
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   مدیریت آموزش و پرورش شهرستان تنکابن از :

   کلیه ی مدارس دوره ی ابتداییبه: 

 شيـوه نـامه فعالیت های پژوهشیموضوع: 
 (مدارس دوره ی ابتداییآموزگاران ، معاونین آموزشی و مدیران ویژه )                                                                              

  

 با سالم و احترام؛
 نامه فعالیت های پژوهشتتتتتتتی شتتتتتتتیوه ، در بین معلمان تبا ل تجربهو  انـییشـــــــی هم، تعـامـ  زمینـه ایجـا در راستتتتتتتتتای          

 با عنایت به ؛ شتتتتایاتتتتته استتتتت مدیران میترم  به پیوستتتتت ارستتتتاص می گردد  2042-2041دوره ی ابتدایی در ستتتتاص لی تتتتیلی 
، ماتتاعی  ویر را در فرآیند اارای حرم ملابم ادوص زمان ضتتمن ملالعه دقیم مهاد شتتیوه نامه، شتتا ت لهاهن نامه 21بند 

 لا ارستتتتتتاص آکار همکاران  و یپژوهشتتتتتت – یعلم ینشتتتتتتاتتتتتتت هانامه بکار گیرند و ناتتتتتتتت به لشتتتتتتکی  بندی مندرج در شتتتتتتیوه 
 اقدام نمایند  51/51/5045تاریخ  
 

 فرآیند اجرا:
 اجرا می گر  . (اقیام پژوهی)و  ( رس پژوهی)  و بخشفعالیت های پژوهشی در  .2
 می باشد  انفرا ی پژوهشی اقیام پژوهی یک فعالیتو  گروهیکامال  پژوهشی  رس پژوهی یک فعالیت .1
 نیارنی. یتیمحیو ارساص آکار  نیو همچن گریاز مدارس د یدرس پژوه نیل یو انتخاب اعضا یدرس پژوه یگروه ها  یمدارس در لشتک .3
   نیارنی. یتیمحیو ،  همکاران یدر ارساص آکار اقدام پژوه مدارس .0
 باشد  یم وستی، پی رس پژوه یپوستر علم خام فرمت .1
 گر  . زیجیاً پره (و    یپژوهش یها  یفا یرنگ نتیمانند پر ) یضرور  ریغ یها نهیهز  نیهرگونه چاپ گرفتن اکر و همچن از .6
  گر  . یاجرا م یبه صورت شهرستان 2042-2041 یلیدر ساص لی  یپژوهش یها تیفعال .7
 .نیی ر طرح شرکت نما یدانر شغل یاهت ارلقا یآموزش نیو معاون رانیمد ی هی؛ کلاست اتهیشا .8
 ، مشتتتتتتتخ تتتتتتتا  پژوهشـــــــی پس از پایان فرآینیبتا عنتایتت بته میورهای لعیین شتتتتتتتده ؛ همکاران گرامی می لوانند  .9

 از طریق فرم الکترونیکی زیر ارسال نماییی.  51/51/5045تاریخ اکر را لا  PDFو فای  
  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN95Hkp9zoPHcWZLh4kc_-

S4v61ks0LJsSlL5QIBE0NQ6oQ/viewform?usp=sf_link 
 

 

 10117431همکاران میترم می لوانند اهت دریافت هر گونه احالعا  به کارشتناسی آموز  ابتدایی شهرستان مرااعه و اا با شماره  .24
 لماس حاص  نمایند 

 ساسان خلعتبری لیماکی
 آموزش و پرورش شهرستان تنکابن مدیریت سرپرست

 
 

 

 

  9221 /042شماره: 

 34/48/2042تاریخ: 

 داردپیوست: 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN95Hkp9zoPHcWZLh4kc_-S4v61ks0LJsSlL5QIBE0NQ6oQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN95Hkp9zoPHcWZLh4kc_-S4v61ks0LJsSlL5QIBE0NQ6oQ/viewform?usp=sf_link


 
 
 

