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 باسمه تعالي

مقدمه     

اي به نقش و اهميت پژوهش مبذول داشته ويژه نظام تعليم وتربيت در كشور ما چندي است كه عنايت     
اي را در توسعه پژوهشگاه به عنوان نهاد اصلي پژوهش در آموزش و پرورش نقش فعال و ويژه. است

.  فعاليتهاي پژوهشي و گسترش فرهنگ پژوهش ميان معلمان به عهده داشته است
يي بوده است كه همواره از سوي پژوهشگاه برنامه معلم پژوهنده از جمله دستاوردهاي مهم حركت نوپا      

م و تربيت يعلتو سياست گذاران  انمطالعات آموزش و پرورش ، شوراي تحقيقات استانها ، مديران ، معلم
مورد توجه و حمايت قرار گرفته است روند صعودي مشاركت معلمان در برنامه معلم پژوهنده و شركت 

افزايش كيفيت طرحها و برنامه معلم پژوهنده و درنهايت  آن به تبع پژوهي وهاي اقدامگسترده آنها در دوره
بنابراين جا دارد در جهت . اقبال پذيرش اين تفكر در مجموعه آموزش و پرورش گواه اين مدعاست 

بنيانهاي فكري ، اجرايي ، ساختاري و جلب نظر معلمان و دست اندركاران به اين برنامه حساسيت بيشتري 
ثربخشي آموزش و ارتقاي كيفيت تعليم و تربيت به توانمندسازي معلمان ومجهز نمودن آنها ا. به خرج داد

ها در جهت بهبود معلمان بايد انديشه توليد نمايند و از انديشه. به بينش علمي و انجام پژوهش بستگي دارد
.  وضع كالس درس و ساير بخشها استفاده الزم به عمل آيد

مي كنندكه از طريق پژوهش در كالس نسبت به شناخت مسائل و بهسازي معلمان پژوهنده تالش     
هاي گوناگون و مرتبط با آموزش و اين امر موجب مي شود كه آنها در عرصه. آموزش و يادگيري كوشا باشند

ورز مجهز به دانش پژوهش پرورش اظهار نظر نمايند، شرايط موجود را تحليل نمايند و در مجموع انديشه
.  اين فرايند نياز به آموزش ، مطالعه و عمل دارد. باشند
معلم پژوهنده با برنامه ريزي ونظارت پژوهشگاه  سيزدهمدر همين راستا شيوه نامه اجراي برنامه      

ها و سازمانهاي حوزه ستادي، شوراي تحقيقات سازمان مطالعات آموزش و پرورش و مشاركت فعال معاونت
هاي هاي پژوهشي ادارت آموزش و پرورش مناطق شهرستانها و گروهميتهآموزش و پرورش استانها ، ك

.  گرددآموزشي سراسر  كشور به شرح زير اعالم مي
 

: اهداف
گسترش فرهنگ پژوهش در ميان معلمان و كاركنان وزارت آموزش و پرورش  -1
لقوه تقويت خودباوري در بين دست اندركاران آموزش و پرورش و كمك به رشد استعدادهاي با -2

 آنان در حل مسايل آموزش و پرورش
هاي ارتقاء دانش و بازآموزي كاركنان آموزش و پرورش از طريق درگير فراهم ساختن زمينه -3

 »پژوهش در عمل«كردن آنان با 
 متداول و دانشگاهي توسط معلمان يهاي پژوهشكاهش مشكالت ناشي از كاربرد يافته -4
 استفاده كليه دست اندركاران آموزش و پرورشهاي مفيد معلمان براي مستندسازي تجربه -5
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 حوه اجراي برنامهن
در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  مركزي برنامه معلم پژوهنده مستقردبيرخانه   -1

نظارت و كنترل اجراي برنامه را در وزارت آموزش و  ،گذاريريزي، سياستاين دبيرخانه مسئوليت برنامه
: باشدها به شرح ذيل ميه دارد كه بر همين اساس اهم فعاليتپرورش در سطح ملي  به عهد

نامه برنامه معلم پژوهنده  تهيه و تدوين شيوه -
هاي آموزش و پرورش كشور و شوراي ابالغ شيوه نامه و اطالع رساني مناسب به سازمان -

