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برنامه معلم  سيزدھميناجراي  شيوه نامه
  پژوھنده

  )١٣٨٨-٨٩سال تحصيلي ( 



 ٢

 باسمه تعالي
 

 مقدمه    
  
اي بـه نقـش و اھميـت پـژوھش مبـذول داشـته  ويـژه نظام تعليم وتربيت در كشور ما چندي است كه عنايت     
اي را در توسعه فعاليتھـاي  پژوھشگاه به عنوان نھاد اصلي پژوھش در آموزش و پرورش نقش فعال و ويژه. است

  . پژوھشي و گسترش فرھنگ پژوھش ميان معلمان به عھده داشته است
يي بوده است كـه ھمـواره از سـوي پژوھشـگاه برنامه معلم پژوھنده از جمله دستاوردھاي مھم حركت نوپا      

م و تربيـت مـورد يعلتو سياست گذاران  انمطالعات آموزش و پرورش ، شوراي تحقيقات استانھا ، مديران ، معلم
توجه و حمايت قرار گرفته است روند صعودي مشاركت معلمان در برنامه معلم پژوھنده و شـركت گسـترده آنھـا 

افزايش كيفيت طرحھا و برنامه معلم پژوھنده و درنھايت اقبـال پـذيرش ايـن  آن به تبع پژوھي و ھاي اقدام در دوره
بنـابراين جـا دارد در جھـت بنيانھـاي فكـري ، اجرايـي ، . تفكر در مجموعه آموزش و پرورش گـواه ايـن مدعاسـت 

ثربخشـي ا. ساختاري و جلب نظر معلمـان و دسـت انـدركاران بـه ايـن برنامـه حساسـيت بيشـتري بـه خـرج داد
آموزش و ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت به توانمندسـازي معلمـان ومجھـز نمـودن آنھـا بـه بيـنش علمـي و انجـام 

ھا در جھت بھبود وضع كـالس درس و سـاير  معلمان بايد انديشه توليد نمايند و از انديشه. پژوھش بستگي دارد
  . بخشھا استفاده الزم به عمل آيد

مي كنندكه از طريق پژوھش در كالس نسبت به شناخت مسائل و بھسـازي آمـوزش معلمان پژوھنده تالش     
ھاي گونـاگون و مـرتبط بـا آمـوزش و پـرورش  اين امر موجب مي شود كـه آنھـا در عرصـه. و يادگيري كوشا باشند

ايـن . ورز مجھـز بـه دانـش پـژوھش باشـند اظھار نظر نمايند، شرايط موجود را تحليل نمايند و در مجموع انديشـه
  . فرايند نياز به آموزش ، مطالعه و عمل دارد

معلم پژوھنده با برنامه ريزي ونظارت پژوھشگاه مطالعـات  سيزدھمدر ھمين راستا شيوه نامه اجراي برنامه      
ھا و سازمانھاي حـوزه سـتادي، شـوراي تحقيقـات سـازمان آمـوزش و  آموزش و پرورش و مشاركت فعال معاونت

ھاي آموزشي سراسر   ھاي پژوھشي ادارت آموزش و پرورش مناطق شھرستانھا و گروه ميتهپرورش استانھا ، ك
  . گردد كشور به شرح زير اعالم مي

  
  :اھداف

  گسترش فرھنگ پژوھش در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش -١
لقوه آنان تقويت خودباوري در بين دست اندركاران آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادھاي با -٢

 در حل مسايل آموزش و پرورش
ھاي ارتقاء دانش و بازآموزي كاركنان آموزش و پرورش از طريق درگير كردن  فراھم ساختن زمينه -٣

 »پژوھش در عمل«آنان با 
 متداول و دانشگاھي توسط معلمان يھاي پژوھش كاھش مشكالت ناشي از كاربرد يافته -٤
 استفاده كليه دست اندركاران آموزش و پرورشھاي مفيد معلمان براي  مستندسازي تجربه -٥

 
 

 حوه اجراي برنامهن
 
  

