
  مز و پرلزيت يک ساله مرکز مليگزارش عملکرد 

  )٩٠ت آذريلغا ٨٩از آذر (

  

   ٢٠١١ مز و پرلزيت ين الملليمطالعات ب ياجرا مراحل گزارش: الف

روند ؛ يجهان دو مطالعههمزمان  ياجرا«، ٨٩-٩٠مز و پرلز در سال يت ين الملليمطالعات ب يمرکز مل يت هايفعال يمحور اصل

و مطالعه  ٢٠١١ TIMSS Trends in International Mathematics and Science Study)مزيت(ات ياضيعلوم و ر ين الملليمطالعه ب

که با تالش بود »  Progress in International Reading Literacy Study  PIRLS٢٠١١ )پرلز(شرفت سواد خواندن يپ يمللال نيب

پس از  ٩٠در تابستان آن  يها ت انجام گرفت و دادهير، با موفقيطبق مراحل ز يان استانيو مجر يوقفه همکاران ستاد يب

 يابيارزش يالملل نيآلمان وابسته به انجمن ب) DPC )Data Processing Center يردازپ به مرکز دادهز آزمون يآم تيموفق ياجرا

  .ديارسال گرد IEA  (International Association for Evaluation of Educational Achievement) يليشرفت تحصيپ

  :٢٠١١مز و پرلزيمطالعات ت يب مراحل اجراين اقدامات انجام شده به ترتيتر از مهم يفهرست

 ييا نهيشيپ يها و پرسشنامه آزمون يها دفترچهترجمه شامل : ٢٠١١مز و پرلزيه مواد آزمون تيکل يينها يساز آماده -١

از و چاپ آنها پس ه چهارم پرلز يپا يها ها و پرسشنامه مز، دفترچهيه هشتم تيپا يها پرسشنامهها و  مز، دفترچهيه چهارم تيپا

ت يفيا کب ISC   (International Study Center for TIMSS&PIRLS) و IEA ربطيذو مراجع  يالملل نياز مراکز ب يرسمه يديياخذ تأ

  )پرلزمز و يرخانه تيبه استناد مکاتبات موجود در دب(مطلوب 

 سند در شمارگان ٤٠ش از يبدر  ISCاز  يارسال يها مطابق با دستورالعملپرلز مز و يظارت بر روند چاپ مواد آزمون تن -٢

  ٠٠٠/٥ متوسط هر سند

ثبت  يها و تدارک دستورالعمل ها و فرم يآماده ساز يبرا ين الملليب انبا ناظر يو هماهنگ يهيجلسات توج يبرگزار -٣

  ٢٠١١مز و پرلز يآزمون ت ياجرا يالملل نينظارت ب يبرا مشاهدات

موزان آ دانش ي، اساميست مدارسيم ليجهت تنظ مز و پرلزيت يان و هماهنگ کنندگان استانيمجربا  يهماهنگ -٤

  W٣S (Within- School Sampling Software) يريمز و پرلز بر اساس برنامه نمونه گينمونه ت يمشخصات کالس ها

  )مورد ١٥٠٠٠ش از يب( يابيرد يمز و پرلز در فرم هايشرکت کننده در آزمون ت آموزان ه مشخصات دانشيته -٥

  )مورد ١٤٠٠٠( W٣Sدر برنامه   يبه شمس يالديموزان از مآ  خ تولد دانشيل تاريتبد -٦

 ٢٠١١مز و پرلز يت يدفترچه ها و پرسشنامه ها يها بر چسبتكميل مشخصات دانش آموزان  شرآت آننده بر اساس  -٧

  )مورد ٠٠٠/٤٠( يليه تحصيک پايبه تفک

با  ييک آشنايبه تفکان يهماهنگ کنندگان و مجر يهيآموزش توج ييدستور کار و برنامه گردهما يآماده ساز -٨

  IEAاز  يو ضوابط و مقررات ارساليياجرا يموادآزمون، دستورالعمل ها

 for Text and”NAF  (National Adaptation Form for TIMSS& PIRLS٢٠١١ يفرم انطباق فرهنگ ييل نهايتکم -٩

layout”) ه اصالحات در ورژن سوم و ارسال به يپس از اعمال کلDPC يليه تحصيمز و پرلز دروس و پايک آزمون تيبه تفک  آلمان 

