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تعلیم و تربیتخالصه گزارش عملکرد پژوهشکده

و تعداد
فراوانی

ها و اقدامات عنوان فعالیت ردیف

6 95در سال طرحهاي پژوهشی پایان یافته 1

10
95در سال طرحهاي پژوهشی مصوب و در دست اجرا 

2

10
کارشناسان و هاي پژوهشی تهیه شده توسط اعضاي هیات علمی، طرح

بررسی و تصویبپژوهشکده و ارسال شده به مرجع ذیربط جهت  3

شماره 1+2
چاپ 95درسال 

شده است
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)تربیتی

4

6
نظارت اعضاء هیأت علمی پژوهشکده بر طرحهاي پژوهشی مصوب پژوهشگاه 

هاسایر بخشو 5

38
پژوهشی- هاي علمیدر فصلنامهمقاالت علمی چاپ شده 6

10
هاي کنفرانسمقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت یا مجموعه چکیده
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5
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وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه و سازمان پژوهش 9
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مورد6- 95در سال طرحهاي پژوهشی پایان یافته-1
تاریخ اتمامسفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشردیف

1.
تدوین و تصویب برنامه زیر نظام پژوهش و 

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - ارزشیابی
شوراي عالی آموزش و پرورشصحن در 

دکتر مجید قدمی، 
دکتر فرهاد کریمی

دکتر علیرضا 
عصاره

مقام عالی وزارت 
–
عالی شوراي

آموزش و پرورش

1395شهریور

2.
منابع تدوین برنامه زیرنظام تأمین وتخصیص 

- سند تحول بنیادین آموزش و پرورش- مالی
سفارش شوراي عالی اموزش و پرورش

دکترعبداله انصاري
عبدالحسین 

نفیسی

عالی شوراي
95شهریور آموزش و پرورش

3.
هاي آموزش پیشگیري ارزشیابی اثربخشی طرح

در مدارس
دکتر مسلم پرتو

دکتر حمید 
پورشریفی

سفارش ستاد مبارزه 
مخدربا مواد 

1395

4.
اي هاي اخالق حرفهطراحی و اعتبارسنجی مقوله

معلمین تربیت رسمی عمومی براساس تجارب 
جهانی و اسناد تحولی

دکتر شعبانی
محمد دکتر

حسنی 
30/5/1395پژوهشگاه

5.
بررسی میزان عمل به هنجارهاي اسالمی دردانش 

صادق نبويسید )آموزان دوره متوسطه رشته علوم انسانی شهر تهران
معصومه دکتر

صمدي 
30/9/1395پژوهشگاه

6.

و ارائه روند پیشرفت و موانع موجودوضعیتررسی ب
جلب سرمایه گذاري بخش اصالح وراهکارهاي 

گسترش مدارس غیر دولتی در ایرانبراي خصوصی

دکتر کیومرث 
فالحی

دکتر نعمت 
اهللا متین

1395مهر پژوهشگاه
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مورد10- . طرحهاي پژوهشی مصوب و در دست اجرا 2

مالحظاتگروه پژوهشیناظرمجريعنوان پژوهشردیف

تدوین سند راهبردي توسعه آموزش عمومی قران کریم.1
فرهاد دکتر 

کریمی 
معصومه دکتر

صمدي

دکتر فرهاد هاي یادگیريیآماده سازي ابزارهاي تشخیص ناتوان.2
کریمی

مژگان فرهبد

3.
و ارزشیابی راهبردها، سیاستها و اقدامات معطوف تبیین، تدوین

به پیاده سازي اندیشه اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش
عبداله دکتر

انصاري
سردار جاللی

اقتصاد آموزش 
و پرورش

در مرحله عقد 
قرارداد

4.
وموسساتهايفعالیتارزشیابیوموجودوضعیتبررسی

آزادهايآموزشگاه
دکتر بدریانشمسی نامیدکتر

اقتصاد آموزش 
و پرورش

5.
پیشرفتبرمعلمانخدماتجبرانموجودنظامتأثیربررسی

آموزاندانشتحصیلی
علیرضا دکتر

محمدي
مهندس نفیسی

اقتصاد آموزش 
و پرورش

6.
اي معلمان متناسب با سند تحول بنیادین هاي حرفهتعیین شایستگی

هانظري آ ن و اعتباربخشی شایستگیآموزش و پرورش و مبانی 
منیره دکتر

رضایی
دکتر موسی پور

اقتصاد آموزش 
و پرورش

7.
اجتماعی موثر بر حفظ و - هاي روانیعوامل و شایستگیتعیین 

وسطهمتدوم ي ارتقاي سالمت دانش آموزان دوره
دکتر بهنام بهراد دکتر مسلم پرتو

سالمت و تربیت 
بدنی

ایرج خوش دکترو اثربخشی برنامه پایه ششم ابتداییارزشیابی کارایی .8
خلق

دکتر حسن پاشا 
شریفی

سالمت و تربیت 
بدنی

9.
بررسی و شناسایی آسیب هاي تربیت اسالمی بر اساس نظریه 

داده بنیاد
معصومه دکتر

صمدي
علیرضا دکتر

صادق زاده 
تعلیم و تربیت 

اسالمی 

10.
حوزه تقویت و بررسی مروري پژوهش هاي انجام شده در 

تعمیق  اقامه نماز در  مراکز آموزشی
طالبان دکترآتیه عبد موالیی 

تعلیم و تربیت 
اسالمی

مورد10-هاي پژوهشی تهیه شده و ارسال شده به مرجع ذیربط جهت بررسی و تصویب.طرح3

مرجع تصویب در گروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف
ارجاع بهپژوهشکده

اساسبرآموزشیعدالتکیفیوکمیابعادبررسی2
بنیادینتحولسندنظريمبانیدرالگوي مطرح

علیرضا 
پژوهشگاهمحمدي

اي معلمان تعیین استانداردهاي عملکرد حرفه3
و اعتباربخشی آنها

پژوهشکدهشورايمنیره رضایی

طراحی و ارزشیابی مدل ارتقاء فضائل اخالقی4
پژوهشکدهشوراي شمسی نامیمدرسه با تاکید بر رویکرد اجتماع منطقی

