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 مقدمه-1

نظام مند  "پيش بيني"و  "كنترل"، "تببين"نظام هاي آموزشي براي 

، نيازمند "برون دادها"و  "فرآيندها"، "درون دادها"وضعيت خود از 

 ايمنطقه،استاندارد و قابل اتكا و عرضه در سطح ملي ، ابزارهاي علمي

 "و "جهت"،"مقصد"باشند تا بتوانند ميزان صحتِ و جهاني مي

 حركت خود را بيازمايند وسپس داوري و اصالح كنند. "سرعت

كشور جمهوري اسالمي ايران به منظور ارزيابي و بهبود نظام آموزشي 

خود در مقياس ملي ، منطقه اي و بين المللي و با توجه به اهداف 

را با   همكاري خود 1ارزشیابی پیشرفت تحصیلی المللیانجمن بین

در ميالدي (آغاز نمود و تاكنون  1991) 1370از سال  اين انجمن 

المللي روند پيشرفت رياضيات و علوم( )مطالعه بين2شش مطالعة تیمز

و نيز   2015و  2011 ،2007 2003، 1999،1995هاي در فاصله سال

مللي پيشرفت سواد خواندن( در ال)مطالعه بين 3چهارمطالعه پرلزدر 

شركت نموده و هم  2016و  2011و 2006، 2001هاي فاصله سال

باشد و قرار است مي 2019اكنون در حال اجراي مرحله مقدماتي  تيمز

گفتني است كه قبل از انقالب نيز شركت نمايد. 2021در پرلز 

به شرح   IEA شكوهمند اسالمي، نيز ايران در چهار مطالعه بين المللي

 زير شركت داشته است:

 

 

                                                 
1 - International Association for the Evaluation of Educational   Achievement 
2- Trends in International Mathematics and Science Study-TIMSS 
3- Progress in International Reading Literacy Study-PIRLS 
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 1972-1968 4ولين مطالعه بين المللي علوما .1

 1972-1968 5مطالعه درك مطلب .2

 1973-1968 6مطالعه تربيت اجتماعي .3

 1968- 71973مطالعه آموزش ادبيات .4

به استناد تيمز و پرلز  مطالعات شركت كشور جمهوري اسالمي ايران در

صورت ( 1)پيوستاسالميمجلس شوراي 1/3/1381مورخ ه مصوب

با عنايت به مفاد گرفته است. از سوي ديگر وزارت آموزش و پرورش 

مورخ   785جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوبه واحده ماد

ن آموزش و سند تحول بنيادي 19-4( و بند 2)پيوست  13/12/1387

( مبني 1404ساله ) 20انداز تا با توجه به سند چشمبرآن است   پرورش

بر قرار گرفتن كشور جمهوري اسالمي ايران به عنوان قدرت اول منطقه 

دانش آموزان جايگاه  زمينه هاي الزم براي ارتقاء هاي مختلف،در عرصه

در رقابت هاي علمي و آموزشي با استانداردهاي معتبر جهاني ايراني 

 را فراهم سازد.

ارت و بهبود با توجه به هدف اصلي انجام مطالعات تيمز و پرلز كه نظ

هاي مختلف وضعيت آموزشي كشورهاي شركت كننده در طول دوره

سال گذشته،تالش  27است، كشور جمهوري اسالمي ايران در طي 

المللي و تحليل ثانوي داده هاي به كرده تا با بررسي نتايج ملي و بين

آموزان ايران در سطوح مختلف به شناسايي دست آمده از عملكرد دانش

                                                 
4 - First International Science Study 
5 - The Study of Reading Comprehension 
6 - The Study of Civic Education 
7 - The Study of Literature Education 
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ويژگي دانش آموزان ايراني در اين زمينه، تعيين  و قوت نقاط ضعف

ثر در روند پيشرفت يا ؤتعيين سهم عوامل م و مدارس موفق و ناموفق

و ارائه  برنامه هاي بهبود  آموزان پسرفت عملكرد تحصيلي دانش

 اقدام نمايد.وضعيت 

 مطالعات تیمز و پرلز   کارکردهای-2

 زير است: به شرح مطالعات تيمز و پرلز حداقل داراي سه كاركرد 

نگاه طولي  يك وضعيت موجود آموزشي كشور در"تبیین"امكان -1 

مند و مقايسه آن با كشورهاي منطقه و ساير كشورهاي روندي و نظام،

هاي نتايج و يافته بررسي مصداق بارز آن[ شركت كننده در اين مطالعه

المللي در مورد جايگاه، وضعيت و عملكرد نظام و بيناي منطقه ،ملي 

علوم و سواد ،)ریاضیات آموزشي كشور در سه درس اصلي و بنيادي 

هشتم  ،)چهارم و در سه پايه تحصيلي حساس و تعيين كننده  خواندن(

-لفه مهم برنامهمواين تبيين علمي بر اساس سه باشد. مي و ودوازدهم(

ها از جانب چه در برنامهآن)ريزي درسي در نظام آموزشي كشور 

آنچه در ميدان عمل از  ،شده است "قصد"والن ساستگزاران و ميس

چه در بازده نهايي از آن ،شده است "اجرا"جانب مديران و معلمان 

شده است قابل مشاهده و مقايسه  "کسب"آموزان جانب دانش

 .]باشدمي

ميزان پيشرفت  و بررسي وضعيت موجود و ممكن "كنترل"امكان  -2 

مصداق ) ها و اقدامات انجام شدهو پايش نقاط ضعف و قوت برنامه

اي ه بارز آن، بازبيني برآيندهاي آموزشي از طريق تحليل ثانوي داده

سطح بافت آموزشي كشور با توجه به عوامل موثر در روند  در ملي
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درسي، معلمان، خانواده،  عملكرد آموزشي در ابعاد مختلف برنامه

