جشــنواره، ســمپوزیوم، ســخنرانی علمــی و در  ــن کنفران ــا عناوی علمــی ب
ــزار  ــی( برگ ــت های علمی-تخصص ــی )نشس ــتانی و داخل ــی، اس ــی، مل ــطح بین الملل ــار س چه

می شــود.

نشست علمی-تخصصی

ــه  ــا پژوهشــگر ب نشســت علمی-تخصصــی جلســه ای اســت کــه در آن دســت کم یــک اســتاد ی
ارائــه بحــث بــا موضوعــی خــاص و مشــخص می پــردازد و بــه پرســش های حاضــران در جلســه 

ــد. پاســخ می گوی

کمیته دستگاهی

کمیتــه ای اســت متشــکل از رئیــس و معــاون پژوهشــی دانشــگاه، 4 نفــر از اعضــای هیــأت علمــی 
دانشــگاه فرهنگیــان بــا رزومــه علمی-اجرایــی قــوی، نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه فرهنگیــان 
ــری و برگــزاری کرســی های  ــزی، هماهنگــی، پیگی و یــک تــن کارشــناس پژوهشــی کــه برنامهری
کرســی های  از  حمایــت  هیــأت  مقــررات  و  قوانیــن  چهارچــوب  در  را  ترویجــی  ـ  علمــی 
نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره در مراکــز آمــوزش عالــی و پردیــس هــای ایــن دانشــگاه مدیریــت 

می نمایــد.

کرسی علمی

بــه آن دســته از كرســی ها كــه از حداقــل اســتاندارد الزم جهــت قرارگرفتــن در چرخــه بررســی و 
صــدور ســند برخــوردار باشــند و توســط هیــأت حمایــت از کرســی ها برگــزار گردنــد كرســی های 
ــرای  ــه ب ــن اســت ک علمی-تخصصــی اطــاق می گــردد. منظــور از داشــتن اســتاندارد الزم، ای
کمیتــه دســتگاهی محــرز گــردد کــه طــرح پیشــنهادی در یکــی از انــواع کرســی های علمــی )نظریــه 
ــه طرح نامــه  ــرای ارائ ــز شــرایط الزم ب ــوآوری( می گنجــد و صاحــب طــرح نی ــردازی، نقــد و ن پ
علمــی را دارد. کرســی های علمی-تخصصــی در ســه ســطح انجــام مــی شــوند: نظریه پــردازی، 

نقــد و نــوآوری.

کرسی ترویجی

بــه آن دســته از كرســی ها كــه توســط مراکــز آمــوزش عالــی و پردیس هــای دانشــگاه برگــزار شــده 
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و از حداقــل نصــاب تشــکیل كــه توســط كمیتــه دســتگاهی مشــخص می گــردد برخــوردار بــوده 
ولــی حایــز اســتاندارد الزم جهــت قــرار گرفتــن در شــمار كرســی های علمــی نیســت كرســی های 
ترویجــی گفتــه می شــود. کرســی های ترویجــی بــه دو شــکل زیــر تعریــف شــده اند: مناظــره 

علمــی، و عرضــه و نقــد دیــدگاه علمــی.

انواع همایش علمی دانشگاه در برگیرنده موارد زیر خواهد بود: 

الف ـ همایش بین المللی: همایشی است كه عاوه بر داشتن اهمیت بین المللی با مشاركت 
دانشگاه و یك یا چند دانشگاه، سازمان یا انجمن تخصصی ملی و بین المللی توسط سازمان 
مرکزی یا مدیریت استانی برگزار می گردد. تصمیم گیری در مورد برگزاری این همایش ها از 
طریق شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و بر اساس ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری قابل بررسی خواهد بود. تعیین ترکیب اعضای کمیته علمی همایش های بین المللی 

به پیشنهاد شورای پژوهشی و فناوری و تائید رئیس دانشگاه می باشد.

گروه  از  برخورداری  بر  عاوه  باید  بین المللی  همایش  متقاضی  استانی  مدیریت   :1 تبصره 
آموزشی- پژوهشی مرتبط با موضوع همایش، تجربه موفق اجرای حداقل دو همایش ملی 

مرتبط با موضوع را در سابقه خود داشته باشد.

تبصره 2: مدیریت استانی متقاضی همایش بین المللی باید طرح توجیهی خود را  برای اجرای 
همایش بین المللی براساس نمون برگ پیوست به معاونت پژوهشی و فناوری اعام نماید. 

بـ  همایش ملی: همایشی است كه توسط سازمان مرکزی یا مدیریت های استانی و با حمایت 
دانشگاه ها، سازمان ها و نهاد های دیگر و با تصویب شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه و 

در سطح ملی برگزار می گردد. 

تبصره 1: مدیریت های استانی متقاضی اجرای همایش ملی باید عاوه بر برخورداری از گروه 
آموزشی - پژوهشی مرتبط با موضوع همایش، توانایی جذب منابع مالی و مشارکت دیگر 
دانشگاه ها، نهادها و مراکز علمی کشور را در اجرای همایش پیشنهادی خود داشته باشند. 

تبصره 2: درخواست دهنده همایش ملی باید حداقل سابقه 1 بار برگزاری موفقیت آمیز همایش 
استانی مرتبط با موضوع را داشته باشد و موضوع انتخابی، امکان تداوم برگزاری سالیانه 

را داشته باشد.

تبصره 3: حضور حداقل 6 نفر عضو کمیته علمی در همایش های ملی که حداقل دو نفر از 
آنها با مرتبه دانشیاری و یا باالتر)که 50% از آنها خارج از دانشگاه باشند(، الزامی است.
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ج - همایش منطقه ای: مدیریت استانها می توانند حسب نیاز به همکاری با یکدیگر )حداقل 
همکاری بین چهار استان همجوار( همایش خود را در سطح منطقه ای طراحی و به مرحله 
اجرا در آورند. درخواست اجرای این نوع از همایش ها باید با پیشنهاد شورای پژوهشی و 
مدیریت پردیس های استان مجری و موافقت مدیران دیگر استان های همکار تهیه و برای 

بررسی و کسب مجوز به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارایه شود. 

د ـ همایش استانی: همایشی است كه در سطح یك استان و با همکاری پردیس ها و واحدهای 
استان و همچنین مشارکت سایر دانشگاه ها و نهادهای علمی استان و با صدور مجوز از 

شورای پژوهش مدیریت پردیس های استان برگزار می گردد.

تبصره 1: همایش استانی باید متناسب با نیازها و امکانات پردیس های استانی و با حضور 
حداقل 5 نفر عضو کمیته علمی که دو نفر از آنها با مرتبه استادیاری و یا باالتر هستند برگزار 
گردد. حضور حداقل دو نفر عضو هیات علمی سایر دانشگاه های استان در کمیته علمی 

همایش استانی، الزامی است.

تبصره 2: مدیریت استانی دانشگاه می تواند در سال برای برگزاری دو همایش استانی با رعایت 
شرایط مربوط راسأ برنامه ریزی نماید و در صورت نیاز به برگزاری به بیش از دو همایش 
استانی، با ذکر ضرورت و دالیل الزم از معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه مجوز دریافت 

نماید.

ماده 3 : نحوه اجرا

الف( همایش ها

ــای  ــت ها و برنامه ه ــا، سیاس ــداف، ماموریت ه ــا اه ــب ب ــد متناس ــی بای ــش علم ــوع همای موض
دانشــگاه بــوده، همچنیــن ظرفیــت جلــب حمایــت علمــی، مالــی و جلــب مشــارکت صاحبنظــران 

و نهادهــای علمــی و دانشــگاهی را در اجــرای همایــش داشــته باشــد.

برای اجرای هر یک از همایش ها باید اطاع رسانی الزم با استفاده از سامانه همایش های 
دانشگاه صورت پذیرد. برای همایش های بین المللی باید حداقل 1سال، همایش های ملی 6 ماه، 
همایش های استانی 3 ماه، پس از اعام فراخوان در سایت همایش ها فرصت تهیه مقاله برای 

عاقهمندان در نظرگرفته شود.  

فراخوان و پوستر همایش حاوی اطاعات زیر است:
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1. عنوان همایش،

2. تاریخ و محل برگزاری همایش،

3. اهداف، محورهای همایش و عناوین مقاالت مورد پذیرش،

4. مباحث جنبی همایش )كارگا ه ها و....(،

5. تاریخ های مهم،

6. آدرس سایت  همایش،  E-mail ، تلفن و فاكس دبیرخانه،

7. آرم همایش و لوگوی دانشگاه و سازمان های همکار در برگزاری همایش،

8. ذكر دقیق روش ثبت نام.

نتایج برگزاری همایش ها در همه سطوح باید مستند و به فراخور موضوع به صورت مکتوب 
و الکترونیکی منتشر و به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه گزارش شود. 

تبصره: کتاب چکیده مقاالت یا مجموعه مقاالت می بایست دارای شابک و با آرم دانشگاه 
فرهنگیان)مدیریت پردیس های استان محل برگزاری ( و سایر شاخص های چاپ و انتشار 

کتاب در دانشگاه فرهنگیان باشد.

تبصره: تمهید شرایط مناسب برای حضور فعال دانشجویان و معلمان عاقهمند در سطوح 
مختلف همایش ها مورد انتظار است.

قرار  ارزیابی  از طرف مرجع تصویب مورد  اجرای همایش ها در همه سطوح  تبصره: نحوه 
می گیرد. 

تبصره:  مدیریت امورپردیس های استانی و پردیس ها به منظور استفاده از امتیازات مربوط 
به همایش های علمی با ثبت نام در سامانه پایگاه استنادی جهان اسام )ISC(، مجموعه 
مقاالت را در پایگاه ISC طبق شیوه نامه ثبت، پردازش و اشاعه همایش های علمی ثبت 
علوم،  وزارت   89/5/13 مورخ   3/11299 شماره  بخشنامه  به  توجه  با  را  آن  مقاالت  و 

تحقیقات و فناوری، به اسم دانشگاه فرهنگیان ارسال نمایند.

تبصره: پس از تصویب اجرای هر یک از همایش ها، کاربرگ اطاعات آنها جهت ثبت در 
ارسال گردد. فناوری دانشگاه  به معاونت پژوهشی و  سامانه همایش ها تکمیل و 

ب( نشست های علمی-تخصصی: 

تقاضــای فــرد متقاضــی پــس از تصویب در گروه آموزشی-پژوهشــی و تایید شــورای آموزشــی-
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پژوهشــی پردیــس، در شــورای پژوهــش اســتان، مطــرح می شــود. پــس از تاییــد اعضــای شــورای 
پژوهــش اســتان و بــا مســئولیت مدیریــت امــور پردیس هــای اســتانی، نشســت برگــزار می گــردد. 
مــدارک و مســتندات برگــزاری نشســت شــامل عکــس و فایــل صوتــی و گــزارش برگزاری نشســت 

جهــت مستندســازی و تامیــن بودجــه بــه ســازمان مرکــزی دانشــگاه فرهنگیــان ارســال می گــردد.

ج(کرسی های علمی: 

عضــو هیئــت علمــی یــا اســتاد مدعــو دانشــگاه فرهنگیــان یــا اســتاد ســایر دانشــگاه ها بــا 
موضوعــی متناســب بــا اولویت هــای پژوهشــی دانشــگاه فرهنگیــان، میتوانــد موضوعــی را 
کــه قصــد ارائــه آن از طریــق کرســی را دارد، در قالــب طرح نامــه نقد/نوآوری/نظریه پــردازی 
)پیوســت( بــه کمیتــه دســتگاهی ارســال نمایــد. کمیتــه ایــن طرح نامــه را بــه چندیــن داور ارســال 
ــی- ــی علم ــکیل کرس ــه تش ــن در چرخ ــرار گرفت ــد ق ــرح را در ح ــه داوران ط ــد؛ چنانچ می کن
ــن  ــت حمایــت از کرســی ها ارســال می شــود. ای ــه هیئ ــه دبیرخان ــه ب ــد، طرح نام تخصصــی ببینن
ــه  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــت از کرســی ها م ــت حمای ــی هیئ ــه توســط کرســی های علم طرح نام
و چنانچــه واجــد شــرایط الزم دانســته شــود، پیــش اجاســیه تشــکیل می شــود. در جلســه پیــش 
ــاع و در  ــرح فرصــت دف ــه صاحــب ط ــرح می شــود و ب ــرح مط ــر ط ــرادات وارد ب ــیه، ای اجاس

ــردد. ــزار می گ ــیه برگ ــپس، اجاس ــود. س ــاح داده می ش ــزوم، اص ــورت ل ص

د( کرسی های ترویجی:

