
 بسم اهللا الرحمن الرحيم
 و الحول والقوه  االباهللا العلي العظيم

 الحمدهللا الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لوال ان هدانا اهللا
حضور محترم شما عزيزان سالم  عرض مي كنم و از وقتي كه در اختيار  قرار گرفت تا به معرفي اجمالي  

  برنامه هاي پژوهشگاه  بپردازم سپاسگزارم، 
ياد  و نام امام راحل  عظيم الشان را  گرامي مي دارم و  براي شهيدان  انقالب اسالمي  و جنگ تحميلي   

  صوصا شهيدان رجايي و باهنرمخ-و شهيدان آموزش و پرورش
و طول عمر توام با سعادت و سرافرازي براي مقام معظم  علو درجات معنوي  از درگاه  الهي خواستارم 

  رهبري خواستارم. 
و به تدابير ايشان  جهت اعتال ء به حوزه تحقيقات آموزشي  سپاسگزارم   وزير محترم  از عنايت خاص 

  خش تحقيقات دل بسته ايم و اعتماد داريم و ارتقاء نظام آموزشي  و ب
هم در اين جمع  وساي پژوهشكده ها و اساتيد و اعضاي هيات علميروهشگاه همكاران عزيز من در پژ

  .را گرامي ميدارم حاضر هستند كه  حضور ايشان
و برنامه سپس مهمترين رويكردها   ميپردازمبا توجه به فرصت موجود ابتدا به معرفي مختصر پژوهشگاه  

  هاي تحولي پژوهشگاه  مورد توجه قرار خواهد گرفت .
قبل از هر چيز الزم است از اعضاي هيات علمي و پژوهشگران و كارشناسان  خدوم  پژوهشگاه تشكر 

  :كنم 
  به خاطر صبوري و حوصله  و فداكاري در طول اين سال ها  كه بخش پژوهش در مضيقه بود.  اول
اعتماد كردند و  با روي گشاده و آستين باالزده، عزم اين عضو پژوهشگاه اين به خاطر اينكه به  دوم

  خود را براي تحول در پژوهشگاه جزم كردند.
  معرفي پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش يكي از قديمي ترين موسسه هاي پژوهشي  علوم تربيتي كشور 
از با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  1383است و در سال 

نايي محل تجميع پژوهشكده هاي تعليم و  تربيت، برنامه ريزي درسي، خانواده و مدرسه ، كودكان استث



ن آو فعاليت هاي و مركز پژوهشي  آموزش و پرورش دوزبانه ، روستايي، عشايري تبريز شكل گرفت 
  طبق اساسنامه مصوب صورت مي گيرد. 

مركز مطالعات بين المللي بررسي روند آموزش رياضي، علوم و سواد خواندن (تيمز و پرلز)  نيز كه  از 
  فعاليت هاي پژوهشي گسترده اي دارد ذيل پژوهشگاه  فعاليت مي كند.  1374سال 

  برمي گردد 1377تا  1374سابقه تشكيل اغلب پژوهشكده هاي پژوهشگاه به سالهاي 
  گروه پژوهشي مصوب به شرح زير است كه ذيل پژوهشكده ها فعاليت مي كنند: 15پژوهشگاه داراي 

  اقتصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش  . 1

 تعليم و  تربيت  اسالمي  . 2
 بهداشت و تربيت بدني . 3
 مباني برنامه ريزي درسي  . 4
 آموزش علوم انساني . 5
 آموزش علوم پايه . 6
 آموزش هاي فني  حرفه اي . 7
 مشاركت ها و ارتباطات  . 8
 ايي خانواده ،مشاوره و روانشناسي تربيتي راهنم . 9
 جامعه شناسي  و آموزش خانواده  . 10

 آموزش كودكان عقب ماند ه ذهني و چند معلوليتي . 11
 آموزش كودكان داراي آسيب هاي ديداري، شنيداري و حسي حركتي . 12
 آموزش كودكان داراي اختالل يادگيري، آشفتگي هيجاني و رفتاري  . 13



 زبانه  آموزش و پرورش چندپايه  و دو . 14
 آموزش و پرروش عشايري و روستايي . 15

تمام  عضو هيات علمي رسمي 40بيش از  همچنين پژوهشگاه از خدمات شايسته و تجارب ذي قيمت
حوزه هاي علوم تربيتي و تعليم و تربيت برخوردار است كه سرمايه هاي  وقت و كارشناس مبرز در

