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 دیباچه
هاي . ارزیابی تالشدآوررد ارزیابیبه سنجش و را  آن کمیت و کیفیتتوان می کهاست مقوالتی  در شمارپژوهش 

 بخشی نسبت بهآگاهیتواند، عالوه بر که می ها استعلمی حوزه سازيههاي بالندترین شیوهمهم در زمره ،هشی طالبپژو

 نماید.شکوفایی و رشد استعدادهاي آنان را نیز فراهم  هاي طالب، زمینهتوانایی

کارنامه پژوهشی »به تدوین  اقدام، هاي علمیه خواهرانمدیریت حوزهمرکز معاونت پژوهش  براي دستیابی به این مهم،

 است. کرده «طالب

 و جایگاه تعریف
این احساس را در طالب،  وگردد ي پژوهشی طلبه در آن ثبت میهااي است که یکایک تالشپرونده ،کارنامه پژوهشی

 جااز آنهمچنین  .را برعهده داردبنیادین  یاساسی و مسؤولیت ینقش، پژوهش نهدر زمیاز ایشان،  هریککه  کندشکوفا می

وظیفه و تعهد  ،که حضور طلبه در مقاطع تحصیلی باالتر، وابسته و مشروط به تالش موفق پژوهشی است، مدارس و طالب

 تحصیل، با جدیت اهتمام ورزند. دوره تمامها در براي ثبت این تالشیابند که می

 :اهداف

 .افزایی پژوهشی طالببالندگی و توان ـ

 هاي پژوهشگر.چهرهاي کشف و پرورش سازي برـ زمینه

 .هاي علمیه خواهرانبرانگیختن نشاط و شور پژوهشی در حوزهـ 

 .و هماوردي علمی میان طالب پژوهشگرـ فراهم ساختن زمینه رقابت 

 : ساختار

 محور سازمان یافته است: دو کارنامه پژوهشی در 

 .سال تحصیلیمربوط به هر نیمهای پژوهش الف(

 های مربوط به كل دوره تحصیلی.پژوهش ب(

مورد بررسی قرار  هاي عمومی کار پژوهشبه جنبهتوجه سال تحصیلی، هاي مربوط به هر نیممحور پژوهشدر 

هاي پژوهش و آموزي پژوهشگري()مهارت ساعات پژوهشی برنامه حضور و اجراي توانمندمانند  هاییگیرد و فعالیتمی
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ت تعیین شده از سوي مرکز مدیریت و ها و مسابقاشرکت در جشنوارهمه ذکر شده است؛ اما جزو موارد الزامی کارنا، درسی

 اند.در میان موارد غیر الزامی آمده هاي پژوهشیهمکاري در فعالیت

، شرکت در فراخوان مقاالت دیگر تحقیق پایانیمواردي از قبیل  شامل تحصیلی هاي مربوط به کل دورهپژوهش 

و ارائه در  پژوهشیـهمچون کتاب، مقاله علمی راخوان سایر مراکز و همچنین نشر آثار پژوهشی،شرکت در ف مراکز،

و بدیهی است که با توجه به اهمیت و تخصصی بودن نشر آثار پژوهشی )کتاب یا مقاله(  .خواهد شد هاي علمیهمایش

. 1دنگیرنه و در انتهاي دوره، مد  نرر قرار میساالنیم فراتر از کارنامهها گونه از فعالیتاینطالب، ویژه پژوهشی  هايتالش

 :سال تحصیلیهای مربوط به هر نیمالف( پژوهش
 

  آموزی پژوهشگری()مهارتساعات پژوهشیبرنامه  .3

ساعت آموزشی طالب را در  طول  2، مدارس سراسر کشور، موظف خواهند بود تا مصوبه شوراي علمی تربیتی براساس

هاي پژوهشی، تحت عنوان ساعات پژوهشی، اختصاص دهند که در این وري براي انجام فعالیتهفته، به صورت حض

هاي سالهاي گوناگونی، جهت هدایت گام به گام یک طلبه، به سوي تتبع، در نرر گرفته شده است و در نیمساعات، مهارت

اند؛ بندي شدهموضوع کلی دسته 4ذیل هاي موجود در برنامه ساعات پژوهشی، شوند. آموزهمختلف تحصیلی ارائه می

که در دو دسته  هاي علمیمهارتو  رایانه و نرم افزاراخالقی ـ انگیزشی، تحقیق پایانی،  حداقلی در راستاي ارائه هايمهارت