 )مورد ١٧٥٠(



م نامه مربوطه جهت يها و تنظ ک استانيمز و پرلز به تفکيت ياجرا ياستان ينه هايجدول برآورد هز يساز يينها - ١٠

  وزارت يمقام عال يامضا

١١ - Upload  يمرکز داده پرداز تيسا يران بر رويامز و پرلز يمواد آزمون ت يکيالکترون يها ليه فايکل DPC  وابسته بهIEA 

  ه يديياسناد جهت اخذ تأ يل رسميو تحون شده ييتع يها در فرمت

ت آموزش و يبا محور ٢٠١١پرلز  ين اجالس هماهنگ کنندگاتن مليبرنامه شرکت در ششم دستور کار  آماده کردن - ١٢

  پاسخ ساز پرلز يها سوال يح و نمره گذاريتصح يوه هايه شيتوج

تک نگاشت ( ها دانش آموزان به سفارش استان ژهيو ٢٠١١آزمون پرلز  يد مجموعه سوال هايآماده کردن کتاب جد - ١٣

  )٩٢شماره

 يهيو توج يآموزش ييگردهماجهت شرکت در  ٢٠١١مز و پرلز يآزمون ت يان استانيدعوت از هماهنگ کنندگان و مجر - ١٤

  يبه همراه ارسال دستورالعمل ها و منابع آموزش ٨٩اسفند 

ت يدر سا ن آنو قرارداد يان استانيهماهنگ کنندگان و مجراستفاده  يبرا يآموزش يکيالکترون يها ليه فايته - ١٥

  پژوهشگاه

  :نيبا عناو يارائه مطالب کارگاه آموزش ينتيپاورپو يافزار ه برنامه نرميته - ١٦

 و  يياجرا ي، فرم هايياجرا يک دفترچه ها، پرسشنامه ها، دستورالعمل هايبه تفک مز و پرلزيبا مواد آزمون ت ييآشنا

…  

 بر اساس برنامه  مز و پرلزيت يريبا مراحل نمونه گ ييآشناW٣S ت دانش آموزانيجمع يو مشخصات آمار  

 و پرلز مز يآزمون ت يبا ضوابط اجرا ييآشنا  

 آزمون ياز نحوه اجرا ک نمونهي يو اجرا يکارگاه آموزش يبرگزار 

  از آن يريشگيآزمون و نحوه پ يدر اجرا ياحتمال يخطاهاارائه  

 با حضور ٨٩اسفند  ١١خ يدر پژوهشگاه در تار ٢٠١١مز و پرلز يان  آزمون تيهماهنگ کنندگان و مجر ييگردهما يبرگزار - ١٧

  نفر از پژوهشگاه ٢٥ها و  نفر از استان ١٢٠ش از يب

ک مدارس شرکت کننده يبه تفک ٢٠١١مز و پرلز يت مواد آزمون يکارتن حاو ١٥٠٠ش از يباسناد آزمون در  يآماده ساز - ١٨

  در ظرف دو هفته  اجرا يبه همراه دستورالعمل ها ها در جهت ارسال به استان

از  يها در فرمت ارسال آن يو آماده ساز) يمرحله اصل( ٢٠١١مز و پرلز يهماهنگ کننده ت يترجمه دستورالعمل ها - ١٩

ISC ياستان يک هماهنگ کنند و مجريبه تفکها ر و ارسال به استانيجهت تکث  

 يبرا يآزمون و آماده ساز (make up) يلسات جبرانج يفرم ها وTracking Forms و  يابياجرا و رد يها ترجمه فرم - ٢٠

  و ارسال به استان ها  چاپ

ن ورژن اصالح شده و ارائه يمطابق آخر ٢٠١١پاسخ ساز آزمون پرلز يها سوال يح و نمره گذاريتصح يراهنما ينيبازب - ٢١

  ٢٠١١و اجالس پرلز ISCبه مرکز  ينظرات اصالح



پاسخ  يها سوالبه ر کشورها يسادانش آموزان  يارائه شده از پاسخ ها ين هايو تمر ها  مثالاز  ييا نمونهترجمه  - ٢٢

 ي دفترچه هاي تيمز و پرلز ح و نمره گذاريجهت تصح يمعلمان و گروهها يآماده سازساز 

با دستور مقام  يطرف خارج يحساب ارز.  يق بانک ملياز طر) ورويهزار  ٢٩٢( IEAران به يا يارز يبده  پرداخت  - ٢٣

