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      ثسمٍ تعبلی                                                     

         1پیوست                                                                                 

 پژوهشی استانی –نقاط قوت  و ضعف و بایسته های دستور جلسات شوراهای علمی              

 *نقاط قوتالف( 

 ثزرسی ٍ تػَیت طزح ّب ٍ فؼبلیت ّبی پژٍّطی پیطٌْبدی هذارس؛ .1

 ثزًبهِ ریشی جْت ثزگشاری هؤثز ّفتِ پژٍّص؛ .2

 ثزًبهِ ریشی جْت ثزگشاری هؤثز ّفتِ کتبة؛ .3

 ثزرسی ٍ تػَیت هَضَػبت هسبثقِ رضذ؛ .4

 ثزرسی ٍ تػَیت راُ اًذاسی کبًَى، اًجوي ٍ ّستِ ّبی پژٍّطی در هذارس؛ .5

 اًذاسی ًطزیبت ٍ فػلٌبهِ پژٍّطی درسطح استبى؛ثزًبهِ ریشی جْت راُ ثزرسی ٍ  .6

 ارائِ هَضَػبت پیطٌْبدی هَرد ًیبس هذارس استبى جْت تذٍیي تحقیق پبیبًی؛ .7

  ٍ)ًْبدیٌِ سبسی تطکل ّبی پژٍّطی(  لثزرسی چگًَگی ًْبدیٌِ سبسی تطکل ّبی پژٍّطی ثب تَجِ ثب ضؼبر سب .8

 پژٍّطی؛ فزٌّگ سبسی

ثب دفتز تجلیغبت اسالهی جْت ّوکبری هؤثزدر خػَظ ثزگشاری کزسی ّبی آساداًذیطی حَسُ ّبی ّوبٌّگی  .9

 ٍ ًیبس سٌجی هَضَػبت هْن جْت ثزگشاری کزسی ّبی آساد اًذیطی؛ ػلویِ خَاّزاى

 تخػػی سطح ضْز جْت استفبدُ طالة؛ رایشًی ثب کتبثخبًِ ّبیپیگیزی ًحَُ تؼبهل ٍ  .11

ٍ دریبفت ًظزات در راثطِ ثب سهیٌِ سبسی تَلیذ ٍ ًطز آثبر کبرثزدی اسبتیذ ٍ  ًیبسسٌجی اهَر پژٍّطی هذارس .11

 طالة ٍ تؼبهل ثب ضَراّبی پژٍّطی هذارس؛

 ؛ 3ٍ 2ثزرسی چگًَگی ًظبرت ثز اهَر اسبتیذ راٌّوب، هطبٍر ٍداٍر در سطح  .12

 آسیت ضٌبسی اهَر پژٍّطی؛ .13

 ًظبرت ثز ضیَُ ارائِ درٍس رٍش تحقیق؛ .14

 ػولکزد ضَراّبی پژٍّطی هذارس؛ ارائِ گشارش ثزرسی .15

 ؛2ارائِ گشارش ػولکزد اسبتیذ راٌّوبی سطح  .16

ّبی رٍضی،  ّب، کبرگبُ ّب، ٍثالگ ّب، سبیت ّب،ّوبیص ّبی پژٍّطی، ًطست ثزًبهِ ریشی ٍ ثْیٌِ سبسی فؼبلیت .17

 ّبی آساد اًذیطی؛ کزسیّب، جطٌَارُ ّب، فزاخَاى

پژٍّطی استبى  -ّبی ػلوی ٍ هؼزفی ٍ ًکَداضت ضخػیتثزًبهِ ریشی جْت گستزش ًطبط ٍ فزٌّگ پژٍّطی  .18

 درسطح استبى ٍ کطَر؛

 ّب ٍ هزاکش پژٍّطی جْت ثْزُ ثزداری اس اهکبًبت پژٍّطی؛ سهیٌِ سبسی تؼبهل ثب کتبثخبًِ .19

هلی جْت اًجبم کبرّبی هطتزک پژٍّطی ثِ  -ٍ ًْبدّبی فزٌّگی پژٍّطی استبًی سهیٌِ سبسی تؼبهل ثب هزاکش .21

پطتیجبًی هزاکش ٍ ًْبدّب افشٍى ثز اًگیشُ ثخطی )ّب ٍ هقبالت پژٍّطی تحقیقبت هیذاًی ٍ پبیبى ًبهِ ٍیژُ در ػزغِ
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 ٍ حوبیت هبدی(؛