متقاضیــان می تواننــد نتایــج فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی خــود را در یکــی از قالب هــای 
کرســی ترویجــی ارائــه دهنــد. بهتــر اســت اســاتید از موضوعــات الویتــدار دانشــگاه فرهنگیــان 
کــه توســط معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه بــه اســتانها و پردیس هــا ابــاغ شــده اســت، 
ــرد متقاضــی برگــزاری کرســی ترویجــی، تقاضــای برگــزاری کرســی را کــه در  ــد. ف اســتفاده کنن
ــت  ــده اس ــخص گردی ــنهادی مش ــدان پیش ــا ناق ــد ی ــده آن و ناق ــه دهن ــی، ارائ ــوع کرس آن موض
ــت  ــه معاون ــه ای ب ــت اســتان خــود طــی نام ــا مدیری ــس و ی ــق کارشــناس پژوهشــی پردی از طری
ــه  ــی را ک ــده مطلب ــه دهن ــا ارائ ــد. ضمن ــام می کن ــان اع ــگاه فرهنگی ــاوری دانش ــی و فن پژوهش
قصــد ارائــه آن را دارد )در یــک قالــب علمــی و آکادمیــک( و خاصــه رزومــه خــود و ناقــد یــا 
ناقــدان پیشــنهادی را بــه پیوســت ارســال می کنــد. ایــن تقاضــا همــراه بــا مقالــه ارســال شــده در 
کمیتــه دســتگاهی کرســی های نظریــه پــردازی دانشــگاه فرهنگیــان مــورد بررســی قــرار گفتــه و در 
صــورت تاییــد، همــراه بــا ناقــدان پیشــنهادی طــی نامــه ای بــه اطــاع دبیرخانــه هیئــت حمایــت از 
کرســی های نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره خواهــد رســید. پــس از آنکــه مجــوز برگــزاری کرســی 
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از ســوی دبیرخانــه هیئــت حمایــت از کرســی ها صــادر شــد، نتیجــه بــه اطــاع مدیریــت امــور 
پردیس هــای اســتانی میرســد. مدیریــت اســتان نتیجــه بررســی تقاضــا را بــه اطــاع پردیــس محــل 
برگــزاری کرســی می رســاند و پردیــس موظــف بــه برگــزاری کرســی اســت. فایــل کاملــی از کرســی 
برگــزار شــده مشــتمل بــر عکــس و صــوت کرســی تهیــه شــده و بــه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری 
دانشــگاه ارســال می شــود. ایــن فایــل مســتندات همــراه بــا نامــه درخواســت صــدور گواهــی ارائــه 
دهنــده و ناقــد یــا ناقــدان بــه دبیرخانــه هیئــت حمایــت از کرســیها ارســال می شــود تــا گواهــی 
ــت از  ــت حمای ــه هیئ ــده از ســوی دبیرخان ــی صــادر ش ــردد. گواه ــزاری کرســی ها صــادر گ برگ
کرســی ها بــه پردیــس ارســال می شــود. بــا دریافــت ایــن گواهــی، فــرد صاحــب کرســی می توانــد 

از امتیــازات برگــزاری کرســی برخــوردار شــود.

ماده4:  ساختار همایش ها:

ــازمان  ــطح س ــام در س ــن مق ــه باالتری ــش )ک ــس همای ــور از رئی ــه فراخ ــا ب ــاختار همایش ه س
پیشــنهاد دهنــده و مجــری همایــش خواهــد بــود(، دبیــر علمــی، کمیتــه علمــی، دبیــر اجرایــی و 
ــات  ــر حســن اجــرای عملی ــی ب ــی تشــکیل می شــود. رئیــس همایــش نظــارت عال ــه اجرای کمیت
اجرایــی و علمــی همایــش براســاس سیاســت های كلــی دانشــگاه را بــر عهــده دارد و دبیــر علمــی 

ــد. ــوب می نمای ــش را منص ــی  همای و اجرای

الف( نحوه انتخاب و وظایف دبیر علمی: 

ــه شــهرت علمــی در موضــوع  ــا توجــه ب ــوده و ب ــات علمــی ب ــش، عضــو هی ــر علمــی همای دبی
ــردد.  ــوب می گ ــاب و منص ــش انتخ ــس همای ــط رئی ــتادیاری توس ــه اس ــل درج ــوط و حداق مرب
دبیــر علمــی پــس از تعییــن و دریافــت ابــاغ  مســئول تشــکیل كمیتــه علمــی همایــش می باشــد 
كــه مركــب از متخصصیــن رشــته مربوطــه  بخصــوص افــراد بــا تجربــه و متبحــر در زمینــه علمــی 
همایــش می باشــد. بــه منظــور افزایــش اعتبــار و غنــای علمــی همایــش از متخصصیــن صاحــب 
نــام ســایر دانشــگاه ها نیــز جهــت عضویــت در كمیتــه علمــی همایــش دعــوت بــه عمــل می آیــد: 

دبیــر علمــی دارای وظایفــی بــه شــرح ذیــل اســت: 

1. نظارت بر حسن انجام امور؛

2. همکاری با معاونت پژوهشی و سایر مراکز شرکت کننده؛

3. نظارت بر روند ارزیابی مقاالت؛

4. تشکیل و اداره جلسات کمیته علمی؛
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5. ارائه گزارش از روند برگزاری همایش در جلسه افتتاحیه؛

6. جمع بندی نتایج و دستاوردهای همایش در مراسم اختتامیه؛

7.  تأیید نهایی مقاالت.

ب ( تعداد و وظایف کمیته علمی و نحوه انتخاب اعضاء:

ــی  ــه علم ــای کمیت ــردد. اعض ــکیل می گ ــی تش ــات علم ــو هی ــل از 5 عض ــی حداق ــه علم کمیت
ــی  ــوزه موضوع ــدی در ح ــص و توانمن ــه تخص ــتهار ب ــی، اش ــات علم ــت هی ــر عضوی ــاوه ب ع
ــوند.  ــاب می ش ــش انتخ ــس همای ــد ریی ــا تایی ــی و ب ــر علم ــنهاد دبی ــه پیش ــته و ب ــش داش همای

ــر اســت: ــه شــرح زی ــی ب ــه علم ــف کمیت وظای

1. تعیین موضوعات کلی و محورهای اصلی همایش؛

2. شناسایی و تعیین مراکز مشارکت کننده در برگزاری همایش و میزان و نحوه مشارکت؛

3. تصمیم گیری درباره نحوه اطاع رسانی؛

4. تعیین ماک های پذیرش و ارزیابی مقاالت؛

5. پیشنهاد زمان، نحوه برگزاری همایش و درصورت لزوم تمدید فراخوان؛

6. شناسایی و تعیین صاحب نظران و محققان برای سفارش مقاله )در مواردخاص(؛

7. ارزیابی و گزینش مقاله های برتر جهت معرفی آنها در همایش و تعیین ارزیابان مقاالت؛

8. تنظیم برنامه علمی همایش ) تنظیم عناوین و برنامه سخنرانی ها، تعیین سخنران، كارگاه های 
جنبی، 

9. زمان سخنرانی ها( ؛   

10. اعام وصول و پاسخگویی به ارسال کنندگان مقاالت؛ 

11. تعیین تعداد مقاالت برای برگزاری همایش و ارایه در همایش؛

12. نظارت بر حسن اجرای همایش و انطباق آن با اهداف مورد نظر؛

ج ( نحوه انتخاب و وظایف دبیر اجرایی:

 دبیــر اجرایــی همایــش کــه دارای حداقــل مــدرک کارشناســی ارشــد و برخــوردار از تــوان اجرایــی 
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الزم بــرای اجــرای همایــش مــی باشــد بــه پیشــنهاد دبیــر علمــی و تاییــد رییــس همایــش منصــوب 
ــش  ــس همای ــرف ریی ــاغ از ط ــت اب ــن و دریاف ــس از تعیی ــش پ ــی همای ــر اجرای ــود. دبی می ش
مبــادرت بــه تشــکیل كمیتــه اجرایــی می نمایــد. دبیــر اجرایــی همایــش؛ افــراد مناســب و دارای 
توانمندی هــای الزم را جهــت عضویــت در كمیتــه اجرایــی و شــركت در جلســات دعــوت 
مینمایــد. پیشــنهاد می گــردد از دانشــجویان عاقمنــد و دارای توانایــی الزم نیــز در امــور اجرایــی 

همایــش در قالــب كار دانشــجویی و بــا رعایــت مقــررات مربوطــه اســتفاده شــود. 

وظایف دبیر اجرایی همایش به شرح زیر است:

1. ا جرای مصوبات کمیته علمی؛

2. اطاع رسانی وهماهنگی با رسانه ها؛

3. پیگیری مراحل مختلف همایش؛

4. تهیه گزارش نهایی عملکرد همایش و ارسال آن برای مرجع تصویب همایش؛ 

5. تشکیل و اداره جلسات کمیته اجرایی؛

د ( وظایف کمیته اجرایی و نحوه انتخاب اعضاء:

اعضــای کمیتــه اجرایــی بــا هماهنگــی رییــس همایــش و دبیــر علمــی )بــر اســاس تجــارب افــراد 
و نیــاز همایــش بــه خدمــات آنهــا ( و بــرای انجــام وظایــف زیــر انتخــاب مــی شــوند:

1. تنظیم برنامه اجرایی همایش 

2. تشکیل واحدهای عملیاتی كمیته اجرایی و انتصاب مسئولین مربوطه 

3. تعیین محل برگزاری همایش و بازدید و بررسی امکانات و كمبودهای احتمالی آن

4. تعیین محل اسکان مدعوین و بازدید و بررسی امکانات و كمبودهای احتمالی آن

5. تعیین میزان وجه ثبت نام با در نظر گرفتن هزینه های برنامه و اعتبارات آن،  

تبصره: نسخه ای از گزارش نهایی اجرای همایش ها در سطوح مختلف شامل جزییات برنامه ها 
و هزینه ها می باید به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه ارسال گردد.

عمدتا  را  آن  شركت كنندگان  و  برگزاركنندگان  دانشجویی كه  همایش های  اجرای  تبصره: 
دانشجویان تشکیل می دهند، تابع شرایط و ضوابط خاص خود از جمله تصویب شورای 
دانشجویی  و  فرهنگی  معاونت  اباغی  مقررات  رعایت  با  و  استان  اجتماعی  و  فرهنگی 

باشد. می  دانشگاه 
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ماده 5: منابع تامین مالی همایش و اصول ناظر بر آن

الف ( هزینه های اجرای همایش با بهره گیری از منابع زیر تامین خواهد شد:

1. وجه ثبت نام شركت كنندگان 

 2. جلب كمك مالی ازدانشگاه ها، سازمان ها و ارگان های مختلف  

3. اعتبار تخصیصی دانشگاه،

ب ( اصول ناظر بر هزینه ها عبارت است از:

1. رعایت صرفه جویی و پرهیز از تقبل و انجام هزینه های نامتعارف،

2. برگزاری همایش به صورت مشترك با سایر دانشگاه ها ادارات یا سازمانهای علمی مرتبط 
باموضوع همایش،

3. استفاده حداكثری از امکانات انسانی و مادی موجود در دانشگاه،

4. استفاده از ظرفیت دانشجویان در قالب كار دانشجویی در واحدهای عملیاتی كمیته اجرایی 
همایش،

5. استفاده از ظرفیت ساعات موظف غیر تدریس اعضای هیات علمی و مدرسان در ترکیب 
کمیته های علمی، داوری مقاالت و ارزشیابی همایش،

6. شفافیت در هزینه ها و مستندسازی برای پرداخت ها برای پاسخگویی احتمالی،

اجرای  از  حمایت  برای  دانشگاه  سوی  از  شده  تعیین  تخصیصی  اعتبار  سقف  تبصره- 
همایش های ملی تا یکصد و پنجاه میلیون )پانزده میلیون تومان(، همایش های استانی و 
منطقه ای تا پنجاه میلیون ریال )پنج میلیون تومان( در سال است. این سقف اعتبار هر ساله  

بازبینی می گیرد. از سوی شورای پژوهشی و فناوری دانشگاه مورد 

تبصره - هزینه های مازاد بر سقف اعتبارتعیین شده از سوی دانشگاه با تدبیر دبیران علمی و 
اجرایی همایش با جلب حمایت سایر نهادها و سازمان ها و همچنین از طریق دریافت حق 

ثبت نام از شرکت کنندگان تأمین می شود.

ــه  ــخ  1396/5/15 در جلس ــده و در تاری ــم ش ــره تنظی ــاده و 16 تبص ــیوه نامه در 5 م ــن ش ای
ــورای  ــب ش ــه تصوی ــخ ........... ب ــد و در تاری ــگاه تایی ــاوری دانش ــی و فن ــورای پژوهش ش
دانشــگاه رســید و از زمــان ابــالغ قابــل اجــرا بــوده و جایگزیــن شــیوه نامه های قبلــی می گــردد.
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نمون برگ درخواست برگزاری همایش های 
ملی و بین المللی

عنوان همايش:..........................................................................................................

Title of the Conference:....................................................................

پردیس درخواست کننده :           

 آدرس دقیق محل برگزاری همایش :  شهر : ............................خیابان:.............................                                        

تاريخ برگزاري :                                                       ساعت برگزاری همایش : 

رئیس همايش :  

نام و نام خانوادگی:                  مقطع  و رشته تحصيلي :                              مرتبه علمی:

شماره تلفن همراه :                                      شماره تلفن ثابت:                   پست الکترونيك:

دبيرعلمی : 

نام و نام خانوادگي:                 مقطع  و رشته تحصيلي :                            مرتبه علمی:

شماره تلفن همراه :                               شماره تلفن ثابت:                         پست الکترونيك:

دبيراجرایی : 

نام و نام خانوادگی:                 مقطع  و رشته تحصيلی :                          مرتبه علمی:

شماره تلفن همراه :                         شماره تلفن ثابت:                                پست الکترونيك:

ضرورت برگزاری: ..........................................................................................................
................................................................................................................................

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

اهــداف همایــش:  ...........................................................................................................
..........................................................................................................................

محورهــای همایــش : .......................................................................................................

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

دالیــل توجیهــی بــرای برگــزاری ایــن همایــش در ســطح بیــن المللی:)ایــن بخــش بــرای همایــش هــای بیــن 
ــل شــود(. .................................................................................................... ــی تکمی الملل
.................................................................................................................................

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 
فرهنگیان
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سوابق اجرایی  پردیس در زمینه برگزاری همايش :

تعدادشركت كننده         تاريخ ومحل برگزاريعنوان  و سطح همایشرديف

1

2

....