 وزارت يعال

 ٢٠١١مز و پرلزيت يان استانيهماهنگ کنندگان و مجر يهيتوج -يآموزش ييگردهما ياز برگزار يه گزارسيته  - ٢٤

ک آزمون يبه تفک يمز و پرلز در استانيت ياجرا يبر اساس زمان بند يالملل نيو ب ياعزام ناظران مل يه جدول زمانيته  - ٢٥

 )ک ماهيدر ظرف  ين الملليو ب يناظر مل ٧٠ش از يب( آزمون يمز و پرلز و نوبت هايت يها

 در حدود ها و مثال ها نيتمر -يکل يراهنما( ٢٠١١مز يات تياضيسواالت علوم و ر يو نمره گذار حيتصح يراهنماترجمه  - ٢٦

رات و يين اصالحات و تغيبا توجه به آخر )ييو روا ييايبرآورد و پا يشده برا ينمره گذار يبه همراه نمونه سوال ها صفحه ٧٥٠

 امکانات انجام شده  

 يمرحله اصل يد در اجرايمدارس مورد بازد يتصادف يريگ انجام نمونه يبرا يالملل نيناظران ب يجلسه تخصص يبرگزار - ٢٧

 تيل فرم ثبت مشاهدات و نحوه اعزام آن ها به محل مأموريبا ضوابط و مراحل تکم ييآشنا يبرا ٢٠١١مز و پرلزيت

با ذکر  آزمون ياجرا يول زمانبنداز چارچوب جد ٢٠١١مز و پرلز يت يالملل نيو ب ين برنامه اعزام ناظران مليتدوه و يته - ٢٨

 پس از انجام آزمون مشخصات و ثبت مشاهدات

به  ٢٠١١مز و پرلزيآزمون ت) يحيتشر(سواالت پاسخ ساز گروههاي تصحيح و نمره گذاري  (Training session) آموزش - ٢٩

دروس مذکور با انجام  معلم و کارشناس ٧٠ش از يجلسه با حضور ب ٥ يات و سواد خواندن در طياضيک سوال علوم، ريتفک

 يو تخصص ييحرفه ا يت هاين صالحييو تعح کنندگان يتصح ينمره گذار ييايو پا وردجهت برآ يشيآزما يها و مثال ها نيتمر

 ينمره گذار

ش از يح بيتصح(ات علوم وسواد خواندن ياضيپاسخ ساز در بخش ر يسوال يح و نمره گذاريات تصحيانجام عمل  - ٣٠

 يسه ماه کار فشرده و شبانه روز يدر ط کد ٠٠٠/٠٠٠/١٥

 ح مجدديتصح يح شده توسط گروههاياز سواالت تصح ٢٥حدود ٪ ييايو برآورد پا ينيبازب  - ٣١

و انجام  IEAصادره از  يبر اساس دستورالعمل ها) ست هايپانچ(ورود داده ها  ييها گروه) Training Session(آموزش  - ٣٢

نفر از  ٣٠با مشارکت  (Preparing Codebooks)کدها در برنامه  يساز ورودداده ها جهت برآورد خطاها و آماده يشيمرحله آزما

 ده يآموزش د يگروه ها

ده ينفر از افراد آموزش د ٢٥با مشارکت  يفت کاريدو ماه در دو ش يدر ط ٢٠١١پرلزمز و يها ت ات و وروددادهيانجام عمل  - ٣٣

 مز و پرلزيت يدفترچه ها و پرسشنامه ها ياز کدها  تميون آيليم ١٥٠ش از يب

 يبا استفاده از برنامه نرم افزار ياحتمال يوارد شده جهت استخراج خطاها يداده ها Linkageو   Cleanانجام مراحل   - ٣٤

WinDem (windows Data Entry Manual)،  يت داده پردازيريتوسط مددر  

 ٠٠٠/١٥٠ش از يب( يآموزان با اطالعات ارسال مشخصات دانش و انطباق W٣S يرينمونه گوارد کردن اطالعات مربوط به برنامه 

  ها به همراه اسکن فرم DR يو ارسال به مرکز داده پرداز) مورد



توسط  مجدد ورودداده ها يدر وارس  double check punching, taken check وData validation ،Valid checkات يانجام عمل

