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  يادآوري مهم
  سركار خانم   

  جناب آقاي

  2011كنندة محترم استاني مطالعات تيمز و پرلز  هماهنگ
 ,با سالم

عالي در فراهم آوردن شرايط  ضمن سپاس و تشكر از قبول زحمت و همكاري صميمانه جناب 
هدف از انجام اين مطالعات : رساند به اطالع مي ،در آن استان) مرحلة اصلي( 2011اجراي تيمز و پرلز 

هاي آموزشي كشورهاي شركت كننده و كمك به بهبود و پيشرفت  آگاهي از تفاوت ميزان عملكرد نظام
  . باشد آموزان مي فرآيند ياددهي ـ يادگيري آموزش رياضيات، علوم و سواد خواندن دانش

ن تاكنون در پنج دوره از مطالعات تيمز گونه كه مستحضريد كشور جمهوري اسالمي ايرا همان
TIMSS )و تيمز  2007،  2003, 99, 95هاي  در سال)المللي روند آموزش علوم و رياضيات مطالعه بين
 2006و  2001) المللي پيشرفت سواد خواندن مطالعه بين( PIRLSو نيز دو دوره پرلز  2008پيشرفته 

به اجرا در  همزمانكه براي نخستين بار به طور  2011 تيمز و پرلزاكنون در  و هم. شركت داشته است
  .آيد شركت نموده است مي

با توجه به تعطيالت سال ) ارديبهشت14فروردين تا 21( 1390اجراي استاني اين دو آزمون در اوايل سال 
ول شرايط دشواري را از نظر رعايت  جدجديد در فروردين و نيز آغاز فصل امتحانات در اواخر ارديبهشت 

گيري از هرگونه اختالل در روند  لذا براي پيش. ايجاد كرده است  International Scheduleالمللي بندي بين زمان
به ويژه جزوات  ،هاي ارسالي مستدعي است ترتيبي اتخاذ شود كه ضمن مطالعه دقيق مجموعه دستورعمل ،اجرا

شرايط  ،89كارگاه آموزشي اسفند ماه حضور فعال در و نيز  و مجري آزمون "كننده راهنماي هماهنگ"
  . مناسب را در اجراي همزمان اين دو مطالعه به شكل مطلوب و مطابق با ضوابط اعالم شده فراهم گردد

هاي گذشته حضور  كنندگان و مجرياني كه در كارگاه آموزشي دوره شايسته است آن دسته از هماهنگ
مركز ملي مطالعات تيمز ( ir.rie.wwwرا در سايت  88همن ماه اند محتويات مربوط به كارگاه آموزشي ب نداشته
  .مورد بازبيني و مطالعه دقيق قرار دهند) و پرلز

, فراهم كردن شرايط استاندارد اجراي آزمون, ها از آنجا كه يكي از عوامل تعيين كننده در عملكرد آزمودني
هاي طبيعي آنها در پاسخ به  ها جهت بروز توانمندي انگيزه الزم در آزمودني از نظرايجاد فضاي مناسب و

 ،حداكثر توان” راهنما“است همكاران محترم مطابق چارچوب و ضوابط اين  الزم, هاي آزمون است سؤال
  .تخصص و تجربة خود را در اجراي هرچه بهتر اين مطالعة جهاني به كار گيرند

  فقيت روز افزونبا آرزوي مو              

  عبدالعظيم كريمي                                                                            
  ملي مطالعات تيمز و پرلز مدير                                                                            

  1389بهمن ماه                                                                              

............................. :
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  قدمهم
 (TIMSS)د آموزش رياضيات و علوم المللي رون از همكاري شما به عنوان هماهنگ كننده آزمون در مطالعات بين

  .بسيار سپاسگزاريم

چندين موسسه تحقيقاتي  شاملالمللي مستقل و  يك موسسه بين (IEA)انجمن بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي 
  .باشد در حال انجام مطالعات تطبيقي در زمينه پيشرفت تحصيلي مي 1959ملي و دولتي است كه از سال 

آموزان است كه به بهبود آموزش و يادگيري  المللي پيشرفت تحصيلي دانش دوره ارزيابي بين پنجمين 2011تيمز 
اجرا شد، هر چهار سال يكبار پيشرفت  1995تيمز كه اولين دوره آن در سال . رياضيات و علوم اختصاص دارد

گيري و  به منظور اندازه اين آزمون .دهد را گزارش مي )سوم راهنمايي(و هشتمآموزان پايه چهارم  تحصيلي دانش
يادگيري  هاي موجود بين نظام هاي آموزشي كشورها طراحي شده تا از اين طريق بتوان ياددهي ـ تفسير تفاوت

ايران نيز در ميان . كنند شركت مي 2011كشور در تيمز  70تقريبا . رياضي و علوم را در سراسر جهان بهبود بخشيد
  .مهم استكشورهاي شركت كننده در اين پروژه 

 در هريك از مدارس انتخاب شده حداقل يك كالس پايه چهارم. ستا  انتخاب شدهاي    نمونه ،مدارسكل در ايران از 
مركز ملي مطالعه بر مبناي . ها انتخاب خواهد شد براي شركت در ارزيابي )سوم راهنمايي(يا كالس پايه هشتم /و

هايي را براي آزمون انتخاب  دهيد، كالس در اختيار آن قرار مي اطالعاتي كه شما به عنوان هماهنگ كننده آزمون
  .دهد كند و ابزارها و مواد مورد نياز آزمون را در اختيار شما قرار مي مي

شود تا در يك جلسه آزمون شركت كند و يك پرسشنامه  هاي منتخب خواسته مي از هر دانش آموز در كالس
هاي انتخاب شده پرسشنامه معلم، و به  علوم كالس يا/و معلمان رياضي ،ين بهعالوه بر ا. آموز را تكميل نمايد دانش

  .شود مدير مدرسه پرسشنامه مدرسه داده مي

نام همه افراد شركت . آموزان، معلمان يا مديران مدارس نيست هدف از اين مطالعه ارزيابي عملكرد شخصي دانش
. ظ است و اطالعات داده شده موجب شناسايي افراد نخواهد شدآموز، معلم، مدير و والدين محفو كننده اعم از دانش

