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  :مقدمه 
 بيش از گذشته مورد توجه جدي قرار گرفتهنقش و اهميت پژوهش  كشور ما چندي است كه بيتنظام تعليم وتردر    

در سند ملي تحول بنيادين كه در هفته هاي اخير تصويب و ابالغ گرديد به صراحت بر ضـرورت برنامـه ريـزي و    . است
مطالعات آموزش و پرورش به عنوان اصلي تـرين نهـاد   پژوهشگاه در اين راستا .اقدام بر اساس پژوهش تاكيد شده است

اي را در توسعه فعاليتهاي پژوهشي و گسترش  نقش فعال و ويژه متولي امر پژوهش در نظام تعليم وتربيت رسمي كشور
  .عهده دارد در بين خانواده گسترده فرهنگي و به ويژه معلمان برفرهنگ پژوهش 

گذاران تعلـيم و  سياسـت بوده اسـت كـه همـواره از سـوي      يمهمنوپا و برنامه معلم پژوهنده از جمله دستاوردهاي       
مـورد توجـه و حمايـت     انمعلمـ  ها ، مـديران و  شوراي تحقيقات استانپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ، ، تربيت

پژوهـي و   هاي اقدام و شركت گسترده آنها در دوره رنامهاين بروند صعودي مشاركت معلمان در .است  عملي قرار گرفته
در مجموعـه آمـوزش و   روزافزون به اهميت تفكر و عمـل مبتنـي برپـژوهش    اقبال  و ها افزايش كيفيت طرح آن به تبع

 ارتقاي برنامه ريزي هاي آموزشي ، بر اساس جايگاه موثر اين برنامه و اثربخشي پژوهش در .گواه اين مدعاست  ،رشپرو
 ،ومجهز نمودن آنها به بينش علمي معلمان ساختاريهاي فكري،اجرايي و بنيان كيفيت نظام آموزش و پرورش ، تقويت

، ها  كالس درس و ساير بخش يتدر جهت بهبود وضعي آنان ها  انديشهو همچنين بهره گيري از تجارب و دانش  توليد
  .ابداجراي مطلوب اين فعاليت پژوهشي بيش از پيش اهميت مي ي

ي، نسبت پژوهشبهره گيري از شيوه هاي از طريق به معلمان كمك مي كند تا آنان  » پژوهنده معلم«اجراي برنامه     
دقت و حساسيت بيشتري در كالس درس آموزش و يادگيري  به شناخت مسائل و ابداع روش هاي نوين و موثر درجهت

با پشتوانه هاي گوناگون و مرتبط با آموزش و پرورش  در عرصه و دهكربهتر تحليل ، شرايط موجود را از خود نشان داده 

شـيوه نامـه اجـراي برنامـه     «وظـايف محولـه، بدينوسـيله     بر اين اساس و با توجـه .نمايندو عمل اظهار نظر علمي 
حـوزه  هـاي   سـازمان هـا و  مشـاركت فعـال معاونـت   دقيق و هماهنـگ و   اقدام منظور هب »معلم پژوهندهچهاردهمين 

 ،هاي پژوهشي ادارت آموزش و پرورش منـاطق  ها ، كميته آموزش و پرورش استان ادارات كل شوراي تحقيقاتدي،ستا
  . گردد مي ابالغ ذيلهاي آموزشي سراسر كشور به شرح  ها و گروه شهرستان

  

  :اهداف
  آموزش و پرورش همكارانگسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و  - 1
و  يحل مسايل آموزشرفع نيازها و در و معلمان هاي  و خالقيتلقوه استعدادهاي باشكوفايي  فراهم كردن زمينه - 2

 يپرورش

آموزش و پرورش از طريق  معلمان و ساير همكاران  امكان باز آموزي مهارت و  ،ارتقاء دانش  م ساختن زمينهفراه - 3
 »پژوهش در عمل«روش نان با نمودن آدرگير 

 هاو بند روش ها و تدابير خشك و انعطاف نا پذير در دانشگاه آزاد سازي فرآيند توليد دانش از قيد - 4
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 دست اندركاران آموزش و پرورش استفادهبراي و همكاران فرهنگي هاي مفيد معلمان  مستندسازي تجربه - 5