  )…ها و  يها، خطاها، جاافتادگ يورودداده ها و استخراج ناهمسانت يريمد

 IEA يبه مرکز داده پرداز يمربوط و ارسال يران در فرمت هايا ٢٠١١مز و پرلز يت يورودداده ها يل هايفا يآماده ساز - ٣٥

 )TP- DPC- Confirm-final(ژه يو يدر فرم ها DPCاز  يرسمه يدييو اخذ تأ

و اسکن  ٢٠١١مز و پرلز يدانش آموزان و معلمان شرکت کننده در ت Tracking forms يابيرد يفرم هاق يو تطبل يتکم  - ٣٦

 DPCفرم ها جهت ارسال به 

 Cross- country scoring Reliability (CCSRS) data  در برنامه ٢٠١١مز يسواالت پاسخ ساز ت يح و نمره گذاريتصح - ٣٧

base (T١١-G٨, T١١- G٤) يالملل نيمصححان ب ييايبرآورد پا يبرا  

ات، علوم به ياضيران در دروس ريا Curiculum Questionnaires-TP١١) ( يدرسپرسشنامه برنامه  onlineل يتکم  - ٣٨

 مز و پرلزيمطالعه ت يالملل نيو ارسال به مرکز ب ييه چهارم ابتدايو سوادخواندن پا ييو سوم راهنما ييه چهارم ابتدايک پايتفک

ISC  

ک مراحل يبه تفک ٢٠١١و پرلز  مزيت Survey Activities Questionnaire -Tp١١)  ( ييفرم گزارش اجرا Onlineل يتکم - ٣٩

 DPC يو ارسال به مرکز داده پرداز )…. ها، ورودداده ها ح سواليمواد آزمون، ترجمه اسناد، چاپ مواد آزمون، تصح يآماده ساز

 آلمان 

ات ياضيقصد شده اجرا شده و کسب شده دروس علوم و ر يبرنامه درس يمحتوا يزان هماهنگيم يل فرم هايتکم - ٤٠

ک يبه تفک  (TCM_TIMSS)٢٠١١ Test- Curriculum Matching Analysis Spreadsheets for TIMSSه مدر پرسشنا ٢٠١١مزيت

 مز و پرلز يمطالعه ت ين الملليو ارسال به مرکز ب ييو سوم راهنما ييه چهارم ابتدايپا

 ٢٨( .٢٠١١مز و پرلز يو چاپ شده دفترچه ها و پرسشنامه ها آزمون ت يفارس ياز نسخه ها يينمونه اارسال  - ٤١

 ٨دفترچه پرلز و  ١٣مز و يدفترچه ت

آلمان جهت انطباق با  DPC يو مرکز داده پرداز ISCمز و پرلز يمطالعه ت ين الملليمرکز ب IEAرخانه يبه دب) پرسشنامه  - ٤٢

 چاپ  يه برايدييو اخذ تأ ين المللينسخه ب

آلمان و اخذ تأييديه  DPCو ارسال به ) حدود صد هزار برگ(مورد ٢٤٠٠تيمز و پرلز به تعداد ) R(اسكن  دفترچه هاي  - ٤٣

 رسمي

به مرکز داده پردازي آلمان و اخذ تأييديه رسمي از صحت ) پيوست(ارسال مجموعه فايل هاي الکترونيکي به شرح  - ٤٤

 )الکترونيکيفايل  ٧٠بيش از (ورود داده ها 

 

  .باشد ين گزارش ميوست ايبه پ يالملل نيو ب ين اصليعناو اب IEA  يبه مراکز علم ياسناد و مدارک ارسال-

  ي مرکز ملي پژوهش -يعلم يت هايگزارش فعال: ب

  

 ن يمز و پرلز با عناويپژوهشگاه در رابطه با مطالعات تشوراي پژوهشي مصوب  يانجام سه طرح پژوهش - ٤٥



آزمون رياضيات ) DTF(و حيطه هاي محتوايي ) DIF(ها  اي و تحليل کارکرد افتراقي سوال مقايسه پذيري سازه سنجش  )١

 )  مجري؛ اصغر مينايي(در بين دانش آموزان ايران و آمريکا ٢٠٠٧تيمز 

بر  ييه سوم راهنمايمصوب، اجرا شده و کسب شده در درس علوم پا ين برنامه هايب يزان هماهنگيم يبررس )٢

