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 دبيرستان (دوره اول) مطالعه وتحقيقدستورالعمل طرح 

 جامعه دانايي

پژوهش  مانند ترديد منطقي ،كنجكاوي ،جامعه اي است كه نظام تعليم وتربيت  وشيوه هاي تربيتي آن در فراگيران خصوصياتي 
 )1(. ژرف انديشي ،طرفداري از ارزش هاي انساني ،سعه صدر ،ديدوسيع و......ايجاد كند،

 با سالم و احترام 

مدارس به تحقيق و همطالع  دستورالعمل طرح بدينوسيله با توجه به مصوبه اتاق فكر مجتمعبا صلوات بر محمدوآل محمد(ص)     
 ارسال مي گردد.  جزوات آموزشيانضمام 

 ((دستور العمل طر ح مطالعاتي مدارس))   

 مقدمه :     

 مي گونه اين زيرا باشد، مي تحقيقات نتايج از گيري بهره و تحقيق امر به دادن اهميت اهداف اين به يابي دست هاي راه از يكي
 كه دهيم آموزش نحوي به را آموزان دانش وقتي. نمود طراحي موجود امكانات و نيازها واقعيات، با متناسب هايي برنامه توان

 و مسائل درباره تحقيق براي مناسب هاي فرصت و نمايند ريزي برنامه علمي و منطقي روشهاي مبناي بر خود زندگي براي بتوانند
 .بود خواهيم عمل و علم عرصه در ها آن بزرگ موفقيتهاي شاهد آينده در شك بي آيد، فراهم آنان پيرامون محيط موضوعات

 اهداف، و تعيين اول متوسطه دوره مدت ميان اهداف از يكي را تحقيق و مطالعه برنامه) ع( االئمه جواد آموزشي مجتمع نگاه، اين با
 .كند مي دنبال حاضر طرح با مطابق را زمانبندي و موضوعات اجرايي، روش

 اهداف :   

 آشنا نمودن دانش آموزان با امر تحقيق و پژوهش   -1

 ونهادينه ساختن تفكر حل مسئله وتفكر انتقاديتقويت اراده و ايجاد اعتماد به نفس در دانش آموزان     -2

 افزايش سرانه مطالعه دانش آموزي    -3

به منابع چند  وحذف انحصار يادگيري از كتب درسي دانش آموزان عمق بخشي به مطالب كتاب درسي در موضوعات مورد عالقه-4
 گانه

 تنوع بخشي به محيط يادگيري -5

  

 

 

                                                                                                                                           2                                                                                              فريبا حقانی، آموزش و پرورش آرمانی در جامعه دانايی محور. -١    



 : طرح اجرايي شيوه

 .كنند مي شركت طرح اين در)  اول دوره( دبيرستان آموزان دانش كليه*

 هراز.(نمايند مي شركت طرح اجراي چگونگي جهت توجيهي آموزشي گارگاه دريك سال ابتداي منددر عالقه راهنماي دبيران-1
 )شود مي معرفي راهنما دبير يك كالس تعداد به مدرسه

 شوند مي هدايت سال وتاپايان آموزش وتحقيق مطالعه راهنماروش دبيران توسط درمهرماه آموزان دانش براي-2

 با خود تحقيق موضوع انتخاب به نسبت آموزان دانش از يك ،هر كار چگونگي با راهنما ودبيران آموزان دانش آشنايي از پس-3
 جتماعيا مطالعات درسي كتاب موضوعات بعضي نمونه بعنوان.نمايند مي اقدام دبير تخصصي رشته به توجه با راهنما دبير مشورت

 .شود مي ارائه پيشنهادي بصورت هفتم پايه

 .شود انتخاب درسي كتابهاي از وجزئي واحد وموضوعاتي اجتناب درطرح نگري ازكلي موضوعات انتخاب در است ضروري-4

 ارائه نيز را شده خالصه و شده گردآوري طرحهاي توان مي ولي است آموزان دانش توسط وپژوهشي ميداني كار انجام با اولويت-5
 (روش تلفيقي كتابخانه اي ،وب گردي وميداني ).كرد