 

 

 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
2042-2041 ، سال تحصیلیفعالیت های پژوهشی شيـوه نـامه   
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  فعالیت های پژوهشیشيـوه نـامه  
 مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن و مدیران  شیآموزگاران ، معاونین آموز ویژه  

 2042-2041سال تحصیلی  
   

 مقدمه (:1بند)

تحقق  رد آموزش و پرورش ، هدایت کننده و اسوه ای امین و بصیر در فرآیند تعلیم و تربیت و موثرترین عنصرمعلم در سـند تحول بنیادین 
، گروهی و خزق می تواند بســـــتر رزی برای  اهداف اســـــت که با ا ـــــزآ و به روزآوری روش های تعلیم و تربیت با تاکید بر روش های فعال

کارهای تواناندسازی معلاان برای مشارکت موثر آنان  و از سند تحول راهبردی به استقرار ساز 1/25راهکار  کیفیت بخشـی را فراهم نااید 
 ، اشاره می نااید  های آنان می انجامد هکارهایی که به تقویت هویت حِرف و در برنامه ریزی درسی در سطح مدرسه، به ویژه ساز

و پژوهشـــنران آن را به  می باشـــدبه عنوان مدلی برای بهســـازی فرآیند آموزش تفاهم نامه ، طرآ فوق  25به ضـــرورج ایرایی بند با عنایت 
، یاد می گیرند که فعالیت های پژوهشــــــی عنوان النویی برای توســــــعه ی حرفه ای معلاان در مدرســــــه تروی  می ناایند  معلاان از طریق 

آن ها بدین ترتیب می توانند با بازاندیشـــــی در رفتارهای چنونه از یکدینر بیاموزند و در تجارب آموزشـــــی و تربیتی یکدینر ســـــهیم شـــــوند  
با هدف فعالیت های پژوهشـــــــی در هاین راســـــــتا  ، راه های بهتری برای تدریس بیابند و به تولید دانش حرفه ای بپردازند  آموزشـــــــی خود

 ایرا می گردد  2042-2041، در سال تحصیلی  دانش شغلی معلاان یارتقا و به روزآوری ،ا زآ 
 

 

 برنامهاهداف  (:2بند)
  با هدف کیفیت بخشی به فرآیند آموزش و یادگیری  یادگیری مشارکتیپر بارکردن 
 در بهره گیری از روش های علای و نظریه های یادگیری  همدلی ، همفکری و همکاری 
  ی آموزشی و یادگیری معلاان بهبود پیوسته توانایی هاو دانش افزایی 
  درس+ تواناند سازی و توسعه دانش حرفه ای معلاان از نقش آموزشنر به یادگیرندگانی پویا 
  موقعیتی برای پژوهش و یادگیریدگرگونی یایناه مدرسه از یایی برای آموزش به  
  های علمیبه کارگیری روشمطالعه و حل مسائل کزس درس از طریق  
 های گوناگون شغلی لاان در عر همعی هاگسترش تواناییدر یهت  رویکرد سازنده 

 

  کمیته اعضاي (:3بند)

              ، کـارشـــــــنـاس تکنولو ی و گروه هـای آموزشـــــــی ابتدایی ،  (دبیر کایتـه)، مســـــــزول آموزش ابتـدایی  (رییس کایتـه)معـاون آموزش ابتـدایی 
    نااینده ی مدیران نااینده ی گروه های آموزشی و،  تربیتی –نااینده ی راهبران آموزشی 

 

 

 

 پژوهشیمحور هاي  (:4بند)

 
 

 

محورهای پژوهشی

اقدام پژوهی درس پژوهی



 
 
 

 

 

 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
2042-2041 ، سال تحصیلیفعالیت های پژوهشی شيـوه نـامه   

 

2 

 

 درس پژوهی – (2)محور 
 

 یهت شرکت  قالب پوستر علمیرا در  پیشـههادی وود موضـو  مموششـیبراسـاس این محور ، شـرکت کنندگان می توانند  (الف
 در طرآ ارسال ناایند 