 مشاركت فعال در امر تغيير و باز سازي مداوم نظام آموزش و پرورش  - 6

 ارتباط دادن ميان تئوري هاو رفتارهاي تربيتي و نتايج آنها  - 7

و ساير همكاران در بهبود جريان ياددهي و يادگيري و معلمان ميان فراگيران و مشاركت توسعه همكاري  - 8
 شغلي مهارتو  فرهنگي در بهبود و ارتقا سطح دانش

  

  :هاي اقدام پژوهي  زمينه
بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط كار و  ،)پژوهندهمعلم  برنامة (اقدام پژوهي هدف اساسي 

پژوهي براي حل مسائل خاص در  از نتايج اقدام ) .ادارات آموزش و پرورشكالس درس، مدرسه، (است   فعاليت
و از  هدآور خود را شخصاً به مرحلة اجرا  در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش. شود هاي معين استفاده مي موقعيت

گيري از اين روش به  توانند با بهره مند مي معلمان و فرهنگيان عالقه. برد نتايج آن در بهبود شرايط كاري خود بهره مي
  :دبه شرح زير مي باش هاي اقدام پژوهي در برنامه چهاردهم برخي از مهمترين زمينه. پژوهش بپردازند

، سازيارزشيابي و استاندارگيري،  سنجش واندازه  هاي تدريس،روش(يادگيري  –مسائل مربوط به فرايند ياددهي  -
  )افزايش انگيزهفناوري اطالعات، خالقيت، 

  اصالح و بهبود مشكالت عاطفي و رفتاري دانش آموزان  مسائل مربوط به فرايند شناسايي، -
تحقق پرورش مهارتهاي زندگي، هاي درس،  بانشاط سازي مدارس و كالس(هاي پرورشي  فعاليتموضوعات مربوط به  -

 .سازي، بهداشت رواني و مشاوره تحصيلي، شغلي و تربيتي گروهي، بوميهاي  ، مشاركت در فعاليتمدرسه زندگي

ارتقاء مشاركت اوليا دانش آموزان : مواردي از قبيل) ها  بررسي مسائل و راه حل(موضوعات مربوط به مديريت مدارس  -
هاي بهبود نظارت بر  ارزشيابي عملكرد دبيران، روش بهبود فرايندهاي مديريت مدرسه، در اداره امور مدرسه،

 .مدرسه، احياي نقش تربيتي كاركنان مدرسه هاي آنان، ارتقاء جو يتفعال

مواردي نظير (وادارات مناطقها  آموزش و پرورش استاندر ادارات كل  فرآيندهاي مديريتيموضوعات مربوط به بهبود  -
نظارت بر عملكردها، مديريت مشاركتي، ارزشيابي عملكرد،   ريزي، برنامه و تصميم گيري وري، بهره هايفرآيندبهبود 

  همكاران تكريم ارباب رجوع،  مديريت زمان ، كارآفريني ، راههاي افزايش انگيزه  فرهنگ و جو سازماني ،
   .ب شده به ابتكار  و انتخاب معلمان وفرهنگيانساير موضوعات انتخا-

  
  :پژوهي اقدامهاي  ضوابط و شرايط ارسال گزارش

التدريس، قراردادي و  همكاران حقتمامي همكاران رسمي و پيماني اعم از آموزشي و اداري و نيز ساير  -
ي  شرط دارا بودن حداقل سه سال سابقه بهتوانند  نيز ميشاغل در مدارس دولتي و غيردولتي شركتي 

 .هاي اداري و دفتري در برنامه شركت نمايند پستتدريس و يا اشتغال در ساير 
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  .ل نمايدفقط يك گزارش به دبيرخانه معلم پژوهنده تحوي تواند هر شركت كننده مي -
از لذا  و با تأييد واحد آموزشي يا اداري مربوطه اجرا شده باشد 89- 90طرح مورد نظر در سال تحصيلي  -

 .شده خودداري گرددهايي كه در سالهاي قبل اجراء  ارسال گزارش طرح

  .پژوهي خودداري شود اقدام عنوانبه  طرح تحقيققالب  اي در هاي توضيحي وكتابخانه ارشگزاز ارسال  -
  .مشخصات كامل مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج شود -
 .با خط خوانا يا تايپ شده تنظيم و ارائه شود A4صفحه  40ها حتي االمكان در  گزارش -