 فبرؽ التحػیل در سطح استبى ٍ ضْزستبى ّب؛  ثزًبهِ ریشی جْت راُ اًذاسی ثبًک اطالػبت پژٍّطگزاى .21

پژٍّطی ستبد ٍ غف ٍ ارائِ پیطٌْبد اغالحی ثزای رفغ ّبی  قَاًیي ٍ آییي ًبهِ ّب، ّب، ثزًبهِ آسیت ضٌبسی طزح .22

 ّب؛ آسیت

 ّب ٍ هجبهغ فبرؽ التحػیالى پژٍّطگز؛ ّبی پژٍّطی اس قجیل ّستِ ریشی ٍ ثْیٌِ سبسی فؼبلیتثزًبهِ .23

 ضٌبسبیی ظزفیت ّب ٍ ًیبسّبی پژٍّطی استبًی ٍ هلی ٍ پیطٌْبد ثِ طالة جْت تحقیق ٍ پژٍّص؛ .24

، اوجمه َب ي َستٍ َبی پژيَطی ثب طىل َبی پژيَطی اس لجیل وبوًن َبسیبثی عملىزد تار يثزوبمٍ ریشی، ثزرسی  .25

 حضًر ومبیىذگبن آوبن؛

 حمبیت مبدی يمعىًی استبن ثزای اوتطبر آثبر؛ زرسی آثبر فبخز طالة ياسبتیذ يسمیىٍ سبسی ضىبسبیی ي ث .26

یه پژيَص حًسٌ َبی علمیٍ خًاَزان استبن ثزوبمٍ ریشی جُت تعبمل يَمفىزی يارائٍ وظزات پژيَطی مذیزان ي معبيو .27

 ثٍ مىظًر ایجبد تحًل در فعبلیت َبی پژيَطی؛ثب اعضبی ضًرا 

حضًر مذیزان ویش ثب  پژيَطی استبن ي  -جلسٍ مطتزن  ثب مسئًلیه مزاوش پژيَطی يداوطگبَی ي وُبد َبی فزَىگی .28

علمیٍ استبن، جُت اوجبم وبرَبی مطتزن پژيَطی ثٍ يیژٌ در عزصٍ تحمیمبت میذاوی، پبیبن وبمٍ َب يممبالت  مذارس

 پژيَطی؛

 ثزوبمٍ ریشی جُت ایجبد ثبوه اسبتیذ ي معزفی ثٍ طالة پژيَطگز؛ .29

 ثزوبمٍ ریشی جُت ایجبد ثبوه طالة مستعذ پژيَطگزی؛ .31

 تػَیت هَضَػبت کزسی ّبی آساد اًذیطی هذارس؛ .31

زوبمٍ ریشی جُت پزيرش ي جذة اسبتیذ ريش تحمیك ي ثزوبمٍ ریشی جُت مُبرت افشایی معبيوبن پژيَص ياسبتیذ ث .32

 راَىمب؛

 ثزوبمٍ ریشی جُت تًلیذ وطزیٍ دیجیتبلی در مذارس؛ .33

 ثزًبهِ ریشی جْت ثزگشاری کبرگبّْبی آهَسضی پژٍّطی هَرد ًیبس ٍیژُ اسبتیذ راٌّوب ٍهؼبًٍیي پژٍّص؛ .34

خػَظ ارائِ ثزًبهِ هذٍى ثِ ٍاحذّبی آهَسضی تزثیتی در خػَظ کبًَى ّب، اًجوي ّب ٍ فزاخَاى رایشًی در  .35

 سبل تحػیلی جذیذ؛ ّبی پژٍّطی

 کبرّبی آضٌبیی طالة در ثْزُ هٌذی اس فضبی هجبسی؛ثزرسی راّ .36

 ؛ 3ثزرسی هطکالت ٍ هؼضالت پبیبى ًبهِ ّبی سطح  .37

 تعییه ايلًیت َبی پژيَطی استبن؛ .38

 ثٍ مىظًر ویفیت ثخطی ثٍ پژيَص َبی میذاوی؛ ثزوبمٍ ریشی .39

 ثیبن ضیًٌ َبی ایجبد اوگیشٌ ي سًق طالة ثٍ سمت پژيَص؛  .41

 ثستز سبسی ّبی هٌبست جْت حضَر پزرًگ ٍ هَثز طالة در فزاخَاى ّبی پژٍّطی؛ .41

 جشٍُ آهَسضی جْت ارتقبی کیفیت ضیَُ ّبی پژٍّطی؛ثزًبهِ ریشی جْت تْیِ  .42

ّبی ًخجِ ثب فزاخَاى افزاد دارای رتجِ ثزای تبهیي ًیزٍی اًسبًی حَسُ ّبی ػلویِ ثزًبهِ ریشی جْت جذة ًیزٍ .43

