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  :مقدمه    
بیش از گذشته مورد توجه جدي قرار ش نقش و اهمیت پژوه کشور ما چندي است که بیتنظام تعلیم وتردر    

در سند ملی تحول بنیادین که در هفته هاي اخیر تصویب و ابالغ گردید به صراحت بر ضرورت  و است گرفته
مطالعات آموزش و پرورش به عنوان پژوهشگاه در این راستا  .ریزي و اقدام بر اساس پژوهش تاکید شده است برنامه

هاي  اي را در توسعه فعالیت نقش فعال و ویژه ژوهش در نظام تعلیم وتربیت رسمی کشوراصلی ترین نهاد متولی امر پ
  .عهده دارد در بین خانواده گسترده فرهنگی و به ویژه معلمان برپژوهشی و گسترش فرهنگ پژوهش 

ران تعلیم و گذاسیاستبوده است که همواره از سوي  یمهمنوپا و برنامه معلم پژوهنده از جمله دستاوردهاي       
مورد توجه و حمایت  انمعلم ها، مدیران و شوراي تحقیقات استانپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، ، تربیت

پژوهی و  هاي اقدام و شرکت گسترده آنها در دوره این برنامهروند صعودي مشارکت معلمان در  .است عملی قرار گرفته
در مجموعه آموزش و فزون به اهمیت تفکر و عمل مبتنی برپژوهش روزااقبال  و ها افزایش کیفیت طرح آن به تبع

ارتقاي  هاي آموزشی، ریزي برنامه بر اساس جایگاه موثر این برنامه و اثربخشی پژوهش در .رش گواه این مدعاست پرو
ش ومجهز نمودن آنها به بین معلمان ساختاريهاي فکري،اجرایی و بنیان کیفیت نظام آموزش و پرورش ، تقویت

کالس درس و سایر  یتدر جهت بهبود وضعي آنان ها اندیشهگیري از تجارب و و همچنین بهره دانش  تولید ،علمی
  .، اجراي مطلوب این فعالیت پژوهشی بیش از پیش اهمیت می یابدها  بخش

ی، نسبت پژوهش هاي بهره گیري از شیوهاز طریق کند تا آنان  به معلمان کمک می » پژوهنده معلم«اجراي برنامه     
، دقت و حساسیت در کالس درس آموزش و یادگیري  به شناخت مسائل و ابداع روش هاي نوین و موثر درجهت

هاي گوناگون و مرتبط با آموزش و  در عرصه و بهتر تحلیل نموده ، شرایط موجود را بیشتري از خود نشان داده 
شیوه نامه «وظایف محوله، بدینوسیله  ن اساس و با توجهبر ای.نمایندو عمل اظهار نظر با پشتوانه علمی پرورش 
هاي  سازمانها و مشارکت فعال معاونتاجراي دقیق و هماهنگ و بمنظور »معلم پژوهنده پانزدهمین برنامهاجراي 

هاي پژوهشی ادارت آموزش و پرورش  ها ، کمیته آموزش و پرورش استان ادارات کل شوراي تحقیقاتدي،حوزه ستا
  . گردد می هاي آموزشی سراسر کشور به شرح زیر ابالغ ها و گروه رستانشه،مناطق 

  
  :اهداف

  آموزش و پرورش همکارانگسترش فرهنگ پژوهش در میان معلمان و  -1
و  یحل مسایل آموزشرفع نیازها و در معلمان و خالقیت هاي لقوه استعدادهاي باشکوفایی  فراهم کردن زمینه -2

 یپرورش
آموزش و پرورش از  معلمان و سایر همکاران  امکان باز آموزي مهارت و  ،قاء دانش ارت  م ساختن زمینهفراه -3

 »پژوهش در عمل«نان با نمودن آطریق درگیر 
 ا و تدابیر خشک و انعطاف نا پذیرآزاد سازي فرآیند تولید دانش از قید و بند روش ه -4
 زش و پرورشدست اندرکاران آمو استفادههاي مفید معلمان براي  مستندسازي تجربه -5
 مشارکت فعال در امر تغییر و باز سازي مداوم نظام آموزش و پرورش  -6
 ارتباط دادن میان تئوري هاو رفتارهاي تربیتی و نتایج آنها  -7
 توسعه همکاري میان فراگیران در بهبود جریان یاددهی و یادگیري  -8
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  :هاي اقدام پژوهی  زمینه

