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  مقدمه

توان گفت  مي جرأت توسعه و استقالل واقعي كشورهاست. به ،ترين نياز براي دستيابي به پيشرفت اساسي پژوهش

بر همين مستقيم مبتني بر پژوهش روي داده است. امع انساني بطور مستقيم و يا غيرها در جو كه همه پيشرفت

را   معرفي كرده و آن» كليد قطعي پيشرفت كشور«العالي) پژوهش را  اساس است كه مقام معظم رهبري(مدظله

بصورت يك  جا عنصر پژوهش بايد در همه«اند توصيف نموده و فرموده» رساني بهتر به مردم ابزار خدمت« بعنوان

 .»ا مورد توجه قرار گيرداصل در مجموعه كاره

 ييها هاي دولتي و خدماتي جايگاه حساسي دارد. آن دسته از سازمان ويژه سازمان هها و ب پژوهش در همه سازمان

اي  هاي خرد و كالن خود دچار نقايص عمده ريزي در برنامه ،كه براي امر پژوهش اهميت چنداني قائل نيستند

برند. با عنايت به  هاي موقت پناه مي حل اي آنها عاجز بوده و به راه از حل ريشه ها رانحشوند. حتي در مقابله با ب مي

 ،شم اندازچبا استناد به اسناد باالدستي كشور همچون سند كشور اي  سازمان آموزش فني و حرفه ،الذكر موارد فوق

 ،توسعه اقتصاديبرنامه هاي  ،)العالي (مدظلهاز سوي مقام معظم رهبري لي نظام اداري و اشتغال ابالغيهاي ك سياست

 نقشه جامع علمي كشور و با نگاه به منشور كاري وزارت ،قانون مديريت خدمات كشوري ،اجتماعي و فرهنگي

 ،»هاي مهارتي غير رسمي آموزش« بعنوان متولي اصلي ،سازمانراهبردي اسناد  اجتماعي و  رفاه  و  كار  ،تعاون 

هاي پژوهشگران  برداري از توانمندي هاي خود قرار داده و ضمن بهره پژوهش را سرلوحه اقدامات و تصميم سازي

ت خصوصاً دانشجويان دوره تحصيال ،سازماني هاي برون ها و قابليت از ظرفيت ،يها و مراكز پژوهش دانشگاه

هاي پژوهشي سازمان و گسترش  فعاليت بمنظور هدفمندسازياست  اميد تكميلي نيز استفاده خواهد نمود؛ كه

ريزي و اجرا بعنوان  برنامه ،گيري تصميم ،پژوهش مداري در سياستگذاري ،دانش و دانايي محوري ،فرهنگ تفكر

يك اصل رعايت گردد. با توجه به اهداف فوق مجموعه حاضر با هدف هدايت و يكپارچه نمودن امور پژوهشي 

  .دگرد ميشور تدوين و ابالغ اي ك در سازمان آموزش فني و حرفه
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  نامه تشكيل شوراي پژوهش سازمان شيوه
  مقدمه

و نهادينـه   هـا  گذاري و برنامه ريزي در جهت بهبـود كيفيـت فعاليـت    شوراي پژوهش سازمان به منظور سياست
   در سازمان تشكيل مي گردد. يكردن فرهنگ پژوهش محور

  
  ساختار

 رئيس سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (رئيس شورا) -

  س شورا)يب رئي(نا و سنجش مهارت برنامه ريزي ،معاون پژوهش -
 (دبيرشورا)طرح و برنامه ريزي درسي  ،مدير كل دفتر پژوهش -

 معاون آموزش -

  معاون توسعه مديريت و منابع -

 رئيس مركز تربيت مربي  -

 درسي و برنامه ريزيطرح  ،معاون پژوهش دفتر پژوهش -

ئت علمي دانشگاه يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي در رشته هاي مرتبط و آشنا به يپنج صاحب نظر و عضو ه -
 آموزش هاي مهارتي (به پيشنهاد دبيرشورا و تصويب رئيس شورا )

  ادي (به پيشنهاد دبيرشورا و تصويب رئيس شورا )نفر از مديران كل استاني/ ست يك -

  از افراد صاحب نظر حسب مورد دعوت به عمل خواهد آمد1تبصره : 
  سال حكم صادر مي گردد. 1ي شورا از طرف رئيس شورا به مدت : براي اعضا2تبصره 

  
  نحوه تشكيل جلسات

  هر ماه يكبار بصورت منظم تشكيل مي گردد. جلسات شوراي پژوهش -
شـورا   ) ⅔( اعضـاي  يت نسـب يـ و حضـور اكثر شـورا  س يرسميت جلسات منوط به حضور رئيس يا  نائب رئ -

  خواهد بود.
  سازمان مي باشد.برنامه ريزي و سنجش مهارت  ،پژوهشمحل تشكيل جلسات در معاونت  -

  دهد. جلسات فوق العاده تشكيل ،: شورا مي تواند به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب رئيس شورا1تبصره 
  

  وظايف
 ،شوراي عالي علوم وحرفه اي كشور   سازمان آموزش فني و سياست هايراستاي  تعيين سياست هاي پژوهشي در -

  تحقيقات و فناوري

به منظور تالش همه جانبه جهت توسعه و تعميق فرهنگ علمي ـ پژوهشي در حوزه هاي ستادي  ييتصويب برنامه ها -
 و استاني سازمان 

 ملي و استانيدر سطح نيازهاي پژوهشي ها و تدوين اولويتتهيه و -
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 هاي پژوهشي پيشنهادي ملي و استاني  عناوين طرح يابيارز -

 هاي پژوهشي. سطح ملي و بررسي صالحيت مجريان و ناظران طرح ارائه شده در هاي اوليه پژوهشي ي طرحارزياب -

 هاي پژوهش ملي و استاني  ارزيابي هزينه انجام طرح -

 ارزيابي موضوعات و عناوين پژوهشي در صورت نياز  ،منظور هاي تخصصي به تعيين كارگروه -

 هاي پژوهشي ملي و استاني  ارزيابي نتايج تمامي طرح -

 هاي علمي ـ تخصصي و نظارت بر اجراي آنها  ها و نشست ي برگزاري همايشريزي برا برنامه -

 ستادي و استاني هاي حوزه هاي پژوهشي ارزيابي عملكرد ساالنه فعاليت -

  هاي علمي و درآمدزا از طريق پژوهش توسعه فعاليت -
  ارتباط با مراكز علمي و پژوهشي داخلي و خارجي  -

  
  ها و اعتبار مالي ينههز

هـاي   اعتبـار فعاليـت   .باشـد  ي و قانون مديريت خدمات كشوري مـي نامه مالي محاسبات پژوهش سازمان تابع آيين شوراي
سـاليانه و از محـل اعتبـارات    حضـور در جلسـه) بصـورت     التحقيـق و حـق   حق ،الزحمه حق ،هاي پژوهشي (طرحپژوهشي
با توجه به محدود بـودن   ،گردد. عالوه بر اين ميبيني و تامين  پيش كشور اي از طرف سازمان آموزش فني و حرفه پژوهشي

هاي مالي و نيز فروش خدمات پژوهشي نسبت به  تواند از طريق مواردي چون جلب مشاركت شورا مي ،اعتبارات پژوهشي
  اقدام نمايد. يپژوهش يها نهيكاهش هز

 
 

  نامه تشكيل دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان شيوه
  مقدمه

 يپـژوهش بمنظـور بسترسـاز    يرخانه شورايدب ،شوراي پژوهش سازمان يها تيحيطه فعالبا توجه به گستردگي 
و  طرح ،در دفتر پژوهش ،در چارچوب ساختار و اختيارات ،توسط شوراي پژوهش هاي بهينه گيري براي تصميم

  شود. تشكيل مي درسي ريزي برنامه
  

  ساختار
 دبيرخانه) (رئيسريزي درسي  طرح و برنامه ،مدير كل دفتر پژوهش -

  (نائب رئيس)ريزي درسي  طرح و برنامه ،دفتر پژوهشپژوهش معاون  -
  ريزي درسي طرح و برنامه ،دفتر پژوهشناس كارشاز دو نفر  -
  مجرب آموزش سازمان  انكارشناساز ك نفر ي -
 هاي مهارتي دو نفر متخصص و صاحبنظر در روش شناسي پژوهش و آشنا به حوزه -

  گردد يصادرم سازمان پزوهش يس شورايك سال توسط رئيپژوهش به مدت  يخانه شوراريدب سي: حكم رئ 1تبصره.  

  شود : از مشاوران پژوهشي حسب مورد با نظر رييس دبيرخانه شوراي پژوهش دعوت مي2تبصره. 