اي از آن را نزد خود  شود كه معلمان پژوهنده نسخه طرح هاي ارسالي پيشنهاد مي با توجه به عدم عودت -
 .نگهداري نمايند

  .توسط معلم پژوهنده تنظيم گردد 4نمون برگ شماره ضروري است كه طرح روي جلد گزارش طبق  -

  
  :ي اجراي تشكيالت

  ):پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درمستقر(مركزي برنامه معلم پژوهنده دبيرخانه  -1
ر ب پرورش راو وزارت آموزش نظارت وكنترل اجراي برنامه در  ،ذاريگسياستريزي، مسئوليت برنامهاين دبيرخانه   

  :باشد به شرح ذيل مي اهم وظايف آن دارد كهه عهد
  نامه برنامه معلم پژوهنده  تهيه و تدوين شيوه -
 اطالع رساني مناسبوهاي ستادي وزارت  استانها و حوزهبه ادارات كل آموزش و پرورش كشور  ابالغ شيوه نامه -

 هاي ستادي وزارت و حوزهآموزش و پرورش  بهينه شيوه نامه توسط ادارات كل نظارت بر اجراي -

 هاي ستادي حوزه ها و نامه و ارزيابي از عملكرد استان پژوهي مطابق با شيوه اقدام ها گزارشو ارزيابي از  دريافت -

 تهيه و تنظيم بانك اطالعاتي معلمان پژوهنده در سطح كشور  -

 پي گيري تشويق و قدرداني از معلمان پژوهنده برتر در سطح كشور  -

 هاي برتر كشور در قالب تك نگاشت  مستندسازي گزارش -

 ها و جلسات در مواقع مقتضي  تشكيل نشست -

 

  هاي ستادي حوزهو دبيرخانه معلم پژوهنده در استان  -2
و  در استانبرنامه معلم پژوهنده  چهاردهمينوليت مديريت ، نظارت و ارزشيابي از اجراي اين دبيرخانه مسو

  .دارد  عهده  بررا هاي ستادي  حوزه

  در ادارات كل استانها اعضاي دبيرخانه 2-1
  )رييس(مدير كل اداره  - 2-1-1
  )قائم مقام(معاون پژوهشي -2-1-2
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به انتخاب  توسعه مديريت/ بيت بدنيپرورشي و تر  /آموزش و پرورش نظري و مهارتي / انمعاونيكي از  -1-3- 2      
  مديركل اداره

  ) دبير(استان و پژوهش گروه تحقيق  رييس -1-4- 2      
  ،اساتيد و ارزيابان اقدام پژوهي استانصصي شوراي تحقيقات استان اعضاي كميسيون تخ -1-5- 2

و  تحقيق و پژوهش ود دارد به پيشنهاد رييس گروهتعدد كميسيون تخصصي وجهايي كه  استاندر :)1( تبصره
  .انتخاب خواهند شد) نفر 5حداكثر (هاي مذكور  از بين اعضاي كميسيون تأييد مدير كل اداره

 متوسطه و عموميكارشناس مسئول گروه  -1-6- 2

  ن تحقيقاتي يا يكي از رابطا سرگروه پژوهش دوره متوسطه-1-7- 2
عناوين ،ساختار و تشكيالت مرتبط بوده و در صورت  تغييردر به زمان تدوين شيوه نامه اشاره   مورد ي  عناوين پست ها و سمت ها*      

  . توانند جايگزين موارد قبلي شود جديد مي
 

  رشناس تحقيقات استان كا- 1-8- 2
هاي  سالاقدام پژوهي در سطح كشور يا استان در  برگزيدگانن اقدام پژوهي يا يكي از نماينده مدرسا -1-9- 2

  و تصويب معاون پژوهشيقبل به پيشنهاد دبيركميته 
  . ادر مي شودص توسط مديركل اداره به مدت يكسالاعضاي دبيرخانه  ابالغ: ) 2(تبصره

  هاي ستادي و حوزهشرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده استان  2-2