،بررسی، شناسایی، تبیین و حل مسأله و مشکل محیط کار و ) دهمعلم پژوهن برنامۀ (اقدام پژوهی هدف اساسی 
پژوهی براي حل مسائل خاص در  از نتایج اقدام ) .ادارات آموزش و پرورشکالس درس، مدرسه، و (است   فعالیت

و از  هآورد به مرحلۀ اجرا  شخصاً خود را در اقدام پژوهی، معلم پژوهنده، پژوهش. شود هاي معین استفاده می موقعیت
گیري از این روش به  توانند با بهره مند می معلمان و فرهنگیان عالقه. برد نتایج آن در بهبود شرایط کاري خود بهره می

  :دبه شرح زیر می باش پانزدهمهاي اقدام پژوهی در برنامه  برخی از مهمترین زمینه. پژوهش بپردازند
سنجش واندازه گیري، فناوري اطالعات ، خالقیت ،   تدریس ،روشهاي (یادگیري  –مسائل مربوط به فرایند یاددهی -

  ... گروه بندي و 
  مسائل مربوط به فرایند شناسایی ،اصالح و بهبود مشکالت عاطفی و رفتاري دانش آموزان  -
 موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و کالس هاي درس ، تحقق مدرسه زندگی  -
ارتقاء مشارکت اولیا دانش : مواردي از قبیل) سی مسائل و راه حل ها برر(موضوعات مربوط به مدیریت مدارس  -

هاي بهبود  ارزشیابی عملکرد دبیران ، روشبهبود فرایندهاي مدیریت مدرسه ، آموزان در اداره امور مدرسه ،
 یت هاي آنان ، ارتقاء جو مدرسه نظارت بر فعال

وادارات ها  آموزش و پرورش استانکل  در ادارات فرآیندهاي مدیریتیموضوعات مربوط به بهبود  -
نظارت بر  بهبود فرآیند تصمیم گیري ، بهبود فرایند برنامه ریزي ،مواردي نظیر بهبود فرآیند بهره وري ،(مناطق

تکریم ارباب رجوع،  مدیریت زمان ،  عملکردها ، مدیریت مشارکتی ، ارزشیابی عملکرد ، فرهنگ و جو سازمانی ،
  همکاران افزایش انگیزه  کارآفرینی ، راههاي

  ب شده به ابتکار  و انتخاب معلمان وفرهنگیان سایر موضوعات انتخا -
 

  :ی اجرای تشکیالت
  ):پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درمستقر(مرکزي برنامه معلم پژوهنده دبیرخانه  -1

      وزارت آموزش و  نظارت وکنترل اجراي برنامه در ،ذاريگسیاستریزي، مسئولیت برنامهاین دبیرخانه   
  :باشد به شرح ذیل می ه داشته و اهم وظایف آنبه عهدپرورش در سطح کشور را    
  نامه برنامه معلم پژوهنده  تهیه و تدوین شیوه -
 ها  شوراي تحقیقات استاناطالع رسانی مناسب به به ادارات کل آموزش و پرورش کشور و ابالغ شیوه نامه -
 آموزش و پرورش  نامه توسط ادارات کل بهینه شیوه نظارت بر اجراي -
 شیوه نامه مفاد ها طبق  استان وارزیابی از فعالیت هاي ها گزارش دریافت -
 تهیه و تنظیم بانک اطالعاتی معلمان پژوهنده در سطح کشور  -
 پی گیري تشویق و قدردانی از معلمان پژوهنده برتر در سطح کشور  -
 تک نگاشت  هاي برتر کشور در قالب مستندسازي گزارش -
 ها و جلسات در مواقع مقتضی  تشکیل نشست -
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  :دبیرخانه معلم پژوهنده در استان  -2
 بررا  در استانبرنامه معلم پژوهنده  پانزدهمینولیت مدیریت ، نظارت و ارزشیابی از اجراي این دبیرخانه مسو

  .دارد  عهده 
   :1اعضاي دبیرخانه 2-1
  )رییس(مدیر کل اداره  -2-1-1
  )قائم مقام(اون پژوهشیمع -2-1-2
آموزش  /آموزش ابتدایی/ پشتیبانیتوسعه مدیریت و / پرورشی و تربیت بدنی/    انمعاونیکی از  -2-1-3      

