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 برنامه معلم دوازدهمينشيوه نامه اجراي 
  پژوهنده

  )١٣٨٧-٨٨سال تحصيلي  (



 ٢

  
  

  
  

  باسمه تعالي
 

  مقدمه    
  

اي بـه نقـش و اهميـت          نظام تعليم وتربيت در آشور ما چندي است آـه عنايـت ويـژه                  
پژوهـشگاه بـه عنـوان نهـاد اصـلي پـژوهش در آمـوزش و                . اشـته اسـت   پژوهش مبذول د  

ــژه  اي را در توســعه فعاليتهــاي پژوهــشي و گــسترش فرهنــگ   پــرورش نقــش فعــال و وي
  . پژوهش ميان معلمان به عهده داشته است

      برنامه معلـم پژوهنـده از جملـه دسـتاوردهاي مهـم حرآـت نوپـايي بـوده اسـت آـه                      
 مطالعــات آمــوزش و پــرورش ، شــوراي تحقيقــات اســتانها ، همــواره از ســوي پژوهــشگاه

م و تربيت مورد توجه و حمايت قرار گرفتـه اسـت        يعلت و سياست گذاران     انمديران ، معلم  
رونــد صــعودي مــشارآت معلمــان در برنامــه معلــم پژوهنــده و شــرآت گــسترده آنهــا در   

ه معلــم پژوهنــده و  افــزايش آيفيــت طرحهــا و برنامــ آنپژوهــي و بــه تبــع هــاي اقــدام دوره
. درنهايــت اقبــال پــذيرش ايــن تفكــر در مجموعــه آمــوزش و پــرورش گــواه ايــن مدعاســت  

بنابراين جا دارد در جهـت بنيانهـاي فكـري ، اجرايـي ، سـاختاري و جلـب نظـر معلمـان و                        
اثربخـشي آمـوزش و     . دست اندرآاران بـه ايـن برنامـه حـساسيت بيـشتري بـه خـرج داد                

ربيت به توانمندسازي معلمان ومجهز نمودن آنها به بينش علمي          ارتقاي آيفيت تعليم و ت    
هـا در جهـت       معلمان بايد انديشه توليد نمايند و از انديشه       . و انجام پژوهش بستگي دارد    

  . بهبود وضع آالس درس و ساير بخشها استفاده الزم به عمل آيد
بـه شـناخت       معلمان پژوهنده تالش مي آنندآـه از طريـق پـژوهش در آـالس نـسبت           

اين امر موجب مي شود آه آنهـا        . باشند.... مسائل و بهسازي آموزش و يادگيري آوشا        
هاي گوناگون و مرتبط با آموزش و پـرورش اظهـار نظـر نماينـد، شـرايط موجـود را                      در عرصه 

ايـن فراينـد نيـاز بـه        . ورز مجهز به دانش پژوهش باشند       تحليل نمايند و در مجموع انديشه     
  . ه و عمل داردآموزش ، مطالع

     در همين راستا شيوه نامـه اجـراي برنامـه دوازدهـم معلـم پژوهنـده بـا برنامـه ريـزي                      
هـا و سـازمانهاي       ونظارت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و مشارآت فعال معاونـت          

ــه      ــرورش اســتانها ، آميت ــوزش و پ ــات ســازمان آم ــوزه ســتادي، شــوراي تحقيق هــاي  ح
هـاي آموزشـي سراسـر         رورش منـاطق شهرسـتانها و گـروه       پژوهشي ادارت آمـوزش و پـ      
  . گردد آشور به شرح زير اعالم مي

  
  :اهداف

گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و آارآنان وزارت آموزش و  -١
  پرورش

تقويت خودباوري در بين دست اندرآاران آموزش و پرورش و آمك به رشد  -٢
 رورشاستعدادهاي بالقوه آنان در حل مسايل آموزش و پ

هاي ارتقاء دانش و بازآموزي آارآنان آموزش و پرورش  فراهم ساختن زمينه -٣
 »پژوهش در عمل«از طريق درگير آردن آنان با 

 متداول و يهاي پژوهش آاهش مشكالت ناشي از آاربرد يافته -٤
 دانشگاهي توسط معلمان

هاي مفيد معلمان براي استفاده آليه دست اندرآاران  مستندسازي تجربه -٥
 ش و پرورشآموز

  
  
  
  



 ٣

  

  حوه اجراي برنامهن 
  

  :تشكيل دبيرخانه معلم پژوهنده در استان  .١
             

 دوازدهميناين دبيرخانه مسئوليت مديريت ، نظارت و ارزشيابي از اجراي 
  محترم سازمان و معاونمحترم برنامه معلم پژوهنده را با هدايت رئيس 

