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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  وزارت آموزش و پرورش 
  ريزي آموزشي و برنامهسازمان پژوهش 

  مطالعات آموزش و پرورش پژوهشگاه

  پژوهشكده تعليم و تربيت 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   1395گزارش عملكرد سال 

 پژوهشكده تعليم و تربيت

  

  1395 تا اسفند  ديتاريخ تهيه : 
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يتپژوهشكده تعليم و تربخالصه گزارش عملكرد   

 رديف عنوان فعاليت ها و اقدامات   تعداد و فراواني
مصوب (  95در سال  طرحهاي پژوهشي پايان يافته 4

1 )پژوهشگاه

مصوب ساير مراجع (95در سال  هاي پژوهشي پايان يافتهطرح  2
2  عالي آموزش و پرورششوراي، وزارت آموزش و پرورش

در موضوع تدوين  -مورد 4
پيش نويس اليحه حقوق 

به سفارش دفتر وزارتي  -معلمان
آموزش و پرورش وسازمان 

  پژوهش

هاي پژوهشي مروري(مطالعات فوري) طرحتهيه گزارش 
3  1395پايان يافته در سال 

4 95در سال طرحهاي پژوهشي مصوب و در دست اجرا  10

10 
هاي پژوهشي تهيه شده توسط اعضاي هيات علمي طرح

جهت بررسي  پژوهشگاهكارشناسان پژوهشكده و ارسال شده به و
 )96(مربوط به برنامه سال و تصويب

5

8  
به -پژوهشكده همكارانهاي تحليلي تهيه شده توسط گزارش

سفارش مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه و سازمان 
  پژوهش

6

چاپ شده و  95شماره درسال  2
  دو شماره در دست چاپ است

د، آماده سازي و چاپ مقاالت علمي پژوهشي در قالب تولي
تخصصي (مطالعات كاربردي تعليم و تربيت  -نشريه علمي 2

  مطالعات كاربردي علوم تربيتي)  -اسالمي

7

نظارت اعضاء هيأت علمي پژوهشكده بر طرحهاي پژوهشي مصوب  6
8 پژوهشگاه 

و علمي  پژوهشي - هاي علميدر فصلنامه مقاالت علمي چاپ شده 41
9 ترويجي

مقاالت علمي چاپ شده درمجموعه مقاالت يا مجموعه چكيده 12
10 هاي علمي معتبر(داخلي و خارج از كشور)هاي كنفرانس

5  
 توسط اعضاء هيات  - كتابهاي چاپ شده (يا در دست چاپ)

11  تاليف/ ترجمه - علمي و كارشناسان پژوهشكده

11  
به - پژوهشكده همكارانهاي تحليلي تهيه شده توسط گزارش

سفارش مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه و سازمان 
  پژوهش

12

13  
و نشست ارائه سخنراني  ،تخصصي -هاي علميبرگزاري نشست

13  توسط اعضاء هيات علمي پژوهشكدههاي پژوهشي يافته

1  
هاي آموزشي و پژوهشي توسط اعضاء هيات برگزاري كارگاه
14  علمي پژوهشكده
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  مورد 62
ها و شوراهاي وزارت متبوع، سازمان عضويت دركميسيون

15  پژوهش و پژوهشگاه و شركت در جلسات و انجام امور محوله

  مقاله 86
پژوهشگاه و ساير  پژوهشي –داوري مقاالت  فصلنامه هاي علمي 

16  مرجع

  مورد 24
يافته) هاي پژوهشي(پايانهاي نهائي طرحارزشيابي گزارش

پژوهشگاه، سازمان پژوهش و ارجاعي از سوي 
  هاي پژوهشگاهپژوهشكده

17

  مورد 2
برگزاري نشست دو جانبه گروه هاي پژوهشي پژوهشكده  

  و مراجع ذيربط
18

هاي پژوهش(پروپوزال) ارجاعي از سوي داوري پيشنهاده  پيشنهاده 75داوري 
هاي پژوهشگاه و سازمان پژوهشي و كميته پژوهش معاونت

  آموزش و پرورشحوزه ستادي وزارت 

19

برجستگيها و دستاوردهاي مهم اعضائ پژوهشكده در   مورد 3
20  1395سال

ارائه پيشنهاد، اظهار نظر و ديدگاه كارشناسي درباره موارد   3
21  از سوي وزارت آموزش و پرورش ارجاعي