   .هاي آموزشي است شناخت نقاط ضعف و قوت نظام آموزشي و ارائه اطالعات در حوزه خط مشي اتمطالعاين هدف 

شركت كننده درصد از مدارس  10هاي اجرايي به طور تصادفي به  مركز ملي مطالعه جهت مستند كردن كيفيت شيوه
اين ناظران به هيچ  تا از مدارس شركت كننده خواهد فرستاد 15ناظري ملي به  IEAخواهد فرستاد همچنين،  يناظران

از چگونگي مسووليت آنها فقط مشاهده جلسه آزمون و تهيه گزارش . وجه در روند آزمون دخالت نخواهند كرد
اين نكته بسيار اهميت دارد كه شما  .هاي توصيف شده در اين راهنما و راهنماي مجري آزمون است اجراي شيوه

اطالعات ارسالي شما ي مطالعه ارسال داريد تا بر اساس ها و زمان هاي دقيق جلسات آزمون را براي مركز مل تاريخ
  .برنامه بازديد ناظران تنظيم گردد
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  نقش شما به عنوان هماهنگ كننده آزمون 1
استان بايد مركز ملي مطالعه را در تهيه اطالعات مربوط به  شما به عنوان هماهنگ كننده آزمون تيمز و پرلز در

آوري صحيح مواد آزمون  هاي منتخب ياري داده و بر توزيع، تكميل و جمع آموزان و معلمان كالس مدارس، دانش
  .ها را در استان خود بر عهده داريد ها و پرسشنامه اجراي آزمونكلي شما مسووليت . نظارت كامل داشته باشيد

براي آماده كردن و اجراي ) كه ممكن است خود شما باشيد(يك مجري  لووليت شما تعيين و آموزش حداقمس
  . آموز است هاي دانش هاي تيمز و پرسشنامه آزمون

به عنوان هماهنگ كننده استان شما مسووليت حفظ و نگهداري كليه مواد آزمون را كه به مدارس تحويل داده شده بر 
. اند و به هيچ وجه نبايد تكثير شده و يا در اختيار ديگران گذاشته شود هاي آزمون كامالً محرمانه هدفترچ. عهده داريد

هاي تكميل شده و استفاده نشده بايد به مركز ملي مطالعه در  ها و پرسشنامه تمام مواد آزمون از جمله دفترچه
  .گردانده شود پژوهشگاه باز

  :اهم وظايف شما عبارتند از

  علوم و معلمان رياضي )سوم راهنمايي( پايه هشتم كالسست ليتهيه  ›
ها، معلمان و  هاي رديابي كالس هاي انتخاب شده و تكميل فرم آموزان كالس تهيه اطالعات مربوط به دانش ›

  آموزان دانش
  نگهداري محرمانه مواد آزمون در محلي امن و مطمئن و در تمام مدت زمان ›
  اي آزمون در استان و ارسال اين برنامه به مركز ملي مطالعهتهيه برنامه زمانبندي اجر ›
  انتخاب و آموزش مجريان آزمون ›
ها،  از جمله، تعيين اتاق(هماهنگي الزم با مدير مدرسه و مجري آزمون در مورد روز برگزاري آزمون  ›

  )ها و مواد آزمون ، كالسهاي برگزاري تاريخ
ان آزمون براي هريك از جلسات آزمون و حصول اطمينان از قراردادن مواد آزمون در اختيار مجري ›

به شما پس از اجراي آزمون، به همراه فرم تكميل شده بازگشت تمام مواد آزمون توسط مجري آزمون 
  رديابي دانش آموز، فرم تكميل شده اجراي آزمون و هر نسخه استفاده نشده

مون و برگزاري جلسات جبراني براي غائبين در محاسبه نرخ شركت دانش آموزان در هريك از جلسات آز ›
  آموزان هر كالس در جلسه اصلي شركت كرده باشند درصد دانش 90صورتي كه كمتر از 

  هاي معلم و ثبت اطالعات شركت معلم در فرم رديابي مربوط آوري پرسشنامه توزيع و جمع ›
  باز گرداندن مواد آزمون به مركز ملي مطالعه ›
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  سناد تهيه شدهمنابع و ا. 1-1
مراحلي را كه شما بايد از لحظه معرفي شدن به عنوان هماهنگ كننده استان تا  ،اين راهنماي هماهنگ كننده آزمون

  .دهد لحظه برگرداندن مواد آزمون تكميل شده به مركز ملي مطالعه طي كنيد، شرح مي

ز ملي مطالعه تهيه خواهد شد تا شما با مركز عالوه بر اين راهنما، چندين فرم و سند ديگر وجود دارد كه توسط مرك
انتخاب شده همكاري كرده و هاي  رديابي دانش آموزان و معلمان كالسو ها،  كالساز گيري  ملي مطالعه در نمونه

  .ها را در مدارس خود اجرا كنيد آزمون

  فرم هاي رديابي
ها و بررسي  هاي آزمون و پرسشنامه ن دفترچهها، تعيي كالساز گيري  هاي رديابي براي نمونه تيمز بر يك سري فرم

ها به دقت تكميل شوند زيرا آنها  اين موضوع بسيار مهم است كه اين فرم. وضعيت حضور شركت كنندگان تكيه دارد
مواد (افتد در آنها ثبت شده و از آنها براي تعيين ابزارها  سندي هستند كه آنچه در همه مدارس شركت كننده اتفاق مي

  .شود براي شركت كنندگان استفاده مي )آزمون

هاي رديابي به  همه فرم. شود هاي رديابي داده مي هايي براي تكميل فرم در سراسر اين سند، به شما دستور عمل
ها، با مركز ملي  لطفاً در صورت مواجهه با هرگونه سوالي در مورد تكميل اين فرم. صورت چاپ شده تهيه خواهد شد

  .وجود داردبه شرحي كه در زير آمده است، جمعاً چهار فرم رديابي متفاوت . ز تماس بگيريدمطالعه تيمز و پرل

