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  نامه تشكيل شوراي پژوهش سازمان شيوه
  مقدمه

گذاري و برنامه ريزي در جهت بهبود كيفيت فعاليت و  شوراي پژوهش سازمان به منظور سياست
   در سازمان تشكيل مي گردد. يفرهنگ پژوهش محور نهادينه كردن و 

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

  س شورا)يب رئي(نابرنامه ريزي  معاون پژوهش و -
 مدير كل دفتر پژوهش و برنامه ريزي(دبيرشورا) -

 معاون آموزش -

 معاون اداري و پشتيباني  -

 رئيس مركز تربيت مربي و پژوهش هاي فني و حرفه اي  -

 مدير كل دفتر حقوقي و امور بين الملل -

 معاون پژوهش دفتر پژوهش و برنامه ريزي -

علمي دانشگاه يا مؤسسات آموزشي و پژوهشي در رشـته هـاي    ئتيهو عضو  پنج صاحب نظر -
 مرتبط و آشنا به آموزش هاي مهارتي (به پيشنهاد دبيرشورا و تصويب رئيس شورا )

  دو نفر از مديران كل استاني / ستادي (به پيشنهاد دبيرشورا و تصويب رئيس شورا ) -

  به عمل خواهد آمد: از افراد صاحب نظر حسب مورد دعوت 1تبصره 
  سال حكم صادر مي گردد. 1: براي اعضاي شورا از طرف رئيس شورا به مدت 2تبصره 

  نحوه تشكيل جلسات
  جلسات شوراي پژوهشي هر ماه يكبار بصورت منظم تشكيل مي گردد. -
 اعضـاء  يت نسـب يـ س و حضور اكثرينائب رئ رسميت جلسات منوط به حضور رئيس شورا يا  -
  هد بود.شورا خوا  )⅔(
  محل تشكيل جلسات در معاونت پژوهش و برنامه ريزي سازمان مي باشد. -

  : شورا مي تواند به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب رئيس شورا، جلسات فوق العاده تشكيل دهد.1تبصره 
  وظايف

   ري سازمان آموزش فني وراستاي سند راهبردي مهارت و فناو تعيين سياست هاي پژوهشي در -

 حرفه اي كشور 

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

 تدوين و اولويت بندي نيازهاي پژوهشي ملي و استاني -
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 عناوين طرح هاي پژوهشي پيشنهادي ملي و استاني  يابيارز -

اي اوليه پژوهشي ارائه شده در سطح ملي و بررسي صالحيت مجريان و ناظران طرح ارزيابي طرح ه -
 هاي پژوهشي.

 ارزيابي هزينه انجام طرح هاي پژوهش ملي و استاني  -

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

 و استاني  ارزيابي نتايج تمامي طرح هاي پژوهشي ملي -

 برنامه ريزي براي برگزاري همايش ها و نشست هاي علمي ـ تخصصي و نظارت بر  اجراي آنها  -

 ارزيابي عملكرد ساالنه فعاليت هاي پژوهشي ستادي و استاني -

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

  و اعتبار ماليهزينه ها 
شوراي پژوهش سازمان تابع آيين نامه مالي محاسباتي و قانون مديريت خدمات كشوري مي باشد اعتبار 

حق التحقيق و حق حضور در جلسـه) بصـورت    ،حق الزحمه ،فعاليت هاي پژوهشي (طرح هاي پژوهشي
بيني و تامين مي گردد.  فه اي پيشساليانه و از محل اعتبارات پژوهشي از طرف سازمان آموزش فني و حر

شورا مي تواند از طريق مـواردي چـون جلـب     ،با توجه به محدود بودن اعتبارات پژوهشي ،عالوه بر اين 
  اقدام نمايد. يپژوهش ينه هايكاهش هزمشاركت هاي مالي و نيز فروش خدمات پژوهشي نسبت به 
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  نامه تشكيل دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان شيوه
  مقدمه

پـژوهش   يرخانـه شـورا  يدب شـوراي پـژوهش سـازمان     يها تيفعالبا توجه به گستردگي حيطه 
در چـارچوب سـاختار و اختيـارات در     ،براي تصميم گيري هاي بهينه يسازايجاد بستر  بمنظور 

  دفتر پژوهش و برنامه ريزي تشكيل مي شود.

  ساختار
 مدير كل دفتر پژوهش و برنامه ريزي (رئيس دبيرخانه) -

  معاون دفتر پژوهش و برنامه ريزي (نائب رئيس) -
  نفر كارشناس پژوهشي (دفتر پژوهش و برنامه ريزي) دو -
  آموزش سازمان مجرب نفر كارشناس  كي -
 نفر متخصص و صاحبنظر در روش شناسي پژوهش و آشنا به حوزه هاي مهارتي.  دو -

  ـ  ك سـا يـ پژوهش به مـدت   يخانه شوراريس دبيحكم رئ : 1تبصره        پـزوهش صـادر   يس شـورا يل توسـط رئ
 گردد   يم

  دعوت مي شود ا نظر رييس دبيرخانه شوراي پژوهشاز مشاوران پژوهشي بر حسب مورد ب :2تبصره 

  براي كليه اعضاء دبيرخانه از طرف رييس دبيرخانه به مدت يكسال حكم صادر مي گردد. 3تبصره : 

  نحوه تشكيل جلسات
با تعداد طرح هاي پژوهشي و گزارش هاي ستادي /  استاني / مركز جلسات دبيرخانه متناسب  -

  تربيت مربي تشكيل مي شود. 
) ⅔(حضور اكثريت نسبي اعضا  س و بايب رئي/ ناحضور رئيس دبيرخانه  با رسميت جلسات  -

  افت.يرسميت خواهد 
 محل تشكيل جلسات در دفتر پژوهش و برنامه ريزي خواهد بود. -

  وظايف
پيشنهاده هاي پژوهشي حوزه هاي ستادي / استاني / مركز تربيـت مربـي و    يابيارزدريافت و -

  ارسال به شوراي پژوهش سازمان. يو حرفه ا يفن يها پژوهش
  شوراي پژوهش سازمان. يه هاكليه اسناد و صورتجلس يمستند ساز -
  پژوهشي  ابالغ مصوبات شورا و دستور العمل ها و شيوه نامه هاي مربوط به فعاليت هاي -
  تهيه گزارشات مورد نياز شوراي پژوهش سازمان -
پيشنهاد بودجه پژوهش حوزه هاي ستادي / استاني / مركز تربيت مربـي بـه شـوراي     يابيارز -

