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باسمه تعالي
مقدمه
نظام تعليم وتربيت در كشور ما چندي است كه عنايت ويـژهاي بـه نقـش و اھميـت پـژوھش مبـذول داشـته
است .پژوھشگاه به عنوان نھاد اصلي پژوھش در آموزش و پرورش نقش فعال و ويژهاي را در توسعه فعاليتھـاي
پژوھشي و گسترش فرھنگ پژوھش ميان معلمان به عھده داشته است.
برنامه معلم پژوھنده از جمله دستاوردھاي مھم حركت نوپايي بوده است كـه ھمـواره از سـوي پژوھشـگاه
مطالعات آموزش و پرورش  ،شوراي تحقيقات استانھا  ،مديران  ،معلمان و سياست گذاران تعليم و تربيـت مـورد
توجه و حمايت قرار گرفته است روند صعودي مشاركت معلمان در برنامه معلم پژوھنده و شـركت گسـترده آنھـا
در دورهھاي اقدامپژوھي و به تبع آن افزايش كيفيت طرحھا و برنامه معلم پژوھنده و درنھايت اقبـال پـذيرش ايـن
تفكر در مجموعه آموزش و پرورش گـواه ايـن مدعاسـت  .بنـابراين جـا دارد در جھـت بنيانھـاي فكـري  ،اجرايـي ،
ساختاري و جلب نظر معلمـان و دسـت انـدركاران بـه ايـن برنامـه حساسـيت بيشـتري بـه خـرج داد .اثربخشـي
آموزش و ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت به توانمندسـازي معلمـان ومجھـز نمـودن آنھـا بـه بيـنش علمـي و انجـام
پژوھش بستگي دارد .معلمان بايد انديشه توليد نمايند و از انديشهھا در جھت بھبود وضع كـالس درس و سـاير
بخشھا استفاده الزم به عمل آيد.
معلمان پژوھنده تالش مي كنندكه از طريق پژوھش در كالس نسبت به شناخت مسائل و بھسـازي آمـوزش
و يادگيري كوشا باشند .اين امر موجب مي شود كـه آنھـا در عرصـهھاي گونـاگون و مـرتبط بـا آمـوزش و پـرورش
اظھار نظر نمايند ،شرايط موجود را تحليل نمايند و در مجموع انديشـهورز مجھـز بـه دانـش پـژوھش باشـند .ايـن
فرايند نياز به آموزش  ،مطالعه و عمل دارد.
در ھمين راستا شيوه نامه اجراي برنامه سيزدھم معلم پژوھنده با برنامه ريزي ونظارت پژوھشگاه مطالعـات
آموزش و پرورش و مشاركت فعال معاونتھا و سازمانھاي حـوزه سـتادي ،شـوراي تحقيقـات سـازمان آمـوزش و
پرورش استانھا  ،كميتهھاي پژوھشي ادارت آموزش و پرورش مناطق شھرستانھا و گروهھاي آموزشي سراسر
كشور به شرح زير اعالم ميگردد.
اھداف:
 -١گسترش فرھنگ پژوھش در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش
 -٢تقويت خودباوري در بين دست اندركاران آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادھاي بالقوه آنان
در حل مسايل آموزش و پرورش
 -٣فراھم ساختن زمينهھاي ارتقاء دانش و بازآموزي كاركنان آموزش و پرورش از طريق درگير كردن
آنان با »پژوھش در عمل«
 -٤كاھش مشكالت ناشي از كاربرد يافتهھاي پژوھشي متداول و دانشگاھي توسط معلمان
 -٥مستندسازي تجربهھاي مفيد معلمان براي استفاده كليه دست اندركاران آموزش و پرورش
نحوه اجراي برنامه
 -١دبيرخانه مرکزی برنامه معلم پژوھنده مستقر در پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اﯾن دبيرخانه مسئوليت برنامهرﯾزی ،سياستگذاری ،نظارت و کنترل اجرای برنامه را در وزارت آموزش و پرورش
در سطح ملی به عھده دارد که بر ھمين اساس اھم فعاليتھا به شرح ذﯾل میباشد:
 تھيه و تدوﯾن شيوهنامه برنامه معلم پژوھنده ابالغ شيوه نامه و اطالع رسانی مناسب به سازمانھای آموزش و پرورش کشور و شورایتحقيقات استانھا
 نظارت بر اجرای بھينه شيوه نامه توسط سازمانھای آموزش و پرورش کشور درﯾافت و ارزشيابی از گزارشھای برتر استانھا طبق شيوه نامه تھيه و تنظيم بانک اطالعاتی معلمان پژوھنده در سطح کشور پی گيری تشوﯾق و قدردانی از معلمان پژوھنده برتر در سطح کشور مستندسازی گزارشھای برتر کشور در قالب تک نگاشت تالش در به کارگيری سياستھای راھبردی شورای سياستگذاری برنامه معلم پژوھنده تشکيل نشستھا و جلسات در مواقع مقتضی -٢دبيرخانه معلم پژوھنده در استان :
اين دبيرخانه مسئوليت مديريت  ،نظارت و ارزشيابي از اجراي سيزدھمين برنامه معلم پژوھنده را با
ھدايت رئيس محترم سازمان و معاون محترم مرتبط با حوزه پژوھش به عھده دارد .
٢

