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  :مقدمه 

ني پژوهش و ارزشيابي به عنوان يكي كشور ما با تصويب سند ملي تحول بنيادين و پيش بي و تربيتتعليم  نظام در 
به  سند اين . دراست بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفتهنقش و اهميت پژوهش از زير نظامهاي اصلي اين سند 

سازمان پژوهش و  در اين راستابي ترديد  ريزي و اقدام بر اساس پژوهش تاكيد شده است.صراحت بر ضرورت برنامه
متولي امر پژوهش  هايمطالعات آموزش و پرورش به عنوان اصلي ترين نهادپژوهشگاه ين درسي و همچن ريزيبرنامه

هاي پژوهشي و گسترش فرهنگ اي را در توسعه فعاليتنقش فعال و ويژه رسمي كشور و تربيتدر نظام تعليم 
  .دارندعهده در بين خانواده گسترده فرهنگي و به ويژه معلمان برپژوهش 

تعليم و  سياست گذارانبوده است كه همواره از سوي  يمهمنوپا و نده از جمله دستاوردهاي معلم پژوه برنامه 
مورد توجه و حمايت  انمعلم ، مديران وهااستانشوراي تحقيقات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ، تربيت

اقدام هاي در دوره هاآنو شركت گسترده  اين برنامهروند صعودي مشاركت معلمان در  است. عملي قرار گرفته
در مجموعه پژوهش  روزافزون به اهميت تفكر و عمل مبتني براقبال  و ها افزايش كيفيت طرح آن و به تبع پژوهي

هاي ريزيبرنامه بر اساس جايگاه موثر اين برنامه و اثربخشي پژوهش در .رش گواه اين مدعاستآموزش و پرو
ومجهز نمودن  معلمان ساختاريو ، اجراييهاي فكري بنيان تقويت ،شارتقاي كيفيت نظام آموزش و پرور آموزشي،

كالس  يتدر جهت بهبود وضعآنان  يهاشهيو اندگيري از تجارب همچنين بهره و دانش توليد ،به بينش علمي هاآن
  .يابدمياجراي مطلوب اين فعاليت پژوهشي بيش از پيش اهميت  ،هابخشدرس و ساير 

ي، نسبت به پژوهشهاي از شيوه گيريبهرهاز طريق كند تا آنان معلمان كمك مي به »پژوهنده معلم«برنامه  اجراي 
دقت و حساسيت  ،در كالس درسآموزش و يادگيري  در جهتنوين و موثر  هايروششناخت مسائل و ابداع 

تبط با آموزش و پرورش هاي گوناگون و مردر عرصه و بهتر تحليل نمودهشرايط موجود را  ،بيشتري از خود نشان داده
اجراي  نامهشيوه« بدين وسيلهوظايف محوله،  بر اين اساس و با توجه .نمايندو عمل  اظهارنظربا پشتوانه علمي 

حوزه  هايو سازمانها مشاركت فعال معاونتاجراي دقيق و هماهنگ و بمنظور »معلم پژوهنده برنامه هفدهمين
، ت آموزش و پرورش مناطقاهاي پژوهشي اداركميته ،هااستانو پرورش  آموزش ادارات كل تحقيقات ، شورايديستا

  گردد. مي آموزشي سراسر كشور به شرح زير ابالغ هايگروهو  هاشهرستان
  

  اهداف:
در راستاي تحقق بخشي از اهداف سند  آموزش و پرورش همكارانگسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و  -1

  تحول بنيادين آموزش و پرورش 
و  يحل مسايل آموزشرفع نيازها و در معلمان  هايخالقيتو لقوه استعدادهاي باشكوفايي  فراهم كردن زمينه -2

 يپرورش
و پرورش از طريق درگير  آموزش و ساير همكاران معلمان بازآموزيامكان مهارت و  ،م ساختن زمينهفراه -3

 »پژوهش در عمل«نان با نمودن آ
 ناپذيرانعطافو تدابير خشك و  هاروشقيد و بند فرآيند توليد دانش از  آزادسازي -4
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 آموزش و پرورش متصديان استفادههاي مفيد معلمان براي مستندسازي تجربه -5
 مداوم نظام آموزش و پرورش  يبازسازمشاركت فعال در امر تغيير و  -6
  هاآنو رفتارهاي تربيتي و نتايج  هانظريهارتباط دادن ميان  -7
 ران در بهبود جريان ياددهي و يادگيري توسعه همكاري ميان فراگي -8