  مدیرکل ادارهبه انتخاب  متوسطه 
  ) دبیر( تحقیقمدیر گروه  -2-1-4      

  قدام پژوهی استان،اساتید و ارزیابان اصصی شوراي تحقیقات استان اعضاي کمیسیون تخ -5- 2-1
تحقیقات و تأیید  گروهرییس ود دارد به پیشنهاد تعدد کمیسیون تخصصی وجهایی که  در استان:)1( تبصره

  .انتخاب خواهند شد) نفر 5حداکثر (هاي مذکور  از بین اعضاي کمیسیون،مدیر کل اداره 
 متوسطه و عمومی ايمسئول گروه انکارشناس - 6- 2-1

  ن تحقیقاتی یا یکی از رابطا ه متوسطهسرگروه پژوهش دور-7- 2-1
  رشناس تحقیقات استان کا- 8- 2-1
هاي  سالاقدام پژوهی در سطح کشور یا استان در  ن اقدام پژوهی یا یکی از برگزیدگاننماینده مدرسا -9- 2-1

  و تصویب معاون پژوهشیقبل به پیشنهاد دبیرکمیته 
  . ادر می شودصابالغ  مدت یکسال توسط مدیرکل بهاعضاي دبیرخانه براي : ) 2( تبصره

  : شرح وظایف دبیرخانه معلم پژوهنده استان  2-2

  ر مواقع مقتضی به تشخیص دبیر و تایید رییس دبیرخانهتشکیل جلسات د -1- 2-2
  برنامه معلم پژوهنده و اطالع رسانی مناسب به مناطق آموزشیپانزدهمین اجراي شیوه نامه ابالغ -2- 2-2
  ادارات مناطق  توسطشیوه نامه اجراي بهینه نظارت بر  -3- 2-2
امه برن پژوهنده براي هماهنگی در اجراي مرکزي معلم دبیرخانهاقدامات مقتضی به تشخیص  انجام -4- 2-2
  )ها  از جمله برگزاري نشست(
  نامه  طبق شیوه هاآناز و ارزشیابی  از ادارات مناطق ها گردآوري گزارش -5- 2-2

                                                   
اشاره به زمان تدوین شیوه نامه مرتبط بوده و در صورت  تغییردر ساختار و تشکیالت   ست ها و سمت ها ي  موردعناوین پ ١ -  

  .توانند جایگزین موارد قبلی شود عناوین جدید می،
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تکمیل شدة ارزشیابی استانی نمون برگ تصویر هر دو ي نهایی منتخب به همراه ها ارسال گزارش - 6- 2-2
   دبیرخانه مرکزي بههر گزارش مربوط به 

از طریق همایش هاي استانی و دیگر روشهاي  نی از معلمان پژوهنده برتر استانتشویق و قدردا -7- 2-2
  . مناسب

  م پژوهی اقدا آموزش توجیهی هاي پیش بینی و اجراي دوره -8- 2-2

  : توضیح
پس از ارزشیابی  توانند از طریق کمیتۀ پژوهشی گزارش اقدام پژوهی خود را همکاران حوزة ستادي وزارت می

  . دته به دبیرخانه مرکزي ارسال نماینتوسط دو نفر از اعضاي کمی
  :منطقه  /شهرستان/تشکیل دبیرخانه معلم پژوهنده در ناحیه   - 3
  :اعضاي دبیرخانه  3-1
  )رییس( اداره رئیس /  مدیر -1- 3-1
  )ابتدایی و متوسطه (معاون آموزشی -2- 3-1
  )دبیر( رابط تحقیقات -3- 3-1
دبستانی ،راهنمایی تحصیلی و متوسطه نظري ،فنی و حرفه اي و کارو آموزش  کارشناسان مسئوول -4- 3-1

   دانش 
  هاي تحصیلی  زشی دورهگروههاي آمو کارشناس  -5- 3-1
اقدام پژوهی داراي صیلی فوق لیسانس یا باالترکه درامرتحازافراد متخصص باداشتن مدرك یک نفر-1-6- 3 

  صص و تجربه باشد به انتخاب مدیر اداره تخ
  برگزیده کشوري یا استانی  معلم پژوهنده ن اقدام پژوهی یایکی از مدرسا -7- 3-1

  . ابالغ صادر می شودبه مدت یک سال براي اعضاي دبیرخانه از طرف مدیر اداره :)3(تبصره 
  : منطقه / ناحیه / شهرستان / شرح وظایف دبیرخانه معلم پژوهنده  - 3-2