آموزان، منابع و تجهيزات آموزشي و رابطه آن با ميزان پيشرفت دانش

 باشد(.مي آموزان تحصيلي دانش

كدام عامل يا عوامل، به -وضع مطلوب آموزشي "پيش بيني"امكان  -3

چه ميزاني، با چه شرايطي، در چه زمان و مكاني، و با چه سطح 

روند بهبود و ارتقاي كيفيت آموزشي به طور تواند در اثربخشي مي

ز آن نتايج بدست رمصداق با] روشمند و هدفمند مداخله كند ، دارمعني

 جهانيبانك ويژه نتايج پژوهش پروژه طرح پژوهشي و به  40آمده از 

روند عملكرد  به مي باشد. بررسي وي مك دونالدكوين آقاي  توسط

 1394مربوط است كه در سفر سال  نظام آموزشي ايران در تيمز و پرلز

تواند مي وي بررسي شد. منتشر و تدوين به تهران جزئيات نتايج يشانا

بيني كننده جهت راهگشاي برخي از مشكالت موجود آموزشي و پيش

در آينده باشد. در گزارش  نظام آموزشي ايران و سرعت روند عملكرد

هاي هاي نسبي ايران در سالمك دونالد، ضمن اذعان به روند پيشرفت

خواندن و رياضيات پايه چهارم و كاهش  ،ويژه در درس علوماخير )به

هاي جنسي و طبقاتي در نظام آموزشي( راهكارهاي مشخص نابرابري

زشي به ملكرد آموسرعت بخشي كمي و كيفي به روند ع علمي براي

معلم، مدرسه، برنامه درسي، زمان تدريس،  )تفكيك عوامل مختلف

هاي آماري پيشرفته و با استفاده از مدل(ها، منابع، و خانواده و.. روش

 .[چند سطحي ارائه شده است
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 اهداف مطالعات بین المللی تیمز و پرلز  -3

 (:(TIMSSالمللی روند علوم و ریاضی برخی اهداف مطالعه بین

هاي چهارم ابتدايي و دوم آموزان پايهبررسي روند عملكرد دانش .1

 راهنمايي)هشتم( در دروس رياضي و علوم

آموزان كشورهاي عضو مطالعه بررسي تفاوت در عملكرد دانش .2

هاي تيمز در مقايسه با عملكرد جهاني با توجه به تفاوت سيستم

 آموزشي

 ياضي و علوم،بررسي روند درون دادها و برون دادهاي آموزش ر .3

، 2003، 1999، 1995 )  هايهر چهار سال يك بار سال در فاصله

2007 ،2011  ،2015  ،2019) 

بررسي روند پيشرفت آموزش علوم و رياضي در دوره ي پيش  .4

سال )از سال  12( در فاصله 2008دانشگاهي )تيمز پيشرفته 

 (2008تا  1995

كشورهاي هاي آموزشي آشنايي با نقاط ضعف و قوت نظام .5

 عملكرد تحصيلي دانش آموزان ارتقاي كيفيت جهت كنندهشركت

 (:PIRLS)پرلز  خواندن سواد پیشرفت المللیبین مطالعه اهداف برخی 

متوسطه و دوم  آموزان پايه چهارم ابتداييبررسي عملكرد دانش .1

 در زمينه ميزان توانايي خواندن در مقياس جهاني )هشتم(اول

ساز و موثر در چگونگي كسب مهارت بررسي عوامل زمينه  .2

 خواندن در مقايسه با ساير كشورهاي عضو
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 2006 ، 2001هاي بررسي روند پيشرفت خواندن در فاصله سال .3

،2011  ،2016 

آشكار شدن تفاوت عملكردهاي نظام آموزشي كشورها و ارائه  .4

راه كارهاي علمي و عملي در بهبود عملكرد تحصيلي 

 آموزاندانش

كشف نقاط ضعف و  به منظورالمللي ج ملي و بينبررسي نتاي .5

جهت بهبود  مناسبهاي آموزشي و ارائه راه كارهاي قوت نظام

 كيفيت عملكرد تحصيلي دانش آموزان.
 شرح وظايف مرکز ملی مطالعات بین المللی تیمز و پرلز-4