  در پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش مرکزی برنامه معلم پژوھنده مستقردبيرخانه   -١
نظارت و کنترل اجرای برنامه را در وزارت آموزش و پرورش  ،گذاری ریزی، سياست این دبيرخانه مسئوليت برنامه

  :باشد ھا به شرح ذیل می ه دارد که بر ھمين اساس اھم فعاليتدر سطح ملی  به عھد
  نامه برنامه معلم پژوھنده  تھيه و تدوین شيوه -
ھای آموزش و پرورش کشور و شورای  ابالغ شيوه نامه و اطالع رسانی مناسب به سازمان -

 تحقيقات استانھا 
 کشور ھای آموزش و پرورش  نظارت بر اجرای بھينه شيوه نامه توسط سازمان -
 ھا طبق شيوه نامه  ھای برتر استان دریافت و ارزشيابی از گزارش -
 تھيه و تنظيم بانک اطالعاتی معلمان پژوھنده در سطح کشور  -
 پی گيری تشویق و قدردانی از معلمان پژوھنده برتر در سطح کشور  -
 مستندسازی گزارشھای برتر کشور در قالب تک نگاشت  -
 گذاری برنامه معلم پژوھنده راھبردی شورای سياست ھای تالش در به کارگيری سياست -
  ھا و جلسات در مواقع مقتضی  تشکيل نشست -
  
  :دبيرخانه معلم پژوھنده در استان   -٢

برنامه معلم پژوھنده را با  سيزدھميناين دبيرخانه مسئوليت مديريت ، نظارت و ارزشيابي از اجراي 
  .دارد  بط با حوزه پژوھش به عھده مرت محترم  سازمان و معاونمحترم ھدايت رئيس 

  



 ٣

   :*اعضاي دبيرخانه ١-٢
اعضاي كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان در استانھايي كه داراي يك كميسيون  ١-١-٢

  ھستند 
تعدد كميسيون تخصصي وجود دارد به پيشنھاد كارشناس مسئول در استانھايي كه : ) ١( تبصره

اعضاي دبيرخانه از بين اعضاي كميسيونھاي مذكور  ان وذیربط سازمتحقيقات و تأييد معاون 
  .انتخاب خواھند شد) نفر ٥حداكثر (
 متوسطه و عموميكارشناس مسئول گروه  ٢-١-٢
 يا يكي از رابطين تحقيقاتي  سرگروه پژوھش دوره متوسطه ٣-١-٢
  )بعنوان دبير دبيرخانه (كارشناس مسئول تحقيقات استان ٤-١-٢
  

مورد اشاره در شيوه نامه مربوط به زمان تدوین شيوه نامه بوده که  ھا و عناوین پست *
توانند جایگزین  در صورت ھر گونه تغييری در مورد ساختار و تشکيالت عناوین جدید می

  . موارد قبلی شود
 
  كارشناس تحقيقات استان به عنوان عضو ٥-١-٢
معاون يا و تربيت بدني،  معاون پرورشييا مھارتي و  نظريو پرورش معاون آموزش  -٦-١-٢

 پشتيباني به انتخاب رئيس سازمان 
اقدام پژوھي در سطح كشور يا استان  نماينده مدرسين اقدام پژوھي يا يكي از برگزيدگان -٧-١-٢

  و تصويب معاون پژوھشيھاي قبل به پيشنھاد دبيركميته  سال در 
سازمان به مدت يكسال صادر خواھد براي كلية اعضاي دبيرخانه ابالغ توسط رئيس ) :   ٢(تبصره 
  . شد

  
  : شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوھنده استان . ٢-٢
  تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص دبيرخانه  -١-٢-٢
برنامه معلم پژوھنده و اطالع رساني مناسب به مناطق  سيزدھميناجراي شيوه نامه ابالغ  ٢-٢-٢

  آموزشي
  مناطق آموزشي  توسطشيوه نامه نظارت بر اجراي بھينه  ٣-٢-٢
پژوھنده براي اطالع رساني و  مرکزی معلمانجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه  ٤-٢-٢