 ابتدایی دوره ی ، معاونین مموششی و مدیران مموشگاران شرکت کنندگان: *                                                مموششی –مشاد : موضوع*
  اثر (2)حداکثر هر تیم درس پژوهی ،  : تعداد اثر برای ارسال *                                    (نفر 5تا3)گروهی  نوع فعالیت:*
 PDF   فایل :فرمت ارسالی*

 

 اش تیم درس پژوهی دریافت وواهد شد. لذا تهیه فیلم تدریس اول و دوم الزامی می باشد. ،در صورت نیاش تدریس فیلم   (:2)نکته 
 محدودیتی ندارند. مثار مدارس در تشکیل گروه های درس پژوهی و ارسال   (:1)نکته 

 
 

 پژوهی پوستر علمی درسساوتار پیشههادی جهت تهیه و تهظیم  (ب 
 توضیحات مراحل ر

 تهیه شود  Pdfدر قالب فایل  (portrait)سانتی متر به  ورج طولی  01× 12ابعاد  یک  فحه به پوستر باید در فرمت و ابعاد پوستر 2

 محتوای پوستر 1

 باشد  B Titr 18؛ اندازه و فونت قلم  شود نوشته پوستر باالی در باید عنوان :پوستر عهوان
 شود  نوشته ،  B Nazanin 14اندازه و فونت قلم  عهوان شیر در پوستر نویسندگان نای :نویسهدگان

 را باید به پژوهی درس گروه فعالیتهای از حا ــــل نتای  و فرآیند ،اوتصـــار عین در که اســــت کتبی گزارش از بخشی :چکیده
 باشد   B Nazanin 12منتقل نااید  اندازه و فونت قلم  خواننده

موضوعی است که مشکزج یادگیری دانش آموزان و یا مسائلی که معلاان هننای تدریس با آن  :اهمیت و ضـرورت موضو 
 باشد   B Nazanin 12اندازه و فونت قلم  تبیین و تشریح می شود.موایه اند ، 

 B Nazanin 12قلم  (شـــااره  ـــفحه +نای درس  +نای کتاب  +پایه انتخابی  +نای مدرســـه )در این قســـات  :مشـــتصـــات درس
 نوشته می شود 

در این  مموششــی مورد نیاش تدریس اقالم و مواد فهرســتی اشاســـت ؛  رزی تدریس ایرای از پیش :ملزومات مورد نیاش تدریس
 باشد   B Nazanin 12قسات مشخص گردد  اندازه و فونت قلم 

 قید گردد. روش تدریس همراه با ذکر دالیل انتتابدر این قســـــات روش های تدریس انتخاب شـــــده ،  :روش های تدریس
 باشد   B Nazanin 12قلم 

 این اسـت. مهم بسـیار ... و نمودارها جداول ، اش اسـتفاده در سـلیهه و ذوق کارگیری به :(دسـتاوردها)یافته های پژوهشـی 
در این قســـات یافته های پژوهشـــی به . کند برقرار ارتباط آن با راحتی به بتواند پوســـتر که خواننده باشـــد نحوی به باید بخش

 B Nazaninاندازه و فونت قلم  قید می گردد. و     بهساشی یادگیری،  تجارب کسب شده،  کاربردی نتایجدست آمده از قبیل 

 باشد   12
 بهســـازی راســـتای در و) پژوهی درس انتتاب شـــده تیم ) موضـــو  به توجه با؛  در این قســـات تاکید می شـــود :پیشـــههادات

 باشد   B Nazanin 12اندازه و فونت قلم  قید گردد. پیشههادات کاربردی ، آموزان یادگیری دانش و آموزشی
 فضــای از تا شـود بسـهده من گزیده یا مهتتب به اسـت زیاد آن تعداد که  ـورتی در که شـود دقت نیز منابع نوشـتن در :مهابع