  دبیر و تایید رییس دبیرخانه تشکیل جلسات در مواقع مقتضی به تشخیص  -1- 3-2
  برنامۀ معلم پژوهنده  پانزدهمین گیري در مورد چگونگی اجراي مناسب  تصمیم-2- 3-2
  برنامه معلم پژوهنده و اطالع رسانی مناسب  پا نزدهمیناجراي  شیوه نامهابالغ  -2- 3-2
  مشخصات شرکت کنندگان در برنامه   نمون برگو گردآوري نامه  شیوهنظارت بر اجراي بهینه  -3- 3-2
براي اطالع رسانی و هماهنگی در اجراي برنامه  انجام اقدامات مقتضی حسب اعالم دبیرخانه استانی -4- 3-2
  )ها  کیل نشستاز جمله  تش(
  هاي توجیهی در زمینه برنامه معلم پژوهنده  آموزشی و نشست ها و دوره هاي برگزاري کارگاه -5- 3-2



 
 
 
 
 
 

 ٦

  از آنها طبق شیوه نامه ارزشیابی و 1از واحدهاي آموزشی واداري گردآوري گزارش - 6- 3-2
  استانهاي نهایی منتخب به همراه نتایج ارزشیابی به دبیرخانه  ارسال گزارش -7- 3-2
  منطقه /ناحیه/ قدردانی از معلمان پژوهنده برتر توسط مدیر شهرستان  -2-8- 3 

  :وظایف مدیر مدرسه - 4
کارکنان آموزشی و اداري آن به  اطالع رسانیبرنامه معلم پژوهنده و پانزدهمیناجراي شیوه نامه دریافت - 4-1

  مدرسه
  ون چگونگی اجراي بهینه شیوه نامهنظر پیرامتبادل وراي معلمان در اسرع وقت و طرح موضوع در ش - 4-2
به ) تکمیل شده توسط همکاران داوطلب(هاي ثبت مشخصات شرکت کنندگان نمون برگ ارسال  - 4-3

  دبیرخانه معلم پژوهنده منطقه
  در مدرسه  در دست اجراهاي معلم پژوهنده  نظارت بر اجراي طرحهمکاري و  - 4-4
در دست پژوهنده  ان معلمهاي اجراي طرح اع گزارش ن جهت استمشوراي معلماپیش بینی جلسات در- 4-5

  و بحث و تبادل نظر پیرامون آناجرا در مدرسه 
) ضرورت و امکان در صورت (پژوهی  هاي علمی در زمینه اقدام هاي آموزشی و نشست برگزاري کارگاه -4-6

  طقه تحت نظارت دبیرخانه معلم پژوهنده من
برنامه تعیین  طبق منطقه ي معلم پژوهنده و ارسال به دبیرخانه معلم پژوهندهها گردآوري گزارش طرح - 4-7

  شده
  .تکمیل نمون برگ تاییدیه پروژه اقدام پژوهی هر یک از معلمان واحد اموزشی ذیربط -8 -4       

  :وظایف معلم پژوهنده -5   
 دوره برنامه پانزدهمیننگی اجراي و شرکت در جلسه شوراي معلمان در ارتباط با چگوشیوه نامه مطالعه  - 5-1

  معلم پژوهنده
  برنامه معلم پژوهنده  پانزدهمینشرکت کنندگان در  مشخصاتنمون برگ تکمیل  - 5-2
  به صورت فردي یا گروهیاجراي طرح  - 5-3
  باشد...  شامل معلمان هم پایه، هم رشته، معلمان یک مدرسه وترجیحا  به تناسب موضوع تواند میاجراي گروهی   :تبصره  

شوراي ه گزارش درو ارائ مدیر مدرسه یا معاون آموزشی جهت نظارتمدرسه  یتهمکاري با مدیر - 5-4
  معلمان به اقتضاي شرایط و مراحل اجراي طرح

                                                   
و گردآوري گزارش هاي نهایی توسط دبیرخانه معلم پژوهنده استان یا منطقه در دوایر اداري حوزه ادارات کل و مناطق آموزشی، اطالع رسانی، ثبت مشخصات شرکت کنندگان، نظارت بر اجراي طرحها   ١

  گیرد صورت می



 
 
 
 
 
 

 ٧

طبق برنامه تعیین و کسب تاییدیه از مدیر مدیر مدرسه تهیه گزارش نهایی اجراي طرح و ارائه آن به  - 5-5
  شده

