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سي دارند،     معلمان در ايجاد موقعيت و     سا شان براي ايفاي اين نقش   شرايط يادگيري براي دانش آموزان نقش ا اي

ساس و  ستند تا          ح شرايط آموزش ويادگيري ه سي وتحليل  شناخت،برر سب توانمندي هاي الزم در  مهم نيازمند ك

 ديريتماستتتناد بي يافتي هاي ملمي در محيط واقعي ك س بهدود بنشتتند يادگيري را با -بتوانند فرآيندهاي ياددهي

 تا گذشتي  از فرآيند اين هاي پيچيدگي ت اس  معلمان مهده بر بي منوان يك وظيفي حرفي اي وتنصصي   فرآيند اين

شي  وهم تعامل براي را زميني كنون ستمر  هاي پژوهش و اندي ست  نموده فراهم م سويي   .ا انجام براي  معلماناز 

سئوليت هاي خود   مطلوب وظايف و صميما  اتناذ نيازمندم ستند  تيت سياري  كي ه  ويژگي ها، بر مدتني آنها از ب

ضائات   شرايط  شد  مي درس ك سو اقت سنگوي نياز معلمان در ك س     رو اين از .با صميمات پا براي اينكي اين ت

شگران ،        ضمن بهره گيري از يافتي هاي ملمي پژوه ست  شند الزم ا شگري بي منوان  نيز در ممل خود درس با  پژوه

 حرفي توان از آن طريق بي طور مداوم تا ت ش نمايد شيوه هاي آموزش ويادگيري  بازانديشي و  دانش توليدفكور در 

 هايي برنامي اجراي با گذشتي  ساليان  طي وپرورش آموزش مهم اين بي رسيدن  براي .دهند وارتقاء رشد  را ودخ اي

 در شده،  توجي آنها بي هايي دوره در خوشدنتاني  كي...و پژوهي اقدام تدريس، مناسب  الگوهاي جشنواره  همچون

 معاونت ،كمال بي رو و ارزشمند  حركت اين ادامي در اينك و بوده گذار تاثير خصوص  اين در مناسب  ادبيات توليد

صدد  ابتدايي آموزش ست  در شتراك  بي براي را زميني ،ممل و نظريي تلفيق ضمن  پژوهي درس طرح اجراي با ا  ا

شتن  سطح  معلمان وتجربي دانش گذا سي  در ظرفيت مدارس را براي توليد و بي كارگيري دانش  و نموده فراهم مدر

شتي  بيشحرفي اي افزايش دهد و  سازمان هاي   ويادگيري آموزش تقويت در را خود نقش ازگذ وتدديل مدارس بي 

 نمايند  ايفا يادگيرنده

 

 

 مقدمه
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 يكديگر با معلمان آن طي كي است درس ك س در تيمي پژوهش با  اي حرفي توسعي رويكرد يك پژوهي درس

  مشاركت و همكاري آموزان دانش يادگيري بهدود جهت در آن نتايج مشاهده و اجرا درس، طرح تدوين براي

 .نمايند مي 

 

 مدرسي در معلمان وتجربي دانش گذاشتن اشتراك بي براي زميني ايجاد 

 اي حرفي دانش توسعي براي تنصصي منابع مطالعي در معلمان انگيزه ارتقاء 

 مدارس درتيمي  يادگيري فرهنگ گسترش با يادگيرنده سازمان گيري شكل شرايط تسهيل  

 بررسي پديده هاي آموزش و در تحليل و هاي ملمي)نظريي ها( بهره گيري از روش ارتقاء ديدگاه معلمان در 

 يادگيري ك س

 انآموز و توجي بي فرآيند يادگيري دانش اص ح و بهسازي مستمر آموزش با تمركز  

 

 چارچوبي جا اين در .در نظر گرفتي اند پژوهي درسبراي  منتلفي مراحل و ها گام نظران صاحبو  انديشمندان 

  شود مي مطرح دارد بيشتري جامعيت رسد مي نظر بي كي

 تيمتشكيل  (1

 تعيين مسئلي و اهداف (2

 طراحي درس)تدوين طرح درس تحقيقاتي( (3

 تدريس اول و مشاهده (4

 گزارش گيري و ارزيابي تدريس اول (5

 تجديد نظر در طرح درس و اص ح آن (6

 تدريس دوم و مشاهده)طرح درس اص ح شده( (7

 ارزشيابي و بازانديشي در فرآيند آموزش (8

   تكميل گزارش درس پژوهي و بي اشتراك گذاشتن نتايج (9

 تعريف درس پژوهي

 مراحل درس پژوهي

 اهداف
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در اجراي درس پژوهي براي ايجاد يك سازمان يادگيرنده در مدرسي و ايجاد ارتداط بين معلمان پايي هاي  -1-1

اي كوچكتر درس پژوهي تيم هپژوهشي بزرگ ممل مي كند كي   تيممنتلف ، شوراي معلمان مدرسي بي منوان يك 

منتلف چرخي درس پژوهي، شوراي  هاي درس پژوهي مي توانند در مراحل تيمدر درون اين گروه شكل مي گيرد   

درس پژوهي از نقطي نظرات ساير  تيممعلمان مدرسي را در كار خود مشاركت دهند و بي اين ترتيب ضمن آنكي امضاي 

 هم با معلمان مدرسي بي اشتراك گذاشتي مي شود  تيممعلمان مدرسي استفاده مي كنند، يافتي هاي پژوهشي 

 تشكيل مي شود پايي هم معلمان از نفر 6 تا 3از  معموالً ها ديدگاه تنوع مينأت براي پژوهي درس تيمهر  -2-1

بي دندال شناسايي وانتناب  فرآيندهاي مربوط بي آن داراي مسئلي يا مسائل مشترك بوده و كي در آموزش وتدريس و

 راه حل مناسب براي رفع و يا كاهش آن هستند  

داد معلمان دريك پايي تحصيلي ، ساير معلمان م قمند در پايي در صورت كافي ندودن تع تيمتدصره: براي تشكيل 

نيز براي موضوع درس پژوهي پايي مورد نظر مشاركت  معلمان پايي هاي نزديك بي هم( هاي منتلف تحصيلي )ترجيحاً

 مي نمايند 

درس پژوهي بايد خودگردان باشد و همي افراد از معلم با سابقي ي يك سالي گرفتي تا معلمان با تجربي بي  تيم -3-1

 صورت يكسان در آن شركت كنند و نسدت بي هم متعهد بوده و دانش وتجربي خود را با يكديگر مدادلي كنند 

بر مهده مي گيرند كي در ادامي ، افراد نقش ها ومسئوليت هاي منتلفي را  تيمبراي هدايت فعاليت هاي  -4-1

 توضيح داده مي شود 

 

 

 

 

 تيمتشكيل (1
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 :ها مسئوليت و ها نقش تعيين

 نقش كنند همكاري و مسامي تشريك ها زميني تمام در بايد امضا همي اينكي بر م وه پژوهي درس تيم در  -5-1

 وليتمسئ و ها نقش گشايراه تواند مي زير بندي تقسيم كي شود مي گرفتي نظر در افراد برخي براي هم اي ويژه هاي

 ؛باشد ها

 دبير و     (/  بردار، نگارنده، تايپيست، رابط يادداشت تيم، هماهنگي )مسئول الف( نقش هاي اجرايي

مشاهده گر تطديق طرح درس و اجراي تدريس، مشاهده گر واكنش ها و  مجري تدريس،) : ب( نقش هاي ويژه

 فعاليت هاي معلم، مشاهده گر واكنش ها و فعاليت هاي دانش آموزان و     (

 

 

راي بيادگيري ذهن معلمان را بي خود مشغول ساختي وآنها را بر مي انگيزاند تا  مسئلي اي در فرآيند آموزش و -1-2

درس تيم اين مرحلي  در  .بهسازي آموزش با هم ، همياري ومشاركت نمايند وبي توليد راهكارها وايده هاي نو بپردازند

پژوهي با نگاهي انتقادي موقعيت تدريس و يادگيري را بر اساس ويژگي هاي مطلوب مورد بررسي قرار داده ، نقاط 

   .ندها را در اين زميني مشنص مي سازضعف و دشواري

مي باشد اين   تيمدومين مرحلي درس پژوهي تعيين هدف يا اهداف براي كاهش يا رفع مسئلي اولويت دار  -2-2

 با با انجام مجمومي فعاليت هاي درس پژوهي بي دندال تحقق آن مي باشد تيموضعيتي است كي   اهداف بيانگر

 تدريس و درس طراحي يعني بعدي مراحل درتيم  فعاليت محور جزئي تا كلي از آموزشي اهداف تديين و شناسايي

  شد خواهد مشنص هم مشاهده و

اهداف درس پژوهي را مي توان بي صورت يك هدف بلند مدت ) مثل برانگينتن م قي دانش آموزان بي   -3-2

رياضيات يا تقويت امتماد بي نفس دانش آموزان ( و يك هدف كوتاه مدت ) بهدود فهم دانش آموزان از چگونگي جمع 

 كردن كسر ها با منرج  هاي نامساوي( بيان كرد 

 تعيين مسئله و اهداف.2
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با مشنص شدن هدف، معلمان پس از تشكيل جلسي بي برنامي ريزي و طراحي درس كي يك فعاليت تيمي  -1-3

منابع گوناگون، است اقدام نموده و موضوع درس پژوهي را با شيو ه هاي  منتلف از جملي  مطالعي كتاب ها و 

مقاالت و بحث هاي تيمي مورد بررسي قرار داده، تا طرح درسي مناسب را براي دستيابي بي اهداف مورد نظر 

 آماده كنند 

براي تدوين طرح درس براساس رويكرد هاي آموزش و يادگيري از الگو هاي منتلفي استفاده مي شود  اگر  -2-3

 است ) هدف كلي، اهداف ويژه، فرايند تدريس، ابزار و روشچي مناصر مشترك در بيشتر طرح درس ها يكسان 

علمان م طراحي آموزشي ييات وجود دارد  در الگوجزئاما تفاوت هايي در سطح  تدريس، تعيين تكليف و ارزشيابي(

بي طور جمعي ت ش مي كنند تا يك طراحي آموزشي با تعريف فعاليت هاي يادگيري  ، مكس العمل هاي دانش 

آموز بي فعاليت هاي يادگيري، فعاليت هاي معلم  و نكات مورد ارزشيابي، انجام دهند و پيش نويس آماده شده 

  ائي كنند طرح درس را براي دريافت بازخورد بي شوراي معلمان مدرسي ار

 

 

 ،نسدت بي اجراي آن اقدام  مي كند   تيماز امضاي  پس ازتكميل طرح درس ، يك نفر -1-4

ساير امضا  ضمن مشاهده فرآيند اجرا، رفتار و مملكرد معلمان و دانش آموزان را در واكنش بي فعاليت ها و   -2-4

موقعيتهاي پيش بيني شده در طرح درس ثدت مي نمايند  )ستوني بي طرح درس تحت منوان يادداشت هاي 