 باشد   B Nazanin 12کرد  اندازه و فونت قلم  استفاده بهتری نحو به پوستر بتوان
 

 درس پژوهی پیوست می باشد علای فرمت خای پوستر  (:3)نکته 
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 اقدام پژوهی – (1)محور 
 

 قالب اقدام پژوهیرا در  وودموضــــو  مموششــــی و تربیتی پیشــــههادی براســــاس این محور ، شــــرکت کنندگان می توانند  (الف 
 یهت شرکت در طرآ ارسال ناایند  

 ابتدایی دوره ی ، معاونین مموششی و مدیران مموشگاران شرکت کنندگان:*                                 مموششی و تربیتی –مشاد موضوع : *
  اثر (2)حداکثر هر شرکت کههده  تعداد اثر برای ارسال:*                                                    انفرادینوع فعالیت: *
 PDFفایل  :فرمت ارسالی*

 مدارس در ارسال مثار اقدام پژوهی همکاران ، محدودیتی ندارند.  (:0)نکته  
  

 

 اقدام پژوهی کتبی ساوتار پیشههادی جهت تهیه و تهظیم گزارش (ب 
 توضیحات مراحل ر

2 
موضو  و عهوان انتتاب 

 پژوهش

 وا مربوط  ، موضــــــوعن خه انتخاب من خنيد وا معاور  مورد عزقه شــــــاا من باشــــــد .تعيين موضــــــو  م  باشــــــدنتســــــتين گام در هر پژوهش 
 وضـــــــو  بايد دارا  اين بـه مســـــــزلـه اد اســـــــت خـه در حين خـار براد شـــــــاـا پيش آمـده اســـــــت و من خواهيـد آن را بر طرف خنيد  با اون حال ی

                                   باشد   دارا  اهميت (3                باشد پژوهش پذير (1            شاا باشد عالقهمورد  (2   باشد: ی شیر ها ويژگ 
 در اختيار باشد  مهابع اطالعات  كاف  (5          باشد در توان پژوهشگر (0                                      

1 
توصيف وضعيت موجود و 

 تشتيص مسئله

   «اونجا و اخنون»وضعيتن است خه در آن قرار داروم وعنن  همهم در خصوص پژوهش در عال دربار مطلب بسيار 
وضــــعيت مورد آن را به  ــــورج منطقن تنظيم ناائيد و گزارش باود تزش خنيد تا  هپس از بررســــن وضــــعيت مویود رزی اســــت رخدادهاد عاد

 .تصوير واقع  و بدون ابهام و پرسش به دست موردو به طورد خه خواننده بتواند از وضعيت مورد نظر  مطالعه به روشه  توضيح داده شد

3 
گردمور  اطالعات 

 نو  اول (شواهد)

رزی اســت داده ها وا اطزعاج رزی را در اون باره یاع آورد خنيم و داده ها را طبقه ، براد اونكه تصــوور روشــنن از وضــع مویود داشــته باشــيم 
   در اين مرحله نيز هدف شما عمل  و كاربرد  است و نه صرفا نظر .و  داده ها  ضرور  را اش غير ضرور  جدا كهيمبندد ناائيم و 

خه اســتفاده از نوع روش در  رســشــهامه و اســهاد و ارقام حاصــل م  شــود.مشــاهده پ ، گردمور  اطالعات در اغلب موارد اش چهار روش مصــاحبه
اقدای پژوهن بســتنن به موضــوع و هدف پژوهش مورد نظر دارد و بهتر اســت تزش خنيد خه براد خســب اطزعاج از روشــهاد متعددد اســتفاده 

 و انتخاب وك راه موقت من باشد  خنيد  هدف از گردآورد اطزعاج هم مشخص ناودن وضع مویود به خاك داده ها و شواهد

0 
تجزيه تحليل و تفسير 

 داده ها

در تجزوه تحليل و تفســـير ،  شــودثبت روشــن و گوياي  اش وضــعيت موجود داده پس از یاع آورد اطزعاج و شــواهد باود به خاك آن تصــوور به 
 :باود مورد تجزوه تحليل قرار دادداده ها مفاهيم زور را 
 و    نتاو  مهم دونر -3     نتاو  و عواقب منفن آن   -2        ا لن و پيش زمينه هامشكل شناسایی  -1