  پژوهش سازمان
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مركـز   يبـا همكـار   هاي پژوهشي و نظارت بر اجراي آن  كارگاه يبرگزار يبرنامه ريزي برا -
  يت مربيترب
اسـتاني و   ،نظارت مستمر بر روند فعاليت هاي پژوهشي سـتادي  ،و پيگيري تعيين ساز و كار -

  مركز تربيت مربي و نيز پيگيري كاربست آنها
مستند سازي و انتشار يافته هاي پژوهشي بصورت چكيده نامه و پژوهش نامه هاي فصلي و  -

  دوره اي 
  پژوهشي مصوب به مراجع ذيصالح براي اخذ كد. يارسال پيشنهاده ها -
  .شوراي پژوهش سازمان خانهو دبير شورا پيگيري موارد ارجاعي از سوي رئيس -
  و مركز تربيت مربي  ي، استانيارزيابي عملكرد ساالنه فعاليت هاي پژوهشي ستاد -
منظور توسعه ه ها در زمينه هاي مرتبط ب بررسي نحوه ارايه خدمات پژوهشي به ساير سازمان -

  هاي علمي و درآمدزا فعاليت
   .حمايت از پژوهش دانشجويي (پايان نامه و رساله) با توجه به ضوابط -
 .يق پژوهشگران برتر در حوزه درون و برون سازمانيو تشو ييشناسا -

  هزينه ها و اعتبار مالي
دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان، تابع آيين نامه مـالي محاسـباتي و قـانون مـديريت خـدمات      

حق التحقيـق و   ،حق الزحمه ،يت هاي پژوهشي (طرح هاي پژوهشيكشوري مي باشد. اعتبار فعال
حق حضور در جلسه) بصورت ساليانه و از محل اعتبارات پژوهشي از طرف سازمان آموزش فني 

بـا توجـه بـه محـدود بـودن اعتبـارات        ،و حرفه اي پيش بيني و تامين مي گردد .عـالوه بـر ايـن   
شـاركت هـاي مـالي و نيـز فـروش خـدمات       مي توان از طريق مواردي چـون جلـب م   ،پژوهشي

  اقدام نمايد. يپژوهش ينه هايكاهش هزپژوهشي نسبت به 
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 ينامه تشكيل دبيرخانه شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مرب شيوه
  مقدمه

به موجب اين دستور العمل اداره كل آموزش فني و حرفه اي هر استان / مركـز تربيـت مربـي در    
ها و برنامه هاي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور نسبت به تشكيل شوراي  راستاي سياست

 پژوهش با اهداف و ضوابط زير اقدام مي نمايد:

  تابعه يها مسائل و مشكالت مربوط به استان ييشناسا -
گسترش فرهنگ پژوهش و جلب مشاركت نيروهاي توانمند براي انجـام پـژوهش در راسـتاي     -

  ميت و كيفيت فعاليت هاي سازمانحل مسائل و بهبود ك
  استفاده از امكانات و ظرفيت هاي موجود در امور پژوهشي متناسب با مأموريت سازمان  -

  ساختار (استان)
  مدير كل استان (رييس شورا) -
  )نايب رئيس شوراپژوهش و برنامه ريزي استان ( ،معاون آموزش -
   كارشناس پژوهش و برنامه ريزي (دبير پژوهش) -
  معاون اداري پشتيباني -
  پژوهش و برنامه ريزي استان  ،رئيس اداره آموزش -
  يك نفر از رؤساي مراكز تابعه استان (به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا) -
  (به پيشنهاد دبير شورا و تصويب رئيس شورا) انياز مرب يك نفر  -
آموزشي و پژوهشي در رشـته هـاي   علمي دانشگاه يا مؤسسات  ئتيهنظر و عضو  پنج صاحب -

  مرتبط و آشنا به آموزش هاي مهارتي.
  )پژوهش يآشنا با روش شناس اًحي(ترج ينفر از كارشناسان خبره درون سازمان دو -

  ساختار (مركز تربيت مربي)
  رئيس مركز تربيت مربي (رئيس شورا) -
  معاون پژوهش و برنامه ريزي (دبير شورا) -
  باني معاون اداري و پشتي -
  معاون آموزش  -
  مسئول گروه پژوهش مركز  -
  )س شورايب رئيو تصو مركز ( به پيشنهاد دبير شورا انياز مرب دو نفر  -
ت علمي دانشگاه يا مؤسسات آموزشـي و پژوهشـي در رشـته هـاي     ئپنج صاحبنظر و عضو هي -

  مرتبط و آشنا به آموزش هاي مهارتي 
  )پژوهش يا آشنا با روش شناسحيترج( يت مربيترب دو نفر كارشناس خبره و آگاه مركز -
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  سـال توسـط رئـيس     :  حكم عضويت رئيس شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي به مدت يـك 1تبصره
سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور (رئيس شوراي پژوهش سازمان) و احكام اعضـاي شـوراي پـژوهش اسـتان /     

  .رئيس شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي صادر مي گردد سال توسط مركز تربيت مربي به مدت يك
  نحوه تشكيل جلسات

  بصورت منظم تشكيل مي گردد. ماهانهجلسات شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي  -
) رسـميت  ⅔(حضور اكثريت نسبي اعضاء و دبير شورا  /جلسات منوط به حضور رئيس شورا  -

  افت .يخواهد 
  مركز تربيت مربي مي باشد.است يدفتر ر استان /  ر كليدفتر مدات در محل تشكيل جلس -

  : شورا مي تواند به پيشنهاد هر يك از اعضا و تصويب رئيس شورا، جلسات فوق العاده تشكيل دهد.1تبصره 
  وظايف

و ارسـال بـه    يمهـارت و فنـاور    يتدوين و اولويت بندي نيازهاي پژوهشي بر اساس سـند راهبـرد   -
  سازمان.  شه شوراي پژوهدبيرخان

معتبـر و مـرتبط و مشـاركت آنهـا در انجـام       يو پژوهش يجذب نيروهاي متخصص و موسسات علم -
    يهاي پژوهشي و مهارت آموز فعاليت