   :ن محترم پژوهنده الزم است به نکات زیر توجه نمایندامعلم              
  اجرا شده باشد یید واحد آموزشی یا اداري مربوطهأبا تو  91-92تحصیلی  در سالمورد نظر طرح  -
  سالهاي قبل اجراء شده خودداري گرددهایی که در  گزارش طرح از ارسال -
  ل نمایدیتحویک گزارش به دبیرخانه معلم پژوهنده هر فرد فقط  -
نزد خود  را اي از آن نسخهکه معلمان پژوهنده  شود پیشنهاد می با توجه به عدم عودت طرح هاي ارسالی -

  نگهداري نمایند
  پژوهی خودداري شود اقدام عنوانبه  طرح تحقیققالب وکتابخانه اي درتوضیحی هاي  ارشگزارسال  از -
   طه صورت گیردبوه آموزش و پرورش مرارسال گزارش از طریق ادار -
  مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج شود مشخصات کامل -
  .شودو ارائه با خط خوانا یا تایپ شده تنظیم  A4صفحه  20در حتی االمکان ها   گزارش -
   توسط معلم پژوهنده تنظیم گردد 4نمون برگ شماره ضروري است که طرح روي جلد گزارش طبق -
  

  :اي معلمان پژوهنده ه فرایند ارزشیابی گزارش -6
  .ارزشیابی از گزارش هاي اقدام پژوهی طبق کاربرگ دبیرخانه مرکزي وزارت متبوع صورت می گیرد -6-1
درضمن .الزم است تا رشته تحصیلی ارزشیابان حتی المقدور با موضوع اقدام پژوهی هم سنخ باشد -6-2

  .دخیل باشند... ر و ارزشیابان نباید دراجراي گزارش هابه عنوان ناظر،مجري،همکا
  .هر گزارش توسط حداقل دو و حداکثر سه نفر ارزشیابی می شود -6-3
درصد نمره کل بود، میانگین دو نمره، نمره نهایی 25 اگر اختالف بین نمره ارزیابی دو داور، کمتر از  -6-4

درصد کل نمره  25ش از اگر بین دو نمره ارزیابی، بی. خواهد بود و کار ارزیابی پایان یافته تلقی می شود
و میانگین دو نمره ارزیابی که به هم  ور سوم جهت ارزیابی ارجاع می شودوجود داشت، گزارش به دااختالف 

  .نزدیک ترند نمره نهایی خواهد بود
طبق  نمره ارزشیابی را کسب کنند ، گزارش برتر منطقه تلقی شده و درصد  75هایی که بیش از  گزارش -6-5

  . گردند ارسال می هت معرفی به استانجشیوه نامه 
برگ ارزیابی ضمیمه ، گزارش هاي اقدام پژوهی دریافت شده از سطح نمون و  شیوه نامهاستان بر اساس  -6-6

را دوباره ارزیابی  اند درصد امتیاز شده 75که واجد حداقل ها  شهرستان/ وزش و پرورش مناطق ادارات آم



 
 
 
 
 
 

 ٨

عمل رش اقدام پژوهی، مطابق مفاد بند هاي فوق الذکر یابی هر گزاشدر سطح استان نیز براي ارز.خواهد نمود
    . شود می

گزارش برجسته استانی تلقی درصد نمره ارزشیابی را کسب کرده باشند،  75گزارش هایی که بیش از  -6-7
  . تواند نسبت به تقدیر از  صاحبان آثار اقدام کند و استان می شده

بر اساس حداکثر تعداد پیش بینی شده در ( را   *1برتر هاي گزارش، ارسالی استان از بین آثار -6-8
مشروط بر اینکه آن  معرفی خواهد نمود دبیرخانه مرکزي به راي کمیته داوران استان انتخاب و به) بخشنامه

ي ارسال شده از سوي به گزارشها(د ندرصد از کل نمره ارزیابی را کسب کرده باش 75دست کم ها گزارش 
  ).  شود درصد نمره را کسب نکرده باشند، ترتیب اثر داده نمی 75استان که مالك 

بر  ( حتی المقدور هاي تخصصی ستان ها را در کمیتههاي واصله از ا گزارش تمامیدبیرخانه مرکزي  -6-9
به تشخیص (ورت لزومو درص بررسی و ارزیابی نموده)اساس رشته تحصیلی و موضوع گزارش اقدام پژوهی

شفاهی را به طور گزارش خود شود تا گزارش اقدام پژوهی خواسته می گان/از نویسنده) هیئت داوران
  .داوران ارائه کنددرحضور

