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  برنامه معلم پژوهنده شيوه نامه اجراي دهمين
  )۱۳۸۵-۸۶سال تحصيلي  (



  

 باسمه تعالي
 كاهش فاصله بين ، گراميمعلمانتوسط هاي پژوهشي   فعاليتي مناسب براي انجام فراهم آوردن زمينهبه منظور 

تقويت  ،در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش پژوهش فرهنگ، گسترش پژوهشگران و معلمان 
نامه اجراي   شيوه،آنانهاي پژوهشي  توانايياندركاران  آموزش و پرورش و كمك به رشد  خودباوري در بين دست

نظارت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مشاركت فعال شوراي برنامه ريزي و  با »ندهمعلم پژوهدهم برنامه «
 ها  مناطق و شهرستاندارات آموزش و پرورش اهاي پژوهشي   كميته،ها  استان سازمان آموزش و پرورش تحقيقات

 برنامه دهم،  اين ويژگي بارز و مشخصه برجسته .گردد  سراسر كشور به شرح زير اعالم ميو گروههاي آموزشي

موضوعي  كه تدريس (است كه گزارش هاي اقدام پژوهي معلمان پژوهنده گرامي، بر اساس رشته تحصيلي 

 معلم مثالً(ژوهنده برتر هر رشته تحصيلي ن برنامه ، معلمان پ بندي و ارزيابي مي شود و در پاياطبقه) كنند مي

معرفي و مورد تقدير  قرار ...) مات ديني ، رياضي و پژوهنده برتر كشوري در رشته ادبيات فارسي ، تعلي

نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه در فرآيند ارزيابي آثار معلمان پژوهنده در . خواهند گرفت

هاي آموزشي ادارات آموزش و پرورش به عمل آمده  اي بر همكاري وتعامل گروه برنامه دهم،  تاكيد ويژه

 تجارب معلمان پژوهنده گرامي در ارتقاء كيفيت زاين تغييرات زمينه ساز استفاده شايسته تر ااميد است . است

  . آموزش و پرورش كشورمان باشد

  
  در برنامهشرايط شركت كنندگان. ۱
تواند به صورت رسمي،  اشتغال مي(اشتغال در وزارت آموزش و پرورش در مشاغل آموزشي و اداري  -۱-۱

  )باشد التدريس  قراردادي و حق
  گذراندن دوره آموزشي اقدام پژوهي با تأييد مراكز آموزش ضمن خدمت فرهنگيان  -۲-۲
 
  نحوه اجراي برنامه. ۲
شوراي تحقيقات  آموزش و پرورش و   سازمانرياست محترم با  استان سطح در برنامهاجرايمسئوليت . ۲-۱

 ري كارشناس مسئول محترم تحقيقات استان  و همكا، معاونت محترم پژوهش و برنامه ريزي نيروي انسانياستان
  . بالمانع است در سطح استانرياست سازمان ايجاد دبيرخانه معلم پژوهنده با نظارت  وباشد مي
 كميته رئيس بر عهده  و شهرستانهامسئوليت اجراي برنامه در سطح ادارات آموزش و پرورش مناطق. ۲-۲

  .  استاري دبير كميته پژوهشي  و با همكپژوهشي اداره آموزش و پرورش منطقه
سياستگذاري اجراي برنامه دهم در سطح استان با رعايت چارچوب اعالم شده توسط پژوهشگاه بر عهده . ۲-۳

  . استان است
رساني   و اطالع نسبت به ارسال فراخوان)دبيرخانه معلم پژوهنده استان(  استان،تحقيقات مسئول كارشناس.۲-۴

 رگزاريب.نمايد مياسرع وقت اقدام تابعه در   و مدارس مناطق آموزش و پرورشارات استان، اد در سطحمناسب
 ويژگي بارز برنامه دهم معلم پژوهنده ، .گردد  توصيه ميجلسات توجيهي براي معلمان شركت كننده در برنامه 

رامي طبقه معلمان پژوهنده گ) رشته تحصيلي (اين است كه گزارشهاي اقدام پژوهي بر اساس موضوع تدريس 
  . ذكر شده است) پيوست اول(هاي اقدام پژوهي در بخش پيوست ها  اي از زمينه نمونه. شود بندي و ارزيابي مي