22  پژوهشي –همكاري با ساير مراكز علمي   4

هاي مورد دستورالعملها و نامهتهيه و تدوين پيش نويس آيين  3
23  نياز پژوهشگاه

24  ساير موارد  16

رسمي تمام وقت  هيات علمي محترم  تعداد اعضاي  نفر  8
  پژوهشكده

- 
 -  پژوهشكدهرسمي تمام وقت  محترم  تعداد كارشناسان  نفر 2
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  مورد 4-95در سال  طرحهاي پژوهشي پايان يافته-1

تاريخ اتمام  دهنده سفارش ناظر مجري عنوان پژوهشرديف

1.
هاي آموزش پيشگيري ارزشيابي اثربخشي طرح

  در مدارس
 دكتر مسلم پرتو

دكتر حميد 
 پورشريفي

ستاد مبارزه با مواد 
معاونت -مخدر

تربيت بدني و 
سالمت وزارت 

  متبوع 

1395 

2.
اي هاي اخالق حرفهطراحي و اعتبارسنجي مقوله

معلمين تربيت رسمي عمومي براساس تجارب 
 جهاني و اسناد تحولي

 شعبانيزهرا  دكتر 
محمد  دكتر

 حسني 
 30/5/1395  پژوهشگاه

3.
بررسي ميزان عمل به هنجارهاي اسالمي دردانش 
 سيد صادق نبوي  )آموزان دوره متوسطه رشته علوم انساني شهر تهران

معصومه  دكتر
 صمدي 

 30/9/1395  پژوهشگاه

4.

و ارائه  روند پيشرفت و موانع موجود وضعيتررسي ب
جلب سرمايه گذاري بخش  اصالح وراهكارهاي 
 گسترش مدارس غير دولتي در ايرانبراي  خصوصي

دكتر كيومرث 
 فالحي

دكتر نعمت 
 اهللا متين

 1395مهر   پژوهشگاه

  
 

  مصوب ساير مراجع وزارت آموزش و پرورش -95در سال  طرحهاي پژوهشي پايان يافته -2

تاريخ اتمام  سفارش دهنده ناظر مجري عنوان پژوهشرديف

1.
سند  -تدوين برنامه زير نظام پژوهش و ارزشيابي

و تصويب آن  تحول بنيادين آموزش و پرورش 
 شوراي عالي آموزش و پرورشصحن در 

دكتر مجيد قدمي، 
 دكتر فرهاد كريمي

دكتر عليرضا 
 عصاره

مقام عالي وزارت 
–  
عالي شوراي

  آموزش و پرورش

1395شهريور

2.
برنامه زيرنظام تأمين وتخصيص منابع تدوين 

-سند تحول بنيادين آموزش و پرورش -مالي
 سفارش شوراي عالي اموزش و پرورش

دكترعبداله انصاري
استاد  

عبدالحسين 
 نفيسي

مقام عالي وزارت 
عالي شوراي

  آموزش و پرورش
 95شهريور 
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  مورد4-هاي پژوهشي مروري سريع (مطالعات فوري) طرح تهيه گزارش-3
  

 سفارش دهنده  مجري  عنوان پژوهش رديف
وزارت آموزش و  -دفتر وزارتي

 پرورش

 دكتر عبداله انصاري مقايسه نظام پرداخت حقوق معلمان با ساير كارمندان 
 دولت در نظام هماهنگ پرداخت حقوق در ايران

1

وزارت آموزش و  -دفتر وزارتي
 پرورش

 دكتر كيومرث فالحي جايگاه و منزلت معلمان ايران بررسي تطبيقي شان، 
 در مقايسه با برخي كشورها

2

وزارت آموزش و  -دفتر وزارتي
 پرورش

 دكتر عليرضا محمدي بررسي نظام جبران خدمات معلمان ايران در مقايسه 
 با برخي كشورها

3

وزارت آموزش و  -دفتر وزارتي
 پرورش

 دكتر منيره رضايي در مقايسه با بررسي فرايند رتبه بندي معلمان ايران 
 برخي كشورها

4

 

 

  

  مورد 10-. طرحهاي پژوهشي مصوب و در دست اجرا 3
 

 مالحظات گروه پژوهشي ناظر مجري عنوان پژوهشرديف

  تدوين سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قران كريم  .1
فرهاد دكتر 