  .د به عهده داراستان منابع انساني و  برنامه ريزي ، پژوهش 
  
  
  
   اعضاي دبيرخانه ١-١
 اعضاي آميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان در ١-٢-١

  استانهايي آه داراي يك آميسيون هستند 
تعدد آميسيون تخصصي وجود دارد در استانهايي آه : ) ١ (تبصره

به پيشنهاد آارشناس مسئول تحقيقات و تأييد معاون پژوهشي 
اي آميسيونهاي مذآور سازمان اعضاي دبيرخانه از بين اعض

  .انتخاب خواهند شد)  نفر٥حداآثر (
 متوسطه و عمومي آارشناس مسئول گروه ٢-٢-١
 يا يكي از رابطين  سرگروه پژوهش دوره متوسطه٣-٢-١

 تحقيقاتي 
 )بعنوان دبير دبيرخانه ( آارشناس مسئول تحقيقات استان٤-٢-١
   آارشناس تحقيقات استان به عنوان عضو٥-٢-١
معاون پرورشي يا مهارتي و  نظريو پرورش معاون آموزش  -٦-٢-١

 معاون پشتيباني به انتخاب رئيس سازمان يا و تربيت بدني، 
 اقدام  نماينده مدرسين اقدام پژوهي يا يكي از برگزيدگان-٧-٢-١

هاي قبل به پيشنهاد   سالپژوهي در سطح آشور يا استان در 
  و تصويب معاون پژوهشيدبيرآميته 

براي آلية اعضاي دبيرخانه ابالغ توسط رئيس  ) :  ٢(تبصره 
  . سازمان به مدت يكسال صادر خواهد شد

  
  : شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده استان . ٢-١
  برنامه معلم پژوهنده در سطح استان دوازدهميناجراي  ١-٢-١
 تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص دبي ٢-٢-١

  ردبيرخانه 
برنامه معلم پژوهنده  دوازدهميندستورالعمل اجراي  ابالغ ٣-٢-١

  و اطالع رساني مناسب به مناطق آموزشي
   مناطق آموزشي توسط نظارت بر اجراي بهينه دستورالعمل ٤-٢-١



 ٤

 انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه معلم پژوهنده ٥-٢-١
برنامه از جمله   براي اطالع رساني و هماهنگي در اجراي 

  ها و غيره نشستتشكيل 
 گردآوري گزارش از مناطق آموزشي و اداري و ارزشيابي آن ٦-٢-١

با توجه به  تكراري نبودن طرح نامه دبيرخانه مرآزي  طبق شيوه
  براي هر فرد 

تصوير هر دو هاي نهايي منتخب به همراه   ارسال گزارش٧-٢-١
دبيرخانه  بهفرم تكميل شدة ارزشيابي استاني هر گزارش 

  آزي معلم پژوهنده پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش مر
 تشويق و قدرداني از معلمان پژوهنده برتر استان با اجراي ٨-٢-١

  همايشهاي استاني
هاي اقدام پژوهي در قالب   پيش بيني و اجراي دوره-٩-٢-١

 آارگاههاي آموزشي 
  

  : توضيح

وهشي توانند از طريق آميتة پژ همكاران حوزة ستادي وزارت مي
 پس از ارزشيابي توسط همان حوزه گزارش اقدام پژوهي خود را

دو نفر از اعضاي آميته مذآور به دبيرخانه مرآزي معلم پژوهنده 
  . مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ارسال نماييد

  
  

  / ناحيه / شهرستانتشكيل دبيرخانه معلم پژوهنده در. ٢
   :منطقه

  
   اعضاي دبيرخانه ١-٢
هاي پژوهشي ، رئيس  اداره ،  معاون   اعضاي آميته١-١-٢

  هاي تحصيلي ، آموزشي ، مسئولين آموزشي دوره
هاي سه گانه ، سر   مسئولين گروههاي آموزشي دوره

گروه پژوهش ، رابط تحقيقات بعنوان دبير دبيرخانه  و يك نفر 
از افراد متخصص با داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا 

در امر اقدام پژوهي داراي تخصص و تجربه باشد باالتر آه 
  . مدير  اداره / به انتخاب رئيس

  يكي از مدرسين اقدام پژوهي يا برگزيده آشوري يا استاني  
 براي آليه اعضاي دبيرخانه از طرف رئيس اداره ابالغ) : ٣(تبصره 

