
 ةصو اهلل انرخيً انرخیو

 

 طرح الزام پژوهش در مدرسه فیضیه
 

 ةرٌاىَ انزام پژوُض موضوع:

 

سرشَ ارائَ دٍُدس  ىةَ  ،یک ادر پژوُظی ،در پایان شال جدػیهی ،ُو ىّظف ُصحٍسدُيَ ظالب پایَ اول جا  قانون:

 ةاطس  در ىسرشَ غهيیَ فیضیَ ىازٌسران ىی ،ٍسهیدر شال آ ،طرط خضّر ظهتَ ،ارائَ ادر پژوُظی

 

 اهداف

 انف  آطٍایی ظالب ةا اىری کَ الزىة خیات غهيی ظهتَ اشث؛

 ب  طٍاشایی اشحػسادُا و پرورش آٌِا؛

 ج  ایجاد اٌگیزه ةرای ظالّةی کَ کيی دچار ضػف اراده ُصحٍس؛

 

 مواد:

 افزار و دیگر آدار پژوُظی  ىلانَ، جرجيَ، ٌرم ٌاىَ، از ادر پژوُظی، کحاب، پایان  ىراد 1ىاده 

ع اشاجیس ىسرشَ، ةدَ غٍدّان   ُر ظهتَ ىّظف اشث یکی از اشاجیس را، ةا جّجَ ةَ ىّضّع اٌحزاةی و جزػ2ّىاده 

 ً کٍس اشحاد راٍُيا ىػیّ

 طّد ای و زیر ٌظر اشحاد راٍُيا و اشحاد ىظاور اٌجام    فػانیث پژوُظی ةایس ةَ غّرت ىرخه3َىاده 

   ىراخم پژوُظی غتارجٍس از:4ىاده 

 ؛  ارائَ ىّضّع1

 ةیان ىصئهَ؛  2

 ةیان ضرورت؛  3

 شؤاالت اغهی و فرغی؛  4

 جٍظیو فِرشث ىعانب و ىٍاةع؛  5

 ٌّیصی؛ فیض  6

 جِیَ شیاَُ ٌّطحَ )چک ٌّیس(؛  7

 ٌگارش غهيی؛  8

 غٍّان ٌّیصی؛  9

 چکیسه ٌّیصی؛  11

 ٌّیصی؛  ىلسىَ  11

 ٌحیجَ ٌّیصی؛  12

 جٍظیو فِرشث ىٍاةع؛  13



 فػانیث پژوُظی ىی جّاٌس ةَ غّرت گروُی اٌجام گردد   5

 ةاطس  غفدَ ىی 25جا  11خجو ىلانَ ةرای کهیَ ظالب   6

 ةاطس    ُزیٍَ جایپ و پریٍث و ویرایض ةَ غِسه رّد ظهتَ ىی7

 پژوُظی ةایس از ىّضّغات درشی اٌحزاب طّد  یػٍی: غٍاویً  8

 ادةیات فارشی و غرةی  1

   فلَ و اغّل2

   ارالق و جرةیث3

   غلایس و کالم4

   ىٍعق و فهصف5َ

   جفصیر و غهّم كرآٌی6

   غهّم خسیخ7

   جاریذ8

   غٍّان پژوُظی و اشحاد راٍُيای پیظٍِادی از ظرف ظالب ةایس ةَ جػّیب طّرای پژوُظی ىسرشَ ةرشس 9

 :پژوُض ةٍسی   زىان11

 ىِر 18ىِر جا  11 اشحاد راٍُيا   ارائَ ىّضّع و1

 ىِر 25ىِر جا  18   ةیان ىصئهَ و ةیان ضرورت2

 آةان 3ىِر جا  25   شؤاالت اغهی و فرغی3

 آةان 9آةان جا  3   جٍظیو فِرشث ىعانب و ىٍاةع4

 آذر 7آةان جا  9 پیظرفث 31ٌّیصی جا %   فیض5

 دی 5آذر جا  7 پیظرفث 61ٌّیصی جا %   فیض6

 اشفٍس 1ةِيً جا  3 جا پایان ٌّیصی   فیض7

 اشفٍس 22اشفٍس جا  1   جِیَ شیاَُ ٌّطحَ )چک ٌّیس(8

 فروردیً 14فروردیً جا  7   غٍّان ٌّیصی و چکیسه ٌّیصی9

 فروردیً 21فروردیً جا  14 ٌّیصی    ىلسى11َ

 فروردیً 28فروردیً جا  21 گیری و جٍظیو فِرشث ىٍاةع   ٌحیج11َ

 اردیتِظث 4فروردیً جا  28   جایپ12

 اردیتِظث 11اردیتِظث  جا  4   ارزیاةی13

 اردیتِظث 25اردیتِظث جا  11   جػدیح ٌِایی14

 اردیتِظث 31اردیتِظث جا  25   جایپ پایاٌی15

 اردیتِظث 31 ةَ ىػاوٌث ىدػّل   ارائَ 16

 



   اغضای طّرای پژوُظی غتارجٍس از:11

 انف  ىسیر ىسرشَ

 ب  ىػاون پژوُض ىسرشَ

 جً از اشاجیس ىسرشَ شَج  

 اشاجیس راٍُيا:  12

   خضرت اشحاد خاج طیذ ىديس فاضم1

   اشحاد ىديسرضا فاضم2

   اشحاد غتاس ٌیکزاد3

 زاده   اشحاد خصیً خص4ً

 زاده   اشحاد ىِسی ُسایث5

   اشحاد ىديس گالیری6

   اشحاد شیس ونی ىّشّی7

   اشحاد ىجیس ةاةایی8

   اشحاد جاةر اشسزاده9

 اشحاد ُادی كٍتری  11

   اشحاد شیس خصیً خصیٍی11

   اشحاد غتاس اکتری12

   اشحاد شیس خصیً شزایی13

 چی   اشحاد شػیس داغي14َ

 فر   اشحاد شػیس ىػیٍی15

 کریيی   اشحاد جاةر گهی16

 ظالب ُيکار پژوُض:  12

   ىجیس انترزی1

 فر   ىدصً جِاٌی2

   ىديس خصیً كٍتری3

   اىیرخصیً ةیگهری4

 شیس ىِسی خصیٍی  5

   ىِسی کظحکار6

 

 

 

 

 



 وظایف مدرسه در قبال فعالیت پژوهشی طالب

 ؛ُای الزم ةرای پژوُض   جسةیر و ةرگزاری آىّزش1

 ؛  ارزیاةی ىلاالت2

 ؛  جظّیق ىلاالت ةرجر3

 ؛  فراُو کردن ىلادىات چاپ ىلاالت در ٌظریَ ىسرش4َ

 ؛  ارشال ىلاالت ةَ جظٍّاره غالىَ خهی5

 ؛ةَ پژوُظکسه ىلاالت واجس طرایط   ارشال6

 

 ها زمان اختصاصی معاون پژوهش برای هر یک از پایه

 غتح 11جا  9شاغث  ُا طٍتَ   پایَ اول )گروه انف(1

 در ظّل روز ُا طٍتَ یک   پایَ اول )گروه ب( و پایَ دوم2

 در ظّل روز ُا چِارطٍتَ   پایَ شّم، پٍجو و ُفحو3

 در ظّل روز ُا طٍتَ شَ ٌِو و دُو  پایَ چِارم، طظو، ُظحو، 4

 غتح 11جا  9شاغث  ُا دوطٍتَ ُای درس رارج   ظهت5َ