به صورت شوند  می ارسالدبیرخانه مرکزي هاي اقدام پژوهی منتخب استان که به  است گزارشالزم -6-10
  .باشدبه ضمیمه مستندات مربوطه و تایپ شده 

مشروط بر اینکه مؤلف اول یا مجري  ند بصورت فردي و گروهی انجام شودتوا گزارش اقدام پژوهی می -6-11
  . ذکر گرددمشخص واصلی 

هاي گذشته، به شرطی که گزارش اقدام پژوهی  شرکت معلمان پژوهندة برتر کشوري و استانی دوره -6-12
  . ایشان تکراري نباشد ، بالمانع است

برنامه برگزیده استانی شده اند،چنانچه در  وچهاردهمین سیزدهمین ،مکارانی که در دوازدهمین ه:تبصره 
درصد بیشتر باشد  20قبل برنامه شرکت کنند الزم است که نمره ارزشیابی آنان نسبت به دو دوره پانزدهمین 

ق در مرحله کشوري اعمال می قابل ذکر است که موارد فو. تا بتوانند بعنوان منتخب استانی حائز رتبه گردند 
              .گردد

  

  

  :زمانبندي اجراي برنامه -7

                                                   
هاي تحصیلی و  دبیرخانه معلم پژوهنده استان همه تالش خود را معطوف نماید تا حتی االمکان توزیع گزارش هاي اقدام پژوهی برتر در  دوره ١ *

  . دروس مختلف باشد
  



 
 
 
 
 
 

 ٩

هاي اقدام پژوهی خود را از طریق مدیران  معلمان پژوهنده و سایر همکاران فرهنگی عالقمند، گزارش - 7-1
ان شهرست/ محترم مدارس و واحدهاي آموزشی، به دبیرخانه معلم پژوهنده ادارات آموزش و پرورش منطقه 

  .ارسال نمایند
نفرات برتر به استان  و ارزیابی شده، نتایج و ها، بررسی شهرستان/ هاي واصله به ادارات مناطق گزارش - 7-2

  . .معرفی شوند
و  بررسی شده ،طبق فرآیند ارزشیابیهاي اقدام پژوهی واصله به دبیرخانه معلم پژوهنده استان،  گزارش - 7-3

  . معرفی شونددبیرخانه مرکزي  به 1392م مهر ی استا نتایج 
خواهد ي واصله و معرفی آثار برتر اقدام ها گزارش نسبت به ارزیابی 1392آباناواخرتا دبیرخانه مرکزي  - 7-4

  .کرد
  .هاي دریافتی خارج از زمانبندي فوق، ترتیب اثر داده نخواهد شد به گزارش - 7-5
و  هگرفت می مورد تقدیر مقام وزارت قرارمراس ، طی 1392نفرات برتر کشوري در هفته پژوهش سال  -7-6

  .ارائه خواهد شد مراسم هفته پژوهشآثار برتر در 

  :هزینه اجراي برنامه-8 
، با تصویب شوراي تحقیقات و منطقه هاي ناشی از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح استان هزینهتمامی   

  .شود مین و  پرداخت میآموزش و پرورش، تأاداره کل از محل بودجه  استان و
  
  
  

 
 
  



 
 
 
 
 
 

 ١٠

  ................. اداره کل آموزش و پرورش استان                
 

 ....................... منطقه آموزش و پرورش                  
 
  

  تأییدیه اقدام پژوهی                                      
  

 ........................................................آقاي  جناب/ بدینوسیله تائید می شود سرکار خانم
 
  ..........................................................................................................خود را با عنوان اقدام پژوهی 91-92در طول سال تحصیلی  
 

  .اجرا نموده اند ...............................………………در 
 
 

  نام و نام خانوادگی مدیر واحد آموزشی                                                                                                    
  

  امضاء و مهر                                                                                                                         
  

 تاریخ                                                                                                                               



 
 
 
 
 
 

 ١١

  )1نمون برگ شماره (
  

  :اداري/نام واحد آموزشي:                 موزشيآقھ نام منط:                       اداره كل آموزش و پرورش استان
  

  ..............................................................................................................................................:عنوان اقدام پژوھي
  

    سایر     اداري     تربیت معلم      متوسطھ     راھنمایي     ابتدایي  ؟ي شودچھ دوره تحصیلي مربوط م ھژوھش بموضوع پ
  

  اول       دوم        سوم        چھارم        پنجم     ؟تحصیلي مربوط مي شود پایھچھ  ھموضوع پژوھش ب
  