  ارزيابي طرح هاي پژوهشي دريافتي و ارايه به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان . -
  نظارت بر مراحل اجرايي پژوهش   -
انتشار نتايج پژوهش ها و كاربست آنها در برنامه ريزي و ارايه گـزارش بـه دبيرخانـه    مستند سازي و  -

  شوراي پژوهش سازمان 
  برنامه ريزي نشست هاي علمي ـ تخصصي مصوب شوراي پژوهش سازمان و نظارت بر اجراي آنها  -
توسـعه فعاليـت    بررسي نحوه ارايه خدمات پژوهشي به ساير سازمانها در زمينه هاي مرتبط به منظـور  -

  هاي علمي و درآمد زا 
نظارت بر برگزاري همايش هاي ارايه يافته هاي پژوهشـي بـا همـاهنگي دبيرخانـه شـوراي پـژوهش        -

  سازمان 
  برآورد بودجه ساالنه مورد نياز پژوهش و پيشنهاد به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان  -
  عقد قرارداد پژوهش با مجريان و ناظران -
  ها و نوآوري كاركنان و ارسال به دبيرخانه شوراي پژوهش. مقاله ها , كتاب يابيارز -
  سازمان  شارايه گزارش پيشرفت فعاليت هاي پژوهشي هر سه ماه يكبار به دبيرخانه شوراي پژوه -
  حمايت الزم براي انجام طرح هاي پژوهشي توسط كارشناسان واجد شرايط درون سازماني  - 
در درون سـازمان در قالـب مقالـه و     يمهـارت  – يد آثار و انتشارات علميتول يامناسب بر يبستر ساز -

  .كتاب
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  يهزينه ها و اعتبار مال
شوراي پژوهش استان / مركز تربيت مربي تابع آيـين نامـه مـالي محاسـباتي و قـانون مـديريت       
 خدمات كشوري مي باشد. اعتبار فعاليت هاي پژوهشي (طرح هاي پژوهشي, حق الزحمـه, حـق  
التحقيق و حق حضور در جلسه) بصورت ساليانه و از محل اعتبارات پژوهشي از طـرف سـازمان   
آموزش فني و حرفه اي پيش بيني و تأمين مي گردد .عالوه بر اين, بـا توجـه بـه محـدود بـودن      
اعتبارات پژوهشي, شورا مي تواند از طريق مواردي چون جلب مشاركت هاي مالي و نيز فـروش  

  اقدام نمايد. يپژوهش ينه هايكاهش هزنسبت به  خدمات پژوهشي
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  شيوه نامه اعطاي كمك مالي به اجراي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري
  مقدمه

سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور در راستاي تحقق رسالت، اهداف، ماموريـت هـاي خـود،    
رساله هاي دكتري را در محورها و موضوعات مورد نيـاز مـورد    نامه هاي كارشناسي ارشد و پايان

  حمايت قرار مي دهد.

  اهداف 
گسترش ارتباط علمي ميـان سـازمان آمـوزش فنـي و حرفـه اي كشـور و دانشـگاهها و سـاير          -

  پژوهشي و يآموزش  موسسات
ائل حـائز  اجراي پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مرتبط بـا مسـ  در تسهيل  -

 اولويت سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور

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

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

سط دانشگاه ذيربط به تصويب شوراي پژوهش سازمان / استان / مركـز تربيـت مربـي    بر تأييد تو
  رسيده باشد.

سـازمان بـا نظـر     س)يو حق التـدر  ي، قراداد پيماني ،رسمي ( دانشجوتمام وقت كاركنان ه يكل -
شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي با رعايت ضوابط مي تواننـد از مزايـاي ايـن    

  مند گردند.ه هرطرح ب

  سقف حمايت مالي
 000/000/20پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري مصوب به ترتيب تـا سـقف    -

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

  متعلق استاد / اساتيد مشاور مي باشد.
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  نحوه پرداخت و شرايط تسويه حساب
اين نسخه از آن به مرجع تصويب كننده. ذكر عبارت ( دو انجام كامل پايان نامه / رساله و ارائه  -

) در پايان نامه / رساله با حمايت مالي سازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور انجـام شـده اسـت    
  . ارائه شده الزامي است ه عنوان نسخصفح

) و ارائـه آن بـه   36صـفحه استخراج و تهيه يك مقاله علمي ـ پژوهشي با رعايـت چـارچوب (    -
  مرجع تصويب كننده و دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان

اعتبار مصوب طرح بر اساس قرارداد پس از برگـزاري جلسـه دفـاع از پايـان نامـه / رسـاله در        -
چنين برگزاري جلسه ارائه گزارش پاياني پايان نامـه / رسـاله در محـل مـورد نظـر      دانشگاه و هم

 مرجع تصويب كننده، پرداخت مي گردد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  
  

  اي كشور ي پژوهش در سازمان آموزش فني و حرفه  شيوه نامه

 

10 

  )Proposalاولويت ها و پيشنهاده هاي پژوهشي ( يابيارز روند 
 

اسـتان /  و تعيين اولويت هاي پژوهشي, الزم است نيازهاي پژوهشي در شـوراي پـژوهش    يابيارز ) در 1
  مركز تربيت مربي بررسي و تعيين و براي تصويب به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان ارسال گردد.

به منظور تصويب نهايي بـه شـوراي    يابي) دبيرخانه شوراي پژوهش اولويت هاي پژوهشي را پس از ارز2
  پژوهش سازمان ارسال مي كند.

تصويب نهايي  يو برا يابيسازمان ارز شراي پژوه) نيازهاي پژوهشي حوزه ستادي، توسط دبيرخانه شو3
  شود. به شوراي پژوهش سازمان ارسال مي

) نيازهاي پژوهشي ارسالي در شوراي پژوهش سازمان مطرح و در صورت تصـويب بـه عنـوان اولويـت     4
  هاي پژوهشي مصوب, ابالغ مي گردد.

شوراي پژوهش استان / مركز  ) اولويت هاي پژوهشي مصوب توسط دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان و5
  تربيت مربي فراخوان مي گردد.