  ر مواقع مقتضي به تشخيص دبير و تاييد رييس دبيرخانهتشكيل جلسات د -2-1- 2
و  برنامه معلم پژوهنده و اطالع رساني مناسب به مناطق آموزشي هاردهمينچاجراي شيوه نامه ابالغ -2-2- 2

  هاي هر معاونت در وزارت واحدهاي اداري حوزه
  هاي ستاد پژوهشي معاونتهاي  و كميتهادارات مناطق  توسطشيوه نامه نظارت بر اجراي بهينه  -2-3- 2
از (امه برن پژوهنده براي هماهنگي در اجراي مركزي معلم دبيرخانهاقدامات مقتضي به تشخيص  انجام -2-4- 2

  )ها  جمله برگزاري نشست
  نامه  طبق شيوه هاآناز ارزشيابي هاي هر معاونت در ستاد و  حوزهو  از ادارات مناطق ها گردآوري گزارش -2-5- 2
هر مربوط به تكميل شدة ارزشيابي نمون برگ تصوير هر دو هاي نهايي منتخب به همراه  ارسال گزارش -2-6- 2

   دبيرخانه مركزي بهگزارش 
از هاي پژوهشي ستاد  همكاران پژوهنده برتر كميته ،ني از معلمان پژوهنده برتر استانتشويق و قدردا -2-7- 2

  روشهاي مناسب  سايرو  ها نشست ،ها طريق همايش
  اقدام پژوهي  آموزش توجيهي هاي پيش بيني و اجراي دوره -2-8- 2

هاي پژوهشي معاونت و  هاي ستادي، اعضاي كميته عضاي دبيرخانه معلم پژوهنده در هر يك از حوزها :3تبصره

  .يا ساير افراد بنا بر نظر رئيس كميته پژوهشي معاونت خواهد بود
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  :منطقه  /شهرستان/تشكيل دبيرخانه معلم پژوهنده در ناحيه   -  3
  :اعضاي دبيرخانه  3-1
  )رييس(اداره مدير -1-1- 3
  معاون آموزشي -1-2- 3
  )دبير(رابط تحقيقات -1-3- 3
  هاي تحصيلي  مسووالن آموزشي دوره -1-4- 3
  هاي تحصيلي  زشي دورهن گروههاي آموووالمس  -1-5- 3
اقدام پژوهي داراي صيلي فوق ليسانس يا باالتركه درامرتحيك نفرازافراد متخصص باداشتن مدرك -6- 3-1 

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

  . ابالغ صادر مي شودبه مدت يك سال براي اعضاي دبيرخانه از طرف مدير اداره :)3(تبصره 
  : منطقه / ناحيه / شهرستان / شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده  - 2- 3
  دبير و تاييد رييس دبيرخانه تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص  -2-1- 3
  برنامة معلم پژوهنده   دهمينتصميم گيري در مورد چگونگي اجراي مناسب چهار-2-2- 3
  برنامه معلم پژوهنده و اطالع رساني مناسب  چهاردهميناجراي شيوه نامه ابالغ  -2-3- 3
  مشخصات شركت كنندگان در برنامه   نمون برگو گردآوري نامه  شيوهنظارت بر اجراي بهينه  -2-4- 3
از (براي اطالع رساني و هماهنگي در اجراي برنامه  انجام اقدامات مقتضي حسب اعالم دبيرخانه استاني -2-5- 3

  )ها  جمله  تشكيل نشست
  هاي توجيهي در زمينه برنامه معلم پژوهنده  آموزشي و نشست ها و دوره هاي برگزاري كارگاه -2-6- 3
  از آنها طبق شيوه نامه ارزشيابي و *از واحدهاي آموزشي واداري گردآوري گزارش -2-7- 3
  استانهاي نهايي منتخب به همراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه  ارسال گزارش -2-8- 3
  منطقه /ناحيه/ قدرداني از معلمان پژوهنده برتر توسط مدير شهرستان  -9- 3-2 

اطالع رساني، ثبت مشخصات شركت كنندگان، نظارت بر  ،و مناطق آموزشي حوزه ادارات كل در دواير اداري*
  گيرد توسط دبيرخانه معلم پژوهنده استان يا منطقه صورت ميهاي نهايي  ري گزارشاجراي طرحها و گردآو