  جهت ارزيابي،بوسيله مديران محترم مدارس، ن فرهنگي اهاي اقدام پژوهي تهيه شده توسط همكار گزارش. ۲-۵
  . ددگر شهرستان ارسال مي/ به اداره آموزش و پرورش منطقه 

گزارش  ارزيابي ضميمه، كاربرگو زير   بر اساس دستورالعملشهرستان، / اداره آموزش و پرورش منطقه . ۲-۶
  . هاي اقدام پژوهي دريافت شده از سطح مدارس را بررسي و ارزشيابي خواهد نمود

 پژوهي و افراد  الزم است براي ارزشيابي گزارشهاي اقدام پژوهي ، از صاحب نظران آشنا به امر اقدام-۲-۷
  .   استفاده گردد و نيز كارشناسان محترم گروههاي آموزشي متخصص كه در اين حوزه تبحر دارند 

  
)۱(  



  

متخصص  به اين گونه است كه هر گزارش ابتدا به وسيلة دو داور  گزارشهاي اقدام پژوهي روند ارزشيابي-۲-۸
 درصد نمره كل بود، ميانگين دو نمره، نمره ۲۰ كمتر از اگر اختالف بين نمره ارزيابي دو داور،. شود ارزيابي مي

 درصد كل نمره ، ۲۰اگر بين دو نمره ارزيابي، بيش از . نهايي خواهد بود و كار ارزيابي پايان يافته تلقي مي شود
اگر بين ميانگين نمره دو ارزياب اول و . اختالف وجود داشت، گزارش به داور سوم جهت ارزيابي ارجاع مي شود

 پايان يافته ، درصد بود، ميانگين سه نمره ، نمره نهايي خواهد بود و كار ارزيابي۲۰ارزياب سوم ، اختالف كمتر از 
 درصد بود ، گزارش به ۲۰اگر بين ميانگين نمره دو ارزياب اول و ارزياب سوم ، اختالف بيشتر از . تلقي مي شود

   .ارزياب چهارم ارجاع خواهد شد 
يابي را كسب كنند ، گزارش برتر منطقه تلقي شده و جهت ش درصد نمره ارز۷۵كه بيش از هايي   گزارش-۲-۹

هاي تحصيلي  منطقه از بين آثار برتر در هر كدام از رشته. شوند شركت در مرحلة بعد به استان معرفي و ارسال مي
هاي  رشتهاي از  نمونه)  كنداي كه معلم پژوهنده در آن تدريس مي رشته موضوع يا ( در هر دوره تحصيلي،  معمول

گزارش برتر را به راي كميته داوران منطقه يك ،)شده است در جدول يك ارائه  و موضوعات تدريستحصيلي 
 درصد كل نمره ارزيابي را ۷۵انتخاب و به استان معرفي خواهد نمود، البته مشروط به اينكه هر گزارش حداقل 

  . كسب كرده باشد 
 گزارش هاي اقدام پژوهي دريافت شده از ، ارزيابي ضميمه كاربرگ و  دستورالعملاين بر اساساستان  -۲-۱۰

 ارزيابي  دوبارهاند را  درصد امتياز شده۷۵ كه واجد حداقل ها  شهرستان/  مناطق سطح ادارات آموزش و پرورش
كه در باال  ۹-۳ و  ۸-۳ بند مفاد  مطابق ،براي ارزيابي هر گزارش اقدام پژوهينيز  در سطح استان . خواهد نمود

                                                                    . شود ميذكر شد عمل 
  ك شمارة يجدول 

  رشته تحصيلي  دوره تحصيلي   رديف
  هاي علوم تربيتي ساير رشته  ابتدايي  ۱  آموزش ابتدايي

  قرآن
  زبان و ادبيات فارسي

  ات دينيتعليم
  زبان انگليسي
  علوم تجربي
  رياضيات

  حرفه و فن
  عربي

  تعليمات اجتماعي
  تاريخ

  جغرافيا
  هنر

  ورزش
  آمادگي دفاعي

  راهنمايي  ۲

  پرورشي

۳  
  

  متوسطه
  شامل دبيران دبيرستانها(

  ) و مراكز پيش دانشگاهيو هنرستانها

در اين دوره با توجه به تنوع  (نها و هنرستانها هاي تحصيلي معمول در دبيرستا كليه رشته
ها، ارائه فهرستي از  ها و هنرستان هاي تحصيلي دبيران محترم شاغل در دبيرستان رشته
  )لزومي نداردهاي تحصيلي   رشته