پیشینه اجرای همايش)سابقه برگزاری  توسط متقاضی یا سایرین(

تعداد شركت كنندهمجریتاريخ ومحل برگزاريعنوان  و سطح همایشرديف

1

2

...

دستاوردهای همایش های قبلی :

تلفنسازمان استفاده کنندهسال برگزاریعنوان  همایش ونوع محصولرديف

1

2

سازمان های همکار)مشارکت کنندگان و حامیان( در  همايش اعم از داخلی و خارجی:

تلفنامضاءنام – نام خانوادگی  مقام مسئولنوع همکاریعنوان  سازمانردیف

1

2

3

4

اعضای گروه آموزشی- پژوهشی پردیس/ استان

تلفنمرتبه علمیسازمان محل خدمتمدرك ورشته  تحصیلینام ونام خانوادگيردیف

1

2

3

4
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اعضای کمیته علمی

تلفنمرتبه علمیدانشگاه محل خدمتمدرك ورشته  تحصیلینام ونام خانوادگيردیف

1

2

3

4

سخنرانان و مدعوین ویژه:

تلفنایمیلدانشگاه محل خدمتمدرك ورشته  تحصیلینام ونام خانوادگيردیف

1

2

3

4

میزان شهریه  به تفکیک : متخصصان :          ریال / دانشجویان:          ریال / سایر:                             ریال 

خدمــات ارائــه شــده :  چــاپ مقــاالت برگزیــده   شــرکت در کارگاه تخصصــی  ارائــه مجموعــه مقــاالت  
  ارائــه گواهینامــه  

نحــوه مستندســازی و ارائــه دســتاوردهای همايــش :     لــوح فشــرده        کتــاب        ســاير  
............................

     ساير      برپایی کارگاه تخصصی             برنامه های  جانبی :  برپایی نمایشگاه 

توضیح در خصوص برنامه های جانبی: .................................................................................
....................................................................................................

پیش بینی هزينه : ..........................  ریال        پیش بینی درآمد :  ................................ ریال

کمک های مالی حمایتگران:..................................           

  نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر علمی همایش    نام و نام خانوادگی و امضاء دبیر اجرایی همایش
....................................       ............................              

نام و نام خانوادگی و امضاء رئیس همایش
.....................................  



شیوه نامه حمایت از شرکت اعضای هیات علمی و مدرسان دانشگاه در 

همایش های علمی داخل کشور

مقدمه

بــه منظــور ارتقــای ســطح علمــی، ترغیــب و تشــویق اعضــای هیــات علمــی و مــدرسان موظــف 
دانشــگاه بــرای ارائــه مقــاالت علمــی - پژوهشــی خــود در همایش هــای معتبــر داخــل کشــور، 
ــاط  ــت ارتب ــترش و تقوی ــران، گس ــب نظ ــان و صاح ــر متخصص ــا دیگ ــر ب ــادل نظ ــن تب هم چنی

علمــی بیــن پژوهشــگران دانشــگاهی بــه اســتناد بنــد 15 مصوبــه مورخــه4/2/ 1392

هیات محترم امنای دانشگاه، موضوع اعمال آیین نامه وشیوه نامه های مصوب وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری در دانشگاه فرهنگیان و در اجرای ماده )71( آیین نامه اعضای هیات علمی 

و مدرسان در همایش های علمی داخل به شرح زیر تصویب گردید:

ماده 1- تعریف همایش معتبر: 

همایشــی معتبــر اســت کــه برگــزار کننــده آن دانشــگاه، پژوهشــگاه یــا انحمــن و موسســه علمــی 
ــد دارای  ــن همایــش بای ــوم، در موضــوع همایــش باشــد. هم چنی ــد وزارت عل ــر مــورد تایی معتب

کمیتــه علمــی، فراخــوان پذیــرش مقــاالت و ... باشــد.  

تبصره: مرجع تشخیص اعتبار همایش معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان می باشد.

ماده 2 - شرایط متقاضیان:

ــه  ــک مقال ــار ی ــه انتش ــل تجرب ــه حداق ــگاه ک ــمی دانش ــان رس ــی و مدرس ــات علم ــای هی اعض
علمی-پژوهشــی مســتقل را داشــته باشــند مشــمول مزایــای ایــن شــیوه نامه می شــوند.

ماده 3- شرایط مقاله علمی:

مقاله ارسالی باید دارای ویژگی های زیر باشد:

الف: مقاله در هیچ همایش دیگری ارائه نشده باشد.

ب( نفر اول مقاله عضو هیات علمی یا مدرس دانشگاه فرهنگیان باشد ومقاله به نام دانشگاه 
فرهنگیان ارائه گردد.
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ج( مقاله متناسب با تخصص متقاضی، اصیل و حاصل دستاوردهای پژوهشی وی باشد.

د( مقاله بصورت کامل و یا چکیده در کتاب یا سی دی مجموعه مقاالت همایش منتشر گردد.

ه( مقاله در همایش بنام دانشگاه فرهنگیان و مانند نمونه زیر ارائه شده است:

- علیرضا مقتدایی، دانشگاه فرهنگیان. تهران.

ماده 4 - هزینه های قابل پرداحت در سقف مجاز: 

ــای  ــرای همایش ه ــت )ب ــه اقام ــت هزین ــه پرداخ ــت، برگ ــت و برگش ــط رف ــام، بلی ــت ن ــق ثب ح
خــارج از تهــران یــا شهرســتان ها در تهــران (،هزینه هــای مربــوط بــه تهیــه مقالــه )ماننــد هزینــه 

ــه پوســتر و  ..(. تهی

ماده 5- نحوه پرداخت هزینه ها :

ــد  ــا تایی ــس از شــرکت و ب ــر، پ ــول شــرکت در همایش هــای معتب ــل قب پرداخــت هزینه هــای قاب
ــت پژوهشــی و  ــه معاون ــتان ب ــای اس ــور پردیس ه ــت ام ــر از ســوی مدیری ــدارک زی و ارســال م

ــرد: ــش صــورت می پذی ــرای هــر همای ــاوری در ســقف پرداخــت مجــاز ب فن

الف. ارایه کاربرگ شماره یک )در خواست شرکت در همایش(؛

ب( ارائه اصل و چکیده مقاله ارایه شده )و منتشر شده آن بصورت کاغذی یا الکترونیکی(

هزینه  پرداخت  برگه  برگشت،  و  رفت  بلیط  نام،  ثبت  حق  )شامل:  سفر،  اسناد  اصل  ج. 
تهیه مقاله  به  (، هزینه های مربوط  تهران  یا شهرستان ها در  تهران  از  همایش های خارج 

).. و  پوستر  تهیه  هزینه  )مانند 

د. ارایه گواهی حضور در همایش.

تبصره: حداکثر هزینه قابل پرداخت به اعضای هیئت علمی و مدرسان برای همایش های که به 
غیراز محل اقامت شرکت کننده برگزار می شود برای همایش های استانی، ملی و بین المللی 
)سیصدهزار  ریال   3000  ,000  ،) تومان  هزار  )دویست  2000ریال   ,  000 ترتیب  به 
در محل  در همایش هایی که  تومان( است.  ریال )چهارصدهزار   4000 تومان( و 000/ 
اقامت متقاضی برگزار می شود در سقف مبلغ  همایش های استانی، هزینه پرداخت خواهد 

شد. 
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اعضای  فرهنگیان  دانشگاه  علمی،  هیات  اعضای  استخدامی  نامه  آیین   71 ماده  باستناد  ه( 
تمام وقت خود را در سقف اعتبارات مصوب به منظور شرکت در سمینارها، کنفرانس ها، 
اهداف  با  مرتبط  اهداف  یا  و  تخصصی عضو  رشته  با  مرتبط  مطالعات  انجام  کنگره ها، 
دانشگاه و نظایر آن در داخل و یا خارج از کشور به » ماموریت پژوهشی« اعزام نماید صدور 
حکم ماموریت پژوهشی بدون بار مالی الزامی بوده و حداکثر زمان ماموریت شامل تعداد 

روزهای همایش و تا سقف )3 ( روز خواهد بود.

تبصره 1- اعضای پیمانی صرفا در طول قرارداد و با رعایت سایر ضوابط و مقررات آیین نامه 
استخدامی اعضای هیات علمی مشمول این ماده می باشند. 

یا   استفاده  حین  در  حقوق  بدون  یا  استحقاقی  مرخصی  گونه  هر  درخواست   -2 تبصره 
می باشد. ممنوع  پژوهشی،  مأموریت  از  استفاده  از  قبل  یا  بعد  بافاصله 

و( کلیه هزینه های شرکت در همایش ها از محل اعتبار پژوهشی )پژوهانه ( افراد و تا سقف 
تعیین شده و با رعایت مقررات مالی و معاماتی قابل پرداخت است.

ز( حداکثر مهلت ارسال مدارک برای دریافت هزینه ها، یک ماه پس از برگزاری همایش است.

شیوه نامه،  این  مالی  حمایت  از  می توانند  سال  هر  در  مدرسان  و  علمی  هیئت  اعضای  ح( 
نمایند. استفاده  بین المللی  همایش  یک  و  ملی  یا  استانی  همایش  یک  برای  حداکثر 

مــاده 6- ایــن شــیوه نامه در 6 مــاده و ســه تبصــره در جلســه 157 مــورخ1395/10/28 هیــات 
رئیســه بــه تصویــب رســید و از تاریــخ تصویــب بــه شــرط تامیــن اعتبــار قابــل اجــرا اســت.
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کاربرگ شماره یک: 

ــان ویــژه اعضــای هیئــت  درخواســت  حمایــت از شــركت در همايــش هــاي علمــي داخلــی دانشــگاه فرهنگی
علمــی و مدرســان) موظــف(

نام و نام خانوادگی:                        رشته تحصیلی:                                       مقطع:

وضعیت استخدام:                             گروه آموزشی:                                     پردیس:

الف: مشخصات درخواست کننده

ب:مشخصات همایش

عنوان همایش:                                                               

محل و زمان برگزاری:                               مشارکت کنندگان:

 سطح همایش:                           داخلی:                          ملی:                     بین المللی:                                             

ج:مشخصات مقاله

مقاله به نام دانشگاه فرهنگیان می باشد:                                    بلی                            خیر

عنوان مقاله)به فارسی(:

نحوه ارائه مقاله:                                                             سخنرانی                      پوستر

اینجانب در همایش های علمی داخلی در سال جاری:  تاکنون شرکت نکرده ام        یکبار               دوبار

د:تأییدات

ــچ همایشــی  ــه چــاپ نرســیده و در هی ــا ب ــه قب ــن مقال ــی دارم، ای ــب............................ اعــام م اینجان
ارائــه نشــده اســت

امضاء شرکت کننده و تاریخ:    

در جلســه مورخ ...............شــورای آموزشــی پژوهشــی پردیس ............ ...........درخواســت فوق بررســی 
و بــا توجــه بــه مســتندات ســطح همایــش علمــی مــورد نظــر همایــش اســتانی/  ملــی / المللــی تشــخیص داده 

شــد .      

                نــام و نــام خانوادگــی مدیــر گــروه آموزشــی و پژوهشــی ............ پردیــس.........................و 
امضــا ء:
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ه:مدارک الزم برای تسویه حساب)حداکثردو هفته پس از برگزاری همایش(

مدارک مورد نیاز:

1(گواهی پذيرش مقاله 

2 ( تصویــر صفحــه اول، مشــخصات داوران و وجریــان  و فهرســت مقــاالت ارایــه شــده ) از کتــاب مجموعــه 
مقــاالت یــا چکیــده هــای همایــش (

3( اصل مقاله، ترجمه فارسي مقاله، چکيده فارسي،) منتشر شده (

 4( اباغیه اعتبار پژوهانه.) در صورت اباغ (

5(ارائه موافقت کتبی همکاران مقاله ) در صورت تعداد نویسندگان بیش از یک نفر (

6 ( تصویر حکم کارگزینی



شیوه نامه اجرایی نحوه استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه فرهنگیان از 

فرصت  های مطالعاتی

در اجــرای آیین نامــه اســتفاده از فرصــت مطالعاتــی بــرای اعضــای هیــات علمــی مصــوب 
ــاوری و شــیوه نامه  هــای  ــات و فن ــوم، تحقیق ــورخ 89/6/30  وزارت عل شــماره 18946/ 3 م
ــت علمــی دانشــگاه  ــری اعضــای هیئ ــه منظــور ایجــاد فرصــت الزم جهــت بهره  گی ــوط و ب مرب
از دســتاوردهای علمــی و پژوهشــی و تبــادل اطاعــات و تجربیــات، شــیوه  نامه اجرایــی نحــوه 
ــر  ــه شــرح زی ــی ب ــان از فرصت  هــای مطالعات ــات علمــی دانشــگاه فرهنگی اســتفاده اعضــای هی

جهــت اجــرا تدویــن گردیــده اســت .

ماده 1- اهداف

1. حمایت از تولید دانش تخصصی و حرفه  ای در حوزه تربیت معلم

جایگاه  اعتای  و  علمی  هیات  اعضای  فرهنگی  بین  و  آکادمیک  علمی،  تجارب  2. ارتقاء 
بین المللی و  ملی  در سطح  دانشگاه 

3. کمک به حل مشکات علمی تربیت معلم از طریق پژوهش و مطالعه در زمینه  های تخصصی 

 4. تعامل و مشارکت با دانشمندان و پژوهشگران عرصه تربیت معلم در داخل و خارج کشور

و  و تحقیقاتی  آموزشی  نوین  امکانات و روش های  و  فنی  دانش  و  با دستاوردها  5.آشنایی 
آن ها   از  استفاده 

6. نهادینه کردن همکاری  های علمی ملی، منطقه  ای و بین  المللی در روابط بین دانشگاهی.