 مشاهده اضافي مي شود(  

  شودمي  سازي مستنديس ويادگيري بي طرق منتلف بي منظور ارزيابي ،بازنگري و اشامي، جريان تدر  -3-4

 

 تحقيقاتي(طراحي درس)تدوين طرح درس .3

 اجراي تدريس اول و مشاهده.4
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باره  تدريس و مشاهدات انجام گرفتي س ، معلمان نشستي را براي بحث درپس از اجرا وبعد از يك فرصت تنف -4-4

ي طور پيش رفتي درس چكي تدريس را انجام داده در باره اينكي كنند   در اين نشست ابتدا معلمي  برگزار مي

و مشك تي كي تشنيص داده توضيحاتي را  ارائي مي كند   سپس ساير افراد حاضر در جلسي اجرا، مشاهدات 

 و نظرات خود را پيرامون  نقاط قوت ، ضعف  و پيشنهادات اص حي مطرح مي نمايند  

 

 

 اين  كند مي ايجاد درس طرح در تغييراتي، مرحلي اول تدريس در شده شناسايي مشك ت اساس بر پژوهشي تيم

 اند شده آن متوجي مشاهداتشان جريان در گروه كي آموزان دانشدشواري هاي يادگيري  اساس بر معموالً تغييرات

 تشكيل جلسي دوم تدريس براي شدن آماده و سازي طرح درسبه براي بار چندين است ممكن گروه .شود مي انجام

 . دهد

 

  

 معلم همان است ممكن را دوم تدريس.شودمي  تدريس آموزان دانش از ديگري  گروهطرح درس اص ح شده بي  

 درس مشاهده براي مدرسي معلمان همي معموالً.گيرد برمهده را كار اين ديگري معلم اينكي ويا دهد انجام قدلي

 دانش اولياي و ساير مدارس از معلماني، و مدارس  منطقي مديران است ممكن بع وه شوند مي دموت شده اص ح

   شوند دموت نيز آموزان

 

 

 مي كار واين كرد خواهند شركت دوم تدريس و ارزيابي گيري گزارش جلسي در همگي مدرسي معلمان شوراي  

 . دهد پوشش ويادگيري آموزش حوزه در را تري كلي مطالب تواند

 يابي تدريس اولگزارش گيري و ارز.5

 تدريس دوم و مشاهده )درس اصالح  شده(. 7

 ارزشيابي و باز انديشي فرايند آموزش. 8

 تجديد نظر در طرح درس و اصالح آن. 6
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مرحلي آخر فرايند درس پژوهي است كي طي آن گزارشي از مملكرد درس پژوهي بر روي درس  تکمیل گزارش ،  

و نتايج كار آنها ، دانش حرفي اي توليد شده توسط  تيممورد نظر آماده و با اين كار ضمن مستندسازي فعاليت هاي 

درس پژوهي بازتاب داده شده و با ديگران تدادل مي گردد  اين تدادل دانش شامل ارائي گزارش توسط تيم بي  تيم

تيم درباره كل چرخي درس ديگران و دريافت و مطالعي گزارش هاي بازتابي ديگران توسط تيم درس پژوهي مي شود  

 .دبا ديگران بي اشتراك بگذاراست  وختيپژوهي بازتاب مي دهد و گزارشي آماده مي كند تا آنچي را كي آم

 

ونيز آمادگي مدارس بي صورت داوطلداني  متناسب با ميزان تعهد استان ها در تفاهم نامي 69-79درس پژوهي در سال 

 و با حضور معلمان مشتاق و متعهد اجرا مي گردد   

 

 

همچنين  و وزارت متدوع  از محل امتدارات تنصيصي معاونت آموزش ابتدايي  اجراي برنامي  متدارات مورد نيازا

 امتدارات استاني قابل تأمين مي باشد 

 

 

 تقدير از امضاي گرو ه هاي درس پژوهي مدارس در منطقي براساس سهميي ام م شده 

  مناطق بي استان براساس سهميي ام م شده توسط تقدير از امضاي گروه هاي درس پژوهي معرفي شده از

 استان

 تقدير از امضاي گرو ه هاي درس پژوهي معرفي شده از استان ها بي ستاد براساس سهميي ام م شده توسط ستاد 

 

 

تكميل گزارش درس پژوهي و به اشتراك گذاشتن .9

 گستره اجراي درس پژوهي

 اعتبارات مورد نياز 

 تقدير از عوامل اجرايي 



11 
 

 

  ار نيازمند ساختبراي اينكي چارچوب حاصل از اجراي درس پژوهي در سطح كشور براي معلمان قابل استفاده باشد

و تشكي ت منسجمي براي برنامي ريزي و پيگيري امور آن مي باشد كي اين ساختار براساس بنشنامي شماره 

در شيوه نامي گروه هاي آموزشي معين شده است  لذا سازماندهي موامل اجرايي بي  22/28/92مورخ  174471

 شرح زير مي باشد:

 

 

 شوراي معلمان آموزشگاه

  بررسي و تدادل نظر پيرامون چگونگي افزايش اثر بنشي  "آئين نامي اجرايي مدارس 15از ماده  4براساس بند

بر مهده شوراي معلمان مي باشد  لذا اجراي درس پژوهي زير نظر شوراي معلمان مدرسي  "روش هاي تدريس

 صورت مي گيرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار اجرايي 

 اعضاي شوراها و شرح وظايف آن ها

 شورا در جلسات توجیهي منطقهحضور نماينده 

برگزاري شوراي معلمان و تبیین طرح درس پژوهي 

تشکیل گروه هاي درس پژوهي 

برنامه ريزي براي هماهنگي زمان و مکان جلسات درس پژوهي 

 پیش بیني الزم براي كنترل كالس هايي كه معلمان گروه، كالس هاي خود را براي مشاهده درس ترك كرده

 اند.

 براي دعوت از صاحب نظران و ساير مدعوينهماهنگي 

دريافت گزارش هاي درس پژوهي از گروه هاي مزبور و ارسال به منطقه 

تقدير از اعضاي گروه هاي درس پژوهي 

 شرح وظايف



12 
 

 وراي هماهنگی گروه هاي آموزشی منطقهش

جهت اجراي مطلوب شوراي هماهنگي  گروههاي آموزشي منطقي با تشكيل جلسات منظم و پيگيري امور محولي 

 درس پژوهي اقدام مي نمايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه و ارسال دستور العمل منطقه اي به آموزشگاه ها 

انتخاب مدارس مجري براساس امکانات، توانايي ها و تمايالت معلمان و مديران 

 تشکیل جلسات توجیهي براي مديران مدارس مجري 

و هدايت تیم درس پژوهي در مدرسه آموزش مسئولین هماهنگي براي تشکیل 

 تشکیل كارگاه هاي آموزشي براي معلمان مدارسي مجري 

نظارت بر حسن اجراي وظايف شوراي معلمان در خصوص درس پژوهي 

 دريافت گزارش هاي پاياني تیم هاي درس پژوهي و امکان سازي براي به اشتراك گذاشتن تجارب در بین

 پژوهي و ...( سمینار هاي درس)  معلمان منطقه

 ايجاد كتاب الکترونیکي از پروژه هاي درس پژوهي برگزيده و امکان دسترسي تمام معلمان ايران به اين منبع از

 طريق وب سايت منطقه

 داوري از آثار درس پژوهي) رعايت چارچوب و كیفیت آثار براساس نظر متخصصین و نظر سنجي از معلمان

 ي برگزيده درس پژوهي به استان با توجه به سهمیه اعالم شدهحاضر در همايش( و ارسال گزارش ها

 تقدير شايسته از عوامل اجراي درس پژوهي در مدارس مجري 

 

 شرح وظايف
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 شوراي هماهنگی گروه هاي آموزشی استان

 درسشوراي هماهنگي  گروههاي آموزشي استان با تشكيل جلسات منظم و پيگيري امور محولي جهت اجراي مطلوب 

 پژوهي اقدام مي نمايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه دستور العمل اجرايي و ارسال آن به مناطق تابعه 

تخصیص و اعطاي اعتبارات الزم به مناطق 

نظارت بر حسن اجراي وظايف شوراي هماهنگي گرو ههاي آموزشي منطقه اي در خصوص درس پژوهي 

 معلمان و تامین مدرسان متخصصپیش بیني كارگاه ههاي آموزشي الزم براي 

تدوين يك بانك جامع و يك پايگاه اطالعاتي براي به اشتراك گذاري تجربیات موفق مناطق 

برگزاري همايش هاي استاني براي ارائه تجربیات موفق مناطق 

 هاي داوري از درس پژوهي)رعايت چارچوب و كیفیت طرح براساس نظر متخصصین و فرم داوري ( و ارسال گزارش

 برگزيده درس پژوهي به دبیرخانه با توجه به سهمیه اعالم شده

تقدير از عوامل اجرايي درس پژوهي مناطق 

 شرح وظايف
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 شوراي برنامه ريزي گرو ههاي آموزشی دفتر دبستانی

راي اجشوراي برنامي ريزي گرو ههاي  آموزشي دفتر دبستاني باتشكيل جلسات منظم و پيگيري امور محولي جهت 

 مطلوب درس پژوهي اقدام مي نمايد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تهیه دستور العمل اجرايي طرح درس پژوهي و راهنماي معلم و ارسال آن به استان ها 

تعیین دبیرخانه طرح و نظارت بر فعالیت هاي آن 

تعیین شرح وظايف و اختیارات دبیرخانه كشوري طرح 

ي)كارشناسان، مديران و معلمان(برنامه ريزي براي آموزش نیروي انسان 

تصمیم گیري جهت تأمین اعتبار الزم 

نظارت بر حسن اجراي وظايف شوراي هماهنگي گرو ه هاي آموزشي استاني در خصوص درس پژوهي 

ايجاد زمینه برگزاري همايش كشوري از درس پژوهي هاي منتخب استان ها 

 طرح هاي موفقبرنامه ريزي براي تشويق معلمان و مديران در اجراي 

ثبت و نگهداري نمونه هاي موفق درس پژوهي در سايت يا كتابچه الکترونیکي 

 شرح وظايف
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 راهنمای

 ردس ژپوهي  ـگزارش تدوين   نحوه
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ترين اهداف درس پژوهي در نظر گرفت  بي    توان از ممده اي معلمان و يادگيري دانش آموزان را مي  بهستتتازي حرفي   

پژوهي بي اين بهسازي دست يافتي و بي دندال آن بهدود يادگيري دانش آموزان نيز    درس طور قطع، امضاي يك گروه 

صل   شد  مجريان درس پژوهي  حا صدد تعميم نتايج نمي خواهد  شورهايي مانند ايران كي    الزاماً در شند ليكن در ك با

مدارس در يك نظام آموزشتي متمركز اداره مي شتوند، اكثر معلمان طي يك ستال تحصتيلي، موضتومات و محتواي      