  . گردد  صادر ميبه مدت يك سال 
/ ناحيه / شهرستان  /  شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده٢-٢

  : منطقه 



 ٥

برنامه معلم پژوهنده در سطح   دوازدهمين اجراي ١-٢-٢
  منطقه / ناحيه / شهرستان 

 تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص مدير ٢-٢-٢
منطقه و تصميم گيري در مورد چگونگي / ناحيه / شهرستان 

  ده  برنامة معلم پژوهن دوازدهميناجراي  مناسب مراحل مختلف 
برنامه معلم پژوهنده  دوازدهمين ابالغ دستورالعمل اجراي ٣-٢-٢

  و اطالع رساني مناسب به واحدهاي آموزشي
 نظارت بر اجراي بهينه دستورالعمل توسط مدارس و ٤-٢-٢

  گردآوري فرم ثبت مشخصات شرآت آنندگان در برنامه  
وهنده  انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه معلم پژ٥-٢-٢

براي اطالع رساني و هماهنگي در اجراي برنامه از جمله  تشكيل 
  ها و غيره نشست

هاي توجيهي در  هاي آموزشي و نشست  برگزاري آارگاه٦-٢-٢
نامه دبيرخانه مرآزي   زمينه برنامه معلم پژوهنده طبق شيوه

  استان
 گردآوري گزارشها از واحدهاي آموزشي و اداري و ٧-٢-٢

  استان  ا طبق شيوه نامه دبيرخانه مرآزي ارزشيابي آنه
 ارسال گزارشهاي نهايي منتخب به همراه نتايج ارزشيابي ٨-٢-٢

  به دبيرخانه مرآزي معلم پژوهنده
/   قدرداني از معلمان پژوهنده برتر توسط مدير شهرستان ٩-٢-٢ 

  ناحيه / منطقه 
هاي آموزشي اقدام پژوهي در   پيگيري و اجراي دوره-١٠-٢-٢
  يا آارگاه ) سخنراني(الب آالس ق
  
  
  :وظايف مدير مدرسه. ٣
  
برنامه معلم پژوهنده  دوازدهمين دريافت دستورالعمل اجراي ١-٣

  و ابالغ آن به آارآنان آموزشي و اداري مدرسه
 طرح موضوع در شوراي معلمان در اسرع وقت و بحث و تبادل ٢-٣

  نظر پيرامون چگونگي اجراي بهينه دستورالعمل
تكميل شده (رسال فرمهاي ثبت مشخصات شرآت آنندگان  ا٣-٣

  به دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه) توسط همكاران داوطلب
در دست اجراء در  نظارت بر اجراي طرحهاي معلم پژوهنده ٤-٣

  مدرسه 
 پيش بيني جلساتي در شوراي معلمان جهت استماع -٥-٣

و مدرسه در دست اجرا در گزارش اجراي طرحهاي معلم پژوهنده 
  بحث و تبادل نظر پيرامون آن



 ٦

  
  
  
  
 برگزاري آارگاه هاي آموزشي و نشست هاي علمي در ٦-٣

و تحت نظارت ) در صورت امكان و تمايل(زمينه اقدام پژوهي 
  دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه طبق شيوه نامه دبيرخانه مرآزي

  گردآوري گزارش طرحهاي معلم پژوهنده و ارسال به دبيرخانه٧-٣
  . برنامه تعيين شده  طبق منطقهمعلم پژوهنده

  
  
  وظايف معلم پژوهنده. ٤
  
 مطالعه دستورالعمل و شرآت در جلسه شوراي معلمان در -١

  دوره طرح معلم پژوهنده دوازدهمينارتباط با چگونگي اجراي 
 دوازدهمين تكميل فرم مشخصات براي شرآت آنندگان در -٢

  دوره معلم پژوهنده در صورت تمايل
 شروع اجراي طرح معلم پژوهنده به صورت فردي يا گروهي -٣
تواند شامل معلمان هم پايه، هم  گروهي به تناسب موضوع مي(

  )باشد... رشته، معلمان يك مدرسه و 
 مدير مدرسه و ارائه  فراهم آردن امكانات الزم جهت نظارت-٤

  گزارش در شوراي معلمان به اقتضاي شرايط و مراحل اجراي طرح
تهيه گزارش نهايي اجراي طرح و ارائه آن به مدير مدرسه طبق  -٥