  ھا و غيره برنامه از جمله تشكيل نشست  ھماھنگي در اجراي 
نامه دبيرخانه  از مناطق آموزشي و اداري و ارزشيابي آن طبق شيوه ھا گردآوري گزارش ٥-٢-٢

  با توجه به  تكراري نبودن طرح براي ھر فرد مركزي 
تكميل شدة ارزشيابي  نمون برگ تصوير ھر دو ھاي نھايي منتخب به ھمراه  ارسال گزارش ٦-٢-٢

  دبيرخانه مركزي معلم پژوھنده پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش  بهاستاني ھر گزارش 
ھای مناسب اشاعه از طریق  با روشتشويق و قدرداني از معلمان پژوھنده برتر استان  ٧-٢-٢

  . ھمایش ھای استانی و دیگر روشھای مناسب
  اقدام پژوھي آموزشھای توجيھی  ھاي پيش بيني و اجراي دوره -٨-٢-٢

  : توضيح
پس  توانند از طريق كميتة پژوھشي گزارش اقدام پژوھي خود را ھمكاران حوزة ستادي وزارت مي

  . كميته به دبيرخانه مركزي ارسال نماييد از ارزشيابي توسط دو نفر از اعضاي
  
  
  . :منطقه / ناحيه / تشكيل دبيرخانه معلم پژوھنده در شھرستان   - ٣
  اعضاي دبيرخانه  ١-٣
مسئولين  /معاون آموزشي  /رئيس اداره   /مدیر شھرستان/  ھاي پژوھشي اعضاي كميته ١-١-٣

  ھاي تحصيلي ، آموزشي دوره
ھاي سه گانه ، سر گروه پژوھش ، رابط تحقيقات  آموزشي دوره مسئولين گروھھاي  -٢-١-٣

بعنوان دبير دبيرخانه و يك نفر از افراد متخصص با داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا باالتر 
  . مدير  اداره / كه در امر اقدام پژوھي داراي تخصص و تجربه باشد به انتخاب رئيس



 ٤

  برگزيده كشوري يا استاني  معلم پژوھنده يكي از مدرسين اقدام پژوھي يا  -٣-١-٣
صادر  به مدت يك سال  اداره ابالغ مدیر /  براي كليه اعضاي دبيرخانه از طرف رئيس:  )٣(تبصره 

  . گردد مي
  
  : منطقه / ناحيه / شھرستان / شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوھنده  - ٢-٣
منطقه و تصميم / ناحيه / ستان تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص مدير شھر ١-٢-٣

  برنامة معلم پژوھنده   سيزدھمينگيري در مورد چگونگي اجراي  مناسب مراحل مختلف 
برنامه معلم پژوھنده و اطالع رساني مناسب به  نسيزدھمياجراي شيوه نامه ابالغ  ٢-٢-٣

  واحدھاي آموزشي
مشخصات شركت  نمون برگي توسط مدارس و گردآورنامه  شيوهنظارت بر اجراي بھينه  ٣-٢-٣

  كنندگان در برنامه  
معلم پژوھنده براي اطالع رساني و مرکزی  انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه ٤-٢-٣

  ھا و غيره ھماھنگي در اجراي برنامه از جمله  تشكيل نشست
  ه ھاي توجيھي در زمينه برنامه معلم پژوھند ھاي آموزشي و نشست برگزاري كارگاه ٥-٢-٣
 گردآوري گزارشھا از واحدھاي آموزشي و اداري و ارزشيابي آنھا طبق شيوه نامه دبيرخانه  ٦-٢-٣

  استان 
  استانارسال گزارشھاي نھايي منتخب به ھمراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه  ٧-٢-٣
  
  
  ناحيه / منطقه / قدرداني از معلمان پژوھنده برتر توسط مدير شھرستان   ٨-٢-٣ 
  يا كارگاه ) سخنراني(ھاي آموزشي اقدام پژوھي در قالب كالس  پيگيري و اجراي دوره -٩-٢-٣
  