  :ان اقدام پژوھي /نام و نام خانوادگي ھمكار
  مجري اصلي/مشخصات مولف اول

  
  :شماره پرسنلي      :         سال تولد  مرد      زن       :جنسیت       :                 م و نام خانوادگينا
  

  :دانشگاه محل اخذ مدرك تحصیلي:                              رشتھ تحصیلي:                      آخرین مدرك تحصیلي
  

  :      در سمت فعلي سابقھ خدمت :                 سمت فعلي          ):  بھ سال(سابقھ خدمت در آموزش و پرورش
  
   سایر     تربیت معلم      متوسطھ    راھنمایي     ؟ابتدایي  تدریس مي كنیدچھ دوره تحصیلي  در
  

  اول       دوم        سوم        چھارم        پنجم     ؟تدریس مي كنیدتحصیلي  پایھچھ در
  :شماره تلفن تماس                                                                                                            :نشاني كامل

                   
  :يرادا،يمھر وامضاي رییس واحد آموزش                                                             :امضاي مولف اول

  :ء تكمیل و امضا تاریخ
 ------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------  

    در مقیاس حداکثر                           نام ارزیاب اول    نمره ارزیابي اول                
          

  منطقھ تایید رابط پژوھشي                 نام ارزیاب دوم     در مقیاس حداکثر                         بي دوم                نمره ارزیا
  

  ارزیاب سومنام    یاس حداکثر                    در مق             ارزیابي سوم      هنمر
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

          نام ارزیاب اول       در مقیاس حداکثر                     نمره ارزیابي اول                
  

  تحقیقات استان گروه مدیرتایید                 نام ارزیاب دوم      در مقیاس حداکثر                       نمره ارزیابي دوم               
 

  ارزیاب سوم نام   ارزیابي سوم                  در مقیاس حداکثر                     نمره
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

  
      نام ارزیاب اول     در مقیاس حداکثر                     نمره ارزیابي اول                

  
  تایید دبیرخانھ مركزي معلم پژوھنده       نام ارزیاب دوم         در مقیاس حداکثر                 نمره ارزیابي دوم                  

  
 ارزیاب سوم نام         در مقیاس حداکثر                           یابي سوم     ارز نمره

                      

  

  

  



 
 
 
 
 
 

 ١٢

    )2(شماره  نمون برگ 

  ................در استان  91 - 92 در سال تحصیلیعلم پژوهنده برنامه م پانزدهمینهاي اقدام پژوهی  گزارشتعداد کل  

  وهیتعداد گزارش ها اقدام پژ

  )به تفکیک جنسیت(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهی

  )به تفکیک فردي و گروهی(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهی                

  )به تفکیک دوره هاي تحصیلی(               

  

  تعداد       

  هاي گزارش   

  مراکز      

  تربیت معلم 

  

  تعداد

  گزارش هاي 

همکاران 

شاغل در 

  ادارات

  سایر

  موارد

  )تعداد(

  جمع 

  کل

  جمع         مرد  زن

  کل   

 جمع   گروهی  فردي

  

          جمع  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

                    

  

    )3(نمون برگ  شماره          

  )نده معلم پژوه مرکزيبه دبیرخانه ارسال شده ............................( .....برتر استان  گزارش هاي اقدام پژوهیتعداد  

  تعداد گزارش ها اقدام پژوهی

  )به تفکیک جنسیت(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهی

  )به تفکیک فردي و گروهی(

  تعداد گزارش هاي اقدام پژوهی                

  )به تفکیک دوره هاي تحصیلی(               

  

  تعداد       

  هاي گزارش   

  مراکز      

  تربیت معلم 

  

  تعداد

  گزارش هاي 

همکاران 

شاغل در 

  ادارات

  سایر

  موارد

  )تعداد(

  جمع 

  کل

  جمع         مرد  زن

  کل   

 جمع   گروهی  فردي

  

          جمع  متوسطه  راهنمایی  ابتدایی

                    
  

__________________________________ 
 . دتکمیل و ارسال شون گروه تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استا مدیر راً توسط ، منحص نمون برگ این دو *

  :استانآموزش و پرورش  گروه تحقیقات اداره کل  مدیر نام و نام خانوادگی

  :امضا و تاریخ تکمیل



 
 
 
 
 
 