هيم تستت  لذا با تدوين گزارش و ثدت اط مات و نتايج درس پژوهي مي توان بي نماينددرستتي يكستتاني را تدريس مي

شده، اقدام نمود  بي اين ترتيب معلمان از نوآوري      سب  شامي تجارب ك صورت  دانش و ا هايي كي در مدارس منتلف 

 يابند  گرفتي اط ع مي

سطوح ك ن      شار نتايج درس پژوهي در  ساتيد        انت شي، ا سئوالن و برنامي ريزان آموز شد  م تر نيز مي تواند مؤثر با

شجويان و م قم    شگاه، دان ستفاده از اين نتايج در حوزه   دان ستند كي امكان ا هاي منتلف را خواهند ندان مناطداني ه

 داشت  

مستتتند ستتازي گزارش نهايي را حتي المقدور  كي گرديده استتت تنظيم و تهيي چارچوبي فوق، مطالب بي توجي با 

سهيل  سريع  و ت سازي  فرايند در معلمان مؤثر اقدامات شود  مي موجب نموده  و ت  تر نمايان يادگيري و تدريس به

  شود

 

 

 

  دقيقي ( 45تا  22هاي اجراي تدريس اول و تدريس دوم ) زمان تدريس و فيلمدرداري بين فيلم 

        ئي ها در پيوستتتت گزارش كتدي ارا تدريس اول و دوم و تنتي ك س در دو اجرا  و     )مكس  مكس از اجراي 

 گردد( مي

 

 

 مستندات گزارش درس پژوهی
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 فايل قالب در و كتدي بي صورت تايپ شده گزارش WORD وPDF متن گزارش با قلم ) گرددتنظيم مي 

  B Nazanin(14)    صلي با همين قلم و بي صورت شد Boldو مناوين ا تدوين گزارش كتدي، مرحلي نهايي   (.، با

فرايند درس پژوهي مي باشتتتد  در واقع محتواي اين گزارش در حين اجراي درس پژوهي، جمع آوري و پس از   

 گردد اتمام كار، جمع بندي و تنظيم مي

 باشد؛بي شرح زير مي« گزارش كتدي درس پژوهي»ترتيب و توالي مطالب در      

 صفحه عنوان 1

 اهلل صفحه بسم 4

 چکیده 3

 فهرست مندرجات و شماره صفحه 0

 جدول مشخصات اعضای تیم 5

 مرام نامه 4

 بیان مسأله 4

 تدوين طرح درس اول 8

 ملزومات اجرای تدريس اول 3

 تقسیم کار و تعیین نقش اعضای  تیم درس پژوهي در تدريس اول 14

 نقد و ارزيابي اجرای تدريس اول 11

 درس اولطرح تغییرات  14

 تدوين طرح درس دوم ) اصالح شده( 13

 ملزومات اجرای تدريس دوم 10

 ومدتقسیم کار و تعیین نقش اعضای  تیم درس پژوهي در تدريس  15

 نقد و ارزيابي اجرای تدريس دوم 14

 بندی جمع و پژوهش های يافته 14

 پیشنهادها 18

 منابع 13

 پیوست 44

 

 مربوط به موارد فوق ارائه مي گردد.* در ادامه، توضیحات 
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 گردد؛در صفحي منوان يا جلد گزارش كتدي درس پژوهي، موارد زير درج مي

 استان، شهرستان يا شهر 

 منطقه 

 نام ، نوع و جنسیت مدرسه 

 عنوان درس پژوهي 

 تفريق» بي منوان نموني  .باشد پژوهشي مدارت يك يا و درسي موضوع يك نام واندتمي پژوهي درس منوان  

، هر دو مداراتي مناسب براي منوان گزارش «فرآيندي تفريق با رابطي در آموزان دانش درك بهدود»و يا « فرآيندي

 پايي بي مربوط و موضومي از يك كتاب درسي قالب در پژوهي درس مناوين است درس پژوهي مي باشند  الزم

 باشند، پژوه درس گروه مدنظر كاوشگري و     مسألي، حل نويسي، بند مانند مواردي اگر  باشد مشنص تحصيلي

 از خارج مناوين انتناب دهد  پوشش را نظر مورد اهداف شودكي انتناب تحصيلي آن پايي از درسي است الزم

شده  تعيين اهداف اكثر بي دستيابي كي باشند داشتي پژوهي درس قابليت توانند مي درسي زماني كتاب موضومات

 .باشد ممكن جلسي آموزشي يك در آن

 نام کتاب درسي و پايه درس پژوهي 

 پذيرد انتناب درس صرفاً با توجي بي نظر گروه درس پژوهي و بي صورت اختياري صورت مي

 اسامي پژوهشگران 

 سال تحصیلي 

 

 

 عنوان صفحه.9

 اهلل بسم صفحه. 2
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صار،        ست كي در مين اخت صل از فعاليت چكيده بنشي از گزارش كتدي ا  هاي تيم درس پژوهيفرايند و نتايج حا

شامل  را بي خواننده منتقل مي صفحي و حدوداً  شد  در چكيده   322تا  152نمايد  چكيده حداكثر در يك  كلمي مي با

 ، تعداد دانش آموزان،جنسيت   ،گروه دانش آموزي ) نام مدرسي  مدرسي و  مي بايست بي طور اختصار ، بي مشنصات     

سألي ، روش تدريس ،       شده ، داليل انتناب م سألي انتناب  ضوع و م شرايط موجود ، اقدامات   پايي تدريس و     ( ، مو

ضعف دانش آموزان در يادگيري و بدفهمي      صل از فعاليت هاي تيم و همچنين داليل  شده ، فرآيند و نتايج حا انجام 

 آنان در مفاهيم اشاره شود   

آمده از متن ، مرتدط با موضتتوع اصتتلي كي خواننده با مطالعي آن ها ، بي محتواي اصتتلي   كليد واژه كلماتي استتت بر

تدط با موضتتتوع تيم  كلمي مر  5تا   3پژوهش پي مي برد   واژگان كليدي در انتهاي چكيده مي آيد؛ حدوداً  شتتتامل        

ست   شنايي اجمالي با  درس پژوهي ا متوجي روند پژوهش ، و بي خواننده كمك مي كند تا پس از خواندن چكيده و آ

 چي مفاهيم و موضوماتي در اين اثر مورد توجي قرار گرفتي است   شود

 

 

 

 باشد؛فهرست مندرجات شامل موارد زير مي    

  تیمجدول مشخصات اعضای 

 مرام نامه 

 بیان مسأله 

  طرح درس اولتدوين 

 ملزومات اجرای تدريس اول 

  تقسیم کار و نقش اعضای تیم درس پژوهي در تدريس اول 

 نقد و ارزيابي اجرای تدريس اول 

  تغییرات طرح درس اول 

 چکیده .3

 صفحه شماره و مندرجات فهرست. 4
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  طرح درس دوم )اصالح شده(تدوين 

 ملزومات اجرای تدريس دوم 

  تقسیم کار و نقش اعضای تیم درس پژوهي در تدريس دوم 

 نقد و ارزيابي اجرای تدريس دوم 

 بندی يافته های پژوهش و جمع 

 پیشنهادها 

  منابع 

 پیوست 

 

 

 

 الزم است مشنصات امضاي تيم در جدول زير ثدت گردد   

 پايه درس پژوهي : عنوان درس پژوهي :

 نام مدرسه :

 نوع مدرسه: 

  جنسیت:

 کد شهر:

 تلفن مدرسه:

 شماره تلفن رابط:

 تدريس پايه پرسنلي کد نام و نام خانوادگي سمت رديف

    آموزگار 1

    آموزگار 4

    آموزگار 3

    آموزگار 0

    آموزگار 5

    آموزگار 4

    مدير 4

    معاون 8

 

 

 جدول مشخصات اعضاي تیم.5
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 اساس  بر پژوهي درس مراحل تمام خ ل در تيم امضاي  بين تعام ت كي باشد  مي قوانيني از دستي  آن نامي مرام    

 رامم بندهاي از يكي جلسي  هر آغاز در است  بهتر   برسد  خود بنشي  اثر حداكثر تيمي بي كار تا گيرد مي انجام آن

 رسش پ بي پاسخ  با توانمي را نامي مرام  گردد تأكيد بند آن بي امضا،  پايدندي بر جلسي  طول در و شده  انتناب نامي

 نمود؛ تدوين زير هاي

  ؟ داريم يكديگر از انتظاراتي چي

  شود؟ و حفظ ايجاد تيم بي تعلق حس تا است الزم شرايطي چي

 شود؟مي تيم در يادگيري مانع مواردي چي ؟ يا است دخيل تيمي ما يادگيري در شرايطي چي

 كنيم؟ مديريت را آن و گذاشتي احترام فردي هاي تفاوت بي توانيممي چگوني

 مديريت كردن زمان برداريم ؟چگوني مي توانيم گام موثرتري براي بهسازي يادگيري با 

 

 

سألي    ضعيت        اي را انتناب ميتيم درس پژوهي معموالً م صلي بين و ست و در فا شي ا كند كي جزئي از اهداف آموز

ضعيت مطلوب قرار مي موجود يادگيري دانش شش دادن مطلوب  آموزان و و گيرد  هدف تيم بحث درباره چگونگي پو

نظر، مشك ت يادگيري دانش آموزان و يا   مورد شكاف است  بنابراين در بيان مسألي با توجي بي موضوع     اين فاصلي و  

 شوند اند، تديين و تشريح ميمسائلي كي معلمان هنگام تدريس با آن مواجي

 

 

 

 

 مرام نامه      . 6

 

 مسأله . بیان9

 



22 
 

 

 

هاي موجود، مقاالت و كتاب هاي مرتدط و لي و جمع آوري اط مات ) راهنماي معلم، طرح درس پس از بيان مستتأ 

شاركت مي       ضاي تيم در تدوين يك طرح درس م شده، همي ام ضوع انتناب  نمايند و طرح درس در     ( در زميني مو

 جلسي هايي با خرد جمعي توسط امضا تيم ، طراحي و تدوين مي شود  طي 

ستند  طرح درس تحقيقاتي       شتركي ه صر م سيار     همي طرح درس ها داراي منا سدت بي طرح درس هاي معمولي ب ن

 جزئي تر و دقيق تر طراحي مي شود 

 مناصر اصلي يك طرح درس مدارتند از ؛

 نام كتاب درسي ، نام درس ، پايي تدريس ، تاريخ اجراي تدريس، مدت زمان تدريس، تعداد  مشخصات کلي(

 دانش آموزان، نام مجري تدريس و    (

 يا كانوني() هدف كلي، اهداف جزئي  اهداف 

 روش های تدريس 

 مواد و اقالم آموزشي 

 ارزشیابي تشخیصي 

 ايجاد انگيزه، فعاليت هاي يادگيري، فعاليت هاي معلم، پيش بينيِ واكنش هاي دانش آموزان،  ارائه درس(

