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 مقدمه

ور و محای جهت اجرا و نهادینه شدن آموزش پژوهشآموزی پژوهشگری به عنوان مقدمهبرنامه مهارت

به  97سال اول از نیمها، های آنتثبیت آموختهبخشی و طالب و عمقهای پژوهشی به به منظور آموزش مهارت

 . یی گردیداالجرا در مدارس سطح دو اجراصورت الزم

 اهداف

 ؛محوربخشی از هدف کالن اجرای نظام آموزش پژوهش تحققِ .1

 مندی به پژوهش در طالب؛و عالقه تثبیت انگیزه .2

 های علمی پژوهشی؛جهت ورود به عرصه طالبسازی آماده .3

 و توانمندسازی اساتید در زمینه پژوهش؛ ءارتقا .4

 اجراشیوه 

های مختلف به تناسب ورودی این برنامه ،آموزی پژوهشگریمهارت االجرا بودن برنامهبا توجه به الزم

با هر ورودی و رشته تحصیلی سنجی متناسب به بعد(، ظرفیت 97و مهر  96، بهمن 96، مهر 95، بهمن 95)مهر

جهت انجام « آموزه»های پژوهشی الزم و ضروری، تحت عنوان در گام نخست مهارتو  1صورت گرفته است

های مهارتآن دسته از و و گزینش گردیده  ءپایانی طالب به طور خاص، احصا التپژوهش به طور عام و مقا

 است؛ از جمله: شدهرود، ارائه شمار میبه  2لوازم هر پژوهش در مقطع سطح  جزوکه  پژوهشی

 شتارهای است مفهوم نو های علمی است. بدیهی، از اسلوب نوشتهمفهوم : شیوایی و روانینگارش علمی

 گردد. مبهم با رعایت اصول ساختاری، قابل فهم و روشن می

 ست االزم  های تخصصی روش تحقیق،به مباحث و گام قبل از پرداختن یابی:کلیات تحقیق و موضوع

 یابی آشنا شوند. موضوع طالب با کلیات و چیستی پژوهش و تحقیق و پس از آن با روش

                                                           
 در هایظرفیت ،2 سطح هایورودی از یک هر تحصیلی برنامه با متناسب پژوهش، معاونت که است این سنجیظرفیت از مراد .1

 تنوعنابراین ب. است برده بهره آموزش واحدهای ضمن در پژوهشی هایمهارت آموزش جهت آنها از و گرفته نظر در را خود اختیار

 .  ستا هاظرفیت تفاوت دلیل به هابرنامه تعدد و
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 حوه شناسایی و یافتن منابع مرتبط با ، آشنایی با نمنابع تحقیقبرداری بیشتر از منظور بهرهبه  یابی:منبع

 موضوع، از اصول نگارش تحقیق است.

 افزارهای علوم اسالمی، باعث تسریع و تسهیل آشنایی با نرم ی:افزارهای تحقیقاتمهارت استفاده از نرم

 های طالب خواهد شد.در امر پژوهش

 ترین موارد نگارش اصول نگارش طرحنامه و آشنایی با فرایند تدوین آن از ضروری نویسی:طرحنامه

 مقاالت است.

 های تحقیقاتی و استفاده از بندی فیششیوه صحیح نگارش و دسته :و پردازش اطالعات نویسیفیش

 ترین اصول پژوهش است.از مهم ،و آشنایی با پردازش اطالعات اینویسی رایانههای نوین فیشروش

 ا ساختار بدهد، آشنایی از آنجا که پاراگراف، ساختار هر نوشته علمی را تشکیل می نویسی:پاراگراف

 شود.ترین اصول پژوهش شمرده میاز مهم یک پاراگراف علمی

 ب مقاالت و نظر به لزوم نگارش مقاالت پایانی به جای تحقیق پایانی، آشنایی با چارچو :نویسیمقاله

 های مورد نیاز هر طلبه است. ترین آموزشها از مهماصول نگارش آن

 عد اخالقی وتقویت بُاندیشی و نشست علمی جهت کرسی آزاد اندیشی:نشست علمی و کرسی آزاد 

داللی انگیزشی در نظر گرفته شده است و سبب ترویج روحیه پرسشگری و افزایش دانش تحلیلی و است

ی مرکز نامه و ضوابط ابالغهای علمی، بر اساس نظامهای آزاداندیشی و نشستکرسیگردد. طالب می

 شود. مدیریت اجرا می

  :ش و ها در امر پژوهاخالق پژوهشگری از مهمترین مؤلفهرعایت اصول و ضوابط اخالق پژوهشگری

 تحقیق است و نهادینه شدن فرهنگ پژوهش با مقوله اخالق پژوهش از لوازم پژوهشگری است.

 اولویت دو از آن جهت  سطحمقطع در  این آموزه ارائه2فنون و قواعد ترجمه عربی به فارسی: با آشنایی

به زبان عربی  اسالمی متوقف بر رجوع به منابعی است که غالباهای علمی طالب علوم پژوهشدارد که 

 هستند.