ماده 2- تعاریف

2-1. فرصت مطالعاتی خارج از كشور 

   در این نوع فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی منتخب برای تحقیق و مطالعه در مورد 
یک موضوع خاص که امکان انجام آن در داخل کشور نمی باشد و یا انجام کار مشترك با 
صاحب نظران و اساتید شاغل در خارج از کشور ضروری باشد، بر اساس کسب حداقل 
امتیازات و اخذ پذیرش از یک دانشگاه یا مرکز علمی-پژوهشی معتبر مورد تأیید وزارت 
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علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب نهایی هیات رئیسه دانشگاه، به خارج از کشور اعزام 
می شود. مدت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج از كشور برای اعضای هیئت علمی با 
وضعیت استخدامی رسمی حداقل شش ماه و حداکثر یکسال با ارایه دالیل توجیهی است.

2-2. فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از كشور

   این نوع فرصت مطالعاتی در مدت تعطیات تابستان و حداکثر به مدت دو ماه برای انجام 
تأیید  مورد  از کشور که  در خارج  علمی  مؤسسه  ای  با همکاری  معین  تحقیقی  و  مطالعه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد، با تایید هیات رئیسه دانشگاه انجام می گیرد. 

2-3. فرصت مطالعاتی داخل كشور 

   در این نوع فرصت مطالعاتی عضو هیئت علمی منتخب برای تقویت و افزایش توانمندی های 
پژوهشی و با انجام مطالعه و تحقیق در یک موضوع خاص در سایر مؤسسات و مراکز 
تحقیقاتی معتبر به تشخیص موسسه و یا در دستگاه محل خدمت خود به مطالعه و تحقیق 
می پردازد. برای استفاده از این فرصت مطالعاتی باید موافقت موسسه میزبان برای انجام 
فرصت مطالعاتی کسب گردد. مدت استفاده از فرصت مطالعاتی داخل كشور برای اعضای 
هیئت علمی با حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی حداقل یك و حداكثر دو نیم 

سال تحصیلی است.

ماده 3- شرایط استفاده از فرصت مطالعاتی

3-1. شرایط عضو هیئت علمی در استفاده از فرصت مطالعاتی

   با توجه به اینکه فرصت مطالعاتی امتیازی است ویژه که بر اساس کسب امتیازات الزم از 
فعالیت  های مؤثر و مفید علمی-پژوهشی به اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان داده 
می شود الزم است عضو هیئت علمی شرایط زیر را برای استفاده از این فرصت دارا باشد:

الف( شرایط عمومی

1 .دارا بودن مرتبه علمی استادیاری و باالتر؛

برابر ضوابط  مربیان موظف که  برای  داخل کشور  از فرصت های مطالعاتی  استفاده  تبصره: 
رئیسه  با تشخیص هیات  برجسته محسوب می شوند  پژوهشی  و  آموزشی  نظر  از  مربوطه 

است. بامانع  دانشگاه 
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2. کسب حداقل 80% از حداقل امتیاز ماده 1 )فرهنگی( و 2 )آموزشی( و 60% از حداقل 
امتیاز ماده 3 )پژوهشی( آیین  نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه  ها از زمان اشتغال 

توسط متقاضی به عنوان عضو هیئت علمی

تبصره: با توجه به شرایط خاص اعضای هیئت علمی تطبیقی دانشگاه فرهنگیان، سوابق و 
عملکرد پژوهشی متقاضیان از ده سال منتهی به ارائه تقاضای آنان قابل بررسی و احتساب 

جهت امتیازدهی است.

3 . ارائه یک برنامه مطالعاتی و یا یک طرح تحقیقاتی مشخص در حوزه تربیت معلم بر اساس 
سیاست ها / اولویتهای پژوهشی دانشگاه با تأیید شورای پژوهشی گروه/ شورای آموزشی - 
پژوهشی پردیس/ شورای پژوهش مدیریت پردیس های استان و شورای پژوهشی و فناوری 

دانشگاه؛ 

4 . اخذ پذیرش از یک مؤسسه علمی و دانشگاهی مورد تایید وزارت علوم از داخل و یا 
خارج کشور؛

از  استفاده عضو هیئت علمی  با  استانی  امور پردیس های  5. موافقت کتبی رییس مدیریت 
برنامه  های  برای  متقاضی  مطالعاتی  فرصت  خلل  ایجاد  عدم  اعام  و  مطالعاتی  فرصت 

آموزشی؛

6. ارایه طرح نامه توسط متقاضی شامل عنوان طرح، مساله پژوهش، پیشینه، هدف، فرضیه  ها 
یا سوال ها، روش انجام كار، زمانبندی ارائه گزارشات و بیان ارتباط موضوعی آن با ماموریت 

و اولویت های پژوهشی دانشگاه؛

7 . ارایه گزارش نامه  های علمی و پژوهشی برابر شیوه نامه و فرم ارتقاء؛

8 . تسلط داشتن به زبان کشور مورد نظر در فرصت مطالعاتی )با احراز معاون پژوهشی و 
فناوری دانشگاه( 

9. نداشتن طرح پژوهشی در دست اجرا )یا تعهد به انجام و تسویه آن قبل از سفر(

10 . برخورداری از صاحیت عمومی و تربیتی و نداشتن موانع قانونی دیگر.

 ب ( شرایط فرصت مطالعاتی خارج از کشور

1 . دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی قطعی

تبصره)1(: در صورتی   که عضو متقاضی رسمی آزمایشی باشد اگر پیش از تبدیل وضعیت به 
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هیئت علمی در وضعیت استخدامی رسمی قطعی به عنوان مدرس )با حکم مدرسی( انجام 
وظیفه نموده باشد با تایید هیئت رئیسه دانشگاه بامانع است.

تبصره)2(: اگر متقاضی بدوًا به عنوان عضو هیئت علمی استخدام شده باشد، برای انجام 
از  می  تواند  نیز  آزمایشی  رسمی  وضعیت  با  دانشگاه  امنای  هیئت  نظر  با  ویژه  تحقیقاتی 

استفاده کند.  از کشور  مطالعاتی خارج  فرصت 

2 . دارا بودن حداقل چهار سال سابقه خدمت تمام وقت هیات علمی برای بار اول و حداقل 
چهار سال خدمت تمام وقت هیات علمی در دانشگاه پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی 

برای دفعات بعد. 

پ ( شرایط فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور

1 . دارا بودن وضعیت استخدامی رسمی

تمام وقت  و حداقل سه سال خدمت  اول  بار  برای  بودن سه سال سابقه خدمت  دارا   .  2
آموزشی در پردیس یا مرکز آموزش عالی دانشگاه فرهنگیان پس از پایان فرصت مطالعاتی 

برای دفعات بعد قبلی 

ت( شرایط فرصت مطالعاتی داخل کشور

1 . دارا بودن حداقل وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی

و حداقل چهار سال سابقه  اول  بار  برای  . حداقل سه سال سابقه خدمت هیات علمی   2
خدمت تمام وقت هیات علمی در دانشگاه فرهنگیان پس از پایان فرصت مطالعاتی قبلی 

بعد. دفعات  برای 

ث ( شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت های مطالعاتی از سوی دانشگاه

1. جهت استفاده از سهمیه فرصت مطالعاتی، متقاضیان می بایست تقاضای خود را حداکثر 
یک ماه پس از شروع سال تحصیلی و پس از طی مراحل پیش بینی شده به معاون پژوهشی 
و فناوری دانشگاه ارسال نمایند اولویت  بندی متقاضیان بر اساس سقف اعتبارات پیش بینی 
شده و طبق ماده 3 شیوه نامه فرصت مطالعاتی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

)مورخ 90/06/20( انجام می  گیرد.

2. در صورتی كه عضو هیئت علمی پس از موافقت دانشگاه، از رفتن به فرصت مطالعاتی 
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خارج از كشور)بنا به دالیل موجه( منصرف شود، تا 2 سال ارائه تقاضای مجدد نامبرده 
بامانع است. در غیر اینصورت به مدت دو سال تقاضای ایشان قابل بررسی نخواهد بود.

و  زمانبندی رفت  از كشور،  از فرصت مطالعاتی خارج  استفاده  در  می بایست  متقاضیان   .3
برگشت را طوری تنظیم نمایند كه به لحاظ آموزشی با مشکل مواجه نگردند. بنابراین زمان 

رفت و برگشت می  بایست مقارن با شروع و یا انتهای هر نیمسال تحصیلی باشد.

4. تبدیل فرصت مطالعاتی از خارج به كوتاه مدت خارج و یا داخل با موافقت دانشگاه امکان 
پذیر بوده ولی به عنوان یك نوبت فرصت مطالعاتی خارج محسـوب می  شود.

5. تغییر برنامه و عنوان طرح مطالعاتی در طول فرصت مطالعاتی امکانپذیر نیست.

ــی خــارج از کشــور و  ــای مطالعات ــواع فرصت ه ــرش درخواســت ان ــرای پذی ج( شــرایط الزم ب
کوتــاه مــدت خــارج از کشــور

1 . عدم توقف بیش از هفت سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء استاد تمامی

2 . ارتقاء مرتبه علمی تا مرتبه استاد تمامی برای استفاده از نوبت بعدی

توضیح: منظور از ارتقاء مرتبه علمی تا حد استاد تمامی برای استفاده از نوبت بعدی، این 
است که در نوبت بعدی رتبه علمی هیئت علمی می بایستی یک مرحله ارتقا پیدا کند یعنی 
مثا اگر هیئت علمی در زمان استفاده از فرصت مطالعاتی استادیار باشد، باید برای دوره 
بعدی دانشیار باشد. برای استفاده از فرصت مطالعاتی از دفعات دوم به بعد در مرتبه علمی 
استادی، داشتن حداقل 5 مقاله در نشریات معتبر بین المللی در طول دوره ای که امتیازات 
نام  حذف  از  پس  باید  متقاضی  مقاالت  این  تمامی  در  است.  ضروری  می  شود  محاسبه 

دانشجو نویسنده اول باشد.

3. مشخص نمودن نوع فرصت مطالعاتی از ابتدای درخواست

چ ( شرایط الزم برای پذیرش درخواست انواع فرصت های مطالعاتی داخل کشور

1 . عدم استفاده بیش از پنج بار از هر نوع فرصت مطالعاتی در طول خدمت

2 . عدم توقف بیش از دوازده سال در مرتبه علمی فعلی به استثناء استاد تمامی

ماده 4- تعهدات و تسهیالت دانشگاه فرهنگیان

دانشــگاه فرهنگیــان بــر اســاس نــوع فرصــت مطالعاتــی، تســهیاتی را بــه شــرح زیــر در اختیــار 
عضــو هیئــت علمــی خــود قــرار می دهــد:
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4-1. فرصت مطالعاتی خارج از كشور)نوع اول( 

این فرصـت مطالعـاتی در صورتی که مدت  از  اسـتفاده  . اعضای هیئت علمی در مدت   1
فرصت آنها در سقف یک نیمسال تحصیلی )شش ماه( باشد، فقـط از حقـوق مبنـا اسـتفاده 
خواهند نمود و دانشگاه ملزم به واریز پرداخت ماهیانـه آن بـه حـساب آنـان مـی باشـد. بـدیهی 
است سایر بندهای دریافتی بر اساس حکم استخدامی شامل )فوق العـاده مخـصوص مرتبـه 
ازای مقرری ارزی ماهیانـه توسـط  پایه و سایر مزایای مندرج در حکم استخدامی( در  و 
دانشگاه برداشت خواهد شد. دانشگاه هزینه  های مربوط به انجام فرصت  های مطالعاتی در 
خارج از کشور را متناسب با نوع کشور از محل بودجه خود و به شرح جدول وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری بصورت ارز و با نرخ دولتی پرداخت خواهد نمود.

2 . بهای بلیت رفت و برگشت عضو و خانواده وی )مجموعا 4 نفر، یکبار رفت و برگشت (.

4 . پرداخت حق بیمه عضو هیات علمی و خانواده تا سقف 300 دالر ماهانه برای هر خانواده 
با ارائه اسناد مثبته 

5 . مقرری متعلقه بابت همسر به میزان 60 درصد و بابت فرزندان )حداکثر دو فرزند( هریک 
به میزان 30 درصد مندرج در جدول مربوط می باشد.

6 . در صورت افزایش مدت فرصت مطالعاتی عضو هیات علمی به 9 ماه یا یکسال، دوره 
مازاد بر شش ماه به فرد تنها حقوق و مزایا پرداخت خواهد شد.

4-2. فرصت مطالعاتی خارج از كشور) نوع دوم ( با تامین بخشی از هزینه ها

آن عده از اعضای هیئت علمی با وضعیت استخدامی رسمی قطعی و واجد شرایط اعزام كه با 
توجه به محدودیت در اعتبارات امکان استفاده از فرصت مطالعاتی نوع اول را ندارند، در 
صورت تمایل می  توانند با حکم ماموریت پژوهشی و صرفًا با دریافت حقوق و مزایای كامل 

عضو هیات علمی از فرصت مطالعاتی خارج از كشور استفاده نمایند.

4-3. فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از كشور

پرداخت حقوق و مزایای عضو هیئت علمی، بلیط رفت و برگشت عضو هیئت علمی، مابه 
التفاوت ارزی و - پرداخت بیمه )سقف 300 دالرماهانه( با ارایه اسناد مثبته.