  براي كليه اعضاء دبيرخانه از طرف رييس دبيرخانه به مدت يكسال حكم صادر مي گردد. 3تبصره : 
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  يل جلساتنحوه تشك
هاي ستادي/ استاني/مركز تربيت مربي تشكيل  هاي پژوهشي و گزارش جلسات دبيرخانه متناسب با تعداد طرح -

  شود.  مي
  افت.ي) رسميت خواهد ⅔(س و با حضور اكثريت نسبي اعضا يب رئيجلسات  با حضور رئيس دبيرخانه / نا -
 خواهد بود.ريزي درسي  طرح و برنامه ،محل تشكيل جلسات در دفتر پژوهش -

  
  وظايف

  ابالغ اولويت هاي مصوب شوراي پژوهش سازمان به واحدهاي استاني و مركز تربيت مربي -
 يهـا  پـژوهش ساير هاي ستادي/ استاني/ مركز تربيت مربي و  هاي پژوهشي حوزه پيشنهاده يابيدريافت وارز -

  به شوراي پژوهش سازمان. يارسال مرتبط
  شوراي پژوهش سازمان. يها هكليه اسناد و صورتجلس يسازمستند -
  هاي پژوهشي  يتهاي مربوط به فعال نامه ها وشيوه العملدستور ،ابالغ مصوبات شورا -
  تهيه گزارشات مورد نياز شوراي پژوهش سازمان -
بـه شـوراي   و ارائـه نتـايج آن   هاي ستادي/ استاني/ مركز تربيت مربي  پيشنهاد بودجه پژوهش حوزه يابيارز -

  پژوهش سازمان
  يت مربيمركز ترب يهاي پژوهشي و نظارت بر اجراي آن با همكار كارگاه يبرگزار يريزي برا برنامه -
اسـتاني و مركـز    ،ستاديحوزه هاي هاي پژوهشي  نظارت مستمر بر روند فعاليت و پيگيري ،تعيين سازوكار -

  نهاتربيت مربي و نيز پيگيري كاربست آ
  اي  هاي فصلي و دوره ي بصورت چكيده نامه و پژوهش نامههاي پژوهش مستند سازي و انتشار يافته -
  به شوراي پژوهش سازمان جهت تصويب هاآنجمعبندي اولويت هاي پيشنهادي استان ها و ارسال  -
  اجراي طرح ها ثبت طرح هاي پژوهشي مصوب شوراي پژوهش سازمان در سامانه سمات و اخذ كد رهگيري جهت -
  و مركز تربيت مربي  ياستان ،يهاي پژوهشي ستاد ارزيابي عملكرد ساالنه فعاليت -
هـاي   منظـور توسـعه فعاليـت    ههاي مرتبط ب ها در زمينه بررسي نحوه ارايه خدمات پژوهشي به ساير سازمان -

  علمي و درآمدزا
  نامه و رساله) با توجه به ضوابط.  دانشجويي (پايان هاي حمايت از پژوهش -
  .يبرتر در حوزه درون و برون سازمانمهارتي ق پژوهشگران يو تشو انتخاب ،ييشناسا -
  پيگيري موارد ارجاعي از سوي رئيس شورا و دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان. -
  فراخوان انجام طرح هاي پژوهشي -
و اخذ كد رهگيري جهت اجراي طرح ها پس از تاييـد شـوراي   ثبت طرح هاي پژوهشي پيشنهادي در سامانه سمات  -

  پژوهش سازمان
  عقد قرارداد پژوهش با مجريان و ناظران -
  نظارت بر مراحل اجرايي پژوهش -
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  ها و اعتبار مالي هزينه
باشـد.   محاسباتي و قانون مديريت خدمات كشـوري مـي   ،نامه مالي تابع آيين ،ه شوراي پژوهش سازماندبيرخان

حضور در جلسه) بصورت ساليانه  التحقيق و حق حق ،الزحمه حق ،هاي پژوهشي (طرحهاي پژوهشي اعتبار فعاليت
عـالوه   گـردد.  پيش بيني و تامين ميكشور اي  و از محل اعتبارات پژوهشي از طرف سازمان آموزش فني و حرفه

هـاي مـالي و    جلب مشاركت مواردي چونتوان از طريق  مي ،با توجه به محدود بودن اعتبارات پژوهشي ،بر اين
  اقدام نمايد. يپژوهش يها نهيكاهش هزنيز فروش خدمات پژوهشي نسبت به 

 
 

  
 ينامه تشكيل  شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مرب شيوه

  مقدمه
ها و  اي هر استان / مركز تربيت مربي در راستاي سياست موجب اين دستورالعمل اداره كل آموزش فني و حرفه به

ش با اهداف و ضوابط زير اقـدام  اي كشور نسبت به تشكيل شوراي پژوه هاي سازمان آموزش فني و حرفه برنامه
 نمايد: مي

  متبوع خود يها مسائل و مشكالت مربوط به استان ييشناسا -
گسترش فرهنگ پژوهش و جلب مشاركت نيروهاي توانمند براي انجام پـژوهش در راسـتاي حـل مسـائل و      -
  هاي سازمان بود كميت و كيفيت فعاليتبه
  هاي موجود در امور پژوهشي متناسب با مأموريت سازمان  استفاده از امكانات و ظرفيت -
  
  

  ساختار (استان)
  مدير كل استان(رييس شورا) -
  (نايب رييس شورا)ريزي استان پژوهش و برنامه ،معاون آموزش -
  (دبيرشورا)كارشناس پژوهش و برنامه ريزي -
  پشتيباني  و معاون اداري -
  ريزي استان  پژوهش و برنامه ،رئيس اداره آموزش -
  (به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا)نفر از رؤساي مراكز تابعه استان يك -
  ان(به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا)ينفر از مرب دو -
هـاي مـرتبط و آشـنا بـه      مؤسسات آموزشي و پژوهشي در رشته ئت علمي دانشگاه يايصاحبنظر و عضو ه سه -
  هاي مهارتي. موزشآ
  )پژوهش يا آشنا با روش شناسحي(ترجينفر از كارشناسان خبره درون سازمان دو -

  
  ساختار (مركز تربيت مربي)
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  رئيس مركز تربيت مربي(رئيس شورا) -
  (نايب رئيس شورا)ريزي معاون پژوهش و برنامه -
  (دبير شورا)مسئول گروه پژوهش مركز  -
  معاون اداري و پشتيباني  -
  معاون آموزش  -
  س شورا)يب رئيان مركز( به پيشنهاد دبير شورا و تصوينفر از مرب سه -
هـاي مـرتبط و آشـنا بـه      صاحبنظر و عضو هيئت علمي دانشگاه يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي در رشته سه -

  هاي مهارتي آموزش
  نفر كارشناس خبره و آگاه مركز تربيت مربي(ترجيحا آشنا با روش شناسي پژوهش) دو -
  سال توسط رئيس سازمان آموزش فني و  : حكم عضويت رئيس شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي به مدت يك1تبصره

سـال توسـط    يت مربي به مدت يكاي كشور (رئيس شوراي پژوهش سازمان) و احكام اعضاي شوراي پژوهش استان / مركز ترب حرفه
  .رئيس شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي صادر مي گردد

  
  نحوه تشكيل جلسات

  گردد. جلسات شوراي پژوهش استان/ مركز تربيت مربي ماهانه بصورت منظم تشكيل مي -
) رسميت خواهد ⅔(شورا / دبير شورا و حضور اكثريت نسبي اعضاء  يا نايب رييس حضور رئيس جلسات با -
  افت.ي
  باشد. است مركز تربيت مربي ميير كل استان/  دفتر ريمحل تشكيل جلسات در دفتر مد -

  العاده تشكيل دهد. جلسات فوق ،تواند به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب رئيس شورا : شورا مي1تبصره 
  وظايف

و ارسال به  باالدستي و اسناد سازمان داسنابر اساس  مركز تربيت مربي استان/ بندي نيازهاي پژوهشي اولويتتدوين و  -
  سازمان شدبيرخانه شوراي پژوه

  هاي پژوهشي دريافتي و ارايه به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان ارزيابي طرح -
  فراخوان انجام طرح هاي پژوهشي -
پيشنهادي مصوب شوراي پژوهش استان در سامانه سمات و اخذ كد رهگيري جهت اجـراي  ثبت طرح هاي پژوهشي  -

  طرح ها پس از تاييد شوراي پژوهش سازمان
  عقد قرارداد پژوهش با مجريان و ناظران -
  نظارت بر مراحل اجرايي پژوهش   -
ارش بـه دبيرخانـه شـوراي پـژوهش     ريزي و ارايه گـز  ها و كاربست آنها در برنامه سازي و انتشار نتايج پژوهشمستند -