  
  :زمينه

كالس درس،  ، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط كار و فعاليت، بررسي(اقدام پژوهي (برنامةهدف اساسي 
هاي معين استفاده براي حل مسائل خاص در موقعيت اقدام پژوهياز نتايج  .استادارات آموزش و پرورش مدرسه، و 

مند معلمان و فرهنگيان عالقه .به مرحلة اجرا شخصاً خود را ر اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهششود. دمي
اقدام پژوهي در مسائل مربوط  و هازمينه ترينمهمگيري از اين روش به پژوهش بپردازند. برخي از توانند با بهرهمي

  :استبه شرح زير  هفدهمبرنامه 
  و  يبندگروه ،خالقيت ،فناوري اطالعات ،تدريس هايروشيادگيري ( –به فرايند ياددهي  
 آموزاندانشو بهبود مشكالت عاطفي و رفتاري  ، اصالحشناسايي   
 تحقق مدرسه زندگي  ،درس هايكالسسازي مدارس و  بانشاط 
  ه امور در ادار آموزاندانشمواردي از قبيل: ارتقاء مشاركت اوليا  ها)حلراهمديريت مدارس (بررسي مسائل و

 هايفعاليتبهبود نظارت بر  هايروش ،عملكرد دبيران يابي، ارزشبهبود فرايندهاي مديريت مدرسه ،مدرسه
 ارتقاء جو مدرسه  ،آنان

  نظير  )يمناطق (موارد و اداراتها آموزش و پرورش استاندر ادارات كل  فرآيندهاي مديريتيبهبود
فرهنگ و جو  ،ارزشيابي عملكرد ،مديريت مشاركتي ،ر عملكردهانظارت ب،ريزيبرنامه ،يريگميتصم ،يوربهره

  همكاران افزايش انگيزه  هايراه ،كارآفريني ،زمان تيريمد ،رجوعاربابتكريم ،سازماني
  انيو فرهنگانتخاب معلمان  و به ابتكار شدهانتخابساير موضوعات   

 
  :ياجراي تشكيالت

  ):پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در قرمست(مركزي برنامه معلم پژوهنده دبيرخانه  - 1
پرورش در وزارت آموزش و اجراي برنامه در  و كنترلنظارت  ،يگذاراستي، سريزيمسئوليت برنامهدبيرخانه  نيا 

  :استبه شرح ذيل  ه داشته و اهم وظايف آنعهد را بهسطح كشور 
  نامه برنامه معلم پژوهنده تهيه و تدوين شيوه -
 و هاشوراي تحقيقات استانمناسب به  رسانيو اطالعبه ادارات كل آموزش و پرورش كشور  نامهشيوهابالغ  -

 ستادي واحدهاي
  و ساير واحدهاي مجري آموزش و پرورش توسط ادارات كل نامهشيوهبهينه  نظارت بر اجراي -
  نامهشيوهمفاد ها طبق استان هايفعاليتاز  يابيو ارز هاگزارش دريافت -
  .م بانك اطالعاتي معلمان پژوهندهتهيه و تنظي -
  .پي گيري تشويق و قدرداني از معلمان پژوهنده برتر -
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 برتر كشور در قالب تك نگاشت  هايگزارشمستندسازي  -
 ها و جلسات در مواقع مقتضي تشكيل نشست -

  
  :دبيرخانه معلم پژوهنده در استان -2

 بررا  در استانبرنامه معلم پژوهنده  هفدهميننظارت و ارزشيابي از اجراي  ،مديريت مسؤوليتاين دبيرخانه 
  دارد. عهده

   :1اعضاي دبيرخانه 1- 2
  رييس)( استانمدير كل  -2-1-1
  )مقامقائمپژوهشي (معاون  - 2-1-2

 به آموزش متوسطه / آموزش ابتدايي/يبانيو پشتمديريت  توسعه پرورشي و تربيت بدني//  انمعاونيكي از  -1-3- 2 
  .مديركلانتخاب 