 ١-٢اعضاي دبيرخانه*:
 ١-١-٢اعضاي كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان در استانھايي كه داراي يك كميسيون
ھستند
تبصره ) : (١در استانھايي كه تعدد كميسيون تخصصي وجود دارد به پيشنھاد كارشناس مسئول
تحقيقات و تأييد معاون ذﯾربط سازمان و اعضاي دبيرخانه از بين اعضاي كميسيونھاي مذكور
)حداكثر  ٥نفر( انتخاب خواھند شد.
 ٢-١-٢كارشناس مسئول گروه متوسطه و عمومي
 ٣-١-٢سرگروه پژوھش دوره متوسطه يا يكي از رابطين تحقيقاتي
 ٤-١-٢كارشناس مسئول تحقيقات استان)بعنوان دبير دبيرخانه (
* پستھا و عناوﯾن مورد اشاره در شيوه نامه مربوط به زمان تدوﯾن شيوه نامه بوده که
در صورت ھر گونه تغييری در مورد ساختار و تشکيالت عناوﯾن جدﯾد میتوانند جاﯾگزﯾن
موارد قبلی شود.
 ٥-١-٢كارشناس تحقيقات استان به عنوان عضو
 -٦-١-٢معاون آموزش و پرورش نظري و مھارتي يا معاون پرورشي و تربيت بدني ،يا معاون
پشتيباني به انتخاب رئيس سازمان
 -٧-١-٢نماينده مدرسين اقدام پژوھي يا يكي از برگزيدگان اقدام پژوھي در سطح كشور يا استان
در سالھاي قبل به پيشنھاد دبيركميته و تصويب معاون پژوھشي
تبصره ) : ( ٢براي كلية اعضاي دبيرخانه ابالغ توسط رئيس سازمان به مدت يكسال صادر خواھد
شد.
 .٢-٢شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوھنده استان :
 -١-٢-٢تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص دبيرخانه
 ٢-٢-٢ابالغ شيوه نامه اجراي سيزدھمين برنامه معلم پژوھنده و اطالع رساني مناسب به مناطق
آموزشي
 ٣-٢-٢نظارت بر اجراي بھينه شيوه نامه توسط مناطق آموزشي
 ٤-٢-٢انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه مرکزی معلم پژوھنده براي اطالع رساني و
ھماھنگي در اجراي برنامه از جمله تشكيل نشستھا و غيره
 ٥-٢-٢گردآوري گزارشھا از مناطق آموزشي و اداري و ارزشيابي آن طبق شيوهنامه دبيرخانه
مركزي با توجه به تكراري نبودن طرح براي ھر فرد
 ٦-٢-٢ارسال گزارشھاي نھايي منتخب به ھمراه تصوير ھر دو نمون برگ تكميل شدة ارزشيابي
استاني ھر گزارش به دبيرخانه مركزي معلم پژوھنده پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش
 ٧-٢-٢تشويق و قدرداني از معلمان پژوھنده برتر استان با روشھای مناسب اشاعه از طرﯾق
ھماﯾش ھای استانی و دﯾگر روشھای مناسب.
 -٨-٢-٢پيش بيني و اجراي دورهھاي آموزشھای توجيھی اقدام پژوھي
توضيح:
ھمكاران حوزة ستادي وزارت ميتوانند از طريق كميتة پژوھشي گزارش اقدام پژوھي خود را پس
از ارزشيابي توسط دو نفر از اعضاي كميته به دبيرخانه مركزي ارسال نماييد.