اسالمی و –تبیین مفهومی سبک زندگی ایرانی5
برنامه درسی استخراج داللت هاي تربیتی آن در

معصومه 
صمدي 

تعلیم و تربیت 
پژوهشکدهشوراي اسالمی
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مرجع تصویب در گروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف
ارجاع بهپژوهشکده

چالش هاي پیش روي سنجش و ارائه 7
تعلیم و تربیت زهرا شعبانی راهبردهاي کارآمد

شوراي گروهاسالمی

بررسی وضعیت ارزشی دانش پژوهان جوان8
آتیه عبد 
موالیی

تعلیم و تربیت 
پژوهشکدهشوراياسالمی

جه البیضاء فی التهذیب هبازخوانی الم9
هاي تربیتی جهت استخراج داللتء االحیا

تعلیم و تربیت 
اسالمی

پژوهشگاهریاست محترم 

ارزشیابی کیفیت بخشی فعالیت هاي 10
جشنبه پنهايدر روزمدارس پرورشی 

ایرج خوش 
خلق

سالمت و تربیت 
بدنی

به پژوهشگاه جهت عقد 
قرارداد

11
ارزشیابی آیین نامه مدارس قرآنی 

آموزش و پرورشمصوب شوراي عالی
ایرج خوش 

خلق
سالمت و تربیت 

بدنی
پژوهشکدهشوراي

12
بررسی وضعیت کنونی منزلت اجتماعی 

هاي علوم انسانی و ارائه معلمان رشته
راهکارهاي بهینه ارتقاي شان آنان 

دکتر 
کیومرث 

فالحی

اقتصاد آموزش و 
پژوهشکدهشورايپرورش

تولید و آماده سازي و چاپ نشریات علمی، تخصصی-4

گروه پژوهشی 
ذیربط

تعداد شماره آماده 
شده براي چاپ

تعداد چاپ شده 
95در سال 

شرح مختصر اقدامات انجام شده عنوان نشریه ردیف

تعلیم و تربیت 
اسالمی

شماره2 شماره2 20و پذیرش 1395در سال عنوان مقاله48بررسی 
همقاله بررسی شد48از میان 

مطالعات 
تعلیم و کابردي 

تربیت اسالمی

1

شماره 2مقاله براي چاپ در 14ویرایش و آماده سازي
نشریه

دفتر پژوهشکده شماره1 شماره1 اله از میان مق12و پذیرش 1395مقاله در سال 22بررسی 
مقاله بررسی شده 22

مطالعات کاربردي 
در علوم تربیتی

2

مقاله براي چاپ در نشریه7ویرایش و آماده سازي

مورد6- هاپژوهشکده بر طرحهاي پژوهشی مصوب پژوهشگاه و سایر بخش. نظارت اعضاء هیأت علمی 5

تاریخ اتمامسفارش دهنده پژوهشمجريعنوان طرحناظرردیف

١.
عبداله دکتر 

انصاري
آسیب شناسی و ارائه راهکارهاي مناسب براي تقویت "

"شوراهاي مدارس
پایان یافتهپژوهشگاه مطالعاتمرتضی سمیعی

٢.
شمسی دکتر 

نامی 

ر نظام تدوین اصول راهنماي برنامه درسی تربیت اخالقی د
ستان و تربیت رسمی و عمومی ایران با تاکید بر دوره دب

متناسب با اسناد باال دستی
در دست اجراپژوهشگاه مطالعاتمحمد حسنی
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تاریخ اتمامسفارش دهنده پژوهشمجريعنوان طرحناظرردیف

٣.
فرهاد دکتر 

کریمی
راهنمایی در مدارسه و بررسی مسایل و مشکالت مشاور

متوسطه 
پایان یافتهپژوهشگاه مطالعاتمحمد مخاطب

۴.
دکتر مسلم 

پرتو

راهنماي طراحی فعالیت هاي یادگیري چارچوبتدوین
درس زبان انگلیسی دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر 
اساس اسناد باالدستی ، مبانی نظري حوزه آموزش زبان 

انگلیسی و نیازهاي یادگیري دانش آموزان

دکتر ویدا 
نژادرحیمی 

پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش

در دست 
اجرا

۵.
معصومه دکتر 

صمدي 
بررسی میزان عمل به هنجارهاي اسالمی دردانش آموزان 

دوره متوسطه رشته علوم انسانی شهر تهران
آقاي سید 
صادق نبوي

پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش

30/9/1395

مورد83-مقاالت علمی چاپ شده-6
ترویجی منتشر شده یا پذیرفته شده براي چاپ در نشریات معتبر -مروري، علمی- پژوهشی، علمی- مقاالت علمی

مولف (مولفین)عنوان  مقالهردیف
درجه علمی عنوان نشریهمقاله

نشریه
سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

١
مقایسه دانش فراشناختی دانش آموزان قوي و 

ضعیف در حل مساله
فرهاد کریمی دکتر 

و دیگران
نشریه کاربردي علوم 

تربیتی
اخذ پذیرش

٢
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه دانش 

فصلنامه تعلیم و تربیتدکتر فرهاد کریمیهاي ریاضی کالمیفراشناختی حل مساله
–علمی 

پژوهشی

٣

مطالعه عوامل درونی و بیرونی موثر بر فزونی 
اعتبارات مخارج آموزش و پرورش نسبت به 

اختصاص یافته

عبداله دکتر 
انصاري

وآموزشیمطالعات
آموزشگاهی

–علمی 
پژوهشی

/ د152/50000
16/5/1395

۴
پیاده سازي افتصاد مقاومتی درآموزش و 

پرورش: برنامه اقدام
عبداله دکتر 

انصاري
فصلنامه مطالعات 

راهبردي بسیج
–علمی 

پژوهشی

سال نوزدهم
- 1395بهار

70شماره 

۵
نقد و بررسی کتاب(مبانی امورمالی و 

بودجه درآموزش و پرورش)
عبداله دکتر 

انصاري
پژوهشنامه انتقادي

–علمی 
پژوهشی

2730 -
22/3/1395

۶
Investigating the Effects Of
Different Levels Of Formal

Education on Irans Economic
Growth

عبداله دکتر 
انصاري

Modern Applied
science

Scopus
EBSCO

ProQuest

2016- NO
10

٧
Estimation Of income urban
families demand for public

Education

عبداله دکتر
انصاري

پژوهشی –فصلنامه علمی 
مدیریت شهري

–علمی 
پژوهشی

ل- 1916
17/5/1395

٨
Public Educations contribution
to Economic Growth in Iran:an
Application of ARDL Model

عبداله دکتر
انصاري

International
Journal Of

Humanities And
Cultural Studies

ISI
EBSCO

2015
december



٧

عنوان  مقالهردیف
مولف (مولفین)