در حوزه پيشرفت تحصيلي 8انجام پژوهش هاي كالن مقياس -1

 همدسته ايبه شيوه هاي طولي و 

بنيادي و كاربردي به طور مشترك ،   9ايانجام تحقيقات توسعه -2

 با بخشهاي پژوهشي و آموزشي
هاي نوين براي بهره وري مناسب تالش براي دستيابي به شيوه -3

 از دستاوردهاي پژوهشي در حوزه مطالعات تطبيقي 
هاي آموزش تخصصي  براي تربيت ايجاد و راه اندازي  دوره -4

 مقياس  يروي انساني متخصص در پژوهش هاي كالنن

اي و بين قراري ارتباط الزم با سازمانها ونهادهاي منطقهبر -5

مركز با اولويت انجمن  هاي المللي در چارچوب اهداف و فعاليت

                                                 
8 -Large scale 
9 -R&D 
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و مراكز علمي و  (IEA)بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 پژوهشي وابسته به آن

هاي علمي و ها و گردهماييكنگرهبرگزاري سمينارها، -6

تخصصي در سطوح ملي و بين المللي در حوزه ارزشيابي هاي 

 آموزشي و تربيتي

نشريات و تهيه نرم افزارهاي ، مقاالت، انتشار كتب، مجالت -7

هاي و ديگر فرآورده ونييزيتلو هايفيلم ويدئويي، اي،نوارهايرايانه

 ج تيمز و پرلزمرتبط با نتايعلمي، پژوهشي و آموزشي 

ارتباط مستقيم و همكاري نزديك با مراكز اطالع رساني ملي  -8

ايجاد  اي علوم وفن آوري وو بين المللي از جمله كتابخانه منطقه

 ارايه خدماتبانك اطالعاتي و

هاي الزم براي جلب همكاري پژوهشگران داخلي ايجاد زمينه -9

 -هاي علمي تفاهم نامه عقد  ،اعيسو خارجي براي تشريك م

 پژوهشي با كشورهاي ديگر و تبادل پژوهشگر

هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي تهيه برنامه -10

كاربست نتايج بدست آمده از مطالعات ملي، زمينه  فراهم آوردن

تعيين برنامه زمان بندي شده كاربست و منطقه اي و بين المللي 

حوزه هاي ستادي وزارت  بخش هاييك نتايج تيمز و پرلز به تفك

 متبوع

 ز رلشركت در اجالس هاي بين المللي تيمز و پ-11
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شناسايي مهم ترين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش -12

آموزان و اولويت بندي كاربست آنها در ارتقاي عملكرد تحصيلي 

 به تفكيك حوزه هاي مربوطه

ي تيمز و پرلز به تفكيك  ارائه راهكارهاي برخاسته از يافته ها-13

 ها  برنامه درسي، منابع و روش ،مدرسه ،خانواده، معلم

در سه  يتدوين نقشه راه براي بهبود كيفيت نظام آموزش -14

علوم و سواد خواندن در راستاي سند چشم انداز ،درس رياضيات 

 1404ايران 

همكاري با بخش هاي ذيربط وزارت متبوع در خصوص  -15

كاربست نتايج از طريق انجام طرح هاي پژوهشي مرتبط با 

 شناسايي عوامل 

تدوين طرح جامع بانك سواالت قابل انتشار و روشهاي -16

ضمن خدمت هاي تحليل پاسخ هاي دانش آموزان براي آموزش 

 معلمان و ارتقاي سطح نگرش و روش هاي تدريس 
 

مطالعات بین المللی فعالیت ها و اقدامات پژوهشگاه ) مرکز ملی -5

شورای عالی آموزش و  785تیمز و پرلز( در خصوص ماده واحده  

 (23/12/1387) خمورپرورش 

پي گيري فعاليت   اجرا و اين كه پژوهشگاه خود را ملزم بهبا عنايت به 

شوراي عالي  (23/12/1387) 785شده در باره مصوبه  هاي طراحي 

طراحی و مشارکت در مطالعات ملی،  "با عنوان ،آموزش و پرورش

المللی ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و اجرا و کاربست منطقه ای و بین
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.در ادامه گزارش مختصري از اقدامات  پژوهشگاه 10مي داند "نتایج آن