 ندارد مغايرتي درطرح آموزشگاه يك از متفاوت هاي رشته با دبيران شركت-6

 ) نفر سه حداكثر گروهي( شده ارائه كار جحم رعايت با گروهي يا انفرادي بصورت طرح ارائه-7

 ،تحليل اطالعات آوري جمع ،روش ها ،فرضيه تحقيق ه،انگيز ،مقدمه جلد،فهرست روي( طرح وتدوين نگارش ضوابط رعايت-8
 ......)و برداري ،فيش وماخذ ،منابع پيشنهادات ،ارائه گيري ونتيجه

 آشنا و توانايي ايجاد بلكه باشد نمي اي كتابخانه تحقيقات انجام  صرفاً مطالعاتي طرحهاي انجام از هدف نمايد مي آوري ياد  -9
 ارائه لذاصرف باشد مي خويش پيرامون جامعه و خود نيازهاي رفع و مسائل عملي و علمي حل چگونگي با آموزان دانش شدن

 عمالً آموزان دانش بايستي و نبوده طرح اين نظر مورد آموزان دانش توسط منبع يا كتاب چندين از برگرفته و تئوريك تحقيقات
 در موجود شرايط و امكانات حد در( تحقيق مراحل طي و)  پژوهي اقدام( موضوع يا مسئله يك پيرامون بررسي و پژوهش به اقدام

 تمامي در است بديهي.( نمايند ارائه مكتوب بصورت تحقيق گزارش قالب در را خويش تحقيق و بررسي نتايج و نموده) مدرسه
 ). نمايد مي ارائه آنان به را الزم راهنمائيهاي و مشاركت و داشته نظارت آموزان دانش بركار راهنما دبير كار مراحل

 موضوعات تنظيم و تهيه مسئوليت مذكور شوراي و تشكيل مدرسه طرح دبيران شوراي نظر زير مطالعاتي طرح كالسهاي -10
 . داشت خواهند عهده به آنرا واجرايي آموزشي

 با را آموزان دانش اشكاالت رفع و طرحها انجامرونددر الزم هماهنگي و همكاري است الزم مدارس ي پايه مديران،مسئولين -11
 . راهنمابنمايند دبير

 تفصيلي گزارش و گردد مي ارائه مدرسه مدير به راهنما دبير توسط يكبار ماه سه كالسها اين در شده انجام فعاليتهاي گزارش -12
 . شد خواهد ارسال آموزشي مجتمع به سال پايان در

دانش آموزان (انفرادي يا گروهي )وموضوعات تحقيق آنها را به دفتر مركزي ارسال آموزشگاه الزم است تاپايان آبان ليست -13
 نمايند

 انجام مي گيردارائه طرحها در جشنواره عمومي در ارديبهشت ماه  -14

 3      مي تواند انجام شود    با حضور والدين (بصورت كالسي)ارائه طرحها بصورت داوطلبانه توسط دانش آموزان عالقمند  -15



 روش هاي مورد تاكيد در پژوهش هاي دانش آموزي :

شناسايي (قدرت -2مشاهده :(پرورش قدرت تيز بيني ودرست بيني يعني چيزهاي راببيند كه ديگران نمي بينند )-1
طبقه بندي (پرورش قدرت طبقه بندي  -3تشخيص مسئله ،شناخت راه حل ها وتميز دادن راه حل وارائه پيشنهادها)

 )وارائه مطالبرش مهارت سخن وري توضيح دادن (پرو-5ياداشت كردن (ورزيده شدن درنوشتن )-4كردن )

 

 

 برخي شيوه هاي ارائه يا انجام پژوهش هاي دانش آموزي:

-3مصاحبه با افراد در مورد موضوع تحقيق وجمع بندي توسط دانش آموز-2انجام تحقيق بصورت كتابخانه اي -1
حاديث مرتبط با موضوع گرد آوري آيات ،ا-4تحقيق بااستفاده پرسشنامه با سواالت كم ومختصر وتحليل نتايج 