  

  :وظايف مدير مدرسه -  4
  كاركنان آموزشي و اداري مدرسهآن به  اطالع رسانيبرنامه معلم پژوهنده و چهاردهميناجراي شيوه نامه دريافت - 4-1

  ون چگونگي اجراي بهينه شيوه نامهپيرام تبادل نظروراي معلمان در اسرع وقت و طرح موضوع در ش -2- 4
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به ) تكميل شده توسط همكاران داوطلب(هاي ثبت مشخصات شركت كنندگان نمون برگ ارسال  -3- 4
  دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه

  در مدرسه  در دست اجراهاي معلم پژوهنده  نظارت بر اجراي طرحهمكاري و  -4- 4
در دست پژوهنده  ان معلمهاي اجراي طرح اع گزارش جهت استمشوراي معلمان پيش بيني جلسات در-5- 4

  و بحث و تبادل نظر پيرامون آناجرا در مدرسه 
) ضرورت و امكان در صورت (پژوهي  هاي علمي در زمينه اقدام هاي آموزشي و نشست برگزاري كارگاه -6- 4

  طقه تحت نظارت دبيرخانه معلم پژوهنده من
  برنامه تعيين شده طبق منطقه معلم پژوهنده و ارسال به دبيرخانه معلم پژوهندههاي  گردآوري گزارش طرح -7- 4

  

  :معلمان و همكاران پژوهندهوظايف  -5
چگونگي اجراي  مربوط بهو شركت در جلسه توسط معلمان و همكاران فرهنگي شيوه نامه مطالعه  -1- 5

  معلم پژوهنده چهاردهمين دوره برنامه
  برنامه معلم پژوهنده  چهاردهمينشركت كنندگان در  مشخصاتنمون برگ تكميل  -2- 5
  به صورت فردي يا گروهياجراي طرح  -3- 5
  )باشد... شامل معلمان هم پايه، هم رشته، معلمان يك مدرسه و ترجيحا  به تناسب موضوع تواند مياجراي گروهي (*

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

  مدير مدرسه طبق برنامه تعيين شدهتهيه گزارش نهايي اجراي طرح و ارائه آن به  -5- 5
رش هاي پژوهشي معاونت مربوطه اقدام به تهيه گزا هاي ستادي با هماهنگي كميته همكاران حوزه -6- 5

  .نمايند مي
  

  :پژوهنده و همكاران هاي معلمان  فرايند ارزشيابي گزارش- 6
  .ارزشيابي از گزارش هاي اقدام پژوهي طبق كاربرگ دبيرخانه مركزي وزارت متبوع صورت مي گيرد -1- 6
ارزيابان درضمن .الزم است تا رشته تحصيلي ارزشيابان حتي المقدور با موضوع اقدام پژوهي هم سنخ باشد -2- 6

  .دخيل باشند... نبايد دراجراي گزارش هابه عنوان ناظر،مجري،همكار و 
  .گردد دو نفر ارزشيابي و ميانگين نمره دو ارزياب به عنوان نمره نهايي محسوب ميهر گزارش توسط  -3- 6
گزارش برتر نمره ارزشيابي را كسب كنند، درصد  75بيش از ميانگين دو ارزيابي آنها هايي كه  گزارش -4- 6

  . گردند ارسال مي جهت معرفي به استاننامه  شيوهطبق  منطقه تلقي شده و
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برگ ارزيابي ضميمه ، گزارش هاي نمون و  نامه شيوهبراساس هاي پژوهشي حوزه ستادي  و كميتهاستان  -5- 6
كه واجد ها  شهرستان/ وزش و پرورش مناطق ادارات آمواحدهاي اداري و اقدام پژوهي دريافت شده از سطح 

رش اقدام يابي هر گزاشدر سطح استان نيز براي ارز.را دوباره ارزيابي خواهد نمود اند درصد امتياز شده 75حداقل 
    . شود عمل ميپژوهي، مطابق مفاد بند هاي فوق الذكر 

 گزارش برجسته استاني تلقي شدهدرصد نمره ارزشيابي را كسب كرده باشند،  75گزارش هايي كه بيش از  -6- 6
  . تواند نسبت به تقدير از  صاحبان آثار اقدام كند و استان مي