  :وظايف مدير مدرسه - ٤
برنامه معلم پژوھنده و ابالغ آن به كاركنان آموزشي و  ينسيزدھماجراي شيوه نامه دريافت  ١-٤

  اداري مدرسه
ظر پيرامون چگونگي اجراي طرح موضوع در شوراي معلمان در اسرع وقت و بحث و تبادل ن ٢-٤

  بھينه دستورالعمل
) تكميل شده توسط ھمكاران داوطلب(ھاي ثبت مشخصات شركت كنندگان نمون برگ ارسال  ٣-٤

  به دبيرخانه معلم پژوھنده منطقه
  در دست اجراء در مدرسه نظارت بر اجراي طرحھاي معلم پژوھنده  ٤-٤
تماع گزارش اجراي طرحھاي معلم پژوھنده پيش بيني جلساتي در شوراي معلمان جھت اس -٥-٤

  و بحث و تبادل نظر پيرامون آندر دست اجرا در مدرسه 
در صورت امكان و (ھاي علمي در زمينه اقدام پژوھي  ھاي آموزشي و نشست برگزاري كارگاه ٦-٤

  و تحت نظارت دبيرخانه معلم پژوھنده منطقه طبق شيوه نامه دبيرخانه مركزي) تمايل
  طبق منطقه ري گزارش طرحھاي معلم پژوھنده و ارسال به دبيرخانه معلم پژوھندهگردآو ٧-٤

  .برنامه تعيين شده
  
  وظايف معلم پژوھنده. ٥
و شركت در جلسه شوراي معلمان در ارتباط با چگونگي اجراي شيوه نامه مطالعه   -١-٥

  دوره طرح معلم پژوھنده دھمينسيز
دوره معلم پژوھنده در  سيزدھمينركت كنندگان در مشخصات براي ش نمون برگ تكميل  -٢-٥

  صورت تمايل
گروھي به تناسب موضوع (شروع اجراي طرح معلم پژوھنده به صورت فردي يا گروھي  -٣-٥

  )باشد... تواند شامل معلمان ھم پايه، ھم رشته، معلمان يك مدرسه و  مي
  
ئه گزارش در شوراي معلمان به مدير مدرسه و ارا فراھم كردن امكانات الزم جھت نظارت -٤-٥

  اقتضاي شرايط و مراحل اجراي طرح



 ٥

  .تھيه گزارش نھايي اجراي طرح و ارائه آن به مدير مدرسه طبق برنامه تعيين شده -٥-٥
  
   :معلمين محترم پژوھنده الزم است به نكات زير توجه نمايند 
   . اجرا شده باشد مربوطه ييد واحد آموزشي يا اداريأبا ت   ٨٨- ٨٩تحصيلي  طرح در سال -٦-٥
   . گزارش طرحھايي كه در سالھاي قبل اجراء شده خودداري شود از ارسال -٧-٥
  . تحويل نمايديك گزارش به دبيرخانه معلم پژوھنده ھر فرد فقط  -٨-٥
نزد خود  را اي از آن نسخه شود پيشنھاد مي ھا برگشت داده نمي شود بنابراين گزارشچون  -٩-٥

  . يندنگھداري نما
  رايج به عنوان ھاي توضيحي و كتابخانه اي در قالب طرح تحقيق از ارسال گزارش -١٠-٥

   . پژوھي خودداري شود   اقدام        
  . ارسال گزارش از طريق اداراه آموزش و پرورش مربوطه صورت گيرد -١١-٥
  .مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج شود مشخصات كامل  -١٢-٥
  .شودبا خط خوانا یا تایپ شده تنظيم  A٤صفحه  ٢٠ھا  در  المکان گزارشحتی ا  -١٣-٥
توسط معلم پژوھنده  ٤نمون برگ شماره ضروری است که طرح روی جلد گزارش طبق  -١٤-٥

 . تنظيم گردد
  
  دواير اداري. ٦

اطالع رساني، ثبت مشخصات شركت كنندگان،  حوزه سازمان و مناطق آموزشي در دواير اداري
استان يا بر اجراي طرحھا و گردآوري گزارشھاي نھايي رأساً توسط دبيرخانه معلم پژوھنده نظارت 
  .گيرد صورت مي منطقه

