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شيوه نامه اجراي يازدهمين برنامه معلم 
  پژوهنده

  )١٣٨۶-٨٧سال تحصيلي  (
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 باسمه تعالي

  مقدمه    
پژوهش به منزله رآن اساسـي توسـعه جوامـع بـشري همـواره مـورد                     
پژوهش . وجه دست اندرآاران و متوليان نظام آموزش و پرورش بوده است          ت

ــه      در  ــوعي از پــژوهش اســت آ ــل آموزشــي ن  بازســازي و هــدف آنعم
 اقـدام پژوهـي يكـي از ابزارهـاي           است  يادگيري –بهسازي فرايند ياددهي    

بهبــود آمــوزش و تــدريس اســت آــه امــروزه جايگــاه خــود را بــه ســرعت در  
  افته استنظامهاي آموزشي بازي

هدف اصلي پژوهش در عمل يا اقـدام پژوهـي پاسـخ يـابي بـراي حـل                       
مسايل مطرح شده در آالس و مدرسه است، بنـابراين هـر يـك از افـرادي                 

ــدرآار فعاليتهــاي آموزشــي مــي     ــه در نظــام آموزشــي دســت ان باشــند  آ
آموزشـي و پـي بـردن بـه         » مـسايل مبـتال بـه       «تواننـد بـراي شـناخت        مي

 اين مسايل اقدام پژوهي را به طور انفرادي يا گروهي بكار            راههاي آاهش 
  .برند

در همين راستا شيوه نامه اجراي برنامه يازدهم معلـم پژوهنـده بـا برنامـه                
 ريــزي و نظــارت پژوهــشگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش و مــشارآت فعــال  

شوراي تحقيقات سـازمان آمـوزش     ها و سازمانهاي حوزه ستادي ،         معاونت
هاي پژوهشي ادارات آموزش و پـرورش منـاطق و             استانها، آميته  و پرورش 

هــاي آموزشــي سراســر آــشور بــه شــرح زيــر اعــالم   شهرســتانها و گــروه
  .گردد مي

  
  :اهداف

گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و آارآنان وزارت آموزش و  -١
  پرورش

تقويت خودباوري در بين دست اندرآاران آموزش و پرورش و آمك به رشد  -٢
 ستعدادهاي بالقوه آنان در حل مسايل آموزش و پرورشا
هاي ارتقاء دانش و بازآموزي آارآنان آموزش و پرورش  فراهم ساختن زمينه -٣

 »پژوهش در عمل«از طريق درگير آردن آنان با 
 متداول و يهاي پژوهش آاهش مشكالت ناشي از آاربرد يافته -۴

 دانشگاهي توسط معلمان
معلمان براي استفاده آليه دست اندرآاران هاي مفيد  مستندسازي تجربه -۵

 آموزش و پرورش
  
  حوه اجراي برنامه ن
  :تشكيل دبيرخانه معلم پژوهنده در استان . ١

اين دبيرخانه مسئوليت مديريت ، نظارت و ارزشيابي از اجراي يازدهمين 
  محترم سازمان و معاونمحترم برنامه معلم پژوهنده را با هدايت رئيس 

  .به عهده دارد استان منابع انساني و نامه ريزي  بر، پژوهش 
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   اعضاي دبيرخانه ١-١
 اعضاي آميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان در استانهايي آه داراي ١-٢-١

  يك آميسيون هستند 
تعدد آميسيون تخصصي وجود دارد به پيشنهاد در استانهايي آه : تبصره

ژوهشي سازمان اعضاي دبيرخانه از آارشناس مسئول تحقيقات و تأييد معاون پ
  .انتخاب خواهند شد)  نفر۵حداآثر (بين اعضاي آميسيونهاي مذآور 

 هاي تحصيلي سه گانه  آارشناس مسئول گروه آموزشي دوره٢-٢-١
  سرگروه پژوهش دوره متوسطه٣-٢-١
 )بعنوان دبير دبيرخانه ( آارشناس مسئول تحقيقات استان۴-٢-١
  استان به عنوان عضو آارشناس تحقيقات۵-٢-١