  )(دبير تحقيقمدير گروه  -1-4- 2 
  و ارزيابان اقدام پژوهي استان ، اساتيدصصي شوراي تحقيقات استانتخ ونيكمساعضاي  -5- 1- 2

 تأييدتحقيقات و  گروهرييس ود دارد به پيشنهاد تخصصي وج كمسيونتعدد يي كه هااستان : در)1( تبصره
  نفر) انتخاب خواهند شد. 5 مذكور (حداكثر هايكمسيونبين اعضاي  ، ازمدير كل اداره

 متوسطه و عمومي هايگروهمسئول  انكارشناس -6- 1- 2

  ن تحقيقاتي يا يكي از رابطا سرگروه پژوهش دوره متوسطه-7- 1- 2
  رشناس تحقيقات استان كا- 8- 1- 2
 ايهسالاقدام پژوهي در سطح كشور يا استان در  ن اقدام پژوهي يا يكي از برگزيدگاننماينده مدرسا -9- 1- 2

  و تصويب معاون پژوهشي تهيكم ريدبقبل به پيشنهاد 
  . شودميادر صابالغ  سال كيتوسط مديركل به مدت اعضاي دبيرخانه : براي )2( تبصره

   :شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده استان 2-2
  رييس دبيرخانه تأييدر مواقع مقتضي به تشخيص دبير و تشكيل جلسات د -1- 2- 2
  مناسب به مناطق آموزشي رسانياطالعبرنامه معلم پژوهنده و  هفدهميناجراي  نامههشيوابالغ -2- 2- 2
  ادارات مناطق  توسط نامهشيوهنظارت بر اجراي بهينه  -3- 2- 2
امه برن پژوهنده براي هماهنگي در اجراي مركزي معلم دبيرخانهاقدامات مقتضي به تشخيص  انجام -4- 2- 2

  )ها(از جمله برگزاري نشست
                                                 

اشاره به زمان تدوين شيوه نامه مرتبط بوده و در صورت  تغييردر ساختار و تشكيالت   عناوين پست ها و سمت ها ي  مورد ١ -  
  توانند جايگزين موارد قبلي شود.عناوين جديد مي،
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  نامه طبق شيوه هاآناز و ارزشيابي  از ادارات مناطق هاگردآوري گزارش -5- 2- 2
تكميل شدة ارزشيابي استاني نمون برگ تصوير هر دو نهايي منتخب به همراه  هايگزارشارسال  -6- 2- 2

   دبيرخانه مركزي بههر گزارش مربوط به 
 هايروشاستاني و ديگر  يهاشيهماريق از ط ني از معلمان پژوهنده برتر استانتشويق و قدردا -7- 2- 2

  مناسب. 
  اقدام پژوهي  آموزش توجيهي هايو اجراي دوره ينيبشيپ -8- 2- 2

  توضيح: 
پس از ارزشيابي  توانند از طريق كميتة پژوهشي گزارش اقدام پژوهي خود راهمكاران حوزة ستادي وزارت مي

  د. ل نماينته به دبيرخانه مركزي ارساتوسط دو نفر از اعضاي كمي
  :منطقه شهرستان/دبيرخانه معلم پژوهنده در ناحيه / تشكيل -  3
  :اعضاي دبيرخانه 1- 3
  (رييس) اداره / رئيس مدير -1- 1- 3
  )ابتدايي و متوسطهآموزشي (معاون  -2- 1- 3
  (دبير) رابط تحقيقات -3- 1- 3
 كار وو  ايحرفهو  فني، تحصيلي و متوسطه نظري ، راهنماييدبستانيآموزش  مسئولكارشناسان  -4- 1- 3

   دانش 
  هاي تحصيلي زشي دورهآمو هايگروه كارشناس -5- 1- 3
اقدام پژوهي  امر در باالتر كهيا  سانسيلفوقصيلي تحمدرك  با داشتنافراد متخصص  از يك نفر-1-6- 3 

  صص و تجربه باشد به انتخاب مدير اداره داراي تخ
  برگزيده كشوري يا استاني  پژوهنده معلم ن اقدام پژوهي يايكي از مدرسا -7- 1- 3