 گیرند.کارگاهی و غیر کارگاهی جاي می

 های كارگاهیآموزه ـ

امتیاز ها، ان ساعت اختصاصی، براي این دسته از آموزهو براساس میز هاي کارگاهیبا توجه به حجم کار مهارت

عناوین  دد.گرآن ثبت می هاي مطرح شده در کارنامه پژوهشی، امتیازبا در نررگرفتن مؤلفهکه شده است لحاظبیشتري 

  باشند.هاي کارگاهی به شرح ذیل میآموزه

تر، ذیل نشر آثار پژوهشی آمده است. . توضیحات دقیق 1
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 كارگاهی عنوان آموزه ردیف

 روش مطالعه و یادگیري مقدماتی  .1

 استفاده از رایانه مهارت  .2

 ترویجی -مقاالت علمیتحقیق پایانی و شیوه نگارش   .3

 نویسی علمیپاراگراف  .4

 آشنایی با فرایند طرح مسالهو  هاي پژوهش پیشرفتهآشنایی با اصول و روش  .5

 یسنویطرحنامه  .6

 نویسیتکمیل طرحنامه  .7

 نویسیفیش  .8

 اي دسترسی به آنهمهارت شناسایی منابع و آشنایی با شیوه  .9

 پژوهشیافزارهاي کمکاز نرم مهارت استفاده  .11

 افزارهاي تحقیقاتیمهارت استفاده از نرم  .11

 نگارش علمی  .12

 آشنایی با فنون و قواعد ترجمه عربی به فارسی  .13

 افزارهاي تحقیقاتیمهارت استفاده از نرم  .14

 مهارت جستجوي منابع علمی در اینترنت  .15

 گروهیمهارت انجام پژوهش   .16

 گویینحوه ارائه شفاهی و پاسخ  .17

 افزارهاي تحقیقاتیمهارت استفاده از نرم  .18

 مهارت انجام پژوهش گروهی  .19
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 های غیركارگاهیآموزه ـ

 غیر كارگاهی عنوان آموزه ردیف

 اخالق پژوهشگري  .3

 آشنایی با پژوهش  .2

 رابطه پژوهش با ایمان و اخالق  .1

 مجامع پژوهشی  .4

 زه پژوهشیعالقه و انگی  .5

 سیر مطالعاتی  .9

 نشست علمی  .7

 هاي آزاداندیشیکرسی  .8

 شناخت استعداد پژوهشی  .6

 

 های درسیپژوهش .2
الزامی  يجنبه ،سودر برخی از، انجام تحقیق براي داردهاي علمی طلبه محوري در تالش ینقش ،جا که پژوهشاز آن

ی که ظرفیت فعالیت در هر ترم برخی از دروسري و تقلیدي، راین اساس و به منرور جلوگیري از کارهاي تکراب. استیافته 

-جهت تحقیق درسی به مدارس ابالغ می مرکز مدیریت خواهران، از سوي معاونت محترم پژوهش پژوهشی را دارا هستند،

به را ها زمینه ممارست و تکرار این سرفصلها، فصلدروس معرفی شده، پس از تبیین و توضیح سر گردد. اساتید محترمِ

اي تعلق هاي عملی طالب، توسط استاد مربوطه نمرهکنند. در انتهاي ترم به فعالیتمیبراي طالب فراهم شکل عملی، 

 گردد. گیرد و در کارنامه پژوهشی آنها ثبت میمی

 پژوهشی  هایفعالیت همکاری در .1
مشارکت رتبط با مرکز مدیریت، مهاي پژوهشی مدرسه خویش یا دیگر مدارس و مراکز علمی هرگاه طلبه در تالش

سازي محتواي علمی مقصود از این مشارکت، فراهم گردد؛ي در کارنامه پژوهشی ثبت میجوید، امتیازي براي و
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هاي است. بدین روي، تالشهاي پژوهشی علمی جشنواره يیا دبیر يداورهمچون نگارش مقاله،  ،پژوهشی يدستاوردها