  سازمان 
  سازماني هاي پژوهشي توسط كارشناسان واجد شرايط درون حمايت الزم براي انجام طرح -
   هاي علمي ـ تخصصي مصوب شوراي پژوهش سازمان و نظارت بر اجراي آنها ريزي نشست برنامه -
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هـاي علمـي و    منظـور توسـعه فعاليـت    هاي مـرتبط بـه   ها در زمينه بررسي نحوه ارايه خدمات پژوهشي به ساير سازمان -
  درآمدزا 

  هاي پژوهشي با هماهنگي دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان  ارايه يافتهو هاي  نظارت بر برگزاري همايش -
  دبيرخانه شوراي پژوهش ها و نوآوري كاركنان و ارسال به كتاب ،ها مقاله يابيارز -
  سازمان  شپژوهشي هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي پژوههاي  ارايه گزارش پيشرفت فعاليت -
  در درون سازمان در قالب مقاله و كتاب يمهارت –يد آثار و انتشارات علميتول يمناسب برا يسازبستر - 

  يها و اعتبار مال هزينه
كشـوري   نامه مالي محاسـباتي و قـانون مـديريت خـدمات     / مركز تربيت مربي تابع آيينشوراي پژوهش استان

التحقيـق و حـق حضـور در جلسـه)      حـق  ،الزحمـه  حق ،هاي پژوهشي (طرحهاي پژوهشي باشد. اعتبار فعاليت مي
عـالوه بـر    گردد. مي ابالغاي  بصورت ساليانه و از محل اعتبارات پژوهشي از طرف سازمان آموزش فني و حرفه

هاي مـالي   طريق مواردي چون جلب مشاركتد از توان شورا مي ،با توجه به محدود بودن اعتبارات پژوهشي ،اين
  اقدام نمايد. يپژوهش يها نهيكاهش هزو نيز فروش خدمات پژوهشي نسبت به 
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  شيوه نامه اعطاي كمك مالي به اجراي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري
  مقدمه

نامـه هـاي    پايـان  ،ماموريت هاي خود و اهداف ،سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي تحقق رسالت
  حمايت قرار مي دهد. تحت ،كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري را در محورها و موضوعات مورد نياز

  
  

  اهداف 
و  يآموزشـ  دانشـگاهها و موسسـات  ، گسترش ارتباط علمي ميان سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور      -

  پژوهشي
نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مرتبط با مسائل حائز اولويـت سـازمان   تسهيل در اجراي پايان  -

 آموزش فني و حرفه اي كشور

  
  

  شرايط
تحقيقـات و   ،متقاضي بايد دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتـري در دانشـگاههاي مـورد تأييـد وزارت علـوم      -

  فناوري باشد.
از كمك مالي مي شوند كه موضوع آنها عالوه بر تأييد توسـط   پايان نامه ها و رساله هايي مشمول برخورداري -

  دانشگاه ذيربط به تصويب شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي رسيده باشد.
س) سازمان با نظـر شـوراي پـژوهش    يو حق التدر يقراداد ،پيماني  ،ه كاركنان تمام وقت دانشجو (رسمي يكل -

  مند گردند.ه يت مربي با رعايت ضوابط مي توانند از مزاياي اين طرح بهرسازمان / استان / مركز ترب
  

  سقف حمايت مالي
ريـال و   000/000/20پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رسـاله هـاي دكتـري مصـوب بـه ترتيـب تـا سـقف          -

  ريال از طريق عقد قرارداد اعتبار دريافت خواهند نمود. 000/000/30
درصد متعلق استاد /  10درصد متعلق به استاد راهنما و  15 ،درصد متعلق به دانشجو 75از اعتبار مصوب  - 

  اساتيد مشاور مي باشد.
  

  نحوه پرداخت و شرايط تسويه حساب
انجام كامل پايان نامه / رساله و ارائه دو نسخه از آن به مرجع تصويب كننده. ذكر عبـارت ( ايـن پايـان نامـه/      -

زمان آموزش فني و حرفه اي كشور انجام شده است) در صفحه عنوان نسخ ارائه شـده  رساله با حمايت مالي سا
  الزامي است .
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) و ارائه آن به مرجع تصويب كننده 36با رعايت چارچوب (صفحه ـ ترويجي استخراج و تهيه يك مقاله علمي - 
  و دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان

برگزاري جلسه دفاع از پايان نامه / رساله در دانشگاه و همچنـين  اعتبار مصوب طرح بر اساس قرارداد پس از  -
پرداخـت   ،برگزاري جلسه ارائه گزارش پاياني پايان نامه / رسـاله در محـل مـورد نظـر مرجـع تصـويب كننـده       

 گردد. مي

  
  )Proposalاولويت ها و پيشنهاده هاي پژوهشي ( يابيارز روند 

 
الزم است نيازهاي پژوهشي در شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربـي   ،و تعيين اولويت هاي پژوهشي يابيارز ) در 1

  بررسي و تعيين و براي تصويب به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان ارسال گردد.
سـازمان  به منظور تصويب نهايي به شوراي پـژوهش   يابي) دبيرخانه شوراي پژوهش اولويت هاي پژوهشي را پس از ارز2

  ارسال مي كند.
ـ سازمان ارز شتوسط دبيرخانه شوراي پژوه ،) نيازهاي پژوهشي حوزه ستادي3 تصـويب نهـايي بـه شـوراي      يو بـرا  يابي

  شود. پژوهش سازمان ارسال مي
) نيازهاي پژوهشي ارسالي در شوراي پژوهش سازمان مطرح و در صورت تصويب بـه عنـوان اولويـت هـاي پژوهشـي      4

  ابالغ مي گردد. سازمان مصوب
توسط دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان و شوراي پژوهش استان/ مركز تربيـت   سازمان، ) اولويت هاي پژوهشي مصوب5

  مربي فراخوان مي گردد.
قـرار   يابيرد ارزوم ،پيشنهاده هاي دريافتي در شوراي پژوهش سازمان/ استان/ مركز تربيت مربي ،) پس از انجام فراخوان6
  موارد زير بايد لحاظ گردد:  ،در خصوص داوري پيشنهاده هارد. يگ يم
پـژوهش و   يداور داراي حداقل مـدرك تحصـيلي كارشناسـي ارشـد بـا تخصـص مـورد نظـر و آشـنا بـه روش شناسـ            -

  باشد. يمهارت يها آموزش
پيشـنهاده بايـد    ،ونفر است كه در صورت مغايرت آراي اين د 2 ،تعداد داوران براي اظهار نظر در خصوص هر پيشنهاده -

  به داور سوم ارجاع شود.
  تواند بعنوان داور انتخاب شوند. يم يت مربياستان/ مركز ترب اعضاء شوراي پژوهش سازمان/ -
و پس از تأييد شوراي پژوهش اسـتان / مركـز تربيـت     زم است نظرات آنها جمع بنديال ،) بعد از دريافت نظرات داوران7

  دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان ارسال گردد.  به همراه پيشنهاده به ،مربي
) دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان پيشنهاده هاي پژوهشي را براي تصويب نهايي بـه شـوراي پـژوهش سـازمان ارسـال      8

  كند.  مي
توسط دبيرخانه بـه شـوراي    ،) پيشنهاده هاي پژوهشي ستادي نيز پس از دريافت نظرات داوران و جمع بندي نظرات آنها9
  ژوهش سازمان براي تصويب نهايي ارائه مي گردد.پ

  رد :يگ يقرار م يريم گيل مورد تصميبشرح ذ يافتي) پيشنهاده هاي پژوهشي در10
انعقاد قرارداد با مجري و ناظر به مرجع ارسـال كننـده   جهت  يبه صورت كتب پس از اخذ كد رهگيري، ،در صورت تأييد -

  اعالم مي گردد.
  موضوع به طور كتبي به مرجع ارسال كننده اعالم مي گردد. ،در صورت عدم تأييد -
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گـردد. در صـورت    اصالح به مرجع ارسال كننده اعـالم مـي   يچنانچه پيشنهاده نياز به اصالحات داشته باشد موضوع برا -
بـراي   يقـرارداد پژوهشـ   ،رهگيريو اخذ كد  انجام اصالحات و تأييد شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي

  اجراي طرح با مجري و ناظر منعقد خواهد شد.
  