عنوان نشریهمقاله
درجه علمی 

نشریه
سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

٩Financing Public Education in
IRAN: An Action plan

عبداله دکتر 
انصاري

International
Business

Management
scopus2016

مبانی اصالح الگوي مصرف از منظر اسالم١٠
عبداله دکتر 

انصاري
هاي کاربري پژوهش

تعلیم و تربیت اسالمی
- علمی

تخصصی
پذیرش چاپ

١١
نقش تعالیم دینی در اصالح الگوي 

مصرف
عبداله دکتر 

انصاري
هاي کاربري پژوهش

تعلیم و تربیت اسالمی
- علمی

تخصصی
پذیرش چاپ

١٢
Study of Factors Affecting
Private Demand For Higher

Education in Iran

عبداله دکتر 
انصاري

Research Journal
Of Applied

Sciences
scopusپذیرش چاپ

١٣

مطالعه اثرافزایش قیمت آموزش عمومی 
بررفاه خانواده هاي شهري به تفکیک 

گروههاي درآمدي

عبداله دکتر 
انصاري

پژوهشی –فصلنامه علمی 
خانواده و پژوهش

–علمی 
پژوهشی

1- دوازدهم

١۴

مطالعه پیامدهاي افزایش قیمت کاالها و 
خدمات آموزشی بر تقاضاي خانواده ها 

براي آموزش عمومی

عبداله دکتر 
انصاري

پژوهشی –فصلنامه علمی 
خانواده و پژوهش

–علمی 
پژوهشی

2- دوازدهم

١۵
اخالقیکارکردهايتحلیلوتبیین

معاصردوراندردانشگاه
راهبرد فرهنگییمنیره رضادکتر 

- علمی 
پژوهشی

پذیرش چاپ

تحلیلآموزشی،مدرسهمدیریتمنیره رضاییدکترمعلمان در نگاه مدیران١۶
1شماره95پاییزرسانیاطالعو

١٧School-Based Policies in Iran شمسی نامیدکترModern Applied
ScienceAug 2016

١٨
Researcher Teacher Program:

achievements and
shortcomings

شمسی نامی، دکتر 
نعمت اله متین

International
Education Studies

ISI
EBSCO

Jan 2017
گواهی پذیرش 

براي چاپ 

١٩
Strategies for attracting and use
of expertise and skills of parents

to improve School resources

شمسی نامی، دکتر 
نعمت اله متین

International
Journal of

Humanities and
Cultural Studies

Jun 2016

٢٠

Investigate the relationship between
demographic characteristics and

organizational commitment of the
headquarters and branches of Bank

Melli in Tehran

دکتر کیومرث 
فالحی

حامد اسماعیلی راد
TENDENZENISI 95مرداد

٢١

Studying the relationship of
identity-genuineness and desired

organizational image on insurance
companies performance (Case

study: Iran Insurance)

دکتر کیومرث 
فالحی

مهدي شجاعی شاد

Environment
Conservation

JournalISI 95فروردین

٢٢
Effect of Marketing Mix on

Brand Equity of BMI, Tehran
Branches

دکتر کیومرث فالحی
ناصر شرافتی

International
Journal of

Applied Business
and Economic

Research

SCOPUS 95فروردین



٨

عنوان  مقالهردیف
مولف (مولفین)

عنوان نشریهمقاله
درجه علمی 

نشریه
سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

٢٣

A study on the plan of human
resource organization and

management in the ministry of
education  (Islamic Republic

of Iran)

دکتر کیومرث فالحی
علی صابري

European Online
Journal of Natural

and Social
Sciences

SCOPUS
ISI

95خرداد 

٢۴

Components of school-based
management in the

educational systems of several
countries

دکتر کیومرث فالحی
یندکتر نعمت اهللا مت

Modern Applied
Science

SCOPUS
داراي 

Q1رتیه

95خرداد 

٢۵

Evaluate the effectiveness of
locallearningcentes in
Literacy Movement

Organization

دکتر کیومرث فالحی
دکتر نعمت اهللا متین

International
Business

Management
SCOPUS 95تیر

٢۶

بررسی رابطه ي تعلق خانوادگی، هویت 
ملی، پایبندي به ارزش ها با میزان مهاجرت 

المپیادي به خارج از کشوردانش آموزان 

دکتر کیومرث 
خانواده و پژوهشفالحی

علمی پژوهشی
ISC 95شهریور

٢٧

Mediating a Role of Brand Trust
and Behavioral  Intention  in the
Relationship between Perceived
Quality of Services and Goods

and  Brand Loyalty

دکتر کیومرث فالحی
محیا بخشایی

Medwell
Journal

International
Business

Management

SCOPUS 95شهریور

٢٨

Investigate the relationship
between demographic

characteristics and
organizational commitment of
the headquarters and branches

of Bank Melli in Tehran

دکتر کیومرث فالحی
95مرداد TENDENZENISIحامد اسماعیلی راد

٢٩
Effectiveness of Investment in

Relationship Marketing in
Customer Appreciation at Retail

(Shahrvand Chain Store)