  .برنامه تعيين شده
  

معلمين محترم پژوهنده الزم است به نكات زير توجه 
   :نمايند

  
 با تاييد واحد آموزشي يا اداري   ٨٧-٨٨ تحصيلي  طرح در سال-٦

   .  اجرا شده باشدمربوطه
 اجراء شده  گزارش طرحهايي آه در سالهاي قبل از ارسال-٧

   . خودداري شود
  . تحويل نمايديك گزارش به دبيرخانه معلم پژوهنده هر فرد فقط  -٨
 پيشنهاد ها برگشت داده نمي شود بنابراين گزارشچون  -٩

  .  نزد خود نگهداري نمايند رااي از آن  نسخهشود مي
هاي توضيحي و آتابخانه اي در قالب طرح  از ارسال گزارش -١٠

   .   پژوهي خودداري شود اقدام عنوان رايج به تحقيق



 ٧

 ارسال گزارش از طريق اداراه آموزش و پرورش مربوطه صورت -١١
  . گيرد
 مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج   مشخصات آامل-١٢

  .شود
  
  

   دواير اداري.٥
 اطالع رساني،  حوزه سازمان و مناطق آموزشيدر دواير اداري

آنندگان، نظارت بر اجراي طرحها و ثبت مشخصات شرآت 
گردآوري گزارشهاي نهايي رأسًا توسط دبيرخانه معلم پژوهنده 

  .گيرد  صورت مياستان يا منطقه
  
  

  :فرايند ارزشيابي گزارشهاي معلمان پژوهنده . ٦
  

. شود  هر گزارش ابتدا به وسيلة دو داور متخصص ارزيابي مي١-٦
درصد نمره آل ٢٥، آمتر از اگر اختالف بين نمره ارزيابي دو داور

بود، ميانگين دو نمره، نمره نهايي خواهد بود و آار ارزيابي پايان 
 درصد ٢٥اگر بين دو نمره ارزيابي، بيش از . يافته تلقي مي شود

آل نمره ، اختالف وجود داشت، گزارش به داور سوم جهت 
نمره نهايي خواهد ميانگين سه نمره ، . ارزيابي ارجاع مي شود

  . د و آار ارزيابي، پايان يافته تلقي مي شودبو
 نمره ارزشيابي را آسب  درصد ٧٥هايي آه بيش از   گزارش-٢-٦

آنند ، گزارش برتر منطقه تلقي شده و جهت شرآت در مرحلة 
منطقه از بين آثار برتر در . شوند بعد به استان معرفي و ارسال مي

 آند  تدريس ميآه معلم پژوهنده در آنمواد درسي هر آدام از 
گزارش برتر را   در جدول يك ارائه شده است،برابر تعدادي آه 

 به استان معرفي خواهد نمود، البته مشروط به اينكه هر انتخاب و
  . درصد آل نمره ارزيابي را آسب آرده باشد  ٧٥گزارش حداقل 

يابي ضميمه ش و آاربرگ ارزشيوه نامه استان بر اساس اين -٣-٦
اقدام پژوهي دريافت شده از سطح ادارات آموزش ، گزارش هاي 

 درصد امتياز ٧٥ها  آه واجد حداقل  شهرستان/ و پرورش مناطق 
در سطح استان نيز براي .  اند را دوباره ارزيابي خواهد نمود شده
 ١-٦ و  ٢-٦يابي هر گزارش اقدام پژوهي، مطابق مفاد بند  شارز

    . شود آه در باال ذآر شد عمل مي
 درصد نمره ارزشيابي را آسب ٧٥ گزارش هايي آه بيش از -٤-٦

شوند و استان  آرده باشند، گزارش برجسته استاني تلقي مي
  . تواند نسبت به تقدير از  صاحبان آثار اقدام آند مي



 ٨

 ، يك گزارش برتر را به راي )١( طبق جدول استان از بين آثار -٥-٦
شگاه معرفي خواهد نمود،  آميته داوران استان انتخاب و به پژوه
 درصد از آل نمره ارزيابي ٧٥مشروط بر اينكه آن گزارش دست آم 

به گزارشهاي ارسال شده از سوي استان (را آسب آرده باشد 
 درصد نمره را آسب نكرده باشند، ترتيب اثر داده ٧٥آه مالك 

  ).  شود نمي
رزيابي   پژوهشگاه به منظور افزايش روايي و اعتبار فرآيند ا٦-٦

هاي تخصصي  آثار، آلية گزارشهاي واصله از استان ها را در آميته
آه بر اساس رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوهي و 
باحضور اساتيد و آارشناسان خبرة وزارت آموزش و پرورش تشكيل 