بر اساس حداكثر ( برتر را  *هاي گزارش، ارسالي از بين آثارهاي پژوهشي حوزه ستادي  و كميتهاستان  -7- 6
معرفي خواهد  دبيرخانه مركزي ه راي كميته داوران استان انتخاب و بهب) تعداد پيش بيني شده در بخشنامه

به گزارشهاي (د ندرصد از كل نمره ارزيابي را كسب كرده باش 75دست كم ها مشروط بر اينكه آن گزارش  نمود
  ).  شود درصد نمره را كسب نكرده باشند، ترتيب اثر داده نمي 75ارسال شده كه مالك 

هاي  را در كميتههاي پژوهشي ستاد  و كميتهها  ستانهاي واصله از ا گزارش تماميدبيرخانه مركزي  -8- 6
و  بررسي و ارزيابي نموده)بر اساس رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوهي ( حتي المقدور تخصصي

را گزارش خود شود تا ميگزارش اقدام پژوهي خواسته  گان/از نويسنده) هيئت داورانبه تشخيص (درصورت لزوم
  .داوران ارائه كندشفاهي درحضوربه طور 

دبيرخانه مركزي كه به هاي پژوهشي ستاد و استان  كميتههاي اقدام پژوهي منتخب  است گزارشالزم -9- 6
  .به ضميمه مستندات مربوطه باشدو به صورت تايپ شده شوند  مي ارسال

مشروط بر اينكه مؤلف اول يا مجري  فردي و گروهي انجام شودند بصورت توا گزارش اقدام پژوهي مي - 10- 6
  . ذكر گرددمشخص واصلي 

هاي گذشته، به شرطي كه گزارش اقدام پژوهي  شركت معلمان پژوهندة برتر كشوري و استاني دوره - 11- 6
  . ايشان تكراري نباشد ، بالمانع است

زيده استاني شده اند،چنانچه در چهاردهمين برنامه همكاراني كه در دوازدهمين و سيزدهمين برنامه برگ:تبصره 
درصد بيشتر باشد تا بتوانند بعنوان  20قبل شركت كنند الزم است كه نمره ارزشيابي آنان نسبت به دو دوره 

  .قابل ذكر است كه موارد فوق در مرحله كشوري اعمال مي گردد. منتخب استاني حائز رتبه گردند 
ي پژوهشي معاونت مربوط  پژوهي همكاران حوزه ستادي با نظارت كميته هاي اقدام ارزشيابي از گزارش - 12- 7

  .پذيرد انجام مي

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

  . تحصيلي و دروس مختلف باشد
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  :زمانبندي اجراي برنامه - 7
هاي اقدام پژوهي خود را از طريق مديران  معلمان پژوهنده و ساير همكاران فرهنگي عالقمند، گزارش-1- 7

به دبيرخانه معلم پژوهنده ادارات  31/3/1390تاريخ  حداكثر تا، و اداري محترم مدارس و واحدهاي آموزشي
  .هاي پژوهشي معاونت مربوطه ارسال نمايند ي وزارت به كميته و حوزهشهرستان / آموزش و پرورش منطقه 

حداكثر تا هاي پژوهشي حوزه ستادي وزارت  ها و كميته شهرستان/ هاي واصله به ادارات مناطق گزارش-2- 7
  . .نفرات برتر معرفي شوندو ارزيابي شده، نتايج و بررسي 15/4/90تاريخ 

طبق فرآيند ، ها استانهاي ستادي و  حوزههاي اقدام پژوهي واصله به دبيرخانه معلم پژوهنده  گزارش-3- 7
  . معرفي شونددبيرخانه مركزي به  1390تا پانزدهم مهر و نتايج  بررسي شده ،ارزشيابي

  .خواهد كردي واصله و معرفي آثار برتر اقدام ها گزارش نسبت به ارزيابي 1390آباناواخرتا دبيرخانه مركزي -4- 7
  .هاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شد به گزارش -5- 7
و آثار  هگرفت مي مورد تقدير مقام وزارت قرار، طي مراس 1390نفرات برتر كشوري در هفته پژوهش سال  -6- 7