ارائه مي و مركز ملي مطالعات بين المللي تيمز و پرلز در اين زمينه 

 :شود

ماده واحده  از ابالغپس  مز و پرلز(پژوهشگاه )مركز ملي مطالعات تي-1

براي تهيه وتدوين  اهداف ،معيارها و شاخص هاي مطالعات  ،مذكور

منطقه اي و بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و اجرا و  ملي،

اقدام به تشكيل كارگروه تخصصي )با مصوبه(  4كاربست نتايج آن)بند 

پس از تشكيل  نمود كه  (3پيوست-وقتوزير محترم ابالغ رسمي 

در مذكور آيين نامه و دستور العمل پيش نويس شش جلسه فشرده ، 

(.اما 4) پيوستتهيه گرديد 1/11/88ماده و چهار تبصره در تاريخ  13

 .به تصويب نرسيد ن نامه فوقييآپيش نويس 

در راستاي طراحي و مشاركت در و  1388پژوهشگاه  در سال  -2

بومي و ملي، اقدام به  پيشرفت  تحصيلي  به صورت  انجام سنجش

تشكيل كميته علمي براي تمهيد مقدمات ارزشيابي تحصيلي در پايان 

، نهم و دوازدهم( در پنج ابتدايي هر يك از دوره هاي تحصيلي)پنجم

آن  اجتماعي وديني نمود كه كليات ،سوادخواندن  ،رياضي ،درس علوم

 ،(5ب اعضاي كميته رسيد)پيوستچندين جلسه تخصصي به تصويدر 

 متوقف گرديد. ،به دليل مشكل تامين بودجهپيگيري  امور  اما

ند مپژوهشگاه براي كاربست نظام يالملل نيمطالعات ب يمركز مل  -3

 عاليشورايمصوب  واحده ماده  مفاد براساسو  نتايج تيمز و پرلز

طرح جامع اشاعه و کاربست نتایج اقدام به تهيه  وپرورش آموزش

                                                 
 عالي آموزش و پروش درج شده است. شوراي785)انتهاي گزارش(متن كامل مصوبه 2در پيوست - 10
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)مدرسه، خانواده، معلم، دانش آموز،  تیمز و پرلز در سطوح مختلف

ت معاون كه در يكارگروه جلسه مصوبه استناد به( نمود و برنامه درسي

 ارائهنسبت به تهيه و تدوين  طرح  تشكيل شد،آموزش متوسطه 

 ات،علومیاضی ر دروس آموزش فرآینده ب بخشی کیفیت راهکارهای

كوتاه  )در قالب سه نوع برنامه حنمود كه اين طر  اقدام وسوادخواندن

تفكيك وظايف ستادي  به ،محور 23با  (مدت، ميان مدت و دراز مدت

و سازمان پژوهش و انجمن اوليا ي آموزش و پرورش ، معاونت ها 

بر اساس يافته هاي ملي و بين المللي و تحليل ثانوي داده هاي مربيان 

رديد تا ضمن شناسايي نقاط ضف و قوت نظام گتيمز و پرلز تدوين 

راهكارهاي ،آموزشي به تفكيك عوامل و ميزان سهم هر يك از آن ها 

بهبود و كيفيت بخشي آموزشي استخراج گردد. اما عليرغم پيگيري هاي 

 حاق مدر  همچنان،طرح مذكوركل تأمين بودجهبه دليل مش و متعدد

، )فايل الكترونيك اين طرح در سايت پژوهشگاهباقي مانده است.

 قابل دسترس است( صفحه مركز تيمز و پرلز

ي تيمز و راهكارهاي برخاسته از يافته ها كردندر راستاي عملياتي -4

تيمز و  تشكيل دبير خانه تيمز و پرلز براي پيگيري كاربست نتايجپرلز، 

 ،اين پيشنهاد (. اما 6)پيوستپيشنهاد شد ظايف شرح و پرلز با اهداف و

 اداري و ساختاري عملي نشد. ،به دليل محدويت هاي مالي

طرح كاربست و  ،785براي اجرايي كردن مصوبات ماده واحده  -5

نفر از معاونين محترم وزير   6 نامه اي با امضاي ،دبيرخانه تيمز و پرلز

 سازمان هاي حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش ) شامل  يا روساي

دبير كل شوراي  رياست وقت سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي،
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معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و ،عالي آموزش و پرورش

معاون وقت  رئيس مركز سنجش ،،سرپرست وقت پژوهشگاه ، پرورش

وزير محترم به  آموزش ابتدايي وزارت آموزش و پرورش( تهيه شد و 

تا از اين طريق بستر هاي الزم براي تحقق (7ارائه شد )پيوست وقت 

پي گيري تحقق اين امر ادامه .مفاد ماده واحده شوراي عالي فراهم گردد

 دارد.

براي   ظور سامان بخشي و تعيين ساختار و تشكيالت قانونينبه م -6

تاسیس پژوهشکده سنجش و طرح اجراي مطالعات تيمز و پرلز، 

و به هيات امناي سازمان پژوهش براي تهيه شد  ارزشیابی آموزشی

دليل ممنوعيت گسترش  بهطرح  ينااما  بررسي و تصويب ارائه گرديد

)فايل الكترونيك اين طرح در سايت  معوق ماند. ،تشكيالت جديد

 قابل دسترس است( تيمز و پرلزصفحه مركز ، پژوهشگاه

 ساختار نداشتنغم ربپژوهشگاه   مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز -7