  
  : شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده استان . ٢-١
  اجراي يازدهمين برنامه معلم پژوهنده در سطح استان ١-٢-١
  تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص دبيردبيرخانه  ٢-٢-١
 ابالغ دستورالعمل اجراي يازدهمين برنامه معلم پژوهنده و اطالع رساني ٣-٢-١

  ه مناطق آموزشيمناسب ب
   مناطق آموزشي توسط نظارت بر اجراي بهينه دستورالعمل ۴-٢-١
 انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه معلم پژوهنده براي اطالع ۵-٢-١

  رساني و هماهنگي در اجراي 
  ها و غيره برنامه از جمله تشكيل نشست            

ي و ارزشيابي آن طبق  گردآوري گزارش از مناطق آموزشي و ادار۶-٢-١
  نامه دبيرخانه مرآزي  شيوه

تصوير هر دو فرم تكميل شدة هاي نهايي منتخب به همراه   ارسال گزارش٧-٢-١
  به ارزشيابي استاني هر گزارش 

  دبيرخانه مرآزي معلم پژوهنده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش             
برتر استان با اجراي همايشهاي  تشويق و قدرداني از معلمان پژوهنده ٨-٢-١

 استاني

  
  : توضيح

توانند از طريق آميتة پژوهشي همان  همكاران حوزة ستادي وزارت مي
 پس از ارزشيابي توسط دو نفر از حوزه گزارش اقدام پژوهي خود را

اعضاي آميته مذآور به دبيرخانه مرآزي معلم پژوهنده مستقر در 
  . رسال نماييدپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ا

  
   : منطقه / ناحيه / شهرستانتشكيل دبيرخانه معلم پژوهنده در. ٢
   اعضاي دبيرخانه ١-٢
هاي پژوهشي ، رئيس  اداره ،  معاون آموزشي ، مسئولين   اعضاي آميته١-١-٢

  هاي تحصيلي ، آموزشي دوره
هاي سه گانه ، سر گروه پژوهش ،   مسئولين گروههاي آموزشي دوره

يقات بعنوان دبير دبيرخانه  و يك نفر از افراد متخصص با داشتن رابط تحق
مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا باالتر آه در امر اقدام پژوهي داراي 

  . اداره / مدير / تخصص و تجربه باشد به انتخاب رئيس
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/ ناحيه / شهرستان /  شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده ٢-٢
  : منطقه 

/ ناحيه / زدهمين برنامه معلم پژوهنده در سطح  شهرستان  اجراي يا١-٢-٢
  منطقه 

/ ناحيه /  تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص مدير شهرستان ٢-٢-٢
منطقه و تصميم گيري در مورد چگونگي اجراي  مناسب مراحل مختلف يازدهمين 

  برنامة معلم پژوهنده  
امه معلم پژوهنده و اطالع رساني  ابالغ دستورالعمل اجراي يازدهمين برن٣-٢-٢

  مناسب به واحدهاي آموزشي
 نظارت بر اجراي بهينه دستورالعمل توسط مدارس و گردآوري فرم ثبت ۴-٢-٢

  مشخصات شرآت آنندگان در 
  برنامه              

 انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه معلم پژوهنده براي اطالع ۵-٢-٢
  رايرساني و هماهنگي در اج

  ها و غيره  برنامه از جمله  تشكيل نشست           
هاي توجيهي در زمينه برنامه  هاي آموزشي و نشست  برگزاري آارگاه۶-٢-٢

  نامه  معلم پژوهنده طبق شيوه
  دبيرخانه مرآزي  استان            

 گردآوري گزارشها از واحدهاي آموزشي و اداري و ارزشيابي آنها طبق ٧-٢-٢
  مه دبيرخانه مرآزي شيوه نا
  استان              

 ارسال گزارشهاي نهايي منتخب به همراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه ٨-٢-٢
  مرآزي معلم پژوهنده

  ناحيه / منطقه /   قدرداني از معلمان پژوهنده برتر توسط مدير شهرستان ٩-٢-٢ 

  
  :وظايف مدير مدرسه. ٣

مين برنامه معلم پژوهنده و ابالغ آن  دريافت دستورالعمل اجراي يازده١-٣
  به آارآنان آموزشي و 