) پس از انجام فراخوان، پيشنهاده هاي دريافتي در شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيـت مربـي   6
  رد. در خصوص داوري پيشنهاده ها, موارد زير بايد لحاظ گردد: يگ يقرار م يابيمرد ارز

 يي كارشناسي ارشد با تخصـص مـورد نظـر و آشـنا بـه روش شناسـ      داور داراي حداقل مدرك تحصيل -
  باشد . يمهارت يو آموزش ها يپژوهش

نفر است كه در صورت مغايرت آراي اين دو,  2تعداد داوران براي اظهار نظر در خصوص هر پيشنهاده,  -
  پيشنهاده بايد به داور سوم ارجاع شود.

  .تواند بعنوان داور انتخاب شوند. يم يت مربيترباعضاء شوراي پژوهش سازمان /استان / مركز  -
) بعد از دريافت نظرات داوران, الزم است نظرات آنها جمع بندي گردد و پس از تأييد شوراي پـژوهش  7

  استان / مركز تربيت مربي، به همراه پيشنهاده به دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان ارسال گردد.  
يشنهاده هاي پژوهشي را براي تصويب نهـايي بـه شـوراي پـژوهش     ) دبيرخانه شوراي پژوهش سازمان پ8

  سازمان ارسال مي كند. 
) پيشنهاده هاي پژوهشي ستادي نيز پس از دريافت نظرات داوران و جمـع بنـدي نظـرات آنهـا، توسـط      9

  دبيرخانه به شوراي پژوهش سازمان براي تصويب نهايي ارائه مي گردد.
  رد :يگ يقرار م يريم گيل مورد تصميبشرح ذ يافتي) پيشنهاده هاي پژوهشي در10
انعقاد قرارداد با مجـري و نـاظر بـه مرجـع      يپروژه به صورت كتب يدر صورت تأييد, پس از اخذ كد مل -

  ارسال كننده اعالم مي گردد.
  در صورت عدم تأييد, موضوع به طور كتبي به مرجع ارسال كننده اعالم مي گردد. -
اصالح به مرجـع ارسـال كننـده اعـالم مـي       يبه اصالحات داشته باشد موضوع برا چنانچه پيشنهاده نياز -

و اخذ كـد   گردد. در صورت انجام اصالحات و تأييد شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي
  پروژه ،قرارداد پژوهش براي اجراي طرح با مجري و ناظر منعقد خواهد شد. يمل
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رح هاي پژوهشي در حال اجراروند مديريت و نظارت بر ط   

  
  ) پس از عقد قرارداد پژوهش، تاريخ انعقاد قرارداد به عنوان تاريخ شروع طرح به حساب مي آيد.1
  ك ناظر منعقد مي گردد. ناظر بايد:ي) براي نظارت بر طرح هاي پژوهشي, قرارداد نظارت با 2
  علمي دانشگاه باشند. داراي حداقل مدرك كارشناسي ارشد بوده و ترجيحاً عضو هيئت -
  داراي تجربه علمي و پژوهشي در حوزه طرح مصوب باشد. -
  با آموزشهاي مهارتي آشنا باشد. -
  خارج از شوراي پژوهش سازمان / استان /  مركز تربيت مربي باشد. -
  ) صالحيت ناظر بايد به تأييد شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي برسد.3
صات ناظر, پس از تكميل و تأييد شوراي پژوهش استان / مركـز تربيـت مربـي، بـه دبيرخانـه      ) فرم مشخ4

  شوراي پژوهش 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 بـه دقـت مـورد     ير طرح, جدول تكميل شده مراحل اجرا و برنامه زمان) الزم است براي كنترل بهت7

بررسي قرار گيرد. با توجه به زمانبندي و درصد تقريبي پيشرفت كار, بايستي گزارش كتبـي پيشـرفت كـار    
  هر مرحله از مجري دريافت گردد.

الح و تعيـين درصـد   ) پس از دريافت گزارش كتبي هر مرحله , يك نسخه از گزارش براي بررسي و اص8
  پيشرفت كار به ناظر ارسال مي گردد.

) چنانچه گزارش پيشرفت كار مورد تأييد ناظر باشد, او درصد پيشرفت كار را تعيين نمـوده و بصـورت   9
كتبي اعالم مي نمايد. در صورتي كه نظر ناظر مبني بر اصالح طرح باشد مي بايست نظرات اصالحي خود 

  را كتباً اعالم نمايد.
) پس از ثبت نظرات ناظر در پرونده, نظرات جهت رفع نواقص به مجري ارسال مي شود. گزارش پس 10

براي تعيين درصد پيشرفت كـار   ياز اعمال اصالحات توسط مجري عودت داده مي شود . گزارش اصالح
  به ناظر ارجاع مي گردد.

به واحد مـالي اعـالم مـي شـود تـا       ) پس از طي مراحل فوق با استناد به نظر ناظر, درصد پيشرفت كار11
  پرداخت حق الزحمه مجري و ناظر در آن مرحله انجام گيرد.

) الزم است هر يك از مراحل طرح با ترتيب ذكر شده در پيشنهاده كنترل گردد تـا گـزارش بـر اسـاس     12
  بندي طرح, به مرحله گزارش نهايي برسد. زمان

بـر اسـاس درصـدهاي پيشـرفت كـار مـورد توافـق در         ) با توجه به مفاد قرارداد, مجري موظف اسـت 13
پيشنهاده و طبق نظر شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي در جلسات گزارش طرح شركت 

  .و اقدام به ارائه گزارش نمايد
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  )Proposal( نحوه تنظيم پيشنهاده پژوهشي
  
  
  
  
  
  

  پيشنهاده پژوهشي هيتهكاربرگ 
)Proposal(  

  

  ن به فارسيعنوا
..........................................................................ب...........................................
........................................................................................................................  