  گیرند.ها جاي نمیگونه فعالیتجرایی در زمره اینا

 باشند: هاي پژوهشی ذکر شده در کارنامه پژوهشی به شرح ذیل میفعالیت

 مشارکت در تهیه نشریه پژوهشی .1

هاشرکت در همایش .2

هاي علمی ـ پژوهشیشرکت در نشست .3

فعالیت در کانون یا حلقه پژوهشی .4

مشارکت در بحث و تبادل نرر کرسی هاي آزاد اندیشی  .5

 های مركز مدیریتها و مسابقههشركت در جشنوار .4

 )ره( شرکت در جشنواره عالمه حلی .1

شرکت در جشنواره بانوي کرامت .2

 شرکت در مسابقه رشد .3

 : تحصیلی مربوط به كل دورههای پژوهش ب(

 تحقیق پایانی. 3
  شود. سازي مینامه تحقیقات پایانی ابالغ شده به مدارس، محاسبه و معادلامتیاز مربوط به این بخش براساس آیین

 های ویژه. پژوهش2

 مراكز سایر  مقاالت فراخوان در شركت .2ـ3

 بخشد.بازتاب میهاي مراکز علمی دیگر را نیز خود، فراخوانعلمی هاي اخوانانتشار فرمعاونت پژوهش مرکز، افزون بر 

 امتیاز در کارنامه کسبنجامد، ابیگونه دستاورد علمی دیگر یا هرگاه به نگارش مقاله ها هرپاسخ طالب به این فراخوان
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سایر مراکز علمی، دانشگاهی هاي استانی و ملی که توسط طلبه در همایش اگرهمچنین  را به دنبال خواهد داشت.پژوهشی 

 امتیاز در نرر گرفته خواهد شد.  شرکت کند، براي وي ت،برگزار شده اس و پژوهشی،

 منتشرشده آثار پژوهشی .2ـ2
 تدوین یا ترجمه کتاب. 2ـ2ـ1

را به خود اختصاص امتیاز این بخش  تمام، کنداي به تنهایی کتابی داراي ارزش علمی را تألیف یا ترجمه هرگاه طلبه

 .وي خواهد شدنصیب آن امتیاز،  ی ازنیمرزد، در تألیف یا ترجمه آن مشارکت و خواهد داد و اگر

 . چاپ مقاله2ـ2ـ2

را نویسی مقاله يبه عرصهراي ورود برا طالب توانمند سطح دو حضور  زمینههاي تحقیق و نگارش، مهارت یريفراگ

در ذیل اجماال  )که« ترویجی –علمی »یا « پژوهشی -علمی»بتواند مقاله اي، چه طلبهبراین اساس چنان. نمایدفراهم می

برخوردار خواهد امتیاز  4و  5 از ، به ترتیبشوند( را به رشته تحریر در آورده و در یکی از مجالت به چاپ برساندتعریف می

طلبه امتیاز به  2، هاي علمی معتبرنیز درج در سایتامتیاز و  3مقاله در مجالت علمی ـ تخصصی شد. هم چنین براي چاپ 

   خواهد گرفت.تعلق 

 پژوهشیـمقاالت علمیـ

جوي حقایق و براي کشف بخشی از معارف و نشر آن و  جستمقاالتی در این مقوله جاي خواهند گرفت که در جریان 

مند، اي نرامریق مطالعهط از علمی، هايموضوع از موضوعی درنو  اياندیشه بیان یا مشکلی حل قصد به و مردم میان  در

از دو خصلت اصالت و ابداع برخوردار باشد و نتایج آن به ؛ دنهاي طبیعی به دست آیعی میان پدیدهیافتن روابط اجتما براي

. ر گرددآوري منجبا هدف پیشبرد مرزهاي علمی و فن علمی يمفاهیم و مشاهدات جدید در زمینه، هاکاربردها، روش

هاي دکتري و کارشناسی ارشد، پژوهشگران ان دورهها، دانشجویپژوهشی، اساتید دانشگاه مقاالتگونه مخاطبین اصلی این

 شاغل در مراکز علمی، تحقیقاتی و تولیدي هستند

 ترویجیـمقاالت علمیـ 

بخشند و او را با ها و دانش خواننده را ارتقاء مید و سطح آگاهینپردازهاي علوم میمقاالتی که به ترویج یکی از رشته

توانند به صورت تألیف و یا ترجمه باشند . اصوالً مقاالت ترویجی گونه مقاالت میاین د.نسازجدید علمی آشنا میمفاهیم 

 ،مقاالتگونه این دانش بشري و عالمانه کردن آن و جهان پیرامونی آن است و هدف دیگري ندارد يفقط براي اشاعه
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آموزان اد داراي تحصیالت دانشگاهی، دانشاي آموزنده و جالب را به زبانی ساده براي افردستاوردهاي علمی، فنی و حرفه