به (نمايد، و در صورت لزوم  شود، بررسي و ارزيابي مي مي
گزارش اقدام ) نويسندگان(ده از نويسن)  تشخيص هيئت داوران

  پژوهي خواسته 
شود، گزارش خود را به طور شفاهي در حضور داوران ارائه  مي
ضوابط ارائة حضوري و داوري اين فرايند ،  متعاقبًا به اطالع (آند 

  ). خواهد رسيد
 الزم است گزارشهاي اقدام پژوهي منتخب استان آه به ٧-٦

 تايپ شده باشد و شوند، به صورت پژوهشگاه ارسال مي
 عزيز  گردد تا حقي از معلمان پژوهندة مستندات مربوطه ضميمه 

  . زايل نگردد
تواند بصورت فردي و گروهي انجام    گزارش اقدام پژوهي مي٨-٦

 بر اساس رشته دوازدهم با توجه به اينكه اجراي برنامه [شود 
است، پس الزم است در مورد گزارش ) موضوع تدريس(تحصيلي 

شود، رشته تحصيلي آه  هايي آه به صورت گروهي تهيه مي
گزارش بايد در آن ارزيابي شود توسط نويسندگان مشخص 

موضوع (توان از رشته تحصيلي  براي اين آار مي. شود مي
دگان روي آن مولف اصلي يا رشته تحصيلي آه نويسن) تدريس

  . ]آنند،  استفاده آرد آنند  و روي گزارش قيد مي توافق مي
هاي   شرآت معلمان پژوهندة برتر آشوري و استاني دوره-٩-٦

شان تكراري نباشد گذشته، به شرطي آه گزارش اقدام پژوهي اي
  .، بالمانع است

  
  

  زمانبندي اجراي برنامه. ٧
  
ن فرهنگي عالقمند، معلمان پژوهنده و ساير همكارا. ١-٧

هاي اقدام پژوهي خود را از طريق مديران محترم مدارس و  گزارش



 ٩

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

شهرستانها، بررسي و / هاي واصله به ادارات مناطق  گزارش.٢-٧
  . .ر به استان معرفي شوندارزيابي شده،  نتايج و نفرات برت

هاي اقدام پژوهي واصله به دبيرخانه معلم پژوهنده  گزارش. ٣-٧
تا پانزدهم ) ١( و نتايج دقيقًا مطابق جدول استان، بررسي شده،

  .  به پژوهشگاه معرفي شوند١٣٨٨مهر 
هاي   نسبت به ارزيابي گزارش١٣٨٨ آبان اواخرپژوهشگاه تا . ٤-٧

ارائه شفاهي و حضوري و معرفي آثار واصله، برگزاري جلسات 
  .برتر اقدام خواهد آرد

هاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق،   بديهي است به گزارش-٥-٧
  .ترتيب اثر داده نخواهد شد

 ، طي ١٣٨٨ نفرات برتر آشوري در هفته پژوهش سال -٦-٧
مراسمي مورد تقدير مقام وزارت قرار خواهند گرفت و آثار برتر در 

يي سراسري معلمان پژوهنده برتر آشور ارائه خواهد گردهما
  .شد

   
  
  هزينه اجراي برنامه. ٨

هاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح  آليه هزينه
، با تصويب شوراي تحقيقات استان، از محل  و منطقهاستان

بودجه سازمان آموزش و پرورش استان، تأمين و  پرداخت 
  .شود مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠

  
   يكهشمارجدول 

  
  

حداآثر تعداد گزارش *  يمواد درس  دوره تحصيلي   رديف
  منتخب بدون تكرار

هاي  دروس ابتدايي پايه
   گزارش ١٠  اول تا پنجم

مسائل عاطفي، رفتاري و   ابتدايي  ١
  يك گزارش   يادگيري

  قرآن
  زبان و ادبيات فارسي

  تعليمات ديني
  سيزبان انگلي

  علوم تجربي
  رياضيات

  حرفه و فن
  عربي

  تعليمات اجتماعي
  تاريخ

  جغرافيا
  هنر

  ورزش
  آمادگي دفاعي

  پرورشي

   ، گزارش  ١٦
  راهنمايي  ٢

مسائل عاطفي ، رفتـاري و      
   گزارش ١  يادگيري

   گزارش٥  انساني 

   گزارش ٥  تجربي 
  

   گزارش٥  رياضي 
   گزارش ٥  اي  فني حرفه
   گزارش ٥  آار دانش 

٣  
  

  متوسطه
  شامل دبيران دبيرستانها(

و هنرستانهاي فني و 
و  مراآز اي و آاردانش  حرفه

  )پيش دانشگاهي
مسائل عاطفي ، رفتـاري و      

   گزارش ١   يادگيري

  تربيت معلم  ٤
ــه    ــي آـ ــواد درسـ ــه مـ آليـ
مدرسان مراآز تربيت  معلم 

  .نمايند تدريس مي
   گزارش٥

  آز آموزش استثنايي مرا  ٥
 آـه معلمـان   هـاي  پايـه آليه  

در آن رشـــــــته تـــــــدريس 
  نمايند مي

   گزارش٥

٦  
  

  نهضت سوادآموزي
  
  