تحقيق در رابطه با موضوعات -6جمع آوري قوانين ومقرارت موجود در كشور در ارتباط با موضوع پژوهش -5پژوهش 
 بازديد از مكانهاي مربوط به موضوع تحقيق وارائه گزارش بصورت مكتوب و.......-7جزئي وواحد كتب درسي

 

 اجتماعي:بعنوان نمونه از كتاب مطالعات موضوعات

 اجتماعي: الف: 

 (بيمه درماني،حوادث ،شخص ثالث ،آتش سوري وزلزله و......)بيمه انواع  -1

 (آب ،برق ،غذا و.....)نقش مدرسه در اصالح الگوي مصرف -2

 )-اجداد–وري اطالعات خانوادگي دانش آموز (جمع آ گيري خانوادگي      شكل سير  -3

 ،هفت سنك ،سوك سوك ،كامست ،تيله بازي ،طناب كشي و.....)بازي ب (چوبازي هاي محلي يزد  -4

 پوشاك مردم يزد -5

 رض الحسنه ،پس انداز )انواع حسابهاي بانكي (جاري ،ق -6

 جغرافيا:  ب) 

 جانوري در يزد    (روباه ،شغال ، يوزپلنگ ،آهو ،جبير ، گورخر ،گرگ و.....) زندگي -1

 و.....)آلودگي هوا ،صدا، آب ،زباله (انسان و محيط زيست -2

 (هواي گرم خشك بياباني برانسان )تأثير شرايط اقليمي بر زندگي انسان -3

 ع ،مسجد فهرج ،دخمه ،آتشكده و.....)(باغ دولت آباد ،مجموعه امير چغماق ،مسجد جاميزد و گردشگري -4

 4                                                                                                     وسايل ساخته شده در صرفه جويي آب  -5



 ژارچ ، دولت آباد ،غياث آباد پشتكوه ،اهرستان )(قنات قنوات يزدازيكي بررسي -6

 كوير هاي يزد (ساغند ،اردكان ،ابركوه ،دره انجير ) -7

 بافي ،زيلو بافي ،شعربافي ،ترمه ،زري ،سفال ،گيوه و....) صنايع دستي يزد    (قالي -8

                                                                            تاريخ: ج) 

ديد وبازديد ،سيزده بدر ،عيدي ،تعطيالت عيد ،پذيرايي درعيد،پوشاك عيد ،پيامك هاي (جشن نوروز در ايران-1
 تبرك و......)

                            يزد در دوره هاي (اتابكان ،مغول ،آل مظفر ، تيموريان ،صفويه ، زنديه ، قاجار و......) -2

 

 

 مراحل مختلف اجراي طرح مطالعاتي مطابق جدول زمانبندي ذيل صورت خواهد گرفت :

 

 زمان اجرا مراحل اجراي طرح  رديف

 

1- 

2- 

3- 

4- 

5- 

6- 

 

 دبيران راهنماآموزش وتوجيه 

 آموزش دانش آموزان واجراي طرح

 نظارت براجراي طرح (بصورت كالسي )

 زمان تحويل طرحهاي مطالعاتي به مدرسه 

 برگزاري جشنواره 

 ارائه طرح با حضور خانواده ها ودانش آموزان (بصورت داوطلبانه )كالسي

 

 حداكثر تا نيمه مهر 

 تاپايان مهر 

 آبان  لغايت اسفند

 ايان اسفند پ 

 هفته اول ارديبهشت

 اپايان ارديبهشتت 

 ايجاد انگيزه و قدرداني:    

 برگزاري جشنواره عمومي جهت ارائه طرحها  -

 با حضور خانواده ها  عالقمندهركالس آموزان دانشي برابرگزاري جلسه ي ارائه طرح -

 طرح به نسبت دانش آموزان تحت پوشش  قدرداني از دبيران راهنما -
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 ((مشخصات گزارش مكتوب طرح مطالعاتي ))

 (پيشنهادي )    *ضوابط نگارش وتدوين طرح        ·

 روي جلد :عنوان  -1

 (كوتاه ،گويا ،متناسب با محتوا وهدف مقاله در مركز وباالي صفحه نخستين قرار گيرد )عنوان موضوع طرح  -