 تحقيقات استانها 
 كشور هاي آموزش و پرورش نظارت بر اجراي بهينه شيوه نامه توسط سازمان -
 ها طبق شيوه نامه هاي برتر استاندريافت و ارزشيابي از گزارش -
 تهيه و تنظيم بانك اطالعاتي معلمان پژوهنده در سطح كشور  -
 پي گيري تشويق و قدرداني از معلمان پژوهنده برتر در سطح كشور  -
 مستندسازي گزارشهاي برتر كشور در قالب تك نگاشت  -
 گذاري برنامه معلم پژوهندهراهبردي شوراي سياست هايتالش در به كارگيري سياست -
ها و جلسات در مواقع مقتضي  تشكيل نشست -

 
: دبيرخانه معلم پژوهنده در استان   -2

برنامه معلم پژوهنده را  سيزدهميناين دبيرخانه مسئوليت مديريت ، نظارت و ارزشيابي از اجراي 
. دارد  بط با حوزه پژوهش به عهده مرت محترم  سازمان و معاونمحترم با هدايت رئيس 

 

  :*اعضاي دبيرخانه 2-1

اعضاي كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان در استانهايي كه داراي يك  2-1-1

كميسيون هستند  

تعدد كميسيون تخصصي وجود دارد به پيشنهاد كارشناس در استانهايي كه : ) 1( تبصره

اعضاي دبيرخانه از بين اعضاي كميسيونهاي  ان وذيربط سازممسئول تحقيقات و تأييد معاون 

. انتخاب خواهند شد) نفر 5حداكثر (مذكور 

 متوسطه و عموميكارشناس مسئول گروه  2-1-2

 يا يكي از رابطين تحقيقاتي  سرگروه پژوهش دوره متوسطه 2-1-3

) بعنوان دبير دبيرخانه (كارشناس مسئول تحقيقات استان 2-1-4

 
مورد اشاره در شيوه نامه مربوط به زمان تدوين شيوه نامه بوده كه در صورت هر گونه  ها و عناوينپست *

.  توانند جايگزين موارد قبلي شودتغييري در مورد ساختار و تشكيالت عناوين جديد مي
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كارشناس تحقيقات استان به عنوان عضو  2-1-5

معاون يا و تربيت بدني،  معاون پرورشييا مهارتي و  نظريو پرورش معاون آموزش  -2-1-6

 پشتيباني به انتخاب رئيس سازمان 

اقدام پژوهي در سطح كشور يا  نماينده مدرسين اقدام پژوهي يا يكي از برگزيدگان -2-1-7

و تصويب معاون پژوهشي هاي قبل به پيشنهاد دبيركميته سال استان در 

سازمان به مدت يكسال صادر براي كلية اعضاي دبيرخانه ابالغ توسط رئيس ) :   2(تبصره 

.  خواهد شد

 

:  شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده استان . 2-2

تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص دبيرخانه   -2-2-1

برنامه معلم پژوهنده و اطالع رساني مناسب به  سيزدهميناجراي شيوه نامه ابالغ  2-2-2

مناطق آموزشي 

مناطق آموزشي   توسطشيوه نامه نظارت بر اجراي بهينه  2-2-3

پژوهنده براي اطالع رساني و  مركزي معلمانجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه  2-2-4

ها و غيره برنامه از جمله تشكيل نشست  هماهنگي در اجراي 

نامه دبيرخانه از مناطق آموزشي و اداري و ارزشيابي آن طبق شيوه هاگردآوري گزارش 2-2-5

با توجه به  تكراري نبودن طرح براي هر فرد  مركزي 

تكميل شدة  نمون برگ تصوير هر دو هاي نهايي منتخب به همراه ارسال گزارش 2-2-6

دبيرخانه مركزي معلم پژوهنده پژوهشگاه مطالعات آموزش و  بهارزشيابي استاني هر گزارش 

پرورش  

هاي مناسب اشاعه از طريق با روشتشويق و قدرداني از معلمان پژوهنده برتر استان  2-2-7