  كريمي 
معصومه  دكتر

      صمدي

دكتر فرهاد   هاي يادگيرييآماده سازي ابزارهاي تشخيص ناتوان  .2
      مژگان فرهبد  كريمي

3.  
و ارزشيابي راهبردها، سياستها و اقدامات معطوف  تبيين، تدوين

 به پياده سازي انديشه اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش
عبداله دكتر

 انصاري
 سردار جاللي

اقتصاد آموزش 
 و پرورش

در مرحله عقد 
 قرارداد

4.  
 و موسسات هاي فعاليت ارزشيابي و موجود وضعيت بررسي

  آزاد هاي آموزشگاه
 دكتر بدريانشمسي ناميدكتر

اقتصاد آموزش 
  و پرورش

5.  
 پيشرفت بر معلمان خدمات جبران موجود نظام تأثير بررسي

  آموزاندانش تحصيلي
عليرضا دكتر

  محمدي
 مهندس نفيسي

اقتصاد آموزش 
  و پرورش

6.  
بنيادين  اي معلمان متناسب با سند تحولهاي حرفهتعيين شايستگي

  هاآموزش و پرورش و مباني نظري آ ن و اعتباربخشي شايستگي
منيره دكتر

  رضايي
 دكتر موسي پور

اقتصاد آموزش 
  و پرورش

7.  
اجتماعي موثر بر حفظ و  -هاي روانيعوامل و شايستگيتعيين 

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

تربيت  سالمت و
  بدني

ايرج خوش دكتر  ارزشيابي كارايي و اثربخشي برنامه پايه ششم ابتدايي  .8
 خلق

دكتر حسن پاشا 
 شريفي

سالمت و تربيت 
  بدني

9.  
بررسي و شناسايي آسيب هاي تربيت اسالمي بر اساس نظريه 

 داده بنياد
معصومه دكتر

 صمدي
عليرضا دكتر

 صادق زاده 
تعليم و تربيت 

  اسالمي 

10.  
مروري پژوهش هاي انجام شده در حوزه تقويت و بررسي 

  تعميق  اقامه نماز در  مراكز آموزشي
 طالبان دكترآتيه عبد مواليي 

تعليم و تربيت 
  اسالمي
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  مورد 10-هاي پژوهشي تهيه شده و ارسال شده به مرجع ذيربط جهت بررسي و تصويب.طرح4
 

 پژوهشيگروه  تهيه كننده عنوان طرح پژوهشيرديف
مرجع تصويب در 

 ارجاع به پژوهشكده

 اساس بر آموزشي عدالت كيفي و كمي ابعاد بررسي  1
  بنيادين تحول سند نظري مباني در الگوي مطرح

عليرضا 
  محمدي

  پژوهشگاه   

اي معلمان تعيين استانداردهاي عملكرد حرفه  2
  و اعتباربخشي آنها

  پژوهشكده شوراي     منيره رضايي

ارزشيابي مدل ارتقاء فضائل اخالقي طراحي و   3
  پژوهشكدهشوراي      شمسي نامي  مدرسه با تاكيد بر رويكرد اجتماع منطقي

اسالمي و  –تبيين مفهومي سبك زندگي ايراني  4
  برنامه درسي  استخراج داللت هاي تربيتي آن در

معصومه 
  صمدي 

تعليم و تربيت 
  پژوهشكدهشوراي    اسالمي

سنجش و ارائه چالش هاي پيش روي   5
  راهبردهاي كارآمد

تعليم و تربيت  زهرا شعباني 
  شوراي گروه   اسالمي

  بررسي وضعيت ارزشي دانش پژوهان جوان   6
آتيه عبد 
  مواليي

تعليم و تربيت 
  پژوهشكده شوراي   اسالمي

جه البيضاء في التهذيب هبازخواني الم  7
  هاي تربيتي جهت استخراج داللتء االحيا

تربيت تعليم و   
  رياست محترم پژوهشگاه   اسالمي

ارزشيابي كيفيت بخشي فعاليت هاي   8
  جشنبه پن هايدر روزمدارس پرورشي 

ايرج خوش 
  خلق

سالمت و تربيت 
  بدني

  
به پژوهشگاه جهت عقد 

  قرارداد

9  
ارزشيابي آيين نامه مدارس قرآني 

  آموزش و پرورش مصوب شوراي عالي
ايرج خوش 

  خلق
سالمت و تربيت 

  بدني
  پژوهشكده شوراي  

10  
بررسي وضعيت كنوني منزلت اجتماعي 

هاي علوم انساني و ارائه معلمان رشته
  راهكارهاي بهينه ارتقاي شان آنان 

دكتر 
كيومرث 
  فالحي

اقتصاد آموزش و 
  پرورش

  پژوهشكده شوراي  
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  توليد و آماده سازي و چاپ نشريات علمي، تخصصي-5