دکتر کیومرث فالحی
سلمان جودکی

International
Journal of

Applied Business
and Economic

Research

SCOPUS95خرداد

٣٠
سالمت معنوي و نیکبختی اینجهانی با 
توجه به نظریه تعادل امام محمد غزالی

دکتر کیومرث 
فالحی

اطالعات سیاسی، 
اقتصادي

95اردیبهشت علمی

بنیان هاي رشد آدمی بر مبناي سخنان امام علی (ع)٣١
معصومه دکتر 

صمدي 
پژوهش در تعلیم و 

تربیت اسالمی 
–علمی 

پژوهشی
پذیرش چاپ 

٣٢
تاثیر عوامل اجتماعی شدن بر هویت 
نوجوانان( همساالن، مدرسه و رسانه

- دکتر صفري شالی 
خانواده و پژوهش آتیه عبد موالیی 

–علمی 
پژوهشی

-سال دوازدهم
تابستان -2شماره 

27شماره پیاپی -94

٣٣
هاي دوره آمادگی بر عملکرد مقایسه آموزش

نوآموزان و سایر مراکز در پایان دوره پیش 
-دبستانی

زهرا شعبانیدکتر 
دوفصلنامه تعلیم و 

تربیت اسالمی 
–علمی 

پژوهشی
پذیرش چاپ 



٩

عنوان  مقالهردیف
مولف (مولفین)

عنوان نشریهمقاله
درجه علمی 

نشریه
سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

٣۴
هاي گیري مذهبی و سبکتبیین رابطه جهت

-هویت با سالمت روان دانشجویان 
مجله علوم تربیتی اسالمی زهرا شعبانیدکتر

دانشگاه امام صادق 
–علمی 

پژوهشی 
پذیرش چاپ 

٣۵

Study the Relationship between Self-
Awareness Emotional Intelligence and
Islamic Work Ethics Teaching and
University Staff of Iran Science and
Technology University

دکتر صمدي، 
حجتیان

The Naturalist
Journalisi2016.

Vol15.N.1.

٣۶
Study the Human Wisdom and Dignity
in the View of
Quran and Imams

The Naturalistدکتر صمدي
JournalISI2016.

Vol15.N.1.

٣٧

بررسی رابطه شیوه هاي فررزند پروري 
والدین با افسردگی دانش آموزان دختر 

دوره متوسطه
پژوهشوخانوادهزهرا شعبانی دکتر

–علمی 
پژوهشی 

پذیرش چاپ

٣٨
فر اتحلیل برنامه قرآن دوره ابتــدایی بــر اســاس 

تربیت اسالمی قمزهرا شعبانیدکتر93تا 1377تحقیقات انجام شده طی 
علمی 

تخصصی 
پذیرش چاپ

مورد10-هاي علمی معتبر(داخلی و خارج از کشور)کنفرانسهاي مقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت یا مجموعه چکیده-7
نهاد نام کنفرانسمولف (مولفین)عنوان مقالهردیف

برگزارکننده
تاریخ 

برگزاري

1.
واکاوي نحوه انعکاس آسیب هاي الگوهاي مصرف و 

تولید در نظام آموزش عمومی کشور
چهارمین همایش آموزش و عبداهللا انصاري

اقتصاد در ایرانپژوهش علم 
دانشگاه عالمه 

طباطبائی

2.
ارزیابی نقش و اقتصاد فرهنگ و توسعه ملی

جایگاه نظام آموزش عمومی از منظر اندیشه 
توسعه پایدار

اقتصاد فرهنگ و توسعه ملیعبداهللا انصاري
دانشگاه عالمه 

طباطبائی

3.
آموزش مداوم و فرهیختگی از نگاه فلسفه 

تحلیلی پیترز
نامیشمسی 

هشتمین همایش انجمن فلسفه 
تعلیم و تربیت، آموزش مداوم

انجمن فلسفه تعلیم 
و تربیت

4.
سالمتیدرسبرنامهمحتوايتیوضعبررسی 

متخصصاندگاهیدازششمهیپایبدنتیتربو
معلمانو

دکتر مسلم پرتو
علوم یالمللینکنفرانس بینولا

ومطالعات یو روانشناسیتیترب
، یرانایاجتماع

قم
1395

خرداد 25

5.
هاي بررسی کارآمدي برنامه آموزش مهارت

دکتر مسلم پرتوآموزانزندگی در بهبود سالمت روانی دانش
علوم یالمللینکنفرانس بینولا

ومطالعات یو روانشناسیتیترب
یرانایاجتماع

قم
1395

خرداد 25



١٠

نهاد نام کنفرانسمولف (مولفین)عنوان مقالهردیف
برگزارکننده

تاریخ 
برگزاري

6.
بررسی ارزش شناسی دیدگاه امام خمینی و 

استخراج داللت هاي تربیتی آن در نظام 
رسمی و عمومی  

7.
هاي شخصیتی در مردان شاغل مقایسه ویژگی
و زنان خانه دار

–زهرا شعبانی 
معصومه لطفی 

هاي نوین همایش  بین المللی پژوهش
در حوزه علوم تربیتی روانشاسی و 

مطالعات اجتماعی ایران 

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی 
حکمت مرتضوي 

6/4/95

8.
ورزي و خودکارآمدي در هاي عشقمقایسه سبک

دارمردان شاغل و زنان خانه
–زهرا شعبانی 

معصومه لطفی

نوین در بین المللی پژوهش هاي 
حوزه علوم تربیتی روانشاسی و 

مطالعات اجتماعی ایران

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی 
حکمت مرتضوي

6/4/95

9.
هاي شخصیتی و رضایت مقایسه ویژگی- 

زناشویی در زنان شاغل و غیرشاغل
–زهرا شعبانی 

معصومه لطفی

همایش بین المللی پژوهش هاي 
نوین در حوزه علوم تربیتی 

روانشاسی و مطالعات اجتماعی 
ایران

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی 
حکمت مرتضوي

6/4/95

10.
هاي شخصیتی، خودکارآمدي مقایسه ویژگی

و رضایت زناشویی در مردان وزنان شاغل
–زهرا شعبانی 

معصومه لطفی

هاي همایش بین المللی پژوهش
نوین در حوزه علوم تربیتی 

اجتماعی روانشاسی و مطالعات 
ایران

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی 
حکمت مرتضوي

6/4/95

مورد)5(تالیف/ ترجمه-علمی و کارشناسان پژوهشکدهتوسط اعضاء هیات -. کتابهاي چاپ شده (یا در دست چاپ)8