.  همايش هاي استاني و ديگر روشهاي مناسب

اقدام پژوهي  آموزشهاي توجيهي  هايپيش بيني و اجراي دوره -2-2-8

:  توضيح

 توانند از طريق كميتة پژوهشي گزارش اقدام پژوهي خود راهمكاران حوزة ستادي وزارت مي

.  كميته به دبيرخانه مركزي ارسال نماييد پس از ارزشيابي توسط دو نفر از اعضاي
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.  :منطقه / ناحيه / تشكيل دبيرخانه معلم پژوهنده در شهرستان    -3

اعضاي دبيرخانه   3-1

 /معاون آموزشي  /رئيس اداره   /مدير شهرستان/  هاي پژوهشياعضاي كميته 3-1-1

هاي تحصيلي ، مسئولين آموزشي دوره

هاي سه گانه ، سر گروه پژوهش ، رابط آموزشي دوره مسئولين گروههاي  -3-1-2

تحقيقات بعنوان دبير دبيرخانه و يك نفر از افراد متخصص با داشتن مدرك تحصيلي فوق 

/ ليسانس يا باالتر كه در امر اقدام پژوهي داراي تخصص و تجربه باشد به انتخاب رئيس

.  مدير  اداره 

برگزيده كشوري يا استاني   معلم پژوهنده يكي از مدرسين اقدام پژوهي يا  -3-1-3

 به مدت يك سال  اداره ابالغ مدير /  براي كليه اعضاي دبيرخانه از طرف رئيس:  )3(تبصره 

.  گرددصادر مي
 

:  منطقه / ناحيه / شهرستان / شرح وظايف دبيرخانه معلم پژوهنده   -3-2

منطقه و / ناحيه / ستان تشكيل جلسات در مواقع مقتضي به تشخيص مدير شهر 3-2-1

برنامة معلم  سيزدهمينتصميم گيري در مورد چگونگي اجراي  مناسب مراحل مختلف 

پژوهنده   

برنامه معلم پژوهنده و اطالع رساني مناسب به  نسيزدهمياجراي شيوه نامه ابالغ  3-2-2

واحدهاي آموزشي 

مشخصات  نمون برگي توسط مدارس و گردآورنامه شيوهنظارت بر اجراي بهينه  3-2-3

شركت كنندگان در برنامه   

معلم پژوهنده براي اطالع رساني و مركزي  انجام اقدامات مقتضي به تشخيص دبيرخانه 3-2-4

ها و غيره هماهنگي در اجراي برنامه از جمله  تشكيل نشست

ه  هاي توجيهي در زمينه برنامه معلم پژوهندهاي آموزشي و نشستبرگزاري كارگاه 3-2-5

گردآوري گزارشها از واحدهاي آموزشي و اداري و ارزشيابي آنها طبق شيوه نامه  3-2-6

استان   دبيرخانه 

استان ارسال گزارشهاي نهايي منتخب به همراه نتايج ارزشيابي به دبيرخانه  3-2-7
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ناحيه  / منطقه / قدرداني از معلمان پژوهنده برتر توسط مدير شهرستان   3-2-8 

يا كارگاه  ) سخنراني(هاي آموزشي اقدام پژوهي در قالب كالس پيگيري و اجراي دوره -3-2-9
 

: وظايف مدير مدرسه  -4

برنامه معلم پژوهنده و ابالغ آن به كاركنان آموزشي  ينسيزدهماجراي شيوه نامه دريافت  4-1

و اداري مدرسه 

ظر پيرامون چگونگي طرح موضوع در شوراي معلمان در اسرع وقت و بحث و تبادل ن 4-2

اجراي بهينه دستورالعمل 

تكميل شده توسط همكاران (هاي ثبت مشخصات شركت كنندگان نمون برگ ارسال  4-3

به دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه ) داوطلب

در دست اجراء در مدرسه  نظارت بر اجراي طرحهاي معلم پژوهنده  4-4

تماع گزارش اجراي طرحهاي معلم پيش بيني جلساتي در شوراي معلمان جهت اس -4-5

و بحث و تبادل نظر پيرامون آن در دست اجرا در مدرسه پژوهنده 

در صورت امكان (هاي علمي در زمينه اقدام پژوهي هاي آموزشي و نشستبرگزاري كارگاه 4-6

و تحت نظارت دبيرخانه معلم پژوهنده منطقه طبق شيوه نامه دبيرخانه مركزي ) و تمايل

  طبق منطقه ري گزارش طرحهاي معلم پژوهنده و ارسال به دبيرخانه معلم پژوهندهگردآو 4-7

. برنامه تعيين شده

 