 

گروه پژوهشي 
 ذيربط

تعداد شماره آماده 
 شده براي چاپ

تعداد چاپ شده 
 95در سال 

 شرح مختصر اقدامات انجام شده  عنوان نشريه  رديف

تعليم و تربيت 
 اسالمي

 شماره 2  شماره 2 مقاله و  65بررسي تشخيصي -مقاله 65دريافت 
مجموعا  -مقاله 60اجراي فرايند داوري در مورد 

 هاي  از ميان مقاله 24و پذيرش -مورد داوري 180
 هبررسي شد

مطالعات 
تعليم بردي ركا
 تربيت اسالميو 

1

شماره  3مقاله براي چاپ در  24ويرايش و آماده سازي
چاپ شده و يك  95دو شماره در سال —نشريه

  شماره ديگر در دست انتشار مي باشد
اله از مق 12پذيرش و  1395مقاله در سال  22بررسي   شماره 1  شماره 1  دفتر پژوهشكده

    مقاله بررسي شده  22ميان 
مطالعات 

كاربردي در علوم 
  تربيتي

2

  مقاله براي چاپ در نشريه 7ويرايش و آماده سازي
  
  
  

  مورد 6-. نظارت اعضاء هيأت علمي پژوهشكده بر طرحهاي پژوهشي مصوب پژوهشگاه 6
  

 اتمامتاريخ  سفارش دهنده پژوهش مجري عنوان طرح ناظررديف

١.  
عبداله دكتر 

 انصاري
آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي تقويت "

 "شوراهاي مدارس
 پايان يافته پژوهشگاه مطالعات مرتضي سميعي

٢.  
شمسي دكتر 

  نامي 

ر نظام تدوين اصول راهنماي برنامه درسي تربيت اخالقي د
ستان و تربيت رسمي و عمومي ايران با تاكيد بر دوره دب

 متناسب با اسناد باال دستي
 در دست اجرا پژوهشگاه مطالعات محمد حسني

٣.  
فرهاد دكتر 

  كريمي
 راهنمايي در مدارس ه و بررسي مسايل و مشكالت مشاور

 متوسطه 
  پايان يافته  پژوهشگاه مطالعات  محمد مخاطب

۴.  
دكتر مسلم 

 پرتو

راهنماي طراحي فعاليت هاي يادگيري   چارچوب تدوين
درس زبان انگليسي دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر 
اساس اسناد باالدستي ، مباني نظري حوزه آموزش زبان 

 انگليسي و نيازهاي يادگيري دانش آموزان

دكتر ويدا 
 رحيمي نژاد

پژوهشگاه مطالعات 
 آموزش و پرورش

در دست 
 اجرا

۵.  
معصومه دكتر 

 صمدي 
بررسي ميزان عمل به هنجارهاي اسالمي دردانش آموزان 

 دوره متوسطه رشته علوم انساني شهر تهران
آقاي سيد 
 صادق نبوي

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

30/9/1395 

۶.  
دكتر مسلم 

 پرتو

راهنماي طراحي فعاليت هاي يادگيري   چارچوب تدوين
درس زبان انگليسي دانش آموزان دوره دوم متوسطه بر 
اساس اسناد باالدستي ، مباني نظري حوزه آموزش زبان 

 انگليسي و نيازهاي يادگيري دانش آموزان

دكتر ويدا 
 رحيمي نژاد

پژوهشگاه مطالعات 
 آموزش و پرورش

  95اسفند 
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  مورد 41-مقاالت علمي چاپ شده -7
  ترويجي منتشر شده يا پذيرفته شده براي چاپ در نشريات معتبر  - مروري، علمي -پژوهشي، علمي - مقاالت علمي

 عنوان  مقاله رديف
  مولف (مولفين)