كند و آن را براي شما  مركز ملي مطالعه فرم ليست كالس را براي مدرسه شما آماده مي :فرم ليست كالس ›
در مدارس خود را  )سوم راهنمايي(پايه هشتم كامل كالسليست شود تا  از شما خواسته مي. نمايد ارسال مي

  .به همراه جزيياتي مثل تعداد دانش آموزان و نام معلمان ارائه دهيد
هاي نمونه تهيه  مركز ملي مطالعه يك فرم ليست دانش آموز براي هريك از كالس :فرم ليست دانش آموز ›

هاي نمونه، را  دانش آموزان كالسشود تا در اين فرم  از شما خواسته مي. كرده و براي شما خواهد فرستاد
  .ثبت كنيد

هاي نمونه تهيه  مركز ملي مطالعه يك فرم رديابي دانش آموز براي هريك از كالس :فرم رديابي دانش آموز ›
مجريان . كرده و آن را براي شما خواهد فرستاد تا مجريان آزمون در طول اجراي آزمون آن را تكميل كنند

آموزان و ثبت وضعيت  هاي دانش هاي آزمون و پرسشنامه آزمون از اين فرم براي توزيع درست دفترچه
  .كنند آموزان استفاده مي شركت دانش

مركز ملي مطالعه يك فرم رديابي معلم براي مدارس شما تهيه كرده و آن را براي شما  :فرم رديابي معلم ›
  .ارسال خواهد كرد تا آن را تكميل كنيد
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  راهنماي مجري آزمون
نيز براي شما تهيه خواهد شد كه در اين راهنما روند كار از آغاز آزمون تا بازگشت مواد راهنماي مجري آزمون 

  . هاي رديابي تكميل شده دانش آموز به شما توضيح داده شده است آزمون و فرم

  فرم اجراي آزمون
شود  سته مياز مجريان آزمون خوا. در طول هريك از جلسات اجراي آزمون يك فرم اجراي آزمون بايد تكميل شود

تا فرم اجراي آزمون را با ثبت زمان جلسات و پاسخ به چند سوال در مورد وضعيت يا مشكالت خاصي كه ممكن 
يك فرم اجراي آزمون سفيد در ضميمه الف . ، تكميل كنندآموزان در حين اجراي آزمون با آن مواجه شوند است دانش

  .اين راهنما و راهنماي مجري آزمون آورده شده است

  فرم ميزان شركت دانش آموزان
اين فرم بايد براي محاسبه و ثبت ميزان شركت دانش آموزان در هريك از جلسات آزمون به منظور تعيين نياز به 

آموزان كالس انتخاب شده در جلسه آزمون  درصد از دانش 90در صورتي كه كمتر از . جلسات جبراني، استفاده شود
يك فرم سفيد ميزان شركت دانش آموزان در ضميمه ب اين راهنما . برگزار شودحاضر باشند، جلسه جبراني بايد 

  .آورده شده است

  با مركز ملي مطالعه يكارهممراحل  .1-2
ها و  كالساز گيري  براي نمونهاطالعات  به منظور تبادلنمودار زير مراحل اصلي همكاري با مركز ملي مطالعه را 

ستون سمت . در اين راهنما جزييات اين مراحل توضيح داده شده است. دهد آمادگي براي اجراي آزمون نشان مي
هايي را كه توسط شما به عنوان هماهنگ كننده استان  هاي مركز ملي مطالعه و ستون سمت چپ فعاليت راست فعاليت

  .دهد شود، نشان مي انجام مي
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 مدارس مركز ملي مطالعه

ها بههاي ليست كالس و ارسال آن تهيه فرم ›
 هماهنگ كننده استان براي تكميل

يا پايه /چهارم وهاي پايه  واردكردن ليست همه كالس ›
معلمانشان در فرم ليست كالس  )سوم راهنمايي(هشتم

  هاي تكميل شده براي مركز ملي مطالعه و ارسال فرم

بر روي و معلمان  آموزان از اطالعات دانش تهيه ليستي ›
هاي تكميل شده براي  آموز و ارسال فرم هاي ليست دانش فرم

  مركز ملي مطالعات

هاي آزمون دانش  نحوه چرخش دفترچه تعيين -
  آموزان مورد مطالعه

  هاي رديابي دانش آموز چاپ فرم -
  هاي رديابي معلم فرم چاپ -
ها و  فترچهد(هاي مواد آزمون  برچسب چاپ -

  )ها پرسشنامه
هاي رديابي و مواد آزمون برچسب  ارسال فرم -

 كننده آزمون هماهنگخورده به 

ه و آماده كردن بررسي و كنترل مواد دريافت شد ›
  براي اجراي آزمون

  اجراي آزمون
  برگرداندن مواد آزمون به مركز ملي مطالعه

هاي ليست كالس براي استفاده از فرم ›
  ها گيري كالس هننمو

آموز و ارسال آنها به  هاي ليست دانش پ فرمچا ›
  هماهنگ كننده استان براي تكميل
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  زمونمقدمات اجراي آ 2
آزمون را هاي اجراي  تاريخ، و آموزش دهيد كردهرا انتخاب  آزمون اجراي آزمون، شما نيازمند آنيد كه مجريانبراي 

راهنماهاي ساير خود را با زمانبندي و و  ،به مركز ملي مطالعه اطالع دهيدزمانبندي كنيد با مركز ملي مطالعه هماهنگ 
  .آزمون آشنا كنيدجلسات 

  آموزش مجريان آزمونانتخاب و  .2-1
به بيش از يك  ممكن است. انتخاب كنيد) تواند خود شما باشد كه مي(شما مسؤوليت داريد كه حداقل يك مجري آزمون 

  .داشته باشيدمجري نياز 

كاركنان ساير تواند معلم كالس ديگري در آن مدرسه يا از  مجري آزمون نبايد معلم كالس منتخب باشد، اما مي
به  تواند معلم كالس نيز مي .كالس داشته باشدمديريت مجري آزمون بايد توانايي خوبي در هماهنگي و . باشدمدرسه 

  .گر در جلسه آزمون حضور داشته باشد عنوان مشاهده

، مواد آزمون و جلسات آزمون را براي المللي بين مطالعه. وقتي مجريان را انتخاب كرديد بايد آنان را آموزش دهيد
يك هفته قبل از آزمون . توضيح داده شده است "راهنماي مجريان آزمون"همه مراحل آزمون در . هيدآنان توضيح د