 ) يري؛ مسعود کبيمجر( ٢٠٠٧مز ياساس ت

  )يميم کري، دکتر عبدالعظيمجر( ٢٠٠٦و  ٢٠٠٧مز و پرلز ين تييمدارس با عملکرد باال و پا يژگيسه ويو مقا يبررس )٣

ن يش بيدر هما" مزيف تيو ضع يقو يس علوم در کشورهايتدر يروش هامقايسه : ي با عنوانارائه مقاله پژوهش - ٤٦

 ٩٠تابستان) شيک( يآموزش علوم و فناور يالملل

ن يش بيدر هما ).دهايها و تهد تصفر(؛ران يا يمز بر نظام آموزشير مطالعات تيتأث: ي با عنوانزگرد تخصصيم يبرگزار - ٤٧

 يآموزش علوم و فناور يالملل

مرآز همكاري هاي   برگزار آننده  »بيسنجش به منزله فر«اسرار دانش و ارائه مقاله  ين الملليشرکت در کنفرانس ب - ٤٨

 ٩٠در تابستان علوم وزارت علمي بين المللي 

ان نامه يپا ٥و  يب هفت طرح پژوهشيمز و پرلز و تصويت ين الملليگروه مطالعات ب يپژوهش يجلسات شورا يبرگزار - ٤٩

 مز و پرلز يج تيمرتبط با نتا

ت يفعال يو واگذار توزيع يوزارت متبوع برا يندگان حوزه ستاديمز و پرلز با مشارکت نمايج تيته کاربست نتايل کميتشک - ٥٠

 آموزش و پرورش يعال يمفاد ماده واحده شورا ياجرا  يمصوب به اعضا در راستا يها

مز و پرلز يج تيمرتبط با نتا يقاتيتحق يان در انجام پروژه هايبه محققان و دانشجوايي  و مشاوره ييارائه خدمات راهنما - ٥١

 )مورد ٣٥(سطوح ارشد و دکترا  رد

 مز و پرلز يمطالعات ت يبه مرکز مل يمصوب پژوهشگاه ارسال يطرح پژوهش ٥نظارت بر  - ٥٢

 )مز و پرلزيژه نامه تيو(ت يم و تربيفصلنامه تعل يمز و پرلز برايج تيمرتبط با نتا يمقاالت پژوهش يجمع آور - ٥٣

 ين الملليمطالعات ب ياجرا با منعقده مرتبط يانجام شده قراردادها يت هاين شرح خدمات و گزارش فعاليه و تدويته - ٥٤

 ) ييو اجرا يفن -يخدمات - يفقره قرارداد پژوهش ١٠( ٢٠١١مز و پرلزيت

ک يبه تفک ين الملليو ب ياس مليمز و پرلز در مقيت يپژوهش يافته هايبرخاسته از  يشنهاديپ ياستخراج راهکارها - ٥٥

 .ربط وزارت متبوعيذ يدانش آموزان و ارائه به معاونت ها يليرگذار در عملکرد تحصيعوامل تأث

ات و سواد ياضيو دروس علوم و ر يليتحص يه هايک پايمز و پرلز به تفکيت يد چاپ مجموعه سوالهايانتشار و تجد - ٥٦

 )٩٢و  ٦٢، ٦١، ٦٤، ٨٢شماره هاي  عنوان کتاب و تک نگاشت ٥(خواندن 

 ران يا يو پرلز و ارائه نظرات کارشناس مزين اجالس هماهنگ کنندگان تيشرکت در ششم - ٥٧

 )جلسه ١٠(د بر جهان اسالم يبا تأک يآموزش علوم و فناور ين الملليش بيهما يته داوريشرکت در جلسات کم - ٥٨

مز و پرلز يج تيارائه نتا يات براياضيآموزش علوم و ر يکارشناسان گروه ها يو کشور ياستان يش هايشرکت در هما - ٥٩

 )مورد ٧(آموزان  دانش يليعملکرد تحص يج در ارتقاينتا اين از يريبهره گ يو چگونگ



مصوب (مز با چند کشور منتخب يران در مطالعه تيسه روند عملکرد دانش آموزان ايمقا: يطرح پژوهش يهته - ٦٠

 ) پژوهشگاه

 )سه مورد( يپژوهش -يعلم يو ارائه به فصلنامه ها يپژوهش -يه مقاالت علميته - ٦١

 School with strong features and poor performance in reading literacy achievement of PIRLSارائه مقاله   - ٦٢