مولفعنوان کتابردیف
مترجم (درصورتی 
که کتاب ترجمه 

باشد)
ناشر

سال نشر 
(براي 

کتابهاي چاپ 
شده)

شماره و تاریخ گواهی 
نشر (براي کتابهاي 

پذیرفته شده براي چاپ)

1
ارزیابی نظام آموزش عمومی کشور از 

منظر اندیشه توسعه پایدار
عبداهللا دکتر 

انصاري
نورعلم

الف- 930
15 -5 -1395

رفتارشناسی ایرانیان2
دکتر 

کیومرث 
فالحی

چاپ ششم1395مهکامه

3
آموختم که در ارتباط چگونه «ترجمه مقاله 

نشریه الکترونیکی منیره رضایی»با نوشتن نظرات خود حساس باشم
سازمان پژوهش

4
سنجش ومبانی نظري فراشناخت 

کاربردهاي آن
دکتر فرهاد 

کریمی
در دست 
ویرایش

5
مدخل دانشنامه پژوهش کیفی2ترجمه 

The Sage Encyclopedia of
Qualitative Research Methods

شمسی نامی

6
مدخل دانشنامه پژوهش کیفی4ترجمه 

Sage Encyclopedia of
Qualitative Research Methods

منیره رضایی



١١

مولفعنوان کتابردیف
مترجم (درصورتی 
که کتاب ترجمه 

باشد)
ناشر

سال نشر 
(براي 

کتابهاي چاپ 
شده)

شماره و تاریخ گواهی 
نشر (براي کتابهاي 

پذیرفته شده براي چاپ)

7
کیفیمدخل دانشنامه پژوهش 4ترجمه 

Sage Encyclopedia of
Qualitative Research Methods

دکتر صمدي

8
کیفیمدخل دانشنامه پژوهش3ترجمه 

Sage Encyclopedia of
Qualitative Research Methods

دکتر فرهاد 
کریمی 

مورد7به سفارش مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه و سازمان پژوهش- هاي تحلیلی تهیه شده گزارش-9
تایید کنندهسفارش دهندهتاریخ تهیهکنندهتهیه عنوان گزارش تحلیلیردیف

یون منابع بنا به نیازکمیس–رییس پژوهشکده مردادماهمنیره رضاییمعلم–شاخص نسبت دانش آموز .1
انسانی شوراي عالی اموزش و پرورش

یون منابع بنا به نیازکمیس–س پژوهشکده رئیخردادماهمنیره رضاییشاخص زمان آموزش.2
عالی اموزش و پرورشانسانی شوراي 

بنا به نیازکمیسیون منابع –رییس پژوهشکده آذرماهمنیره رضاییشرایط و الزامات ورود به حرفه معلمی.3
انسانی شوراي عالی اموزش و پرورش

4.
تهیه شرح خدمات و چارچوب ارزشیابی کتاب 

پژوهشکدهرئیس فصل پاییزمنیره رضاییهنر پایه دهم و شرکت در جلسات مربوطه 

رئیس پژوهشگاه95شهریور فرهاد کریمیهاي تربیتی در ایرانتحلیل وضعیت پژوهش.5

در دست شمسی نامی(پایه دهم)1ارزشیابی کتاب جامعه شناسی .6
اجرا

سازمان پژوهش

ذیربطرئیس پژوهشکده95خرداد فرهاد کریمیهاي یادگیريیفراشناخت و ناتوان.7



١٢

مورد7- تخصصی و سخنرانی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده- هاي علمیبرگزاري نشست. 10

سخنران و ارائه ردیف
کننده بحث

- عنوان نشست علمی
تاریخ برگزاريمدعوینمحل برگزاريموضوع سخنرانیتخصصی

دکتر مسلم پرتو.1
در نشست ماهانه 

پژوهشگاه با ریاست 
محترم سازمان

معلمان و وضعیت سالمت 
ضرورت باز اندیشی در باره 

ها و راهکارهاي کاهش آسیب
ارتقاء سالمت آنان

- سازمان پژوهش
ساختمان 

شهرایران

مدیران و اعضاي 
هیأت علمی و 

کارشناسان
6/2/1395

هاي جلسه ارائه یافتهدکتر مسلم پرتو.2
پژوهش

هاي ارزشیابی اثربخشی طرح
آموزش پیشگیري در مدارس 

ابتدایی و متوسطه اولدوره 

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

مدیران و اعضاي 
هیأت علمی و 

کارشناسان
24/8/1395

3.1
دکتر عبداله 

انصاري

ارائه گزارش تحقیق 
بررسی اصالح "پیرامون 

الیحه پیشنهادي تأسیس 
در "مدارس غیر دولتی 

نشست تخصصی

الیحه پیشنهادي تأسیس 
مدارس غیر دولتی

پژوهشگاه
کارشناسان وزارت 

آوپ و اعضاي 
هیأت علمی

1395

ایراد سخنرانیعبداله انصاري.4
اقتصاد مقاومتی درآموزش 
و پرورش، چرا و چگونه؟ 

وزارت آموزش 
و پرورش

اعضاي بسیج 
فرهنگیان

فرمانده پایگاه بسیج 
فرهنگیان پیامبر 

/پ 1025-اعظم(ص)
14/4/1395-پ

کیومرث فالحی.5

روندوضعیتبررسی
موجودموانعوپیشرفت

بخشگذاريسرمایهجلب
گسترشبرايخصوصی

غیردولتیمدارس

پژوهشگاهغیردولتیمدارس
کارشناسان وزارت 

آوپ و اعضاي 
هیأت علمی

1395مهر 

منیره رضایی.6
زمان آموزش در 

کشورهاي عضو سازمان 
همکاري اقتصادي و توسعه 

چگونه است؟

علمی شوراي زمان آموزش
سازمان پژوهش

کارشناسان وزارت 
آوپ و سازمان 

پژوهش
1395خردادماه 

7.