  اداري مدرسه      
 طرح موضوع در شوراي معلمان در اسرع وقت و بحث و تبادل نظر ٢-٣

  پيرامون چگونگي اجراي
   بهينه دستورالعمل     
تكميل شده توسط ( ارسال فرمهاي ثبت مشخصات شرآت آنندگان ٣-٣

  به ) همكاران داوطلب
  دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه      
آه توسط همكاران در ( نظارت بر اجراي طرحهاي معلم پژوهنده ۴-٣

  )مدرسه، در دست اجراست
 پيش بيني جلساتي در شوراي معلمان جهت استماع گزارش -۵-٣

  اجراي طرحهاي معلم پژوهنده 
ل و بحث و تباد) آه توسط همكاران در مدرسه، در دست اجراست(       

  نظر پيرامون آن
 برگزاري آارگاه هاي آموزشي و نشست هاي علمي در زمينه اقدام ۶-٣

  در صورت امكان و (پژوهي 
و تحت نظارت دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه طبق شيوه نامه ) تمايل      

  دبيرخانه مرآزي
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 گردآوري گزارش طرحهاي معلم پژوهنده و ارسال به دبيرخانه معلم ٧-٣
   طبقنطقه مپژوهنده

  . برنامه تعيين شده      
  
  
  وظايف معلم پژوهنده. ۴

 مطالعه دستورالعمل و شرآت در جلسه شوراي معلمان در ارتباط با -١
  چگونگي اجراي يازدهمين 

  دوره طرح معلم پژوهنده    
 تكميل فرم مشخصات براي شرآت آنندگان در يازدهمين دوره معلم -٢

  پژوهنده در صورت تمايل
گروهي (وع اجراي طرح معلم پژوهنده به صورت فردي يا گروهي  شر-٣

  تواند  به تناسب موضوع مي
  )باشد... شامل معلمان هم پايه، هم رشته، معلمان يك مدرسه و     
 مدير مدرسه و ارائه گزارش در  فراهم آردن امكانات الزم جهت نظارت-۴

  شوراي معلمان به 
  رحاقتضاي شرايط و مراحل اجراي ط    
 تهيه گزارش نهايي اجراي طرح و ارائه آن به مدير مدرسه طبق برنامه -۵

  .تعيين شده
  
  دواير اداري. ۵

 اطالع رساني، ثبت  حوزه سازمان و مناطق آموزشيدر دواير اداري
مشخصات شرآت آنندگان، نظارت بر اجراي طرحها و گردآوري گزارشهاي 

 صورت ستان يا منطقهانهايي رأسًا توسط دبيرخانه معلم پژوهنده 
  .گيرد مي

  
  :فرايند ارزشيابي گزارشهاي معلمان پژوهنده . ۶
اگر . شود  هر گزارش ابتدا به وسيلة دو داور متخصص ارزيابي مي١-۶

درصد نمره آل بود، ميانگين ٢۵اختالف بين نمره ارزيابي دو داور، آمتر از 
. افته تلقي مي شوددو نمره، نمره نهايي خواهد بود و آار ارزيابي پايان ي

 درصد آل نمره ، اختالف وجود ٢۵اگر بين دو نمره ارزيابي، بيش از 
ميانگين سه . داشت، گزارش به داور سوم جهت ارزيابي ارجاع مي شود

  . نمره نهايي خواهد بود و آار ارزيابي، پايان يافته تلقي مي شودنمره ، 
ي را آسب آنند ، رصد نمره ارزشياب د٨۵هايي آه بيش از   گزارش-٢-۶

گزارش برتر منطقه تلقي شده و جهت شرآت در مرحلة بعد به استان 
مواد منطقه از بين آثار برتر در هر آدام از . شوند معرفي و ارسال مي

 در جدول برابر تعدادي آه آه معلم پژوهنده در آن تدريس مي آنددرسي 
رفي خواهد  به استان معانتخاب وگزارش برتر را  يك ارائه شده است،