                                                           
 ،ت پژوهشمعاوناز جانب  سرفصلو به صورت پیشنهاد  توسط معاونت آموزش «عربی معاصر»در صورت ارائه درس این آموزه .  2

 .شوداجرا می
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 )یک پژوهشگر پس از تدوین پژوهش : نحوه ارائه شفاهی )در سمینار، کنفرانس، نشست و همایش

های پژوهش خود را در مجامع گوناگون علمی به بهترین شکل ارائه دهد. از این الزم است، بتواند یافته

 عنوان یکی از لوازم پژوهشگری ذکر شده است.رو این مهارت به 

نویسی عالوه بر آموزه مقالهبا توجه به جایگزین شدن مقاالت پایانی به جای تحقیق پایانی، طالب محترم  :1 تبصره

در نیمسال « تدوین مقاالت پایانی»در کارگاه را  و عملی جهت نگارش مقاله تکمیلیهای مهارتدر ضمن دروس، 

و طلبه ملزم به شرکت در آن  نیست، منضم به دروس آموزشی کارگاهگیرند. الزم به ذکر است این می فراپایانی 

 .است 14بل قبول برای مقاالت پایانی، حداقل نمره قا شود ومی محاسبهنمره  20از مقاله پایانی  هر باشد.می

واحد  2 معادل و مقاله دوم مجموعاً واحد و کارگاه تدوین مقاالت پایانی 1شایان ذکر است مقاله اول معادل 

 است.

ها متناسب با دروسی که در هر نیمسال تحصیلی وجود دارد، برخی از دروس جهت اجرای این مهارت: 2 تبصره

های محتوایی آن درس در اجرای مهارت پژوهشی دروس با در نظر گرفتن قابلیتاین  گزینش گردیده است.

با ظرفیت هر نیمسال، گاهی یک آموزه و گاهی دو آموزه پژوهشی در نظر  و متناسبگردیده انتخاب مورد نظر 

 ها، در ضمن یکی از دروس پیشنهادی صورت خواهد گرفت.اجرای آموزه گرفته شده است.

تولید محتوای علمی واحدهای پژوهشی و نیز ارتقاء و توانمندسازی اساتید بر عهده معاونت پژوهش  :3 تبصره

  .باشدمی

 باشد.نحوه محاسبه حضور و غیاب طبق روال سابق بر عهده معاونت آموزش می :4تبصره 

 های پژوهشی در ضمن دروسنحوه اجرای مهارت

 شود؛های زیر اجراء میبه یکی از شیوه، ارائه شده متناسب با آموزه ،های پژوهشیمهارت

 ؛. اضافه شدن ظرفیت در اختیار پژوهش، به دروس آموزشی1

 ؛مهارت پژوهشی در قالب شیوه تدریس. در نظر گرفتن 2 

  .های آموزشی توسط معاونت پژوهش. تعیین تعدادی از سرفصل3

 



5 
 

 ارزشیابی

رزشیابی واحدهای آموزشی و اشوند، ژوهشی که به دروس آموزش ضمیمه میپهای آموزه درباره .1

 نمره است.  20پژوهشی به صورت مجزا و هر کدام از 

و بدون اختصاص واحد که به صورت شیوه تدریس و نحوه ارائه شفاهی کرسی  علمی،در نشست  .2

 در نظر گرفته شده، همه نمره به آموزش اختصاص داده شده است. پژوهشی 

شود، معاونت پژوهش تعیین میها توسط که بخشی از سرفصلاخالق پژوهشگری  هایی مانندآموزه در .3

 گیرد. آموزش تعلق میبدون اختصاص واحد پژوهشی، به  همه نمره

 ثرارکان مؤ شرایط و وظایف

 وظایف معاونت پژوهش مرکز

 های پژوهشی؛طراحی و تنظیم برنامه آموزش مهارت .1

 های پژوهشی مندرج در برنامه؛ تولید محتوای مهارت .2

 اساتید؛و توانمندسازی  ءریزی جهت ارتقابرنامه .3

 اجرای مطلوب برنامه. بازخوردگیری از نحوه .4

 وظایف معاونت آموزش مرکز

 نامه و دستورالعمل آن به مدارس؛الغ برنامه مصوب به همراه آییناب .1

 نامه، دستورالعمل و ضمائم این برنامه به مدیران و معاونین آموزش مدارس؛توجیه و تبیین آیین .2

 نظارت مستمر بر حسن اجرای این برنامه؛ .3

 بخشی به آن؛ها و مقدمات الزم جهت اجرای این برنامه و تسریعفراهم نمودن همه زیرساخت .4

 توجیه و تبیین برنامه و نحوه اجرای آن برای اساتید؛ .5

 طراحی ساز و کار فراهم نمودن نظرسنجی از اساتید و طالب جهت بازخوردگیری؛ .6

 «.ارتقاء توانمندسازی»های شرکت و حضور در کالس بهلزام اساتید ا .7
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  مدرسهوظایف مدیر 

 آمیز و کارآمد این برنامه؛ها در مدرسه جهت تحقق موفقیتفراهم نمودن همه امکانات و زیرساخت .1

 نظارت و پیگیری مستمر بر نقش اجرایی و مهم معاون آموزش و پژوهش در حسن اجرای این برنامه؛ .2

 تعامل؛موزش و پژوهش جهت همفکری و برگزاری جلسات مشترک با حضور اساتید و معاونین آ .3

 ؛های پژوهشیمهارتاساتید توانمند در امر  انتخاب .4

 برگزاری جلسه با طالب و تشریح و تبیین برنامه؛  .5

 «.ارتقاء و توانمندسازی»های اساتید جهت شرکت در کالس لزاما .6

 و من اهلل التوفیق     