آموزشياران شاغل به 
تدريس در دوره مقدماتي و 

  تكميلي

   گزارش٥
  
  

 مديران ، معاونين و دفترداران  ٧
   گزارش٥  هاي تحصيلي آلية دوره  

  

٨  
ادارات آموزش و پرورش 

زمان آموزش و مناطق و سا
  پرورش استان ها

  حوزه رياست
  معاونت توسعه مديريت

معاونت پژوهشي ،  برنامه     
  ريزي و منابع انساني

  آموزش عموميمعاونت 
ــت  ــوزش معاون ــري و آم نظ

  پيش دانشگاهي

   گزارش ٥

  گزارش ١هر حوزه    آميته پژوهشي حوزه   آليه دفاتر حوزه ستادي  ٩

  
  
  



 ١١

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

 وست هاــپي



 ١٢

  
  
  

  
  

 هاي اقدام پژوهي  زمينه
،بررسي، شناسايي، تبيين و ) معلم پژوهنده برنامة (هدف اساسي  اقدام پژوهي 

آالس درس، مدرسه، ادارات و ( است  حل مسأله و مشكل محيط آار و فعاليت
خاص در پژوهي براي حل مسائل  و از نتايج اقدام) هاي آموزش و پرورش سازمان
در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش خود . شود هاي معين استفاده مي موقعيت

آورد و از نتايج آن در بهبود شرايط آاري خود بهره  را شخصًا به مرحلة اجرا درمي
گيري از اين روش به پژوهش  توانند با بهره مند مي معلمان و فرهنگيان عالقه. برد مي

دهم به شرح زير  دوازدهاي اقدام پژوهي در برنامه رين زمينهبرخي از مهمت. بپردازند
  :مي باشند

آموزان و مسائل  يادگيري، پيشرفت تحصيلي دانش- موضوعات مربوط به فرآيند ياددهي-١
  تحصيلي آنان ،

  هاي نو و ابتكاري در آموزش مفاهيم ديني ،  روش-  ٢
ررسي مسائل و مشكالت ب(هاي نو در آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن   روش-٣

هاي   با توجه به نتايج مطالعه هاي نو و ابتكاري ، به ويژه حل ها و ارائه راه آموزان در اين زمينه دانش
   )PIRLS , TIMSSبين المللي  

  آموزان ، هاي دانش  موضوعات مربوط به ارزشيابي از آموخته-٤
   و تكنولوژي آموزشي در تدريس ،هاي نو و ابتكاري در استفاده از فناوري اطالعات  روش-٥
آموزان،  نحوه استفاده از همكاري ساير دانش( موضوعات مربوط به فرآيندهاي آالس درس -٦

  ،) پويايي گروه
آموزان و  هايي نظير حل مسأله و استدالل به دانش هاي نو و ابتكاري در آموزش مهارت  روش-٧

  پرورش خالقيت آنان ،
 در اين  حل آموزان و ارائه راه رفتاري دانش-ر شناسايي مسائل عاطفيهاي نو و ابتكاري د  روش-٨

  زمينه ،
  هاي درس، تحقق مدرسه زندگي ،  موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و آالس-٩
ارتقاء : مواردي از قبيل) ها حـل بررسـي مسـائل و راه( به مـديـريت مدارس   موضـوعات مـربوط-١٠

آموزان در اداره امور مدرسه، بهبود فرآيندهاي مديريت مدرسه، ارزشيابي  دانش مشارآت اولياء 
  هاي آنان ، ارتقاء جو مدرسه ، هاي بهبود نظارت بر فعاليت عملكرد دبيران ، روش

هاي آموزش و   موضوعات مربوط به بهبود فرآيندهاي مديريتي در ادارات مناطق و سازمان-١١
گيري، بهبود فرايند  وري، بهبود فرآيند تصميم بود فرآيند  بهرهبه: مواردي نظير(ها  پرورش استان