وظايف معلم پژوهنده . 5

و شركت در جلسه شوراي معلمان در ارتباط با چگونگي اجراي شيوه نامه مطالعه   -5-1

دوره طرح معلم پژوهنده  دهمينسيز

دوره معلم پژوهنده  سيزدهمينركت كنندگان در مشخصات براي ش نمون برگ تكميل  -5-2

در صورت تمايل 

گروهي به تناسب موضوع (شروع اجراي طرح معلم پژوهنده به صورت فردي يا گروهي  -5-3

) باشد... تواند شامل معلمان هم پايه، هم رشته، معلمان يك مدرسه و مي

 



 7

ئه گزارش در شوراي معلمان به مدير مدرسه و ارا فراهم كردن امكانات الزم جهت نظارت -5-4

اقتضاي شرايط و مراحل اجراي طرح 

. تهيه گزارش نهايي اجراي طرح و ارائه آن به مدير مدرسه طبق برنامه تعيين شده -5-5

 

  :معلمين محترم پژوهنده الزم است به نكات زير توجه نمايند 

  . اجرا شده باشد مربوطه ييد واحد آموزشي يا اداريأبا ت   88-89تحصيلي  طرح در سال -5-6

  . گزارش طرحهايي كه در سالهاي قبل اجراء شده خودداري شود از ارسال -5-7

.  تحويل نمايديك گزارش به دبيرخانه معلم پژوهنده هر فرد فقط  -5-8

نزد  را اي از آننسخه شودپيشنهاد مي ها برگشت داده نمي شود بنابراينگزارشچون  -5-9

.  يندخود نگهداري نما

رايج به عنوان  هاي توضيحي و كتابخانه اي در قالب طرح تحقيقاز ارسال گزارش -5-10

  . پژوهي خودداري شود  اقدام        

.  ارسال گزارش از طريق اداراه آموزش و پرورش مربوطه صورت گيرد -5-11

. مجري و طرح در صفحه اول گزارش درج شود مشخصات كامل  -5-12

 .شودبا خط خوانا يا تايپ شده تنظيم  A4صفحه  20ها  در المكان گزارشحتي ا  -5-13

توسط معلم پژوهنده  4نمون برگ شماره ضروري است كه طرح روي جلد گزارش طبق  -5-14

.  تنظيم گردد

دواير اداري . 6

اطالع رساني، ثبت مشخصات شركت كنندگان،  حوزه سازمان و مناطق آموزشي در دواير اداري

بر اجراي طرحها و گردآوري گزارشهاي نهايي رأساً توسط دبيرخانه معلم پژوهنده نظارت 

. گيردصورت مي استان يا منطقه
 

: فرايند ارزشيابي گزارشهاي معلمان پژوهنده . 7

اگر اختالف بين نمره ارزيابي . شودهر گزارش ابتدا به وسيلة دو داور متخصص ارزيابي مي 7-1

صد نمره كل بود، ميانگين دو نمره، نمره نهايي خواهد بود و كار ارزيابي در25 دو داور، كمتر از 

اختالف   درصد كل نمره 25اگر بين دو نمره ارزيابي، بيش از . پايان يافته تلقي مي شود
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و ميانگين دو نمره . وجود داشت، گزارش به داور سوم جهت ارزيابي ارجاع مي شود