 نام نام خانوادگي دبير راهنما  -

                                                                                                           نام و نام خانوادگي پژوهشگر ؛  -

 نفر ) 3نام و نام خانوادگي تهيه كننده يا تهيه كنندگان طرح (حد اكثر  -

 و استان  ناحيهنام مدرسه ،  -

 سال اجراي طرح مطالعاتي  -

 صفحه اول : -2

 بسم اهللا الرحمن الرحيم  -

 صفحه دوم :-3

 ار مشخصات روي جلد تكر -

 صفحه سوم : -4

 فهرست مندرجا ت  -

 عنوان ..................................................................................................................صفحه

                                                                                                                         صفحه چهارم : -5

 (فرد ،سازمان يا مجموعه اي خاص )تقدير و تشكر از كساني كه تهيه كنندة طرح را در امر تحقيق ياري نموده اند . -

 صفحه پنجم : -6

 پيشگفتار يا مقدمه 

 هريك تبيين نمايددرپيشگفتار محقق مي تواند فصول تحقيق خود را همراه با محتوا 

 

 گزارش طرح : -7

 6                                   دهد.مي طر ح انگيزه خود را از انتخاب موضوع بطور مختصر شرح   انگيزه تحقيق : تهيه كننده -



 

 سئواالت و يا فرضيه ها : اگر تهيه كننده طرح ،سئواالت يا فرضيه هايي را در نظر گرفته توضيح كامل آنها را ارائه نمايد  -

 توضيح داده شود .،انجام گرفته است و چگونگي انتخاب آنها  بر روي آن  جامعه و نمونه آماري : جامعه و نمونه اي كه طرح مطالعاتي  -

طالعات : توضيح داده شود كه تهيه كننده طرح از چه روش يا روشهايي جهت جمع آوري اطالعات استفاده روش جمع آوري ا -
 )....ووبگردي ،  اسناد و منابع و كتابهابه عه نموده است .(پرسشنامه ،مصاحبه ، مشاهده ، مراج

 اطالعات و نتيجه گيري   تجزيه و تحليل -

 كاربرد وپيشنهادات )(يافته هاي پژوهش ، ارائه پيشنهادات -

(بعداز فصل آخر ،صفحه (فهرست منابع ) قرار مي گيرد كه محقق منابع به كار رفته در تحقيق را به ترتيب حروف الفبا وطبق منابع وماخذ -8
 نشر....  دستور زير تنظيم مي نمايد : نام ونام خانوادگي ،نام ،نام كتاب ،جلد .....،مترجم ....،محل نشر ....،ناشر .....، سال

 ر صفحه نوشته شوددر پانويس ه مطالب نقل شده وتوضيحات كلمات  منابع -9

                     (معموال بايد در پائين ومركز صفحه قرار گيرد )   شماره صفحات درجاي مناسب درج گردد -10

     يادآوري : الزم است به همراه هر طرح فيش برداري هاي دانش آموز ارائه گردد
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 چگونه ارائه يافته هاي پژوهشي دانش آموزان را در مدرسه ساماندهي كنيم ؟

 يکي از مهم ترين انتظارات دانش آموزان به ويژه افراد وگروههاي که براي پژوهش خود زحمتي کشيده اند ،اين است که يافته 

 اين کار عالوه برآن که نياز دروني دانشآموزان در زمينه تجليل قرار گرفتن هاي خود را در معرض ديد وداوري ديگران قرار دهند 

 توسط ديگران را برآورده مي کند ،وفرصتي فراهم مي آورد تا دانش آموزان از يکديگر بياموزند وفضاي مدرسه به جو يادگيري 

 درسه ،مي توان از روش هاي زير استفاده کرد .توام با لذت مبدل شود .براي ارائه يافته هاي پژوهشي دانش آموزان در کالس وم

 