  
  

  روند مديريت و نظارت بر طرح هاي پژوهشي در حال اجرا
 

  تاريخ انعقاد قرارداد به عنوان تاريخ شروع طرح به حساب مي آيد. ،ي) پس از عقد قرارداد پژوهش1
  مي گردد. ناظر بايد:ك ناظر منعقد يقرارداد نظارت با  ،) براي نظارت بر طرح هاي پژوهشي2
  داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد بوده و ترجيحاً عضو هيئت علمي دانشگاه باشند. -
  داراي تجربه علمي و پژوهشي در حوزه طرح مصوب باشد. -
  هاي مهارتي آشنا باشد. با آموزش -
  رسد.) صالحيت ناظر بايد به تأييد شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي ب3
بـه دبيرخانـه شـوراي پـژوهش      ،پس از تكميل و تأييد شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي ،) فرم مشخصات ناظر4

  سازمان ارسال گردد.
  شوند. يپژوهش سازمان تأييد م يتوسط شورا يستاد ي) ناظران طرح ها5
  درصد مبلغ كل قرارداد پژوهش است. 10) مبلغ قرارداد نظارت 6
طرح به دقت مورد بررسي قرار گيـرد.   يجدول تكميل شده مراحل اجرا و برنامه زمان ،براي كنترل بهتر طرح ) الزم است7

  بايستي گزارش كتبي پيشرفت كار هر مرحله از مجري دريافت گردد. ،با توجه به زمانبندي و درصد تقريبي پيشرفت كار
راي بررسي و اصالح و تعيين درصد پيشـرفت كـار بـه    يك نسخه از گزارش ب ،) پس از دريافت گزارش كتبي هر مرحله8

  ناظر ارسال مي گردد.
او درصد پيشـرفت كـار را تعيـين نمـوده و بصـورت كتبـي اعـالم         ،) چنانچه گزارش پيشرفت كار مورد تأييد ناظر باشد9

  اعالم نمايد. مي بايست نظرات اصالحي خود را كتباً ،نمايد. در صورتي كه نظر ناظر مبني بر اصالح طرح باشد مي
نظرات جهت رفع نواقص به مجـري ارسـال مـي شـود. گـزارش پـس از اعمـال         ،) پس از ثبت نظرات ناظر در پرونده10

  براي تعيين درصد پيشرفت كار به ناظر ارجاع مي گردد. ياصالحات توسط مجري عودت داده مي شود. گزارش اصالح
درصد پيشرفت كار به واحد مالي اعالم مي شود تا پرداخت حق الزحمه  ،) پس از طي مراحل فوق با استناد به نظر ناظر11

  مجري و ناظر در آن مرحله انجام گيرد.
به  ،بندي طرح ) الزم است هر يك از مراحل طرح با ترتيب ذكر شده در پيشنهاده كنترل گردد تا گزارش بر اساس زمان12

  مرحله گزارش نهايي برسد.
مجري موظف است بر اساس درصدهاي پيشرفت كار مورد توافق در پيشـنهاده و طبـق نظـر     ،د) با توجه به مفاد قراردا13

  .شوراي پژوهش سازمان/ استان/ مركز تربيت مربي در جلسات گزارش طرح شركت و اقدام به ارائه گزارش نمايد
 
  

  
  )Proposal( نحوه تنظيم پيشنهاده پژوهشي



1 

.....

.....

0

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

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

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

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

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

  ژوهشي

  سي
...................
...................

  سي
...................
...................

   مجري

 

  
  

  اي كشور  و حرفه

پيشنهاده پژ هيتهگ
)Proposal( 

  

نوان به فارس
..............ب.
...................

  
وان به انگليس
...................
...................

  
  
  
  

م خانوادگيا
  

كد پژوهش

 سازمان آموزش فني

كاربرگ

عن
....................
...................

عنو
....................
....................

نام و نا

ي پژوهش شيوه نامه

  
  
  
  
  
  

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

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

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

ش                          

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

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

....

      

 

.....

.....

  



  
  

  اي كشور ي پژوهش سازمان آموزش فني و حرفه شيوه نامه                                

 

11 

  پژوهشيپيشنهاده ل يراهنماي تكم
سه نسـخه از آن را همـراه بـا     ،تايپ نموده   Wordنرم افزار   در ،فرم پيوست را پس از تكميل ،پژوهشي ارائه پيشنهاده براي  -

  ارسال فرماييد. سازمان / استان / مركز تربيت مربي مربوطه به شوراي پژوهش لوح فشرده
دهنـدگان بعنـوان    پيشـنهاد  اينصـورت يكـي از   غيـر  در پژوهش معرفي گردد و مجريبعنوان  ،باشد دهنده يك نفر پيشنهاد اگر -

  پژوهش معرفي شود. مجري
سازمان/  را به شوراي پژوهش رگزارش پيشرفت كا ،اساس تقويم زمان بندي شده شروع پژوهش بايد بر پژوهش پس از مجري -

  ارسال دارد.ي استان/ مركزتربيت مرب
سازمان / استان / مركز تربيـت   شوراي پژوهشسه نسخه به  گزارش كامل آن را در ،خاتمه پژوهش پژوهش بايد پس از مجري -

  ييد نسبت به صحافي آن اقدام نمايد.أت و پس ازمربي تحويل دهد 
هاي مربوطه را به شوراي  كتب يا گزارش ،موظف است سه نسخه از مقاالت يمجر ،پژوهش صورت انتشار نتايج حاصله از در -

  ارسال دارد.سازمان / استان / مركزتربيت مربي  پژوهش
منـوط بـه    ،غيـره  تمديد زمـان پـژوهش و   اقالم هزينه و همچنين تغيير در همكاران پژوهش و و مجريمورد  گونه تغيير در هر -

  خواهد بود. سازمان/ استان/ مركزتربيت مربي تصويب شوراي پژوهش
 
  پژوهشيپيشنهاده  ـ خالصه اطالعات1
  زبان فارسي:به  پژوهشعنوان ـ 1ـ1
  زبان انگليسي: به پژوهشوان نعـ 1ـ2
   ياتوسعه    يكاربرد  :  بنياديپژوهشنوع ـ 1ـ3
  :پژوهشمدت اجراي  ـ 1ـ4
  كل مورد درخواست: اعتبار ـ 1ـ5
  :پژوهش پيشنهادارائه  تاريخ  ـ 1ـ6
  ـ مدت اجراي پژوهش: 1ـ7
  
  ـ مشخصات مجري 2
  ـ نام و نام خانوادگي: 2ـ1
  ـ درجات علمي و سوابق تحصيلي:2ـ2

  سال دريافت  نام  كشور دانشگاه رشته تحصيلي درجه تحصيلي
        كارشناسي

       كارشناسي ارشد
        دكترا

  :نشاني و تلفن محل كار ـ2ـ2
  
  :نشاني و تلفن منزل ـ2ـ2
   :شغلي و تجربي سوابقـ 2ـ3

  خاتمه فعاليت شروع و  كشور –شهر  نام موسسه سمت و نوع كار  رديف
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  سوابق پژوهشي ـ 2ـ4
   :مقاالت چاپ شده ـ 2ـ4ـ1

  نام مجله  جلد شماره تاريخ انتشار عنوان مقاله
        
        
        
  :چاپ شده هاي ـ كتاب2ـ4ـ2

  ناشر  ترجمهتأليف /  تاريخ انتشار كتابعنوان 
        
      
      
  ):مربوط به همين موضوع( مجريشده توسط نجام اجرا يا ا حال هاي پژوهشي در طرحـ 2ـ4ـ3

  وضعيت طرح  موسسه طرف قرارداد سال شروع همكار يمجر  عنوان
        
        
            

  :مجريشده توسط  نجام اجرا يا ا حال هاي پژوهشي در طرحـ ساير 2ـ4ـ4
  وضعيت طرح  موسسه طرف قرارداد سال شروع همكار يمجر  عنوان
            
        
        

 
   :مشخصات همكاران اصلي پژوهشـ 2ـ5

  ءامضا  مرتبه علمي  مدرك تحصيلي نوع مسئوليت نام خانوادگي نام و  رديف
1          
2          
3            
4          
5          
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  پژوهشـ مشخصات موضوعي 3
  و ضرورت انجام پژوهش: هئلبيان مسـ 3ـ1
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  ـ اهداف پژوهش3ـ2
  ـ هدف كلي3ـ2ـ1
  
  
  
  ژهيـ اهداف و3ـ2ـ2
  ـ1
  ـ2
  ـ3
  ـ4
  ـ5
  
  ـ فرضيه ها يا سؤاالت پژوهش3ـ2
  ـ1
  ـ2
  ـ3
  ـ4
  ـ5
  
  ـ روش شناسي پژوهش3ـ3
  ـ روش پژوهش3ـ3ـ1
  
  
  
  
  
  ـ جامعه و نمونه آماري3ـ3ـ2
  
  
  
  
 
