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 به نام خدا

 ( پویش )های دانشجوییپژوهشجشنواره  چهارمینبرگزاری نامه شیوه
تشویق فعالیتهای پژوهشی و همچنین فعالیتهای به منظور حمایت و  ،با استعانت از درگاه خداوند متعال

جشنواره پویش  چهارمیناقدام به برگزاری  دانشگاه فرهنگیان و فناوری پژوهشی تمعاون ،دانشجویان ایحرفه

اند، های مرتبط با رشته تخصصی شدهموفق به انجام پژوهشدانشجویانی که از  به همین منظور .نموده است

ه بیشتر اجرای این جشنواره غنای هر چ، موجبات جشنوارهشرکت در  نامه وتکمیل گزارش با تا شوددعوت می

 را فراهم آورند.

 ضرورت:

شود. همه آنچه به محسوب می دانشگاههای اصلی توسعه های پژوهشی یکی از شاخصنوع و سطح فعالیت

شناسیم، حاصل تالش افرادی است که در کار خود های گوناگون تاریخ میعنوان پیشرفت علوم در دوره

 آنان بوده است.های پژوهشی اند و ذهن پرسشگرشان همواره محرکی برای فعالیترویکردی پژوهشی داشته

دهد، با اطمینان بهترین تدریس را خواهد داشت. میمعلمی هم که با تکیه بر پژوهش تدریس خود را انجام 

در  ،در نظام تربیت معلم آنپرورش  کهالزمه موفقیت در حرفه معلمی داشتن روحیه پژوهشی است  بنابراین

 باشد.می و ثبت آنها انپژوهشی دانشجویو ای حرفه فعالیتهایاهمیت دادن به  گرو

 

 :اهداف جشنواره -1ماده 

  های پژوهشی و ایجاد بستر مناسب تشویق و ترغیب دانشجویان به انجام فعالیت وایجاد شور و نشاط علمی

 های آنهابرای ارائه یافته

 دانشجویان ایو حرفه پژوهشی-و خلق آثار علمی هافراهم ساختن بستری مناسب برای بروز و ظهور استعداد 

    یک فضای سالم رقابتیدر  آنو رشد و غنای 

  های کاربردی حوزه تعلیم و تربیتپژوهش انجام و ترغیب آنان برایشناخت دانشجویان مستعد  

 قدردانی از دانشجومعلمان پژوهشگر   

 :مخاطبین -2ماده 

توانند در این جشنواره می کارشناسی ارشددوره و  پیوسته و ناپیوسته کارشناسی دوره کلیه دانشجویان -

  شرکت نمایند.

 مرکزی به سازمان امتیاز الزم را کسب کرده باشند ،این شیوه نامه 3ماده  2که طبق بنددانشجویانی -تبصره

  .شوندمعرفی می
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  :آثار انتخابو نحوه  شرایط-3 ماده

 نحوه انتخاب -الف

 ارشد کارشناسیو کارشناسی تحصیلی دوره طول در فقط کنندهشرکت دانشجویان پژوهشی فعالیتهای-1

 .شود می درنظرگرفته

تا از طرف استان  است ضروریکارشناسی ارشد  و کارشناسی مقطع دانشجویان برای امتیاز 15 حداقل کسب-2

 معرفی شود.برای شرکت در جشنواره 

ها را به موقع برای دانشجویان موظف هستند گزارشنامهو مراکز تابعه ها : کارشناسان پژوهشی پردیستبصره

به همراه  هاگزارشنامهسپس  نمایند وارسال و بعد از تکمیل توسط آنان، مدارک را به دقت بررسی و امتیازدهی 

   را به سازمان مرکزی ارسال نمایند.واجدین شرایط  و مستندات مدارک

 

 انتخاب معیارهاي  -ب

 محاسبه نامهشیوه دراین مندرج امتیازات جدول با مطابق دانشجویانای و حرفه پژوهشی هایفعالیت اتامتیاز

  .شد خواهد

 علوم ین)وزارت تایید مورد ترویجی–علمی و پژوهشی–علمی مجالت از پذیرش دارای که مقاالتی به  :1تبصره