 )پيوست( ٢٠١١المللي يادگيري و تدريس، ترکيه، اکتبر  در دومين کنفرانس بين ٢٠٠٦

٦٣ - The art of living from Molavee’s Mystical Perspective )نفرانس هنر زندگي از منظر عرفاني موالنا در دومين ک

  ))پيوست( ٢٠١١تعليم و تربيت اسالمي، مالزي، نوامبر

 The comparison of low and high performance of participated countries in TIMSS٢٠٠٧with focus: ارائه مقاله  - ٦٤

on Science Teaching Method   در کنفرانس انجمن بين المللي فناوري، آموزش و توسعه)IAIED (٢٠١١نوامبر  در مالزي 

  )پيوست(

 يارائه در شورا يبرا ٢٠٠٧مز يدر ت ياسالم يران با کشورهايآموزان ا سه عملکرد دانشي؛ مقايانجام طرح پژوهش - ٦٥

 يانقالب فرهنگ يعال يت شورايم و تربيون تعليسيکم ،آموزش و پرورش يعال

مز و پرلز با يت ين الملليآموزان مطالعه بر گذار بر عملکرد دانش ين سهم عوامل تأثييتع: ين طرح پژوهشيه و تدويته - ٦٦

 ي در راستاي مصوبه جلسه شوراي معاونان وزارت متبوعچند سطح يل آمارياستفاده از روش تحل

مز يران در تيا يش دانشگاهيک دوره پيزيف ياضيدانش آموزان رشته ر ياضيچرا عملکرد ر« يه گزارش پژوهشيته - ٦٧

 ٨٩به سفارش پژوهشگاه تابستان  آن هاست؟ک يزيباالتر از عملکرد ف ٢٠٠٨شرفته يپ

و  يک دولتيبه تفک ٢٠٠٦و پرلز  ٢٠٠٧مز يف تر در تيسه عملکرد مدارس برتر و ضعيمقاتفصيلي و اجمالي ه گزارش يته - ٦٨

 ي به سفارش پژوهشگاهردولتيغ

ک دروس يپرلز به تفکمز و يدانش آموزان در ت يليشرفت تحصيمداخله گر در روند پ يرهاياز متغ يليه گزارش تحليته - ٦٩

 به سفارش حوزه رياست پژوهشگاه ات و سواد خواندنياضيعلوم ور

مز و پرلز بر يات و سواد خواندن در تياضيافته به درس علوم ريزان ساعات اختصاص يسه مياز مقا يه گزارش آماريته - ٧٠

 به سفارش حوزه رياست پژوهشگاهمز و پرلز يت ين المللياساس جداول گزارش ب

دانش  يليشرفت تحصيد بر نقش عوامل موثر در روند پيمز و پرلز با تذکيگروه مطالعات ت يپژوهش يت هايلوه اويته - ٧١

 )پژوهش پژوهشگاه يمصوب شورا(مز و پرلز يآموزان در ت

، مصوبه ماده ياسالم يمصوبه مجلس شورا( ين الملليران در مطالعات بيمشارکت ا يه مجموعه اسناد قانونيته - ٧٢

ملي،منطقه ايي و بين مطالعات  ران درياست محترم جمهور در مورد شرکت ايآموزش و پرورش و ابالغ ر يعال يواحده شورا

 المللي و ارسال به مقامات ذيربط

 -يعلم يچاپ در فصلنامه ها يمز و پرلز برايت ين الملليبه گروه مطالعات ب هارجاء شد يمقاالت پژوهش يابيارز - ٧٣

 )مورد ٢٥( يپژوهش

 )مورد١٢(تحليل ثانوي داده هاي تيمز و پرلز  مرتبط با) پروپزال( يپژوهش يشنهاده هايپ يابيو ارز يبررس - ٧٤



به  يانقالب فرهنگ يعال يت شورايم و تربيون تعليسيمز و پرلز در کميت ين الملليو ب يج ملياز نتا يارائه گزارش - ٧٥

 رانيرات و اصالحات نظام آموزش اييانجام تغ جهتمز و پرلز يت يافته هايشنهادات برخاسته از يهمراه راهکارها و پ

ل يشنهاد تشکين وزارتخانه و پيمعاون يشورا لز در جلسهمز و پريران در تياز عملکرد  دانش آموزان ا يارائه گزارش - ٧٦