ريزي، نظارت بر عملكردها، مديريت مشارآتي ،  ارزشيابي عملكرد، فرهنگ و جو  برنامه
اين (سازماني، تكريم ارباب رجوع، مديريت زمان، آارآفريني،  راههاي افزايش انگيزه همكاران 

ادارات  مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش  براي آارشناسان شاغل در ها موضوع
  ). شود دهم  شرآت نمايند پيشنهاد ميدوازها آه مايلند در برنامه  و پرورش استان

   ساير موضوعات انتخاب شده به ابتكار معلمان عزيز-١٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  پيوست اول



 ١٣

  
  

  تعالي باسمه
  وزارت آموزش و پرورش 

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
  )١(فرم شماره 

   آارشناس مسئول محترم تحقيقات استان همكار گرامي؛

با سالم و احترام، دبيرخانه برنامه آشوري معلم پژوهنده در نظر دارد نسبت             
از اينـرو   . دهم اقـدام آنـد    دوازبه تكميل بانك اطالعات معلمان پژوهنده برنامه        

خواهشمند است نسبت به تكميـل پرسـشنامه زيـر در مـورد آليـه معلمـان                 
اند اقدام و ما را در اين         وهنده برتر آن استان آه به پژوهشگاه معرفي شده        پژ

                                                       .مسير ياري فرماييد
  كرــا تشــب                                                                                      

  دبيرخانه  آشوري                                                                                              
  

  معلم پژوهندهبرنامه 
  
           :خانوادگي معلم پژوهنده نام و نام) ١
  :شماره پرسنلي) ٢
        مرد     زن     : جنسيت) ٣
   ................:سال تولد) ٤
     متأهل     مجرد : تأهل) ٥
   ..........................................: باالترين مدرك تحصيلي)٦
  : ام  آه آخرين مدرك تحصيلي خود را در آن اخذ آردهرشته تحصيلي) ٧

...................................................................................   .  
  .............. :سابقه خدمت) ٨
   ................: سال اخذ آخرين مدرك تحصيلي) ٩ 

   .................محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي ) ١٠
  ):آنيد؟ يا در آجا آار مي(آنيد   تدريس مياي دورهدر چه ) ١١

  مراآز تربيت معلم     متوسطه     راهنمايي    ابتدايي 
  .........................)..............................................نام ببريد (غيره 
  :سمت) ١٢

  ) ........................فرماييد قيد ،فرماييد را آه تدريس مينام درسي (      معلم     مدير 
 .   ...........................................)هدر پايـ   (فرماييـد   در آدام پايه تحصيلي  تـدريس مـي       

  .............................؟فرماييد  اين درس را در اين پايه تدريس ميچند سال است آه
ــرورش منطقــه  آارشــناس  ..........................................  شــاغل در اداره آمــوزش و پ

  .هستم 
      .هستم................... ...........آارشناس شاغل در سازمان آموزش و پرورش استان 

          : اسشماره تم) ١٣
  :پست الكترونيكي

 اشـاره  ،١٣٨٧ ـ  ٨٨به نام مدرسـه يـا محـل آـار خـود در سـال تحـصيلي        (محل خدمت 
  ):فرمائيد
  :استان

  دومپيوست 



 

  تعالي باسمه
  

  وزارت آموزش و پرورش
  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 *)٢(فرم شماره 
 -٨٨يلي معلم پژوهنده، در سال تحص دوازدهمآنندگان در برنامه  تعداد آل شرآت

  ..................... ، در استان ٨٧
  
  

تعداد آل 
  آنندگان شرآت

تعداد 
شرآت 
آنندگان 
  زن

تعداد شرآت 
  آنندگان مرد

دوره 
  ابتدايي

دوره 
  راهنمايي

 دوره 
  متوسطه

مراآز 
تربيت 
  معلم 

همكاران 
شاغل در 

اداره و 
  سازمان

                

  
  
  
  

 *)٣(فرم شماره 
آه اسامي آنها به ................................. ان تعداد معلمان پژوهنده برتر است

) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش(دبيرخانه آشوري برنامه معلم پژوهنده 
  .ارسال گرديده است

  
  
  

تعداد معلمان   تعداد آل 
پژوهنده برتر 

  زن 

تعداد 
معلمان  
پژوهنده 
  برتر مرد 

 دوره 
  ابتدايي

 دوره
  راهنمايي

 دوره
  متوسطه

 مراآز
تربيت 
  معلم 

همكاران 
شاغل در 

اداره و 
  سازمان

                

  
  
  