  
  به انگليسي عنوان

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

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

  
  
  
  

  نام و نام خانوادگي مجري
  

  كد پژوهش
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  پژوهشيپيشنهاده ل يراهنماي تكم
  

تايپ نموده، سه نسخه از    Wordنرم افزار   پژوهشي، فرم پيوست را پس از تكميل، در پيشنهادهارائه  براي  -
  فرماييد. ارسال سازمان / استان / مركز تربيت مربي مربوطه به شوراي پژوهش لوح فشردهآن را همراه با 

 پيشـنهاد  اينصـورت يكـي از   غيـر  در پژوهش معرفي گـردد و  مجريبعنوان  ،باشد دهنده يك نفر پيشنهاد اگر -
  پژوهش معرفي شود. مجريدهندگان بعنوان 

را به شوراي  راساس تقويم زمان بندي شده، گزارش پيشرفت كا شروع پژوهش بايد بر پژوهش پس از مجري -
  ارسال دارد.مركزتربيت مربي  سازمان / استان / پژوهش

سـازمان /   شـوراي پـژوهش  سه نسخه بـه   خاتمه پژوهش، گزارش كامل آن را در پژوهش بايد پس از مجري -
  ييد نسبت به صحافي آن اقدام نمايد.أت و پس ازاستان / مركز تربيت مربي تحويل دهد 

هـاي   از مقاالت، كتب يـا گـزارش  موظف است سه نسخه  يمجرپژوهش،  صورت انتشار نتايج حاصله از در -
  ارسال دارد.سازمان / استان / مركزتربيت مربي  مربوطه را به شوراي پژوهش

 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 منوط به تصويب شوراي پژوهش ،غيره

 
  پژوهشيپيشنهاده  ـ خالصه اطالعات1
  زبان فارسي: پژوهشعنوان ـ 1ـ1
  زبان انگليسي: پژوهشوان نعـ 1ـ2
   ياتوسعه    يكاربرد  :  بنياديپژوهشنوع ـ 1ـ3
  :پژوهشمدت اجراي  ـ 1ـ4
  كل مورد درخواست: اعتبار ـ 1ـ5
  :پژوهش پيشنهادارائه  تاريخ  ـ 1ـ6
  پژوهش: ـ مدت اجراي 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
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   :بيسوابق شغلي و تجرـ 2ـ3
  خاتمه فعاليت شروع و  كشور–شهر نام موسسه سمت و نوع كار  رديف

        
          
  
  سوابق پژوهشي ـ 2ـ4
   :مقاالت چاپ شده ـ 2ـ4ـ1

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

  ناشر  تأليف / ترجمه 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 روعسال ش همكار يمجر  عنوان
            
        
        

 
   :مشخصات همكاران اصلي پژوهشـ 2ـ5

  ءامضا  مرتبه علمي مدرك تحصيلي نوع مسئوليت نام خانوادگينام 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
  
  
  
  ژهيوـ اهداف 3ـ2ـ2
  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
  
  
 
 
  يريـ حجم نمونه و روش نمونه گ3ـ3ـ2ـ1
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  ـ ابزارهاي پژوهش3ـ3ـ3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  ـ روش بررسي روايي و پايايي ابزارهاي پژوهش3ـ3ـ3ـ1
  
  
  
  
  
 
 
  ـ روش تجزيه و تحليل داده ها3ـ3ـ4
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  ـ روش انجام پژوهش (شيوه اجرايي مراحل پژوهش)3ـ4
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  فهرست منابع مورد استفاده (براي نگارش اين پيشنهاده)ـ 3ـ5
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  پژوهش: ايـ برنامه زماني اجر3ـ6

مراحــل 
اجـــراي 
  پژوهش

تاريخ   ماه سال
تقريبي 
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

ساعات كار
  ماه در

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
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  ـ هزينه هاي مسافرت4ـ4
نوع  وسيله مقصد  مبدا

  نقليه
تعداد 
  افراد

هزينه اقامت
  (ريال)

هزينه رفت و آمد 
  (ريال)

  هزينه كل (ريال)

          
          
          

   جمع كل ريالي
  (تايپ، تكثير اوراق، چاپ، عكس، اساليد، صحافي و ....) ساير هزينه ها ـ 4ـ5

  نه كل (ريال)هزي 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
  : يل فرمتاريخ تكم

  :يت مربيپژوهش استان/ مركزترب يشوراپژوهش سازمان /  يرخانه شورايدبتاريخ تحويل به   
  : تاريخ بررسي درشوراي پژوهشي

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

  تاريخ تصويب نهايي در شورا:
پژوهش: تاريخ انعقاد قرارداد با مجري وشروع مراحل اجرايي
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  )Proposal( كاربرگ ارزيابي پيشنهاده پژوهشي
  )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  حزمانبندي طر  15

16  
  منابع مورد استفاده

 5 4 3 2  1   پژوهشتناسب منابع با موضوع 

 5 4 3 2  1 تازگي منابع  17

18  
  كليات
  

 5 4 3 2  1  نگارش فارس اصولرعايت 

19  
طبقه بندي موضوعي و انسجام 

 مطالب 
1  2 3 4 5 

 5 4 3 2  1  ميزان پيش بيني درست و مناسب هزينه ها  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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  قرارداد اجراي طرح پژوهش
  

اين قرارداد بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور/ اداره كل استان / مركـز تربيـت مربـي بـه     
ي آقاي ...................... كه از اين پس كارفرما ناميده مي شود از يك طـرف و آقـا / خـانم    نمايندگ

ــادره از    ــنامه ...................... صــ ــماره شناســ ــد ...................... داراي شــ ...................... فرزنــ
يگر، به شرح مواد و مندرجات زير ...................... كه از اين پس مجري ناميده مي شود از طرف د

  منعقد مي شود:
  

    ـ موضوع قرارداد1ماده 
 هـ موضوع قرار داد عبارتست از انجام طرح پژوهشي با عنوان ...................... مطابق با پيشنهاد1ـ1
)Proposal امضاء گرديده (پيوسـت قـرارداد) و بـر اسـاس مصـوبه      و) كه توسط مجري تكميل

  .............. شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربي اجرا مي گردد.مورخ ........
  

  ـ مدت انجام قرارداد 2ماده 
ـ مدت انجام قرارداد برابر با ...................... ماه است كه شروع آن پس از عقد قرارداد بـوده و  2ـ1

  وست مي باشد.پي شنهادهيپ مراحل اصلي و زمان بندي پيشرفت كار مطابق با 
  

  ـ مبلغ قرارداد 3ماده 
ريال است كه پس از كسر كسورات قانوني مطابق با قوانين ....ـ مبلغ كل اين قرارداد ...............3ـ1

  به مجري پرداخت مي شود. 4اين قرارداد)، به شرح ماده  7و مقررات موجود (مندرج در ماده 
  

    ـ مراحل پرداخت4ماده 
% از مبلغ قرارداد را به عنـوان پـيش پرداخـت بـدون كسـر      25خواست مجري ـ كارفرما به در4ـ1

به  ،به منظور آماده سازي اجراي طرح ،كسور قانوني در مقابل تضمين معتبر (مورد نظر امور مالي)
مجري پرداخت مي كند. اين مبلغ هنگام پرداخت اقساط قرارداد به تناسب كسر و تضمين مجري 

  ود.به همان نسبت آزاد مي ش
شـنهاده  يپـ نوبت هاي بعدي پرداخت در انتهاي هر مرحله بر اسـاس مراحـل ذكـر شـده در     4ـ2

  متناسب با پيشرفت كار و تائيد آن توسط ناظر و كارفرما قابل پرداخت خواهد بود.
  