 خَاّزاى؛

 ارتقبء سطح پژٍّص هیذاًی ٍ تبکیذ ثز اًجبم تحقیقبت ًبظز ثز هؼضالت اجتوبػی؛ .44
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 ؛یبى ًبهِ، تحقیقبت پبیبًی ٍ... (ثزرسی راّکبرّبی کبرثزدی ًوَدى آثبر تحقیقبت طالة )پب .45

 ّب ٍ ًیبسّبی پژٍّطی استبًی ٍ هلی ٍ پیطٌْبد ثِ طالة جْت تحقیق ٍ پژٍّص؛ضٌبسبیی ظزفیت  .46

 ثزرسی راّکبرّبی گستزش تؼبهل ثب هزاکش پژٍّطی، کتبثخبًِ ّب ٍ.... استبى؛ .47

 

 

 *ب( نقاط ضعف

 

اهَر اجزای ثزرسی رسٍهِ ّبی اسبتیذ رٍش تحقیق ٍ ثزگشار کٌٌذُ ّبی کبرگبُ ّبی رٍش تحقیق ثب اخذ هستٌذات،) ایي . 1

 را هؼبًٍبى پژٍّص هذارس اًجبم دٌّذ، خالغِ گشارش را ثِ ضَرا جْت ثزرسی ٍ تػَیت ًْبیی ارسبل ًوبیٌذ(؛

ػَیت هَضَػبت تحقیق پبیبًی،) اس ٍظبئف ضَرای پژٍّطی هذارس است اگز در هذرسِ ای تطکیل ًطذُ، سهیٌِ . ت2

 تطکیل ضَرای پژٍّطی هذارس فزاّن ضَد(؛

ع تحقیقبت پبیبًی )فػل ثْبر( تػَیت ضذُ در ضَراّبی پژٍّطی هذارس،)السم ًیست دٍثبرُ در جلسِ . ثزرسی هَض3َ

 پژٍّطی استبى ثزرسی ضَد هگز ایٌکِ اػتزاؼ کٌٌذُ ای داضتِ ثبضذ( ؛ –ضَرا ػلوی

استبى  . اًتػبة اػضبی جذیذ ضَرا ٍ توذیذ حکن سبیز اػضبء،) اس ٍظبئف اػضبی ضَرا ًیست ثلکِ اس ٍظبئف هذیز4

 است(؛ 

ثزرسی ي تبییذ اسبتیذ راَىمبی تحمیمبت پبیبوی پیطىُبدی مذارس،)تبییذ اسبتیذ راَىمب اس يظبئف ومیسیًن . 5

 پبیبن وبمٍ َبی مذارس است فمط ارسیبثی وبر اسبتیذ ي تبییذ ادامٍ وبر ثب ضًرا می ثبضذ(؛

 -پژيَطی،) رثطی ثٍ يظبئف اعضبی ضًرای علمی. ثزرسی ومطٍ لًت ي ضعف آثبر ارسبلی ثٍ فزاخًان َبی 6

 پژيَطی استبوی وذارد(؛

 . ثزرسی ي پبسخ ثٍ دستًرالعمل َب ي ثخطىبمٍ َبی ارسبلی مزوش،) رثطی ثٍ يظبئف ضًرا وذارد(؛7

 . ثزرسی طزح تفصیلی َستٍ َبی پژيَطی مذارس،) رثطی ثٍ يظبئف ضًرا وذارد(؛8

 يظبئف ضًرا وذارد(؛. تصًیت طزح َبی اجمبلی،) رثطی ثٍ 9

. ثزرسی آثبر ثزتز مذرسٍ ای طزح ثبسخًاوی تحمیمبت پبیبوی جُت اوتخبة ثزتزیه َبی استبن جُت 01

 يیزایص ي چبح ي حمبیت اثز،) خبرج اس يظبئف ضًرا است(؛
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 *ج( بایسته ها