و نيز  ارزشمندي محسوب مي شوند و داراي تجربه متراكم  در حوزه موضوعات  گروه هاي پژوهشي
هنگ اشاعه و كاربست  يافته هاي پژوهشي و گسترش فرحوزه اقدام پژوهي، مديريت پژوهشي ، 

  پژوهش مي باشند و اغلب اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه داراي مرتبه دانشياري هستند. 
است كه مطابق با موازين وزارت علوم چاپ  فصلنامه  علمي پژوهشي 4عالوه بر اين پژوهشگاه  داراي 

  و منتشر مي گردد كه عبارتند از : 
فصلنامه ، فصلنامه كودكان استثنايي بيت كشور)( قديمي ترين نشريه  تعليم و  ترفصلنامه تعليم و تربيت

  فصلنامه خانواده و پژوهشو  مسايل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي
دبيرخانه شوراي تحقيقات وزارت به منزله هاي پژوهشي مناسبي برخوردار است و پژوهشگاه از ظرفيت
هاي گي و راهبري پژوهشهماهنو پس از يك وقفه چندساله قرار است امر مهم   آموزش و پرورش

و برنامه پژوهش در عمل(معلم پژوهنده) در شوراي تحقيقات آموزش و پرورش  استان ها  علوم تربيتي
  هاي پژوهشي مناطق آموزشي را برعهده داشته باشد. و كميته

پژوهشگاه  دبيرخانه كميته دستگاهي وزارت آموزش و پرورش براي كرسي هاي نظريه از سوي ديگر 
باشد و از ظرفيت هاي اجرايي قابل توجهي در امر گسترس  فرهنگ تفكر ، مي زي، نقد و ترويجيپردا

  نقد، مناظره و طرح انديشه هاي نو در حوزه علوم تربيتي كشور برخوردار است. 
به اتكاي همين توانمندي ها پژوهشگاه مي تواند به عنوان بازوي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش ، 

رم وزير و روساي محترم سازمان ها و دفاتر حوزه ستادي وزارت عمل نمايد و مطالبات معاونين محت
  پژوهشي آنها را در حد مقدورات پاسخ دهد.

پاسخگويي به نيازهاي پژوهشي فوري  و اساسي آموزش و يكي از ماموريت هاي اصلي پژوهشگاه ، 
  پرورش است



و در اجراي اين وظيفه مهم و عليرغم برخي محدوديت هاي اعتباري و ساختاري ، در ساليان اخير موفق   
به اجراي طر ح هاي پژوهشي مهم و اساسي  مورد نياز وزارت متبوع  و تامين اطالعات  مورد نياز 

سند تحول بنيادين راهكارها  و مفاهيم و پشتيباني پژوهشي  در راستاي تبيين و عملياتي كردن بخصوص 
شده است  كه فهرستي از پژوهش هاي پايان يافته  در اين خصوص به ضميمه مرجع  آموزش و پرورش

  در سايت پژوهشگاه  درج شده استسفارش دهنده 
و عناوين طرح هاي پژوهشي  95-96در ضمن فهرست طرح هاي پژوهشي پايان يافته در طول سال هاي 

نها سفارش وزير محترم و معاونين ايشان مي آدرصد  95كه ال حاضردر ح(در دست اجراي پژوهشگاه 
  در سايت پژوهشگاه درج شده است ) باشد

   سياست هاي اصلي ما در پژوهشگاه
پژوهشگران ما، نيرو هاي  -شفافيت  و صداقت با اعضاي هيات علمي و پژوهشگران پژوهشگاه -1

تعامل با ايشان  مستلزم پيچيدگي ها و دانشي و ذخيره هاي ارزشمند تجربه پژوهشي هستند و 
 توجه به ظرايف خاص است

رابطه گرم و صميمي و حفظ  شان و كرامت اعضاي هيات علمي و پژوهشگران ( ما اعضاي يك  
 خانواده هستيم)

 جلب اعتماد و همكاري اعضا هيات علمي و پژوهشگران -2
 -بخش پژوهشي -نمي مانيم كه از ما( ما منتظر -مديريت فراكنشي -ايجاد تحول در  مديريت ها -3

 همچون امدادگر، سرصحنه حاضر مي شويم طبيب دوار يدور بطبه) -كمك بخواهند
پس تا حصول نتيجه آنها را  -پاسخگويي موثر( ما براي خودمان و اقداماتمان ارزش قائل هستيم -4