هر سؤالي كه مجري آزمون داشته باشد بايد قبل از . مرور كنيدرا همراه با مجري  آن را به دقت بخوانيد و مراحل آن
  .آزمون پاسخ داده شود

د آزمون را يشنا باشيد تا در صورت غيبت او در روز آزمون بتوانشما بايد درست مانند مجري با مراحل آزمون آ
  .اجرا كنيد

  آزمون هاي تاريخ بندي زمان .2-2
شما بايد با همكاري مدير مدرسه و معلمان كالس . ه اجرا گذاشته خواهد شدب  14/02/90تا  21/01/90بين   آزمون

روز . هاي خاص تالقي پيدا نكند ن با تعطيالت يا مناسبتمنتخب اطمينان حاصل كنيد كه تاريخ انتخاب شده براي آزمو
  .آزمون ترجيحاً نبايد شنبه يا پنج شنبه و يا روزهايي باشد كه فرداي آن مدرسه تعطيل است

ساعات تعيين زمان آزمون در خارج از ساعات مدرسه يا در . اجرا شودساعات شروع كار مدرسه در بايد   آزمون
  .شود ايش تعداد غايبين ميموجب افزكار مدرسه آخر 

و دفترچه آزمون در يك روز به اجرا گذاشته شوند، در موارد آموز  شود كه پرسشنامه دانش اگرچه قوياً توصيه مي
آموز در نظر  توانند روز ديگري را براي پاسخگويي به پرسشنامه دانش اجتناب ناپذير هماهنگ كنندگان آزمون مي

  .آموز در نظر بگيريد يقه وقت براي تكميل پرسشنامه دانشدق 30شما بايد حداقل . بگيرند

در صورت هرگونه تغييري در برنامه زمانبندي اجراي آزمون، مراتب بايد سريعاً به اطالع مركز ملي مطالعه رسانده 
از جلسات آزمون در روز اجراي آزمون توسط نمايندگان مركز ملي تعدادي اين نكته بسيار مهم است زيرا  .شود

  .گيرد مورد بازديد قرار ميالمالي  ناظر بين يا يكطالعه م



2011آزمون تيمز  استاني كنندهراهنماي هماهنگ   

8 

 

  .آموزان قبالً از محل و زمان برگزاري آزمون مطلع شوند لمان و دانشعمالزم است كه 

   آماده كردن محل برگزاري آزمون .2-3

آموزان  نشفضايي وسيع و آرام در نظر گرفته شود تا دابايست  مي   براي برگزاري آزمون از كالس انتخاب شده
همچنين بايد فضاي كافي وجود داشته باشد كه مجري . بتوانند بدون هيچ گونه مزاحمتي به سوال ها پاسخ دهند

تواند مجري آزمون باشد ولي او را  گرچه معلم نمي. آموزان حركت كند بتواند به راحتي و بدون سر و صدا بين دانش 
   . تشويق كنيد تا در جلسه آزمون شركت كند

  زمانبندي جلسات آزمون .2-4
براي اجراي آزمون بر عهده را  اي و بدون وقفهالزم تنظيم مدت زمان به عنوان هماهنگ كننده آزمون، شما مسؤوليت 

  .انجامد ساعت به طول مي 5/2ر جلسه آزمون حداكثر ه. داريد

جلسات دقيق  بنديزمان. كند هاي زماني تعيين شده در زير را رعايت حدوديتضروري است كه مجري آزمون دقيقاً م
  .ون روي فرم اجراي آزمون ثبت شودبايد توسط مجري آزمغيير احتمالي در زمانبندي تو هرگونه آزمون 

 .هاي آزمون مطابقت دارد دو بخش دفترچهگيرد كه با  اجراي آزمون پيشرفت تحصيلي تيمز در دوبخش صورت مي
اين استراحت، با . شود، اجرا شود كوتاهي كه بين آنها داده ميهردو بخش آزمون بايد در يك روز و با استراحت 

وقت ناهار . دقيقه بيشتر شود 30دقيقه است، و در هر صورت نبايد از  15توجه به برنامه زمانبندي مدرسه، تقريباً 
  .شود يقيناً استراحت كوتاه محسوب نمي يك ساعت و نيم

  :به شرح زير است )راهنمايي سوم(هشتمبندي جلسات آزمون تيمز در پايه  زمان

  :)سوم راهنمايي(هشتمتيمز در پايه 

ها  ها، توزيع دفترچه آموزان، خواندن دستورعمل دانشكردن  سازي، شامل آماده دقيقه براي آماده 10حدود  ›
  و غيره

  دفترچه آزمون 1دقيقه براي پاسخگويي به بخش  45 ›
  دقيقه 15استراحت كوتاه،  ›
ها از روي راهنماي  آموزان براي بخش دوم، شامل خواندن دستورعمل دانشكردن   دهدقيقه براي آما 5 ›

  مجري آزمون و غيره
  دفترچه آزمون 2دقيقه براي پاسخگويي به بخش  45 ›
تواند از وقت باقيمانده  دفترچه خود را قبل از پايان وقت جلسه به اتمام رساند، مي 2يا بخش  1آموزي بخش  اگر دانش

آموزان تا پايان وقت جلسه  ارجح آن است كه دانش. بخش استفاده نمايدهمان هاي خود به سؤاالت  پاسخ براي مرور
بخش آموزان براي ترك كالس ممكن است به كاهش نرخ مشاركت در  اجازه دادن به دانش. در اتاق آزمون باقي بمانند
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آموزي به داليل اضطراري جلسه را  است دانش با وجود اين، اگر الزم. بيانجامدآموز  آزمون يا پرسشنامه دانش 2
بايد تحويل گرفته شده و در مدت زماني كه او در كالس حضور ندارد در ) يا پرسشنامه(ترك كند، دفترچه آزمون او 

  .محلي امن نگهداري شود

  