  .نمايند در آن تدريس مي معلم هاي تحصيلي كه مدرسان مراكز تربيت  كليه رشته  مراكز تربيت معلم  ۴

 آموزش و پرورش مناطق و سازمان ادارات  ۵
  ادارات و سازمان هادر بر اساس رسته شغلي و موضوع فعاليت كارشناسان شاغل   آموزش و پرورش استان ها

)۲(  



  

يابي را كسب كرده باشند، گزارش برجسته استاني تلقي ش درصد نمره ارز۷۵ گزارش هايي كه بيش از -۲-۱۱
  .  صاحبان آثار اقدام كنددير از تقتواند نسبت به  شوند و استان مي مي
 هاي تحصيلي قيد شده در جدول يك ، يك كدام از رشتهو هر   دورة تحصيليهر استان از بين آثار برتر در -۳-۱۲

 آنمشروط بر اينكه  ، گزارش برتر را به راي كميته داوران استان انتخاب و به پژوهشگاه معرفي خواهد نمود
  كه از سوي استانبه گزارشهاي ارسال شده( نمره ارزيابي را كسب كرده باشد  درصد از كل۷۵گزارش دست كم 

   . )شود  ترتيب اثر داده نمي، درصد نمره را كسب نكرده باشند۷۵مالك 
را در از استان ها  كلية گزارشهاي واصله ، پژوهشگاه به منظور افزايش روايي و اعتبار فرآيند ارزيابي آثار -۲-۱۳

 كه بر اساس رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوهي و باحضور اساتيد و كارشناسان هاي تخصصي كميته
و در صورت  ، )۸-۳مطابق مفاد بند  ( مينمايد و ارزيابيبررسيشود،  خبرة وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي

د، گزارش خود را به شو گزارش اقدام پژوهي خواسته مي) نويسندگان( از نويسنده ) به تشخيص هيئت داوران (لزوم
   ). متعاقباً به اطالع خواهد رسيد و داوري اين فرايند ، ضوابط ارائة حضوري(طور شفاهي در حضور داوران ارائه كند 

 به صورت تايپ شده ،شوند ميگزارشهاي اقدام پژوهي منتخب استان كه به پژوهشگاه ارسال الزم است  -۲-۱۴
  .  عزيز زايل نگردد تا حقي از معلمان پژوهندة گردد باشد و مستندات مربوطه ضميمه 

هم بر دامه نبا توجه به اينكه اجراي بر[ تواند بصورت فردي و گروهي انجام شود   گزارش اقدام پژوهي مي- ۳-۱۵
 است،  پس الزم است در مورد گزارش هايي كه به صورت گروهي تهيه )ريسموضوع تد (اساس رشته تحصيلي

 اين كار براي. شود  در آن ارزيابي شود توسط نويسندگان مشخص ميبايدكه گزارش شود، رشته تحصيلي  مي
  كنند  مولف اصلي يا رشته تحصيلي كه نويسندگان روي آن توافق مي)موضوع تدريس (يليصتوان از رشته تح مي

  . ] استفاده كردكنند،  و روي گزارش قيد مي
 در برنامة دهم ، به شرطي كه گزارش ،هاي گذشته  دوره شركت معلمان پژوهندة برتر كشوري و استاني-۲-۱۶

  . تكراري نباشد ، بالمانع است ايشان اقدام پژوهي
  

  زمانبندي اجراي برنامه. ۳
از  ۱۳۸۶ تير ماهتا پايان هاي اقدام پژوهي خود را  معلمان پژوهنده و ساير همكاران فرهنگي عالقمند، گزارش. ۳-۱

  .ارسال نمايندشهرستان / منطقه به  ادارات آموزش و پرورش  ،حدهاي آموزشيطريق مديران محترم مدارس و وا
 مردادپايان تا رات برتر ف و ن نتايج، شده و ارزيابي ، بررسي  شهرستانها/ادارات مناطق   بههاي واصله گزارش.۳-۲

