
  باسمه تعالي

  وزارت آموزش و پرورش

  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

  هاي اقدام پژوهي فرم ارزشيابي گزارش
 :  استان                                                        :معلم پژوهندهكد                          

 
  )۱(خيلي كم  )۲(كم  )۳(متوسط  )۴(زياد )۵(خيلي زياد  ؟هر يك از اجزاي گزارش تا چه اندازه مناسب است رديف

            :عنوان اقدام پژوهي  ۱

            از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است  ۱-۱

            روشن و قابل فهم است  ۲-۱

            :له اقدام پژوهيأتوصيف و تشخيص مس  ۲

            مسأله بر اساس اطالعات و شواهد كافي بيان شده است  ۱-۲

            است هدف مطالعه به طور واضح بيان شده  ۲-۲

            : اطالعاتها و  دادهگردآوري و تحليل  ۳

            است ها استفاده شده هاي معتبر براي گردآوري داده از روش  ۱-۳

             استفاده شده استات مرتبطاز پيشينه تحقيق  ۲-۳

            است ري به عمل آمدهگي از اطالعات به دست آمده به صورت منطقي نتيجه  ۳-۳

گيري از اطالعات از چارچوب منطقي برخوردار   و نتيجهها  دادهآوري جمع  ۴-۳

  است

          

            :هاي پيشنهادي حل راه  ۴

            هاي پيشنهادي با موضوع و اهداف اقدام پژوهي تناسب دارند حل راه  ۱-۴

            است از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده  ۲-۴

            ها مبتني بر اطالعات ومطالعات كافي هستند  حل راه  ۳-۴

            است حل پيشنهادي به روشني توضيح داده شده راه  ۴-۴

             كافي به نظر مي رسند،هاي پيشنهادي براي حل مسأله حل راه  ۵-۴

            :اجرا  ۵

            است فرآيند اجرا به روشني بيان شده  ۱-۵

             با نظارت كافي همراه بوده است،اجراي مراحل تغيير  ۲-۵

            است هاي الزم پس از نظارت و اجرا صورت گرفته تعديل  ۳-۵

            است تغييرات مورد نظر در فرآيند اجراي پژوهش مشخص شده  ۵ -۴

 



            :نتايج  ۶

            است براساس شواهد منطقي ارزيابي شده پژوهي نتايج اقدام   ۱-۶

             يافته هاي اقدام پژوهي از اعتبار الزم برخودار هستند  ۲-۶

            :گزارش نهايي اقدام پژوهي  ۷

             است شدهدر ارائه گزارش از شيوه درست و منطقي استفاده  ۱-۷

            است توجه شدهصحيح به آئين نگارش   ۲-۷

             استتايپيعاري از اشتباهات   ۳-۷

 يا مورد استفاده معلمان ، و پرورشي عنوان سند مفيد آموزشيتواند به مي  ۴-۷

  ساير كاركنان آموزش و پرورش قرار گيرد

          

  

را با دقت مطالعه   ........................................................ با عنوان گزارش نهايي اقدام پژوهي...............................اينجانب 

  .است امتياز كسب كرده .................سوال جمعاً  ............مجموع طرح مذكور از .ي نمودمو ارزشياب

  

  :تاريخ                        امضاء                                                               

   
  :استاد گرامي

مرقوم و در نتيجه بهبود كيفيت گزارش در كادر زير حترم هاي عملي خود را جهت بازخورد به مجري م  لطفاً توصيه

  :فرمائيد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 دبيرخانه برنامه كشوري معلم پژوهنده-با تشكر