 - ٣تشكيل دبيرخانه معلم پژوھنده در شھرستان  /ناحيه  /منطقه .:
 ١-٣اعضاي دبيرخانه
 ١-١-٣اعضاي كميتهھاي پژوھشي  /مدﯾر شھرستان /رئيس اداره  /معاون آموزشي /مسئولين
آموزشي دورهھاي تحصيلي ،
 -٢-١-٣مسئولين گروھھاي آموزشي دورهھاي سه گانه  ،سر گروه پژوھش  ،رابط تحقيقات
بعنوان دبير دبيرخانه و يك نفر از افراد متخصص با داشتن مدرك تحصيلي فوق ليسانس يا باالتر
كه در امر اقدام پژوھي داراي تخصص و تجربه باشد به انتخاب رئيس /مدير اداره .
٣

 -٣-١-٣يكي از مدرسين اقدام پژوھي يا معلم پژوھنده برگزيده كشوري يا استاني
تبصره ) : (٣براي كليه اعضاي دبيرخانه از طرف رئيس  /مدﯾر اداره ابالغ به مدت يك سال صادر
ميگردد.
 - ٢-٣شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوھنده  /شھرستان  /ناحيه  /منطقه :
 ١-٢-٣تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص مدير شھرستان  /ناحيه  /منطقه و تصميم
گيري در مورد چگونگي اجراي مناسب مراحل مختلف سيزدھمين برنامة معلم پژوھنده
 ٢-٢-٣ابالغ شيوه نامه اجراي سيزدھمين برنامه معلم پژوھنده و اطالع رساني مناسب به
واحدھاي آموزشي
 ٣-٢-٣نظارت بر اجراي بھينه شيوهنامه توسط مدارس و گردآوري نمون برگ مشخصات شركت
كنندگان در برنامه
 ٤-٢-٣انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه مرکزی معلم پژوھنده براي اطالع رساني و
ھماھنگي در اجراي برنامه از جمله تشكيل نشستھا و غيره
 ٥-٢-٣برگزاري كارگاهھاي آموزشي و نشستھاي توجيھي در زمينه برنامه معلم پژوھنده
 ٦-٢-٣گردآوري گزارشھا از واحدھاي آموزشي و اداري و ارزشيابي آنھا طبق شيوه نامه دبيرخانه
استان
 ٧-٢-٣ارسال گزارشھاي نھايي منتخب به ھمراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه استان