  
  :فرايند ارزشيابي گزارشھاي معلمان پژوھنده . ٧
اگر اختالف بين نمره ارزيابي دو . شود ھر گزارش ابتدا به وسيلة دو داور متخصص ارزيابي مي ١-٧

صد نمره كل بود، ميانگين دو نمره، نمره نھايي خواھد بود و كار ارزيابي پايان در٢٥ داور، كمتر از 
وجود اختالف  درصد كل نمره ٢٥اگر بين دو نمره ارزيابي، بيش از . يافته تلقي مي شود

و ميانگين دو نمره ارزیابی . داشت، گزارش به داور سوم جھت ارزيابي ارجاع مي شود
  .ه نھایی خواھد بودکه به ھم نزدیک ترند نمر

نمره ارزشيابي را كسب كنند ، گزارش برتر منطقه تلقي  درصد  ٧٥ھايي كه بيش از  گزارش -٢-٧
  . گردندمعرفي و ارسال ميبه استان  طبق دستورالعمل مربوطه شده و

برگ ارزيابي ضميمه ، گزارش ھاي اقدام پژوھي دريافت نمون و  شيوه نامهاستان بر اساس  -٣-٧
درصد امتياز  ٧٥ھا  كه واجد حداقل  شھرستان/ سطح ادارات آموزش و پرورش مناطق  شده از
يابي ھر گزارش اقدام شدر سطح استان نيز براي ارز.  اند را دوباره ارزيابي خواھد نمود شده

    . شود كه در باال ذكر شد عمل مي ١- ٧و   ٢- ٧پژوھي، مطابق مفاد بند  
درصد نمره ارزشيابي را كسب كرده باشند، گزارش برجسته  ٧٥گزارش ھايي كه بيش از  -٤-٧

  . تواند نسبت به تقدير از  صاحبان آثار اقدام كند شوند و استان مي استاني تلقي مي
بر اساس حداکثر تعداد پيش بينی شده در ( برتر را  ١ ھای گزارشاستان از بين آثار،  -٥-٧

به پژوھشگاه معرفي خواھد نمود،  مشروط بر  به راي كميته داوران استان انتخاب و) بخشنامه
به گزارشھاي ارسال (درصد از كل نمره ارزيابي را كسب كرده باشد  ٧٥اينكه آن گزارش دست كم 

  ).  شود درصد نمره را كسب نكرده باشند، ترتيب اثر داده نمي ٧٥شده از سوي استان كه مالك 
فرآيند ارزيابي آثار، كلية گزارشھاي واصله از پژوھشگاه به منظور افزايش روايي و اعتبار   ٦-٧

ھاي تخصصي كه بر اساس رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوھي و  استان ھا را در كميته
شود، بررسي و ارزيابي  باحضور اساتيد و كارشناسان خبرة وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي

گزارش اقدام ) نويسندگان(از نويسنده )  به تشخيص ھيئت داوران(نمايد، و در صورت لزوم  مي
ضوابط ارائة (شود، گزارش خود را به طور شفاھي در حضور داوران ارائه كند  پژوھي خواسته مي

  ). حضوري و داوري اين فرايند ،  متعاقباً به اطالع خواھد رسيد
                                                 

ھـای  دبيرخانه معلم پژوھنده استان ، ھمه تالش خود معطوف نماید تا حتی االمکان گزارشھای اقدام پژوھی برتر در دوره - ١
  .و دروس مختلف توزیع شده باشد تحصيلی



 ٦

  
شوند، به  الزم است گزارشھاي اقدام پژوھي منتخب استان كه به پژوھشگاه ارسال مي ٧-٧

عزيز زايل   گردد تا حقي از معلمان پژوھندة صورت تايپ شده باشد و مستندات مربوطه ضميمه 
  . نگردد