 
  حجم نمونه و روش نمونه گيري ـ3ـ3ـ2ـ1
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  ـ ابزارهاي پژوهش3ـ3ـ3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ـ روش بررسي روايي و پايايي ابزارهاي پژوهش3ـ3ـ3ـ1
  
  
  
  
  
 
 
  ـ روش تجزيه و تحليل داده ها3ـ3ـ4

              
        

  
  
  
  
  
  
  

            
 
  ـ روش انجام پژوهش (شيوه اجرايي مراحل پژوهش)3ـ4
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  استفاده (براي نگارش اين پيشنهاده)ـ فهرست منابع مورد 3ـ5
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  پژوهش: ايـ برنامه زماني اجر3ـ6

مراحل اجراي 
  پژوهش

تاريخ تقريبي   ماه سال
گزارش پيشرفت 

  كار

نحوه 
گزارش 
  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1دوم اول   نتايج

                      
                      
                                  
                      
                      
                      
  
  ـ برآورد هزينه ها4
  ):اساس ضوابط آئين نامه هاي پژوهشي برـ هزينه هاي پرسنلي (4ـ1

نام و نام 
  خانوادگي

نوع مسووليت در
  پژوهش

درساعات كار
  ماه

مدت
  همكاري

حق الزحمه (هر ساعت به 
  ريال)

هزينه كل 
  (ريال)

        
        
        

   جمع كل ريالي
  :هزينه مواد و لوازم مصرفيـ 4ـ2

  هزينه كل (ريال)  قيمت واحد تعداد ( مقدار)  نوع
      
      
      

   جمع كل ريالي
  سرمايه اي:هزينه مواد و لوازم ـ 4ـ3

  هزينه كل (ريال)  قيمت واحد تعداد ( مقدار)  نوع
      
      
      

   جمع كل ريالي
  ـ هزينه هاي مسافرت4ـ4

نوع  وسيله مقصد  مبدا
  نقليه

تعداد 
  افراد

هزينه رفت و آمد  هزينه اقامت (ريال)
  (ريال)

  هزينه كل (ريال)
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   جمع كل ريالي
  صحافي و ....) ،اساليد ،عكس ،چاپ ،تكثير اوراق ،ـ  ساير هزينه ها (تايپ4ـ5

  هزينه كل (ريال) شرح
   
   

   جمع كل ريالي
  
  ـ جمع كل هزينه ها6-4

  رياليجمع كل  نوع هزينه
    پرسنليهزينه 
   مصرفيهاي مواد و لوازم هزينه
   هاي مواد و لوازم سرمايه ايهزينه 

    هزينه هاي مسافرت
    نه هاير هزيسا

   جمع كل ريالي
  

  : نام ونام خانوادگي مجري پژوهش
  : تاريخ تكميل فرم

  :يت مربيپژوهش استان/ مركزترب يپژوهش سازمان / شورا يرخانه شورايدبتاريخ تحويل به   
  : تاريخ بررسي درشوراي پژوهش

  : تاريخ ارجاع به داوري
  : تاريخ ارجاع به مجري براي اصالح پژوهش

  تاريخ تصويب نهايي در شورا:
تاريخ انعقاد قرارداد با مجري وشروع مراحل اجرايي پژوهش:
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  )Proposal( رگ ارزيابي پيشنهاده پژوهشيكارب
  )Proposalپيشنهاده پژوهشي (مشخصات كلي 

   عنوان 
  نام و نام خانوادگي پيشنهاد دهنده

  5 عالي   1ضعيف  يابيشاخص مورد ارز  رديف
1  

  مسئله نييتب

 5 4 3 2  1  مستند بودن  

 5 4 3 2  1 صراحت و روشني   2

 5 4 3 2  1  اهميت و ضرورت مسئله   3

 5 4 3 2  1  كاربردي  بودن اهداف    4

 5 4 3 2  1  قابل وصول بودن اهداف  5

6  

  ها و فرضيهت االؤس

 5 4 3 2  1  روشني و صراحت  

 5 4 3 2  1  آزمون پذيري  7

 5 4 3 2  1  هماهنگي با موضوع   8

 5 4 3 2  1 منطقي بودن   9

 5 4 3 2  1  معرفي متغيرها و ارايه تعاريف عملياتي    10

11  
  ابزار اندازه گيري  

 5 4 3 2  1  هينحوه ته

 5 4 3 2  1  تناسب با متغيرها   12

 5 4 3 2  1 نحوه بررسي روايي و پايايي   13

 5 4 3 2  1  تجزيه و تحليل داده ها  14

 5 4 3 2  1  طرحزمانبندي   15

16  
  منابع مورد استفاده

 5 4 3 2  1   پژوهشتناسب منابع با موضوع 

 5 4 3 2  1 تازگي منابع  17

  كليات  18
  

 5 4 3 2  1  نگارش فارس اصولرعايت 

 5 4 3 2  1 طبقه بندي موضوعي و انسجام مطالب   19

 5 4 3 2  1  هاميزان پيش بيني درست و مناسب هزينه   20

21  
  پژوهشگرتوانمندي 

 5 4 3 2  1  سوابق كاري و پژوهشي

 5 4 3 2  1 رشته و مدرك تحصيلي  22

 5 4 3 2  1  ت همكاران طرحيفيك  23

           جمع كل
    امتياز نهايي
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  )Proposalپيشنهاده پژوهشي ( نظر نهايي ارزياب
  امضاء  ضعيف متوسط خوب  عالي
  

  
  )Proposal( پيشنهاده پژوهشيجدول راهنماي ارزيابي 

  ضعيف  متوسط خوب عالي حداكثر امتياز  درجه
  %50كمتر از   %50 -% 75 %75-%90 %90بيشتر از 100  درصد
  55كمتر از   55-82 82-99 99بيشتر از 115  نمرات

  
  ): Proposalتوصيه هاي كاربردي ارزياب پيشنهاده پژوهشي (

1-   
2-  
3-  
4-  
  

  )Proposalپيشنهاده پژوهشي ( مشخصات ارزياب
    نام و نام خانوادگي

   آخرين مدرك
   رشته تحصيلي

   شغل
   آدرس
   تلفن
   ايميل

   شماره حساب
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  يقرارداد اجراي طرح پژوهش
  

مركـز تربيـت   اسـتان /  آموزش فني و حرفه اي  اين قرارداد بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور/ اداره كل
كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طرف و  به نشاني............ ...................... مربي به نمايندگي آقا/خانم

بـه   ..................آقا / خانم ...................... فرزند ...................... داراي شماره شناسنامه ...................... صادره از ....
  به شرح زير منعقد مي شود: ،كه از اين پس مجري ناميده مي شود از طرف ديگر نشاني.............................

  

    :ـ موضوع قرارداد1ماده 
كـه  ) Proposalموضوع قرار داد عبارتست از انجام طرح پژوهشي با عنوان ...................... مطابق بـا پيشـنهاده (  

توسط مجري تكميل وامضاء گرديده و بر اساس مصوبه مورخ ...................... شوراي پژوهش سازمان / اسـتان /  
  مركز تربيت مربي اجرا مي گردد.

  

  ـ مدت انجام قرارداد  2ماده 
  تعيين مي گردد. به مدت....... از تاريخ ...... لغايت ..... مدت انجام قرارداد 

ول مدت قرارداد در اختيار سازمان نبوده و تنها موظـف اسـت موضـوع قـرارداد را در پايـان      تبصره: مجري در ط
   مدت قرارداد تحويل نمايد.

  

  و نحوه پرداخت ـ مبلغ قرارداد3ماده 
 ،مبلغ كل اين قرارداد ...................ريال است كه پس از كسر كسورات قانوني مطابق با قوانين و مقررات موجـود 

  به مجري پرداخت مي شود. زيربه شرح 
% از مبلغ قرارداد را به عنوان پيش پرداخت بدون كسـر كسـور قـانوني در    25ـ كارفرما به درخواست مجري 3ـ1

به مجري پرداخت مي كنـد. ايـن    ،به منظور آماده سازي اجراي طرح ،مقابل تضمين معتبر (مورد نظر امور مالي)
  تناسب كسر و تضمين مجري به همان نسبت آزاد مي شود.مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به 

شنهاده متناسب با پيشـرفت  يـ نوبت هاي بعدي پرداخت در انتهاي هر مرحله بر اساس مراحل ذكر شده در پ3ـ2
  كار و تائيد آن توسط ناظر و كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.

  
  

  ـ تعهدات مجري 4ماده 
 مجري مكلف است تمامي اسناد و مجوزهاي مربوط به موضوع قرارداد را پيوست قرارداد نمايد.  -1
متعهد مي گردد موضوع قرارداد را در مدت مقرر به انجام رساند و چنانچه نتواند تمام يا قسمتي  مجري  -2

غ قرارداد ، به ازاء هر از موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد، سازمان مي تواند عالوه بر عدم پرداخت مبل
 يك روز تأخير، يك هزارم از كل مبلغ قرارداد را به عنوان جريمه از مجري دريافت نمايد. 