  ـ تضمين حسن انجام كار 5ماده 
رفرمـا بـه عنـوان    % از كـل مبلـغ قـرارداد نـزد كا    5ـ براي حصول اطمينان از حسن انجام كار 5ـ1

  به مجري پرداخت خواهد شد. 7-1تضمين نگهداري مي شود كه پس از انجام بند 
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شرفت كار بـر طبـق نظـر شـوراي     % پي100% و 75% ،  50ـ مجري موظف است كه بر اساس 5ـ2
سازمان / استان / مركز تربيت مربي در جلسات كنتـرل طـرح شـركت و اقـدام بـه ارائـه        پژوهش

  گزارش نمايد.
  

  ـ ساير هزينه ها 6ده ما
عملي و غيره را پرداخت مي نمايـد   ،علمي ،خدماتي اداري ،ـ مجري كليه هزينه هاي پرسنلي6ـ1

  آمده نخواهد داشت. 3و كارفرما هيچگونه تعهدي به جز آنچه در ماده 
  

  ـ كسورات قانوني 7ماده 
و قـوانين جمهـوري    ـ ماليات و ساير كسورات قانوني در هر مرحله از طـرح برابـر مقـررات   7ـ1

  اسالمي ايران از آن كسر خواهد شد .
  % از مبلغ قرارداد براي پرداخت حق نظارت ناظر كسر خواهد شد. 10ـ 7ـ2

  

  متمم و مكمل قرارداد  ،اصالحيه ،ـ توسعه8ماده 
اصالح يا تغيير در موادي از اين قرارداد و پيوست هاي مربوط و يا نياز بـه   ،ـ هر گونه توسعه8ـ1

صرفاً با جلب توافق طرفين و تأييـد شـواري    ،اق هر گونه متمم يا مكمل به قرارداد و پيوستهاالح
  پژوهش سازمان / استان / تربيت مربي ميسر خواهد بود.

  

  ـ تعهدات كارفرما 9ماده 
ـ كارفرما موظف است حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از دريافت نتـايج نهـايي طـرح آن را    9ـ1

  اصالحاتي را در آن الزم بداند كتباً به مجري اطالع دهد.ارزيابي و چنانچه 
هـاي   ـ كارفرما موظف است در صورت نياز نسبت به معرفي مجـري بـه سـازمانها و ارگـان    9ـ2

  دولتي به منظور انجام طرح و اخذ مجوزهاي الزم اقدام نمايد .
  

  ـ تعهدات مجري 10ماده 
انب كارفرمـا را در هـر يـك از مراحـل     ـ مجري موظف است اصالحات خواسته شده از ج10ـ1

روز پس از تاريخ ابالغ كارفرما انجام دهد و گـزارش اصـالحي را    15حداكثر ظرف مدت  ،طرح
  به كارفرما تسليم نمايد.

ـ مجري متعهد مي شود در حفظ و امانت اطالعات طبقه بندي شده اي كه در طول اجـراي  10ـ2
هيچ نسخه اي از آن را در اختيار اشخاص حقيقـي و   طرح به آنها دسترسي پيدا مي كند بكوشد و

  حقوقي قرار ندهد .
ـ مجري موظف است نتايج حاصله از هر مرحله طرح را منحصـراً در اختيـار كارفرمـا قـرار     10ـ3

  دهد.
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ـ مجري حق واگذاري طرح بـه صـورت كلـي و جزئـي بـه غيـر را نـدارد مگـر در مواقـع          10ـ4
  اضطراري و با موافقت كارفرما.

بايستي به اطالع كارفرما برسد و كارفرما  ،ـ هر نوع تأخير در اجراي  قرارداد از طرف مجري10ـ5
پس از بررسي هاي الزم نظر خود را ظرف مدت يك هفته اعالم مي دارد. در غيـر اينصـورت بـه    

 % ) از مبلغ كل قرار داد به عنوان جريمه از مجري كسر5/0معادل نيم درصد ( ،ازاي هر روز تاخير
  خواهد شد .

ـ كليه اطالعات طرح متعلق به سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور اسـت و بايـد توسـط    10ـ6
  مجري به طور كامل به كارفرما تحويل داده شود.

ــ   علمـي «ـ مجري موظف است كه اقدام به چاپ يا دريافت نامه پذيرش رسمي يك مقالـه  10ـ7
ر داخلي يا خارجي نمايد. همچنـين بايـد در مقالـه    از نشريات معتب» ترويجيـ  علمي«يا » پژوهشي

مقاله مشخص باشد به مذكور به حمايت سازمان آموزش فني حرفه اي كشور از طرح منتهي شده 
% ) از مبلغ كـل قـرارداد بـه عنـوان     5/2نيم درصد (دو(به تأييد كارفرما). در غير اينصورت معادل 

  جريمه از مجري كسر خواهد شد.
ف است كه يك مقاله بر طبق فرمت تدوين مقاله در سـازمان آمـوزش فنـي و    ـ مجري موظ10ـ8

  حرفه اي ارائه نمايد.
ـ انتشار كليه نتايج علمي ناشي از طرح و بهره برداري از آنها بايد با اخذ مجـوز از كارفرمـا   10ـ9

  صورت پذيرد.
ك نسـخه  صحافي و جلد شـده و يـ   ،نسخه از گزارش نهايي را سه ـ مجري موظف است 10ـ10

بـه كارفرمـا    ،د كارفرمـا باشـد  ييكه مورد تأ WORDنرم افزار قالب در  لوح فشردههم به صورت 
  تحويل دهد.