________________________________________ 
اين دو فرم ، منحـصرًا توسـط آارشـناس مـسئول تحقيقـات سـازمان آمـوزش و پـرورش              •

 . داستان، تكميل و ارسال شو
١٤  

  مسوپيوست 



 

  باسمه تعالي
  وزارت آموزش و پرورش

  و پرورشپژوهشگاه مطالعات آموزش 
  هاي اقدام پژوهي آاربرگ ارزشيابي گزارش

  
  :استان                 )موضوع تدريس( : رشته تحصيلي         :  م پژوهنده آد معل 

  
١٥  

هريك از اجزاي گزارش تا چد اندازه مناسب  رديف
  است؟

خيلي 
زياد 

)٥(  

زياد 
)٤(  

متوسط 
)٣(  

آم 
)٢( 

خيلي 
آم 

)١(  
            :عنوان اقدام پژوهي   ١
            .از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است  ١-١
            .روشن و قابل فهم است  ١-٢
            :توصيف و تشخيص مساله اقدام پژوهي   ٢

٢-١  
مساله بر اساس اطالعات و شواهد آـافي بيـان شـده            

  است
          

            هدف مطالعه به طور واضح بيان شده است  ٢-٢
            :ها و اطالعات  ل دادهگردآوري و تحلي  ٣

١-٣  
هاي معتبر براي گردآوري داده ها استفاده شده    از روش 
  است

          

            از پيشينه تحقيقات مرتبط استفاده شده است  ٢-٣

٣-٣  
از اطالعـات بــه دســت آمــده بـه صــورت منطقــي نتيجــه   

  .گيري به عمل آمده است
          

٤-٣  
العات از چـارچوب    گيري از اط    جمع آوري داده ها و نتيجه     

  .منطقي برخوردار است
          

            :راه حل هاي پيشنهادي   ٤

٤-١  
ــل ــدام      راه ح ــداف اق ــوع و اه ــا موض ــشنهادي ب ــاي پي ه

  پژوهي تناسب دارند
          

            از مشارآت و نقادي همكاران استفاده شده است  ٤-٢
            راه حل ها مبتني بر اطالعات و مطالعات آافي هستند  ٤-٣

٤-٤  
راه حل هاي پيشنهادي بـراي حـل مـسأله،  آـافي بـه               

  رسند نظر مي
          

            :اجرا  ٥
            فرآيند اجرا به روشني بيان شده است  ٥-١
            اجراي مراحل تغيير، با نظارت آافي همراه بوده است  ٥-٢

٥-٣  
تعــديل هــاي الزم پــس از نظــارت و اجــرا صــورت گرفتــه   

  است
          

٥-٤  
ظــر در فرآينــد اجــراي اقــدام پژوهــي     تغييــرات مــورد ن 

  مشخص شده است
          



 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هاي عملي خود را جهت بازخورد به مجري محترم و در  لطفًا توصيه: استاد گرامي 
  : نتيجه بهبود آيفيت گزارش در آادر زير مرقوم بفرماييد

 
  
  
  
  
  
  
  
  

   دبيرخانه برنامه آشوري معلم پژوهنده– با تشكر                                        
  
  
١٦  

هريك از اجزاي گزارش تا چد اندازه مناسب  رديف
  است؟

خيلي 
زياد 

)٥(  

زياد 
)٤(  

متوسط 
)٣(  

آم 
)٢( 

خيلي 
آم 

)١(  

            :نتايج   ٦
١-
٦  

نتايج اقدام پژوهي بر اساس شواهد منطقي ارزيابي شده         
  است

      
  

  

٢-
٦  

            ام پژوهي از اعتبار الزم برخوردار هستندهاي اقد يافته

            :گزارش نهايي اقدام پژوهي   ٧
١-
٧  

در ارائه گزارش از شيوه درسـت و منطقـي اسـتفاده شـده              
  است

          

٢-
٧  

            به آئين نگارش صحيح توجه شده است

٣-
٧  

            عاري از اشتباهات تايپي است

٤-
٧  

ي و پرورشـي، مـورد      تواند به عنوان سند مفيـد آموزشـ         مي
 استفاده معلمان يا ساير آارآنان آموزش و پرورش قرار گيرد

          

  
 عنوان باگزارش نهايي اقدام پژوهي ....... ............................اينجانب 

را با دقت  مطالعه و ..................... ......................................................................
عًا جم ،سوال........ .................طرح مذآور از مجموع . ارزشيابي نمودم

   .امتياز آسب آرده است......... ....................
 : امضاء                              تاريخ                                                                         