 مقاله
 عنوان نشريه

درجه علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 شماره چاپ

 ناشر

١
مقايسه دانش فراشناختي دانش آموزان قوي و 

  مسالهضعيف در حل 
دكتر فرهاد كريمي 

  و ديگران
نشريه كاربردي علوم 

  تربيتي
   اخذ پذيرش  

٢
ساخت و اعتباريابي پرسشنامه دانش 

  هاي رياضي كالميفراشناختي حل مساله
  فصلنامه تعليم و تربيت  دكتر فرهاد كريمي

 –علمي 
  پژوهشي

   

٣

مطالعه عوامل دروني و بيروني موثر بر فزوني 
پرورش نسبت به اعتبارات مخارج آموزش و 

 اختصاص يافته

عبداله دكتر 
  انصاري

 و آموزشي مطالعات
 آموزشگاهي

 –علمي 
 پژوهشي

  / د152/50000
16/5/1395 

 

۴
پياده سازي افتصاد مقاومتي درآموزش و 

 پرورش: برنامه اقدام
عبداله دكتر 

 انصاري
فصلنامه مطالعات 
 راهبردي بسيج

 –علمي 
 پژوهشي

 سال نوزدهم
 -1395بهار

 70شماره 
 

۵
نقد و بررسي كتاب(مباني امورمالي و 

  بودجه درآموزش و پرورش)
عبداله دكتر 

 انصاري
  پژوهشنامه انتقادي

 –علمي 
  پژوهشي

2730- 
22/3/1395 

 

۶

Investigating the Effects Of 
Different Levels Of Formal 

Education on Irans Economic 
Growth  

عبداله دكتر 
 انصاري

Modern Applied 
science  

Scopus 
EBSCO 
ProQuest  

2016- NO 
10  

٧
Estimation Of income urban 
families demand for public 

Education  

عبداله  دكتر
  انصاري

پژوهشي  –فصلنامه علمي 
  مديريت شهري

 –علمي 
  پژوهشي

ل -1916  
17/5/1395  

 

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

عبداله  دكتر
 انصاري

International 
Journal Of 

Humanities And 
Cultural Studies  

ISI 
EBSCO  

2015 
december  

٩Financing Public Education in 
IRAN: An Action plan 

عبداله دكتر 
 انصاري

International 
Business 

Management  
scopus  2016   

مباني اصالح الگوي مصرف از منظر اسالم١٠
عبداله دكتر 

  انصاري
هاي كاربري پژوهش

 تعليم و تربيت اسالمي

 -علمي
 تخصصي

  پذيرش چاپ

١١
الگوي نقش تعاليم ديني در اصالح 

 مصرف
عبداله دكتر 

  انصاري
هاي كاربري پژوهش

 تعليم و تربيت اسالمي

 -علمي
 تخصصي

  پذيرش چاپ

١٢
Study of Factors Affecting 
Private Demand For Higher 

Education in Iran 

عبداله دكتر 
  انصاري

Research Journal 
Of Applied 

Sciences 
scopus پذيرش چاپ  

١٣

قيمت آموزش عمومي  مطالعه اثرافزايش
بررفاه خانواده هاي شهري به تفكيك 

 گروههاي درآمدي

عبداله دكتر 
  انصاري

پژوهشي  –فصلنامه علمي 
 خانواده و پژوهش

 –علمي 
 پژوهشي

  1-دوازدهم



٩ 
 

 عنوان  مقاله رديف
  مولف (مولفين)

 مقاله
 عنوان نشريه

درجه علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 شماره چاپ

 ناشر

١۴

مطالعه پيامدهاي افزايش قيمت كاالها و 
خدمات آموزشي بر تقاضاي خانواده ها 

  براي آموزش عمومي

عبداله دكتر 
  انصاري

پژوهشي  –فصلنامه علمي 
  خانواده و پژوهش

 –علمي 
  پژوهشي

    2-دوازدهم

١۵
 اخالقي كاركردهاي تحليل و تبيين

  معاصر دوران در دانشگاه
ييمنيره رضادكتر   راهبرد فرهنگ 

 -علمي 
  پژوهشي

    پذيرش چاپ

 مدرسه مديريت  منيره رضايي دكتر  معلمان در نگاه مديران١۶
 تحليل آموزشي،

   1 شماره 95 پاييز  رساني اطالع و

١٧School-Based Policies in Iran   شمسي ناميدكتر  Modern Applied 
Science 

  Aug 2016  

١٨
Researcher Teacher Program: 

achievements and 
shortcomings 

شمسي نامي، دكتر 
  نعمت اله متين

International 
Education Studies 

ISI 
EBSCO 

Jan 2017 
گواهي پذيرش 

  براي چاپ 
 

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

to improve School resources 

شمسي نامي، دكتر 
  نعمت اله متين

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 

دكتر كيومرث 
  فالحي

  حامد اسماعيلي راد
TENDENZEN ISI   95مرداد   

٢١

Studying the relationship of 
identity-genuineness and desired 

organizational image on insurance 
companies performance (Case 

study: Iran Insurance) 