 ٨-٢-٣قدرداني از معلمان پژوھنده برتر توسط مدير شھرستان  /منطقه  /ناحيه
 -٩-٢-٣پيگيري و اجراي دورهھاي آموزشي اقدام پژوھي در قالب كالس )سخنراني( يا كارگاه
 - ٤وظايف مدير مدرسه:
 ١-٤دريافت شيوه نامه اجراي سيزدھمين برنامه معلم پژوھنده و ابالغ آن به كاركنان آموزشي و
اداري مدرسه
 ٢-٤طرح موضوع در شوراي معلمان در اسرع وقت و بحث و تبادل نظر پيرامون چگونگي اجراي
بھينه دستورالعمل
 ٣-٤ارسال نمون برگ ھاي ثبت مشخصات شركت كنندگان )تكميل شده توسط ھمكاران داوطلب(
به دبيرخانه معلم پژوھنده منطقه
 ٤-٤نظارت بر اجراي طرحھاي معلم پژوھنده در دست اجراء در مدرسه
 -٥-٤پيش بيني جلساتي در شوراي معلمان جھت استماع گزارش اجراي طرحھاي معلم پژوھنده
در دست اجرا در مدرسه و بحث و تبادل نظر پيرامون آن
 ٦-٤برگزاري كارگاهھاي آموزشي و نشستھاي علمي در زمينه اقدام پژوھي )در صورت امكان و
تمايل( و تحت نظارت دبيرخانه معلم پژوھنده منطقه طبق شيوه نامه دبيرخانه مركزي
 ٧-٤گردآوري گزارش طرحھاي معلم پژوھنده و ارسال به دبيرخانه معلم پژوھنده منطقه طبق
برنامه تعيين شده.
 .٥وظايف معلم پژوھنده
 -١-٥مطالعه شيوه نامه و شركت در جلسه شوراي معلمان در ارتباط با چگونگي اجراي
سيزدھمين دوره طرح معلم پژوھنده
 -٢-٥تكميل نمون برگ مشخصات براي شركت كنندگان در سيزدھمين دوره معلم پژوھنده در
صورت تمايل
 -٣-٥شروع اجراي طرح معلم پژوھنده به صورت فردي يا گروھي )گروھي به تناسب موضوع
ميتواند شامل معلمان ھم پايه ،ھم رشته ،معلمان يك مدرسه و  ...باشد(
 -٤-٥فراھم كردن امكانات الزم جھت نظارت مدير مدرسه و ارائه گزارش در شوراي معلمان به
اقتضاي شرايط و مراحل اجراي طرح
٤

 -٥-٥تھيه گزارش نھايي اجراي طرح و ارائه آن به مدير مدرسه طبق برنامه تعيين شده.
معلمين محترم پژوھنده الزم است به نكات زير توجه نمايند:
 -٦-٥طرح در سال تحصيلي  ٨٨-٨٩با تأييد واحد آموزشي يا اداري مربوطه اجرا شده باشد.
 -٧-٥از ارسال گزارش طرحھايي كه در سالھاي قبل اجراء شده خودداري شود.
 -٨-٥ھر فرد فقط يك گزارش به دبيرخانه معلم پژوھنده تحويل نمايد.
 -٩-٥چون گزارشھا برگشت داده نمي شود بنابراين پيشنھاد ميشود نسخهاي از آن را نزد خود
نگھداري نمايند.
 -١٠-٥از ارسال گزارشھاي توضيحي و كتابخانه اي در قالب طرح تحقيق رايج به عنوان
اقدام پژوھي خودداري شود.
 -١١-٥ارسال گزارش از طريق اداراه آموزش و پرورش مربوطه صورت گيرد.
 -١٢-٥مشخصات كامل مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج شود.
 -١٣-٥حتی االمکان گزارشھا در  ٢٠صفحه  A٤با خط خوانا ﯾا تاﯾپ شده تنظيم شود.
 -١٤-٥ضروری است که طرح روی جلد گزارش طبق نمون برگ شماره  ٤توسط معلم پژوھنده