 ،نامهشیوهدر مندرج جدول با مطابق باشندمیو یا مجالت تخصصی دانشگاه فرهنگیان  و بهداشت و درمان(

 .خواهدگرفت تعلق امتیاز

 توافقنامه باید مساوی امتیاز کسب برای بوده گروهی صورت به که پژوهشی هایفعالیت مورد در :2تبصره

 .خواهدگرفت تعلق امتیاز 1شماره جدول اساس بر صورت ینر ادرغی. شود پیوست

 هب و شده مشاورحذف و راهنما استاد نام ،انادتاس با دانشجویان مشترک مقاالت امتیاز درتخصیص: 3تبصره

 .خواهدگرفت تعلق امتیاز1جدول با مطابق ،نویسندگان به سایر ،ترتیب

امتیاز حداکثر به دو مقاله  المللی، بین و ملی استانی، درکنفرانسهای شده ارائه مقاالت درخصوص :4تبصره

  تعلق خواهد گرفت.

از خواهشمند است باشد. در جشنواره، قابل قبول میشرکت جهت  4و  3 کارورزیگزارش نهایی : 5تبصره 

  اری گردد.دخود 2و  1های کارورزیگزارش ارسال 

 

  :اجرا نحوه -4ماده

 :است زیر شرح به پژوهشگر دانشجوی انتخاب اجرای مراحل

کارشناس پژوهش  به آن تحویل و داوطلب دانشجوی توسط مربوطه جداول و نامهگزارش نمودن تکمیل -1

 .مستندات همراه به تحصیلمحل 



3 
 

 آموزشی تابعه مراکز و هاپردیس پژوهشی توسط کارشناسهای دانشجویان نامهگزارش و مدارک بررسی -2

و  مدارکگزارشاانامه تکمیل شااده و سااایر به همراه  واجد شاارایط دانشااجویاننهایی  ارسااال اسااامیو 

   .نفر( 5)هر استان حداکثر در مهلت مقرربه سازمان مرکزی  مستندات

مدارک و مساتندات دانشاجویان  ،گردد گزارشانامهها، پیشانهاد میجویی در هزینهبه منظور صارفه: تبصاره

 برگزیده، اسکن شده و از طریق اتوماسیون اداری ارسال گردد. 

 ها: زمینه فعالیت -5ماده 

خواهد  پژوهشی( فعالیتهاي 3( دستاوردهاي علمی 2( فعالیتهاي حرفه اي 1سه محور در  فعالیتها

 بود.
  ايهاي حرفهفعالیت (1محور

افراد شررر ت  عنوان فعالیت ردیف 

  ننده

یاز در  حدا ثر امت

 واحد  ار

حرردا ررثررر 

یاز در  ت م ا

 موضوع

مان  1 کارورزی دانشاااجومعل یات  گاری تجرب یت ن  و /روا

مطابق  سااایرتجارب زیسااته آموزشاای درحین تحصاایل

                                                                                                                                   )پیوست(فرمت ارسالی

دانشجویان سال 

 سوم به بعد

7 14 

تحلیل محتوای یک کتاب  در زمینه نویسااای مقاله 2

 ) چاپ نشده(درسی متناسب با رشته تحصیلی

 10 5 دانشجویانکلیه 

ارائه یک روش تدریس خاص به صاااورت ویدیویی با  3

 گزارش آن

 14 7 کلیه دانشجویان

تولید محتوای آموزش الکترونیکی بر اساااس رشااته  4

 تحصیلی

 14 7 کلیه دانشجویان

دانشااجویانی که  گزارش کارورزی 5

 4و  3کارورزی 

 را گذرانده اند

7 14 

 