دكتر كيومرث 
 فالحي

 مهدي شجاعي شاد

Environment 
Conservation 

Journal 
 

ISI  95فروردين  

٢٢
Effect of Marketing Mix on 

Brand Equity of BMI, Tehran 
Branches  

  دكتر كيومرث فالحي
 شرافتي ناصر

International 
Journal of 

Applied Business 
and Economic 

Research  

SCOPUS 
  95فروردين   

٢٣

A study on the plan of human 
resource organization and 

management in the ministry of 
education  (Islamic Republic 

of Iran)  

  
  دكتر كيومرث فالحي

 علي 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  

 دكتر كيومرث فالحي
يندكتر نعمت اهللا مت  

Modern Applied 
Science  

  
SCOPUS  

داراي 
  Q1 رتيه

95خرداد    

٢۵

Evaluate the effectiveness of 
locallearningcentes in 
Literacy Movement 

Organization  

 دكتر كيومرث فالحي
 دكتر نعمت اهللا متين

International 
Business  

Management  

  
SCOPUS  

  
  95تير 

٢۶

بررسي رابطه ي تعلق خانوادگي، هويت 
ملي، پايبندي به ارزش ها با ميزان مهاجرت 

 آموزان المپيادي به خارج از كشوردانش 

دكتر كيومرث 
  فالحي
 

  خانواده و پژوهش
  علمي پژوهشي

ISC  
  

   95شهريور 



١٠ 
 

 عنوان  مقاله رديف
  مولف (مولفين)

 مقاله
 عنوان نشريه

درجه علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 شماره چاپ

 ناشر

٢٧

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

and  Brand Loyalty  

  فالحيدكتر كيومرث 
 محيا بخشايي

Medwell  
Journal 

International 
Business 

Management 

SCOPUS  
   95شهريور   

٢٨

Investigate the relationship 
between demographic 

characteristics and 
organizational commitment of 
the headquarters and branches 

of Bank Melli in Tehran 

  فالحيدكتر كيومرث 
   95مرداد   TENDENZEN ISI  حامد اسماعيلي راد

٢٩

Effectiveness of Investment in 
Relationship Marketing in 

Customer Appreciation at Retail 
(Shahrvand Chain Store)  

  دكتر كيومرث فالحي
 سلمان جودكي

International 
Journal of 

Applied Business 
and Economic 

Research 

SCOPUS  95خرداد   

٣٠
سالمت معنوي و نيكبختي اينجهاني با 
 توجه به نظريه تعادل امام محمد غزالي

دكتر كيومرث 
  فالحي

  

اطالعات سياسي، 
 اقتصادي

   95ارديبهشت  علمي

 بنيان هاي رشد آدمي بر مبناي سخنان امام علي (ع)٣١
معصومه دكتر 

  صمدي 
پژوهش در تعليم و 

 تربيت اسالمي 
 –علمي 

 پژوهشي
  پذيرش چاپ 

٣٢
تاثير عوامل اجتماعي شدن بر هويت 
 نوجوانان( همساالن، مدرسه و رسانه

  -دكتر صفري شالي 
 آتيه عبد مواليي 

 خانواده و پژوهش 
 –علمي 

 پژوهشي

 -سال دوازدهم 
تابستان  -2شماره 

27شماره پياپي  -94
 

٣٣

هاي دوره آمادگي بر عملكرد مقايسه آموزش
نوآموزان و ساير مراكز در پايان دوره پيش 

   -دبستاني
 زهرا شعبانيدكتر 

دوفصلنامه تعليم و 
 تربيت اسالمي 

  

 –علمي 
  پژوهشي

  پذيرش چاپ 

٣۴
هاي گيري مذهبي و سبكتبيين رابطه جهت

  زهرا شعباني دكتر   -هويت با سالمت روان دانشجويان 
مجله علوم تربيتي اسالمي 

  دانشگاه امام صادق 
 –علمي 

  پژوهشي 
  پذيرش چاپ 

٣۵

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

دكتر صمدي، 
  حجتيان

The Naturalist 
Journal  isi 2016. 