 شديد رديف بودجه و كمبود و در اختيار نداشتن ،11رسمي و مصوب

پروژه  سه  در سال هاي اخير ضمن اجراي  ،منابع و فضاي اداري ،نيرو

خود را ، 2016 و پرلز  5201 12، تيمز نومرسي2015المللي تيمز بين

                                                 
مركز مطالعات بين المللي تيمز و پرلز ، فاقد ساختار و تشكيالت رسمي و  - 11

كند و چهار نيروي مصوب است و فعاليت هاي خود را در قالب  پروژه پيگيري مي

هاي پژوهشگاه  در دفتر تيمز و رسمي آن،  به صورت مأمور و با پست پژوهشكده

هاي موفق و اثربخش اين از فعاليتسال كه  27اين خالل كنند و  در پرلز فعاليت مي

گذرد  عليرغم تالش هاي فزآينده جهت تصويب ساختار آن به صورت دفتر مي

 .رسمي، هنوز ساختار و تشكيالت آن تصويب نشده است

12-  TIMSS Numeracy 
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متعهد به انجام مصوبات ماده واحده تا حد امكان و توان دانسته و 

 2تاكنون اقدات اجرايي زير را در راستاي تحقق مفاده ماده واحده)بند

-4رهايپرورش )راهكا و آموزش ( و نيز اهداف سند تحول بنيادين3و 

 پردازيم:به عمل آورده است كه در ادامه به بيان آنها مي  (19-1 و19
 

عات بین المللی در قالب  ته های مطال یاف الف : تهیه و تدوین  گزارش 
 کتاب

با نگاهي به  2015هاي ملي تيمز تهيه و تدوين كتاب يافته -1

روند بيست ساله آموزش علوم و رياضيات ايران در چشم 

و ارسال آن به حضور وزير محترم، معاونين  الملليانداز بين

سازمان هاي حوزه ستادي وزارت محترم وزير و روساي 

)متن كامل گزارش در  جهت استحضار آموزش و پرورش

 صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است(، سايت پژوهشگاه 
با تاكيد بر  2106كتاب يافته هاي ملي پرلز  تهيه و تدوين  -2

و آموزش و يادگيري خواندن در سطح ملي و بين المللي 

معاونين محترم وزير و  ارسال آن به حضور وزير محترم،

روساي سازمان هاي حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش 

 جهت استحضار
تهيه و تدوين گزارش يافته هاي پژوهشي مك دونالد در  -3

قالب جزوه و ارسال آن به معاونين محترم و روساي محترم 

)متن كامل  سازمان هاي حوزه ستادي جهت استحضار

مركز تيمز و پرلز درج  صفحه، گزارش در سايت پژوهشگاه 

 شده است(
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 : طراحی و  اجرای طرح های پژوهشی  ب

بد فهمی های درس ریاضی عنوان با  اجراي طرح پژوهشي .1

در نشست پژوهشي و ارائه نتايج آن   بر اساس نتایج تیمز

سازمان پژوهش به منظور اصالح فرايند هاي تأليف كتاب 

)خالصه گزارش هاي درسي و شيوه هاي تدريس و ارزشيابي

اين طرح و بقيه طرح هاي پژوهشي مركز در سايت 

 صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است ( ،پژوهشگاه 
تعیین سهم عوامل تأثیر گذار بر  با عنوان طرح پژوهشي .2

عملکرد دانش آموزان مطالعه بین المللی تیمز و پرلز با 

در راستاي  استفاده از روش تحلیل آماری چند سطحی

 مصوبه جلسه شوراي معاونان وزارت متبوع
برنامه درسی   ارزشیابیدر زمينه  طرح پژوهشياجراي چهار  .3

ابتدایی و  سوم و ششم ،دوم ،اول  ریاضی پایه کتابهای

و  در نشست هاي پژوهشي سازمان پژوهش  نتایج آن ارائه

 پژوهشگاه 
 تهیه  و تدوین  طرح های پژوهشی : ج

یه طرح -1 با روش کالن  ته سنننجش ملی آموزش و پرورش 

براي سنجش عملكرد تحصيلي پايه ها و دوره ها به تفكيك   13مقیاس

  دروس مختلف

                                                 
13-  large Scale   
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گزارش آماری و  ،تهیه و تدوین گزارش تحلیلی و  کارشننناسننی : د

به مراجع تصننمیم گیر و  ها  ئه آن گزارش  ها و ارا گزارش عملکرد

 سیاستگذار 
ظرفیت ها، فرصت ها و  »تحلیلی با عنوان  تهیه گزارش -1

به سياستگذاران و آن ارائه  و «چالش های تیمز و پرلز

)متن كامل گزارش در سايت تصميم گيران آموزشي وزارت 

 صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است( ،پژوهشگاه 
 تهیه گزارش تحلیلی از عملکرد دانش آموزان ایران در  -2

سال گذشته و سواد  20ر ریاضی و علوم د های درس

به شوراي عالي آن و ارائه  سال گذشته15خواندن در 

 آموزش و پرورش 
ارائه گزارشي از عملكرد دانش آموزان ايران در تيمز و پرلز  -3

و پيشنهاد تشكيل  متبوع در جلسه شوراي معاونين وزارت

 كميته كاربست نتايج تيمز و پرلز 
 )رونههد پههرلههز و تههيههمههز از اجههمههالههي گههزارش تهههههيههه -4

آن در ارائه  وهاوراهكارها(ها،كاستياجرا،دستاوردها،موفقيت

سه وزارت متبوع)متن كامل گزارش در  شوراي معاونان جل

 صفحه مركز تيمزو پرلز درج شده است( ،سايت پژوهشگاه 
برنامه های سه گانه مصوب، »  تهيه گزارش تحليلي با عنوان -5