 معلم ، زمان ، ارزشيابي تكويني و    ( ها و پاسخ هايپيش بيني واكنش

 جمع بندی 

  ارزشیابي پاياني 

  تعیین تکلیف 

 خام طرح درس تحقيقاتي بي ضميمي شيوه نامي تدوين گزارش كتدي ارائي شده است  نمون برگ 

طرح درس .  تدوين 8

 اول
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 پيش از اجراي تدريس اول الزم است تمهيداتي فراهم گردد كي مدارتند از:

 فهرست مواد و اقالم آموزشي 

شوند    آموزگار و دانش آموزان از جملي مواردي مي باشند كي در طرح درس مشنص مي  وسايل و ابزار مورد استفاده   

نمايد  تصتتوير يا نموني در مين حال پيش از اجراي تدريس، تيم درس پژوهي اقدام بي آماده ستتازي اين وستتايل مي 

 گيرد هاي آموزگاران و     در قسمت پيوست گزارش كتدي قرار ميكاربرگ ها، دست سازه

 

 مون برگ نقشه تخته کالسن 

شنص بودن         سيم گردد  هدف از اين كار پيش بيني و م شي تنتي ك س تر ست پيش از اجراي تدريس نق متداول ا

ست روند تدريس از ابتدا تا انتها   ترتيب قرارگيري مطالب روي تنتي ك س مي شد  در واقع در پايان تدريس، بهتر ا با

 قابل رؤيت باشد 

   گرانکالس و محل استقرار مشاهدهنمون برگ چیدمان 

گري را نظامند گران از جملي مواردي استتت كي فرآيند مشتتاهدهآموزان و مشتتاهدهتعيين نحوه چيدمان، جايگاه دانش

هاي مورد آوري دادهنمايد  ترستتيم اين موارد قطعاً موجب افزايش نظم و فراهم شتتدن شتترايط مطلوب براي جمعمي

 گردد نياز مي

  نقشه چیدمان با جامعه آماری )تعداد دانش آموز کالس( و تعداد مشاهده گران مطابقت الزم است

 داشته باشد. مطلوب است اسامي دانش آموزان در نقشه چیدمان کالس درج شود .

 

 

 ملزومات اجراي تدريس اول        . 7

 



24 
 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي نقش رديف

   تدريس اولمجری  1

 

  مشاهده گر يا مشاهده گران تطبیق طرح درس و اجرا 4

 

  مشاهده گر يا مشاهده گران فعالیت و واکنش های  معلم 3

 

  مشاهده گر يا مشاهده گران فعالیت و واکنش های دانش آموزان 0

 

 دار شوند از يك نفر از امضاي تيم مي توانند، مهده را بيش 4و2،3هاي * قابل ذكر است نقش   

 

 

ست          ستنداتي ا ستي بي منظور نقد و ارزيابي برگزار مي گردد  مدناي نقد و ارزيابي، م ش پس از اجراي تدريس اول ن

 كند  ستتپس هراند  ابتدا مجري تدريس نظرات خود را بيان ميآوري نمودهگران در حين تدريس جمعكي مشتتاهده

گران بر اساس نقشي كي در حين تدريس بر مهده داشتي ، مشاهدات خود را بيان مي نمايد  در نهايت     يك از مشاهده 

نقد و اظهار نظر همكاران جمع بندي مي شود  نظرات امضا توسط منشي جلسي مكتئب و در گزارش كتدي قرار مي       

 ي مي گردد ( گيرد   )نمون برگ هاي تكميل شده مشاهده گران در پيوست ارائ

 نقد و ارزيابی اجراي تدريس اول.99

 

 تقسیم کار و تعیین نقش اعضاي  تیم درس پژوهی در تدريس اول. 91
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صرفًا پيش بيني            ست  ش ست از نقد معلم مجري تدريس جدًا پرهيز نمايند  در اين ن ضاي تيم  الزم ا م و هاي تيام

گيرد تا مشتتنص شتتود مستتألي مورد نظر تا چي حدي با اجراي طرح واكنش هاي دانش آموزان مورد ارزيابي قرار مي

 درس موجود، مرتفع شده است 

 

              

 

بعد از نقد و ارزيابي اجراي تدريس اول، طي يك نشتتستتت، تيم درباره چگونگي تنظيم مجدد ستتاختار تدريس و اثر  

شتيداني          سمت تدريس از يادگيري دانش آموزان پ شنص مي كنند كي كدام ق شتر آن بحث مي كنند و م شي بي بن

ص ح دارد تا بي دانش آموزان در تحقق    سمت ها نياز بي ا ست   مي كند و كدام ق اهداف كمك كند در نهايت تيم فهر

 تغييرات را براي اص ح طرح درس آماده مي كند  

 

 

 

آوري اط مات )كتاب ها و مقاالت مرتدط، نظرسنجي از ساير معلمان،   شايستي است تيم درس پژوهي از طريق جمع    

گرفتي در جلستتتي نقد و ارزيابي اجراي تدريس اول (      صتتتاحدنظران و تغييرات مدتني برجمع بندي هاي صتتتورت    

را انتناب و ستتپس طرح درس دوم )اصتت ح شتتده( را بي صتتورت مشتتاركتي تدوين نمايد       جايگزين هايفعاليت

 شوند هايي از طرح درس دوم كي تغيير كرده است، معموالً با قلم پررنگ يا رنگ متفاوت مشنص ميبنش

ارزشيابي   –مواد و اق م آموزشي   –روش هاي تدريس  –اهداف  –شنصات كلي   مناصر اصلي طرح درس شامل : م   

ارائي درس )ايجاد انگيزه، فعاليت هاي يادگيري، فعاليت هاي معلم، پيش بينِي واكنش هاي دانش             –تشتتتنيصتتتي 

سخ هاي آموزان، پيش بيني واكنش شيابي تكويني و    (   ها و پا شيا  –جمع بندي  –معلم ، زمان ، ارز و  بي پايانيارز

 تعيين تكليف مي باشد   

 طرح درس اولتغییرات .92

 

 تدوين طرح درس دوم.93
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  تنتي نقشتتي برگ ملزومات اجراي تدريس دوم نيز مانند اجراي اول شتتامل فهرستتت مواد و اق م  آموزشتتي ، نمون 

 باشد   گران ميمشاهده استقرار محل و ك س چيدمان برگ ك س، نمون

 

 

 

 الزم است پيش از اجراي تدريس دوم، نقش ها و مسئوليت هاي امضاي گروه مجدداً مشنص گردد  

 

 نام و نام خانوادگي نقش رديف

   مجری تدريس دوم 1

 

  مشاهده گر يا مشاهده گران تطبیق طرح درس و اجرا 4

 

  گران فعالیت و واکنش های  معلممشاهده گر يا مشاهده  3

 

  مشاهده گر يا مشاهده گران فعالیت و واکنش های دانش آموزان 0

 

 

 دار شوند را بيش از يك نفر از امضاي گروه مي توانند، مهده 4و2،3هاي قابل ذكر است نقش

 

 ملزومات اجراي تدريس دوم . 94

 

 تعیین نقش اعضاي  تیم درس پژوهی در تدريس دومتقسیم کار و . 95
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ان گردوم ، نقد و ارزيابي اجراي تدريس  با تأكيد بر مستندات جمع آوري شده توسط مشاهده    پس از اجراي تدريس 

 و گفت و گوي سازنده امضاي تيم انجام مي شود   

 

 

 

ضح تديين مي       ست ، بي طور وا صورت گرفتي ا ردد  گدر بنش پاياني گزارش كتدي آنچي كي طي فرايند درس پژوهي 

توان نتايج كاربردي در رابطي با مدحث درسي انتناب شده ،بهسازي يادگيري دانش آموزان ، نتايج    در اين قسمت مي 

 اي و تجارب كسب شده هر يك از امضاي تيم را ثدت كرد فرآيند يادگيري آن ها، توسعي حرفي

 

 

 

مورد انتظار است پيشنهادها با توجي بي موضوع درس پژوهي و در راستاي بهسازي آموزشي و يادگيري دانش آموزان  

صورت لزوم تيم درس پژوهي مي    شد  در  شنهاد با هاي خود را در زميني ترويج و نهاديني كردن فرهنگ درس تواند پي

 هاي درسي و     نيز ارائي نمايد پژوهي، محتواي كتاب

 

 

 

 

 

  

 

 يافته هاي پژوهش و جمع بندي.99

 

 نقد و ارزيابی اجراي تدريس دوم ) اصالح شده (. 96

 

 پیشنهادها .98
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 فهرست منابع شامل موارد زير است؛ 

  کتاب باشد، مانند نمونه زير ارجاع داده مي شود؛در صورتي که  منبع مورد استفاده 

 (   راهنماي مملي درس پژوهي   تهران: دانشگاه قم 1353مثال: حديب زاده، مداس) 

  نمونه زير ارجاع داده مي شود؛در صورتي که  منبع مورد استفاده مقاله باشد، مانند 

چي بر سر روان شناسي بي منوان رفتار آمده است؟ ترجمي ملي اكدر سيف، فصل نامي   (1372مثال: اسكينر، بي اف ) 

  29ص ، 1اول ، شماره  روانشناسي و ملوم تربيتي  دوره

  مي شود؛در صورتي که  منبع مورد استفاده اينترنتي باشد، مانند نمونه زير ارجاع داده 

 مثال: نام نويسنده، منوان سند، پايگاه وب، تاريخ، صفحي، نشاني اينترنتي  

 

 

  

شاهده گران       ستقرار م شي چيدمان ك س و ا شي و مكس تنتي ك س   –نق سات     –نق نموني تكاليف و  –صورت جل

 ارزشيابي و   

شاهده گري           –فرم خود ارزيابي  ستون م ستفاده از طرح درس تحقيقاتي و تكميل  صورت ا شاهده گري ) در  فرم م

 نيازي بي ارائي فرم مشاهده گري نيست  (

 

 

 

 

 

 پیوست ها.21

 

 منابع.97
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 های پیشنهادی گزارش کتبينمون برگ
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 تیم یاعضا مشخصات جدول 

 

 

 نام مدرسه

 

 تیم شماره تماس رابط  کد استان و تلفن مدرسه

 تدريس پايه پرسنلي کد نام و نام خانوادگي سمت رديف

 آموزگار 1

 

   

 آموزگار 4

 

   

 آموزگار 3

 

   

 آموزگار 0

 

   

 آموزگار 5

 

   

 آموزگار 4

 

   

 مدير 4

 

   

    معاون 8
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 نام مدرسه

 

 تیم شماره تماس رابط  کد استان و تلفن مدرسه

 تدريس پايه پرسنلي کد و نام خانوادگينام  سمت رديف

 آموزگار 1

 

   

 آموزگار 4

 

   

 آموزگار 3

 

   

 آموزگار 0

 

   

 آموزگار 5

 

   

 آموزگار 4

 

   

 مدير 4

 

   

    معاون 8
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 درس پژوهي تیمريزی بندی برنامهجدول زمان 