حق هيچگونه مطالبه اي به جز آنچه كه در اين قـرارداد ذكـر شـده را نـدارد و حـق هـر گونـه         مجري  -3
 اعتراض را در پايان مدت قرارداد از خود سلب مي نمايد .

ه رابطه استخدامي با سازمان ندارد و در تمام زمينه ها شخصاً در قبال خود و همكـارانش  هيچگون مجري -4
 پاسخگوست و سازمان در اين خصوص هيچگونه تعهدي ندارد . 
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نشاني خود را تغيير دهد مكلف است ظرف مدت يك هفته مراتب را بـه طـور كتبـي بـه  اطـالع       مجريهرگاه  - 5
جديد را اعالم ننموده است تمامي نامه ها كه به نشاني فوق الذكر ارسال مي  سازمان برساند و تا وقتي كه نشاني

 ابالغ شده تلقي مي گردد  .  ،گردد
متعهد مي گردد كه مشمول ممنوعيت هاي مـذكور در قـانون منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان       مجري  -6

هـاي   ر ممنوعيـت و سـاي  22/10/1337مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشـوري مصـوب   
قانوني نمي باشد و در صورت اثبات خالف آن، قراداد منعقده فيمابين، بـه صـورت يـك طرفـه از جانـب      

 سازمان فسخ  و حق هر گونه اقدام ديگري براي سازمان محفوظ مي باشد .  
 نمي تواند اجراي تعهدات خود را به غير واگذار نمايد.  مجري  -7
 متعهد است اطالعات سازمان را محرمانه تلقي و از انتشار آن به هر طريق خودداري نمايد .  مجري -8
متعهد است كليه الزامات قانوني، علمي و فني را با دقت و جديت در اجراي صحيح مفاد ايـن قـرارداد    مجري - 9

  مراعات نمايد .
قرارداد و بـا همـاهنگي و ارتبـاط    مجري موظف است خدمات و كارهاي موضوع قرارداد را مطابق با مفاد  - 10

  كامل با ناظر قرارداد انجام دهد.
كليه اطالعات طرح موضوع قرارداد متعلق به سازمان آموزش فنـي و حرفـه اي كشـور اسـت و مجـري        -11

 مكلف است  اطالعات طرح را به طور كامل به سازمان تحويل نمايد . 
 م قرارداد در حين اجرا و پس از آن مي باشد. مجري متعهد به حفظ و رازداري نتايج حاصل از انجا  -12
، ايـاب و   عملـي  علمـي،  اداري، خدماتي پرسنلي، هاي هزينه تمامي هزينه هاي موضوع قرار داد ، اعم از -13

بـه عهـده مجـري     )Proposal( پيشنهادهو كليه هزينه هاي مندرج در  ، پذيراييذهاب ، امكانات سفر 
 است . 

 حـداكثر  طـرح،  مراحـل  از يـك  هـر  در را سازمان جانب از شده خواسته اصالحات است موظف مجري   -14
  .نمايد تسليمسازمان  به را اصالحي گزارش و انجام كتبي سازمان  ابالغ تاريخ از پس روز 15 مدت ظرف

 لـوح  صـورت  به هم نسخه يك و شده جلد و صحافي را، نهايي گزارش از نسخه سه  است موظف مجري -15
  .نمايد  تحويلسازمان  به باشد،سازمان  تأييد مورد كه WORD افزار نرم قالب در فشرده

مجري حق انتشار يا استفاده از نتايج حاصل از قرارداد را در حين اجرا و پس از آن ندارد و ايـن موضـوع    -16
 جزء حقوق انحصاري سازمان مي باشد . 

  
  ـ تعهدات كارفرما 5ماده 

قـرارداد)   3مي گردد مبلغ قرارداد را به شرح مبلغ و نحوه پرداخت(ماده مركز تربيت مربي متعهد  اداره كل/ـ 5ـ1
  با تاييد حسن انجام كار توسط ناظر قرارداد و پس از كسر كسور قانوني در وجه مجري پرداخت نمايد.

كارفرما موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نتايج نهايي طرح آن را ارزيابي و چنانچه ـ 5ـ2
  اصالحاتي را در آن الزم بداند كتباً به مجري اطالع دهد.

  
  

  ناظر قرارداد:  -6 ماده
مسئوليت نظارت و پيگيري بر حسن اجراي قرارداد در كليه مراحل بـه عهـده فـرد معرفـي شـده از سـوي اداره       

  كل/مركز تربيت مربي مي باشد كه به صورت كتبي به مجري معرفي خواهد شد.
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  رداد  فسخ قرا  -7ماده 
با اخطار كتبي يك هفته انجام  ،در هر مقطعي ،مجريتخلف  صورتمركز تربيت مربي مختار است در  اداره كل/

   امور موضوع قرارداد را متوقف و قرارداد را فسخ نمايد.
  

    ساير شرايطـ 8ماده 
چنانچه عوامل قهري مانع از انجام هربخشي از موضوع اين قرارداد شود، مجري موظف است مورد را كتبـا و  -1

پـس از اطـالع از    اداره كل/ مركز تربيـت مربـي  با ذكر علت به اداره كل/ مركز تربيت مربي اطالع رساني نمايد. 
  اعالم خواهد نمود.موارد و عوامل قهري، نظر خود را نسبت به ادامه يا فسخ قرارداد 

هرگاه در اجرا و تفسير اين قرارداد اختالفي بين طرفين بروز كند، در مرحله اول با مذاكره نمايندگان طـرفين   -2
رسيدگي و در صورت عدم توافق، موضوع در مرجع ذيصالح مطـرح و راي صـادره بـراي طـرفين الزم االجـرا      

  باشد.  مي

  

  ـ كليات قرارداد9ماده 
و به امضاء طرفين رسـيده اسـت و    تنظيم تهيه ودر چهار نسخه  ، ...... بند و تبصره ..... ،ماده در.......اين قرارداد 

  هر نسخه حكم اصل دارد و به تنهايي داراي سنديت الزم ميباشد.
  
  

مجري              كارفرما
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  قرارداد نظارت بر اجراي پژوهش
، ........ / خـانم بـه نماينـدگي آقـا   اداره كل آموزش فني و حرفه اي/ مركز تربيـت مربـي     اين قرارداد بين

/ خـانم  آقا كه از اين پس دراين قرارداد سازمان  ناميده مي شود و ....................................به نشاني : ،................
  - ...........كد ملي   - متولد ........   -صادره از   -شناسنامه شماره   -فرزند  -داراي مدرك تحصيلي  –..............
ناميده مي شود به ناظر كه از اين پس در اين قرارداد   ......................................تلفن  -..................................به نشاني : 

  قد مي گردد. شرح ذيل  منع
  موضوع قرارداد :  – 1ماده 

عبارت است از نظارت و مشاوره  بر اجراي كامل تمام مندرجات قرارداد شماره .............. مورخ ..................  با عنوان 
  كه جزء الينفك اين قرارداد مي باشد .» ........................................................................................................................... «

  مدت قرارداد :  – 2ماده 
  ماه تعيين مي گردد. .....................به مدت......................غايتمدت قرارداد از تاريخ.....................ل

  مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت :  – 3ماده 
متناسب با پيشرفت كار   ،باشد . اين مبلغ  در سه مرحله بشرح ذيل مي ريال ...................... ادمبلغ كل قرارد

  و پس از كسر كسور قانوني قابل پرداخت  مي باشد.  ...................با تائيد حسن انجام كار توسط ، مجري طرح
  به ناظر پرداخت خواهد شد . .................با تائيد %  از كل مبلغ قرارداد متناسب با پيشرفت كار مجري طرح  50 -1
  به ناظر پرداخت خواهد شد .  ..................% از كل مبلغ قرارداد متناسب با پيشرفت كار مجري طرح با تائيد 25 -2 
  به ناظر پرداخت خواهد شد .  ......انجام كامل قرارداد مجري طرح،  با تائيد  پس از، % از كل مبلغ قرارداد25 -3 

  %  از هر پرداخت به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر مي گردد.10:  معادل تبصره 
  تعهدات ناظر:  – 4ماده 

  ناظر موظف به نظارت علمي و فني بر موضوع قرارداد شماره ..................  مورخ ..................   مي باشد .   - 1
مكلف است تمامي اسناد و مجوزهاي مربوط به موضوع قرارداد ، منجمله مجوز مراجع ذيصالح قانوني  ناظر  - 2