  وظايف شما هنگام دريافت مواد آزمون 3
مون را از مركز ملي مطالعه دريافت كرديد بايد آن را كنترل كنيد تا از كامل بودن آن مطمئن شويد، همه وقتي مواد آز

مطالب را در محلي امن نگهداري كنيد، پرسشنامه معلم و پرسشنامه مدرسه را اجرا كنيد، و جلسات آزمون را تنظيم 
  .كنيد

  كنترل و نگهداري مواد آزمون .3-1
به محض دريافت، . زمان برگزاري آزمون، شما مواد آزمون را به شرح زير دريافت خواهيد كرد قبل از يك هفتهحدود 

  .ايد يافت كردهدربه طور كامل وارد را مهمه كه شما بايد محموله را كنترل كنيد و مطمئن شويد 

  :زير را دريافت كنيد واردمده انتخاب ششما بايد براي هر مدرسه 

كنند و فهرست مطالب  آموزاني كه در آزمون شركت مي مل فهرست اسامي دانش، شاروي محمولهيك برگه › 
  موجود در بسته دريافتي

  اي از راهنماي مجري آزمون تيمز نسخه› 
  ) سوم راهنمايي(براي پايه هشتم يك نسخه پرسشنامه مدرسه› 
  معلم همراه با فرم رديابي معلم )هاي( پرسشنامه›  
        از پرسشنامه معلم بدون برچسب از پرسشنامه مدرسه و يك نسخه اضافه بدون برچسب يك نسخه اضافه› 

  )سوم راهنمايي(پايه هشتم
  :زير را دريافت كنيد واردشما بايد براي هر كالس انتخاب شده نيز م

  آموز يك فرم رديابي دانش› 
و سه نسخه  تخاب شدهآموز در كالس ان براي هر دانش آموز ز، يك پرسشنامه دانشتيميك دفترچه آزمون › 

  آموز اضافه، طبق فرم رديابي دانش
  آزمون براي هرجلسه آزمون، و يك يا دو نسخه اضافه براي جلسات جبرانياجراي يك نسخه از فرم › 
  آموز براي  تيمز دانشميزان شركت يك نسخه از فرم › 

  :براي هر كالس نمونه شما بايد موارد زير را دريافت كنيد
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  آموز ي دانشيك فرم ردياب ›
آموز در كالس و سه نسخه اضافي،  موز براي هر دانشآ يك دفترچه آزمون و يك پرسشنامه دانش  ›

  .آموز آورده شده است همانگونه كه در فرم رديابي دانش
نسخه اضافي، در صورت نياز براي اجراي جلسه يك نسخه از فرم اجراي آزمون به اضافه يك يا دو  ›

  جبراني 
  موزآ ز فرم ميزان شركت دانشيك نسخه ا ›

، بايد سريعاً با مركز ملي مطالعه تماس مجموعه مواد آزمون را به طور كامل دريافت نكرديد 15/12/89 تا تاريخاگر 
  .بگيريد

. مسووليت نگهداري مطمئن و محرمانه همه مواد را در همه اوقات بر عهده داريدشما به عنوان هماهنگ كننده آزمون 
نبايد در اختيار هيچكس قرار گيرد، مگر مجري آزمون در روز اجراي آزمون، تا آنها را در كالس اجرا مواد آزمون 

بايد در اتاقي بسته مواد اين . نشان داده شودديگران به تكثير شده و يا به هيچ صورت هيچيك از اين مواد نبايد  .كند
  .نشده به مركز ملي مطالعه باز گردانده شود و پس از اجراي آزمون، مواد استفاده و قفل شده نگهداري شود

  اجراي پرسشنامه مدرسه .3-2
در صورتي كه مدرسه در زمان اجراي آزمون فاقد . جهت تكميل به مدير مدرسه بدهيدشما بايد پرسشنامه مدرسه را 

  .دهد ترين فرد را انتخاب كنيد تا به پرسشنامه مدرسه پاسخ مدير باشد از ميان معاونين مدرسه مناسب

پس از تكميل پرسشنامه توسط مدير، و حداكثر تا روز . كشد دقيقه طول مي 30پاسخگويي به اين پرسشنامه حدود 
  .اجراي آزمون، آن را از وي تحويل بگيريد

  

  

  

  

  اجراي پرسشنامه معلم .3-3
روي جلد هر پرسشنامه  برچسب. كنند پرسشنامه معلم دريافت مي ،همه معلماني كه نامشان در فرم رديابي معلم آمده

شما بايد پرسشنامه معلم را به فرد  .را تكميل كندپرسشنامه بايد نشان دهنده نام و شماره شناسايي معلمي است كه 
شود كه تنها معلمي كه نام او روي پرسشنامه درج شده است بايد پرسشنامه معلم را  تأكيد مي. تعيين شده بدهيد

  .تواند به جاي وي پرسشنامه معلم را تكميل كند ديگري نمي دريافت كند و به هيچ عنوان شخص

در صورت مشاهده تضاد . شودها چك  لطفاً پس از تكميل پرسشنامه توسط مدير مدرسه، كليه پاسخ  :بسيار مهم
ها در همان محل و يا در اولين فرصت قبل از ارسال به مركز مطالعه ملي، با  هاي رايج در پاسخ و يا تعارض

 .شود اصالح، پاسخ و توجيه وي  مراجعه به فرد تكميل كننده
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و حداكثر تا روز كرده گيرد و بايد تكميل  دقيقه وقت مي 45تا  30شما بايد به معلم بگوييد كه تكميل پرسشنامه حدود 
  .اجراي آزمون به شما باز گردانده شود

  

  

  

  

ا كه نشان دهنده وضعيت مشاركت معلم است روي فرم هاي معلم، شما بايد كدهاي زير ر پس از بازگشت پرسشنامه
  :رديابي معلم درج نماييد

  هاي تكميل شده براي پرسشنامه     Rكد   

  هاي تكميل نشده براي پرسشنامه     Nكد   

  

  روز برگزاري آزمون 4
). انياجراي تيمز و جلسات آزمون جبر(به احتمال زياد شما در هر مدرسه بيش از يك روز آزمون خواهيد داشت 