  . شودميابالغ صادر به مدت يك سال اعضاي دبيرخانه از طرف مدير اداره  : براي)3(تبصره 
   :شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده / شهرستان / ناحيه / منطقه -  3-2
  رييس دبيرخانه  تأييددبير و تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص  -1- 2- 3
  برنامة معلم پژوهنده   هفدهمينگيري در مورد چگونگي اجراي مناسب تصميم-2- 2- 3
  مناسب  رسانياطالعبرنامه معلم پژوهنده و  هفدهميناجراي  نامهشيوهابالغ  -2- 2- 3
  در برنامه   كنندگانشركتمشخصات  نمون برگو گردآوري نامه شيوهنظارت بر اجراي بهينه  -3- 2- 3
و هماهنگي در اجراي برنامه  رسانياطالعبراي  مات مقتضي حسب اعالم دبيرخانه استانيانجام اقدا -4- 2- 3

  )هانشست تشكيل (از جمله
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  هاي توجيهي در زمينه برنامه معلم پژوهنده آموزشي و نشست هايدورهها و برگزاري كارگاه -5- 2- 3
   نامهشيوهطبق  هانآاز  و ارزشيابي 2از واحدهاي آموزشي واداري گردآوري گزارش -6- 2- 3
  استاننهايي منتخب به همراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه  هايگزارشارسال  -7- 2- 3
  ناحيه/منطقه قدرداني از معلمان پژوهنده برتر توسط مدير شهرستان /  -2-8- 3 

  وظايف مدير مدرسه: - 4
كاركنان آموزشي و اداري آن به  انيرسو اطالعبرنامه معلم پژوهنده  هفدهميناجراي  نامهشيوهدريافت - 1- 4

  مدرسه
  نامهشيوهون چگونگي اجراي بهينه پيرام نظرتبادلوراي معلمان در اسرع وقت و طرح موضوع در ش - 2- 4
توسط همكاران داوطلب) به  شدهتكميل( كنندگانشركتثبت مشخصات  هايبرگنمون ارسال  - 3- 4

  دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه
  در مدرسه  در دست اجرامعلم پژوهنده  هايطرحنظارت بر اجراي همكاري و  - 4- 4
در دست  پژوهنده انمعلم هايطرحاجراي اع گزارش معلمان جهت استم يدر شوراجلسات  ينيبشيپ- 5- 4

  پيرامون آن نظرتبادلو بحث و اجرا در مدرسه 
 )ضرورت و امكان(در صورت  پژوهي هاي علمي در زمينه اقدامهاي آموزشي و نشستبرگزاري كارگاه -6- 4

  طقه تحت نظارت دبيرخانه معلم پژوهنده من
برنامه  طبق ،منطقه معلم پژوهنده و ارسال به دبيرخانه معلم پژوهنده هايطرحگردآوري گزارش  - 7- 4
  شدهنييتع

  .ربطذي يآموزشپروژه اقدام پژوهي هر يك از معلمان واحد  تأييديهتكميل نمون برگ  -8 - 4 

  :يف معلم پژوهندهوظا -5 
 دوره برنامه هفدهمينو شركت در جلسه شوراي معلمان در ارتباط با چگونگي اجراي  نامهشيوهمطالعه  - 1- 5

  معلم پژوهنده
  برنامه معلم پژوهنده  هفدهميندر  كنندگانشركت مشخصاتنمون برگ تكميل  - 2- 5
  به صورت فردي يا گروهياجراي طرح  - 3- 5
  شامل معلمان هم پايه، هم رشته، معلمان يك مدرسه و ... باشد ترجيحاً  به تناسب موضوع توانديمگروهي  اجراي :تبصره 

 در شورايه گزارش و ارائ مدير مدرسه يا معاون آموزشي جهت نظارتمدرسه  يتهمكاري با مدير - 4- 5
  معلمان به اقتضاي شرايط و مراحل اجراي طرح

                                                 
گردآوري گزارش هاي نهايي توسط دبيرخانه معلم پژوهنده استان يا منطقه صورت  در حوزه ادارات كل و مناطق آموزشي، اطالع رساني، ثبت مشخصات شركت كنندگان، نظارت بر اجراي طرحها و  ٢

  گيردمي
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طبق برنامه از مدير  تأييديهو كسب مدير مدرسه آن به  تهيه گزارش نهايي اجراي طرح و ارائه - 5- 5
  شدهتعيين