، مشروط بر اینکه مؤلف تواند بصورت فردي و گروھي انجام شود  گزارش اقدام پژوھي مي  ٨-٧
  . یا مجری اصلی ذکر گردد اول
ھاي گذشته، به شرطي كه گزارش  شركت معلمان پژوھندة برتر كشوري و استاني دوره -٩-٧

  . اقدام پژوھي ايشان تكراري نباشد ، بالمانع است
  
  زمانبندي اجراي برنامه. ٨
از طريق ھاي اقدام پژوھي خود را  معلمان پژوھنده و ساير ھمكاران فرھنگي عالقمند، گزارش. ١-٨

مديران محترم مدارس و واحدھاي آموزشي، به دبيرخانه معلم پژوھنده ادارات آموزش و پرورش 
  .شھرستان ارسال نمايند/ منطقه 

شھرستانھا، بررسي و ارزيابي شده،  نتايج و نفرات برتر / ھاي واصله به ادارات مناطق  گزارش.٢-٨
  . .به استان معرفي شوند

طبق فرآیند ارزشيابی ژوھي واصله به دبيرخانه معلم پژوھنده استان، ھاي اقدام پ گزارش. ٣-٨
  . به پژوھشگاه معرفي شوند ١٣٨٩تا پانزدھم مھر و نتايج  بررسي شده،

ھاي واصله، برگزاري جلسات ارائه  نسبت به ارزيابي گزارش ١٣٨٩آبان  اواخرپژوھشگاه تا . ٤-٨
  .كرد شفاھي و حضوري و معرفي آثار برتر اقدام خواھد

  .ھاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق، ترتيب اثر داده نخواھد شد بديھي است به گزارش -٥-٨
، طي مراسمي مورد تقدير مقام وزارت قرار  ١٣٨٩نفرات برتر كشوري در ھفته پژوھش سال  -٦-٨

  .خواھند گرفت و آثار برتر در گردھمايي سراسري معلمان پژوھنده برتر كشور ارائه خواھد شد
  ھزينه اجراي برنامه. ٩ 

، با تصويب شوراي و منطقه ھاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوھنده در سطح استان كليه ھزينه
  .شود تحقيقات استان، از محل بودجه سازمان آموزش و پرورش استان، تأمين و  پرداخت مي

  
 ھاي اقدام پژوھي  زمينه

  
،بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط ) ژوھندهمعلم پ برنامة (ھدف اساسي  اقدام پژوھي 

پژوھي براي  و از نتايج اقدام) ھاي آموزش و پرورش كالس درس، مدرسه، ادارات و سازمان(است   كار و فعاليت
در اقدام پژوھي، معلم پژوھنده، پژوھش خود را . شود ھاي معين استفاده مي حل مسائل خاص در موقعيت

معلمان و فرھنگيان . برد آورد و از نتايج آن در بھبود شرايط كاري خود بھره مي لة اجرا درميشخصاً به مرح
ھاي اقدام پژوھي در  برخي از مھمترين زمينه. گيري از اين روش به پژوھش بپردازند توانند با بھره مند مي عالقه
 :م به شرح زير مي باشندسيزدھ برنامه

 
  

سنجش واندازه گيری، فناوری اطالعات ،   روشھای تدرسی ،(یادگيری  –مسائل مربوط به فرایند یاددھی  -
  ... خالقيت ، گروه بندی و 

 مسائل مربوط به فرایند شناسایی ،اصالح و بھبود مشکالت عاطفی و رفتاری دانش آموزان  -
 موضوعات مربوط به با نشاط سازی مدارس و کالس ھای درس ، تحقق مدرسه زندگی  -
ارتقاء مشارکت اوليا : مواردی از قبيل) بررسی مسائل و راه حل ھا (مدیریت مدارس  موضوعات مروبط به -

دانش آموزان در اداره امور مدرسه ، بھبود فرایندھای مدیریت مدرسه ، ارزشيابی عملکرد دبيران ، 
 . روشھای بھبود نظارت بر فعاليت ھای آنان ، ارتقاء جو مدرسه 