. ه نهايي خواهد بودارزيابي كه به هم نزديك ترند نمر

نمره ارزشيابي را كسب كنند ، گزارش برتر منطقه  درصد  75هايي كه بيش از گزارش -7-2

.  گردندمعرفي و ارسال ميبه استان  طبق دستورالعمل مربوطه تلقي شده و

برگ ارزيابي ضميمه ، گزارش هاي اقدام پژوهي نمون و  شيوه نامهاستان بر اساس  -7-3

 75ها  كه واجد حداقل شهرستان/ سطح ادارات آموزش و پرورش مناطق  دريافت شده از

يابي هر شدر سطح استان نيز براي ارز.  اند را دوباره ارزيابي خواهد نموددرصد امتياز شده

   . شودكه در باال ذكر شد عمل مي 1-7و   2-7گزارش اقدام پژوهي، مطابق مفاد بند  

درصد نمره ارزشيابي را كسب كرده باشند، گزارش برجسته  75گزارش هايي كه بيش از  -7-4

.  تواند نسبت به تقدير از  صاحبان آثار اقدام كندشوند و استان مياستاني تلقي مي

بر اساس حداكثر تعداد پيش بيني شده در ( برتر را  ٠F1هايگزارشاستان از بين آثار،  -7-5

به پژوهشگاه معرفي خواهد نمود،  مشروط بر  به راي كميته داوران استان انتخاب و) بخشنامه

به گزارشهاي (درصد از كل نمره ارزيابي را كسب كرده باشد  75اينكه آن گزارش دست كم 

درصد نمره را كسب نكرده باشند، ترتيب اثر داده  75ارسال شده از سوي استان كه مالك 

).   شودنمي

فرآيند ارزيابي آثار، كلية گزارشهاي واصله از پژوهشگاه به منظور افزايش روايي و اعتبار   7-6

هاي تخصصي كه بر اساس رشته تحصيلي و موضوع گزارش اقدام پژوهي استان ها را در كميته

شود، بررسي و ارزيابي و باحضور اساتيد و كارشناسان خبرة وزارت آموزش و پرورش تشكيل مي

گزارش اقدام ) نويسندگان(از نويسنده )  به تشخيص هيئت داوران(نمايد، و در صورت لزوم مي

ضوابط ارائة (شود، گزارش خود را به طور شفاهي در حضور داوران ارائه كند پژوهي خواسته مي

).  حضوري و داوري اين فرايند ،  متعاقباً به اطالع خواهد رسيد

 

 

                                                 
تحصيلي و هاي دبيرخانه معلم پژوهنده استان ، همه تالش خود معطوف نمايد تا حتي االمكان گزارشهاي اقدام پژوهي برتر در دوره - 1

.  دروس مختلف توزيع شده باشد
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شوند، به الزم است گزارشهاي اقدام پژوهي منتخب استان كه به پژوهشگاه ارسال مي 7-7

عزيز  گردد تا حقي از معلمان پژوهندةصورت تايپ شده باشد و مستندات مربوطه ضميمه 

.  زايل نگردد

، مشروط بر اينكه مؤلف تواند بصورت فردي و گروهي انجام شود گزارش اقدام پژوهي مي  7-8

 . يا مجري اصلي ذكر گردد اول

هاي گذشته، به شرطي كه گزارش شركت معلمان پژوهندة برتر كشوري و استاني دوره -7-9

.  اقدام پژوهي ايشان تكراري نباشد ، بالمانع است
 

زمانبندي اجراي برنامه . 8

از هاي اقدام پژوهي خود را معلمان پژوهنده و ساير همكاران فرهنگي عالقمند، گزارش. 8-1

طريق مديران محترم مدارس و واحدهاي آموزشي، به دبيرخانه معلم پژوهنده ادارات آموزش و 

. شهرستان ارسال نمايند/ پرورش منطقه 

شهرستانها، بررسي و ارزيابي شده،  نتايج و نفرات / هاي واصله به ادارات مناطق گزارش.8-2

. . برتر به استان معرفي شوند

طبق فرآيند ارزشيابي ژوهي واصله به دبيرخانه معلم پژوهنده استان، هاي اقدام پگزارش. 8-3

.  به پژوهشگاه معرفي شوند 1389تا پانزدهم مهر و نتايج  بررسي شده،

هاي واصله، برگزاري جلسات ارائه نسبت به ارزيابي گزارش 1389آبان  اواخرپژوهشگاه تا . 8-4