  .. معرفي شوندبه استان  ۱۳۸۶
استان تا رات برتر فو ن نتايج ، استان، بررسي شده هاي اقدام پژوهي واصله به كارشناسي تحقيقات  گزارش .۳-۳

  . معرفي شوند به پژوهشگاه ۱۳۸۶ر پانزدهم مه
، برگزاري جلسات ارائه شفاهي و هاي واصله  نسبت به ارزيابي گزارش۱۳۸۶ آبان پانزدهمپژوهشگاه تا . ۳-۴

  .قدام خواهد كردا و معرفي آثار برتر حضوري
  . ترتيب اثر داده نخواهد شد،ريافتي خارج از زمانبندي فوقهاي د  به گزارشبديهي است -۳-۵
 قرار تباالترين مقام وزار ، طي مراسمي مورد تقدير ۱۳۸۶رات برتر كشوري در هفته پژوهش سال ف ن- ۳-۶

  .  سراسري معلمان پژوهنده برتر كشور ارائه خواهد شدگردهماييخواهند گرفت و آثار برتر در 

  

  هزينه اجراي برنامه. ۴
 از محل بودجه ، شوراي تحقيقات استانبا تصويب ، در سطح استان اجراي برنامه معلم پژوهندههاي ناشي از هزينهكليه 

  .شود مي پرداخت  تأمين و ،سازمان آموزش و پرورش استان
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  وست هاــپي



  

  
  

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

براي حل پژوهي  اقدامو از نتايج ) آموزش و پرورشهاي  و سازمانكالس درس، مدرسه، ادارات ( است  فعاليت
 را شخصاً به خودمعلم پژوهنده، پژوهش  در اقدام پژوهي،. شود هاي معين استفاده مي مسائل خاص در موقعيت

مند  ن عالقهفرهنگيامعلمان و . برد  و از نتايج آن در بهبود شرايط كاري خود بهره ميآورد  اجرا درميةمرحل
هاي اقدام پژوهي در برنامه دهم به  برخي از مهمترين زمينه.  به پژوهش بپردازندروشگيري از اين  توانند با بهره مي

  :شرح زير مي باشند
  آموزان و مسائل تحصيلي آنان ، يادگيري، پيشرفت تحصيلي دانش-ط به فرآيند ياددهي موضوعات مربو-۱- ۱
  هاي نو و ابتكاري در آموزش مفاهيم ديني ،  روش-  ۲- ۱
ها و ارائه  آموزان در اين زمينه بررسي مسائل و مشكالت دانش(هاي نو در آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن   روش-۳- ۱
   )PIRLS , TIMSSهاي بين المللي   با توجه به نتايج مطالعه  به ويژهري ، هاي نو و ابتكا حل راه
  آموزان ، هاي دانش  موضوعات مربوط به ارزشيابي از آموخته-۴- ۱
  هاي نو و ابتكاري در استفاده از فناوري اطالعات و تكنولوژي آموزشي در تدريس ،  روش-۵- ۱
  ،) آموزان، پويايي گروه حوه استفاده از همكاري ساير دانشن( موضوعات مربوط به فرآيندهاي كالس درس - ۶- ۱
  آموزان و پرورش خالقيت آنان ، هايي نظير حل مسأله و استدالل به دانش هاي نو و ابتكاري در آموزش مهارت  روش-۷- ۱
  نه ، در اين زمي حل آموزان و ارائه راه رفتاري دانش- هاي نو و ابتكاري در شناسايي مسائل عاطفي  روش-۸- ۱
   ،تحقق مدرسه زندگيهاي درس،   موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و كالس-۹- ۱

ارتقاء مشاركت اولياء : مواردي از قبيل) ها حـل بررسـي مسـائل و راه( به مـديـريت مدارس   موضـوعات مـربوط- ۱-۱۰
هاي بهبود نظارت بر  يابي عملكرد دبيران ، روشآموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآيندهاي مديريت مدرسه، ارزش دانش 

  هاي آنان ، ارتقاء جو مدرسه ، فعاليت
: مواردي نظير(ها  هاي آموزش و پرورش استان  موضوعات مربوط به بهبود فرآيندهاي مديريتي در ادارات مناطق و سازمان- ۱۱- ۱