تنظيم گردد.
 .٦دواير اداري
در دواير اداري حوزه سازمان و مناطق آموزشي اطالع رساني ،ثبت مشخصات شركت كنندگان،
نظارت بر اجراي طرحھا و گردآوري گزارشھاي نھايي رأساً توسط دبيرخانه معلم پژوھنده استان يا
منطقه صورت ميگيرد.
 .٧فرايند ارزشيابي گزارشھاي معلمان پژوھنده :
 ١-٧ھر گزارش ابتدا به وسيلة دو داور متخصص ارزيابي ميشود .اگر اختالف بين نمره ارزيابي دو
داور ،كمتر از ٢٥درصد نمره كل بود ،ميانگين دو نمره ،نمره نھايي خواھد بود و كار ارزيابي پايان
يافته تلقي مي شود .اگر بين دو نمره ارزيابي ،بيش از  ٢٥درصد كل نمره اختالف وجود
داشت ،گزارش به داور سوم جھت ارزيابي ارجاع مي شود .و ميانگين دو نمره ارزﯾابی
که به ھم نزدﯾک ترند نمره نھاﯾی خواھد بود.
 -٢-٧گزارشھايي كه بيش از  ٧٥درصد نمره ارزشيابي را كسب كنند  ،گزارش برتر منطقه تلقي
شده و طبق دستورالعمل مربوطه به استان معرفي و ارسال ميگردند.
 -٣-٧استان بر اساس شيوه نامه و نمون برگ ارزيابي ضميمه  ،گزارش ھاي اقدام پژوھي دريافت
شده از سطح ادارات آموزش و پرورش مناطق  /شھرستانھا كه واجد حداقل  ٧٥درصد امتياز
شدهاند را دوباره ارزيابي خواھد نمود .در سطح استان نيز براي ارزشيابي ھر گزارش اقدام
پژوھي ،مطابق مفاد بند  ٢-٧و  ١-٧كه در باال ذكر شد عمل ميشود.
 -٤-٧گزارش ھايي كه بيش از  ٧٥درصد نمره ارزشيابي را كسب كرده باشند ،گزارش برجسته
استاني تلقي ميشوند و استان ميتواند نسبت به تقدير از صاحبان آثار اقدام كند.
 -٥-٧استان از بين آثار ،گزارشھای ١برتر را ) بر اساس حداکثر تعداد پيش بينی شده در
بخشنامه( به راي كميته داوران استان انتخاب و به پژوھشگاه معرفي خواھد نمود ،مشروط بر
اينكه آن گزارش دست كم  ٧٥درصد از كل نمره ارزيابي را كسب كرده باشد )به گزارشھاي ارسال
شده از سوي استان كه مالك  ٧٥درصد نمره را كسب نكرده باشند ،ترتيب اثر داده نميشود(.
 ٦-٧پژوھشگاه به منظور افزايش روايي و اعتبار فرآيند ارزيابي آثار ،كلية گزارشھاي واصله از
استان ھا را در كميتهھاي تخصصي كه بر اساس رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوھي و
باحضور اساتيد و كارشناسان خبرة وزارت آموزش و پرورش تشكيل ميشود ،بررسي و ارزيابي
مينمايد ،و در صورت لزوم )به تشخيص ھيئت داوران( از نويسنده )نويسندگان( گزارش اقدام
پژوھي خواسته ميشود ،گزارش خود را به طور شفاھي در حضور داوران ارائه كند )ضوابط ارائة
حضوري و داوري اين فرايند  ،متعاقباً به اطالع خواھد رسيد(.
 -١دبيرخانه معلم پژوھنده استان  ،ھمه تالش خود معطوف نماﯾد تا حتی االمکان گزارشھای اقدام پژوھی برتر در دورهھـای
تحصيلی و دروس مختلف توزﯾع شده باشد.