 در سطح استبى ٍ هذارس ضْزستبًْب؛ ثزًبهِ ریشی جْت ثزگشاری هؤثز ّفتِ پژٍّص .1

 در سطح استبى ٍ هذارس ضْزستبًْب؛ ثزًبهِ ریشی جْت ثزگشاری هؤثز ّفتِ کتبة .2

 ثزرسی ٍ تػَیت هَضَػبت پیطٌْبدی ّستِ ّبی پژٍّطی؛ .3

در سطح  پژٍّطی -تزٍیجی ٍ ػلوی -ّبی ػلوی ثزًبهِ ریشی جْت راُ اًذاسی ًطزیبت ٍ فػلٌبهِ ثزرسی ٍ .4

 استبى، هذارس ضْزستبى ّب ٍ کطَر؛

فزٌّگی ثِ  –اطالع رسبًی ٍ ػلوی -ت ارتقبی سطح ًطزیبت ٍ فػلٌبهِ ّب هٌتطزُ اس سطح ػلویثزًبهِ ریشی جْ .5

 پژٍّطی؛ -تزٍیجی ٍ ػلوی –سطح ػلوی

 ثزًبهِ ریشی جْت ایجبد ثبًک اسبتیذ پژٍّطگز، راٌّوب، هطبٍر، داٍر ٍ اسبتیذ رٍش تحقیق ٍ پژٍّص؛ .6

ٍ  راٌّوب، هطبٍر،داٍر ٍ هذرسبى درٍس رٍش تحقیقارسیبثی ػولکزد اسبتیذ ثزرسی ٍ تػوین گیزی در خػَظ  .7

 ٍ ثیبى راّکبرّبی ثزٍى رفت اس آسیت ّب ٍ تبییذ اداهِ کبرآًبى؛پژٍّص ٍآسیت ضٌبسی 

دػَت کبرضٌبسبى هتخػع ثیطتز جْت ارتقبی سطح ثزًبهِ ریشی، تػوین گیزی ٍ ًَآٍری اػضبی ضَرا هتٌبست  .8

 ثب دستَر جلسبت؛

هحَرّبی کبرثزگ ػولکزد ّب ثِ خػَظ هَاردی کِ ًیبس ثِ ثَدجِ هستقل ًذارد ثِ پیگیزی ٍ اجزای هػَثبت ٍ  .9

 هٌظَر ایجبد تحَل پژٍّطی؛

دػَت اس هسئَلیي ًْبدّب ٍ هزاکش پژٍّطی اس قجیل: استبًذاری، ادارُ ارضبد اسالهی، سبسهبى تجلیغبت اسالهی،  .11

مرکس  مقدس، بسیج، سپاه، دانشگاه ها،، صدا و سیما، بنیاد حفظ آثارارزش های دفاع آموزش و پرورش

...، به منظور آشنایی از توانای های حوزه های  علمیه خواهران و فراهم شدن زمینه فرهنگی شهرداری و

 انعقاد قراردادهای پژوهشی با آنان؛

فبرؽ التحػیل در سطح استبى ٍ در حبل تحػیل ٍ  ثزًبهِ ریشی جْت راُ اًذاسی ثبًک اطالػبت پژٍّطگزاى .11

 ْزستبى ّب؛ض

 

 یاد آوری : ***

چٌیي ثَد  ،ضَراّب ٍ استخزاج ًقبط قَت ٍ ضؼف آًْب 94ثزرسی دستَر جلسبت ارسبلی ًیوِ اٍل سبل  .ًتیجِ حبغل اس1

، ًقبط قَت 94هَرد ثَدُ است؛ ٍلی در ثزرسی دستَر جلسبت ارسبلی ًیوِ دٍم سبل  15ٍ ًقبط ضؼف  15 کِ ًقبط قَت

ثٌبثز ایي ًقبط قَت ثیص اس دٍ ثزاثز افشایص ٍ ًقبط ضؼف ثِ ًػف   ؛هَرد رسیذُ است 11هَرد ٍ ًقبط ضؼف ثِ  47ثِ 

ًقبط قَت افشایص ٍ ًقبط ضؼف ثِ غفز  95ر سبل کبّص داضتِ است. اهیذ است ثب تالش هجذاًِ اػضبی هحتزم ضَراّب د

 ثزسذ.

آٍردُ ٍ ًقبط ضؼف را در دستَرکبر  ثِ غَرت تزکیجی دستَر جلسبت خَدًقبط قَت ٍ ثبیستِ ّبی هذکَر را در  لطفب. 2

 ضَرا قزار ًذّیذ.

 