4-4. فرصت مطالعاتی داخل کشور

پرداخت حقوق و مزایای كامل عضو هیات علمی
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ماده 5 - نحوه ارسال مدارک

  مدارک داوطلب استفاده از فرصت مطالعاتی می باید شامل فرم تكمیل شده مربوط، بهمراه 
مدارک )آخرین حکم استخدامی، موافقت شورای گروه مربوطه، شورای پژوهشی پردیس 
و استان، پذیرش از دانشگاه مقصد فرصت مطالعاتی( و طرح پیشنهادی در ایام فرصت 
مطالعاتی به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه جهت طرح در شورای پژوهشی و فناوری 

و طی مراحل بعدی ارسال شود.

ماده 6 - تعهدات متقاضی 

1. متقاضی می  بایست حاصل مطالعات خود را در قالب حداقل 2 مقاله علمی-پژوهشی )به 
ازای هر نیمسال فرصت مطالعاتی یک مقاله( در مجات معتبر علمی- پژوهشی داخلی 
)مورد تایید وزارت علوم( و یا خارجی )بانمایهJCR ( با نام دانشگاه فرهنگیان، حداکثر 

یکسال پس از پایان سفر مطالعاتی منتشرکند.

 2. گزارش دوره فرصت مطالعاتی هر 3 ما یکبار توسط عضو هیأت علمی از طریق پست 
الکترونیکی به مدیریت استانی محل خدمت برای طرح در شورای پژوهشی ارسال می شود 

تا پس از ارزیابی تخصصی، نتیجه به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه اعام گردد.

3. عضو هیأت علمی در طی دوره فرصت مطالعاتی مجاز به ثبت نام و ادامه تحصیل در 
نمی باشد. دانشگاهی  مدرک  اخذ  برای  تحصیلی  دوره های 

به  دانشگاه  استان/   / پردیس  سطح  سفردر  دستاوردهای  از  علمی  سخنرانی  یک  4. ایراد 
مراجعت، از  پس  ما   3 تا  حداکثر  دانشگاه  تشخیص 

5 . ارایه گزارش جامع سفر مطالعاتی به گروه/ شورای پژوهشی  استان و تأیید گزارش علمی 
توسط شورای  مطالعاتی  بودن فرصت  مؤثر  و  مفید  بر  مبنی  مطالعاتی  تحقیقاتی فرصت 
ارسال  و  مراجعت  از  پس  ماه   3 تا   حداکثر  استانی  پردیس های  امور  مدیریت  پژوهشی 
صورتجلسه شورا به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه )حداکثر تا 4 ماه پس از پایان 

سفر(

تبصره: عدم ارائه گزارش قابل قبول و انتشار مقاله مورد انتظار موجب محرومیت از سفرهای 
علمی و فرصت های مطالعاتی بعدی خواهد شد.

 ماده 7- تضمین استفاده از فرصت مطالعاتی 

1. عضو هیئت علمی در قبال استفاده از فرصت مطالعاتی اعم از داخل یا خارج از کشور باید 
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به موجب سند رسمی تعهد نماید که بمدت سه برابر زمان استفاده از فرصت در دانشگاه 
خدمت کند.

2. صدور حکم استفاده از فرصت مطالعاتی منوط به توثیق سند ملکی )غیر منقول( با تعهد 
کارمندی محضری توأم با اسناد تجاری به میزان دو برابر کل هزینه های مصروفه اعم از 
ریالی و ارزی می باشد که قرار است در طول مدت استفاده از فرصت دریافت گردد و مبلغ 
آن توسط دانشگاه تعیین خواهد شد تا در صورت تخلف از مفاد سند تعهد رسمی، دانشگاه 
بتواند فارغ از هر گونه الزام به تشریفات و با اعام به دفترخانه، از طریق صدور اجرائیه به 
میزان دو برابر کلیه هزینه های مصروفه بابت وجه التزام و دیون خسارات دولت از متعهد و 

ضامن یا ضامنین وی بنحو انفرادی یا اشتراکی )مسئولیت تضامنی( اخذ نماید.

تبصره: مسئولیت اخذ سند تعهد رسمی و اتخاذ تصمیم راجع به کیفیت سند مأخوذه اعم از 
تضمین ملکی یا تعهد کارمندی توأم با توثیق اسناد تجاری با دانشگاه می باشد.

ماده 8- نظارت بر حسن اجرا

ــاوری دانشــگاه  ــر عهــده معاونــت پژوهشــی و فن ــه ب ــن شــیوه نام ــر حســن اجــرای ای نظــارت ب
اســت.

ماده 9- تصویب شیوه نامه 

ــره و 1  ــاده ، 6 تبص ــر 9 م ــتمل ب ــی مش ــای مطالعات ــتفاده از فرصت ه ــی اس ــیوه  نامه اجرای ش
ــه  ــخ 97/4/6 ب ــاوری و در تاری ــی و فن ــورای پژوهش ــد ش ــه تأیی ــخ 5/15 /96ب ــر، در تاری تذک

ــالغ، الزم االجراســت. ــخ اب ــای دانشــگاه رســیده اســت و از تاری ــات امن ــب هی تصوی



دستورالعمل برگزاری سخنرانی های علمی-پژوهشی هفتگی )پژآهنگ( 

دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

ــل می شــود کــه در معــرض  ــی تکمی ــا وقت ایده هــا، اندیشــه ها و یافته هــای علمی-پژوهشــی تنه
نقــد و نظــر دیگــران قــرار بگیرنــد و بــر همیــن اســاس اســت کــه جریــان توســعه علــم بشــر در 
گــذر از تجــارب متفــاوت امــروز بــر انتشــار وســیع و ارزیابی شــده تمرکــز دارد. مبتنــی بــر همیــن 
نگــرش، طــرح  ســخنرانی های علمی-پژوهشــی هفتگــی بــا شــعار "یافته هــای خــود را بــه 
اشــتراک بگذاریــم" تدویــن و مطابــق ضوابــط ایــن دســتورالعمل بــه اجــرا گذاشــته خواهــد شــد. 
ــی، اســاتید  ــت علم ــه اعضــای هیئ ــن طــرح، طرحــی ســخنران محور و مجــازی اســت و هم ای
مدعــو، مامــور و حق التدریــس دانشــگاه فرهنگیــان و همچنیــن کلیــه پژوهشــگرانی کــه تحقیقاتــی 
بــا موضوعــات مرتبــط بــا اولویت هــای پژوهشــی دانشــگاه فرهنگیــان انجــام می دهنــد، می تواننــد 
مطابــق بــا شــرایط منــدرج در ایــن دســتورالعمل نســبت بــه ایــراد ســخنرانی علمی-پژوهشــی در 
ســتاد و پردیس هــای دانشــگاه فرهنگیــان اقــدام نماینــد. الزم بــه ذکــر اســت، اولویــت بــا افــرادی 

اســت کــه درصددنــد نتایــج طــرح تحقیقاتــی خــود را در قالــب ســخنرانی ارائــه دهنــد. 

ماده 1. موضوع

موضــوع ایــن دســتورالعمل عبارتســت از تبییــن ضوابــط و فرایندهــای مربــوط بــه تهیــه مقدمــات 
و برگــزاری ســخنرانی علمی-پژوهشــی اســتادان عضــو هیئــت علمــی، حق التدریــس، مدعــو یــا 
مامــور دانشــگاه فرهنگیــان و پژوهشــگرانی کــه فعالیــت چشــمگیر پژوهشــی در حــوزه مامــورت 

دانشــگاه فرهنگیــان انجــام داده انــد.

ماده 2. اهداف

الــف( فراهــم آوردن فرصــت ارائــه یافته هــای علمــی و پژوهشــی در زمینه هــای مرتبــط بــا حــوزه 
ماموریــت دانشــگاه فرهنگیــان بــرای پژوهشــگران و اســتادان ایــن حــوزه

ب( ایجــاد نشــاط علمــی و پژوهشــی و ترویــج فرهنــگ گفتگــوی پژوهش-محــور در دانشــگاه 
فرهنگیــان
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ج( تقویــت عاقــه و انگیــزه پژوهــش بــرای اســتادان، دانشــجویان و کارشناســان دانشــگاه 
فرهنگیــان

د( فراهــم کــردن فرصــت آشناســازی دانشــجویان، اســتادان و پژوهشــگران دانشــگاه فرهنگیــان 
بــا پژوهشــگران برگزیــده ایــن دانشــگاه و ســایر نهادهــای دانشــگاهی

ماده 3. تعریف اصطالحات کلیدی

انقاب  شورای عالی  مصوب  فرهنگیان  دانشگاه  اساسنامه  با  مطابق  دانشگاه:  ماموریت 
توانمندسازی  و  تربیت  تامین،  فرهنگیان  دانشگاه  اصلی  ماموریت   ،90/10/6 مورخ  فرهنگی 
منابع انسانی وزارت آموزش و پرورش در زمینه شایستگی های حرفه ای و تخصصی می باشد. 

یافته های پژوهشی: منظور یافته ها و نتایج تحقیقاتی است که پژوهشگر پیش از این انجام 
داده و فرایند داوری را طی کرده است. این یافته ها می تواند حاصل طرح پژوهشی، کتاب تالیف 
یا ترجمه شده، مقاله علمی-پژوهشی، مقاله علمی-ترویجی یا مقاله ارائه شده در همایش های 

معتبر باشد که پژوهشگر عاقمند است آن را با دیگران به اشتراک بگذارد.

پژوهشگر: منظور هر فردی است که تحقیقی معتبر و علمی-پژوهشی با موضوعی مرتبط با 
حوزه ماموریت دانشگاه فرهنگیان انجام داده و عاقمند به ارائه یافته های آن باشد.

ماده 4. مراحل اجرا

3-1. ارائه و ارسال پیشنهاد به یکی از دو روش زیر:

الف( ارائه پیشنهاد به رئیس/معاون آموزشی-پژوهشی-فرهنگی پردیس یا استان )در قالب 
فرم پیوست(

ب( ارائه مستقیم درخواست به معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه توسط متقاضی )در قالب 
society@( به آدرس الکترونیکی مدیریت ارتباط با جامعه و همکاری های علمی )فرم پیوست

)cfu.ac.ir

3-2. بررسی پیشنهاد متقاضیان در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

3-3. ارسال پاسخ به متقاضی توسط کارشناس ارتباط با جامعه و همکاری های علمی

3-4. برگزاری سخنرانی از طریق ویدئوکنفرانس توسط متقاضی

3-5. پرداخــت حق الزحمــه ســخنران و صــدور گواهــی ارائــه ســخنرانی علمی-پژوهشــی 
ــزی  ــازمان مرک ــط س توس
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ماده 5. الزامات اجرایی

از  استفاده  امکان  نظر  مورد  استانی/پردیس  مدیریت  سخنرانی،  زمان  اعام  از  پس   .1
می آورد. فراهم  سخنران  برای  را  ویدئوکنفرانس 

از سخنرانی فراهم  2. رؤسای محترم پردیس ها حسب مورد، امکان استفاده دانشجویان را 
می آورند.

3. سخنرانان مستندات یا اسایدها یا دستاوردهای خود را حسب مورد جهت استفاده بیشتر 
مخاطبان در اختیار دبیرخانه دفتر ارتباط با جامعه و همکاریهای علمی قرار می دهند.

تعداد  اساس  بر  مراکز  و  پردیس ها  محترم  رؤسای  و  استانی  محترم  مدیران  عملکرد   .4
سخنرانی های برگزار شده و میزان مشارکت اعضای هیئت علمی، مدرسان و دانشجویان 
در سخنرانی هفتگی ارزیابی شده و در پایان سال به نحو مقتضی مورد تقدیر قرار خواهند 

گرفت.

5. وجه ممیزه این برنامه از سایر سخنرانی ها و نشست های دانشگاه فرهنگیان، مجازی بودن 
سایر  است  بدیهی  است.  کشور  سراسر  در  ویدئوکنفرانس  طریق  از  آن  ارائه  امکان  و  آن 
به خود برگزار خواهند شد. با شیوهنامه مربوط  سخنرانی ها و نشست های دانشگاه مطابق 

ماده 6. میزان و نحوه تامین اعتبار

اعتبــار مالــی ســخنرانی های علمی-پژوهشــی بصــورت متمرکــز در قالــب برنامــه عملیاتــی 
ــق  ــه طب ــن می شــود ک ــاوری دانشــگاه تامی ــت پژوهشــی و فن ــارات معاون ســالیانه از محــل اعتب
شــیوه نامه پرداخــت دانشــگاه )بنــد 14-2 مربــوط بــه حق الزحمــه ســخنران و عوامــل اجرایــی 
ــده و عوامــل  ــه دهن ــه اســتاد ارائ ــت رئیســه دانشــگاه، ب کرســی علمی-ترویجــی( مصــوب هیئ

ــل پرداخــت می باشــد. ــده قاب ــزار کنن برگ

 
ایــن دســتورالعمل در 6 مــاده  تنظیــم و تدویــن شــده و در تاریــخ 23 / 5/ 1397 در جلســه شــورای پژوهشــی 

و فنــاوری دانشــگاه تاییــد و بــه تصویــب اعضــا رســید و از زمــان ابــالغ قابــل اجــرا ســت.
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فرم درخواست برگزاری سخنرانی علمی-پژوهشی )پژآهنگ( هفتگی دانشگاه فرهنگیان

مدرک تحصیلی:نام و نام خانوادگی:

دانشگاه محل اخذ مدرک:رشته تحصیلی:

محل خدمت:پست سازمانی:

عنوان سخنرانی:

فعالیت پژوهشی که سخنرانی از آن استخراج شده است:

چکیده سخنرانی1:

)setontooF(

1. متن کامل سخنرانی با فرمت )عنوان-مقدمه و بیان مسئله-روش پژوهش-یافته های پژوهش-بحث و نتیجه گیری-منابع( به 

پیوست ارسال شود.