٥

 ٧-٧الزم است گزارشھاي اقدام پژوھي منتخب استان كه به پژوھشگاه ارسال ميشوند ،به
صورت تايپ شده باشد و مستندات مربوطه ضميمه گردد تا حقي از معلمان پژوھندة عزيز زايل
نگردد.
 ٨-٧گزارش اقدام پژوھي ميتواند بصورت فردي و گروھي انجام شود  ،مشروط بر اﯾنکه مؤلف
اول ﯾا مجری اصلی ذکر گردد.
 -٩-٧شركت معلمان پژوھندة برتر كشوري و استاني دورهھاي گذشته ،به شرطي كه گزارش
اقدام پژوھي ايشان تكراري نباشد  ،بالمانع است.
 .٨زمانبندي اجراي برنامه
 .١-٨معلمان پژوھنده و ساير ھمكاران فرھنگي عالقمند ،گزارشھاي اقدام پژوھي خود را از طريق
مديران محترم مدارس و واحدھاي آموزشي ،به دبيرخانه معلم پژوھنده ادارات آموزش و پرورش
منطقه  /شھرستان ارسال نمايند.
.٢-٨گزارشھاي واصله به ادارات مناطق  /شھرستانھا ،بررسي و ارزيابي شده ،نتايج و نفرات برتر
به استان معرفي شوند. .
 .٣-٨گزارشھاي اقدام پژوھي واصله به دبيرخانه معلم پژوھنده استان ،طبق فرآﯾند ارزشيابی
بررسي شده ،و نتايج تا پانزدھم مھر  ١٣٨٩به پژوھشگاه معرفي شوند.
 .٤-٨پژوھشگاه تا اواخر آبان  ١٣٨٩نسبت به ارزيابي گزارشھاي واصله ،برگزاري جلسات ارائه
شفاھي و حضوري و معرفي آثار برتر اقدام خواھد كرد.
 -٥-٨بديھي است به گزارشھاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق ،ترتيب اثر داده نخواھد شد.
 -٦-٨نفرات برتر كشوري در ھفته پژوھش سال  ، ١٣٨٩طي مراسمي مورد تقدير مقام وزارت قرار
خواھند گرفت و آثار برتر در گردھمايي سراسري معلمان پژوھنده برتر كشور ارائه خواھد شد.
 .٩ھزينه اجراي برنامه
كليه ھزينهھاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوھنده در سطح استان و منطقه ،با تصويب شوراي
تحقيقات استان ،از محل بودجه سازمان آموزش و پرورش استان ،تأمين و پرداخت ميشود.
زمينهھاي اقدام پژوھي
ھدف اساسي اقدام پژوھي )برنامة معلم پژوھنده( ،بررسي ،شناسايي ،تبيين و حل مسأله و مشكل محيط
كار و فعاليت است )كالس درس ،مدرسه ،ادارات و سازمانھاي آموزش و پرورش( و از نتايج اقدامپژوھي براي
حل مسائل خاص در موقعيتھاي معين استفاده ميشود .در اقدام پژوھي ،معلم پژوھنده ،پژوھش خود را
شخصاً به مرحلة اجرا درميآورد و از نتايج آن در بھبود شرايط كاري خود بھره ميبرد .معلمان و فرھنگيان
عالقهمند ميتوانند با بھرهگيري از اين روش به پژوھش بپردازند .برخي از مھمترين زمينهھاي اقدام پژوھي در
برنامه سيزدھم به شرح زير مي باشند:

-

-

-

مسائل مربوط به فراﯾند ﯾاددھی – ﯾادگيری )روشھای تدرسی  ،سنجش واندازه گيری ،فناوری اطالعات ،
خالقيت  ،گروه بندی و ...
مسائل مربوط به فراﯾند شناساﯾی ،اصالح و بھبود مشکالت عاطفی و رفتاری دانش آموزان
موضوعات مربوط به با نشاط سازی مدارس و کالس ھای درس  ،تحقق مدرسه زندگی
موضوعات مروبط به مدﯾرﯾت مدارس )بررسی مسائل و راه حل ھا ( مواردی از قبيل :ارتقاء مشارکت اوليا
دانش آموزان در اداره امور مدرسه  ،بھبود فراﯾندھای مدﯾرﯾت مدرسه  ،ارزشيابی عملکرد دبيران ،
روشھای بھبود نظارت بر فعاليت ھای آنان  ،ارتقاء جو مدرسه .
موضوعات مربوط به بھبود فرآﯾندھای مدﯾرﯾتی در ادارات مناطق و سازمانھای آموزش و پرورش استانھا
)مواردی نظير  :بھبود فرآﯾند بھره وری  ،بھبود فرآﯾند تصميم گيری  ،بھبود فراﯾند برنامه رﯾزی ،نظارت بر
عملکردھا  ،مدﯾرﯾت مشارکتی  ،ارزشيابی عملکرد  ،فرھنگ و جو سازمانی ،تکرﯾم ارباب رجوع ،مدﯾرﯾت
زمان  ،کارآفرﯾنی  ،راھھای افزاﯾش انگيزه ھمکاران )اﯾن موضوعھا برای کارشناسان شاغل در ادارات
مناطق و شھرستانھا و سازمان آموزش و پرورش استانھا که ماﯾلند در برنامه سيزدھم شرکت نماﯾند
پيشنھاد می شود (
ساﯾر موضوعات انتخاب شده به ابتکار فرھنگيان عزﯾز ،

٦

عکس
مولف اول
الصاف شود

شماره ردﯾف رابط تحقيقات
در منطقه آموزشی........