 مز و پرلز يج تيته کاربست نتايکم

 ياصل يد بر محورهايبا تاک ٢٠٠٦پرلزو  ٢٠٠٧مز يت يالملل نيو ب يمل يافته هاين يتر از مهم يم فهرستيه و تنظيته  - ٧٧

براي ارائه به شوراي معاونين وزارت  ات و سواد خواندنياضيدر دروس علوم، ر ايرانا پسرفت عملکرد دانش آموزان يشرفت و يپ

 متبوع

ات و علوم و ياضيدانش اموزان در دروس ر يليعملکرد تحص يارتقا يانجام شده برا يت هايوند فعالراز  يه گزارشيته - ٧٨

 براي ارائه کميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقالب فرهنگيسواد خواندن 

چاپ  يع مجموعه سوالهايها و توز ات استانياضيعلوم و ر يآموزش يجمع سرگروهها رمز و پرلز ديج تيارائه گزارش نتا - ٧٩

 ها تانجهت اشاعه کاربست نتاييج تيمز و پرلز در اس مز و پرلز به استان هايشده ت

بر اساس درخواست کميسيون ملي ايسيکو بر  IEAتهيه گزارش عملکرد ساالنه در خصوص عضويت ايران در انجمن  - ٨٠

 در ايران IEAها، نحوه بهره گيري از نتايج مطالعات  اساس محورهاي ميزان پرداخت

علوم و رياضيات و  ها و محورهاي آموزش ضمن خدمت معلمان ابتدايي و راهنمايي به تفکيک دروس تهيه سرفصل - ٨١

سواد خواندن جهت آشناسازي معلمان با ارزشيابي استاندارد و روش هاي تدريس فعال در آموزش زياضيات و علوم و سواد 

 خواندن بر اساس دستاوردهاي آموزشي تيمز و پرلز

مل موثر در روند بر اساس مهم ترين عوا» تحليلي با عنوان آن چه بايد از نتايج تيمز و پرلز آموخت«تهيه گزارش  - ٨٢

 پيشرفت تحصيلي دانش آموزان جهت ارائه کميته کاربست نتايج و کميسيون شوراي عالي آموزش و پرورش 

با تاکيد بر  IEAبر اساس دستور العمل -Encyclopedia- online  TP١١تهيه و تدوين دانشنامه آموزش و پرورش ايران - ٨٣

صفحه و ارسال به مرکز بين المللي مطالعه تيمز و  ٢٠ت و سواد خواندن در چارچوب، ويژگي ها و اهداف آموزشي علوم و رياضيا

 )٢٠١١نوامبر(پرلز 

تهيه گزارشي اجمالي تأثير نتايج تيمز و پرلز بر نظام آموزش ايران مطابق با درخواست مرکز بين المللي تيمز و پرلز و  - ٨٤

 )٢٠١١سپتامبر( ISCارسال به 

هماهنگ کنندگان و مجريان استاني آزمون تيمز و پراز و ارائه گواهي پايان کار جهت تهيه گزارش اجمالي از عملکرد  - ٨٥

 تسويه حساب

 توجيهي مناطق استان تهران در رابطه با چگونگي کاربست نتايج تيمز وپرلز در مدارس -شرکت در جلسات آموزشي - ٨٦

  )٩٠بهارو تابستان ) (مورد ٣(

جهت آشنايي با ) ايتاليا( ٢٠١١شرکت در ششمين اجالس هماهنگ کنندگان ملي کشورهاي شرکت کننده در پرلز  - ٨٧

وابسته به  ISCو  DPCو انجام مذاکرات تخصصي با مديرا ن  ٢٠١١هاي پاسخ ساز پرلز شيوه هاي تصحيح و نمره گذاري سوال

IEA ٢٠١١فوريه  ١٨لغايت  ١٣  



 ها ت اجرا به استانيفيج ثبت مشاهدات از کيو انعکاس نتا ين الملليو ب يان ملاز عملکرد ناظر يه گزارشيته - ٨٨

تهيه و تدوين مستندات حق عضويت پژوهشگاه در مطالعات تيمز و پرلز و موارد استفاده از نتايج اين مطالعات  - ٨٩

  هاي گذشته به مرکز همکاري هاي علمي بين المللي وزارت متبوع ازسال