  

  ـ فسخ قرارداد 11ماده 
 ،در صـورت عـدم انجـام تعهـدات توسـط مجـري       ،ـ در پايان هر يك از مراحل ارائه طرح11ـ1

تمديـد و يـا    ،مطالبـه خسـارت   ،كارفرما مجاز است نسبت به فسخ قرارداد و اخذ وجوه پرداختي
  واگذاري طرح اقدام نمايد.

  

  ـ خاتمه قرارداد 12ماده 
ـ كارفرما مجاز است در هر مرحله از طرح اجراي آن را متوقف ساخته يا يك جانبـه اقـدام   12ـ1

به خاتمه قرارداد كند. در اين صورت با نظر شوراي پژوهش سازمان / استان / مركز تربيت مربـي  
ه هاي طرح تا زمان خاتمه قرارداد برآورد و بر اساس درصد پيشـرفت كـار بـه مجـري     كليه هزين

  پرداخت خواهد شد.
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  ـ حل اختالف 13ماده 
حقـوقي سـازمان   امور نظـر دفتـر   ،ـ در صورت بروز هر گونه اختالف بين مجري و كارفرما13ـ1

  تباع و الزم االجراست.آموزش فني و حرفه اي به عنوان داور براي طرفين اين قرارداد الزم اال
  

  ـ قانون14ماده 
  ـ اين قرارداد تحت قوانين جمهوري اسالمي ايران مي باشد.14ـ1

 ،ـ چنانچه هر يك از مفاد اين قرارداد مغاير با قانون جـاري كشـور تشـخيص داده شـود    1تبصره 
  موارد مغاير مطابق توافق طرفين اصالح شده و قرارداد همچنان معتبر خواهد بود.

  

  ـ مالكيت 15ده ما
  متعلق به كارفرما مي باشد. مالكيت معنوي نتايج پژوهشـ 15ـ1

  

  نشاني طرفين قرارداد  
  نشاني كارفرما :

  

  نشاني و تلفن مجري:
  

ماده و يك تبصره و در چهار نسخه تنظيم شده و كليه  15اين قرارداد در تاريخ ...................... در 
  سان و برابر هستند.نسخه هاي آن داراي اعتبار يك

  
  رماامضاء كارف                                                  كارفرما:       ينام و نام خانوادگ

  
     يامضاء مجر                                                   :       يمجر ينام و نام خانوادگ
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  قرارداد نظارت بر اجراي پژوهش
  ...................عنوان طرح: ...

  كد طرح: ......................
اين قرارداد بين سازمان آموزش فني و حرفه اي كشـور / اداره كـل اسـتان / مركـز تربيـت مربـي       
...................... به نمايندگي آقاي / خانم ...................... كه از اين پس كارفرما ناميده مـي شـود از   

خانم ...................... فرزند ...................... داراي شماره شناسنامه ......................  يك طرف و آقا /
صادره از ...................... كه از پس ناظر ناميده مي شود از طرف ديگر, به شرح مواد و منـدرجات  

  زير منعقد مي شود:
  

  ـ موضوع قرارداد  1ماده 
ئـه خـدمات مشـاوره و كنتـرل و نظـارت بـر حسـن انجـام قـرارداد شـماره           موضوع قـرارداد ارا 

  ...................... (شماره قرارداد طرح) مورخه ...................... بين كارفرما و ناظر مي باشد.
  

  ـ مدت انجام قرارداد 2ماده 
.......( شماره قرارداد طـرح) و  مدت انجام موضوع اين قرارداد مطابق با قرارداد شماره ..................

  الحاقيه هاي بعدي آن مي باشد كه شروع آن پس از عقد قرارداد خواهد بود.
  

  ـ مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت 3ماده 
مبلغ قرارداد عبارتسـت از ...................... درصـد مبلـغ قـرارداد شـماره .........................( شـماره       

ل ...................... ريال و تغييرات بعـدي آن (تعـديالت) كـه در هـر مرحلـه از      قرارداد طرح) معاد
پيشرفت طرح, معادل درصد مشابه پرداخت شده به مجري, پس از انجام وظايف نـاظر, در وجـه   

  ناظر پرداخت مي گردد.
  كليه كسورات قانوني به عهده ناظر مي باشد.ـ 1تبصره 

  
  ـ فسخ قرارداد 4ماده 

رداد با توافق طرفين و با اعالم قبلي قابل فسخ است كه در ايـن صـورت پـس از ارزيـابي     اين قرا
  ميزان پيشرفت كار تسويه حساب به عمل خواهد آمد.

  ـ حل اختالف 5ماده 
در صورت بروز هر گونه اختالف بين كارفرما و ناظر مبني بر تعريف و تفسير و يا نحـوه اجـراي   

ته از تاريخ بروز اختالف, با مـذاكره مسـتقيم نسـبت بـه حـل      قرارداد, طرفين ظرف مدت يك هف
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اختالف اقدام مي نمايند. در صورت عدم حصول توافق, نظر دفترحقـوقي سـازمان آمـوزش فنـي     
  وحرفه اي براي طرفين قرارداد الزم االجرا است.

  
  ـ قانون 6ماده 

  اين قرارداد تحت قوانين جمهوري اسالمي ايران مي باشد .
نانچه هر يك از مفاد اين قرارداد مغاير با قانون جـاري كشـور تشـخيص داده شـود,     ـ چ2تبصره 

  ن اصالح شده و قرارداد همچنان معتبر خواهد بود.يمورد يا موارد مغاير مطابق توافق طرف
  

  نشاني طرفين قرارداد  
  نشاني كارفرما :

  
  نشاني و تلفن ناظر:

  
تبصره و در چهار نسخه تنظـيم شـده اسـت و     2ماده و  6. در اين قرارداد در تاريخ .....................

  كليه نسخه هاي آن داراي اعتبار يكسان و برابر هستند.
  