 استفاده از تابلو اعالنات يا ديوارکوب هاي اختصاصي کالس هاي درس براي طرح هاي که حجم کمي دارند  -۱
 اختصاص تابلو يا کمد محفوظ شيشه اي ويژه در راهروي ورودي دانش اموزان براي پژوهش هاي برگزيده کالسها -۲
 دقيقه از مراسم آغازين مدرسه (صبح گاه /ظهر گاه و.... براي دانش آموزان پژوهش گر برگزيده  ۵اختصاص  -۳
 در نشريه مدرسه ما مجتمع بصورت ادواري طرحهاي برگزيده انتشار  -۴
 برگزاري جلسه ي ارائه يافته هاي پژوهشي به شکل نشست هاي ادواري کالسي باحضور خانواده ها -۵
 دادن اسامي ومشخصات پژوهش هاي دانش آموزيوبالگ ويژه وقرارراه اندازي  -۶
 برگزاري نمايشگاه وجشنواره پژوهش هاي دانش آموزي  -۷

 
 

*فرمهاي چگونگي انتخاب طرح هاي برتر مطالعه وتحقيق آموزش وپرورش جهت ارسال طرحها درمسابقات استاني 
 )2و1(شماره ضميمه  مي گردد

 

 

 

 

 

 

 

 

۸ 



 

 

 

 

 )) دبيرستان (دوره اول )دانش آموزان   ه وتحقيقطرحهاي مطالع((فرم گزارش 

 جداگانه تكميل گردد) مدرسه(اين فرم براي هر طرح مطالعاتي برتر 

 پژوهشگر :يا دانش آموزان  نام و نام خانوادگي دانش آموز  

1-                              2-                                       3- 

  

 Oدخترانه :           O: پسرانه                                   : حيه نا                              : مدرسهنام 

 

 عنوان طرح پژوهشي : 

 

 چكيدة طرح :        ·  

 

 

 جهت جمع آوري اطالعات مورد نياز :  روش انجام پژوهش و ابزار مورد استفاده         · 

 

 

 

 

 نتايج بدست آمده از پژوهش :        · 
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 فرم شماره يك              نمون برگ داوري طرح هاي مطالعه وتحقيق دانش آموزان دبيرستان (دوره اول )                    

 برگرفته از آموزش وپرورش (جهت اطالع)

 موضوع طرح :

 نام ونام خانوادگي پژوهشگران :

1- 

2- 

3- 

 نام آموزشگاه :

 ناحيه :

 جنسيت :

 

امتياز کسب  حداکثر امتياز مالک هاي ارزيابي
 شده

 اجزاي مقدماتي
 نمره)۸(

  ۲ جلد-۱
  ۲ صفحه ي ذکر نام خدا  -۲
  ۲ صفحه عنوان -۳
  ۲ مطالب وضمائمفهرست  -۴

 اجزاي متن
 نمره ) ۳۸(

  ۳ مقدمه -۱
  ۴ انطباق محتوا با عنوان مقاله-۲
  ۵ روش تحقيق وابزار جمع اوري اطالعات -۳
  ۵ انسجام وپيوستگي مطالب (طبقه بندي مطالب وپرداختن به اصل موضوع ) -۴
  ۵ وصحت کار مطالعاتي تازگي ونوبودن محتوا -۵
  ۸ وتحليل مطالبتجزيه  -۶
  ۶ نتيجه گيري منطقي -۷
  ۲ پيشنهادهاي علمي وکاربردي -۸

 کتاب نامه
 (منابع وماخذ )

 نمره )۸(

شيوه درست بهره گيري از منابع وماخذ (کتاب ،مجالت علمي وپژوهشي وشبکه هاي -۱
 اينترنتي)

اينترنت حداقل يک از مطالب  past –copyتوجه در صورت استفاده زياد ويابصورت -الف
 نمره منفي تعلق خواهد گرفت ۴وحداکثر 

در صورتي که در هر يک از مراحل ارزيابي اقتباس صرف متن از ديگران ونگارش متن  -ب
به قلم غير دانش آموز براي داوران محرز شود ،مقاله تحقيقي از دور مسابقه حذف مي 