ريزي، نظارت بر عملكردها، مديريت مشاركتي ،  ارزشيابي  رنامهگيري، بهبود فرايند ب وري، بهبود فرآيند تصميم بهبود فرآيند  بهره
 ها اين موضوع(عملكرد، فرهنگ و جو سازماني، تكريم ارباب رجوع، مديريت زمان، كارآفريني،  راههاي افزايش انگيزه همكاران 

مايلند در برنامه كه ها   مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش و پرورش استانبراي كارشناسان شاغل در ادارات 
  . )شود   شركت نمايند پيشنهاد ميدهم

   ساير موضوعات انتخاب شده به ابتكار معلمان عزيز-۱-۱۲
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)۵(  

  پيوست اول



  

  
  باسمه تعالي

  وزارت آموزش و پرورش
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  هاي اقدام پژوهي كاربرگ ارزشيابي گزارش
  

  : استان                          )موضوع تدريس(   : تحصيلي  رشته  :  كد معلم پژوهنده   

  
  

)۶( 
 
  

  )۱(خيلي كم   )۲(كم   )۳(متوسط   )۴(زياد   )۵(خيلي زياد   هريك از اجزاي گزارش تا چد اندازه مناسب است؟  رديف

            :عنوان اقدام پژوهي   ۱

            .از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است  ۱- ۱

            . فهم استروشن و قابل  ۱- ۲

            :توصيف و تشخيص مساله اقدام پژوهي   ۲

            مساله بر اساس اطالعات و شواهد كافي بيان شده است  ۲- ۱

            هدف مطالعه به طور واضح بيان شده است  ۲- ۲

            :ها و اطالعات  گردآوري و تحليل داده  ۳

            شده استهاي معتبر براي گردآوري داده ها استفاده  از روش  ۱- ۳

            از پيشينه تحقيقات مرتبط استفاده شده است  ۲- ۳

            .از اطالعات به دست آمده به صورت منطقي نتيجه گيري به عمل آمده است  ۳- ۳

۳ -۴  
گيـري از اطالعـات از چـارچوب منطقـي برخـوردار              جمع آوري داده ها و نتيجه     

  .است
          

            :راه حل هاي پيشنهادي   ۴

            هاي پيشنهادي با موضوع و اهداف اقدام پژوهي تناسب دارند ه حلرا  ۴- ۱

            از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده است  ۴- ۲

            راه حل ها مبتني بر اطالعات و مطالعات كافي هستند  ۴- ۳

            رسند راه حل هاي پيشنهادي براي حل مسأله،  كافي به نظر مي  ۴- ۵

            :اجرا  ۵

            فرآيند اجرا به روشني بيان شده است  ۵- ۱

            اجراي مراحل تغيير، با نظارت كافي همراه بوده است  ۵- ۲

            تعديل هاي الزم پس از نظارت و اجرا صورت گرفته است  ۵- ۳

            تغييرات مورد نظر در فرآيند اجراي اقدام پژوهي مشخص شده است  ۵- ۴

  دومپيوست 



  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 كيفيت گزارش هاي عملي خود را جهت بازخورد به مجري محترم و در نتيجه بهبود لطفاً توصيه: استاد گرامي 
  : در كادر زير مرقوم بفرماييد

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   دبيرخانه برنامه كشوري معلم پژوهنده–با تشكر                                                                                 

  
 )۷(  

  

            :نتايج   ۶

            ايج اقدام پژوهي بر اساس شواهد منطقي ارزيابي شده استنت  ۶- ۱

            هاي اقدام پژوهي از اعتبار الزم برخوردار هستند  يافته  ۶- ۲

            :گزارش نهايي اقدام پژوهي   ۷

            در ارائه گزارش از شيوه درست و منطقي استفاده شده است   ۷- ۱

            به آئين نگارش صحيح توجه شده است   ۷- ۲

            عاري از اشتباهات تايپي است   ۷- ۳

۴ -۷  
تواند به عنوان سند مفيد آموزشي و پرورشي، مورد استفاده معلمان يا سـاير                مي

  كاركنان آموزش و پرورش قرار گيرد
          

  
را با دقت  مطالعه و ارزشيابي ..................... ..................... عنوان باگزارش نهايي اقدام پژوهي ....... ............................جانب اين