و   «تیمزکسب شده و اجرا شده در برنامه درسی علوم 
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 علمي سازمان پژوهشهماهنگي در جلسه شوراي ارائه آن 

 و برنامه ريزي آموزشي
متغیرهای مداخله گر  بررسی با عنوان  تهيه گزارش تحليلي -6

در روند پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در تیمز و پرلز 

به - ریاضیات و سواد خواندن، به تفکیک دروس علوم

كامل گزارش در سايت متن ) ؛ -سفارش رياست پژوهشگاه

 (صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است ،پژوهشگاه 
تهيه گزارش آماري از مقايسه ميزان ساعات اختصاص يافته  -7

رياضيات و سواد خواندن در تيمز و ،علوم هاي  به درس 

به )پرلز بر اساس جداول گزارش بين المللي تيمز و پرلز 

به معاونين و ارسال آن (سفارش حوزه رياست پژوهشگاه

 محترم وزير آموزش و پرورش
ارائه گزارشي از نتايج ملي و بين المللي تيمز و پرلز به همراه  -8

برخاسته از يافته هاي تيمز و پرلز  ياهراهكارها و پيشنهاد

ايران در  يجهت انجام تغييرات و اصالحات نظام آموزش

)متن كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقالب فرهنگي 

صفحه مركز تيمز و پرلز  ،گزارش در سايت پژوهشگاه  كامل

 درج شده است(
تهيه گزارشي از روند فعاليت هاي انجام شده براي ارتقاي  -9

آموزان در دروس رياضيات و علوم عملكرد تحصيلي دانش
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كميسيون تعليم و تربيت  به آن ارائه وو سواد خواندن 

 شوراي عالي انقالب فرهنگي
هاي آموزشي تيمز و پرلز در جمع سرگروهارائه گزارش نتايج  -10

و سواد خواندن ادارات كل آموزش و  رياضيات، علوم

 ها استان پرورش 
تيمز و پرلز به استان ها  قابل انتشارتوزيع مجموعه سوالهاي  -11

 هاكاربست نتايج تيمز و پرلز در استانوجهت اشاعه 
تهيه گزارش عملكرد ساالنه در خصوص عضويت ايران در  -12

 آيسسكوبر اساس درخواست كميسيون ملي  IEAانجمن 

نحوه بهره گيري و  هامحورهاي ميزان پرداخت درچارچوب

 در ايران IEAاز نتايج مطالعات 
ها و محورهاي آموزش ضمن خدمت معلمان تهيه سرفصل -13

رياضيات و سواد  ،ابتدايي و راهنمايي به تفكيك دروس علوم

خواندن جهت آشناسازي معلمان با ارزشيابي استاندارد و 

علوم و سواد  ،ياضيات رروش هاي تدريس فعال در آموزش 

و ارائه  خواندن بر اساس دستاوردهاي آموزشي تيمز و پرلز

 مركز برنامه ريزي نيروي انسانيآن به 
مز و آن چه باید از نتایج تیتهيه گزارش تحليلي با عنوان  -14

بر اساس مهم ترين عوامل موثر در روند  ؟پرلز آموخت

 پيشرفت تحصيلي دانش آموزان جهت ارائه به كميته كاربست

)متن كامل نتايج و كميسيون شوراي عالي آموزش و پرورش 
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صفحه مركز تيمزو پرلز درج ،گزارش در سايت پژوهشگاه 

 شده است(
 اريذپرلز درسياستگ و تيمز هايتهيه گزارش ظرفيت -15

نشست ماهانه  و ارائه آن درآموزشي  هايگيريوتصميم

 ،)متن كامل گزارش در سايت پژوهشگاه سازمان پژوهش

 صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است(
پرلز بر كيفيت  و تيمز نتايج ازبرنامه  تهيه گزارش راهكارهاي -16

معاونت و ارائه آن به ايران  آموزشي نظام عملكرد بخشي

 آموزش متوسطه
المللي ترين يافته هاي ملي و بينمهم چكيده  تهيه و تنظيم  -17

و تحصيلي تيمز و پرلز با تاكيد بر محورهاي اصلي پيشرفت 

عملكرد دانش آموزان ايران در دروس علوم، رياضيات و 

 سواد خواندن براي ارائه به شوراي معاونين وزارت متبوع
استخراج  موضوع با مختلف هاي تحليلي تهيه گزارش -18

راهكارهاي پيشنهادي برخاسته از يافته هاي پژوهشي تيمز و 

پرلز در مقياس ملي و بين المللي به تفكيك عوامل تأثيرگذار  

در عملكرد  تحصيلي دانش آموزان  و ارائه به معاونت هاي 

 آموزش و پرورشذيربط وزارت 
 تهیه چکیده گزارش های تحقیقاتی :  ه

 نهايي طرح پژوهشي  گزارش  50از بيش چكيده از تهيه .1

مبتني بر داده و پايان نامه هاي تحصيالت تكميلي انجام شده 



  785خالصه فعالیت ها و اقدامات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برای اجرایی شدن ماده واحده 