کاربرگ اقدام پژوھي
)نمون برگ شماره (١

عنوان اقدام پژوھي:

..................................................................................................................................
..................................................................................................................................
موضوع)حيطه( پژوھش .................................. .:موضوع پژوھش با چه دوره تحصيلي مربوط مي شود...............................................
سازمان آموزش وپرورش  ......................منطقه آموزشي ..........................نـام واحدآموزشـي /اداري...................................................
آدرس  ....................................................... .............................................................تلفن محل کار ............................
نام ونام خانوادگي مولف اول )مولف اصلي(  ..............................................شماره پرسنلی
نام ونام خانوادگي ھمکار ان مولف ......................................................................................
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مشخصات مولف اول  :جنسيت  :زن  مرد 

سال تولد

١٣

مدرک تحصيلي دربدو استخدام ...............................

باال ترين مدرک تحصيلي  ......................................رشته باالترين مدرک تحصـيلي........................................................................
سال اخذ باالترين مدرک تحصيلي

١٣

سابقه خدمت درآموزش وپرورش  ..........سال

دانشگاه محل اخـذ بـاالترين مـدرک تحصـيلي .............................................................
سمت فعلي ............................

سابقه خدمت درسمت فعلي  ....................سال

عمدتا در چه دوره اي تدريس مي نماييد؟................................
عمدتا در چه پايه اي تدريس مي نماييد؟.................................
عمدتا چه درسي را تدريس مي نماييد؟...................................
مھر وامضاي رييس واحد آموزشي ،اداري

امضاي مولف اول
تاريخ
نمره ارزيابي اول

در مقياس حداکثر

نام ارزياب اول

نمره ارزيابي دوم

در مقياس حداکثر

نام ارزياب دوم

نمره احتمالي ارزيابي سوم

در مقياس حداکثر

نام احتمالي ارزياب سوم

نمره ارزيابي اول
نمره ارزيابي دوم
نمره احتمالي ارزيابي سوم

در مقياس حداکثر

نام ارزياب اول

در مقياس حداکثر

نام ارزياب دوم

در مقياس حداکثر

تاييد رابط پژوھشي
منطقه
تاييد کارشناس
تحقيقات استان

نام احتمالي ارزياب سوم

نمره ارزيابي اول

در مقياس حداکثر

نام ارزياب اول

نمره ارزيابي دوم

در مقياس حداکثر

نام ارزياب دوم

نمره احتمالي ارزيابي سوم

در مقياس حداکثر

نام احتمالي ارزياب سوم

٧

دبيرخانه مرکزي
برنامه معلم پژوھنده

باسمهتعالي
وزارت آموزش و پرورش
پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نمون برگ شماره )*(٢

تعداد كل گزارشھای اقدام پژوھی سيزدھمين برنامه معلم پژوھنده ،در سال تحصيلي ٨٨ -٨٩
در استان .....................

تعداد كل

تعداد

تعداد

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

ساﯾر

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

دوره

دوره

دوره

مراكز

ھمكاران

موارد

ابتدايي

راھنمايي

متوسطه

تربيت

شاغل در

معلم

اداره و

اقدام

اقدام پژوھی

اقدام

پژوھی

که مولف اول

پژوھی که

آن زن است

مولف اول

سازمان

آن مرد
است

نمون برگ شماره )*(٣
تعداد گزارشھای اقدام پژوھی برتر استان  .................................كه به دبيرخانه مرکزی معلم
پژوھنده )پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش( ارسال گرديده است.

تعداد

تعداد

گزارشھای

تعداد

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

گزارشھای

دوره

دوره

دوره

مراكز

ھمكاران

اقدام

اقدام پژوھی

اقدام

ابتدايي

راھنمايي

متوسطه

تربيت

شاغل در

پژوھی

که مولف اول

پژوھی که

معلم

اداره و

ارسالی به

آن زن است

مولف اول

دبيرخانه

آن مرد

مرکزی

است

سازمان

____________________________________


اين دو نمون برگ  ،منحصراً توسط كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان ،تكميل و ارسال
شود.
تاﯾيد کارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش

٨

ساﯾر
موارد

باسمه تعالی
جمھوری اسالمی اﯾران
سازمان آموزش و پرورش استان

اداره آموزش و پرورش منطقه  /شھرستان

نمون برگ شماره
٤
عنوان اقدام پژوھی :