   :محترم پژوهنده الزم است به نكات زير توجه نمايند معلمان 
  اجرا شده باشد واحد آموزشي يا اداري مربوطه تأييدبا و  92-93تحصيلي  در سالمورد نظر طرح  

 دداري گرددخو اجراشدهقبل  هايسالي كه در هايطرحگزارش  از ارسال  

  ل نمايدتحوييك گزارش به دبيرخانه معلم پژوهنده هر فرد فقط  

  نزد خود نگهداري نمايند را اي از آننسخهمعلمان پژوهنده  ارسالي هايطرحبا توجه به عدم عودت  

 خودداري  اقدام پژوهي عنوانبه  طرح تحقيق در قالب ايو كتابخانهتوضيحي  هايگزارشارسال  از
  شود

 بوطه صورت گيرده آموزش و پرورش مرزارش از طريق ادارارسال گ   

 مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج شود مشخصات كامل  

 صفحه  20در  حداكثر االمكانيحت هاگزارشA4 افزارنرم و در قالب لوح فشرده وتنظيم  شدهپيتا 
  شود.ارائه 

 - ط معلم پژوهنده تنظيم گرددتوس 4نمون برگ شماره ضروري است كه طرح روي جلد گزارش طبق   
  

  :معلمان پژوهنده هايگزارشفرايند ارزشيابي  -6
  .گيردمياقدام پژوهي طبق كاربرگ دبيرخانه مركزي وزارت متبوع صورت  هايگزارشارزشيابي از  -1- 6
 . در ضمنبا موضوع اقدام پژوهي هم سنخ باشد المقدورحتيالزم است تا رشته تحصيلي ارزشيابان  -2- 6

  و ... دخيل باشند. ، مجري، همكاربه عنوان ناظر هاگزارش يدر اجراارزشيابان نبايد 
  .شودميهر گزارش توسط حداقل دو و حداكثر سه نفر ارزشيابي  -3- 6
نمره كل بود، ميانگين دو نمره، نمره نهايي  درصد 25 اگر اختالف بين نمره ارزيابي دو داور، كمتر از -4- 6

درصد كل نمره اختالف  25اگر بين دو نمره ارزيابي، بيش از . شودميتلقي  افتهيانيپاارزيابي خواهد بود و كار 
 ترندكينزدو ميانگين دو نمره ارزيابي كه به هم  شودميور سوم جهت ارزيابي ارجاع وجود داشت، گزارش به دا

  نمره نهايي خواهد بود.
طبق  گزارش برتر منطقه تلقي شده و ،ي را كسب كنندارزشياب نمره درصد 75هايي كه بيش از گزارش -5- 6

  . گردنديمارسال  جهت معرفي به استان نامهشيوه
اقدام پژوهي دريافت شده از سطح  هايگزارش ،برگ ارزيابي ضميمهنمون و  نامهشيوهاستان بر اساس  -6- 6

را دوباره ارزيابي  اندشده درصد امتياز 75كه واجد حداقل ها وزش و پرورش مناطق / شهرستانادارات آم



 
 
 
 
 
 

 ٨

عمل  الذكرفوق بندهايرش اقدام پژوهي، مطابق مفاد يابي هر گزاشسطح استان نيز براي ارز . درخواهد نمود
    شود. مي

گزارش برجسته استاني تلقي درصد نمره ارزشيابي را كسب كرده باشند،  75ي كه بيش از هايگزارش -7- 6
  آثار اقدام كند.  صاحبان تقدير ازتواند نسبت به و استان مي شده

در  شدهينيبشيپبر اساس حداكثر تعداد ( را 3*1برتر  هايگزارش، ارسالي استان از بين آثار -8- 6
مشروط بر اينكه آن  معرفي خواهد نمود دبيرخانه مركزي كميته داوران استان انتخاب و به رأيبه ) بخشنامه

ارسال شده از سوي  هايگزارشد (به نارزيابي را كسب كرده باشدرصد از كل نمره  75دست كم  هاگزارش
  شود).  درصد نمره را كسب نكرده باشند، ترتيب اثر داده نمي 75استان كه مالك 