دارد  الزم  معلمان پژوهش مورد درس درباره بحث و مشاهده ريزي، برنامي براي زمان تعيين بي نياز پژوهي درس 

ريزي تدوين نمايد  نموني زير بندي و برنامي است گروه درس پژوهي پيش از شروع مراحل كار، يك جدول زمان

هاي درس پژوهي ارائي شده است  در صورتي كي چنين جدولي تنظيم شده باشد در تيمصرفاً جهت آشنايي 

 گيرد  يقسمت پيوست گزارش كتدي قرار م

هاي درس فعاليت رديف

 پژوهي

زمان تقريدي مورد  تاريخ

 نياز

محل  مدموين

 برگزاري

 م حظات
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 تیم تقسیم کار و تعیین نقش اعضای 

 ارائي كتدي گزارش در دوم درس طرح تدوين از پس بار يك و اول درس طرح تدوين از پس بار يك زير جدول 

  گرددمي

 

 

 

 

 نام و نام خانوادگي نقش رديف

 / دوم مجری تدريس اول 1

 

 

  

 

 مشاهده گر يا مشاهده گران تطبیق طرح درس و اجرا 4

 

 

 

 

 مشاهده گر يا مشاهده گران فعالیت و واکنش های  معلم 3

 

 

 

 

مشاهده گر يا مشاهده گران فعالیت و واکنش های دانش  0

 آموزان
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 )چهارچوب پیشنهادی طرح درس تحقیقاتي ) نمونه خام 

 

 

 

 

 

مشخصات 

 کلي

طراحان طرح 

 درس

 

 

 

 

نام 

 مدرسه

جنسیت و نوع 

 مدرسه

 

 

 ماده نام تحصیلي پايه

 درسي

 

 

 جلسه تاريخ

 دانش تعداد تدريس مجری پايه و نام

 آموزان

 زمان مدت

 تدريس

 درس موضوع

       هدف کلي

 هایهدف

 جزئي

 

 

 

 

     

       روش تدريس

مواد و وسايل 

 آموزشي
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 های درسگام

 

 

 زمان

 

 هایفعالیت

 يادگیری،

 سواالت

 کلیدی

 

های فعالیت

دانش آموزان 

و عکس 

العمل های 

 مورد انتظار

 

های پاسخ

معلم به 

دانش آموزان 

و نکاتي که 

بايد خاطر 

 نشان کرد

 

ارزشیابي و 

 آنهای روش

 
 

 

های يادداشت

 مشاهده

 

 

 

 

 شروع

 

 

      

 

 

 ادامه

 

 

 

      

 

 

پايان) جمع 

بندی و نتیجه 

 گیری(

 

 

      

 اقالم آموزشي ) شامل موادی که در جريان تدريس استفاده خواهد شد .(
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 مشاهده گری 

درس پژوه تمايل بي استفاده از  تيمشود اما اگر گران در ستون انتهايي طرح درس نوشتي ميهاي مشاهدهيادداشت

گري توسط امضاي مشاهدهبرگ نمون  ،هاي طراحي شدهنمون برگ جداگاني داشتي باشند، بر اساس اهداف و فعاليت

تواند مورد نظر باشد  اين موارد صرفاً هاي زير نموني مواردي هستند كي در مشاهدات ميگردد  مدارت، تدوين ميگروه

 درس پژوهي ارائي شده است هاي تيمجهت آشنايي 

 

 مناسب بودن فعالیت های در نظر گرفته شده برای رسیدن به اهداف 

 هموار بودن جريان درس وحمايت معلم از يادگیری دانش آموزان 

 مناسب بودن وسايل و تجهیزات آموزشي برای کسب اهداف 

 تأثیر تعامالت کالس در جهت يادگیری دانش آموزان 

  با درک و فهم دانش آموزانهماهنگي محتوای درس 

 های قبلي دانش آموزان با يادگیری درس جديدارتباط آموخته 

 أثیر فعالیت های يادگیری بر کشف مفاهیم توسط دانش آموزانت 

 میزان عالقه مندی دانش آموزان به درس 

 میزان پوشش دهي نتايج درس با اهداف مورد نظر 

 میزان وفاداری به طرح درس 
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  نقشه تخته کالسنمون برگ 

 ك س بر اساس اند  شايان ذكر است نقشي تنتيهاي درس پژوهي ارائي شدهنموني زير، صرفاً جهت آشنايي گروه  

واند تگردد  بديهي است اين نقشي ميدرس طراحي مي طراحي آموزشي صورت گرفتي ،تصميم گروه با توجي بي 

 بي صورت ساده و دست نويس نيز رسم شود  

 

 

 

 

 

 

 گراننمون برگ چیدمان کالس و محل استقرار مشاهده 

اند  شايان ذكر است نقشي چيدمان ك س هاي درس پژوهي ارائي شدهنموني هاي زير، صرفاً جهت آشنايي گروه 

هاي فيزيكي ك س درس تصميم گروه با توجي بي امكانات و محدوديت گران بر اساسو محل استقرار مشاهده

 تواند بي صورت ساده و دست نويس نيز رسم شود گردد  بديهي است اين نقشي ميطراحي مي

 

 اشکال و تصاویر

 

 هانکات و یادداشت

1   ... .2   ... .3.... . 

 

 

 خالصه نویسی مطالب

 

 محاسبات معلم

 .....= ......× ..... 

 دانش آموزان محاسبات

 .....=  .....±..... 

 محل نصب کاربرگ های دانش آموزان

 ...................... 
 ...................... 
 ...................... 

 ....................... 

  

 «ه نام خداب»
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  درس پژوهي گروهنمون برگ خودارزيابي 

هاي نمون برگاست، تغييراتي كي طي روند درس پژوهي در امضاي گروه ايجاد شده است، در قالب شايستي 

 گردد وهاي جدول خودارزيابي توسط امضاي گروه تدوين ميخودارزيابي، مورد سنجش قرار گيرد  طديعتاً گويي

 هاي درس پژوهي ارائي شده است نموني زير صرفاً جهت آشنايي گروه
 

 

 

 

 

 رديف

 

 

 شواهد

 مقیاس

       

 

 144                                                    4  

 مقدماتي    متوسط پيشرفتي كميليت

     درنگ و تأمل روی صحبت ديگران 1

     بیان کردن نظرات به تفسیر 4

     مثبت انديشي 3

     ابراز عقیده و ايده به صورت علمي 0

     ديگرانانتقال تجربیات آموزشي و پرورشي به  5

     بهبود دانش و مهارت های آموزشي و پرورشي معلم 4

     بیني های الزمتقويت مهارت تدوين طرح درس با در نظر گرفتن پیش 4

     گریتقويت مهارت مشاهده 8

     ايجاد انگیزش حرفه ای 3

     بندی مطالبتقويت مهارت ثبت و جمع 14

     متناسب با اهدافهای تدريس بکارگیری روش 11
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 پژوهی استان ها به دبیرخانه بهسازي فرآيند يادگیري وپژوهش هاي مدرسه اي سهمیه ارسال گزارش نهايی درس 

 76-79)درس پژوهی (مستقر دراداره کل شهر تهران سال تحصیلی 

 تعداد نام استان  رديف

 4 آذر بايجان غربي 1

 4 آذربايجان شرقي 4

 4 اصفهان 3

 4 خراسان رضوی 0

 5 همدان 5

 4 فارس  4

 4 اردبیل 4

 5 البرز 8

 0 ايالم 3

 4 بوشهر 14

 4 چهارمحال بختیاری 11

 4 خراسان شمالي  14

 4 خراسان جنوبي 13

 4 خوزستان  10

 4 زنجان 15

 0 سمنان  14

 4 سیستان وبلوچستان 14

 4 شهرستان های تهران 18

 5 قزوين  13

 5 قم 44

 5 کردستان 41

 4 کرمان 44

 4 کرمانشاه 43

 5 کهکیلويه وبويراحمد  40

 0 گلستان 45

 4 گیالن 44

 4 لرستان  44

 4 مازندران 48

 4 مرکزی 43

 4 هرمزگان 34

 4 يزد 31

 تذکر :     

 ؛ آثار تكراري از فرآيند ارزيابي خارج مي شود گردد خودداري ارسال مجدد آثار سنوات گذشتي از   

  برنامي از سهميي هر استان بي مدارسي اختصاص داده شود كي تا كنون مجري        درصد  52  حداقل الزم است

  درس پژوهي ندوده اند

 



41 
 

 جدول زمان بندي اجراي برنامه درس پژوهی

 زمان پیگیری فعالیت رديف

1 
بي مناطق  96-97ارسال دستورالعمل و شيوه نامي هاي درس پژوهي سال تحصيلي 

 برگزاري جلسات توجيهي و معرفي راه هاي ارتداطي با دبيرخانيتابعي، 
 96 پايان مهرتا 

 96 آبان اول هفتي تا ارسال فايل مشنصات رابطان استاني 4

 96تا پايان آبان  مشنصات مجريان درس پژوهي EXCELارسال فايل  3

0 
بي  گزارش ارسالو ضوابط برگزاري دوره مطابق با برگزاري كارگاه هاي آموزشي 

 دبيرخاني كشوري

برحسب شرايط استان و 

حداقل در يكي از  مناطق 

 دونوبت

 96يا دي  96آبان  

 نظارت بر حسن اجراي برنامي درس پژوهي در مدارس توسط رابطان  5

تهيي گزارش ماهاني از 

مملكرد تيم هاي مجري 

 درس پژوهي

 مجريانارزيابي آثار در سطح مناطق و شهرستان ، تقدير از  4
  سومهفتي 

 97ارديدهشت 

 97دوم خرداد هفتي  ارزيابي آثار در سطح استان ، تقدير از مجريان 4

8 

 ؛ ارسال موارد زير بي دبيرخاني كشوري درس پژوهي

 استاني  گزارش كتدي و فيلم هاي تدريس آثار منتنب 

  فايلEXCEL   وWORD استاني انمشنصات منتند  

  فرآيند درس پژوهي در استانگزارش اجمالي از انجام  

 برنامي درس پژوهي آسيب شناسي  

 97 تير اولهفتي 
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 : معرفی کتاب راهنماي گام به گام درس پژوهی

، شامل مطالب مفيد و مورد نياز معلمان و مديران براي تشكيل گروه هاي كتاب راهنماي گام بي گام درس پژوهي

بيان رسا و مدتني بر مثال هاي ميني گردآوري و تدوين گرديده است   درس پژوه و انجام درس پژوهي بوده كي با

ي باشد و ضرورت دارد بي منوان مندع اصلي آموزش مورد اين كتاب مدناي ممل دبيرخاني كشوري درس پژوهي م

 استفاده قرار گيرد 
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 :و نشانی دبیرخانه  راه هاي ارتباطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 درس پژوهي: نشاني  سايت دبیرخانه کشوری

http://dls.pga.medu.ir 

 

 نشاني پست الکترونیک دبیرخانه کشوری درس پژوهي:

dabirkhanels@gmail.com 

 