دکترفرهاد  کریمی
دکتر معصومه 

صمدي 
و دکتر حسنی 

در نشست ماهانه 
پژوهشگاه با ریاست 

بحث محترم سازمان

بحث پیرامون قابلیت هاي 
مجموعه هشت جلدي  المحجه 

البیضاء فی التهذیب االحیاء 
وتصمیم گیري جهت ورود 

پژوهشی به ان 

سازمان پژوهش 
و برنامه ریزي 

آموزشی 

کارشناسان و 
اعضاء هیات علمی 

پژوهشگاه 
1395



١٣

پژوهشکدههاي آموزشی و پژوهشی توسط اعضاء هیات علمی . برگزاري کارگاه11

ردیف
عنوان کارگاه 

آموزش یا 
پژوهشی

ارائه کننده
تعداد 
ساعت

محل برگزاري
سفارش 
دهنده

تاریخ شماره 
گواهی 
صادره

تاریخ 
برگزاري

مخاطبان

1

و شوراهاي وزارت متبوع و سازمان پژوهشهاعضویت در کمیسیون-12

انجام دهندهزمان برگزاريبرگزاري/ محل سفارش دهندهعنوان فعالیتردیف
دکتر فرهاد کریمیروز یکبار15به طور مستمر و ریاست محترم سازمان پژوهششرکت در جلسات شوراي پژوهشی سازمانعضویت و 1
شرکت در کمیسیون تخصصی یک آیینعضویت و 2

نامه ارتقاء مرتبه اعصاي هیات علمی

میدکتر فرهاد کریمستمر و ماهانهبه طور ریاست محترم سازمان پژوهش

شرکت در جلسات کمیته دستگاهی عضویت و3
هاي نظریه پردازيکرسی

میدکتر فرهاد کریبه طور مستمر و ماهانهریاست محترم سازمان پژوهش

شرکت در کمیسیون آموزش عمومی قران عضویت و4
کریم

میکریدکتر فرهادبه طور مستمر و ماهانهپرورشی وزارتتمعاون

شرکت در جلسات بررسی و تصویب زیرنظام پژوهشی و 5
ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

میدکتر فرهاد کریبه طور مستمرشوراي عالی آموزش و پرورش

هاي شرکت در کارگروه پژوهشی دفتر همکاري6
هاي علمیه و آموزش و پرورشحوزه

میدکتر فرهاد کریو ماهانهبه طور مستمرمشاور وزیر و رئیس دفتر

مدیران تعلیم و تربیت شرکت در جلسات هماهنگی7
هاي بسیج فرهنگیانپایگاه

میدکتر فرهاد کریبه طور مستمر و ماهانهسازمان بسیج فرهنگیان

شرکت در جلسات کمیسیون مالی شوراي پژوهشی 8
سازمان پژوهشی

میفرهاد کریدکتر به طور مستمر و ماهانهسازمان پژوهش

9
شرکت در جلسات بررسی زیر نظام تآمین و 

تخصیص منابع مالی
شوراي عالی آموزش و 

پرورش
عبداهللا انصاري
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10
بررسی زیر نظام فضا و شرکت در جلسات 

تجهیزات
شوراي عالی آموزش و 

پرورش
عبداهللا انصاري

11
بررسی زیر نظام پژوهش و شرکت در جلسات 

ارزشیابی
عالی آموزش و شوراي 
پرورش

عبداهللا انصاري

12
بررسی زیر نظام راهبري و شرکت در جلسات 

مدیریت
شوراي عالی آموزش و 

پرورش
عبداهللا انصاري

پایش سند تحول بنیادینشرکت در جلسات 13
شوراي عالی آموزش و 

پرورش
عبداهللا انصاري

14
کمیته پژوهشی معاونت توسعه شرکت در جلسات 

مدیریت
معاونت توسعه مدیریت 
وزارت آموزش و پرورش

عبداهللا انصاري

15
واقتصادگروهپژوهشیشورايجلساتشرکت در 

انسانینیروي
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش
عبداهللا انصاري

پژوهشگاه مطالعات آموزش جلسات برنامه ششم پژوهشگاهشرکت در 16
و پرورش

منیره رضایی

17
واقتصادگروهپژوهشیشورايجلساتشرکت در 

انسانینیروي
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش
علیرضا محمدي

پژوهش آموزش عالیشورايانسانیمنابعکمیسیونجلساتشرکت در 18
و پرورش

منیره رضایی

19
تجاربانتخاببهمربوطجلساتشرکت در 

استانیبرترپژوهشی
پژوهشگاه مطالعات آموزش

و پرورش
منیره رضایی

20
معلمانانتخاببهمربوطجلساتشرکت در 

برترپژوهنده
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش
منیره رضایی

21
تجاربانتخاببهمربوطجلساتشرکت در 

استانیبرترپژوهشی
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش
منیره رضایی

پژوهشگاه مطالعات آموزش پژوهشصداينامهخبرنامهجلساتشرکت در 22
و پرورش

شمسی نامی، منیره 
رضایی، علیرضا 

محمدي

وتوسعهمعاونتپژوهشیکمیتهجلساتشرکت در 23
وزارتپشتیبانی

شمسی نامیمعاونت توسعه مدیریت

24
آموزشمعاونتپژوهشیکمیتهجلسات
متوسطه

متوسطهآموزشمعاونت
شمسی نامی

شمسی نامیفرهنگیاندانشگاهفرهنگیاندانشگاهشورايجلسات25
شمسی نامیفرهنگیاندانشگاهفرهنگیاندانشگاهنشرشورايجلسات26

27
دانشگاهفناوريوپژوهششورايجلسات

فرهنگیان
فرهنگیاندانشگاه

شمسی نامی

28
فکورمعلممجلهتحریریههیاتجلسات
فرهنگیاندانشگاه

فرهنگیاندانشگاه
شمسی نامی

29
نیرويواقتصادگروهپژوهشیشورايجلسات

انسانی
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

و پرورش
شمسی نامی
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پژوهشگاه مطالعات آموزش مطالعاتپژوهشگاهنشرشورايجلسات30
و پرورش