فصل چهارم

مدیریت پشتیبانی تولید علم بومی





شیوه نامه تشکیل کارگروه  های تخصصی ناظر بر تأمین و تولید محتوای 

آموزشی دانشگاه 

مقدمه

ــان ســاماندهی  ــاوری دانشــگاه فرهنگی ــت پژوهشــی و فن ــی معاون ــای اصل ــه مأموریت ه از جمل
ــه منظــور  ــن راســتا کارگروه  هــای تخصصــی ب ــوای آموزشــی اســت. در ای ــد محت ــه و تولی و تهی
افزایــش تولیــدات علمــی در قالــب محتــوای آموزشــی و کتــاب درســی دانشــگاه فرهنگیــان 
تشــکیل می  شــوند. آثــاری کــه فراینــد تولیــد اثــر را بــر اســاس ایــن شــیوه  نامه طــی کرده انــد، بــه 
ــی اســت  ــد. گفتن ــرار می  گیرن ــتادان و دانشــجویان ق ــتفاده ی اس ــورد اس ــع درســی م ــوان منب عن
انتخــاب یــک طــرح پیشــنهادی و بــه تبــع آن تولیــد کتــاب بــر اســاس آن بــه معنــی اتخــاذ سیاســت 

ــود. ــد ب ــس دروس نخواه ــی در تدری تک  منبع

ماده 1: هدف ها 

1. برنامه  ریزی تأمین و تولید کتاب و محتوای آموزشی درسی برای کلیه ی رشته های تحصیلی 
دانشگاه 

2. تاش مستمر برای ارتقاء سطح کیفی و علمی کتابها و محتوای درسی دانشگاه.

3. فراهم کردن بستر مناسب جهت ترغیب اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتاب و 
محتوای درسی مورد نیاز دانشگاه

ماده 2: کارگروه تخصصی تأمین و تولید محتوای آموزشی: 

1/2 : قلمروهای تخصصی کارگروه  ها 

ــوا: در هــر یــک از قلمروهــای  ــر تأمیــن و تولیــد محت کارگروه هــای تخصصــی علمــی ناظــر ب
ــی دانشــگاه و ســایر  ــک از رشــته های تحصیل ــر ی ــا ه ــق ب ــاز و منطب ــه تناســب  نی تخصصــی ب
موضوعــات تخصصــی ، کارگروه هایــی در ســازمان مرکــزی دانشــگاه بــرای نظــارت بــر تامیــن و 

تولیــد محتــوای آموزشــی و در قالــب 20 موضــوع بــه شــرح زیــر تشــکیل می شــود: 



آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 204

1. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش زبان و ادبیات فارسی

2. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش زبان و ادبیات عرب

3. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش زبان انگلیسی

4. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش شیمی

5. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش زیست شناسی

6. کارگروه تخصصی  تولید محتوای آموزش ریاضی

7. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش فیزیک

8. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش تاریخ

9. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش جغرافیا

10. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش الهیات 

11. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش هنر

12. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش تربیت بدنی

13. کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزش علوم اجتماعی  

14. کارگروه تخصصی تولید محتوای تربیت علمی

15. کارگروه تخصصی تولید محتوای مشاوره و راهنمایی

16. کارگروه تخصصی تولید محتوای تعلیم و تربیت اسامی

17. گروه تخصصی تولید محتوای آموزش و پرورش استثنایی

18. کارگروه تخصصی تولید محتوای علوم تربیتی ) آموزش ابتدایی(

19. کارگروه تخصصی تولید محتوای معارف اسامی عمومی

20. کارگروه تخصصی کارورزی

2/2 ـ ترکیب اعضاء: 

اعضاء کارگروه مركب از 9 نفر، به شرح زیر است:

1. مدیر پشتیبانی تولید علم بومی؛ دبیر و رئیس جلسه
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2. رئیس گروه پشتیبانی تألیف کتاب های درسی دانشگاهی

3. یک نفر عضو هیأت علمی با تجربه تولید کتاب درسی دانشگاهی 

4. سه نفر اعضاء متخصص موضوعی 

5. یک نفر متخصص تکنولوژی آموزشی

6. یک نفر متخصص برنامه  ریزی درسی

7. یک نفر متخصص روان شناسی تربیتی/علوم تربیتی

میان  از  و  فرهنگیان  دانشگاه  فناوری  و  پژوهش  معاون  توسط  رئیس کارگروه  1ـ  تبصره 
می  شود. انتخاب  موضوعی  متخصصان 

تبصره 2 ـ اباغ اعضای کارگروه تخصصی تولید محتوای آموزشی توسط معاون پژوهش و 
فناوری دانشگاه صادر می  شود.

3/2 ـ تشکیل نشست  ها:

1. کارگروه تخصصی حسب وجود دستور نشست، تشکیل جلسه می دهد. جلسه با حضور پنج 
نفر از اعضاء رسمیت می یابد. 

2. هر یك از اعضای کارگروه تخصصی، كه بیش از سه نوبت متوالی یا پنج نوبت متناوب در 
سال بدون عذر موجه در جلسات غیبت كند، خود به خود مستعفی شناخته می شود و رئیس 
کارگروه تخصصی نسبت به تعیین جانشین وی اقدام خواهد كرد. تشخیص موجه بودن 

غیبت با کارگروه تخصصی است.  

3. تصمیم های کارگروه تخصصی با رأی نصف به اضافه یِك حاضران در جلسه قابل اجرا 
است. تصمیمات توسط رئیس کارگروه تخصصی اعام می شود.

4. کارگروه تخصصی می تواند در صورت لزوم از افراد صاحب نظر جهت شرکت در نشست  ها 
و ارائه مشورت بدون حق رأی دعوت به عمل آورد. 

4/2 ـ وظیفه های کارگروه تخصصی علمی:

درسی  برنامه های  به سرفصل های  پاسخگویی  برای  موجود  1. شناسایی ظرفیت کتاب های 
دانشگاه،



آیین نامه ها و شیوه نامه های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان 206

2. شناسایی موضوعات مورد نیاز برای انتشار کتاب درسی با توجه به نیاز مخاطبان مربوط،

3. بررسی طرح  نامه  های تألیف و ترجمه کتاب مرتبط با حوزه  ی تخصصی کارگروه،

4. سفارش تألیف یا ترجمه آثار معتبر به افراد متخصص براساس نیازهای مصوب و ضوابط 
مربوط )در صورتی که از طریق فراخوان، طرح نامه های مناسب دریافت نشوند(.

5. بررسی و نظارت بر پیشرفت تأمین و تولید محتوا بر اساس طرح  نامه  های مصوب.

ماده 3 ـ ضوابط بررسی آثار:

1. کارگروه تخصصی علمی هر اثر یا طرحنامه را به حداقل دو داور متخصص جهت ارزیابی 
ارجاع می كند. نتیجه داوری در جلسه طرح و تصمیم گیری می شود .

2. داوری درباره آثار رسیده براساس ماك ها و ضوابطی است كه به تصویب کارگروه می رسد 
و این ضوابط در فرم خاصی درج می شود. هر داور موظف است نتیجه بررسی های خود را 

در فرم های ارزیابی ثبت و ظرف حداكثر 15 روز به کارگروه تخصصی ارسال كند.

را  اثر/طرح نامه  پذیرش هر  یا عدم  نتیجه قطعی در مورد پذیرش  3. کارگروه موظف است 
اثر اطاع دهد. به صاحب  تاریخ دریافت  از  حداكثر ظرف 40 روز 

ماده 4 : فرایند فراخوان و تولید اثر: 

1. اعام فهرست آثار مورد نیاز جهت تألیف / ترجمه از طرف معاونت آموزشی و تحصیات 
تکمیلی دانشگاه به معاونت پژوهشی و فناوری

2. انتشار فراخوان  

3. دریافت طرح  نامه های تألیف / ترجمه/ تصنیف / گردآوری

4. بررسی طرح نامه  ها

5. انتخاب طرح نامه  های برگزیده

6. صدور اباغ تولید آثار

7. انتخاب ناظران

8. بارگذاری اولیه )تحویل پنجاه درصد متن به دانشگاه(

9. بارگذاری نهایی)تحویل پنجاه درصد دوم به دانشگاه(

10. ارزیابی متن نهایی توسط ناظر
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11. داوری آثار

12. ویراستاری علمی 

13. ویراستاری ادبی 

14. ارزیابی فرهنگی

15. انجام صفحه آرایی

16. اخذ مجوز از مراجع مربوطه

17. انتشار آثار

ماده 5 : معیارها و مالک های ارزیابی و اعتبار سنجی:

1. تطبیق با سرفصل های درسی مصوب شورای برنامه ریزی آموزش عالی 

2. مبتنی بودن محتوا بر هدف های صریح و روشن 

3. نوآورانه، خاقانه و مبتکرانه بودن اثر

4. صحت علمی داشتن محتوا

5. ترسیم شدن درست و روشن دامنه موضوعی مربوط

6. همخوانی کتاب با قلمرو تخصصی موضوع مربوط

7. همخوانی کتاب با نیازهای اصلی مخاطبان

8. پوشش وجوه مختلف موضوعی )جامعیت کتاب درسی(

9. ارتباط صحیح بین دانسته  های قبلی مخاطبان در این زمینه با مطالب جدید 

10. مناسب بودن مطالب از نظر میزان دشواری یا سهولت برای مخاطبان

11. توجه به پرسشهای پرتکرار مخاطبان 

12. مناسب بودن حجم مطالب با توجه به زمان پیش بینی شده برای تدریس كتاب 

13. رعایت پیش نیازها در ارائه محتوای کتاب درسی

14. رعایت ترتیب و توالی و نظم در ارائه محتوا

15. برخوردار بودن محتوا از عمق و کفایت 
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16. برقرار بودن انسجام و پیوند منطقی و روشن بین اجزای کتاب )تیترها، عناوین، محتوا 
و...(.

17. دقیق و منطقی بودن فصل  بندی مطالب 

18. توضیح نکات و اصطاحات مهم در پاورقی کتاب

19. جاذب و جالب بودن محتوا

20. تناسب حجم اطاعات دانشی و فرادانشی در صفحات کتاب

21. در حد ضرورت استفاده از مثال، تصویر، عکس، نمودار، جدول و ... برای تفهیم بهتر 
مطالب 

22. ارائه تمرین ها و فعالیت های یادگیری کافی هر فصل)در صورت ضرورت(.  

23. سلیس و روان بودن نثر کتاب

24. نبود ایجاز مخل و اطناب ممل در متن 

25. برخورداری متن كتاب از زبان فارسی/معیار/

62.  برخورداری از اصول ویرایش و نگارش 

27. ارجاع محتوای درسی به منابع آموزشی مرتبط

28. استناد کردن به نظریه های مرتبط با موضوع )در صورت لزوم(

29. استفاده از منابع و مآخذ معتبر  و ذکر درست آنها 

30. استناد به منابع الکترونیکی جدید در زمینه موضوعی کتاب 

31. امانت دار بودن مؤلف در استفاده از آثار دیگران 

32. لحاظ کردن فهارس کاربردی از قبیل فهرست واژگان، اعام و... در انتهای کتاب )در 
ضرورت(.   صورت 

33. پیش  بینی کردن فرصت ارتباط بین نویسنده و مخاطب )ایمیل، وباگ و ...(

34. زمینه تبدیل کتاب به شکل الکترونیک

ماده 6 : حقوق مادی آثار

ــورت  ــر ص ــه اداره کل نش ــیوه نام ــاس ش ــر اس ــم ب ــا مترج ــده ی ــه پدیدآورن ــت حق الزحم پرداخ
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ــن را  ــل تدوی ــک از مراح ــر ی ــرای ه ــا اج ــذاری ی ــق واگ ــم، ح ــا مترج ــده ی ــرد. پدیدآورن می گی
ــی  ــت علم ــل فعالی ــد حاص ــر بای ــن اث ــد و تدوی ــد. تولی ــرایطی ندارن ــچ ش ــت هی ــر، تح ــه غی ب
ــت  ــت، حســب تشــخیص معاون ــدم رعای ــدگان باشــد. در صــورت ع ــا پدیدآورن ــده ی پدیدآورن
ــن  ــو می شــود و همچنی ــه ای متوقــف و لغ ــر در هــر مرحل ــد اث ــد تولی ــاوری فراین پژوهشــی و فن

ــد. ــد ش ــم اخــذ خواه ــا مترج ــده ی ــارت وارده از پدیدآورن خس

ماده 7 : ویراستاری

ــودن  ــر دارا ب ــاوه ب ــد ع ــی بای ــتار علم ــود. ویراس ــی می ش ــی و ادب ــتاری علم ــر، ویراس ــر اث ه
ــر برخــوردار  ــا باالت ــه اســتادیاری ی ــم از مرتب ــه مه ــن وظیف ــرای انجــام ای مهارت هــای خــاص ب

ــورد نظــر گــردد. ــر م ــای اث ــد باعــث اعت ــت ویراســتار بای باشــد. فعالی

تبصره 1: در هر حوزه تخصصی که ویراستار با مرتبه علمی باالتر از مرتبه علمی پدیدآور وجود 
دارد؛ همکاری ویراستار علمی با مرتبه باالتر از مرتبه علمی پدیدآورنده یا پدیدآورندگان اثر، 

مورد تأکید است.

تبصره 2: داور هر اثر می تواند با تشخیص کارگروه تخصصی، ویراستاری علمی همان اثر را 
نیز به عهده گیرد.