 .وظايف شما در روز آزمون و هر جلسه آزمون در زير توضيح داده شده است

  قبل از برگزاري آزمون .4-1
در اين هنگام مواد . از مجري آزمون بخواهيد حدود يك ساعت قبل از اجراي آزمون در مدرسه حضور داشته باشد

 براي آزمون استفاده شود كنترل كنيد و مطمئن  محلي را كه قرار است. آزمون را در اختيار مجري آزمون قرار دهيد

آموزاني كه در آزمون شركت دارند  شويد كه فضاي كافي براي نشستن و پاسخ دادن به سواالت براي همه دانش
  .وجود دارد

هاي آزمون و  دفترچههاي حاوي  براي سرعت بخشيدن به توزيع مواد آزمون در روز آزمون، مطمئن شويد كه بسته
  .اند آموز مرتب شده آموزان روي فرم رديابي دانش دانشاسامي آموز به ترتيب  ه دانشپرسشنام

  :سپس اطالعات زير را روي فرم اجراي آزمون ثبت كنيد

    درج شده كالس مربوطه آموز  اين شماره روي فرم رديابي دانش(شماره شناسايي كالس مورد آزمون  ›
  )است 
  نام مدرسه ›
  ننام كالس مورد آزمو ›

ت مشاهده تضاد و يا در صور. ها چك شود ، كليه پاسخمعلملطفاً پس از تكميل پرسشنامه توسط   :بسيار مهم
ها در همان محل و يا در اولين فرصت قبل از ارسال به مركز مطالعه ملي، با مراجعه به  هاي رايج در پاسخ تعارض

 .شوداصالح، پاسخو توجيه وي فرد تكميل كننده
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  نام هماهنگ كننده آزمون ›
  نام مجري آزمون ›
  سمت مجري آزمون در مدرسه ›
  )جبرانييا اصلي (نوع جلسه آزمون  ›
  تاريخ اجراي آزمون ›
  شروع آزمون ي شده تعيينزمان  ›

  :مطمئن شويد كه مجري آزمون مواد زير را در اختيار دارد

  مجري آزمون  درست يِراهنما ›
  ز كالس مربوطهآمو فرم رديابي دانش ›
 آموز هاي دانش هاي آزمون، پرسشنامه هاي حاوي دفترچه بسته ›

  ايد يك نسخه از فرم اجراي آزمون كه قبالً براي هر كالس آماده كرده ›
  يا ساعت داراي ثانيه شماردار  ساعت زنگ، كرونومترعدد يك › 
  به تعداد كافيخودكار › 

  هنگام اجراي آزمون .4-2
هاي قيد شده در راهنماي مجري آزمون انجام  د كه اجراي آزمون با رعايت كامل دستور عملاطمينان حاصل كني

در حين اجراي آزمون در محل اجرا حضور پيدا كرده و . اجراي آزمون به درستي تكميل شده استگيرد و فرم  مي
  .احتمالي ياري دهيدرود و مجري آزمون را در حل مشكالت  اطمينان حاصل كنيد كه همه چيز به خوبي پيش مي

هاي  ، دوربينقابل حملمانند تلفن همراه، كامپيوترهاي (توجه داشته باشيد كه همراه داشتن هر نوع وسيله الكترونيكي 
در طول آزمون  .آموزان ممنوع است در جلسات آزمون و در طول اجراي آزمون براي دانش) يا ويدئو يساعك

   .استفاده نمايندتوانند از ماشين حساب  موزان ميآ دانش

  آموزان داراي نيازهاي خاص دانش
آموزان دارد كه از نظر ذهني قادر به شركت در  دانشبرخي در مورد اجراي آزمون براي  اي اگر كشور شما خط مشي

يا آسيب ديدگي جسمي دستيابي به آزمون  چون مشكالت بينايي، شنوايي صآزمون هستند اما به دليل نيازهاي خا
  . در تيمز هم اعمال كنيدمشي را  توانيد همان خط وار است، شما ميبرايشان دش
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  آموز تكميل فرم رديابي دانش .4-2-1
كند كه كدام دفترچه بايد به  اين فرم مشخص مي. آموز در اجراي آزمون حائز اهميت زيادي است فرم رديابي دانش

  .شود ان نيز از اين فرم استفاده ميآموز براي ثبت حضور و غياب دانشدانش آموز داده شود، و كدام 

آموزان را روي فرم رديابي ثبت  شما بايد در حين اجراي آزمون از مجري آزمون بخواهيد كه حضور و غياب دانش
يك قسمت براي جلسه آزمون —شده استآموز به دو قسمت تقسيم  ستون مربوط به ثبت وضعيت شركت دانش. كند

جلسه جبراني در . براي جلسه آزمون جبراني، در صورتي كه برگزار شود) سايه خورده(اصلي و قسمت ديگر 
. درصد باشد 90آموزان كالس انتخاب شده در جلسه اصلي كمتر از  صورتي بايد برگزار شود كه ميزان حضور دانش

  .فرم رديابي دانش آموز را با دقت تكميل نمايدلذا بسيار مهم است كه مجري آزمون 

آموزان كالس درج  كنيد كه چند شماره شناسايي اضافه و بيشتر از تعداد دانش آموز مشاهده مي در فرم رديابي دانش
همراه با  ،هاي اضافه از اين شمارهبايد شود، مجري آزمون  در شرايطي كه در زير توضيح داده مي. شده است

  :استفاده كندآموز اضافه  هاي دانش يا پرسشنامه /هاي آزمون اضافه و دفترچه

آموز ثبت  آموز جديدي در كالس حضور دارد كه نام او روي فرم رديابي دانش اگر در هنگام آزمون دانش› 
) مورد دارداگر (مربوطه هاي آزمون اضافه و پرسشنامه  مجري آزمون بايد از يكي از دفترچه. نشده است
بنويسد، و با استفاده از  استفادهمورد هاي  آموز را روي نسخه مجري آزمون بايد نام دانش. استفاده كند

) مشخص شده است >A<كه با ( هسطر مربوطه از سه سطر تخصيص داده شده به ابزارهاي آزمون اضاف
  .آموز را تكميل كند فرم رديابي دانش