 درصد آل نمره ارزيابي ٨۵نمود، البته مشروط به اينكه هر گزارش حداقل 
  .را آسب آرده باشد  

يابي ضميمه ، ش و آاربرگ ارزشيوه نامه استان بر اساس اين -٣-۶
گزارش هاي اقدام پژوهي دريافت شده از سطح ادارات آموزش و پرورش 
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اند را دوباره  د امتياز شده درص٨۵ها  آه واجد حداقل  شهرستان/ مناطق 
يابي هر گزارش شدر سطح استان نيز براي ارز.  ارزيابي خواهد نمود

 آه در باال ذآر شد عمل ١-۶ و  ٢-۶اقدام پژوهي، مطابق مفاد بند  
    . شود مي
 درصد نمره ارزشيابي را آسب آرده ٨۵ گزارش هايي آه بيش از -۶-۴

تواند  شوند و استان مي باشند، گزارش برجسته استاني تلقي مي
  . نسبت به تقدير از  صاحبان آثار اقدام آند

 استان از بين آثار برتر در هر دورة تحصيلي قيد شده در جدول يك ، -۶-۵
يك گزارش برتر را به راي آميته داوران استان انتخاب و به پژوهشگاه 

 درصد از ٨۵معرفي خواهد نمود،  مشروط بر اينكه آن گزارش دست آم 
به گزارشهاي ارسال شده از سوي (آل نمره ارزيابي را آسب آرده باشد 

 درصد نمره را آسب نكرده باشند، ترتيب اثر داده ٨۵استان آه مالك 
  ).  شود نمي
  پژوهشگاه به منظور افزايش روايي و اعتبار فرآيند ارزيابي آثار، آلية ۶-۶

 آه بر اساس هاي تخصصي گزارشهاي واصله از استان ها را در آميته
رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوهي و باحضور اساتيد و 

شود، بررسي و  آارشناسان خبرة وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي
از )  به تشخيص هيئت داوران(نمايد، و در صورت لزوم  ارزيابي مي

شود، گزارش  گزارش اقدام پژوهي خواسته مي) نويسندگان(نويسنده 
ضوابط ارائة حضوري و (ر شفاهي در حضور داوران ارائه آند خود را به طو

  ). داوري اين فرايند ،  متعاقبًا به اطالع خواهد رسيد
 الزم است گزارشهاي اقدام پژوهي منتخب استان آه به پژوهشگاه ٧-۶

شوند، به صورت تايپ شده باشد و مستندات مربوطه ضميمه  ارسال مي
  .  عزيز زايل نگردد ةگردد تا حقي از معلمان پژوهند 
با [تواند بصورت فردي و گروهي انجام شود     گزارش اقدام پژوهي مي٨-۶

) موضوع تدريس(دهم بر اساس رشته تحصيلي يازتوجه به اينكه اجراي برنامه 
شود،  است، پس الزم است در مورد گزارش هايي آه به صورت گروهي تهيه مي

يابي شود توسط نويسندگان مشخص رشته تحصيلي آه گزارش بايد در آن ارز
مولف اصلي ) موضوع تدريس(توان از رشته تحصيلي  براي اين آار مي. شود مي

آنند  و روي گزارش قيد  يا رشته تحصيلي آه نويسندگان روي آن توافق مي
  . ]آنند،  استفاده آرد مي

هاي گذشته،   شرآت معلمان پژوهندة برتر آشوري و استاني دوره-٩-۶
  .  آه گزارش اقدام پژوهي ايشان تكراري نباشد ، بالمانع استبه شرطي

  
  زمانبندي اجراي برنامه. ٧

هاي  معلمان پژوهنده و ساير همكاران فرهنگي عالقمند، گزارش. ١-٧
 از طريق مديران محترم ١٣٨٧تا پايان تير ماه اقدام پژوهي خود را 

دارات آموزش و مدارس و واحدهاي آموزشي، به دبيرخانه معلم پژوهنده ا
  .شهرستان ارسال نمايند/ پرورش منطقه 

شهرستانها، بررسي و ارزيابي / هاي واصله به ادارات مناطق  گزارش.٢-٧
  . .به استان معرفي شوند ١٣٨٧پايان مرداد شده،  نتايج و نفرات برتر تا 