تغییراتی  عالی،  آموزش  برنامه ریزی  شورای  مصوب  سرفصل  تغییر  دلیل  به  اگر   :3 تبصره 
به کارگروه  را  مراتب  وقت  اسرع  در  علمی  تخصصی  کارگروه  باید  ابتدا  بگیرد  صورت 
یا  پدیدآورنده  اطاع  به  را  مراتب  نامه ای کتبی  طی  و کمیسیون  نماید.  اعام  تخصصی 

می رساند. پدیدآورندگان 

ماده 8: زمان بندی الزم برای تولید اثر: 

جدول شماره 1 ـ 8: زمانبندی الزم جهت هر یک از فرایندهای تولید اثر
حداکثر زمان الزم برای تولید یک کتاب درسیاقدامات الزم

8 ماهتألیف اثر
7 ماهترجمه اثر

6 ماهتدوین)گردآوری( اثر
15 روزبررسی توسط ناظر
1 ماهاعمال نظرات ناظر

15 روزداوری 
1 ماهاعمال نظرات داور
30 روزویراستاری علمی
25 روزویراستاری ادبی
15 روزارزیابی فرهنگی

25 روزآماده سازی و انتشار
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تبصره: زمان بندی اعام شده برای تدوین یا ترجمه بعضی از آثار به فراخور زمان مورد نیاز 
ممکن است به تشخیص کارگروه تخصصی کمتر یا بیشتر از زمان ذکر شده باشد.

ایــن شــیوه  نامه بــا 8 مــاده و 6 تبصــره در تاریــخ 1397/04/19 در شــورای پژوهــش 
دانشــگاه بــرای مــدت یکســال بــه تصویــب رســید. 



راهنمای جامع برگزاری کرسی های علمی-ترویجی دانشگاه فرهنگیان

مقدمه

هیــأت حمایــت از كرســی های نظریــه پــردازی و نقــد و مناظــره در هفدهــم بهمــن مــاه 1382 
ــن  ــدازی ای ــی از راه ان ــدف اصل ــد. ه ــیس گردی ــی تأس ــاب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــوی ش از س
هیــأت،  حمایــت از گســترش كمــی و كیفــی برگــزاری كرســی ها در حوزه هــای مختلــف علمــی 
و مســاعدت مؤثــر در بســط آزاد اندیشــی و شــکل گیــری جنبــش ملــی نقــد و نظریه پــردازی در 

ایــران اســت.

این هیئت به منظور پیگیری اهداف خود، دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشکده ها 
را دعوت به تشکیل کمیته های دستگاهی با ریاست رئیس دانشگاه کرده است. در این راستا، 
دانشگاه فرهنگیان به عنوان تنها نهاد متولی امر تربیت معلم کشور و با چشم انداز تبدیل کردن 
تربیت معلم کشور، کمیته دستگاهی کرسی های  تربیت و  تعلیم و  به قطب  دانشگاه فرهنگیان 
نظریه پردازی، نقد و مناظره را تشکیل داده است. متن حاضر با عنوان »راهنمای جامع برگزاری 
دانشگاه  اعضای  آشناسازی  در  مهمی  گام  فرهنگیان«  دانشگاه  علمی-ترویجی  کرسی های 

فرهنگیان با چیستی و نحوه برگزاری کرسی های علمی و کرسی های ترویجی است.

تعاریف

1-2-کمیته دستگاهی

کمیتــه ای اســت متشــکل از رئیــس و معــاون پژوهشــی دانشــگاه، 4 نفــر از اعضــای هیــأت علمــی 
دانشــگاه فرهنگیــان بــا رزومــه علمی-اجرایــی قــوی، نماینــده ولــی فقیــه در دانشــگاه فرهنگیــان 
ــری و برگــزاری کرســی های  ــزی، هماهنگــی، پیگی ــن کارشــناس پژوهشــی کــه برنامه ری و یــک ت
کرســی های  از  حمایــت  هیــأت  مقــررات  و  قوانیــن  چهارچــوب  در  را  ترویجــی  ـ  علمــی 
نظریه پــردازی، نقــد و مناظــره در مراکــز آمــوزش عالــی و پردیس هــای ایــن دانشــگاه مدیریــت 

می نمایــد. 

2-2-کرسی علمی-تخصصی

ــن در چرخــه بررســی  ــل اســتاندارد الزم جهــت قرارگرفت ــه آن دســته از كرســی ها كــه از حداق ب
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ــا عــدم احــراز ـ برخــوردار باشــند  ــت علمــی ی و صــدور ســند ـ صــرف نظــر از احــراز صاحی
ــور از  ــردد. منظ ــاق می گ ــی اط ــی های علمی-تخصص ــد كرس ــزار گردن ــأت برگ ــط هی و توس
داشــتن اســتاندارد الزم، ایــن اســت کــه بــرای کمیتــه دســتگاهی محــرز گــردد کــه طــرح پیشــنهادی 
ــوآوری( می گنجــد و صاحــب  ــد و ن ــردازی، نق ــه پ ــی )نظری ــواع کرســی های علم ــی از ان در یک
طــرح نیــز شــرایط الزم1 بــرای ارائــه طرحنامــه علمــی را دارد. انــواع نظریــه هــا شــامل نظریه هــای 
ــت از کرســی ها  ــه حمای ــن نام ــردی و نظریه هــای مطــرح در آئی ــه هــای کارب ــم، نظری تحــول عل

مصــوب شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، تعریــف شــده اند.

کرسی های علمی-تخصصی در سه سطح انجام می شوند:

2-2-1. نظریه پردازی: ارائه ی نظریه ی علمی جدید که محصول مطالعه و پژوهش روشمند 
و برخوردار از سطح علمی الزم بوده، دارای مبانی، منطق، فرضیه و دالیل کافی و ساختار 

علمی مناسب و کاربرد در خور باشد.

2-2-2. نقد: استقراء مستدل، متقن و مستند مجموعه ی محاسن و معایب یک مکتب، 
نظریه، و نظر یا اثر علمی، در مسیر ابطال یا تکمیل آن نظریه، با رعایت ادبیات رشته ی 
علمی مربوط و منطق و اخاق نقد، که از چارچوب نظری و ساختار علمی روشن برخوردار 

باشد.

در  نقد علمی جدید  و  رویکرد  نظر،  نظریه،  ارائه ی روشمند هرگونه  به  نوآوری:   .3-2-2
، برخی  دارای سطوح مختلفی است  نوآوری  ساحات و سطوح مختلف اطاق می شود. 

سطوح آن فراتر از نظر و برخی دیگر فراتر از نظریه است.

 1-1- پیش اجاسیه: به جلسه ای تخصصی،  مركب از صاحب نظر)طرح(،  شورای داوران،  
كمیته ناقدان و ناظران علمی اطاق می شود که طبق ضوابط و مقررات برگزاری اجاسیه  ها، 

به نقد و ارزیابی طرح ها می پردازند.

2-1- اجاسیه: به جلسه ای تخصصی با شرایط پیش گفته به اضافه مخاطبان خاص اطاق 
می شود كه ارزیابی نهایی و اعتبارسنجی و امتیاز دهی طرح )نظر( را بر عهده می گیرد.

تذكر: تفاوت پیش اجاسیه و اجاسیه در آن است كه اوال در پیش اجاسیه مخاطب عام، البته 
متخصص مدعو، وجود ندارد و ثانیا داوری نهایی در آن صورت نمی گیرد.   

1. داشتن تحصیات عالی حوزوی یا دانشگاهی؛ برخورداری از اثر علمی و رشته تحصیلی یا تحقیقات مرتبط با موضوع کرسی؛ 
آشنایی و اشراف به نظریات و دیدگاه های مطرح در زمینه موضوع مورد بحث؛ داشتن قدرت تجزیه و تحلیل علمی در رشته مورد 

بحث.
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کرسی ترویجی

بــه آن دســته از كرســی ها كــه توســط مراکــز آمــوزش عالــی و پردیس هــای دانشــگاه برگــزار شــده 
و از حداقــل نصــاب تشــکیل كــه توســط كمیتــه دســتگاهی مشــخص میگــردد برخــوردار بــوده 
ولــی حایــز اســتاندارد الزم جهــت قــرار گرفتــن در شــمار كرســی های علمــی نیســت كرســی های 

ترویجــی گفتــه می شــود. کرســی هــای ترویجــی بــه ســه شــکل زیــر تعریــف شــده اند:

مناظره: به هرگونه مباحثه رو در رو، روشمند و منطقی میان دو صاحبنظر که به گونه ای نقادانه 
دیدگاه ها و نظریات یکدیگر را درباره موضوعی خاصی به چالش می کشند تا در نهایت دیدگاه 

برتر به نحو مسالمت آمیز تفوق یابد، مناظره گفته می شود.

ازآن  نوآورانه، روشمند و منطقی که هدف  به هرگونه تاش  ایده های علمی:  نقد  عرضه و 
ارزیابی و سنجش نقاط ضعف و قوت یک نظریه، مکتب، بینش و جریان و .. جهت کمک به 

اصاح و بهبود آن باشد، عرضه و نقد ایده علمی اطاق می گردد. 

نقد(  مباحثه و  نقادانه، روشمند و منطقی )حداقل 5  به مجموعه مباحثات  مساله محور: 
که میان دو یا چند نفر متخصص درباره موضوعی واحد صورت می گیرد و هدف آن کسب 
گاهی از دیدگاه های یکدیگر و تیین ایده و رفع سوءتفاهمات است، کرسی های مساله محور  آ

می شود. گفته 

مراحل اجرای کرسی های علمی-تخصصی

ــا  ــا1 ب ــایر دانشــگاه ه ــتاد س ــا اس ــان ی ــو دانشــگاه فرهنگی ــتاد مدع ــا اس ــی ی ــت علم عضــو هیئ
ــا اولویت هــای پژوهشــی دانشــگاه فرهنگیــان، می توانــد موضوعــی را کــه  موضوعــی متناســب ب
قصــد ارائــه آن از طریــق کرســی را دارد، در قالــب طرحنامــه نقد/نوآوری/نظریــه پردازی )پیوســت 
1( بــه کمیتــه دســتگاهی ارســال نمایــد. کمیتــه ایــن طرحنامــه را بــه چندیــن داور ارســال مــی کنــد؛ 
ــی  ــی علمی-تخصص ــکیل کرس ــه تش ــن در چرخ ــرار گرفت ــد ق ــرح را در ح ــه داوران ط چنانچ
ــه  ــن طرح نام ــت از کرســی ها ارســال می شــود. ای ــت حمای ــه هیئ ــه دبیرخان ــه ب ــد، طرح نام ببینن
ــه و چنانچــه  ــرار گرفت توســط کرســی های علمــی هیئــت حمایــت از کرســی ها مــورد بررســی ق
واجــد شــرایط الزم دانســته شــود، پیــش اجاســیه تشــکیل می شــود. در جلســه پیــش اجاســیه، 
ــاع و در صــورت  ــرح فرصــت دف ــه صاحــب ط ــی شــود و ب ــرح م ــرح مط ــر ط ــرادات وارد ب ای

ــه  ــردازی و نقــد علمــی در دانشــگاه، همــه ذینفعــان ایــن دانشــگاه از جمل ــل اهمیــت اشــاعه امــر نظریه پ ــه دلی ــه ذکــر اســت ب 1 . الزم ب
اعضــای هیئــت علمــی، اســاتید مدعــو، اســاتید دانشــگاه های دیگــر کــه موضوعــی در زمینــه تعلیــم و تربیــت و باالخــص تربیــت معلــم را 
مطــرح کرده انــد، دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی کــه در زمینــه تعلیــم و تربیــت و باالخــص تربیــت معلــم تحقیقاتــی داشــته اند می تواننــد 
ــان قطــب برگــزاری کرســی های  ــد. دانشــگاه فرهنگی ــدام نماین ــا ترویجــی اق ــب کرســی های علمــی ی ــات خــود در قال ــه تحقیق ــرای ارائ ب

علمــی و ترویجــی در زمینــه تعلیــم و تربیــت و تربیــت معلــم خواهــد بــود.
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لــزوم، اصــاح داده مــی شــود. ســپس، اجاســیه برگــزار می گــردد. نمــودار برگــزاری کرســی های 
علمی-تخصصــی در پیوســت شــماره 2 دیــده مــی شــود.

مراحل اجرایی کرسی های ترویجی

اعضــای هیئــت علمــی و اســاتید مدعــو دانشــگاه فرهنگیــان و اســاتید دانشــگاه های دیگــر 
بــا موضوعــی متناســب بــا اولویــت هــای پژوهشــی دانشــگاه فرهنگیــان، می تواننــد نتایــج 
فعالیت هــای علمــی و پژوهشــی خــود را در یکــی از قالــب هــای کرســی ترویجــی ارائــه دهنــد. 
بهتــر اســت اســاتید از موضوعــات الویــت دار دانشــگاه فرهنگیــان کــه توســط معاونــت پژوهشــی 
و فنــاوری دانشــگاه بــه پردیــس هــا ابــاغ شــده اســت )پیوســت شــماره 3(، اســتفاده کننــد1. فــرد 
متقاضــی برگــزاری کرســی ترویجــی، تقاضــا و چکیــده مقالــه خــود را بــه معاونــت پژوهشــی و 
فنــاوری دانشــگاه فرهنگیــان ارســال مــی کنــد. ایــن تقاضــا در جلســه کمیته دســتگاهی کرســی های 
ــا  ــراه ب ــد، هم ــورت تایی ــه و در ص ــرار گفت ــی ق ــورد بررس ــان م ــگاه فرهنگی ــردازی دانش نظریه پ
ــت از کرســی های  ــت حمای ــه هیئ ــه اطــاع دبیرخان ــه ای ب ــدان و داوران پیشــنهادی طــی نام ناق
ــس از آنکــه مجــوز برگــزاری کرســی از ســوی  ــد و مناظــره خواهــد رســید. پ ــردازی، نق نظریه پ
ــای  ــت پردیس ه ــه اطــاع مدیری ــه ب ــد، نتیج ــت از کرســی ها صــادر ش ــت حمای ــه هیئ دبیرخان
ــد.  ــرای برگــزاری کرســی را فراهــم نمای ــد شــرایط الزم ب اســتانی می رســد. مدیریــت اســتان بای
یکــی از اعضــای کمیتــه دســتگاهی یــا نماینــده ایشــان بــه عنــوان ناظــر در محــل برگــزاری کرســی 
حضــور خواهــد داشــت. فایــل کاملــی از کرســی برگــزار شــده مشــتمل بــر عکــس، صــوت و فیلــم 
تهیــه شــده و بــه معاونــت پژوهشــی و فنــاوری دانشــگاه ارســال مــی شــود. ایــن فایــل مســتندات 
بــه دبیرخانــه هیئــت حمایــت از کرســی ها تحویــل داده می شــود تــا گواهــی برگــزاری کرســی ها 
ــازات برگــزاری  ــد از امتی ــرد صاحــب کرســی می توان ــن گواهــی، ف ــت ای ــا دریاف صــادر گــردد. ب

کرســی برخــوردار شــود. 