 نشاني دبیرخانه کشوری درس پژوهي:

 -3ساختمان شماره  -كوچي دستنوش  -خيابان طالقاني  -ميدان فلسطين  -تهران 

 طدقي همكف 

 کدپستي: نشاني اينترنتي و 

www.tehranedu.ir 

1416633455 

 :های تماس تلفن 

 22166498455 

22166495968 

 

http://www.tehranedu.ir/
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 مشخصات منتخبین استان هادرج نمون برگ 
 

 منطقه :  شهرستان :  استان : 

 پايه :  درس :  مدرسه :  

 موضوع : 

 چکیده :
 

 

 کلید واژه ها :  

 محل الصاق مكس محل الصاق مكس محل الصاق مكس محل الصاق مكس

 نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي 

 محل الصاق مكس محل الصاق مكس محل الصاق مكس محل الصاق مكس

 نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي  نام و نام خانوادگي 

 تلفن :  آدرس دبستان : 
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 :نحوه برگزاري کارگاه و دوره هاي آموزشی

  سامتي درس پژوهي بي شرح زير 32معاون برنامي ريزي آموزش منابع انساني نحوه اجراي دوره بر اساس اط ميي 

 مي باشد؛

 ترين، سودمند منوان بي آن از كي است درس ك س در معلمان مشاركتي پژوهشي روش واقع در پژوهي درس 

  تا يابند مي فرصت معلمان پژوهي درس در  اند كرده ياد معلمان اي حرفي پرورش برنامي مؤثرترين و ترين كاربردي

 بكاوند، را ك س و مدرسي درون مسايل و كنند مشاركت و همياري همكاري، يكديگر با ارزيابي و اجرا طراحي، در

 در  دباشن داشتي يكديگر آموزشي كار از گروهي ارزيابي يك پايان در و بندند كاري ب ممل در را آن و بيابند جوابي

 يم يكديگر از و كنند مي تعامل و تدادل را خود هاي ديدگاه كنند، مي تمرين گروهي صورت بي معلمان پژوهي درس

 و ملمي هاي مهارت بياموزند، را يادگيري و آموزش نظري مداني معلمان كي اين از بيش پژوهي درس در  آموزند

      را آموزشي هاي فعاليت و ارزيابي خود تدريس، هاي روش ارزيابي يادگيري، – ياددهي فرايند بي مربوط كاربردي

  آموزند مي

 هاي دوره اجراي جديد، تحصيلي سال در محوري مدرسي و اختيار تفويض و تمركززدايي ك ن سياست راستاي در

  خواهد شد تفويض مدارس بي سامت 32 حداكثر سقف تا پژوهي درس رويكرد با معلمان توانمندسازي

برنامي درس پژوهي در استان ها، كارگاه ها و دوره هاي آموزشي بي منظور  اجراي همزمان با آغازاست  لذا شايستي

 د شوبرگزار با محوريت كتاب راهنماي گام بي گام درس پژوهي  آشنايي و تقويت مهارت هاي الزم

با منايت بي اهميت موضوع و لزوم آموزش و تديين صحيح مفاهيم درس پژوهي، اين دبيرخاني نسدت بي تهيي بانك 

 د  اياط ماتي از اساتيد مجرب نموده است  در صورت تمايل آن استان، آمادگي دارد نسدت بي امزام اساتيد اقدام نم
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  76-79 تحصیلی سال      پژوهی درس درج مشخصات تیم   برگ نمون

 

 پايه درس پژوهي : عنوان درس پژوهي :

 نام مدرسه :

 نوع مدرسه: 

 جنسیت:

 کد شهر:

 تلفن مدرسه:

 شماره تلفن رابط:

 تدريس پايه پرسنلي کد نام و نام خانوادگي سمت رديف

    آموزگار 1

    آموزگار 4

    آموزگار 3

    آموزگار 0

    آموزگار 5

    آموزگار 4

    مدير 4

    معاون 8
 

 بازخورد نهايي
 خیلي خوب خوب قابل قبول نیازمند توجه

    

  نقاط قوت

  نقاط قابل بهبود

  پیشنهادها 

 

 نام و نام خانوادگی و امضاي اعضاي تیم ارزيابی :
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 76-79 تحصیلی سال        رزيابی آثار درس پژوهیا برگ نمون

 

 فعالیت ها
ف

ردي
 

 0 3 4 1 ارزيابيمالک های 

     دوم و اول سيتدر در امضا از كي هر ژهيو نقش بودن مشنص و كار ميتقس 1 تشکیل تیم درس پژوهي

     يپژوه درس اهداف  با يانتناب موضوع و منوان تناسب 4 عنوان و موضوع درس پژوهي

     شده ثدت هاي واژه ديكل صحت و دهيچك محتواي 3 چکیده

     تديين مسئلي 0 تشخیص مسأله

 طرح درس اول

     يپژوه درس منوان و مسألي با متناسب اهداف نييتع 5

4 
محتواي طرح درس )زمان بندي،ارزشيابي تشنيصي ,ايجاد انگيزه,مواد و مناصر و 

 اق م آموزشي,ارائي درس و    (
    

     اول درس طرح اي يكتد گزارش در يگر مشاهده نكات نييتع 4

 تدريس اولاجرای 

     اول سيتدر ياجرا و اول درس طرح قيتطد 8

     اجراي تدريس در شرايط واقعي ك س 3

     مملكرد مشاهده گران و ثدت مشاهدات در هنگام تدريس 14

 بازنگری و نقد اجرای اول
11 

ثدت فرايند بازنگري و نقد بر اساس مشاهدات ,تدادل نظر و گفت و گو هاي 

 سازنده
    

     تغييرات طرح درس اول 14

 طرح درس دوم

     تعيين اهداف متناسب با مسألي و منوان درس پژوهي 13

10 
زمان بندي ,ارزشيابي تشنيصي,ايجاد انگيزه ارائي محتواي طرح درس)مناصر و 

 درس و    (
    

     تعيين نكات مشاهده گري در گزارش كتدي يا طرح درس دوم 15

 دوماجرای تدريس 

     تطديق طرح درس و اجرا 14

     اجراي تدريس در شرايط واقعي ك س 14

     مملكرد مشاهده گران و ثدت مشاهدات در هنگام تدريس 18

 13 بازنگری و نقد اجرای دوم
ثدت فرايند بازنگري و نقد  بر اساس مشاهدات ,تدادل نظر و گفت و گو هاي 

 سازنده
    

     ثدت و جمع بندي نتايج و يافتي ها، نمون برگ خود ارزيابي ، پيشنهادها 44 يافته ها و نتايج

تدوين گزارش نهايي و 

 مستندات

     فيلم اجراي تدريس اول و دوم 41

44 
منابع ، نقشي و مكس تنتي  وچيدمان ك س و استقرار مشاهده گران ، نموني 

 تكاليف ، ارزشيابي و   
    

43 
تنظيم گزارش كتدي مطابق با راهنماي تدوين گزارش كتدي درس پژوهي )بي 

 (word,pdfصورت مكتوب و 
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   76-79 تحصیلی سال      آثار درس پژوهی توصیف مالک هاي ارزيابی برگ نمون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل

پژوهي درس  
 رديف

 های مالک

 ارزيابي

 خیلي خوب خوب قابل قبول نیازمند توجه

1 4 3 0 

تشکیل 

تیم درس 

 پژوهي

 

1 

تقسیم کار و 

مشخص بودن 

نقش ويژه هر يک 

از اعضا در تدريس 

 اول و دوم

 نقش و کار تقسیم

 از يک هر ويژه

 اعضا مشخص

نشده و يا بسیار 

 ناقص است.

تقسیم کار و نقش 

ويژه هر يک از اعضا 

راهنمای مطابق 

تدوين گزارش کتبي 

 مشخص نشده  است.

 

تقسیم کار و نقش 

ويژه هر يک از اعضا 

فقط در يک تدريس 

 مشخص شده است.

تقسیم کار و نقش  ويژه هر 

يک از اعضا  در اجرای تدريس 

اول  و دوم مشخص شده 

 است.

 

عنوان  و 

موضوع 

درس 

 پژوهي

4 

تناسب عنوان و 

موضوع انتخابي با  

اهداف درس 

 پژوهي

 ، موضوع عنوان

انتخاب شده و 

فرآيند انجام شده 

با اهداف درس 

پژوهي, مطابقت  

 ندارد.

عنوان و موضوع 

انتخابي صحیح  و بر 

اساس  راهنمای 

تدوين گزارش کتبي  

مي باشد اما فرآيند 

درس پژوهي  به 

درستي انجام نشده 

 است.

راهنمای   اساس بر

تدوين گزارش کتبي 

، عنوان و موضوع 

انتخابي صحیح  نمي 

باشد اما فرآيند 

درس پژوهي  تقريباً 

به درستي انجام شده 

 است.

عنوان و موضوع انتخابي 

صحیح و بر اساس  راهنمای 

تدوين گزارش کتبي  مي باشد 

و فرآيند انجام شده در قالب 

 درس پژوهي است.

 3 چکیده
 چکیده و محتوای

صحت کلید واژه 

 های ثبت شده

گزارش کتبي 

چکیده ندارد و يا  

چکیده و کلید واژه  

بسیار ناقص و 

نامرتبط با محتوای 

گزارش کتبي  و 

فرآيند انجام شده 

 است.

 و چکیده محتوای

 تقريباً واژه کلید

 با منطبق و کامل

راهنمای تدوين 

 مي گزارش کتبي

 .باشد

 

محتوای چکیده  

 کامل و منطبق با 

راهنمای تدوين 

گزارش کتبي مي 

باشد اما کلید واژه 

ثبت نشده و يا بسیار 

ناقص و نا مرتبط مي 

 باشند.

 

 

چکیده  کامل و منطبق با 

راهنمای تدوين گزارش نهايي 

 344تا  154و دارای حدوداً 

کلید واژه مرتبط  5تا  3کلمه،

به اختصار شامل مشخصات  و

مدرسه و  دانش آموزان ) پايه، 

د، جنسیت و ...( ، موضوع تعدا

، مسأله، شرايط موجود 

 مي باشد . ،فرايند ونتايج

تشخیص 

 مسأله
 تبیین مسأله 0

گزارش کتبي بیان 

مسأله ندارد  و يا 

بیان مسأله بسیار 

ناقص و نا مرتبط 

 است.

گزارش کتبي، بیان 

مسأله دارد اما  

تبیین آن مطابق  

راهنمای تدوين 

گزارش کتبي نمي 

همیت و باشد و  ا

ضرورت آن به طور 

کامل بیان نشده 

 است.

در گزارش کتبي 

  کامل تقريباً مسأله

بیان شده و وضعیت 

موجود و ضرورت 

پژوهش تبیین شده 

 است.