 )٧(

هاي اقدام پژوهي واصله به دبيرخانه معلم پژوهنده استان،  گزارش. ٣-٧
 به ١٣٨٧پانزدهم مهر تا ) ١( و نتايج دقيقًا مطابق جدول ه،بررسي شد

  . پژوهشگاه معرفي شوند
هاي   نسبت به ارزيابي گزارش١٣٨٧پانزدهم آبان پژوهشگاه تا . ۴-٧

واصله، برگزاري جلسات ارائه شفاهي و حضوري و معرفي آثار برتر اقدام 
  .خواهد آرد

هاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق، ترتيب  بديهي است به گزارش -۵-٧
  .اثر داده نخواهد شد

  
  
  
  
 ، طي مراسمي ١٣٨٧ نفرات برتر آشوري در هفته پژوهش سال -۶-٧

 قرار خواهند گرفت و آثار برتر در گردهمايي مقام وزارتمورد تقدير 
  . سراسري معلمان پژوهنده برتر آشور ارائه خواهد شد

  
  هزينه اجراي برنامه. ٨

 و هاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح استان آليه هزينه
، با تصويب شوراي تحقيقات استان، از محل بودجه سازمان آموزش و منطقه

  .شود پرورش استان، تأمين و  پرداخت مي
  
  
  
  
  



 )٨(

  
  

  جدول شمارة يك
حداآثر تعداد گزارش *  مواد درسي  دوره تحصيلي  رديف

  نتخب بدون تكرارم
هاي اول تا  دروس ابتدايي پايه

   گزارش ۵  پنجم
مسائل عاطفي، رفتاري و   ابتدايي  ١

  يك گزارش   يادگيري

  قرآن
  زبان و ادبيات فارسي

  تعليمات ديني
  زبان انگليسي
  علوم تجربي

  رياضيات
  حرفه و فن

  عربي
  ليمات اجتماعيتع

  تاريخ
  جغرافيا

  هنر
  ورزش

  آمادگي دفاعي
  پرورشي

   ، گزارش  ١۶

  راهنمايي  ٢

مـــــسائل عـــــاطفي ، رفتـــــاري و 
   گزارش ١  يادگيري

   گزارش۵  انساني 

   گزارش ۵  تجربي 
  

   گزارش۵  رياضي 

   گزارش ۵  اي  فني حرفه

   گزارش ۵  آار دانش 
٣  

  

  متوسطه
  شامل دبيران دبيرستانها(

اي و  و هنرستانهاي فني و حرفه
  )آاردانش و  مراآز پيش دانشگاهي

مـــــسائل عـــــاطفي ، رفتـــــاري و 
   گزارش ١   يادگيري

  تربيت معلم  ۴
ــه مــواد درســي آــه مدرســان    آلي
ــز تربيــــت  معلــــم تــــدريس   مراآــ

  .نمايند مي
   گزارش۵

 آــه معلمــان در آن هــاي پايــهآليــه   مراآز آموزش استثنايي   ۵
   گزارش۵  نمايند  ميرشته تدريس

آموزشياران شـاغل بـه تـدريس در          نهضت سوادآموزي  ۶
   گزارش۵  دوره مقدماتي و تكميلي

ادارات آموزش و پرورش مناطق و   ٧
  سازمان آموزش و پرورش استان ها

  حوزه رياست
  معاونت توسعه مديريت

معاونت پژوهشي ،  برنامـه ريـزي        
  و منابع انساني

  آموزش عموميمعاونت 
نظــري و پــيش  آمــوزش ت معاونــ

  دانشگاهي

   گزارش ۵

   گزارش ١هر حوزه             آميته پژوهشي حوزه   آليه دفاتر حوزه ستادي  ٨

  
شود حداآثر تعداد گزارش تعيين شده هر دوره تحصيلي  موآدًا يادآوري مي  

فقط اختصاص به همان دوره دارد و در صورت ارسال گزارش بيشتر از تعداد 
 مربوط به هاي مازاد  ه ترتيب از پايين ترين نمره ارزشيابي گزارشتعيين شده ب