 شود
 

۴  

 نوشت رعايت صحيح ارجاعات در متن ،پانويس وپي-۲

 
۲  

 تهيه وتنظيم فهرست منابع وماخذ-۳

 
۱  

 –عنوان کتاب  -سال چاپ–ذکر مشخصات منابع وماخذ (نام خانوادگي ونام نويسنده -۴
 انتشارات ) –شهر 

 

۱  

 نگارش وويرايش
 نمره )۶(

 اهاصطالحات مانوس ،جمالت ساده وکوتاستفاده از -۱

 
۲  

 توجه به رسم الخط ونشانه گذاري -۲

 
۲  

  ۲ صفحه براي هر نفر ۲۵رعايت حداقل -۳
 

 جمع امتياز
 
۶۰ 
 

 

 10        است وتحقيقي صحت اعتبار كار مطالعاتيتذكر : مالك اصلي انتخاب طرح برتر وارجاع آن به مرحله دوم (دفاعيه ) 



                                                                                                                                          

 فرم شماره دو

 نمون برگ داوري مرحله دفاعيه طرح مطالعه تحقيق دانش آموزان دبيرستان (دوره اول )

 برگرفته از آموزش وپرورش (جهت اطالع)

 موضوع طرح :
 نام ونام خانوادگي پژوهشگران :

1- 
2- 
3- 

 نام آموزشگاه : 
 ناحيه :

 جنسيت :

 

حداكثر  مالك هاي ارزيابي
 امتياز

امتياز 
كسب 
 شده

 مديريت جلسه
 نمره ) 9(

  1 نحوه شروع سخن (ذكر نام وياد خدا ي متعال )-1
  2 ايجاد جاذبه وتاثير كالم در شنودگان -2
  2 استفاده از عبارات صحيح وسالمت بيان-3
  2 گفتاررعايت نظم در -4
دقيقه پاسخگويي به  5دقيقه ارائه مطالب و 15رعايت زمان ارائه مطالب (-5

 سواالت )
2  

كيفيت ارائه 
 مطالب

 نمره ) 31(

  3 پرسش ها˚بيان مسئله -1
  3 روش تحقيق-2
  8 بيان دادها ،اطالعات وتجزيه وتحليل -3
  7 پيشنهاد هاي علمي جهت ادامه كار˚بحث ونتيجه گيري -4
  3 ميزان تسلط وپاسخگويي به سواالت-5
  4 استفاده از آزمايش ،ساخت وسيله و.....-6
  3 استفاده از فناوري ها درارائه مطالب-7

  40 جمع
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 :انتظارات

 تجهيز كالسها به كتابخانه باز با مشاركت دانش آموزان -1

 پژوهشي و....)در رابطه با موضوعات پژوهشي˚مجالت علمي ˚به منابع ومراجع (كتب  تجهيز كتابخانه مدارس  -1

 ايجاد زمينه الزم جهت استفاده دانش آموزان از امكانات وتجهيزات رايانه اي مدرسه ومراكز تحقيقاتي  -2

 برگزاري كارگاه هاي آموزشي جهت آشنايي دانش آموزان ودبيران با روش هاي علمي ونوين مطالعه وتحقيق-3

 مهر ماهاول  نيمهتشكيل در امكان ودر صورت عدم در تابستان تشكيل كالسهاي توجيهي  -4

 برنامه ريزي جهت همكاري فعاالنه دبيران وعوامل اجرايي واجد شرايط وعالقمند  -5

 (مسابقات فرهنگي وهنري )شركت طرح هاي منتخب در مسابقات ناحيه اي واستاني آموزش وپرورش -6

 ومربيانمن اوليا جطرح وفوايد آن در جلسات ان اجراي توجيه خانواده ها دررابطه نحوه ي -7

 تقويم اجرايي مدرسه  ج موضوع وزمان بندي آن دردر-8

 مراحل طرح  ي به موقع اجرا  -9

 ازهزينه بر بودن اجتناب واز سادگي ودرعين حال از خالقيت برخوردار باشد -10

 دار استراي برخو انجام كار تبليغي وفرهنگ سازي در آموزشگاه بطوري كه دانش آموزان احساس كنند اين كار از اهميت ويژه-11