 كنيم)پيگيري مي
پيگيري  %18توليد كار و  %90توليد كار و پيگيري (به اقتضاي شرايط خاص كشورمان به  -5

 معتقديم)
  تا : كنمام و ميتالش كرده

  به پژوهش رونق بدهم،  -1



است و حاصل ساعت ها و ماه ها وقت و انگيزه  و تالش  محصول فاخر علميهر پژوهش يك 
عضو  هيات علمي و پژوهشگر و حاصل جلسات تعاملي با نمايندگان محترم معاونين محترم وزير 

  شيند.نبايد ارج ببيند و بر صدر ب  موجود معنويسان يك ه اين محصول فاخر ب -است
حق آن را  -نياز به مراقبت و پرستاري دارد ،پس از توليد حين توليد و ،پيش از توليد پژوهش -

بار معنوي آن، زمينه علم نافع و  تا پژوهش كيفي توليد كنيم  ما بايد -بايد به نيكي ادا كنيم
 دانش كاربست شده را فراهم آورد.

 استتازه  انديشه هر پژوهش جديد  توليد -
بايد در تدارك -ر پژوهششود پژوهش جدي گرفته شود و ما به عنوان مدياين نگاه سبب مي -

 دار و تضمين شده باشيم.فرآيندهاي توليد پژوهش كيفيت -هازمينه
 -است تضمين كيفيت پژوهش، قدم دوم ما در اين فرآيند مقدس -2
  حين و پس از پژوهش،هاي پيشبه صورت تاكيد  بر فرآيند نظارت تكويني بر فعاليت 
 )بردار/ كارفرما/پژوهشگر/ ناظر بهره( نظارت طرف هاي  درگير و ذي سهم در پژوهش -
فعال سازي منطقي ساز و كارهاي اشاعه  اشاعه درست و منطقي يافته هاي پژوهش هاگام سوم:  -3

 تحقيقات
  با همه پيچيدگي هاي آن اشاره دارد   گام چهارم به فرآيند بسيار مهم كاربست تحقيقات  -4

 گام پنجم كه البته مي تواند گام اول هم باشد، -5
   هاي پژوهشي استيابي پژوهشي و تدوين اولويتاصالح فرآيند مساله 
از اولين كارهاي ما در پژوهشگاه است كه در جلسه شوراي پژوهشي  يابيتدوين مدل اولويت -

عضاي هيات علمي پژوهشگاه مطرح شد و بسيار مورد استقبال قرار و شوراي هم انديشي ا
مدل و نوعي  در اين مدل جايگاه واقعيت هاي عيني و سازه اي بسيار كارگشاست -گرفت

  تعاملي مبتني بر واقعيت هاست



، شناسايي اعضاي موثر جهت فعال سازي شوراي تخصصي گروه هاي پژوهشي و پژوهشكده ها -6
  عضويت و صدور ابالغ

و اعضاي محترم شوراي معاونين در جهت  ارتباط نزديك  و تعامل مستمر با حوزه ستادي وزارت -7
 مساله شناسي  و گفتگوي  بخش پژوهش با بخش اجرا

هاي ذاتي و اساسي پژوهشگاه و ترجيح حضور مؤثر مدير پژوهشگاه در همه فعاليت -وقتگذاري -8
 هاي پژوهشگاه به همه امور ديگردادن فعاليت

ستاد پژوهشگاه، روساي پژوهشكده ها/ مراكز/ مديريت هماهنگي تشكر از همكاران  -9
پژوهشي،روساي گروه تحقيق و پژوهش استان ها،اعضاي هيات علمي و كارشناسان و اساتيد 

استاد و عضو هيات علمي  دانشگاه هاي ديگر در جلسات گروه  200مدعو (در پژوهشگاه بالغ بر 
كنند و حضورشان گرامي داشته مي ه هاي مساله محور رفت و آمد ميهاي پژوهشي و كارگرو

  شود).
  :پژوهشگاه  97مهم ترين اجزا برنامه هاي 

  : گام پيش نياز
هاي : بودجه ، ساختار، نيروي انساني، فرآيندها و روش  شناسايي و رفع مشكالت اجرايي پژوهشگاه