ھا  آموزش و پرورش استان یھا در ادارات مناطق و سازمان یریتیای مدموضوعات مربوط به بھبود فرآیندھ -
نظارت بر  بھبود  فرآیند بھره وری ، بھبود فرآیند تصميم گيری ، بھبود فرایند برنامه ریزی ،: مواردی نظير (

ت تکریم ارباب رجوع،  مدیری عملکردھا ، مدیریت مشارکتی ، ارزشيابی عملکرد ، فرھنگ و جو سازمانی ،
ھا برای کارشناسان شاغل در ادارات  این موضوع(زمان ، کارآفرینی ، راھھای افزایش انگيزه ھمکاران 

ھا که مایلند در برنامه سيزدھم  شرکت نمایند  مناطق و شھرستانھا و سازمان آموزش و پرورش استان
 ) پيشنھاد می شود 

 سایر موضوعات انتخاب شده به ابتکار  فرھنگيان عزیز ، -
 

  



 ٧
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 نام احتمالي ارزياب سوم       در مقياس حداکثر                          نمره احتمالي ارزيابي سوم      

  تاييد کارشناس        نام ارزياب اول       در مقياس حداکثر                            نمره ارزيابي اول                   

 تحقيقات استان          نام ارزياب دوم           در مقياس حداکثر                            نمره ارزيابي دوم                
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 نام احتمالي ارزياب سوم         در مقياس حداکثر                  نمره احتمالي ارزيابي سوم       

  

 
 
 

عکس 
  مولف اول
  الصاف شود



 ٨

  
  تعالي باسمه

  وزارت آموزش و پرورش

  پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 *)٢(شماره  نمون برگ 

 
   ٨٨ -٨٩علم پژوھنده، در سال تحصيلي گزارشھای اقدام پژوھی سيزدھمين برنامه متعداد كل 

 .....................در استان 
  

تعداد كل 
گزارشھای 

اقدام 
  پژوھی

تعداد 
گزارشھای 

اقدام پژوھی 
که مولف اول 
  آن زن است 

تعداد 
گزارشھای 

اقدام 
پژوھی که 
مولف اول 

 مرد آن
  است

گزارشھای 
دوره 
  ابتدايي

گزارشھای 
دوره 

  راھنمايي

گزارشھای 
دوره  
  متوسطه

گزارشھای 
مراكز 
تربيت 
  معلم 

گزارشھای 
ھمكاران 
شاغل در 

اداره و 
  سازمان

سایر 
   موارد

                  

  
 *)٣(شماره  نمون برگ 

 
معلم  مرکزیكه به دبيرخانه ................................. برتر استان  گزارشھای اقدام پژوھیتعداد 

 .ارسال گرديده است) پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش(پژوھنده 
  

تعداد 
گزارشھای 

اقدام 
پژوھی 

ارسالی به 
دبيرخانه 
  مرکزی

تعداد 
گزارشھای 

اقدام پژوھی 
که مولف اول 
  آن زن است 

تعداد 
گزارشھای 

اقدام 
پژوھی که 
مولف اول 

 مردآن 
  است

گزارشھای 
دوره 
  ابتدايي

گزارشھای 
دوره 

  راھنمايي

زارشھای گ
دوره  
  متوسطه

گزارشھای 
مراكز 
تربيت 
  معلم 

گزارشھای 
ھمكاران 
شاغل در 

اداره و 
  سازمان

سایر 
  موارد
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  منحصراً توسط كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان، تكميل و ارسال  نمون برگ اين دو ،
 . دشو

 ایيد کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش ت
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 سازمان آموزش و پرورش استان
 

 
 

شھرستان/ اداره آموزش و پرورش منطقه   
 نمون برگ شماره 
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  :پست سازمانی 
  

  : رشته تحصيلی 
  

  : آخرین مدرک تحصيلی 
  

   :دوره تحصيلی 
  

  :لی سمت فع
  

 :شماره پرسنلی 
 
  

 سال تحصيلی
١٣٨٨ – ٨٩  

 
 
 
 

:عنوان اقدام پژوھی   



 ١٠

 
  

 باسمه تعالي
  

  پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش                    وزارت آموزش و پرورش
  