  . شود استان عودت داده مي
  
  
  
  
  
  



 )٩(

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  وست هاــپي



 )١٠(

  
  
  

  
  
  

  
  

 هاي اقدام پژوهي  زمينه
،بررسي، شناسايي، تبيين و ) معلم پژوهنده برنامة (هدف اساسي  اقدام پژوهي 

آالس درس، مدرسه، ادارات و ( است  له و مشكل محيط آار و فعاليتحل مسأ
پژوهي براي حل مسائل خاص در  و از نتايج اقدام) هاي آموزش و پرورش سازمان
در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش خود . شود هاي معين استفاده مي موقعيت

د شرايط آاري خود بهره آورد و از نتايج آن در بهبو را شخصًا به مرحلة اجرا درمي
گيري از اين روش به پژوهش  توانند با بهره مند مي معلمان و فرهنگيان عالقه. برد مي

دهم به شرح زير مي يازهاي اقدام پژوهي در برنامه  برخي از مهمترين زمينه. بپردازند
  :باشند

 مسائل آموزان و يادگيري، پيشرفت تحصيلي دانش- موضوعات مربوط به فرآيند ياددهي- ١-١
  تحصيلي آنان ،

  هاي نو و ابتكاري در آموزش مفاهيم ديني ،  روش- ٢-١
بررسي مسائل و مشكالت (هاي نو در آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن   روش- ٣-١

هاي   با توجه به نتايج مطالعه هاي نو و ابتكاري ، به ويژه حل ها و ارائه راه آموزان در اين زمينه دانش
   )PIRLS , TIMSSبين المللي  

  آموزان ، هاي دانش  موضوعات مربوط به ارزشيابي از آموخته- ۴-١
  هاي نو و ابتكاري در استفاده از فناوري اطالعات و تكنولوژي آموزشي در تدريس ،  روش- ۵-١
آموزان،  نحوه استفاده از همكاري ساير دانش( موضوعات مربوط به فرآيندهاي آالس درس - ۶-١

  ،) پويايي گروه
آموزان و  هايي نظير حل مسأله و استدالل به دانش هاي نو و ابتكاري در آموزش مهارت  روش- ٧-١

  پرورش خالقيت آنان ،
 در  حل آموزان و ارائه راه رفتاري دانش- هاي نو و ابتكاري در شناسايي مسائل عاطفي  روش- ٨-١

  اين زمينه ،
   ،تحقق مدرسه زندگيي درس، ها  موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و آالس- ٩-١
: مواردي از قبيل) ها حـل بررسـي مسـائل و راه( به مـديـريت مدارس   موضـوعات مـربوط- ١٠- ١

آموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآيندهاي مديريت مدرسه،  دانش ارتقاء مشارآت اولياء 
  آنان ، ارتقاء جو مدرسه ،هاي  هاي بهبود نظارت بر فعاليت ارزشيابي عملكرد دبيران ، روش

هاي آموزش و   موضوعات مربوط به بهبود فرآيندهاي مديريتي در ادارات مناطق و سازمان- ١١-١
گيري، بهبود فرايند  وري، بهبود فرآيند تصميم بهبود فرآيند  بهره: مواردي نظير(ها  پرورش استان

بي عملكرد، فرهنگ و جو ريزي، نظارت بر عملكردها، مديريت مشارآتي ،  ارزشيا برنامه
اين (سازماني، تكريم ارباب رجوع، مديريت زمان، آارآفريني،  راههاي افزايش انگيزه همكاران 

 براي آارشناسان شاغل در ادارات  مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش ها موضوع
  ). شود دهم  شرآت نمايند پيشنهاد مييازها آه مايلند در برنامه  و پرورش استان

   ساير موضوعات انتخاب شده به ابتكار معلمان عزيز-١٢-١
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  پيوست اول



 )١١(

  
  

  تعالي باسمه
  وزارت آموزش و پرورش 

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  )١(فرم شماره 

   آارشناس مسئول محترم تحقيقات استان همكار گرامي؛

نسبت با سالم و احترام، دبيرخانه برنامه آشوري معلم پژوهنده در نظر دارد             
از اينـرو   . دهم اقـدام آنـد    يـاز به تكميل بانك اطالعات معلمان پژوهنده برنامـه         