بر اساس ( المقدورحتي هاي تخصصيرا در كميته هااستانواصله از  هايگزارش تماميدبيرخانه مركزي  -9- 6
هيئت به تشخيص لزوم ( در صورتو  و ارزيابي نموده ) بررسيدام پژوهيرشته تحصيلي و موضوع گزارش اق

 حضور شفاهي دربه طور  خود راگزارش  شود تاگزارش اقدام پژوهي خواسته مي داوران) از نويسنده/گان
  .داوران ارائه كند

به صورت شوند مي ارسالدبيرخانه مركزي اقدام پژوهي منتخب استان كه به  هايگزارشاست الزم - 10- 6
  به ضميمه مستندات مربوطه باشد.و  شدهتايپ

مشروط بر اينكه مؤلف اول يا  فردي و گروهي انجام شود به صورتند تواگزارش اقدام پژوهي مي - 11- 6
  گردد.  و ذكرمشخص مجري اصلي 

هي هاي گذشته، به شرطي كه گزارش اقدام پژوبرتر كشوري و استاني دوره پژوهندهشركت معلمان  - 12- 6
  بالمانع است.  ،ايشان تكراري نباشد

  

  :زمانبندي اجراي برنامه - 7
اقدام پژوهي خود را از طريق مديران  هايگزارشمعلمان پژوهنده و ساير همكاران فرهنگي عالقمند،  - 1- 7

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

نفرات برتر به استان  و ارزيابي شده، نتايج و ها، بررسي/ شهرستانواصله به ادارات مناطق هايگزارش - 2- 7
  ...معرفي شوند

                                                 
هاي تحصيلي و دبيرخانه معلم پژوهنده استان همه تالش خود را معطوف نمايد تا حتي االمكان توزيع گزارش هاي اقدام پژوهي برتر در  دوره * ٣

  دروس مختلف باشد. 
  



 
 
 
 
 
 

 ٩

و  بررسي شده ،طبق فرآيند ارزشيابياقدام پژوهي واصله به دبيرخانه معلم پژوهنده استان،  هايگزارش - 3- 7
  معرفي شوند. مركزي دبيرخانه به  1393م مهر سي اتا نتايج 

خواهد واصله و معرفي آثار برتر اقدام  هايگزارش نسبت به ارزيابي 1393اواخرآبان تا دبيرخانه مركزي  - 4- 7
  كرد.

  دريافتي خارج از زمانبندي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد. هايگزارشبه  - 5- 7
 هگرفت وزارت قرارعالي رد تقدير مقام مي موطي مراس ،1393نفرات برتر كشوري در هفته پژوهش سال  -6- 7

  ارائه خواهد شد. مراسم هفته پژوهشو آثار برتر در 

  :هزينه اجراي برنامه-8 
، با تصويب شوراي تحقيقات و منطقه هاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح استانهزينه تمامي 

  شود.مي پرداخت آموزش و پرورش، تأمين واداره كل از محل بودجه  استان و
  
  
  

 
 
  



 
 
 
 
 
 

 ١٠

  ................. كل آموزش و پرورش استان اداره 
 
 ....................... آموزش و پرورش منطقه 

 
  
  اقدام پژوهي هيدييتأ 

  
 ..........بدينوسيله تائيد مي شود سركار خانم/ جناب آقاي ..............................................

 
  ........................................................................خود را با عنوان.................................. اقدام پژوهي 92-93تحصيلي در طول سال  
 

  اجرا نموده اند. ...............................………………در 
 
 
  و نام خانوادگي مدير واحد آموزشي نام 

  
  رو مه امضاء 

  
 خيتار 



 
 
 
 
 
 

 ١١

  )1(نمون برگ شماره 
  

  موزشي:                 نام واحد آموزشي/اداري:آاداره كل آموزش و پرورش استان:                       نام منطقه 
  

  ..............................................................................................................................................عنوان اقدام پژوهي:
  

    ساير     اداري     تربيت معلم      متوسطه     راهنمايي     ؟ابتدايي  چه دوره تحصيلي مربوط مي شود هموضوع پژوهش ب
  

  پنجم          اول       دوم        سوم        چهارم   ؟تحصيلي مربوط مي شود پايهچه  هموضوع پژوهش ب
  