  دهندیک ارائه مین و افراد داراي تحصیالت غیرکالسها، صنعتگران، مخترعین، مبتکریهاي باالي دبیرستانسال

 پژوهشی  های ویژهسایر فعالیت .2ـ1
گیرد و شامل موارد ه تعلق میبه معاونت پژوهش استان، به طلب مستندات ارسالیبراساس ها امتیاز این دسته از فعالیت

، برگزاري همایش پژوهشیهمکاري در ، اي در اجراي طرح پژوهشیارائه طرح پژوهشی یا همکاري مشاوره باشد:ذیل می
 ها به عهده طلبه است.بدیهی است که ارائه گواهی انجام این فعالیت همکاري با دیگر مراکز پژوهشی؛

  بندی : هو رتب پژوهشیكارنامه تکمیل  شیوه

برنامه ساعات هاي پژوهشی طالب )تالش براي، سال تحصیلیدر پایان هر نیمساالنه، تکمیل کارنامه نیم جهت

امتیاز  71 مجموعاً (ها و مسابقات مرکزهاي پژوهشی، شرکت در جشنواره، همکاري در فعالیتهاي درسیپژوهش، پژوهشی

 شود.در نرر گرفته می

آمده با امتیاز به دست سپس نمرهشود، ساالنه محاسبه مینیمهاي کارنامه ابتدا برآیند نمره اي،دوره براي تنریم کارنامه

گردد. اي ثبت میجمع شده و در کارنامه دوره «تولید آثار پژوهشی»تحقیق پایانی و همچنین امتیاز  ه از رتبهکسب شد

امتیاز خواهد داشت.   111همچنین تولید آثار پژوهشی  وکارنامه نهایی با لحاظ  تحقیق پایانی)در سطح دو( 

ساعات  شروع برنامهه به دلیل اینک ساله است،ها هفتالزم به ذکر است، در خصوص طالبی که دوره تحصیلی آن

سال ششم و نیز از نیم لذا کارنامه پژوهشی این طالبشود؛ سال ششم در نرر گرفته میپژوهشی، براي ایشان از نیم

 گردد.  ساله منرور میزمان با دوره پنجمه

رتبه بر اساس  شششود، طلبه به یکی از این میانجام که پس از پایان یافتن دوره تحصیل  ايدورهبندي رتبهدر 

  یابد:امتیازهاي یاد شده دست می

 

 84باالتر از  74ـ84 54ـ74 44ـ54 14ـ  44 امتیاز

 از و نخبه علمیممت عالی خوب متوسط قابل قبول رتبه

 

 : ممتاز خوب، عالی و طالبویژه  امتیازات
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 .باالترمقطع مندي از امتیاز در سهمیه پذیرش بهره. 1

 . برخورداري از حمایت براي چاپ آثار پژوهشی با تأیید شوراي نشر مرکز.2

 و... . پژوهشی هدایاي، سفرهاي زیارتیکمک هزینه  امتیازاتی از قبیلاولویت یافتن براي استفاده از  .3

  گیرد.به طالب ممتاز، سپس عالی و در نهایت، خوب تعلق می امتیازات فوق، به ترتیب اولویت، بدیهی است،

 : گردش كار میان مدارس و مدیریت استان و مركز

 لسانیمهر  پایان در و ... هاي درسی ا لحاظ نرر اساتید محترم ساعات پژوهشی و پژوهش، بمعاون پژوهش مدرسه

دم جبران داد؛ در صورت عخواهد تذکر سال آینده جبران در نیم اند، جهتداشته 31که امتیاز کمتر از به طالبی  ،تحصیلی

عالی و فهرست طالب  ،دورههمچنین در انتهاي  در پایان دوره، امتیاز قابل قبول کسب نشود. این امتیازات، ممکن است

سزاوار است . مند گردندیاد شده بهره امتیازاتگردد تا از ت استان ارسال میپس از امضاي مدیر مدرسه به مدیری ممتاز،

مدیریت استان بر پایه اعالن و  نمایندبه شایستگی تجلیل ممتازان پژوهشی  هاي خوبرتبهاز در هر سال، مدیران مدارس 

                                             .مرکز ارسال کنندرا به  ساالنههاي نیاز معاونت پژوهش مرکز، گزارش

 و من اهلل التوفیق         