خواهشمند است نسبت به تكميـل پرسـشنامه زيـر در مـورد آليـه معلمـان                 
اند اقدام و ما را در اين         پژوهنده برتر آن استان آه به پژوهشگاه معرفي شده        

                                                       .مسير ياري فرماييد
  كرــا تشــب                                                                                      

                                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دومپيوست 



 )١٢(

  
  معلم پژوهندهبرنامه وري دبيرخانه  آش              

  

ــماره ) ٢         :خانوادگي معلم پژوهنده نام و نام) ١ شـــــــــــ
  :پرسنلي

ــد ) ۴      مرد     زن     : جنسيت) ٣ ــال تولــ  :ســ
................  

 :بـــاالترين مـــدرك تحـــصيلي) ۶    متأهل     مجرد : تأهل) ۵
..........................................  

   ............  : ام مـدرك تحـصيلي خـود را در آن اخـذ آـرده              آـه آخـرين    رشته تحصيلي ) ٧
  .............. :سابقه خدمت) ٨.
محـل اخـذ آخـرين      ) ١٠   ................: سال اخذ آخـرين مـدرك تحـصيلي       ) ٩ 

   .................مدرك تحصيلي 
  ):آنيد؟ يا در آجا آار مي(آنيد  در چه مقطعي تدريس مي) ١١

  مراآز تربيت معلم     متوسطه     اهنمايير    ابتدايي 
  .........................)..............................................نام ببريد (غيره 
  :سمت) ١٢

 قيــــد ،فرماييــــد نــــام درســــي را آــــه تــــدريس مــــي(      معلــــم     مدير 
  ) ........................................................فرماييد

ــي   ــدريس مــــ ــصيلي  تــــ ــه تحــــ ــدام پايــــ ــد  در آــــ ــة   (فرماييــــ در پايــــ
  چند سال است آه  .  ...........................................)

ــدريس    ــه تــــــــــــــــ ــن پايــــــــــــــــ ــن درس را در ايــــــــــــــــ  ايــــــــــــــــ
  ............................................................؟فرماييد مي

 طقـــــــــه شـــــــــاغل در اداره آمـــــــــوزش و پـــــــــرورش منآارشـــــــــناس 
  .هستم .......................................... 

آارشـــــــناس شـــــــاغل در ســـــــازمان آمـــــــوزش و پـــــــرورش اســـــــتان 
      .هستم  ........................................... 

          : شماره تماس) ١٣
  :پست الكترونيكي

 ،١٣٨۶ ـ  ٨٧به نام مدرسه يا محل آار خود در سـال تحـصيلي   (محل خدمت 
  ):ره فرمائيداشا

  :استان



 ()

  تعالي باسمه
  

  وزارت آموزش و پرورش
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 *)٢(فرم شماره 
 -٨٧معلم پژوهنده، در سال تحصيلي دهم يازآنندگان در برنامه  تعداد آل شرآت

  ..................... ، در استان ٨۶

تعداد آل 
  آنندگان شرآت

تعداد 
شرآت 
آنندگان 
  زن

د شرآت تعدا
  آنندگان مرد

دوره 
  ابتدايي

دوره 
  راهنمايي

 دوره 
  متوسطه

مراآز 
تربيت 
  معلم 

همكاران 
شاغل در 

اداره و 
  سازمان

                

  
  

 *)٣(فرم شماره 
آه اسامي آنها به ................................. تعداد معلمان پژوهنده برتر استان 

) وهشگاه مطالعات آموزش و پرورشپژ(دبيرخانه آشوري برنامه معلم پژوهنده 
  ارسال گرديده است

تعداد معلمان   تعداد آل 
پژوهنده برتر 

  زن 

تعداد 
معلمان  
پژوهنده 
  برتر مرد 

 دوره 
  ابتدايي

 دوره
  راهنمايي

 دوره
  متوسطه

مراآز 
تربيت 
  معلم 

همكاران 
شاغل در 

اداره و 
  سازمان

                