  مديريت پژوهشي 
  در ادامه : گامهاي بعدي و
  فرآيندها) -پژوهش  ( ساختارهااجراي بخش هاي مرتبط زيرنظام  -1
  رصد تحوالت حوزه تعليم و تربيت در نگاه جهاني و منطقه اي -توسعه مطالعات تطبيقي -2
 ارزشيابي از مصوبات شوراي عالي آموزش و پرورش -مطالعات ارزشيابي -3
  ، فني حرفه اي)  12و  11ارزشيابي از برنامه هاي درسي( پايه -4
  ي درسي دوره اول و دوم ابتدايياي كتاب هاارزشيابي دوره-5
  هااشاعه نتايج تحقيقات به عمل آمده و برگزاري نشست ها ي ارائه يافته-6



  هاي كاربستيهاي كاربست، بستهحلقه هاي  گفتگو و برنامهكاربست نتايج تحقيقات به عمل آمده -7
  تحوليتدوين دستورالعمل ها و شيوه  نامه هاي مورد نياز برنامه هاي -8
  (كمبود شديد وجود دارد، خروج نيروها بدون جايگزين)و كارشناس  جذب هيات علمي-9
 از ساير هزينه ها بكاهيم و به  پژوهش بيفزاييم.احيا شود )%1(سهم پژوهش،افزايش بودجه پژوهش-10

در جلسه ديدار اخير  اساتيد  دانشگاه ها با  مقام معظم رهبري،  شاهد تاكيد خاص ايشان بر گسترش 
تامين نيازهاي اساسي  –ايشان از  هدفمند كردن تحقيقات  -تحقيقات و تكريم بخش تحقيقات بوديم
  كشور توسط بخش تحقيقات سخن گفتند

  ميوزه ستادي) طلب مساعدت ويژه داردر خصوص بودجه پژوهشي ( پژوهشگاه، استان ها، ح
هاي ها وكميته، شوراي تحقيقات استانفعال سازي شوراي تحقيقات  وزارت آموزش و پرورش-11

  از برنامه هاي پژوهشگاه  است 97پژوهشي حوزه ستادي در سال 
  ما براي اجراي موثر اين برنامه ها به اعتبار جديد نياز داريم

  پژوهشگاه به اعتبار جديد و كمك خاص مالي دارد      
  شامل موارد زير است: استانها هاي پژوهشگاه در چارچوب شوراي تحقيقاتبرنامه--12

هفته پژوهش، برنامه معلم پژوهنده ، ابتكارات پژوهشي و مديريت پژوهشي در استان ها، اجراي مرحله 
كاربست پژوهش، اجراي پژوهش، مسأله شناسي و ، اشاعه پژوهش، 2019مقدماتي و اصلي تيمز 
  واجراي طرح هاي پژوهشي ملي در استانها اولويت يابي پژوهشي

  پژوهشگاهديد طرحهاي پژوهشي ج-13
  2019طالعه تيمز م 
  2021رلز پ 
  پيمايش بين المللي تدريس و يادگيري-اليست 
  طالعات رصد تحوالت علوم تربيتيم 
  طالعات اينده نگرانهم 
  وند پژوهي و مطالعات طوليرطالعات م 
  طالعد براي تدوين اليحه حقوق و امور رفاهي معلمانم 



  فعاليت هاي جديد:

  neqmap-عضويت ايران در شبكه پيمايش كيفيت آموزشي منطقه اسيا و اقيانوسيه --
زير نظر وزير محترم و با مسوليت رييس سازمان و به پيشنهاد پژوهشگاه ،تشكيل كارگروه ويژه --

  در خصوص كاربست نتايج طرح هاي بين المللي تيمز و پرلز؛ شپژوه
به منظور كاربست نتايج تحقيقات مرتبط با پشتيباني  تشگيل كارگروه ويژه به پيشنهاد پژوهشگاه --

  پژوهشي  از مفاهيم و راهكارهاي سند تحول
  مورد نياز انهاپاسخ به نيازهاي پژوهشي همه  زير نظام هاي سند تحول و تامين پژوهش هاي  --

  در همه فرايندهاي پژوهشي مشاركت دادن گسترده بهره بردار پژوهش --
- طراحي، تدوين و تشكيل كارگروه هاي مساله محور براي بررسي تخصصي موضوعات و چالش

  هاي اساسي
  :در حوزه هاي 

  ،دانش آموزان ديرآموز  
 ، مطالعات زنان  
 ،افت تحصيلي  
  ،پوشش تحصيلي  
  ،ارتقا عملكرد و جايگاه دانش آموزان ايراني در مطالعات تيمز و پرلز  
  ،آموزش هاي فراشناختي  
  ،آموزش ارزش ها  
  ،انگيزش و يادگيري  
 ،هويت  

 