. كرد شفاهي و حضوري و معرفي آثار برتر اقدام خواهد

. هاي دريافتي خارج از زمانبندي فوق، ترتيب اثر داده نخواهد شدبديهي است به گزارش -8-5

، طي مراسمي مورد تقدير مقام وزارت  1389نفرات برتر كشوري در هفته پژوهش سال  -8-6

قرار خواهند گرفت و آثار برتر در گردهمايي سراسري معلمان پژوهنده برتر كشور ارائه خواهد 

. شد

هزينه اجراي برنامه . 9 

، با تصويب و منطقه هاي ناشي از اجراي برنامه معلم پژوهنده در سطح استانكليه هزينه

شوراي تحقيقات استان، از محل بودجه سازمان آموزش و پرورش استان، تأمين و  پرداخت 

 .شودمي
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 هاي اقدام پژوهيزمينه

 
،بررسي، شناسايي، تبيين و حل مسأله و مشكل محيط ) ژوهندهمعلم پبرنامة (هدف اساسي  اقدام پژوهي 

پژوهي و از نتايج اقدام) هاي آموزش و پرورشكالس درس، مدرسه، ادارات و سازمان(است  كار و فعاليت
در اقدام پژوهي، معلم پژوهنده، پژوهش خود . شودهاي معين استفاده ميبراي حل مسائل خاص در موقعيت

معلمان و . بردآورد و از نتايج آن در بهبود شرايط كاري خود بهره ميلة اجرا درميرا شخصاً به مرح
هاي برخي از مهمترين زمينه. گيري از اين روش به پژوهش بپردازندتوانند با بهرهمند ميفرهنگيان عالقه

: م به شرح زير مي باشندسيزده اقدام پژوهي در برنامه
 

سنجش واندازه گيري، فناوري  روشهاي تدرسي ،(يادگيري  –مسائل مربوط به فرايند ياددهي  -
...  اطالعات ، خالقيت ، گروه بندي و 

 مسائل مربوط به فرايند شناسايي ،اصالح و بهبود مشكالت عاطفي و رفتاري دانش آموزان  -
 موضوعات مربوط به با نشاط سازي مدارس و كالس هاي درس ، تحقق مدرسه زندگي  -
ارتقاء مشاركت : مواردي از قبيل) بررسي مسائل و راه حل ها (مديريت مدارس  موضوعات مروبط به -

اوليا دانش آموزان در اداره امور مدرسه ، بهبود فرايندهاي مديريت مدرسه ، ارزشيابي عملكرد دبيران 
 . ، روشهاي بهبود نظارت بر فعاليت هاي آنان ، ارتقاء جو مدرسه 

آموزش و پرورش  يهادر ادارات مناطق و سازمان يريتياي مدموضوعات مربوط به بهبود فرآينده -
بهبود  فرآيند بهره وري ، بهبود فرآيند تصميم گيري ، بهبود فرايند برنامه : مواردي نظير (ها استان

تكريم نظارت بر عملكردها ، مديريت مشاركتي ، ارزشيابي عملكرد ، فرهنگ و جو سازماني ،ريزي ،
ها براي اين موضوع(ت زمان ، كارآفريني ، راههاي افزايش انگيزه همكاران ارباب رجوع،  مديري

ها كه مايلند در كارشناسان شاغل در ادارات مناطق و شهرستانها و سازمان آموزش و پرورش استان
 ) برنامه سيزدهم  شركت نمايند پيشنهاد مي شود 

 ساير موضوعات انتخاب شده به ابتكار  فرهنگيان عزيز ، -
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  شماره رديف رابط تحقيقات                          
........ در منطقه آموزشي            

 
 
 

كاربرگ اقدام پژوهي 
) 1نمون برگ شماره (

: عنوان اقدام پژوهي
................................................................................................................................................................................................................................ ................