  .ارائه خواهد شد فته پژوهشمراسم هبرتر در 
  

  :هزينه اجراي برنامه- 8 
مناطق آموزش و و  ها استان ،هاي ستادي حوزههاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح  هزينهتمامي   

آموزش و اداره كل از محل بودجه شوراي تحقيقات استان وهاي پژوهشي وزارت و  كميته، با تصويب پرورش
  .شود تأمين و پرداخت ميهاي پژوهشي ستاد  پرورش استان و كميته
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  )1نمون برگ شماره (
  :ي ستاد پژوهشي حوزه  كميته-
  :اداري/نام واحد آموزشي:                 موزشيآنام منطقه :                       اداره كل آموزش و پرورش استان-

  .............................................................................:نام واحد اداري......................................................................................................:عنوان اقدام پژوهي

    ساير     اداري  تربيت معلم    متوسطه   راهنمايي   ابتدايي؟چه دوره تحصيلي مربوط مي شود هژوهش بموضوع پ

     پنجم     چهارم      سوم     دوم      ؟اولتحصيلي مربوط مي شود پايهچه  هموضوع پژوهش ب
  :شود ي اداري مي موضوع پژوهشي مربوط به كدام حوزه

  :ان اقدام پژوهي /نام و نام خانوادگي همكار
  مجري اصلي/مشخصات مولف اول
                         :         سال تولد  مرد  زن:جنسيت                      :                 نام و نام خانوادگي

  :شماره پرسنلي
  

 :                              رشته تحصيلي                    :                     آخرين مدرك تحصيلي

  :مدرك تحصيليدانشگاه محل اخذ 
  

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

  :      در سمت فعلي سابقه خدمت
   ساير      تربيت معلم      متوسطه    راهنمايي     تدريس مي كنيد؟ابتداييچه دوره تحصيلي  در

      پنجم         چهارم       سوم         دوم       ؟اولتدريس مي كنيدتحصيلي  پايهچه در
                                                                                                                                                                :نشاني كامل

                   :شماره تلفن تماس
  :يرادا،مهر وامضاي رييس واحد آموزشي                                                             :امضاي مولف اول

  ------------------------------------------------------------------------------:ء تكميل و امضا تاريخ
            در مقياس حداكثر                     نام ارزياب اول     نمره ارزيابي اول                

  منطقه تاييد رابط پژوهشي                     نام ارزياب دوم     در مقياس حداكثر                      نمره ارزيابي دوم             
  ارزياب سومنام    ياس حداكثر                   در مق             ارزيابي سوم      هنمر

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

  دبير كميته پژوهشي ستاد/  تحقيقات استان تاييد رييس گروهنام ارزياب دوم           در مقياس حداكثر                    نمره ارزيابي دوم     
  ارزياب سوم نام   ارزيابي سوم                 در مقياس حداكثر            نمره

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

  ييد دبيرخانه مركزي معلم پژوهندهتا                        نام ارزياب دوم          در مقياس حداكثر             نمره ارزيابي دوم         
 ارزياب سوم نام    در مقياس حداكثر                      ارزيابي سوم      نمره
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  )2(شماره  نمون برگ 
  ................در استان  89 -90در سال تحصيلي علم پژوهنده دهمين برنامه مهاي اقدام پژوهي چهار گزارشتعداد كل  

  اقدام پژوهيتعداد گزارش ها 
  )به تفكيك جنسيت(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهي
  )به تفكيك فردي و گروهي(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهي                
  )به تفكيك دوره هاي تحصيلي(               

  
  تعداد       

  هاي گزارش   
  مراكز      

  تربيت معلم 

  تعداد
  گزارش هاي 

همكاران شاغل 
و  اداراتدر 

هاي  كميته
  پژوهشي معاونت

  ساير
  موارد

  )تعداد(

  جمع 
  كل

جمع         مرد  زن
  كل   

 جمع   گروهي  فردي

  
          جمع  متوسطه  راهنمايي  ابتدايي

             

  

            
    )3(نمون برگ  شماره          

  )معلم پژوهنده  مركزيبه دبيرخانه ارسال شده ............................( .....برتر استان  گزارش هاي اقدام پژوهيتعداد  