5 
انتتاب راه جديد به 
 صورت موقت

و به راه حل هاون بيندوشـــيد خه  نتســـت چهد راه اوليه مهاســـب را در نظر بگيريد.در اون مرحله باود تزش خرد به خاك اطزعاج تفســـير شـــده 
 را به طور عمل  اجرا م  كهيد.من راه و  عمل  باشد

6 
 اجرا  طرح جديد

 و نظارت بر من 
را در نظر  انديشــه و عمل ، در مرحله اجرا ســه ركن اســاســ  مشــاهدهپس از اون خه راه یدود خامز  طراحن و آماده شــد آن را به ایرا بنرارود و 

 داشته باشيد 

7 
گردمور  اطالعات و 
 شواهد نو  دوم

س پنياش به شــــواهد داريد كه اين شــــواهد بايد مبته  بر اطالعات مهظم و مهطه  باشــــد. ، عال با تغيير یدود داورد خنيد  هاون خه دربار براد 
 رزی است بعد از ایراد طرآ شواهدد را یاع آورد خنيد تا بدان وسيله بتوانيد ادعاد خود را اثباج نااويد  

8 
ارششياب  تأثير اقدام جديد 

 و تعيين اعتبار من

  ؛ نتيجـه اقـدای یـدوـد را بـه خاـك شـــــــواهـد منطقن ارزوـابن ناـاويـد بـايـد در اين مرحلـه داده هـا  جمع مور  شـــــــده را تفســـــــير و تحليـل نمود. 
 اگر نتيجـه مببـت بـاشـــــــد اون اقـدای را بـه عنوان وـك راه یـدوـد ادامه دهيد و در رير اونصـــــــورج به راه حل هاد دونر بيندوشـــــــيد و راه دونرد را

 پيدا خنيد  

  به صورت شهرستانی اجرا می گردد. 2042-2041در سال تحصیلی  فعالیت های پژوهشی: شیوه اجرا  (:5بند)

 فرآیند اجرا  (:6بند)

 پایان فرآیند                                                                        شروع فرآیند                                                                               

 

 

 



 
 
 

 

 

 کارشناسی آموزش ابتدایی شهرستان تنکابن
2042-2041 ، سال تحصیلیفعالیت های پژوهشی شيـوه نـامه   
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 نحوه ارسال آثار (:5بند)

 ل، مشخصاج و فای پایان فرمیهد پژوهشیپس از  می توانندهاکاران گرامی به محورهای تعیین شده ؛  عنایتبا 
PDF از طریق فری الکترونیکی زیر ارسال ناایید   11/12/1441تاریخ را تا  اثر 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN95Hkp9zoPHcWZLh4kc_-

S4v61ks0LJsSlL5QIBE0NQ6oQ/viewform?usp=sf_link 
 

 

 جداً پرهیز گردد. (پوستر علای و    مانند پرینت رننی فایل های پژوهشی ،)هرگونه چاپ گرفتن اثر و هاچنین هزینه های ریر ضروری از  (:5)نکته 
 

 

 

 
 

 سیاست هاي تشویقی (:6بند)
 رتبه ها ساعت عنوان ردیف

2 
 تهدیرنامه +صدور گواهی فعالیت های پژوهشی 

 (مجازی یا حضوری)رویکرد تلفیقی به منتخبین شهرستانی درس پژوهی با 

 اول ساعت 24

 دوم ساعت 24 1

 سوم ساعت 11 3

0 
را مطابق فری ارزیابی توسط کایته ی درصد امتیاش  74حداکثر آثار ارسالی مدارس که 

تهدیر نامه به همراه گواهی صادر وواهد شد.داوری شهرستان کسب ناایند ، 
 شایسته تقدیر ساعت 1

 