  رماامضاء كارف                                                 كارفرما:       ينام و نام خانوادگ
  

  امضاء ناظر                                                        ناظر:        ينام و نام خانوادگ
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  جدول مشخصات ناظر اجراي پژوهش
  

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

  : ....................................... يمجر
.  
  مشخصات فردي  -1

 تاريخ تولد: خانوادگي:نام و نام 

  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        

  رت بر اجراي طرح پژوهشي)(مقاله, تاليف و ترجمه, اجراي طرح پژوهشي, نظا سوابق پژوهشي -4
  تاريخ انجام فعاليت نوع فعاليت عنوان  رديف

1      
2      
3      

(در صـورت مثبـت   آيا ناظر تاكنون با سازمان آموزش فني و حرفه اي همكاري داشته است؟  -5
  بودن پاسخ, نوع و 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 :             يخ : تار
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  پژوهشي تنظيم گزارش  يراهنما
  
 

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

  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) -

 اول: كليات پژوهش فصل -

 فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش -

 فصل سوم: روش پژوهش -

 فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها  -

 فصل پنجم: نتايج و پيشنهادات -

 منابع فارسي و التين -

 ضمائم -

       تصاوير، جداول، نمودارها و اسناد و مـداركي كـه ضـرورتي نـدارد در مـتن
 گزارش لحاظ شود.

 ده شده در پژوهشنمونه ابزارهاي استفا  
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  پژوهش يجلدگزارش نهائ يطرح رو
  

  
  اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان / مركز تربيت مربي

  
  

  عنوان:
......................................................................................................  

  
  :يمجر

......................................................................................................  
  
  ناظر:

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

  كد پژوهش:
......................................................................................................  

  
  كشور انجام شده است  يو حرفه ا يسازمان آموزش فن يت مالين پژوهش با حمايا

  
  فصل و سال اجراي پژوهش
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  ابي گزارش نهايي پژوهشيكاربرگ ارز
  

  مشخصات كلي پژوهش
   عنوان 

   كد 
  تاريخ پايان:  تاريخ شروع:   

  
  پژوهش مشخصات مجري

 انوادگي:نام خ  نام: 

  
  5 عالي   1ضعيف  شاخص ارزيابي رديف

 كليات
 5 4 3 2  1  فصل بندي و سازماندهي گزارش پژوهش  1

 5 4 3 2  1  آيين نگارش، رسم الخط و دستور زبان فارسي  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  ارتباط منطقي بين مسئله، سؤاالت و يا فرضيه ها و اهداف  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  ز منابع خارجي دست اول و به روزاستفاده ا  15

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

 فصل سوم
 5 4 3 2  1  تبيين روش پژوهش  17

 5 4 3 2  1 تبيين جامعه و نمونه مورد مطالعه  18
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 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  روايي و پايايي ابزارها  22

 5 4 3 2  1  روشهاي تجزيه و تحليل داده ها   23

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

 5 4 3 2  1  ه ها با سؤاالت و فرضيه هاانطباق روش تجزيه و تحليل داد  25

 5 4 3 2  1 افته هاينحوه گزارش  26

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

 5 4 3 2  1 افته ها، جداول و نمودارهايتفسير   28

 فصل پنجم

29  
پـژوهش هـايدر ارتباط با نظريـه هـا ويافته هادر موردبحث

  گزارش شده در پيشينه پژوهش
1  2 3 4 5 

 5 4 3 2  1  ها شواهد وداليل الزم براي روايي يافته  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

  ارش نهايي پژوهشگز نظر نهايي ارزياب
  امضاء  ضعيف متوسط خوب  عالي
  

  :هر نوع نظر ديگري كه در مورد گزارش پيوست داريد، لطفاً در اين قسمت مرقوم فرماييد
  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
  80كمتر از   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
  

 5/3از چپ و راست و  5/2هاي  حاشيه و 0.9صفحه و با فاصله خطوط  15مقاله حداكثر در 
و باالتر تايپ شود. نوع قلم فارسي و انگليسي نيز  Word 2003از باال و پايين در نرم افزار 

 ) آمده است. ساختار مقاله بايد متشكل از موارد زير باشد:1در جدول (

  اراگراف متضمن موارد زير:كلمه بصورت تك پ 200اكثر تا ): 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 حداكثر شش واژه موجود در عنوان يا اهداف :(
 و سئواالت؛

اراي ):  متضمن پيشينه و مطالعات انجام شده مـرتبط حـداقل د  Introductionمقدمه ( -
  ستناد مستقل (بدون تكرار)؛ا 20

): در يك پاراگراف (دربـاره موضـوع پـژوهش،    Research Methodروش پژوهش ( -
روش، جامعه آماري، گروه نمونـه، ابـزار گـردآوري اطالعـات، روايـي و پايـايي ابـزار        

 پژوهش اشاره شود)

جـدول،   5يافته هـا همـراه بـا حـداكثر     ): Research Findingsپژوهش ( يافته هاي -
 ها ) تحليل داده2) توصيف و 1به فارسي، متضمن:  نمودار و شكل با ارايه آمار و ارقام

پـاراگراف: در   2حـداكثر ): Discussion & Conclusion( بحـث و نتيجـه گيـري    -
ا بـا يافتـه هـاي ديگـر     پاراگراف اول (در قسمت بحث) پژوهشگر يافتـه هـاي خـود ر   

پژوهشگران مورد مقايسه قرار داده و استناد مي نمايد و دقيقا مشخص مي نمايد كه  تـا  
چه حد يافته هاي او در راستاي يافته هاي ديگران اسـت يـا بـا آنهـا مغـاير اسـت. در       

) آينـده  2بنـدي يافتـه هـا؛      ) جمع1قسمت بعدي، نتيجه گيري با توجه به چهار عامل: 
 ) پيشنهاد،  تدوين شود.4) تعميم؛ و  3نگري ؛

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

  براي مقاله  -الف 
نام خانوادگي، نام نويسنده (سال انتشار). عنوان مقاله (داخل گيومه)، عنوان مجله (بـا فونـت   

 ، شماره؛سياه)، دوره انتشار
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 براي كتاب -ب
نام خانوادگي، نام  نويسنده (سال انتشار). عنوان كتاب (با فونت سياه)، نـام ونـام خـانوادگي    

  .مترجم (در صورت وجود)، محل نشر: نام ناشر
نوع قلم و اندازه)1جدول (

 اندازه قلم نام قلم موقعيت استفاده

 18پر رنگB Lotus عنوان مقاله

 B Lotus 13متن مقاله

 13پر رنگ B Lotusعناوين بخش هاي مقاله

 B Lotus 11 كلمه چكيده و كلمات كليدي

 12 پر رنگ B Lotus عناوين جداول و اشكال

 B Lotus 11متن جداول و شكل ها و منابع

 يك واحد كمتر از اندازة فارسي در هر موقعيت Times New Romanمتن انگليسي



 

 

 