تبیین مسأله کامل بوده و  

فاصله بین وضعیت موجود 

، يادگیری و وضعیت مطلوب 

، نحوه پوشش فاصله 

مشکالت يادگیری دانش 

مسائلي موجود آموزان و ساير 

 ، به درستي بیان  شده است .
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 مراحل

پژوهي درس  
 رديف

 های مالک

 ارزيابي

 خیلي خوب خوب قابل قبول نیازمند توجه

1 4 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

طرح درس 

 اول

5 

تعیین اهداف 

متناسب با مسأله و 

عنوان درس 

 پژوهي

 طرح درس هدف

  اهداف و کلي

عیني ) کانوني(  

ندارد و يا اهداف 

بسیار ناقص و 

 نامرتبط مي باشند.

عیني )   اهداف فقط

 طرح در کانوني(  

 شده مشخص درس

 .است

يا هدف کلي دارد 

ولي اهداف عیني 

 ندارد.

يا اهداف فراتر از يک 

جلسه آموزشي مي 

 باشد.

در طرح درس هدف 

کلي و اهداف جزئي 

ثبت شده  اما   به 

ني ) اهداف عی

کانوني(  و يا اهداف 

مهارتي و کاربردی  

 تبديل  نشده است.

هدف کلي و اهداف  عیني ) 

کانوني(  در طرح درس ،کامل 

و متناسب با موضوع است و 

اهداف عیني به يادگیری 

ماندگار و کسب مهارت الزم و 

 کاربردی منجر مي گردد.

4 

عناصر و محتوای 

 درس طرح طرح

بندی،  زمان)

 ارزشیابي

 ،ايجاد تشخیصي

 و مواد ,انگیزه

آموزشي،  اقالم

 ...( و درس ارائه

طرح درس در 

گزارش کتبي ارائه 

نشده و يا بسیار 

 ناقص  است.

 

ی طرح اجزاعناصر و 

درس کامل است اما 

محتوای طرح درس  

کامل و کاربردی نمي 

باشد و  فعالیت ها و 

واکنش های معلم و 

دانش آموزان به 

  درستي و با جزئیات

کامل  تدوين و درج 

نشده و فرصت های 

کشف مفاهیم پیش 

 بیني نشده است.

 طرح عناصر و اجزای

 و است کامل درس

درس  طرح محتوای

 مي  کامل تقريباً

 و ها اما فعالیت باشد

 و معلم های واکنش

و  آموزان دانش

فرصت کشف مفاهیم 

 با و درستي به

 کامل تدوين جزئیات

 است. نشده درج و

عناصر طرح درس محتوا و 

کامل و کاربردی )تحقیقاتي( 

 مفاهیم کشف فرصت  است .

پیش بیني شده است . ايجاد 

انگیزه، فعالیت های يادگیری 

متنوع ، فعالیت های معلم، 

پیش بینيِ واکنش های دانش 

آموزان، فعالیت های گروهي 

ها و پاسخ ،پیش بیني واکنش

های معلم ، زمان بندی ، 

 ... به طور ارزشیابي تکويني و

کامل  تدوين  و از روش های 

نوين تدريس يا مناسب در 

جهت رفع و کاهش مسأله  

 استفاده شده است .

4 

تعیین نکات 

مشاهده گری در 

گزارش کتبي يا 

 طرح درس اول

نکات مورد نظر 

 برای مشاهده گری 

 يا درس طرح در

 های قسمت ساير

کتبي پیش  گزارش

بیني و ثبت نشده 

خیلي است و يا 

ناقص و نا مرتبط 

 مي باشد .

نکات مورد نظر برای 

مشاهده گری و 

ارزشیابي میزان 

دستیابي به اهداف  

طرح درس، ثبت 

نشده است اما 

محتوای نقد و 

بازنگری و يا 

مستندات ارائه شده 

در پیوست نشان 

دهنده مواردی است 

که الزم بوده مشاهده 

گران به آن توجه 

 نمايند.

 دیوارتقريباً بیشتر م

 و نظر دقت به نیاز که

ارزشیابي و میزان 

  دستیابي به اهداف

 گری مشاهده هنگام

در طرح درس , دارد

 شده ثبت و مشخص

 .است

متناظر با هر قسمت طرح 

درس، مواردی که هنگام 

مشاهده گری  نیاز به دقت 

نظر و ارزشیابي از میزان 

دستیابي به اهداف دارد، به 

درستي مشخص و ثبت شده 

است.) مانند فعالیت های 

يادگیری، عکس العمل ها و 

سواالت کلیدی دانش آموزان، 

مديريت کالس، تعامل بین 

دانش آموزان در گروه، پاسخ 

های معلم به واکنش دانش 

آموزان، گفتگو ها، نوشته های 

 دانش آموزان و ...(
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اجرای 

تدريس 

 اول

8 
تطبیق طرح درس 

اول و اجرای 

 تدريس اول

طرح درس يا فیلم 

تدريس جهت 

مقايسه ارائه نشده 

 است.

طرح درس با اجرا 

اصالً مطابقت ندارد  

و يا تطابق بسیار 

 کمي دارد.

 

طرح درس با اجرای 

به طور کامل تدريس 

 منطبق نیست.

بیشتر قسمت های 

اجرای تدريس با 

محتوای  طرح درس ، 

 مطابقت دارد.

عناصر و اجزای طرح درس 

مانند ارزشیابي 

ايجاد انگیزه، ارائه ،تشخیصي

درس و ... با اجرای تدريس 

 تطابق کامل دارد.

3 
اجرای تدريس در 

شرايط واقعي 

 کالس

فیلم اجرای 

تدريس جهت 

موقعیت و مشاهده 

شرايط واقعي 

 ارسال نشده است.

نوع  واکنش های 

دانش آموزان نشان 

دهنده آن است که 

سناريوی تدريس از 

قبل با دانش آموزان 

تمرين شده و شرايط 

بکر و طبیعي نمي 

 باشد.

تعداد دانش آموزان 

بسیار کم بوده و با 

شرايط واقعي تفاوت 

داشته و حالت 

 جشنواره ای دارد.

ش آموزان فعالیت دان

بعضاً نمايشي ) 

مصنوعي( بوده و يا  

دانش آموزان غیر 

 فعال مي باشند.

تدريس تا حدودی 

حالت جشنواره ای 

 دارد.

تعداد دانش آموزان منطقي 

،تدريس  در شرايط واقعي 

اجرا شده و واکنش های دانش 

آموزان طبیعي و بر اساس 

موقعیت های ايجاد شده مي 

 باشد.

 

14 

 عملکرد مشاهده

گران و ثبت 

مشاهدات در 

 هنگام تدريس

مشاهده گران 

فعال نبوده و 

 رفتارها مشاهده

 ,  عملکرد ،نتايج

 تفکردانش آموزان

  تعامالت و معلم, 

 تدريس هنگام

 است. نشده ثبت

مشاهده گران فعال 

نبوده و موارد ثبت 

شده بر مبنای  

مشاهده رفتارها 

،نتايج عملکرد و 

تفکردانش آموزان و 

و تعامالت معلم  

نمي   سيهنگام تدر

 باشد .

مشاهده رفتارها 

،نتايج عملکرد و 

تفکردانش آموزان و 

معلم  و تعامالت 

به  سيهنگام تدر

طور کامل ،ثبت 

 نشده است.

مشاهده گران فعال بوده و 

 جيمشاهده رفتارها ،نتا

 ،بد فهمي تفکر ، نحوهعملکرد 

دانش آموزان و معلم  و های 

 به طور سيهنگام تدر تعامالت

 کامل ثبت شده است.
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بازنگری و 

نقد اجرای 

 اول

11 

 فرايند ثبت

 بر نقد و بازنگری

 مشاهدات اساس

 گفت و نظر تبادل,

 سازنده های گو و

 و بازنگری فرايند

در گزارش  نقد

و  نشده کتبي ثبت

يا بسیار ناقص 

 است.

 و نقد فرايند ثبت

 نیست کامل بازنگری

در گفتگوهای ثبت  و

شده به مستندات 

جمع آوری شده 

توسط مشاهده   

گران مانند نحوه 

تفکر دانش آموزان و 

بدفهمي ها و عکس 

 العمل های آنان 

 .است نشده اشاره

 قد ن و بازنگری فرايند

است اما  شده ثبت

همه مشاهده گران  با 

توجه به نقش ويژه  

مستندات کاملي از 

مشاهدات خويش 

 ارائه نکرده اند.

فرايند بازنگری و نقد به طور 

کامل ثبت شده است و  

مستندات جمع آوری شده 

توسط اعضا در جلسه نقد 

مطرح و برای رفع بدفهمي ها 

 يا اشکاالتي که در طراحي

درس مانند روش تدريس مواد 

و وسايل به کار رفته ، زمان 

اختصاص يافته و ... وجود 

داشته ، گفتگوی سازنده 

صورت پذيرفته و ثبت شده 

است و میزان دستیابي به 

اهداف مورد بررسي قرار 

 گرفته است.

14 
تغییرات طرح 

 درس اول

در گزارش کتبي 

تغییراتي که الزم 

 طرح است در 

ايجاد اول  درس

 نشده ثبت شود،

  است و يا  موارد

ضرورت  شده ثبت

اجرای تدريس دوم 

را مشخص نمي 

 کند.

 

برخي از تغییرات 

ثبت شده منطقي مي 

باشد اما الزم است 

موارد بیشتر و مهم 

تر ديگری نیز ثبت و 

 اعمال مي گرديد.

تغییرات ثبت شده 

مناسب بوده اما 

برگرفته از 

گفتگوهای ثبت شده 

نقد و در قسمت 

 بازنگری نمي باشد.

تغییرات ثبت شده،  

در متن طرح درس 

دوم مشخص نشده 

 اند.

 تغییرات  ثبت شده بر مبنای

 در شده ثبت گفتگوهای

مي   بازنگری و نقد قسمت

باشد و موارد مطرح شده 

منطقي بوده و به رفع يا کاهش 

 مسأله مي انجامد.
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طرح درس 

 دوم

13 

تعیین اهداف 

متناسب با مسأله و 

عنوان درس 

 پژوهي

 طرح درس هدف

 اهداف و کلي

ندارد و يا  عیني

اهداف بسیار ناقص 

و نامرتبط مي 

 باشند.

 در عیني اهداف فقط

 مشخص درس طرح

 .است شده

هدف کلي دارد ولي 

 اهداف عیني ندارد.

اهداف فراتر از يک 

جلسه آموزشي مي 

 باشد.

در طرح درس هدف 

کلي و اهداف جزئي 

ثبت شده  اما   به 

اهداف عیني ) 

کانوني(  و يا اهداف 

مهارتي و کاربردی  

 تبديل  نشده است.

هدف کلي و اهداف عیني در 

طرح درس ،کامل و متناسب با 

موضوع است و اهداف عیني 

به يادگیری ماندگار و کسب 

مهارت الزم و کاربردی منجر 

 مي گردد.