  
  

________________________________________ 
اين دو فرم ، منحـصرًا توسـط آارشـناس مـسئول تحقيقـات سـازمان آمـوزش و پـرورش              •

  . داستان، تكميل و ارسال شو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسوپيوست 



 ()

  باسمه تعالي
  وزارت آموزش و پرورش

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  هاي اقدام پژوهي آاربرگ ارزشيابي گزارش

  
                         )وضوع تدريسم(   : رشته تحصيلي     :  آد معلم پژوهنده   

  : استان

  
  

خيلي زياد   هريك از اجزاي گزارش تا چد اندازه مناسب است؟  رديف
متوسط   )۴(زياد   )۵(

خيلي آم   )٢(آم   )٣(
)١(  

            :عنوان اقدام پژوهي   ١
            .از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است  ١-١
            .روشن و قابل فهم است  ١-٢
            :توصيف و تشخيص مساله اقدام پژوهي   ٢
            مساله بر اساس اطالعات و شواهد آافي بيان شده است  ٢-١
            هدف مطالعه به طور واضح بيان شده است  ٢-٢
            :ها و اطالعات  گردآوري و تحليل داده  ٣

١-٣  
هاي معتبـر بـراي گـردآوري داده هـا اسـتفاده شـده                از روش 
  است

          

            از پيشينه تحقيقات مرتبط استفاده شده است  ٢-٣

٣-٣  
از اطالعات به دست آمده به صورت منطقي نتيجه گيري به           

  .عمل آمده است
          

٣-۴  
گيــري از اطالعــات از چــارچوب  جمــع آوري داده هــا و نتيجــه

  .منطقي برخوردار است
          

            :راه حل هاي پيشنهادي   ۴

١-۴  
هادي بـا موضـوع و اهـداف اقـدام پژوهـي       هاي پيـشن    راه حل 

  تناسب دارند
          

            از مشارآت و نقادي همكاران استفاده شده است  ۴-٢
            راه حل ها مبتني بر اطالعات و مطالعات آافي هستند  ۴-٣

۴-۴  
راه حل هاي پيشنهادي براي حـل مـسأله،  آـافي بـه نظـر                

  رسند مي
          

            :اجرا  ۵
            ا به روشني بيان شده استفرآيند اجر  ۵-١
            اجراي مراحل تغيير، با نظارت آافي همراه بوده است  ۵-٢
            تعديل هاي الزم پس از نظارت و اجرا صورت گرفته است  ۵-٣

۴-۵  
تغييرات مورد نظر در فرآينـد اجـراي اقـدام پژوهـي مـشخص              

  شده است
          

            :نتايج   ۶
          ر اساس شواهد منطقي ارزيابي شـده       نتايج اقدام پژوهي ب     ۶-١



 ()

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

هاي عملي خود را جهت بازخورد به مجري محترم و در  لطفًا توصيه: استاد گرامي 
  : در زير مرقوم بفرماييدنتيجه بهبود آيفيت گزارش در آا

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دبيرخانه –                                                                                         با تشكر 
  

  برنامه آشوري معلم پژوهنده
  

  

  است
            هاي اقدام پژوهي از اعتبار الزم برخوردار هستند  يافته  ۶-٢
            :گزارش نهايي اقدام پژوهي   ٧

٧-١  
در ارائه گزارش از شيوه درسـت و منطقـي اسـتفاده شـده              

  است 
          

            به آئين نگارش صحيح توجه شده است   ٧-٢
             اشتباهات تايپي است عاري از  ٧-٣

۴-٧  
تواند به عنوان سـند مفيـد آموزشـي و پرورشـي، مـورد                مي

  استفاده معلمان يا ساير آارآنان آموزش و پرورش قرار گيرد
          

  
را با دقت  مطالعه و ارزشيابي ..................... ..................... عنوان باگزارش نهايي اقدام پژوهي ...... .............................اينجانب 
   .امتياز كسب كرده است......... ....................عاً جم ،سوال........ .................طرح مذكور از مجموع . نمودم

  
 : امضاء                              تاريخ                                                                         