............................................................................................................................................................................................................................................... .
............... ................................موضوع پژوهش با چه دوره تحصيلي مربوط مي شود:. .................................. پژوهش) حيطه(موضوع

................................................... اداري/ نام واحدآموزشي.......................................... منطقه آموزشي........................... زمان آموزش وپرورش سا
......................................... تلفن محل كار .. ............................................................................................... ...........................................................آدرس 

شماره پرسنلي  ........  .....................................................  )مولف اصلي(نام ونام خانوادگي مولف اول 
.................................................................................................... خانوادگي همكار ان مولف نام ونام 

-------------------------------------------------------------------------------
 ---

مدرك تحصيلي دربدو استخدام         13سال تولد             مرد    زن  :  جنسيت :   مشخصات مولف اول
 ...............................    

رشته باالترين مدرك    ...........................................................باال ترين مدرك تحصيلي  
دانشگاه محل اخذ باالترين مدرك        13سال اخذ باالترين مدرك تحصيلي      ........................................................................تحصيلي
سال      سمت فعلي .......... سابقه خدمت درآموزش وپرورش  ......................................................................... تحصيلي

سال .................... سابقه خدمت درسمت فعلي       .......................................
  ............................... .عمدتا در چه دوره اي تدريس مي نماييد؟
   .................................عمدتا در چه پايه اي تدريس مي نماييد؟

..   .................................مي نماييد؟عمدتا چه درسي را  تدريس 
 

 اداري ،مهر وامضاي رييس واحد آموزشي                                                              امضاي مولف اول     
تاريخ             

 
تاييد رابط پژوهشي    نام ارزياب اول              در مقياس حداكثر                        نمره ارزيابي اول                
منطقه  نام ارزياب دوم         در مقياس حداكثر                             نمره ارزيابي دوم                

U      نام احتمالي ارزياب سوم       در مقياس حداكثر                          نمره احتمالي ارزيابي سوم 
تاييد كارشناس       نام ارزياب اول        در مقياس حداكثر                            نمره ارزيابي اول                   

تحقيقات         نام ارزياب دوم            در مقياس حداكثر                            نمره ارزيابي دوم                
 استان

U نام احتمالي ارزياب سوم           در مقياس حداكثر                        ارزيابي سوم      نمره احتمالي 
دبيرخانه مركزي     نام ارزياب اول      در مقياس حداكثر                           نمره ارزيابي اول                

        

عكس مولف 
اول 

 الصاف شود
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برنامه معلم    نام ارزياب دوم            ثر             در مقياس حداك      نمره ارزيابي دوم                  
پژوهنده 

U       نام احتمالي ارزياب سوم         در مقياس حداكثر                  نمره احتمالي ارزيابي سوم 
 

 

 

تعالي باسمه

وزارت آموزش و پرورش 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

 *)2(شماره  نمون برگ 

  88 -89علم پژوهنده، در سال تحصيلي گزارشهاي اقدام پژوهي سيزدهمين برنامه متعداد كل 

..................... در استان 

تعداد كل 

گزارشهاي اقدام 

پژوهي 

تعداد گزارشهاي 

اقدام پژوهي كه 

مولف اول آن زن 

است  

تعداد گزارشهاي 

اقدام پژوهي كه 

 مولف اول آن

است  مرد

گزارشهاي 

دوره ابتدايي 

گزارشهاي 

دوره 

راهنمايي 

گزارشهاي 

دوره  

متوسطه 

گزارشهاي 

مراكز تربيت 

معلم  

گزارشهاي 

همكاران شاغل 

در اداره و 

سازمان 

ساير 

  موارد

         

 

 

 *)3(شماره  نمون برگ 

پژوهشگاه (پژوهنده معلم  مركزيكه به دبيرخانه ................................. برتر استان  گزارشهاي اقدام پژوهيتعداد 

ارسال گرديده است ) مطالعات آموزش و پرورش

تعداد گزارشهاي 

اقدام پژوهي 

ارسالي به 

دبيرخانه مركزي 

تعداد گزارشهاي 

اقدام پژوهي كه 

مولف اول آن زن 

است  

تعداد گزارشهاي 

اقدام پژوهي كه 

مولف اول آن 

است  مرد

گزارشهاي 

دوره ابتدايي 

گزارشهاي 

دوره 

راهنمايي 

زارشهاي گ

دوره  

متوسطه 

گزارشهاي 

مراكز تربيت 

معلم  

گزارشهاي 

همكاران شاغل 

در اداره و 

سازمان 

ساير 

موارد 
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________________________________________ 
، منحصراً توسط كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش استان، تكميل و ارسال  نمون برگ اين دو  •