 ١٣

 باسمه تعالی
 جمهوري اسالمی ایران

.........آموزش و پرورش استان اداره کل   
 

.........شهرستان/ اداره آموزش و پرورش منطقه   
4نمون برگ شماره   

 
 
 
 
 

: اصلی مجري/مولف اولنام خانوادگی  نام و  
 

:نام و نام خانوادگی سایر همکاران اقدام پژوهی  
 

  :پست سازمانی 
  

  : رشته تحصیلی 
  

  : آخرین مدرك تحصیلی 
  

   :دوره تحصیلی 
  

  :سمت فعلی 
  

  :شماره پرسنلی 
 

:عنوان اقدام پژوهی   



 
 
 
 
 
 

 ١٤

ورش و  وزش      وزارت آ

ورش                                                                                                                                                                                                                                                           وزش و  عات آ طا ه  گا             و

  اقدام پژوهی  ارزشیابی گزارش نمون برگ
  

       :نام و نام خانوادگی   :استان                : ش اقدام پژوهیرگزاکد     
     

  :معاونت                                                  
  

  مالك  ردیف  جنبه ارزشیابی
  ها گزینه

  خیلی زیاد  امتیاز  ضریب
      5          

  زیاد
4  

  متوسط
3  

  کم
2  

  1م خیلی ک

عنوان اقدام 
  پژوهی

    2            از طریق اقدام پژوهی قابل مطالعه و بررسی است   1
    1            روشن و قابل فهم است   2
    2            اي اقدام پژوه مرتبط است موضوع با مسائل حرفه  3

توصیف و تشـخیص   
  مساله اقدام پژوهی

    3            کافی بیان شده استوشواهدمستدات  مساله براساس  4
    2            وضوح بیان شده است  اهداف به  5

 ،گردآوري 
و  ها تحلیل داده
  اطالعات

ها استفاده شده  گردآوري دادهعتبر براي م هاي روشاز  6
  است

          2    

    3            از منابع پژوهشی مرتبط استفاده شده است  7
شـده  عوامل موثردر ایجاد مسأله به درستی شناسایی   8

   است 
          2    

ها و نتیجه گیري اطالعات از چـارچوب   جمع آوري داده  9
   منطقی برخوردار است

          2    

  راه حل هاي
  پیشنهادي

راه حل هاي پیشـنهادي بـا موضـوع و اهـداف اقـدام        10
  تناسب دارند پژوهی

          3    

    1            از مشارکت و نقادي همکاران استفاده شده است   11
بر اطالعات و مطالعـات   مبتنیپیشنهادي راه حل هاي   12

  کافی هستند
          2    

    2             راه حل هاي پیشنهادي بدیع و مبتکرانه است   13

    2            به روشنی بیان شده است با ذکر جزئیات  فرایند اجرا   14  راجا
    2            با نظارت کافی همراه بوده است راه حل اجراي   15

    



 
 
 
 
 
 

 ١٥

  مالك  ردیف  جنبه ارزشیابی
  ها گزینه

  خیلی زیاد  امتیاز  ریبض
      5          

  زیاد
4  

  متوسط
3  

  کم
2  

  1خیلی کم 

  نتایج
تغییرات مورد نظر در فرایند اجرا مشخص شـده    16

  است
          2    

کـافی و معتبـر   ،مدارك براي تایید روش و نتایج   17
  است  

          2    

  گزارش
  اقدام پژوهی

  

 –فصـل بنـدي   (تنظیم گزارش از شیوه درسـت    18
  برخوردار است  ) ارجاعات و منابع

          1    

تـایپی   رعایت شده وعاري از اشتباه آئین نگارش  19
  است  

          1    

می تواند به عنوان سند مفید آموزشی و پرورشی،   20
مورد استفاده معلمان یا سایر کارکنـان آمـوزش و   

  پرورش قرار گیرد
          

3  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
  
  : فرماییدمرقوم ،گزارشخود را جهت بازخورد به مجري ودر نتیجه بهبود کیفیت عملی هاي  توصیه لطفاً :ارزشیاب محترم 

 

  با تشکر                                                                                                                   
  معلم پژوهنده مرکزي دبیرخانه

  
  
  

  
... .................................................................................................گزارش نهایی اقدام پژوهی با عنوان ................................... اینجانب 

  . امتیاز کسب کرده است............................. سوال، جمعاً  ......................طرح مذکور از مجموع . را با دقت  مطالعه و ارزشیابی نمودم
    :امضاء                                                                          

 :تكمیل تاریخ