هاي  گم يا مخدوش شده و الزم باشد كه با يكي از نسخه آموز پرسشنامه دانش يا/و اگر دفترچه آزمون› 
هماهنگ كننده آزمون بايد نام . جايگزين گردداست منتخب در نظر گرفته شده  اضافه كه براي كالس

مورد ) هاي(را روي نسخه  (CheckSum)سام  چكآموز، شماره شناسايي اصلي دانش آموز و  دانش
  .مراتب را روي فرم رديابي دانش آموز نيز ثبت نمايداستفاده درج و 

  :ا با درج كدهاي زير مشخص كندآموزان ر دانششركت مجري آزمون بايد وضعيت 

  آموزان حاضر در جلسه براي دانش     Cكد 

  كمك خاصآموزان حاضر در جلسه با استفاده از  براي دانش     SAكد 

  آموزان غايب براي دانش     Aكد 

  اند آموزاني كه رسماً مدرسه را ترك كرده براي دانش     NAكد 

آموزاني  به دانش. شود حضور داشته است، حاضر محسوب ميآموزي كه حتي در يك بخش از دو بخش آزمون  دانش
  .شود اند كدي داده نمي كه از آزمون حذف شده
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  پس از اجراي آزمون .4-3
هاي تكميل شده و استفاده نشده  ها و پرسشنامه مجري آزمون موظف است كه بالفاصله پس از اتمام آزمون دفترچه

  .باز گرداندآموز به شما  را، همراه با فرم تكميل شده رديابي دانش

آموز  اطمينان حاصل كنيد كه مجري آزمون اطالعات مربوط به حضور و غياب را به درستي در فرم رديابي دانش
مطمئن شويد ) آموز مربوط غايب بوده است يعني دانش(آموزي استفاده نشده است  اگر دفترچه دانش. ثبت كرده است

  .آموز ثبت كرده است رديابي دانش در فرمكه مجري آزمون به درستي غيبت او را 

كنيد الزم  مطمئن شويد كه مجري آزمون فرم اجراي آزمون را نيز به درستي تكميل و هرنوع اطالعاتي را كه فكر مي
  .بوده ثبت كرده است

  محاسبه ميزان شركت دانش آموزان و برگزاري جلسه جبراني .4-3-2
براي آگاهي از ضرورت برگزاري جلسه . آموزان در آزمون شركت نمايند بسيار مهم است كه درصد بااليي از دانش

  .ها محاسبه شود آموزان در يكايك كالس جبراني، الزم است ميزان شركت دانش

آموزان  را در فرم ميزان شركت دانش) نام كشور، شماره شناسايي مدرسه، نام مدرسه(شما بايد ابتدا اطالعات كلي 
يين ضرورت برگزاري جلسه جبراني، بايد محاسبات زير را انجام و اطالعات مربوطه را در سپس، براي تع. كنيددرج 

  .وارد نماييدآموزان  فرم ميزان شركت دانش

  :به شرح زير تكميل كنيدرا آموزان  براي هر جلسه آزمون، شما بايد فرم ميزان شركت دانش

  وارد كنيد 1شماره شناسايي كالس را در ستون  ›
اين ). 2ستون (اند ثبت كنيد  آموزاني را كه حداقل در يك بخش از آزمون شركت داشته نشتعداد دا ›

يا كد  "حاضر – C"با كد آموز  دانششركت وضعيت ستون آموز، در  فرم رديابي دانشآموزان در  دانش
"SA –اند مشخص شده "حاضر با استفاده از كمك خاص.  
آموزان  اين دانش. ثبت كنيد) هردو بخش آزمون(اند  غيبت داشته آموزاني را كه در جلسه آزمون تعداد دانش ›

. اند مشخص شده "غايب" Aبا كد آموز  شركت دانشآموز، در ستون وضعيت  در فرم رديابي دانش
  .شوند جزو غايبين محسوب نمياند  مشخص شده "رسماً مدرسه را ترك كرده" NAآموزاني كه با كد  دانش

 .بنويسيد 4را براي هر كالس جمع كنيد و در ستون  3و  2مقادير ستون هاي › 

  :آموزان را در هر كالس محاسبه كنيد با استفاده از فرمول زير ميزان شركت دانش› 

 آموزان حاضر دانش                       

  نرخ پاسخ= 100×                                                              =                     %                 

  آموزان غايب دانش+ آموزان حاضر  دانش                                
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  .بنويسيد 5نتيجه محاسبه نرخ پاسخ را در ستون › 
  .درصد باشد جلسه جبراني بايد برگزار شود 90هاي منتخب كمتر از  اگر نرخ پاسخ براي هريك از كالس

جلسه جبراني را بر اساس دستور عمل باال محاسبه در آموزان، نرخ پاسخ  ركت دانشميزان شپايين فرم  در قسمت
آموزان كالس منتخب در جلسه آزمون  درصد دانش 90شود كه كمتر از  جلسات جبراني زماني برگزار مي. كنيد

آموزان غايب  براي دانشسريعترين زمان ممكن بعد از جلسه آزمون اصلي جلسات جبراني بايد در . اند حاضر بوده
  .برگزار شود

گيري اصلي انتخاب شده و نامشان در فرم رديابي  ه در نمونهبايد شركت كنند كآموزاني  در جلسات جبراني فقط دانش
  .باشد آموزان به هيچ عنوان مجاز نمي جايگزين كردن دانش. شده استثبت آموز  دانش

در جلسه جبراني، مجري آزمون بايد روي . به اجرا گذاريدشما بايد همان روند جلسات اصلي را براي جلسات جبراني 
آموزان در  مشخص كند كه كدام دانش) آموز شركت دانشبخش سايه خورده ستون وضعيت (آموز  فرم رديابي دانش

براي جلسه جبراني را مجري آزمون همچنين بايد فرم اجراي آزمون . اند اند و كداميك غايب بوده جلسه حضور داشته
  .ميل كندهم تك
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  باز گرداندن مواد آزمون به مركز ملي مطالعه 5
آوري شد، شما بايد گزارش كوتاهي براي مركز ملي مطالعه تهيه  پس از آنكه اجرا به پايان رسيد و مواد آزمون جمع