  اقدام پژوھي  ارزشيابي گزارش نمون برگ
  

  : نام و نام خانوادگی                      استان                   : ش اقدام پژوھیرگزاكد  
  

جنبه 
  ارزشيابی

  مالک  یفرد
  ھا گزینه

 خيلی زیاد  امتياز  ضریب
      ٥      

  زیاد
٤  

  متوسط
٣  

  کم
٢  

خيلی 
  ١کم 

عنوان اقدام 
  پژوھی

از طریـــق اقـــدام پژوھـــی قابـــل مطالعـــه و   ١

  بررسی است 
          ٢    

    ١            روشن و قابل فھم است   ٢
ای اقدام پژوه مرتبط  موضوع با مسائل حرفه  ٣

  است
          ٢    

وصــــــــــيف و ت
تشــــــــــخيص 
ــدام  ــاله اق مس

  پژوھی

وشــواھد کــافی مســتدات  مســاله براســاس  ٤

  بيان شده است
          ٣    

    ٢            وضوح بيان شده است  اھداف به  ٥

 ،گردآوری 
 ھا تحليل داده
  و اطالعات

ھــا  معتبــر بــرای گــردآوری داده ھــای از روش  ٦

  استفاده شده است
          ٢    

ــرتبط اســتف  ٧ ــابع پژوھشــی م اده شــده از من

  است
          ٣    

عوامــل مــوثر در ایجــاد مســأله بــه درســتی   ٨

   شناسایی شده است 
          ٢    

ھا و نتيجه گيـری اطالعـات از  جمع آوری داده  ٩

   چارچوب منطقی برخوردار است
          ٢    

  راه حل ھای
  پيشنھادی

راه حل ھای پيشنھادی با موضـوع و اھـداف   ١٠

  تناسب دارند اقدام پژوھی
          ٣    

از مشارکت و نقادی ھمکاران استفاده شده   ١١

  است 
          ١    

مبتنی بر اطالعـات و پيشنھادی راه حل ھای   ١٢

  مطالعات کافی ھستند
          ٢    

ــه   ١٣ ــدیع و مبتکران ــای پيشــنھادی ب ــل ھ راه ح

   است 
          ٢    

  راجا

بـه روشـنی بيـان با ذکر جزئيـات  فرایند اجرا   ١٤

  شده است 
          ٢    

با نظارت کـافی ھمـراه بـوده  راه حل اجرای   ١٥

  است
          ٢    

تغييرات مـورد نظـر در فراینـد اجـرا مشـخص   ١٦

  شده است
          ٢    

  نتایج
مــدارک بــرای تایيــد روش و نتــایج کــافی و   ١٧

   معتبر است 
          ٢    

  



 ١١

 
 
 

  
جنبه 

  مالک ردیف  ارزشيابی
  ھا گزینه

 خيلی زیاد  امتياز  ضریب
      ٥      

  دزیا
٤  

  متوسط
٣  

  کم
٢  

خيلی 
  ١کم 

  گزارش 
  یاقدام پژوھ

  

فصـل بنـدی (تنظيم گزارش از شيوه درست   ١٨

   برخوردار است ) ارجاعات و منابع –
          ١    

رعایــــت شــــده و عــــاری از  آئــــين نگــــارش  ١٩

  است  تایپی اشتباھات 
          ١    

می تواند بـه عنـوان سـند مفيـد آموزشـی و   ٢٠

معلمــان یــا ســایر  پرورشــی، مــورد اســتفاده

  کارکنان آموزش و پرورش قرار گيرد 

          ٣    

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

ھاي عملي خود را جھت بازخورد به مجري محترم و در  لطفاً توصيه: استاد گرامي 
  : بفرمایيدنتيجه بھبود كيفيت گزارش در كادر زير مرقوم 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                         
  معلم پژوھنده مرکزیدبيرخانه برنامه  –تشكر با 

  
  

  

  
عنوان  باگزارش نھايي اقدام پژوھي ....... ..................................................اينجانب 

ه و را با دقت  مطالع..................... ......................................................................
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