
 

 

 یتعال باسمه 

 بیانیه خدمت 
 های علمیه؛معاونت پژوهش حوزه

   هاشرفتیپ و دستاوردها ها،برنامه

 1. تیحما از  یبرخوردار یبرا پژوهشگران سامانه در  یپژوهش سوابق ثبت امکان
شخوانیپ» در  طلبه صفحه به مراجعه با هدفمند خدمات و یمعنو و یماد یها

 .پژوهشگران درگاه به ورود و «login.ismc.ir حوزه

 2 . سیتأس و یاسالم جامعه و نظام از ین مورد یپژوهش یهاتیاولو کتابچه انتشار 
 (eitaa.com/hdabirkhane) پژوهش از  تیحما رخانهیدب

 3 .ثار  و هانامهانیپا انتشار  یمعنو و یماد تیحما از  یبرخوردار امکان  یپژوهش آ
 یازهاین به پرداختن و جامعه یازهاین با بودن مرتبط صورت در  طالب و دیاسات

 .یکاربرد
ثار  از  تیحما رخانهیدب یتایا کانال نکیل)  ( eitaa.com/hdabirkhane یپژوهش آ

 4 .ح ثبت امکان  سامانه در  انیحوزو یهانامهانیپا و یپژوهش یهاطر
 و طالب یبرا آن طیشرا و ضوابط یسازیبوم از  پس «کشور  فناوران و پژوهشگران»

 (یاسالم معارف گروه درگاه ، rtms.inf.org) .حوزه دیاسات

 5 .کشور، یهابه همه حوزه یپژوهش یبندرتبه و یسنجتیوضع سامانه یاندازراه 
 .ورود اطالعات داده شد یبرا یکد دسترس

 6 .جهان یاستناد گاهیپا در  یحوزو یهاشیهما ثبت نامهنییآ بیتصو یریگیپ 
 .هیعلم حوزه طیشرا و بوم با آن یسازمتناسب و ISC اسالم

http://login.ismc.ir/
https://eitaa.com/hdabirkhane
https://eitaa.com/hdabirkhane
https://insf.org/fa/page/44/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C


 

 

 7 .همچون طالب؛ انیم یپژوهش زهیانگ یارتقا یبرا مختلف مسابقات یبرگزار :
 یهادهیا مسابقه( @Amozech_pajohech) محور؛پژوهش آموزش فراخوان
روش» کتاب تیمحور  با قیتحق روش یکتابخوان مسابقه )@idea1401( ؛یپژوهش

 .هیعلم یهاحوزه تیر یمد مرکز  کارکنان یپژوهش آثار  جشنواره ؛«یپژوهنید یها

 8 .مختلف یهااستان در  دیاسات و طالب یبرا یپژوهش مهارت یهاکارگاه یبرگزار 
 .کشور 

 9 .یاستاد کد شدن فعال با یپژوهش یهامهارت یمرب تیترب دوره شش یبرگزار 
 .شرائط یدارا دیاسات نام ثبت امکان و پژوهش

 11 .نیاول یبرگزار و کشور  کل مدارس در  طالب یعلم کانون 0111 از  شیب یانداز راه 
 . 0۰10 اسفند در  کشور  برتر  یهاکانون جشنواره

 11 . یشورا از  یحوزو هینشر  4۰ یبرا یجیترویعلم و یپژوهشیعلم رتبه افتیدر 
یعلم رتبه یدارا هینشر  061 حدود از . )علوم وزارت از  یحوزو هینشر  4۰ و اعطا

 و انیحوزو را هینشر  004 ،یاسالم و یانسان علوم عرصه در  یجیترویعلم و یپژوهش
 pazhuhesh.ismc.ir به آدرس: .( کنندیم منتشر  یحوزو ینهادها

 12. ج یبرا یآموزش یواحدها هینشر  011 از  شیب یاندازراه  و دیاسات قاتیتحق در
 .یآموزش یواحدها و مدارس طالب

 13. عنددددوان 0۰11 از  شیبدددد بددددا «یاسددددالم انقددددالب گفتمددددان رخانددددهیدب» یاندددددازراه 
 ینهادهددددددا و مراکددددددز  در  کدددددده یاسددددددالم یانسددددددان علددددددوم نددددددهیزم در  منتخددددددب کتدددددداب
 ketabshenakht.comبه آدرس:  .اندشده منتشر  یحوزو یپژوهش

 14. ح 41 انجددددام  و هددددااسددددتان یفرهنگدددد یهدددداچددددالش و مسددددائل یازسددددنجین طددددر
ح 41  .هااستان ینید یفرهنگ یایجغراف طر
 15.  یپژوهشدددددد یهدددددداتیدددددداولو نیددددددیتع و هددددددایازسددددددنجین سددددددامانه یانددددددداز راه .

(needs.ismc.ir) 
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https://web.eitaa.com/#/im?p=@idea1401
https://web.eitaa.com/#/im?p=@idea1401
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