10 

عناصر و محتوای 

 درس طرح طرح

بندی،  زمان)

 ارزشیابي

 ،ايجاد تشخیصي

 و مواد ,انگیزه

آموزشي،  اقالم

 ...( و درس ارائه

طرح درس در 

گزارش کتبي ارائه 

نشده و يا بسیار 

 ناقص  است.

 

ی طرح اجزاعناصر و 

درس کامل است اما 

محتوای طرح درس  

کامل و کاربردی نمي 

باشد و  فعالیت ها و 

واکنش های معلم و 

دانش آموزان به 

درستي و با جزئیات 

کامل تدوين و درج 

نشده و فرصت های 

کشف مفاهیم پیش 

 بیني نشده است.

 طرح عناصر و اجزای

 و است کامل درس

درس  طرح محتوای

 مي  کامل اًتقريب

 و ها اما فعالیت باشد

 و معلم های واکنش

و  آموزان دانش

فرصت کشف مفاهیم 

 با و درستي به

 کامل تدوين جزئیات

 است. نشده درج و

محتوا و عناصر طرح درس 

کامل و کاربردی )تحقیقاتي( 

 مفاهیم کشف فرصت  است .

پیش بیني شده است . ايجاد 

انگیزه، فعالیت های يادگیری 

، فعالیت های معلم،  متنوع

پیش بینيِ واکنش های دانش 

آموزان، فعالیت های گروهي 

ها و پاسخ ،پیش بیني واکنش

های معلم ، زمان بندی ، 

ارزشیابي تکويني و ... به طور 

کامل  تدوين  و از روش های 

نوين تدريس يا مناسب در 

جهت رفع و کاهش مسأله  

 استفاده شده است .

15 

تعیین نکات 

مشاهده گری در 

گزارش کتبي يا 

 طرح درس دوم

نکات مورد نظر 

 برای مشاهده گری 

 يا درس طرح در

 های قسمت ساير

کتبي پیش  گزارش

بیني و ثبت نشده 

است و يا خیلي 

ناقص و نا مرتبط 

 مي باشد .

نکات مورد نظر برای 

مشاهده گری و 

ارزشیابي میزان 

دستیابي به اهداف  

طرح درس، ثبت 

اما  نشده است

محتوای نقد و 

بازنگری و يا 

مستندات ارائه شده 

در پیوست نشان 

دهنده مواردی است 

که الزم بوده مشاهده 

گران به آن توجه 

 نمايند.

 تقريباً بیشتر مواردی

 و نظر دقت به نیاز که

ارزشیابي و میزان 

  دستیابي به اهداف

 گری مشاهده هنگام

در طرح درس , دارد

 شده ثبت و مشخص

 .است

تناظر با هر قسمت طرح م

درس، مواردی که هنگام 

مشاهده گری  نیاز به دقت 

نظر و ارزشیابي از میزان 

دستیابي به اهداف دارد، به 

درستي مشخص و ثبت شده 

است.) مانند فعالیت های 

يادگیری، عکس العمل ها و 

سواالت کلیدی دانش آموزان، 

مديريت کالس، تعامل بین 

سخ دانش آموزان در گروه، پا

های معلم به واکنش دانش 

آموزان، گفتگو ها، نوشته های 

 دانش آموزان و ...(
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اجرای 

تدريس 

 دوم

14 
تطبیق طرح درس 

 دوم  و اجرای دوم

يا فیلم  طرح درس

تدريس جهت 

مقايسه ارائه نشده 

 است.

طرح درس با اجرا 

اصالً مطابقت ندارد  

و يا تطابق بسیار 

 کمي دارد.

طرح درس با اجرای 

تدريس به طور کامل 

 منطبق نیست.

بیشتر قسمت های 

اجرای تدريس با 

محتوای  طرح درس ، 

 مطابقت دارد.

عناصر و اجزای طرح درس 

مانند ارزشیابي 

،ايجاد انگیزه، ارائه تشخیصي

درس و ... با اجرای تدريس 

 تطابق کامل دارد.

14 
اجرای تدريس در 

شرايط واقعي 

 کالس

فیلم اجرای 

تدريس جهت 

مشاهده موقعیت و 

شرايط واقعي 

 ارسال نشده است.

نوع  واکنش های دانش 

آموزان نشان دهنده آن 

است که سناريوی 

تدريس از قبل با دانش 

شده و آموزان تمرين 

شرايط بکر و طبیعي 

 نمي باشد.

تعداد دانش آموزان 

بسیار کم بوده و با 

شرايط واقعي تفاوت 

داشته و حالت 

 جشنواره ای دارد.

فعالیت دانش آموزان 

بعضاً نمايشي ) 

مصنوعي( بوده و يا  

دانش آموزان غیر 

 فعال مي باشند.

تدريس تا حدودی 

حالت جشنواره ای 

 دارد.

آموزان منطقي تعداد دانش 

،تدريس  در شرايط واقعي 

اجرا شده و واکنش های دانش 

آموزان طبیعي و بر اساس 

موقعیت های ايجاد شده مي 

 باشد.

 

18 

عملکرد مشاهده 

گران و ثبت 

مشاهدات در 

 هنگام تدريس

مشاهده گران 

فعال نبوده و 

 رفتارها مشاهده

 ,  عملکرد ،نتايج

 تفکردانش آموزان

  تعامالت و معلم, 

 تدريس هنگام

 است. نشده ثبت

مشاهده گران فعال 

نبوده و موارد ثبت 

شده بر مبنای  

مشاهده رفتارها 

،نتايج عملکرد و 

تفکردانش آموزان و 

معلم  و تعامالت 

نمي   سيهنگام تدر

 باشد .

مشاهده رفتارها 

،نتايج عملکرد و 

تفکردانش آموزان و 

معلم  و تعامالت 

به  سيهنگام تدر

طور کامل ،ثبت 

 نشده است.

مشاهده گران فعال بوده و 

 جيمشاهده رفتارها ،نتا

 ،بد فهمي تفکر ، نحوهعملکرد 

دانش آموزان و معلم  و های 

 به طور سيهنگام تدر تعامالت

 کامل ثبت شده است.

 

بازنگری و 

نقد اجرای 

 دوم

13 

ثبت فرايند 

بازنگری و نقد  بر 

اساس مشاهدات 

گفت  ,تبادل نظر و

 و گو های سازنده

 و بازنگری فرايند

در گزارش  نقد

و  نشده کتبي ثبت

يا بسیار ناقص 

 است.

 و نقد فرايند ثبت

 نیست کامل بازنگری

در گفتگوهای ثبت  و

شده به مستندات 

جمع آوری شده 

توسط مشاهده   

گران مانند نحوه 

تفکر دانش آموزان و 

بدفهمي ها و عکس 

 العمل های آنان 

 .است دهنش اشاره

 قد ن و بازنگری فرايند

است اما  شده ثبت

همه مشاهده گران  با 

توجه به نقش ويژه  

مستندات کاملي از 

مشاهدات خويش 

 ارائه نکرده اند.

فرايند بازنگری و نقد به طور 

کامل ثبت شده است و  

مستندات جمع آوری شده 

توسط اعضا در جلسه نقد مطرح 

و برای رفع بدفهمي ها يا 

اشکاالتي که در طراحي درس 

مانند روش تدريس مواد و 

وسايل به کار رفته ، زمان 

اختصاص يافته و ... وجود داشته 

، گفتگوی سازنده صورت 

پذيرفته و ثبت شده است و 

میزان دستیابي به اهداف مورد 

 بررسي قرار گرفته است.
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يافته ها و 

 نتايج
44 

ثبت و جمع بندی 

نتايج و يافته ها، 

نمون برگ خود 

ارزيابي ، 

 پیشنهادها

در گزارش کتبي 

 و نتايج بندی جمع

 يافته

 و ها،پیشنهادها

 خود برگ نمون

 نشده ،ارائه ارزيابي

 ويا بسیار  است

 است. ناقص

در گزارش کتبي 

 و نتايج بندی جمع

 ها ها،پیشنهاد يافته

 خود برگ نمون و

 از بخشي يا ارزيابي

 ..نیست کامل آنها

 کتبي گزارش در

 بندی جمع تقريباً

 يافته و نتايج

 نمون و ها،پیشنهادها

 ارزيابي خود برگ

 شده ثبت و ،ارائه

 است

جمع بندی نتايج و يافته ها 

نمون برگه خود ،پیشنهادها و 

 ارزيابي کامل و صحیح است .

يافته ها بیانگر تجارب کسب 

شده ،ارائه شواهد افزايش 

يادگیری و ارائه شواهد کاهش 

يا رفع مسئله و... مي باشد. 

پیشنهاد ها در راستای 

 موضوع درس پژوهي است.

 

 

تدوين 

گزارش 

نهايي و 

 مستندات
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فیلم اجرای 

 تدريس اول و دوم

 اجرای فیلم

 دوم و اول تدريس

 و است نشده ارائه

 فني نقص دارای

 است.

   از يکي اجرای  فیلم

  شده ارائه ها  تدريس

 است.

زمان اجرای تدريس 

بیش از حد معمول و 

يک جلسه آموزشي 

 مي باشد.

 تدريس اجرای فیلم

 شده ارائه  دوم و اول

اما بعضي از قسمت 

های فیلم نقص فني 

داشته و يا قابلیت 

مشاهده قسمت های 

مختلف آن فراهم 

 نمي باشد.

فیلم اجرای تدريس اول و دوم  

 بدون نقص ارائه شده است.

44 

مستندات قابل 

ارائه )منابع ، نقشه 

و عکس تخته  و 

چیدمان کالس و 

استقرار مشاهده 

گران ، نمونه 

تکالیف ، ارزشیابي 

 و... (

 مطابق  مستندات

 تدوين راهنمای

 ارائه کتبي گزارش

 يا است نشده

 است. ناقص بسیار

 گزارش مستندات

 تا حدودی کتبي

 راهنمای مطابق

  کتبي گزارش تدوين

 .باشد مي کامل

مستندات گزارش 

کتبي تقريباً کامل و 

مطابق راهنمای 

تدوين گزارش کتبي 

 مي باشد.

 راهنمای مطابق مستندات

کامل    کتبي گزارش تدوين

است )منابع ، نقشه و عکس 

وچیدمان کالس و   تخته

استقرار مشاهده گران ، نمونه 

 تکالیف ، ارزشیابي و...(
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تنظیم گزارش 

کتبي مطابق با 

راهنمای تدوين 

گزارش کتبي درس 

پژوهي )به صورت 

مکتوب و 

word,pdf) 

 ندارد کتبي گزارش

 يا بسیارناقص و

 .است

دارد اما  کتبي گزارش

ترتیب و توالي 

مطالب  مطابق با 

تدوين  راهنمای

گزارش کتبي نمي 

 باشد.

اً تقريب کتبي گزارش

 با مطابق و کامل

راهنمای تدوين 

 گزارش کتبي مي

 .باشد

گزارش کتبي کامل و مطابق با 

راهنمای تدوين گزارش کتبي 

 مي باشد.

 