4-1. کرسی های مناظره:

الف( ارکان: دو صاحب نظر-مدیر جلسه 

نکته: طرفین مناظره باید همطراز بوده و در موضوع مناظره صاحب تخصص باشند.

ب( فرآیند برگزاری کرسی مناظره:

1. قرائت کام ا.. مجید 
1. الزم به ذکر است که ضروری نیست موضوعی که برای برگزاری کرسی های ترویجی پیشنهاد می شود حتما پیش از آن در جایی با عنوان مقاله ی کتاب 

درج شده باشد.
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2. خیر مقدم، اعام برنامه و زمانبندی مباحث

 3. دعوت از طرفین مناظره جهت قرار گرفتن در جایگاه 

4. شروع مناظره 

5. سئواالت حاضرین از طرفین مناظره 

6. جوابگویی به سئواالت از سوی مناظره کنندگان

7. اعام خاتمه جلسه از سوی مدیر

4-2. کرسی های نقد و عرضه ایده علمی:

الف( ارکان: صاحب کرسی-حداقل 2 ناقد- مدیر جلسه

نکته: ارائه دهنده باید اثری مکتوب از ایده علمی خود را قبل از جلسه برای ناقدان ارسال کند.

تبصره 1 : کرسی های عرضه و نقد ایده ی علمی که مقدمه کرسی های تخصصی می باشند نیاز 
به سه ناقد یا سه فرم ارزیابی ناقدان دارد.

تبصره 2 : دانشجویان مستعد و توانمند با تاییدیه گروه علمی مربوط می توانند از قالب کرسی 
فوق استفاده کنند.

ب( فرآیند برگزاری کرسی عرضه و نقد ایده علمی:

قرائت کام ا... مجید

1. خیر مقدم، اعام برنامه و زمانبندی مباحث

2. دعوت از سخنران و نیز ناقدین جهت قرار گرفتن در جایگاه وشروع جلسه

3. ارائه سخنرانی توسط ارائه دهنده طرح

4. انتقادات ناقدین

5. پاسخ به انتقادات

6. انتقادات حاضرین

7. پاسخ به انتقادات

8. اعام خاتمه کرسی از سوی مدیر جلسه
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4-3. کرسی های مسئله محور: 

الف( ارکان: دو یا چند صاحب نظر- مدیر جلسه

ب( فرآیند برگزاری هر کرسی مساله محور:

1. قرائت کام ... مجید 

 2. اعام شروع جلسه

3. طرح موضوع جلسه از سوی مجری

 4. شروع بحث از طرف اول )به ترتیب(، جمع بندی نهایی

5. اعام ختم جلسه از سوی مجری 

حمایت از برگزاری کرسی ها 

ــی، پژوهشــی  ــات علمــی موسســه های آمــوزش عال ــه اعضــای هی ــق »آیین نامــه ارتقــای مرتب طب
ــی  ــورخ 1394/12/18 شــورای عال ــی« مصــوب جلســه 776 م ــر دولت ــی و غی ــاوری دولت و فن
انقــاب فرهنگــی، ارائــه کرســی های علمی-ترویجــی 2 تــا 4 امتیــاز، ارائــه دســتاوردها و نتایــج 
علمی-پژوهشــی برگرفتــه از کرســی های نظریه پــردازی در همایش هــا و میزگردهــای مراکــز 
علمــی ملــی و بین المللــی 4 امتیــاز، نقــد علمــی در حــوزه هــای علــوم بــه ویــژه علــوم انســانی و 
معــارف اســامی 3 تــا 7 امتیــاز، نــوآوری در حوزه هــای علــوم بــه ویــژه علــوم انســانی و معــارف 
اســامی 3 تــا 7 امتیــاز، و نظریــه پــردازی در حوزه هــای علــوم بــه ویــژه علــوم انســانی و معــارف 

اســامی 7 تــا 12 امتیــاز بــرای اســاتید بــه ارمغــان مــی آورد.

حمایت های انجام گرفته از برگزاری کرسی ها هم از سوی هیئت حمایت از کرسی های نظریه 
پردازی، نقد و مناظره و هم از سوی سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان اعطا می شود. 

6-1. حمایت های هیئت حمایت از کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

6-1-1. حمایــت دبیرخانــه هیــات از کرســیهای ترویجــی )بــر اســاس آییــن نامــه مصــوب 
ــه هیئــت( 94/6/31 دیرخان

1. حمایت حقوقی

ارائه گواهی کرسی ترویجی مربوطه به صاحب نظران
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حمایت ترویجی

انتشار محتوای جلسه در قالب کتابچه و ...

تدوین فیلم کرسی 

حمایت مادی

حق الزحمه اساتید )حداقل 300 هزارتومان (

هزینه تصویربرداری

تبصره: میزان حمایت مالی از کرسی ها تا یک میلیون تومان مبتنی بر شرایط و تشخیص 
زیر محاسبه می شود: مولفه های  براساس  و  دبیرخانه هیات 

 هزینه های جانبی )مانند ایاب و ذهاب، اسکان(

مشارکت حضار )اطاع رسانی، پذیرایی، عوامل اجرایی(

کیفیت برگزاری کرسی )تصویربرداری، تبلیغات محیطی(

اولویت و جذابیت موضوع 

6-1-2. حمایت هیئت از کرسی های علمی-تخصصی

مدعاهای علمی که با تشکیل اجاسیه ی رسمی، پس از نقد و ارزیابی و دفاع، از سوی شورای 
داوری، تعیین رتبه شده، امتیاز کافی، کسب می کنند، برحسب مورد، از حمایت های زیر 

برخوردار می گردد:

الف( حمایت های حقوقی:

       1.  معرفی صاحب نظریه و اثر مکتوب به بنیاد نخبگان، صندوق حمایت ازپژوهشگران، 
جشنواره ی فارابی،جشنواره ی خوارزمی، جشنواره ی حوزه، جشنواره ی کتاب سال، و دیگر 

جشنواره های ملی و خارجی و خانه کتاب و... .

      2. هماهنگی الزم برای محاسبه و اعمال امتیاز ارتقاء مرتبه علمی در اجاسیه های با 
دفاع موفق و کرسی های ترویجی و دستگاه مربوطه طبق آیین نامه ی وزارت علوم )ماده 2 

بند 16( به این شرح می باشد:

       3.  پرداخت مبلغ مصوبات اهدایی از سوی دبیرخانه.
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ب( حمایت های علمی:

      1. تألیف مجموعه ی مقاالت در نقد و شرح نظریه و نظر و نقد موفق .

      2. تشکیل جلسات و میز گردهای شرح و نقد با حضور یا در غیاب صاحب نظر.

      3. تمهید کاربردی کردن نظریه و اثر بخشی آن، در شؤون کشور، حسب مورد.

      4. هدایت رساله های علمی دکتری در جهت شرح، تفصیل، ارزیابی، نقد و کاربردی 
کردن ابداعات و نظرات و نظریه های دفاع شده.

      5. تأمین امکانات مادی الزم در جهت تکمیل تحقیق، ازسوی محقق.

      6. استدامه ی نقادی تفصیلی از سوی ناقدان مختلف به انحاء گوناگون.

بند ج( حمایت های ترویجی و اجتماعی:

      1.  انتشار گزارش نامه ی علمی رسمی اجاسیه ی ، ارزیابی و دفاع. به عنوان کتاب کرسی.

     2. انعکاس خبری مناسب در مورد جریان برگزاری و نتایج علمی آن.

     3. انتشار نظریه، نوآوری و نقد در پایگاه اطاع رسانی هیأت حمایت.

     4. ترغیب مؤسسات و شخصیت ها به برگزاری جشن و اعطاء هدایا به محقق صاحب 
نظر.

     5. پیگیری آموزشی کردن نظرات، نقدها و نظریه های موفق و مرجع در متون درسی.

     6. اطاع رسانی، پیوسته به متخصصان حوزه ی علمی مرتبط با نظریه ها در داخل و خارج، 
در مورد توسعه و تکامل نظریه.

     7. برگزاری رونمایی برای اثر حاوی نظریه و نظر و نقد موفق، در محیط ها و مجامع 
مناسب.

     8. سعی در تبدیل یافته های نظریه های موفق به صورت فناوری، برحسب اقتضاء.

     9. ترجمه ی یافته های نظریه های موفق به زبان های خارجی )به ویژه عربی و انگلیسی(.

کنفرانس های  در  مقاله  ارائه ی  برای  مقدمات شرکت صاحب کرسی  اجرایی کردن   .10    
بین المللی.
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6-2. حمایت سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان 

دانشــگاه فرهنگیــان تــا ســقف 1600000 تومــان بــرای برگــزاری کرســی هزینــه در نظــر می گیرد. 
بــه صاحــب طــرح کرســی ترویجــی، 600 هــزار تومــان، ناقــد 300 هــزار تومــان، مدیــر جلســه 

200 هــزار تومــان و بــرای کارهــای اجرایــی 200 هــزار تومــان اختصــاص داده می شــود.



طرحنامه ويژه کرسی های ترویجی دانشگاه فرهنگیان

عنوان کرسی ترویجی: . .. . . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . ......
نام ارائه دهنده: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . ...... . . . . . . . .. . . 

رشته  ی علمی: . . . .  . . . . . . . . .................. . . . .. . . . . . . . . . . .
تاریخ تنظیم طرحنامه:...................................................................
دانشگاه محل خدمت:...................................................................

1- مشخصات طرحنامه کرسی ترویجی: 

عنوان طرحنامه:

الف: فارسی

ب: انگلیسی

ج: عربی

2-مشخصات ارائه دهنده:

نام و نام خانوادگی: ..................................       سطح تحصیات:.............                         

رشته ی تحصیلی و حوزه ی تخصص: ......................................................

دانشگاه/پژوهشگاه/حوزه و مؤسسه علمی محل عضویت:..............................

نشانی و تلفن منزل:...........................................................................

نشانی و تلفن محل کار: .....................................................................

تلفن همراه: ............................................... نمابر: ............................

......................................................................... )URL(وب سایت

................................................................... )Email(پست الکترونیک

1- حداقل سه تن از صاحبنظران و متخصصان در زمینه موضوع طرحنامه معرفی نمایید: 

..............................................................................................-1

...............................................................................................-2

...............................................................................................-3
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3-خالصه کرسی ترویجی:

در صورتــی کــه بیــش از ایــن در قالــب مقالــه یــا کتــاب یــا طــرح پژوهشــی طــرح مذکــور ارائــه شــده 
اســت خاصــه آن را در حداقــل ده ســطر بــه فارســی بیــان فرماییــد.

- بیان مسأله، اصول، اجزا، روش و چکیده در خاصه تفصیلی ضروری است. 

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

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

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

- در صورتــی کــه پیشــینه نشــر نشــده ای از موضــوع نداریــد خاصــه تفصیلــی کرســی را حداقــل در 
ده صفحــه )به صــورت تایــپ شــده( بیــان نماییــد.

4-ارتباط طرحنامه مذکور با اهداف و اولویت های پژوهشی دانشگاه فرهنگیان:

- اعضــای هیئــت علمــی، مدرســین، مأمــوران آموزشــی دانشــگاه فرهنگیــان بــا موضوعــی متناســب 
ــی  ــی و پژوهش ــای علم ــج فعالیت ه ــد نتای ــان، می توانن ــگاه فرهنگی ــی دانش ــای پژوهش ــا اولویت ه ب
ــت دار  ــات اولوی ــاتید از موضوع ــت اس ــر اس ــد. بهت ــه دهن ــی ارائ ــی ترویج ــب کرس ــود را در قال خ

ــد. ــان اســتفاده کنن دانشــگاه فرهنگی

- )ضمنــًا بــرای اطــاع از موضوعــات اولویــت دار دانشــگاه بــه ســایت دانشــگاه فرهنگیــان، پورتــال 
معاونــت پژوهــش و فنــاوری بــه نشــانی https://cfu.ac.ir/pajohesh مراجعــه نماییــد(

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

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

5-دستاوردها و نتایج طرحنامه مذکور:

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

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

ــه  ــه طرحنام ــل ضمیم ــه کام ــی و رزوم ــأت علم ــی هی ــم کارگزین ــخه از حک ــک نس ــادآوری : ی ی
ارســالی شــود.

تاريخ تكميل                                                                                              محل امضاء