. ز ملي باز گردانيدسپس بايد همه مواد را به مرك. و چگونگي پيشرفت كار اجرا و مسايل و مشكالت را توضيح دهيد
  :بسته ارسالي شما از هر مدرسه بايد شامل موارد زير باشد

  آموز تكميل شده رديابي دانش) هاي(فرم › 
هاي آزمون تكميل شده و استفاده نشده، كه به ترتيب اسامي درج شده روي فرم  بسته حاوي دفترچه› 

  .اند آموز مرتب شده رديابي دانش
آموز كه به ترتيب اسامي درج شده روي فرم  يل شده و استفاده نشده دانشبسته حاوي پرسشنامه تكم› 

  .اند آموز مرتب شده رديابي دانش
  فرم تكميل شده رديابي معلم› 
  هاي تكميل شده و استفاده نشده معلم پرسشنامه› 
  هاي تكميل شده و استفاده نشده مدرسه پرسشنامه› 
 آموزان شركت دانشهاي تكميل شده اجراي آزمون و ميزان  فرم› 

  

  

  :دنبه مركز ملي مطالعه به آدرس زير ارسال شو  26/02/1390همه مواد فوق بايد حداكثر تا 

 5 ، ساختمان شماره)صباي شمالي(برادران مظفرشهيد چهارراه وليعصر، خيابان انقالب، خيابان تهران، 
  ، طبقه دوم 1، بلوك 36، پالك پرورش و  آموزش

  14169- 35671وزش و پرورش، كد پستي پژوهشگاه مطالعات آم

  مركز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلز

  

 021-66468732 فكس و 021- 66954486 ـ 021- 82285691 اگر سوالي يا مشكلي داشتيد لطفاً با شماره تلفن
  .تماس حاصل فرماييد

  

  .المللي سپاسگزاريم از همكاري شما در اجراي اين مطالعات بينبار ديگر 
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  فرم اجراي آزمون: ضميمه الف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 

 

  2011تيمز 
    ……………پايه – فرم اجراي آزمون

  :كالس كد

   :نام مدرسه            )1(

   :نام كالس             )2(

   :نام هماهنگ كننده آزمون      )3(

   :نام مجري آزمون             )4(

  :سمت مجري آزمون          )5(

  اعضاي مركز ملي مطالعه                                                        

  يكي از معلمان مدرسه، غير از معلم كالس منتخب                                                        

  ساير، لطفاً توضيح دهيد                                                        
                                                  

  جبراني                          اصلي          :نوع جلسه آزمون           )6(

   :تاريخ آزمون                 )7(

  :ساعت شروع آزمون       )8(
 

  ها نامهزمانبندي جلسات آزمون و پرسش)                                          9( 
    زمان خاتمه  زمان شروع

ها، توزيع  آموزان، خواندن دستورعمل آماده كردن دانش(وظايف اجرايي )ب9(  )الف9(
  )هاي آزمون و غيره دفترچه

 بخش اول آزمون )ب10(  )الف10(
 آموزان براي بخش دومآماده كردن دانش )ب11(  )الف11(
  بخش دوم آزمون  )ب12(  )الف12(
آموز در تاريخ ديگري  اگر پرسشنامه دانش(آموز جلسه پرسشنامه دانش )ب13(  )الف13(

  )شود، تاريخ آن را بنويسيد غير از روز آزمون اجرا مي
  



 

 

14  
  

 آموزاني كه مانند سر و صداي بلند، دانش( آيا در طول جلسه آزمون شرايط خاص يا اتفاق غيرمعمولي پيش آمد 
  ؟)د، يا تالشي براي تقلب، آتش سوزي يا آژير خطر و غيرهترك كنند يا مزاحمت ايجاد كنن كالس را

 --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  
15  

  
مانند خيلي دشوار بودن آزمون، سردرگمي، تقالي زياد (آموزان در رابطه با آزمون مشكل خاصي داشتند  آيا دانش

  ؟)براي يك سؤال خاص و غيره

 --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  
16  

  
آموز، اشتباه در  مانند اشتباه يا از قلم افتادگي در فرم رديابي دانش(آيا مشكل خاصي در مواد آزمون مشاهده شد 

  ؟)تخصيص دفترچه آزمون يا كم آمدن دفترچه آزمون

 --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  
17  

  
مانند مشكالت ديداري يا شنيداري، مشكالت (آموزي وجود داشت كه به امكانات خاص نياز داشته باشد  آيا دانش

  ؟)خواندن و غيره

 --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير

  
18  

  
  آيا ناظر كنترل كيفيت از جلسه آزمون شما بازديد كرد؟

 --بلي، لطفاً توضيح دهيد                        -- خير
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  2011تيمز 
  آموز  فرم ميزان شركت دانش

  : كشور
   :نام مدرسه                                               :مدرسه كد   

  جلسه آزمون اصلي
)1(  
  كالس كد 

)2(  
آموزان  شتعداد دان

  حاضر در كالس

)3(  
آموزان  تعداد دانش

آموزاني را  دانش(غايب 
كه مدرسه را ترك 

  )اند حساب نكنيد كرده

)4(  
آموزان  تعداد دانش

تعداد + حاضر 
  آموزان غايب دانش

)5(  
  نرخ پاسخ

        

          

        

  .زار شوددرصد است الزم است جلسه جبراني برگ 90آموزان كمتر از  اگر نرخ پاسخ دانش

  جلسه آزمون جبراني
)1(  
  كالس كد 

)2(  
آموزان  تعداد دانش

  حاضر در كالس

)3(  
آموزان  تعداد دانش

آموزاني را  دانش(غايب 
كه مدرسه را ترك 

  )اند حساب نكنيد كرده

)4(  
آموزان  تعداد دانش

تعداد + حاضر 
  آموزان غايب دانش

)5(  
  نرخ پاسخ

        

        

        

  
 :شود تفاده از فرمول زير محاسبه مينرخ پاسخ با اس

  آموزان حاضر دانش
  نرخ پاسخ= 100×                                                               %                     =                 

  آموزان غايب دانش+ آموزان حاضر  دانش       



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