  نام و نام خانوادگي همكار/ان اقدام پژوهي :
  مشخصات مولف اول/مجري اصلي

  
  زن      مرد       سال تولد:               شماره پرسنلي:  نام و نام خانوادگي:                        جنسيت:

  
  دانشگاه محل اخذ مدرك تحصيلي:                      آخرين مدرك تحصيلي:                      رشته تحصيلي:        

  
  سابقه خدمت در آموزش و پرورش(به سال):            سمت فعلي:                  سابقه خدمت در سمت فعلي:      

  
   ساير     تربيت معلم      متوسطه    راهنمايي     ؟ابتدايي  تدريس مي كنيدچه دوره تحصيلي  در
  
  اول       دوم        سوم        چهارم        پنجم     ؟تدريس مي كنيدتحصيلي  پايهچه در

  تلفن تماس:نشاني كامل:                                                                                                            شماره 
                   

  :يرادامهر وامضاي رييس واحد آموزشي،                                                             :ولامضاي مولف ا
  ء:تكميل و امضا تاريخ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
    در مقياس حداکثر                           نام ارزياب اول             نمره ارزيابي اول       

          
  منطقه تاييد رابط پژوهشي                 نام ارزياب دوم     در مقياس حداکثر                         نمره ارزيابي دوم                

  
  ارزياب سومنام    داکثر                    ياس حدر مق             ارزيابي سوم      هنمر

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
          رزياب اولنام ا       در مقياس حداکثر                     نمره ارزيابي اول                

  
  تحقيقات استان تاييد مدير گروه                نام ارزياب دوم      در مقياس حداکثر                       نمره ارزيابي دوم               

 
  ارزياب سوم نام   ارزيابي سوم                  در مقياس حداکثر                     نمره

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  

      نام ارزياب اول     در مقياس حداکثر                     نمره ارزيابي اول                
  

  تاييد دبيرخانه مركزي معلم پژوهنده       نام ارزياب دوم         کثر                در مقياس حدا نمره ارزيابي دوم                  
  

 ارزياب سوم نام         در مقياس حداکثر                           ارزيابي سوم      نمره
                      

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 ١٢

  

  

  

    )2( شماره نمون برگ

  ................در استان  92 -93 در سال تحصيليعلم پژوهنده برنامه م هفدهميناقدام پژوهي  هايگزارشتعداد كل  

  اقدام پژوهي هاگزارشتعداد 

  (به تفكيك جنسيت)

  اقدام پژوهي هايگزارشتعداد 

  (به تفكيك فردي و گروهي)

  اقدام پژوهي  هايگزارش تعداد 

  تحصيلي) هايدورهبه تفكيك ( 

  

   تعداد 

   هايگزارش 

   مراكز 

  ت معلمتربي 

  

  تعداد

   هايگزارش

همكاران 

شاغل در 

  ادارات

  ساير

  موارد

  (تعداد)

  جمع 

  كل

       جمع   مرد  زن

  كل 

 جمع   گروهي  فردي

  

          جمع  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي

                    

  

    )3( شماره برگ نمون 

  )معلم پژوهنده مركزيبه دبيرخانه ..( ارسال شده ..........................برتر استان ..... اقدام پژوهي هايگزارشتعداد  

  اقدام پژوهي هاگزارشتعداد 

  (به تفكيك جنسيت)

  اقدام پژوهي هايگزارشتعداد 

  (به تفكيك فردي و گروهي)

  اقدام پژوهي  هايگزارش تعداد 

  تحصيلي) هايدورهبه تفكيك ( 

  

   تعداد 

   هايگزارش 

   مراكز 

  تربيت معلم 

  

  تعداد

   يهاگزارش

همكاران 

شاغل در 

  ادارات

  ساير

  موارد

  (تعداد)

  جمع 

  كل

       جمع   مرد  زن

  كل 

 جمع   گروهي  فردي

  

          جمع  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي

                    
  

__________________________________ 
 د. ميل و ارسال شوتكتحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان  گروه مديرراً توسط منحص ،نمون برگاين دو *

  :استانو پرورش  آموزش گروه تحقيقات اداره كل مدير نام و نام خانوادگي

  امضا و تاريخ تكميل:



 
 