 . دشو

 اييد كارشناس مسئول تحقيقات سازمان آموزش و پرورش ت

 
 باسمه تعالي

 جمهوري اسالمي ايران
 سازمان آموزش و پرورش استان

 
 
 

شهرستان/ اداره آموزش و پرورش منطقه   

 4نمون برگ شماره 
 
 
 
 
 
 

:مجري   
 
 

: پست سازماني 
 

:  رشته تحصيلي 
 

:  آخرين مدرك تحصيلي 
 

 :دوره تحصيلي 
 

:عنوان اقدام پژوهي   
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: لي سمت فع
 

: شماره پرسنلي 
 سال تحصيلي

89 – 1388  
 

باسمه تعالي 
 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش              وزارت آموزش و پرورش

 

اقدام پژوهي  ارزشيابي گزارش نمون برگ

 
:  نام و نام خانوادگي                  استان           : ش اقدام پژوهيرگزاكد  
 

مالك يف ردجنبه ارزشيابي 
ها گزينه

امتياز ضريب  خيلي زياد 
      5         

زياد 
4 

متوسط 
3 

كم 
2 

خيلي كم 
1 

عنوان اقدام 
پژوهي 

از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي  1
است  

     2  

  1     روشن و قابل فهم است   2
اي اقدام پژوه مرتبط موضوع با مسائل حرفه 3

است 
     2  

وصيف و تشخيص  ت
مساله اقدام پژوهي 

وشواهد كافي بيان مستدات  مساله براساس 4
شده است 

     3  

  2     وضوح بيان شده است   اهداف به 5

 ،گردآوري 
و  هاتحليل داده

اطالعات 

ها معتبر براي گردآوري داده هاياز روش 6
استفاده شده است 

     2  

  3     اده شده است از منابع پژوهشي مرتبط استف 7
عوامل موثر در ايجاد مسأله به درستي شناسايي  8

  شده است 
     2  

ها و نتيجه گيري اطالعات از جمع آوري داده 9
  چارچوب منطقي برخوردار است

     2  

 راه حل هاي
پيشنهادي 

راه حل هاي پيشنهادي با موضوع و اهداف اقدام  10
تناسب دارند  پژوهي

     3  

  1     از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده است   11
مبتني بر اطالعات و پيشنهادي راه حل هاي  12

مطالعات كافي هستند 
     2  

  2       راه حل هاي پيشنهادي بديع و مبتكرانه است  13
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را جا

به روشني بيان شده با ذكر جزئيات  فرايند اجرا  14
است  

     2  

  2     با نظارت كافي همراه بوده است  راه حل اجراي  15
تغييرات مورد نظر در فرايند اجرا مشخص شده  16

است 
     2  

مدارك براي تاييد روش و نتايج كافي و معتبر  17نتايج 
  است 

     2  

 
 

مالك رديف جنبه ارزشيابي 
ها گزينه

امتياز ضريب  خيلي زياد 
      5         

د زيا
4 

متوسط 
3 

كم 
2 

خيلي كم 
1 

گزارش  
 اقدام پژوهي

 

 –فصل بندي (تنظيم گزارش از شيوه درست  18
  برخوردار است ) ارجاعات و منابع

     1  

رعايت شده و عاري از اشتباهات  آئين نگارش 19
است   تايپي 

     1  

مي تواند به عنوان سند مفيد آموزشي و  20
معلمان يا ساير كاركنان  پرورشي، مورد استفاده

آموزش و پرورش قرار گيرد  

     3  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 
را با ..................... ......................................................................عنوان  باگزارش نهايي اقدام پژوهي ....... ............................اينجانب 

امتياز كسب كرده ......... ....................عاً جم ،سوال........ .................طرح مذكور از مجموع . مطالعه و ارزشيابي نمودمدقت  
  .است

 :امضاء                              تاريخ                                                                          



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        
معلم پژوهنده  مركزيدبيرخانه برنامه  –با تشكر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