شمسی نامی

شورايواستانیهايکمیتهسازيفعالکارگروهجلسات31
تحقیقات

پژوهشگاه مطالعات آموزش 
شمسی نامیو پرورش

32
کمیته اشاعه و کاربست یافته هاي جلسات 
پژوهشی

پژوهشگاه مطالعات آموزش 
و پرورش

شمسی نامی

33
کمیته انتخاب تجارب پژوهشی برتر جلسات 
استان ها

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش

شمسی نامی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و معلمان پژوهنده برترکمیته انتخاب جلسات 34
پرورش

شمسی نامی

کیومرث فالحیسازمان نهضت سوادآموزيکمیته پژوهشی سازمان نهضت سوادآموزي35

36
نیرويواقتصادگروهپژوهشیشورايجلسات

انسانی
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

پرورش
کیومرث فالحی

انتخاب "در جلسات مسوول کارگروه و شرکت37
–ساعت200"پژوهشگر برتر 

ایرج خوش خلق

38

نظارت "عضو کارگروه وراهبري  جلسه کارگروه 
"بر حسن اجراي مصوبه ها ي شوراي عالی 

ساعت200

ایرج خوش خلق

39

- 1هاي پژوهشیهاي کارگروهشرکت در نشست
سازمان استعدادهاي -2معاونت آموزش ابتدایی

ساعت30دفتر وزارتی-3ودرخشان

ایرج خوش خلق

40
شرکت در جلسات تدوین آیین نامه ارزشیابی  

ساعت20ارزشیابی دوره متوسطه  اول 
ایرج خوش خلق

41
شرکت در کمیسیون ستاد اقامه نماز در وزارت 

آموزش و پرورش  
خانم دکتر صمدي

42

پرورش شرکت در جلسات شوراي عالی آموزش و 
پیرامون چگونگی عملیاتی نمودن  سازه هاي اساسی 

سند تحول بنیادین وزارت آموزش و پرورش

دکتر فرهاد کریمی، دکتر 
دکتر رضایی، صمدي، 

دکتر نامی

43
شرکت در جلسات تحول علوم انسانی کمیسیون 

علوم تربیتی 
خانم دکتر شعبانی

44

پروپوزال براي 10هماهنگی اقدامات براي تهیه 
شوراي عتف به سفارش دفتر وزارتی با دستور 
ریاست پژوهشگاه توسط اعضاي هیات علمی 

ساعت400پژوهشکده تعلیم و تربیت  

ایرج خوش خلق

45
ارزشیابی طرح هاي ارسالی از سازمان پژوهش و نظر 

ساعت 50خواهی درباره آنها 
ایرج خوش خلق
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46

مشاور و هدایت پیشنهاده هاي پژوهشی و ارزشیابی 
مرتبط با نظارت بر مصوبه ها ي شوراي عالی  متعلق 
به کلیه دفاتر و معاونت هاي وزارت آموزش و 

ساعت 300پرورش 

ایرج خوش خلق

47
همکاري با ماهنامه خبري صداي پژوهش هم در عضویت 

هیات تحریریه و نوشتن مقاله ویژه صداي پژوهش 
دکتر فرهاد کریمی، خانم

صمديدکتر

48

دکتردکتر فرهاد کریمی،ارزیابی طرح هاي پژوهشی هفته پژوهش 
ر صمدي،دکتر خوش خلق، دکت

نامی، انصاري، دکتر رضایی، دکتر
انم دکتر محمدي، خدکتر فالحی، 

عبد موالیی و دکتر پرتو

49

ارائه موضوعات پیشنهادي براي جمع بندي پایانی 
گردهمایی مشترك اعضاي محترم شوراي معاونان و 

مدیران کل محترم آموزش و پرورش استان ها

صمديدکترخانم

50
نقد و ارزیابی فرمت توافقنامه پژوهشی ویژه اعضاء 

هیات علمی و کارشناسان 
خانمدکتر فرهاد کریمی،

دکتر خوش ،صمديدکتر
خلق

51
طراحی سه فرم ارزشیابی  براي  هفته پژوهش 

1395سال 
صمديدکترخانم

مقاله)78(پژوهشی–فصلنامه هاي علمی مقاالت . داوري13
مالحظاتتاریخ اجراتعداد مقاالتداورعنوان فصلنامهردیف

مقاله5عبداهللا انصاريفصلنامه تعلیم و تربیت1
مقاله1عبداهللا انصاريمطالعات راهبردي بسیج2
مقاله12منیره رضایی 3
مقاله10شمسی نامیمجله تعلیم و تربیت اسالمی4
مقاله1شمسی نامیتربیتوتعلیمقصلنامه5
مقاله2شمسی نامیتربیتوتعلیمایرانیانجمنفصلنامه6
7مسلم پرتوتربیتوتعلیمقصلنامه7
5ایرج خوش خلقتربیتوتعلیمصلنامهف8
4ایرج خوش خلقو پژوهشخانوادهقصلنامه9

3ایرج خوش خلقسنجش و اندازه گیريقصلنامه10
4فرهاد کریمیتربیتوتعلیمفصلنامه11
6فرهاد کریمیفصلنامه خانواده و پژوهش12
18فرهاد کریمیاسالمیو تربیتتعلیمفصلنامه13
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مورد)24(هاي پژوهشگاهو پژوهشکدهسازمان پژوهش،ارجاعی از سوي پژوهشگاه. ارزشیابی گزارش هاي نهائی طرحهاي پژوهشی14
مالحظاتتاریخ اجراتعدادداورردیف

آذرمورد2عبداهللا انصاري1
آذرمورد2علیرضا محمدي2
آذرمورد 3شمسی نامی3
مورد3کیومرث فالحی4
مورد5مسلم پرتو5
مورد5ایرج خوش خلق6
95از فروردین تا دي مورد4فرهاد کریمی 7