 
 
 
 

 ١٣

 باسمه تعالي
 جمهوري اسالمي ايران

.........و پرورش استان آموزش اداره كل  
 

.........اداره آموزش و پرورش منطقه / شهرستان  
4نمون برگ شماره   

 
 
 
 
 

:اصلي مجريمولف اول/انوادگي نام و نام خ  
 

 نام و نام خانوادگي ساير همكاران اقدام پژوهي:
 

  :پست سازماني
  

    :رشته تحصيلي
  

    :آخرين مدرك تحصيلي
  

  :دوره تحصيلي
  

  :سمت فعلي
  

  :شماره پرسنلي
 

:عنوان اقدام پژوهي  



 
 
 
 
 
 

 ١٤

وزش و رپورش     وزارت آ
گاه  ش وزش و رپورش ژپو عات آ             طا

  ارزشيابي گزارش نمون برگ
  

       و نام خانوادگي: نام :استان :ش اقدام پژوهيرزاگ كد 
     
  :معاونت 

  

  مالك  رديف  جنبه ارزشيابي
  هاگزينه

  خيلي زياد  امتياز  ضريب
 5          

  زياد
4  

  متوسط
3  

  كم
2  

  1خيلي كم 

عنوان اقدام 
  پژوهي

    2            از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است   1
    1            فهم است  روشن و قابل  2
    2            اي اقدام پژوه مرتبط استموضوع با مسائل حرفه  3

 توصيف و تشــخيص
  اقدام پژوهي مساله

    3            كافي بيان شده استوشواهدمستدات  مساله براساس  4
    2            وضوح بيان شده است  اهداف به  5

 ،گردآوري
و  هاتحليل داده
  اطالعات

ها استفاده شده گردآوري دادهي عتبر برام هايروشاز  6
  است

          2    

    3            از منابع پژوهشي مرتبط استفاده شده است  7
شــده عوامل موثردر ايجاد مسأله به درستي شناســايي   8

   است 
          2    

ها و نتيجه گيري اطالعات از چــارچوب جمع آوري داده  9
   منطقي برخوردار است

          2    

  يهاحلراه 
  پيشنهادي

 ي پيشنهادي با موضوع و اهداف اقدام پژوهيهاحلراه   10
  تناسب دارند

          3    

    1            از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده است   11
مبتني بر اطالعــات و مطالعــات پيشنهادي ي هاحلراه   12

  كافي هستند
          2    

    2             ي پيشنهادي بديع و مبتكرانه است هاحلراه   13

    2            به روشني بيان شده است ذكر جزئيات  با فرايند اجرا  14  راجا
    2            نظارت كافي همراه بوده است با راه حلاجراي   15



 
 
 
 
 
 

 ١٥

  

  مالك  رديف  جنبه ارزشيابي
  هاگزينه

  خيلي زياد  امتياز  ضريب
 5          

  زياد
4  

  متوسط
3  

  كم
2  

  1خيلي كم 

  نتايج
رايند اجرا مشــخص شــده تغييرات مورد نظر در ف  16

  است
          2    

و معتبــر  ي، كــافمدارك براي تاييد روش و نتايج  17
  است  

          2    

  گزارش
  اقدام پژوهي

  

 –تنظيم گزارش از شــيوه درســت (فصــل بنــدي   18
 ارجاعات و منابع) برخوردار است  

          1    

تــايپي  رعايت شده وعاري از اشتباه آئين نگارش  19
  است  

          1    

مي تواند به عنوان سند مفيد آموزشي و پرورشي،   20
مورد استفاده معلمان يا ساير كاركنان آمــوزش و 

 پرورش قرار گيرد
          

3  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
  
  : فرماييد ، مرقومگزارشخود را جهت بازخورد به مجري ودر نتيجه بهبود كيفيت عملي هاي لطفاً توصيه :ارزشياب محترم 

 

  تشكر با 
  

  
  

  
... .................................................اينجانب ................................... گزارش نهايي اقدام پژوهي با عنوان ................................................

  سوال، جمعاً ............................. امتياز كسب كرده است.  .....و ارزشيابي نمودم. طرح مذكور از مجموع ................. مطالعه را با دقت
    :امضاء 

 :تكميل تاريخ


