(نمون برگ شماره )1
اداره كل آموزش و پرورش استان:

نام واحد آموزشي/اداري:

نام منطقه آموزشي:

عنوان اقدام پژوهي:
نام و نام خانوادگي همكار/ان اقدام پژوهي :
مشخصات مولف اول/مجري اصلي:
نام و نام خانوادگي:

جنسيت:

آخرين مدرك تحصيلي:
سمت فعلي:
دوره تدريس :
نشاني:

شماره پرسنلي:

سال تولد:

سابقه خدمت :

رشته تحصيلي:
سابقه خدمت در سمت فعلي:
پايه تدريس :
شماره تلفن:

مهر وامضاي رييس واحد آموزشي،اداري:

تاريخ وامضاي مولف اول:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------نام ارزياب اول
در مقياس حداكثر
نمره ارزيابي اول
نمره ارزيابي دوم

در مقياس حداكثر

نام ارزياب دوم

تاييد رابط پژوهشي منطقه

نام ارزياب سوم
در مقياس حداكثر
نمره ارزيابي سوم
----------------------------------------------------------------------------------------------نام ارزياب اول
در مقياس حداكثر
نمره ارزيابي اول
نمره ارزيابي دوم

در مقياس حداكثر

نام ارزياب دوم

تاييد مدير گروه تحقيقات استان

نام ارزياب سوم
در مقياس حداكثر
نمره ارزيابي سوم
------------------------------------------------------------------------------------------نام ارزياب اول

نمره ارزيابي اول

در مقياس حداكثر

نمره ارزيابي دوم

در مقياس حداكثر

نام ارزياب دوم

نمره ارزيابي سوم

در مقياس حداكثر

نام ارزياب سوم

1

تاييد دبيرخانه مركزي معلم پژوهنده

جمهوري اسالمي ايران
اداره كل آموزش و پرورش استان.........
اداره آموزش و پرورش منطقه  /شهرستان.........
نمون برگ شماره 4
عنوان اقدام پژوهی:

نام و نام خانوادگي مولف اول/مجري اصلي:
نام و نام خانوادگي ساير همكاران اقدام پژوهي:
پست سازماني:
رشته تحصيلي:
آخرين مدرك تحصيلي:
دوره تحصيلي:
سمت فعلي:
شماره پرسنلي:

2

نمون برگ ارزشيابي گزارش اقدام پژوهي
با عنوان :
استان:

كد گزارش:

نام و نام خانوادگي:

معاونت:

رديف

خيلي زياد 5

زياد 4

متوسط 3

ارزشيابي

كم 2

جنبه

مالك

خيلي كم 1

گزينهها
ضريب

1
عنوان اقدام

از طريق اقدام پژوهي قابل مطالعه و بررسي است

2

2

پژوهي

روشن و قابل فهم است

1

3

موضوع با مسائل حرفهاي اقدام پژوه مرتبط است

2

توصیی يف و

4

مساله براساس مستدات وشواهدكافي بيان شده است

3

تشیی خ ي

5

اهداف به وضوح بيان شده است

2

م ساله اقدام
پژوهي
گردآوري،
تحليل
دادهها و
اطالعات

6

ازروشهاي معتبر براي گردآوري دادهها استفاده شده است

2

7

از منابع پژوهشي مرتبط استفاده شده است

3

8

عوامل موثردر ايجاد مسأله به درستي شناسايي شده است

2

9

جمع آوري داده ها و نتي جه گيري اطال عات از چارچوب

2

منطقي برخوردار است

10

راه حل هاي پيشیینهادي با موضییوع و اهداف اقدام پژوهي

3

تناسب دارند

راه حلهاي

11

از مشاركت و نقادي همكاران استفاده شده است

1

پيشنهادي

12

راه حلهاي پيشیینهادي مبتني بر اطالعات و مطالعات كافي

2

هستند

اجرا
نتايج

13

راه حلهاي پيشنهادي بديع و مبتكرانه است

2

14

فرايند اجرا با ذكر جزئيات به روشني بيان شده است

2

15

اجراي راه حل با نظارت كافي همراه بوده است

2

16

تغييرات مورد نظر در فرايند اجرا مشخ

شده است

2

17

مدارك براي تاييد روش و نتايج ،كافي و معتبر است

2

3

امتياز

18
گزارش

تنظيم گزارش از شییيوه درسییت (فصییل بندي – ارجاعات و
منابع) برخوردار است

اقدام پژوهي 19
20

آئين نگارش رعايت شده وعاري از اشتباه تايپي است
مي تواند به عنوان سییند مفيد آموزشییي و پرورشییي ،مورد
استفاده معلمان يا ساير كاركنان آموزش و پرورش قرار گيرد

1
1
3

اينجانب  ...................................گزارش نهايي اقدام پژوهي با عنوان  ....................................................................................................را ارزشيابي نمودم.
طرح مذكور از مجموع  ......................سوال ،جمعاً  .............................امتياز كسب كرده است.

:

تاريخ تكميل:

ارزشياب محترم :لطفاً توصيههاي عملي خود را جهت بازخورد به مجري ودر نتيجه بهبود كيفيت گزارش ،مرقوم فرمایيد :با تشكر

4