   .استامتياز كسب كرده ......... ....................عاً جم ،سوال........ .................طرح مذكور از مجموع . نمودم
  

 :        تاريخ         امضاء                                                                                       



  

  تعالي باسمه

  وزارت آموزش و پرورش 

  ورشپژوهشگاه مطالعات آموزش و پر

  )۱(فرم شماره 

   كارشناس مسئول محترم تحقيقات استان همكار گرامي؛

با سالم و احترام، دبيرخانه برنامه كشوري معلم پژوهنده در نظر دارد نسبت به تكميل بانـك اطالعـات                   
از اينرو خواهشمند است نسبت به تكميـل پرسـشنامه زيـر در             . معلمان پژوهنده برنامه دهم اقدام كند     

اند اقدام و ما را در ايـن مـسير             معلمان پژوهنده برتر آن استان كه به پژوهشگاه معرفي شده          مورد كليه 
                                                       .ياري فرماييد

  كرــا تشــب                                                                                      

  معلم پژوهندهبرنامه دبيرخانه  كشوري                                                                                              

  

  :شماره پرسنلي) ۲         :خانوادگي معلم پژوهنده نام و نام) ۱

   ................:سال تولد) ۴      مرد     زن     : جنسيت) ۳

   ..........................................:باالترين مدرك تحصيلي) ۶    متأهل     مجرد : تأهل) ۵

  .............. :سابقه خدمت) ۸.   ............  : ام كه آخرين مدرك تحصيلي خود را در آن اخذ كردهرشته تحصيلي) ۷

   .................ك تحصيلي محل اخذ آخرين مدر) ۱۰   ................: سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي) ۹ 

  ):كنيد؟ يا در كجا كار مي(كنيد  در چه مقطعي تدريس مي) ۱۱

  مراكز تربيت معلم     متوسطه     راهنمايي   ابتدايي 

  .........................)..............................................نام ببريد (غيره 

  :سمت) ۱۲

  ) ........................................................ قيد فرماييد،فرماييد ام درسي را كه تدريس مين(      معلم     مدير 

  چند سال است كه  .  ...........................................)در پاية   (فرماييد  در كدام پايه تحصيلي  تدريس مي
  ............................................................؟فرماييد  اين درس را در اين پايه تدريس مي

  .هستم ..........................................  شاغل در اداره آموزش و پرورش منطقه كارشناس 
      .هستم  ........................................... كارشناس شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان 

          : شماره تماس) ۱۳
  :پست الكترونيكي

  ): اشاره فرمائيد،۱۳۸۵ ـ ۸۶به نام مدرسه يا محل كار خود در سال تحصيلي (محل خدمت 
  :استان

)۸(

  سومپيوست 



  

  تعالي باسمه

  

  وزارت آموزش و پرورش

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 *)۲(فرم شماره 

  ..................... ، در استان ۸۵ ـ ۸۶سال تحصيلي معلم پژوهنده، در دهم كنندگان در برنامه  تعداد كل شركت

تعداد كل 

  كنندگان شركت

تعداد شركت 

  كنندگان زن

تعداد شركت 

  كنندگان مرد

مقطع 

  ابتدايي

مقطع 

  راهنمايي

مقطع 

  متوسطه

مراكز تربيت 

  معلم 

همكاران شاغل 

در اداره و 

  سازمان

                

  

  

 *)۳(فرم شماره 

پژوهشگاه (كه اسامي آنها به دبيرخانه كشوري برنامه معلم پژوهنده ................................. رتر استان تعداد معلمان پژوهنده ب

  ارسال گرديده است) مطالعات آموزش و پرورش

معلمان تعداد   تعداد كل 

  پژوهنده برتر زن 

تعداد معلمان  

پژوهنده برتر 

  مرد 

مقطع 

  ابتدايي

مقطع 

  راهنمايي

مقطع 

  متوسطه

مراكز تربيت 

  معلم 

همكاران شاغل 

در اداره و 

  سازمان

                

  

  

________________________________________ 
  . داين دو فرم ، منحصراً توسط كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان، تكميل و ارسال شو  *

  

  

  

)۹(  
  
 
 

  چهارمپيوست 