 ( دستاوردهاي علمی 2 محور

سااخت وسایله و یا همکاری در تجهیز و  راه اندازی  1

                                                               یهآزمایشگاه به همراه نامه تایید

 10 5 کلیه دانشجویان

نوآوری، اختراع و ابداع مورد تأیید ، اکتشااااف، ابتکار 2

مراجع علمی معتبرکشااور، و یا شااورای پژوهشاای 

 ) با تأکید بر حوزه آموزش( استان

 20 10 کلیه دانشجویان
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کسااب مقام در جشاانواره معتبر ملی و بین المللی)  3

 ...(وخوارزمی، فارابی، رازی 

رتبه  – 15رتبه اول  کلیه دانشجویان

تبه سااوم ر -10دوم 

8 

- 

 1به بعد می باشد(  1/10/79: )تاریخ پذیرش  لیه مقاالت از الیتهاي پژوهشیع( ف 3محور 

ف
دی
ر

 فعالیتنوع  
شررررر ررت 

  نندگان

حدا ثر امتیاز 

 در واحد  ار

حدا ثر امتیاز 

 در موضوع

له علمی   1 قا یه  پژوهشااای  –م ما با ن خارجی  داخلی و 

 علوم و )مورد تأیید وزارتینشده در مجالت چاپ  معتبر 

 و درمان( بهداشت

کاااالاااایااااه 

جویااان  دانشااا

مخصاااوصااااا 

جویااان  دانشااا

کارشاااناسااای 

 ارشد

7 - 

شی -علمی مقاله 2 المعارفهای  دائره در ه شد چاپ پژوه

 - 4 " خارجی و داخلی معتبر

 - 4 " رویجیت -مقاله چاپ شده در مجالت علمی 3

 - 3 " مقاله چاپ شده در مجالت تخصصی دانشگاه فرهنگیان 4

 - 2 " نشریات درسایر شده چاپ پژوهشی مقاله 5

  یهامقاله مجموعه در شاااده چاپ کامل علمی مقاله 6

  معتبر علمی همایشهای
 5/0استانی:  "

 1ملی: 

 2بین المللی:

 1: استانی

 2ملی:

 4بین المللی:
 تخصصی تألیف کتاب 7

" 

شگاه  شارات دان انت

گیااان  ن ه  -15فر

انااااتشاااااااارات 

و  10دانشاااگاهی 

 (5سایر انتشارات )

- 

 - 6 " تخصصی ترجمه کتاب 8
 

  گیرد.ي تعلق نمیامتیاز  Black list) (در نشریات نامعتبر شده چاپ هايمقاله به: وجهت

 
 

 

 

 

                                                           
 کنند، مجاز به ارسال کلیه آثار خود می باشند. دانشجویانی که برای اولین بار  در جشنواره شرکت می -1
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 مشترك فعالیتهاي به امتیاز تخصیص میزان(1) جدول

 

 

 

 

 

 

 

 تذ ر: 

کارگاه  رگزاریبه بنسبت االمکان حتی آموزشی تابعهمراکزها و پردیسکلیه  ،قبل از برگزاری جشنواره (1

 . مبادرت نمایندبرای دانشجویان اخالق پژوهشی 

انجام شده باشد نیز پذیرفته  انادتکه با همکاری اس آثاری و بایستی دانشجو باشند الزاماً اثردهندگان ارائه (2

  خواهد شد.

 برایمنتخبین اعالم و از آنان اسامی ، مرکزی های ارسالی به سازمانگزارشنامه پس از بررسی و داوری (3

 .دعوت به عمل می آیدجشنواره در شرکت 

باشند. منتخبین تدریس برتر، ، در جشنواره می خود های ارسالیمنتخبین، موظف به ارائه یکی از فعالیت (4

 باید روش تدریس خود را ارائه نمایند.

 خواهد بود.  1398سال  آبان ماه18 تاریخ تا  واحد پژوهش پردیسحویل آثار به تهلت م (5

 

 

 

 

 

تعداد 

 همکاران

 سهم هر یک از همکاران از امتیاز مربوط
 مجموع ضرایب

 بقیه همکاران اول

1 100% -  

2 90% 60% 150% 

3 80% 50% 180% 

4 70% 40% 190% 

5 60% 30% 180% 

 %175 %25 %50 و بیشتر 6