مجری :
پست سازمانی :
رشته تحصيلی :
آخرﯾن مدرک تحصيلی :
دوره تحصيلی :
سمت فعلی :
شماره پرسنلی :
سال تحصيلی
١٣٨٨ – ٨٩

٩

باسمه تعالي

وزارت آموزش و پرورش

پژوھشگاه مطالعات آموزش و پرورش

نمون برگ ارزشيابي گزارش اقدام پژوھي
كد گزارش اقدام پژوھی :
جنبه
ارزشيابی

نام و نام خانوادگی:

استان

گزﯾنهھا

ردﯾف

مالک

١

از طرﯾـــق اقـــدام پژوھـــی قابـــل مطالعـــه و

خيلی زﯾاد
٥

زﯾاد
٤

متوسط

٣

کم
٢

خيلی
کم ١

ضرﯾب
٢

بررسی است

عنوان اقدام
پژوھی

٢

روشن و قابل فھم است

١

٣

موضوع با مسائل حرفهای اقدام پژوه مرتبط

٢

است

توصــــــــــيف و
تشــــــــــخيص
مســاله اقــدام
پژوھی

٤

مســاله براســاس مســتدات وشــواھد کــافی

٣

بيان شده است

٥

اھداف به وضوح بيان شده است

٢

٦

از روشھــای معتبــر بــرای گــردآوری دادهھــا

٢

استفاده شده است

٧
گردآوری ،
تحليل دادهھا
و اطالعات

از منــابع پژوھشــی مــرتبط اســتفاده شــده

٣

است

٨

عوامــل مــوثر در اﯾجــاد مســأله بــه درســتی

٢

شناساﯾی شده است

٩

جمع آوری دادهھا و نتيجه گيـری اطالعـات از

٢

چارچوب منطقی برخوردار است

١٠

راه حل ھای پيشنھادی با موضـوع و اھـداف

٣

اقدام پژوھی تناسب دارند

١١
راه حل ھای
پيشنھادی

از مشارکت و نقادی ھمکاران استفاده شده

١

است

١٢

راه حل ھای پيشنھادی مبتنی بر اطالعـات و

٢

راه حــل ھــای پيشــنھادی بــدﯾع و مبتکرانــه

٢

مطالعات کافی ھستند

١٣

است

١٤

فراﯾند اجرا با ذکر جزئيـات بـه روشـنی بيـان

٢

شده است

اجرا

١٥

اجرای راه حل با نظارت کـافی ھمـراه بـوده

٢

است

١٦

تغييرات مـورد نظـر در فراﯾنـد اجـرا مشـخص

٢

مــدارک بــرای تاﯾيــد روش و نتــاﯾج کــافی و

٢

شده است

نتاﯾج

١٧

معتبر است

١٠

امتياز

جنبه
ارزشيابی

گزﯾنهھا

ردﯾف

مالک

١٨

تنظيم گزارش از شيوه درست )فصـل بنـدی

خيلی زﯾاد
٥

زﯾاد
٤

متوسط
٣

کم
٢

خيلی
کم ١

ضرﯾب
١

– ارجاعات و منابع( برخوردار است

١٩
گزارش
اقدام پژوھی

١

آئــــين نگــــارش رعاﯾــــت شــــده و عــــاری از
اشتباھات تاﯾپی است

٢٠

٣

می تواند بـه عنـوان سـند مفيـد آموزشـی و
پرورشــی ،مــورد اســتفاده معلمــان ﯾــا ســاﯾر
کارکنان آموزش و پرورش قرار گيرد

اينجانب  .........................................................گزارش نھايي اقدام پژوھي با عنوان
 ...........................................................................................را با دقت مطالعه و
ارزشيابي نمودم .طرح مذكور از مجموع  ..............................................سوال ،جمعاً
 .............................امتياز كسب كرده است.
ﺗﺎرﻳﺦ:

اﻣﻀﺎء

استاد گرامي  :لطفاً توصيهھاي عملي خود را جھت بازخورد به مجري محترم و در
نتيجه بھبود كيفيت گزارش در كادر زير مرقوم بفرماﯾيد:

با تشكر – دبيرخانه برنامه مرکزی معلم پژوھنده

١١

امتياز