 ()کاربست نتایج یافته های مطالعات بین المللی تیمز و پرلز

 

 

19 

 

 پژوهشيهاي در نشست آن ها  هاي تيمز و پرلز و ارائه

و برنامه ريزي  سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش،

آموزشي و پژوهشگاه)فهرست پژوهش هاي انجام شده در 

 سايت پژوهشگاه درج شده است(
 

 برگزاری جلسات کارشناسی به منظور تبیین  یافته ها و مسأله شناسی ها :و
 ،سازمان پژوهش ئيسر با حضور لسات كارشناسيج برگزاري -1

مدير كل دفتر تاليف و كارشناسان و مولفان كتابهاي درسي 
جلسه  5در سازمان پژوهش) فارسي رياضيات و ،علوم

با موضوع بررسي جايگاه عملكرد  96متوالي( در زمستان 
بررسي  و و  2016و پرلز  2015دانش آموزان ايران در تيمز 

نظام آموزشي عملكرد  روند كاهشي تبيين چرايي و چگونگي
شده در آزمون  ايران در اين مطالعات به استناد سواالت مطرح

رنامه قصد شده ، اجرا شده و كسب تيمز و پرلز بر اساس ب
  شده 

برگزاري جلسه كارشناسي با اعضاء هيات علمي  و مديران  -2

هاي تابع پژوهشگاه   روساي پژوهشكده هاي پژوهشي و گروه

استخراج عنوان پژوهشي  به منظور بررسي نتايج تيمز و پرلز و

 (1397) ارديبهشت  مناسب با استفاده از داده هاي در دسترس
 

، کارگاه های  ها برگزاری نشننسننت های  تخصننصننی   و ارائه یافته:  ز
 آموزشی و پژوهشی، میزگردها:

ارائه نتايج براي  هشي وبرگزاري نشست هاي تخصصي و پژ .1

تيمز و پرلز )شش نشست داخل پژوهشگاه و خارج از 

 پژوهشگاه( 
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 درپيشرفت خانواده نقش علمي با عنوان  برگزاري نشست .2

 (پژوهشكده خانواده )پرلز و يمزت نتايج براساس تحصيلي

یافته های ملی و بین المللی تیمز و ارائه   برگزاري نشست .3

با تاکید بر تغیرات اخیر و تاثیر آن   2015تیمز نومرسی 

( با 95به مناسبت هفته پژوهش )آذرماه ، در نظام آموزشی 

استانها، ادارت كل حضور معاونان پژوهشي و برنامه ريزي 

 محققان و معلمان  ،ان سازمان پژوهش كارشناس

نقد و تحلیل عملکرد نظام  دو روزه  برگزاري ميز گرد .4

با حضور  )بیم ها و امیدها( 2015آموزشی ایران در تیمز 

  (95)آذر صاحب نظران و كارشناسان آموزشي

همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی روش شناسی و  .5

با همكاري دفتر از نتايج تيمز و پرلز  گزارش مک دونالد

با در سالن همايش هاي مركز مديريت صنعتي  يونيسف 

  :عنوان 

Factors Influencing Changes in Learning 

Achievement: Iran’s Performance in TIMSS and 

PIRLS, (2003 – 2011) 

  در شوراي هماهنگي علمي سازمان 2015ارائه نتايج تيمز  .6

 رائه راهكارهاي بهبود بخشي اپژوهش )دو جلسه متوالي( و 

در نشست  2015هاي تيمز ارائه يافتهبرگزاري نشست  .7

هاي آموزشي دوره اول متوسطه براي آشنايي معلمان سرگروه

 هاي آموزشي در كاربست نتايج و گروه
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توجيهي با كارشناسان -نشست آموزشي طراحي و برگزاري  .8

تشریح چارچوب سنجش متوسطه اول براي آموزش دفتر 

اري ذبا تاكيد بر كاربست نتايج در حوزه سياستگ تیمز و پرلز

 هاي آموزشي 

تحلیل ثانویه داده های برگزاري كارگاه آموزشي و توجيهي  .9

 ،براي اعضاي هيات علمي ،پژوهشگران  تیمز  و پرلز

و ساير حوزه هاي  و سازمان پژوهش كارشناسان پژوهشگاه

 95آموزش و پرورش در اسفند ماه 
 

شننرکت در اجالس ها، همایش ها و کارگاه ها ) ملی، منطقه ای و :  ح

 بین المللی(
شركت در اجالس هاي بين المللي هماهنگ كنندگان ملي  .1

انجمن بين 14(GA)تيمز و پرلز و اجالس مجمع عمومي

 ((IEAالمللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي
شركت در كميته كاربست نتايج تيمز و پرلز با مشاركت  .2