 

 منبع مالي:

 منظور گردد،اعتبار مورد نياز،تشويق دبيران ،دانش آموزان وارزيابي  دبيران  جهت برگزاري كالسهاي توجيهيبودجه هر مدرسه  در-1

 دررديف بودجه اي مجتمع  جهت طرح هاي برتر اعتبار الزم ديده شود-2
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 جمالت پژوهشي

 "جهت فرهنگ سازي پژوهش درسطح آموزشگاه  مي تواند در تابلو اعالنات ،سايت و.....بكار گرفته شود"

 د��ر �سا�یهر آرزويي بدون پژوهش وتالش ،به سرانجام نخواهد رسيد . 

راه پيشرفت ،ارزش نهادن به علم وتحقيق ،احترام به معلمين ،اساتيد ،دانش آموزان 

 د��ر �سا�یودانشجويان است . 

 د��ر �سا�یزندگي ،يعني پژوهش وفهميدن چيزي جديد. 

 �ری ر� علم وتحقيق كليد قطعي پيشرفت كشور است .

اگر ژرف يابي وپژوهش نباشد نتيجه اش يك جا ايستادن ،درجا زدن وبا دنياي پيرامون 

 .خود به تدريج بيگانه شدن است 

 ���ر(ص)پژوهنده دانش ميان نادانان چون زنده اي است ميان مردگان          

 ع�ی (ع) .آن كسي كه پژوهش را استمرار نمي بخشد از درك دانش بي نصيب است

 امام صادق (ع) .مطالعه وتحقيق بسيار در مسائل علمي عقل را شكفته وفكر را تقويت مي كند

 ع�ی (ع)         .براي ترقي وپيشرفت هيچ روشي بهتر از تحقيق وپژوهش نيست 

در اقدام پژوهي پژوهندگان تالش مي كنند وضعيت نامطلوب را به وضعيت مطلوب تغيير 

 .دهند

  .هسازي امور واثر بخش كردن آن استهدف از اقدام پژوهي ب

 ���ر(ص)    .هركه از دنيا رود وميراثش دفتر ودواتها باشد بهشت ارزاني اش باد 

  ���ر(ص)          .با نگارش ،دانش رادربند خويش كشيد 

 پژوهش مي كنم پس هستم 

 13                                                         . تحوالت در مدرسه بايد مشاركتي وپژوهش محور باشد



 معلم پژوهنده =درك روابط تئوري وعمل 

  .هيچ علمي بدون پژوهش امكان پويايي وپيشرفت ندارد

 پژوهش =گسترش انديشه 

 .علم گنجي است كه كليدش پرسش است 

 براي ترقي وپيشرفت هيچ روشي بهتر از تحقيق وپژوهش نيست 

 .زندگي بدون تحقيق وجستار ،ارزش زيستن ندارد 

 جامعه اي فرزانگي وسعادت مي يابد كه خواندن ،كار روزانه اش باشد

هرگاه بخواهيم فراگيران را تشنه يادگرفتن كنيم بايد انديشيدن رابه آنان آموزش دهيم ،نه 

   انديشه هارا
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 فرم  موضوعات مطالعه وتحقيق

 رشته تدريس:               دبير راهنما :                آموزشگاه   :                                  نام كالس :                            پايه :                           

 

 نام ونام خانوادگي دانش آموز رديف

 ( فردي يا گروهي)
 موضوع انتخابي

1 
 

 

2 
 

 

3 
 

 

4 
 

 

5 
 

 

6 
 

 

7 
 

 

8 
 

 

9 
 

 

10 
 

 

11 
 

 

12 
 

 

13 
 

 

14 
 

 

15 
 

 



 رديف
 نام ونام خانوادگي دانش آموز

 ( فردي يا گروهي)
 موضوع انتخابي

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

 امضا                                               نام ونام خانوادگي دبير راهنما       

                                      نام ونام خانوادگي مدير                                                                 امضا