  ها یادآوري (:7بند)
 مدارس در تشکیل گروه های درس پژوهی و انتخاب اعضای تیم درس پژوهی از مدارس دینر و هاچنین ارسال آثار محدودیتی ندارند  .2
 مدارس در ارسال آثار اقدای پژوهی هاکاران ، محدودیتی ندارند   .1
 ، پیوست می باشد  درس پژوهی علمی فرمت وام پوستر .3
 جداً پرهیز گردد. (مانند پرینت رننی فایل های پژوهشی و   )از هرگونه چاپ گرفتن اثر و هاچنین هزینه های ریر ضروری  .0
  صورت شهرستانی اجرا می گردد.به  2042-2041فعالیت های پژوهشی در سال تحصیلی  .5
 شرکت نمایهد.شایسته است ؛ کلیه ی مدیران و معاونین آموزشی یهت ارتقای دانش شغلی در طرآ  .6
   طریق فرم الکترونیکی ارسال گردد.از  11/12/1441تاریخ ، مشخصاج و فایل اثر تا  پس اش پایان فرمیهد پژوهشی .7

 

 اجرایی: تقویم (:8بند)
 تاریخ پایان تاریخ شروع مراحل اجرا ردیف

 34/48/2042 25/48/2042 تشکیل کایته شهرستانی و ارسال شیوه نامه به مدارس 2

 11/12/1441 34/40/1441 فعالیت های پژوهشیارسال مثار  1

 32/42/2041 25/21/2042 بررسی آثار توسط کایته داوری شهرستان 3

 25/41/2041 32/41/2041 ارسال لیست اسامی منتخبین شهرستانی 0

 32/41/2041 25/41/2041  دور تقدیرنامه و گواهی برای شرکت کنندگان 5

 
  

 ابتدایی شهرستان تنکابنمعاونت آموزش 
Email: tetonekabon@gmail.com     * shad: @TE_Tonekabon2    * Tel: 01154230321-01154227035 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN95Hkp9zoPHcWZLh4kc_-S4v61ks0LJsSlL5QIBE0NQ6oQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegN95Hkp9zoPHcWZLh4kc_-S4v61ks0LJsSlL5QIBE0NQ6oQ/viewform?usp=sf_link


 

 پوستر علمی درس پژوهی
1401-1402 ، سال تحصیلییژه فعالیت های پژوهشی مدارس دوره ی ابتدایی شهرستان تنکابن و  

 عنوان پوستر

 اسامی پدید آورندگان
 

 چکیده :

بخشی از گزارش کتبی است که در عین اختصار ، فرآیند و نتایج حاصل  از فااییتالاگ گلرور درژ پیورلی را     

 باید به خوانندر منتق  نماید.

 : اهداف و اهمیت موضوع

 مشکالت یادگیرگ دانش آموزان و یا مسائلی که مالمان رنگام تدریس با آن مواجه اند.تشریح و تبیین 

 :  مشخصات درس

 نام مدرسه + پایه انتخابی + نام کتاب + نام درژ + شمارر صفحه کتاب

 

 :  ملزومات مورد نیاز تدریس

 فارستی از مواد و اقالم آموزشی مورد نیاز تدریس در این قسمت مشخص می گردد.

 

 :  روش های تدریس

 ذکر دیی  انتخاب ذکر شوند. روش راگ تدریس با

 : یافته های پژوهش

تجلارب کسلش شلدر و ... ذکلر ملی      در این قسمت یافته راگ پیورشی به دست آمدر از قبی  نتایج کاربردگ ،

گردد. توجه داشته باشید ، این بخش باید به نحوگ باشد که خوانندر پوسلتر بتوانلد بله راحتلی بلا آن ارتبلا        

 برقرار کند.

 پیشنهادات :

در این قسمت پیشناادات گرور درژ پیوری بلا توجله بله مو لوت انتخلابی در راسلتاگ باسلازگ آملوزش و         

 یادگیرگ دانش آموزان قید می گردد.

 :  منابع

 منابع ماتبر و منتخش در این بخش ذکر شود.

 