حوزه ستادي وزارت متبوع براي توزيع و  نمايندگان

هاي مصوب به اعضا در راستاي اجراي مفاد واگذاري فعاليت

 ماده واحده شوراي عالي آموزش و پرورش

هاي استاني و كشوري كارشناسان گروه شركت در همايش .3

براي ارائه  و سواد خواندن  رياضيات، هاي آموزش علوم

                                                 
14 -General Assembly 
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گيري از اين نتايج در نتايج تيمز و پرلز و چگونگي بهره 

 مورد( 12آموزان ) ارتقاي عملكرد تحصيلي دانش
 سایر فعالیت های حوزه تیمز و پرلز :ط

هيه پيش نويس مكاتبات جهت ارسال به مقامات ذيربط ت .1

وزارت متبوع و ساير مراجع در خصوص بهبود و ارتقاء 

 عملكرد  دانش آموزان ايراني در مطالعات تيمز و پرلز 
تيمز و پرلز بر مركز مطالعات ويت هاي پژوهشي تعيين اول .2

 1404اساس اهداف سند تحول و سند چشم انداز ايران در 
تهيه اولويت هاي پژوهشي مركز مطالعات تيمز و پرلز با  .3

تاكيد بر نقش عوامل موثر در روند پيشرفت تحصيلي دانش 

 آموزان در تيمز پرلز )مصوب شوراي پژوهشي پژوهشگاه(

اي به محققان و دانشجويان راهنمايي و مشاورهارائه خدمات  .4

در انجام پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با نتايج تيمز و پرلز در 

 مورد( 65) يارشد و دكتركارشناسي سطوح 
 پيگيري امور اداري واجرايي دفتر تيمز و پرلز .5
 پيگيري امور  و هماهنگي سفرهاي الزم دفتر .6
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 مطالعات بین المللی تیمز و پرلزهمكاران ستادی مرکز ملی -6
  نماینده ایران در مجمع عمومیIEA (GA)15 : دكتر فرهاد

 كريمي )عضو هيات علمي(
 هماهنگ( کننده ملی تیمز و پرلزNRC :) دكتر عبدالعظيم

 كريمي )عضو هيات علمي(
 سازی مواد آزمون: مدیر گروه ترجمه، تصحیح و آماده

 زادهشهرناز بخشعلي
 دكتر مسعود كبيري)عضو هيات پردازی: داده مدیر فنی و

 علمي(
  :معصومه كاشفيامور اجرایی و هماهنگی 
 های قابل دسترسیسایت : 

http://rie.ir و www.timsspirls.ir و  http: //timssandpirls.bc.edu 

 نكته پايانی -7 
-1راهكار الزامات  شگاه مطالعات آموزش و پرورش با توجه بههپژو

ایجاد سننازوکارهای قانونی و سنناختار  "مبني بر سهههند تحول19

سنجش و ار سب برای  شیزمنا و راهكار  شیابی عملکرد نظام آموز

گاه ایران در  "مبني بر  4-19 جای قای  یت ارت های کیف یابی  ارز

سالمی شم انداز " و نيز "جهانی در چهارچوب معیارهای ا سند چ

فاد  "1404افق  ایران در مل خود را براي اجرايي كردن م كا مادگي  آ

مين منابع و تمهيد شرايط أدر صورت ت ماده واحده و مصوبات معوقه

                       اعالم مي دارد. الزم
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 پیوست ها : -8     

  : 1پیوست 
شركت در خصوص  مجلس شوراي اسالمي1/3/1381مورخ ه مصوب

 تيمز و پرلز  مطالعات كشور جمهوري اسالمي ايران در
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 : 2پیوست 

مورخ   785جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش مصوبه واحده ماد 

13/12/1387   
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 : 3پیوست 

سمي  صي وزير محترم ابالغ ر ص شكيل كارگروه تخ براي تهيه وقت ت

وتدوين  اهداف ،معيارها و شههاخص هاي مطالعات ملي ،منطقه اي و 

 بين المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و اجرا و كاربست نتايج آن
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 : 4پیوست

شوراي  785مصوبه  4موضوع بندكميته تشكيل  آيين نامهپيش نويس 

  آموزش و پرورش  عالي
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  :5پیوست

 : 4كميته ماده  ينويس دستورالعمل اجراييش پ
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  :6پیوست

صيلي در پايان  شيابي تح شكيل كميته علمي براي تمهيد مقدمات ارز ت

هر يك از دوره هاي تحصهههيلي)پنجم، نهم و دوازدهم( در پنج درس 

 در انجام سهههنجش اجتماعي وديني،سهههوادخواندن  ،رياضهههي ،علوم

 بومي و ملي پيشرفت  تحصيلي  به صورت 
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 : 7پیوست

براي  ؛ظايفشرح و تشكيل دبير خانه تيمز و پرلز با اهداف و پيشنهاد 

تايج تيمز و پرلز كاربسهههت ن ياتي  پيگيري  تاي عمل  كردندر راسههه

 تيمز و پرلز،ي راهكارهاي برخاسته از يافته ها
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  : 8پیوست 

براي اجرايي كردن مصوبات ماده  ارسالي به وزير محترم وقتنامه 

 785واحده 
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  : 9پیوست 

 تيمز و پرلز كاربستجامع طرح 
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