  براي انجام فعاليت  را پيوست قرارداد نمايد.
ناظرمتعهد مي گردد موضوع قرارداد را در مدت مقرر به انجام رساند و چنانچه نتواند تمام يا قسمتي از   - 3

موضوع قرارداد را به موقع انجام دهد سازمان مي تواند عالوه بر عدم پرداخت مبلغ قرارداد ، به ازاء هـر  
 ناظر دريافت نمايد.  يك روز تأخير، يك هزارم از كل مبلغ قرارداد  را به عنوان جريمه از

 ناظرمسئوليت صحت و كيفيت كليه مطالب مجري طرح را بر عهده مي گيرد.   - 4
 ناظر در طول قرارداد حق انعقاد هيچگونه قراردادي با مجري طرح را ندارد.  - 5
ناظر مكلف است مراحل انجام كار مجري طرح را بررسي و در صورت انجام كامل قرارداد در هر مرحله   - 6

  يد نمايد. كتباً تائ
ناظر متعهد به ارائه گزارش هاي مرحله اي به سازمان در خصوص عملكـرد و نارسـائي هـاي احتمـالي      - 7

 حاصل از قصور مجري طرح در اجراي تعهداتش مي باشد . 
 ناظر مكلف به انجام كليه مسئوليت ها و وظايف ذكر شده براي ناظر مي باشد .  - 8
حق هيچگونه مطالبه اي به جز آنچه كه در اين قرارداد ذكر شده را ندارد و حق هر گونه اعتـراض   ناظر - 9

 را در پايان مدت قرارداد از خود سلب مي نمايد .
هيچگونه رابطه استخدامي با سازمان ندارد و در تمام زمينه ها شخصاً در قبال خـود و همكـارانش    ناظر - 10

 هيچگونه تعهدي ندارد . پاسخگوست و سازمان در اين خصوص 
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نشاني خود را تغيير دهد مكلف است ظرف مدت يك هفته مراتب را به طور كتبي  اطالع سـازمان   ناظرهرگاه  - 11
برساند و تا وقتي كه نشاني جديد را اعالم ننموده است تمامي نامه ها كه به نشاني فوق الذكر ارسال مي گـردد  

 ابالغ شده تلقي مي گردد  . 
مي گردد كه مشمول ممنوعيت هـاي مـذكور در قـانون منـع مداخلـه وزراء و نماينـدگان        متعهد ناظر  - 12

و سـاير ممنوعيـت هـاي     22/10/1337مجلس و كارمندان دولت در معامالت دولتي و كشوري مصوب 
قانوني نمي باشد و در صورت اثبات خالف آن ، قراداد منعقده فيمابين ،  به صورت يك طرفه از جانـب  

 و حق هر گونه اقدام ديگري براي سازمان محفوظ مي باشد .    سازمان فسخ
 نمي تواند اجراي تعهدات خود را به غير واگذار نمايد.  ناظر  - 13
 متعهد است اطالعات سازمان را محرمانه تلقي و از انتشار آن به هر طريق خودداري نمايد .  ناظر - 14
ا دقت و جديت در اجراي صحيح مفاد اين قرارداد متعهد است كليه الزامات قانوني ، علمي و فني را ب ناظر - 15

  مراعات نمايد .
كليه اطالعات طرح موضوع قرارداد  متعلق به سازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور اسـت و نـاظر                   - 16

 مكلف است  اطالعات طرح را به طور كامل به سازمان تحويل نمايد . 
 از انجام قرارداد در حين اجرا و پس از آن مي باشد.  ناظر متعهد به حفظ و رازداري نتايج حاصل  - 17
 تمامي هزينه هاي نظارت بر موضوع قرار داد ،  به عهده ناظراست .  - 18
ناظر موظف است پيشنهادات خود را براي رفع موانعي كه موجب اختالل در روند اجرايـي طـرح مـي       - 19

 شود را به سازمان ارائه نمايد . 
ايج طرح ،  مطابق با استانداردها و كيفيت مورد توافق سـازمان مـي باشـد                 حصول اطمينان از اينكه نت  - 20

 با ناظر است . 
نــاظر مكلــف بــه شــركت در جلســاتي اســت كــه بــه تشــخيص ســازمان در زمينــه موضــوع قــرارداد                             - 21

   برگزار مي گردد . 
بصورت ضمانت نامه بانكي مكلف است همزمان با  انعقاد قرارداد ،  پنج درصد  از كل مبلغ قرارداد را ناظر   - 22

    معتبر به عنوان تضمين انجام تعهدات تحويل سازمان نمايد .

  تعهدات سازمان : – 5ماده  
قرارداد )  با تائيد حسن انجـام   3سازمان متعهد مي گردد مبلغ قرارداد را به شرح  مبلغ و نحوه پرداخت ( ماده          

 پرداخت نمايد. ناظرو پس از كسر كسور قانوني در وجه  ...............................................كار توسط 
  فسخ قرارداد :  – 6ماده 

است در صورت تخلف ناظر، در هر مقطعي با اخطار كتبي يك هفته انجام امور موضوع قرارداد را متوقف سازمان مختار 
  و قرارداد را فسخ نمايد.

  ساير شرايط :  –7ماده 
 ، مانع از انجام هر بخشي از موضوع اين قرارداد شود ناظرموظف است مورد را كتباًچنانچه عوامل قهري - 1

ان برساند. سازمان پس از اطـالع از مـوارد و عوامـل قهـري ، نظـر خـود را       و با ذكر علت به اطالع سازم
 نسبت به ادامه يا فسخ قرارداد اعالم خواهد نمود.

هر گاه در اجراء و تفسير اين قرارداد اختالفي بين طرفين بروز كند در مرحله اول با مذاكره نماينـدگان   - 2
ذيصالح  مطرح و رأي صادره  براي طرفين  طرفين رسيدگي و در صورت عدم توافق ، موضوع در مرجع

 االجرا مي باشد. الزم
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  كليات قرارداد :   -8ماده 
نسخه بدون الك گرفتگي و خـط   5و در  كه جزء الينفك قرارداد استبند  27تبصره و 1 ،ماده  8اين قرارداد در 

را دارد و به تنهـايي داراي   خوردگي تهيه و تنظيم گرديده و به امضاء طرفين رسيده است و هر نسخه حكم اصل
  سنديت الزم مي باشد.

  
     ناظر                                                                                       سازمان                                            

        .............                                                                                  ......................  
    معاون اداري و پشتيباني           
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  جدول مشخصات ناظر اجراي پژوهش

  
  عنوان طرح: ...................................... 

  طرح: .................................................كد 
  : ....................................... يمجر

.  
  مشخصات فردي  -1

 تاريخ تولد:  نام و نام خانوادگي:

  سوابق تحصيلي  -2
  دانشگاه محل تحصيل رشته تحصيلي مدرك تحصيلي

    يكارشناس
    كارشناسي ارشد

     دكترا

   سوابق شغلي -3
  تاريخ شروع و خاتمه كار محل كار سمت  رديف

1      
2        
3        

  نظارت بر اجراي طرح پژوهشي) ،اجراي طرح پژوهشي ،تاليف و ترجمه ،(مقاله سوابق پژوهشي -4
  تاريخ انجام فعاليت نوع فعاليت عنوان  رديف

1      
2      
3      

نـوع و   ،(در صورت مثبت بودن پاسخآيا ناظر تاكنون با سازمان آموزش فني و حرفه اي همكاري داشته است؟  -5
  مدت همكاري ذكر شود)

  
  امضاي رئيس شوراي پژوهش سازمان/ استان/ مركز تربيت مربي

 تاريخ:
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  جدول گزارش پيشرفت كار پژوهش
  

   عنوان طرح
   مجري

   كد طرح
   شماره گزارش 

  تاريخ دريافت گزارش
   تاريخ ارجاع : 

 پيشرفت كار تاكنون : ......... درصد

  
  خالصه اقدامات بعد از آخرين مرحله:  

1-  
2-  
3-  
4-  
5-  

  از كارفرما: يدرخواست هاي مجر
1-  
2-  
3-  
4-  
5-  
  
  

  امضاء :             تاريخ : 
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  پژوهشي تنظيم گزارش  يراهنما
  
 

 عنوان و مشخصات روي جلد)صفحه عنوان و مشخصات (تكرار  -

  اهللا  بسم -
 قدرداني و تشكر (حداكثر در يك صفحه) -

 چكيده -

 فهرست مطالب  -

 فهرست جداول (در صورتي كه وجود داشته باشد) -

 فهرست نمودارها (در صورتي كه وجود داشته باشد) -

 فصل اول: كليات پژوهش -

 فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش -

 فصل سوم: روش پژوهش -

 تجزيه و تحليل داده ها  فصل چهارم: -

 فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات -

 منابع فارسي و التين -

 ضمائم -

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

 نمونه ابزارهاي استفاده شده در پژوهش  



3 0

.....  