  تعداد گزارش ها اقدام پژوهي
  )به تفكيك جنسيت(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهي
  )به تفكيك فردي و گروهي(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهي                
  )به تفكيك دوره هاي تحصيلي(               

  
  تعداد       

  هاي گزارش   
  مراكز      

  تربيت معلم 

  تعداد
  گزارش هاي 

همكاران شاغل در 
هاي  و كميته ادارات

  پژوهشي معاونت

  ساير
  موارد

  )تعداد(

  جمع 
  كل

 جمع        مرد زن
  كل   

 جمع گروهي  فردي

  
          جمع متوسطه راهنمايي ابتدايي

             

  
________________________________________ 

 . ديل و ارسال شوتكمرييس گروه تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان دبير كميته پژوهشي ستاد و راً توسط ، منحصنمون برگاين دو *

  :استانآموزش و پرورش رييس گروه تحقيقات اداره كل دبير كميته پژوهشي ستاد و رئيس گروه تحقيقات استان  نام و نام خانوادگي
  :امضا و تاريخ تكميل
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  باسمه تعالي
  جمهوري اسالمي ايران

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

  
  .........شهرستان/ اداره آموزش و پرورش منطقه 

  4نمون برگ شماره 
  

 
 
 
 

  
  : اصلي مجري/مولف اولنام و نام خانوادگي 

  
  :نام و نام خانوادگي ساير همكاران اقدام پژوهي

  :پست سازماني 

  : رشته تحصيلي 

  : آخرين مدرك تحصيلي 

   :دوره تحصيلي 

  :سمت فعلي 

  :شماره پرسنلي 

  

 :عنوان اقدام پژوهي
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    �ورشوزارت ���زش و 

�ت ���زش و �ورش            ���� ���   �و��

  اقدام پژوهي  ارزشيابي گزارش نمون برگ
  

                                     :ينام و نام خانوادگ                                          :استان                                        : ش اقدام پژوهيرگزاكد 

  :معاونت                                                                     

  مالك  رديف  نبه ارزشيابيج
  ها گزينه

 خيلي زياد  امتياز  ضريب

  5   
  زياد

4  
  متوسط

3  
  كم
2  

خيلي كم 
1  

عنوان اقدام 
  پژوهي

    2            از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است   1

    1         روشن و قابل فهم است  2

    2         اي اقدام پژوه مرتبط استموضوع با مسائل حرفه  3

توصيف و تشـخيص   
  مساله اقدام پژوهي

    3          مساله براساس مستدات وشواهدكافي بيان شده است  4

    2         اهداف به وضوح بيان شده است  5

گردآوري ، 
ها و  تحليل داده
  اطالعات

ها استفاده شده  هاي معتبر براي گردآوري داده ازروش  6
  است

          2    

    3          از منابع پژوهشي مرتبط استفاده شده است  7

عوامل موثردر ايجاد مسأله به درستي شناسـايي شـده  8
  است  

        2    

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

        2    

  راه حل هاي
  پيشنهادي

راه حل هاي پيشنهادي با موضوع و اهداف اقدام پژوهي   10
  تناسب دارند

          3    

    1            از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده است   11

راه حل هاي پيشنهادي مبتني بر اطالعـات و مطالعـات     12
  كافي هستند

          2    

    2          راه حل هاي پيشنهادي بديع و مبتكرانه است    13

  اجرا

    2            فرايند اجرا  با ذكر جزئيات به روشني بيان شده است   14

    2            اجراي راه حل  با نظارت كافي همراه بوده است  15

    2         تغييرات مورد نظر در فرايند اجرا مشخص شده است  16

    2         كافي و معتبر است ،مدارك براي تاييد روش و نتايج  17  نتايج

  گزارش
  اقدام پژوهي

ارجاعات و–فصل بندي(تنظيم گزارش از شيوه درست  18
    1           برخوردار است  ) منابع

    1           تايپي است رعايت شده وعاري از اشتباهآئين نگارش  19

20  
و پرورشي، موردمي تواند به عنوان سند مفيد آموزشي

استفاده معلمان يا ساير كاركنان آموزش و پرورش قرار 
  گيرد
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  با تشكر                                                                                                                   
  معلم پژوهنده مركزي دبيرخانه
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