و شوراي عالی آموزش و پرورشپژوهشکده پژوهشیهاي برگزاري نشست دو جانبه گروه -15

نتیجه جلسهتاریخشرکت کنندگاننشستعنوان ردیف

1
چگونگی تدوین پیشنهاده پژوهشی پیرامون 
ارزشیابی از طرح تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه 

نماز در مراکز آموزشی

اعضاء گروه پژوهشی تعلیم و تربیت 
اسالمی و کارشناسان  ارزشیابی 
شوراي عالی آموزش و پرورش

مشخص نمودن خطوط ارزشیابی 29/2/1395
از طرح تقویت و تعمیق فرهنگ 

اقامه نماز در مراکز آموزشی

ارجاعی از سوي پژوهشگاهداوري پیشنهاده هاي پژوهشی-16
نتیجه داوريعنوان پیشنهادهردیف

پیشنهاد اصالحات ارزشیابی نحوه راه اندازي مدارس قرآنی 1

اصالحاتسازوکار الگوي تخصیص منابع مالی 2

ردکشور2و 1امین در دوره متوسطه طرحارزشیابی اثربخشی3

پیشنهاد اصالحات"تقویت و تعمیق فرهنگ اقامه نماز در مراکز آموزشی و تربیتی"ارزشیابی طرح جامع 4

پیشنهاد اصالحاتاثر بخشی طرح کیفیت بخشی روز پنجشنبه هاارزشیابی5

پیشنهاد اصالحاتارزیابی پیش نویس راهکار توسعه آموزش در جهان اسالم6



١٨

1395.فهرست برجستگیها و دستاوردهاي مهم اعضائ پژوهشکده در سال71

مالحظاتتایید کنندهتاریخ همکار ذینفعبرجستگیعنوان ردیف

هیات ممیزه دانشگاه شهید رجایی1395مهر دکتر عبداهللا انصاريارتقاء به مرتبه دانشیاري1

هیات ممیزه دانشگاه شهید رجایی95آذر دکتر کیومرث فالحیارتقاء به مرتبه دانشیاري2

پژوهشی–همکاري با سایر مراکز علمی -18
کنندهاجرا مرکز علمی ذیربطعنوان فعالیتردیف
هاي پژوهشی جهت تهیه و تدوین عنوان اولویت.1

هاي علمیهحوزه4و سطح 3ارائه به طالب سطح 
هاي علمیه و دفتر همکاري حوزه

آموزش و پرورش
دکتر فرهاد کریمی و دکتر معصومه

صمدي

هاي علمیه و دفتر همکاري حوزههاي پژوهشی مذکورشرح عنوان اولویتتهیه و تدوین .2
پرورشآموزش و

دکتر فرهاد کریمی و دکتر معصومه
صمدي

هاي مشترك جهت تدوین برنامه به برگزاري نشست.3
شناسیمنظور نحوه مواجهه کتب درسی با دانش روان

شوراي هماهنگی علمی سازمان 
پژوهش

شوراي مدیران پژوهشکده

نیاز پژوهشگاههاي مورد ها و دستورالعملنامهتهیه و تدوین پیش نویس آیین-19
زمان اجراسفارش دهنده تهیه کنندهعنوانردیف
ن نامه حمایت از تهیه پیش نویس آیی1

4و 3هاي طالب سطح اجراي پایان نامه
هاي علمیه سراسرکشورحوزه

دفتر همکاري دکتر فرهاد کریمی
هاي علمیه و حوزه

آموزش و پرورش

95تابستان 

تهیه پیش نویس دستورالعمل نحوه اجراي 2
ساعتگیري از هطرحهاي پژوهشی با بهر

موظف اعضاء هیات علمی پژوهشگاه

ریاست محترم دکتر فرهاد کریمی
پژوهشگاه

95آذر

تهیه پیش نویس آیین نامه حمایت از پایان 3
هاي دانشجویی توسط پژوهشگاه و نامه

سازمان پژوهش

شوراي پژوهشی دکتر فرهاد کریمی
سازمان پژوهش

95تابستان 
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ارائه پیشنهاد، اظهارنظر و دیدگاه کارشناسی-20
مرجع هدف ارائه دهندهعنوان فعالیتردیف
ارائه پیشنهاد درباره فرایندها و سازوکارهاي نرم 1

فعالیتهاي پژوهشی)Standardization(سازي 
پژوهشگاه

شوراي مدیران پژوهشکده تعلیم و 
دکتر فرهاد کریمیو تربیت 

ریاست محترم 
پژوهشگاه

ارائه پیشنهاد درباره درخصوص روشهاي اصالح 2
ریزي و مدیریت پژوهشی پژوهشگاهفرایند برنامه

ریاست محترم دکتر فرهاد کریمی
پژوهشگاه

سایر موارد-21

اجرا کننده عنوان فعالیت ردیف
منیره رضایی هاي  مربوط به تجارب پژوهشی برتر استانیداوري گزارش 1
منیره رضایی هاي معلمان پژوهنده داوري گزارش 2
شمسی نامی به سوي آموزش "، بیانیه اینچئون 2030ارزیابی گزارش  آموزش 

با کیفیت فراگیر و یکسان نگر و یادگیري مادام العمر براي همه
3

شمسی نامی براي برنامه درسی در آموزش و SAGEارزیابی کتاب انگلیسی راهنماي 
پرورش براي شوراي نشر پژوهشگاه

4

شمسی نامی گزارش تجربه پژوهشی استان ها15ارزیابی  5
شمسی نامی گزارش اقدام پژوهی برتر استان ها 10ارزیابی  6

نامیشمسی علمی،ایدهنقدوعرضهترویجیکرسینشستدربرگزاريمشارکت
کرسیناقدعنوانبههاچارچوبوبنیادها: پژوهندهمعلمرویکرد

7

دکتر فرهاد کریمی تهیه گزارش عملکرد پژوهشگاه در رابطه با سند تحول بنیادین 
آموزش و پرورش

8

دکتر فرهاد کریمی سال اخیر5تهیه گزارش دستاوردهاي پژوهشگاه در  9