.....  

.....  

.....  

  شده است 

 

  يت مربي

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

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

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

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

كشور انجام ش

 پژوهش يهائ

  
تان / مركز تربي

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

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

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

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

ك يو حرفه ا ي

   پژوهش

  
  

  اي كشور  و حرفه

جلدگزارش نه

است و حرفه اي
  
  

  عنوان:
...................

  
  :يمجر

...................
  
  ناظر:

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

كد پژوهش:
...................

  
ينن آموزش ف

  
 سال اجراي

 سازمان آموزش فني

ج يطرح رو

ل آموزش فني

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

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

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

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

سازمان يت مال

فصل و

ي پژوهش شيوه نامه

اداره كل

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

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

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

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

تيهش با حما

ش                          

....

....

....

....

ن پژوهيا
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  ابي گزارش نهايي پژوهشيكاربرگ ارز
  مشخصات كلي پژوهش

   عنوان 
   كد 

  تاريخ پايان:  تاريخ شروع:   
  

  پژوهش مشخصات مجري
 نام خانوادگي:  نام: 

  
  5 عالي   1ضعيف  شاخص ارزيابي  رديف

 كليات
 5 4 3 2  1  سازماندهي گزارش پژوهشفصل بندي و   1

 5 4 3 2  1 رسم الخط و دستور زبان فارسي،آيين نگارش  2

 5 4 3 2  1 روش منبع نويسي در متن  3

 5 4 3 2  1  روش منبع نويسي در پايان گزارش  4

 5 4 3 2  1 چكيده پژوهش  5

 فصل اول
 5 4 3 2  1  بيان مسئله  6

 5 4 3 2  1 اهداف پژوهش  7

 5 4 3 2  1  سؤاالت و يا فرضيه هاي پژوهش  8

 5 4 3 2  1  سؤاالت و يا فرضيه ها و اهداف ،ارتباط منطقي بين مسئله  9

 5 4 3 2  1  تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش  10

 فصل دوم
 5 4 3 2  1 تعريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي پژوهش  11

 5 4 3 2  1  تحليل و نقد و بررسي نظريه ها  12

 5 4 3 2  1 تحليل و نقد و بررسي پژوهش هاي گذشته  13

 5 4 3 2  1 دست اول و به روزياستفاده از منابع  داخل  14

 5 4 3 2  1  استفاده از منابع خارجي دست اول و به روز  15

 5 4 3 2  1 گيري از فصل دومجمع بندي و نتيجه  16

 فصل سوم
 5 4 3 2  1  تبيين روش پژوهش  17

 5 4 3 2  1 تبيين جامعه و نمونه مورد مطالعه  18

 5 4 3 2  1  حجم نمونه و روش تعيين آن  19

 5 4 3 2  1  روش نمونه گيري  20

 5 4 3 2  1 ابزارهاي مورد استفاده  21

 5 4 3 2  1  پايايي ابزارها روايي و  22
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 5 4 3 2  1  روشهاي تجزيه و تحليل داده ها   23

 فصل چهارم
 5 4 3 2  1  تجزيه و تحليل داده ها ياستفاده مناسب از روش ها  24

 5 4 3 2  1  انطباق روش تجزيه و تحليل داده ها با سؤاالت و فرضيه ها  25

 5 4 3 2  1  افته هاينحوه گزارش   26

 5 4 3 2  1 مناسبيارائه داده ها در قالب جداول و نمودارها  27

 5 4 3 2  1 جداول و نمودارها،افته هايتفسير    28

 فصل پنجم

29  
در ارتباط با نظريه ها و پژوهش هاي گزارش شـدهيافته هادر موردبحث 

  در پيشينه پژوهش
1  2 3 4 5 

 5 4 3 2  1 هاوداليل الزم براي روايي يافتهشواهد   30

 5 4 3 2  1  شواهد وداليل الزم براي اعتبار و تعميم پذيري يافته ها  31

 5 4 3 2  1  پيشنهادهاي علمي و مرتبط با يافته ها  32

  گزارش نهايي پژوهش نظر نهايي ارزياب
  امضاء  ضعيف متوسط خوب  عالي
  

  
  :لطفاً در اين قسمت مرقوم فرماييد ،نظر ديگري كه در مورد گزارش پيوست داريدهر نوع 

  ـ1
  ـ2

  جدول راهنماي ارزيابي گزارش نهايي پژوهش
  ضعيف  متوسط خوب عالي حداكثر امتياز  درجه
  %50كمتر از   %50 -% 75 %75-%90 %90بيشتر از 100  درصد
  80از كمتر   80-144 120-144 144بيشتر از 160  نمرات

  
  گزارش نهايي پژوهش مشخصات ارزياب

 آخرين مدرك  نام و نام خانوادگي
 شغل  رشته تحصيلي

 تلفن  آدرس
 شماره حساب  ايميل
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  نحوه نگارش مقاله طرح هاي پژوهشي
از باال و پايين  5/3از چپ و راست و  5/2هاي  و حاشيه 0.9صفحه و با فاصله خطوط  15مقاله حداكثر در 

) آمـده اسـت.   1و باالتر تايپ شود. نوع قلم فارسي و انگليسي نيز در جـدول (  Word 2003در نرم افزار 
 ساختار مقاله بايد متشكل از موارد زير باشد:

  اراگراف متضمن موارد زير:كلمه بصورت تك پ 200ا اكثر ت): حدAbstractچكيده ( -
 ) هدف Objectiveترجيحاً يك جمله؛ :( 

 ) روش پژوهش Methodحداكثر دو جمله ؛ :( 

 ) يافته ها Findings/ Resultsحداكثر چهار جمله؛ :( 

 ) نتيجه گيري Conclusionدو  تا سه جمله ؛ :( 

 ) كليد واژه ها Key Words موجود در عنوان يا اهداف و سئواالت؛): حداكثر شش واژه 

سـتناد  ا 20اراي ):  متضمن پيشينه و مطالعـات انجـام شـده مـرتبط حـداقل د     Introductionمقدمه ( -
  مستقل (بدون تكرار)؛

جامعـه   ،روش ،): در يك پاراگراف (درباره موضـوع پـژوهش  Research Methodروش پژوهش ( -
 روايي و پايايي ابزار پژوهش اشاره شود) ،ابزار گردآوري اطالعات ،گروه نمونه ،آماري

نمودار و شـكل بـا    ،جدول 5يافته ها همراه با حداكثر ): Research Findingsيافته هاي پژوهش ( -
 ها ) تحليل داده2) توصيف و 1متضمن:  ،به فارسي ارايه آمار و ارقام

پـاراگراف اول (در  پـاراگراف: در   2حـداكثر ): Discussion & Conclusion( بحث و نتيجه گيري -
قسمت بحث) پژوهشگر يافته هاي خود را با يافته هاي ديگر پژوهشگران مـورد مقايسـه قـرار داده و    
استناد مي نمايد و دقيقا مشخص مي نمايد كه  تا چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هـاي ديگـران   

بنـدي يافتـه    ) جمع1چهار عامل:  نتيجه گيري با توجه به ،است يا با آنها مغاير است. در قسمت بعدي
 تدوين شود.  ،) پيشنهاد4) تعميم؛ و  3) آينده نگري ؛2ها؛  

ترين مقاالت و كتب معتبر با ترتيب الفبايي و بـه صـورت زيـر     ترجيحاً از تازه: )References(منابع  -
 باشد:

  براي مقاله  -الف 
دوره  ،عنوان مجلـه (بـا فونـت سـياه)     ،اخل گيومه)نام نويسنده (سال انتشار). عنوان مقاله (د ،نام خانوادگي

  شماره؛ ،انتشار
 
 براي كتاب -ب

نـام ونـام خـانوادگي متـرجم (در      ،نام  نويسنده (سال انتشار). عنوان كتاب (با فونـت سـياه)   ،نام خانوادگي
  .محل نشر: نام ناشر ،صورت وجود)
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نوع قلم و اندازه)1جدول (

 اندازه قلم نام قلم موقعيت استفاده

 18پر رنگB Lotusعنوان مقاله

 B Lotus 13متن مقاله

 13پر رنگ B Lotusعناوين بخش هاي مقاله

 B Lotus 11كلمه چكيده و كلمات كليدي

 12پر رنگB Lotusعناوين جداول و اشكال

 B Lotus 11متن جداول و شكل ها و منابع

 واحد كمتر از اندازة فارسي در هر موقعيتيك Times New Romanمتن انگليسي
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