Vol15.N.1.  

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

 The Naturalist دكتر صمدي
Journal  ISI  2016. 

Vol15.N.1.   

٣٧

بررسي رابطه شيوه هاي فررزند پروري 
والدين با افسردگي دانش آموزان دختر 

 دوره متوسطه
 پژوهش و خانواده زهرا شعباني  دكتر

 –علمي 
 پژوهشي 

  پذيرش چاپ

٣٨
فر اتحليل برنامه قرآن دوره ابتـدايي بـر اسـاس 

 تربيت اسالمي قم  زهرا شعباني دكتر  93تا  1377تحقيقات انجام شده طي 
علمي 

  تخصصي 
   پذيرش چاپ



١١ 
 

 عنوان  مقاله رديف
  مولف (مولفين)

 مقاله
 عنوان نشريه

درجه علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 شماره چاپ

 ناشر

٣٩

ي بررسي موانع مشاركت معلمان در برنامه
معلمان معلم پژوهنده( نمونه موردي: 

ابتدايي منطقه يك آموزش و پرورش شهر 
  تهران)

  منيره رضايي
رهبري و مديريت 

  آموزشي

 –علمي 
پژوهشي 
  دانشگاه آزاد

   95بهار 

  صداي پژوهش  شمسي ناميدكتر  الگوي توسعه برنامه معلم پژوهنده ۴٠
ويژه نامه هفته 

 پژوهش 
 

۴١

بيني سالمت رواني بر اساس پيش
ورزي و جرأت خودكارآمدي، حل مسأله،

 آموزانمقابله با استرس در دانش
  دكتر مسلم پرتو

 - علميفصلنامه 
) پزشكي( پژوهشي

دانشگاه علوم پزشكي 
 كاشان

 –علمي 
 پژوهشي

   

  
  
  
  
  
هاي علمي معتبر(داخلي و خارج هاي كنفرانسمقاالت علمي چاپ شده درمجموعه مقاالت يا مجموعه چكيده -8

  مورد 21- از كشور)

 نام كنفرانس مولف (مولفين) عنوان مقالهرديف
نهاد 

 برگزاركننده
تاريخ 
 برگزاري

1.
واكاوي نحوه انعكاس آسيب هاي الگوهاي مصرف و 

 توليد در نظام آموزش عمومي كشور
چهارمين همايش آموزش و  عبداهللا انصاري

 پژوهش علم اقتصاد در ايران
دانشگاه عالمه 

 طباطبائي
  

2.
ارزيابي نقش و  ملياقتصاد فرهنگ و توسعه 

جايگاه نظام آموزش عمومي از منظر انديشه 
 توسعه پايدار

 اقتصاد فرهنگ و توسعه ملي عبداهللا انصاري
دانشگاه عالمه 

  طباطبائي

3.
آموزش مداوم و فرهيختگي از نگاه فلسفه 

 تحليلي پيترز
 شمسي نامي

هشتمين همايش انجمن فلسفه 
 تعليم و تربيت، آموزش مداوم

فلسفه تعليم انجمن 
  و تربيت

4.
 يدرس برنامه محتواي تيوضعبررسي 
 دگاهيد از ششم هيپا يبدن تيترب و سالمت

  معلمان و متخصصان
  دكتر مسلم پرتو

علوم  يالملل ينكنفرانس ب ينولا
ومطالعات  يو روانشناس يتيترب

  ، يرانا ياجتماع
  قم

1395  
  خرداد  25

  

5.
هاي بررسي كارآمدي برنامه آموزش مهارت
 زندگي در بهبود سالمت رواني دانش

   آموزان
  دكتر مسلم پرتو

علوم  يالملل ينكنفرانس ب ينولا
ومطالعات  يو روانشناس يتيترب

  يرانا ياجتماع
  قم

1395  
  خرداد  25

  



١٢ 
 

 نام كنفرانس مولف (مولفين) عنوان مقالهرديف
نهاد 

 برگزاركننده
تاريخ 
 برگزاري

6.
هاي شخصيتي در مردان شاغل مقايسه ويژگي
 و زنان خانه دار

  –زهرا شعباني 
 معصومه لطفي 

هاي نوين همايش  بين المللي پژوهش
در حوزه علوم تربيتي روانشاسي و 

 مطالعات اجتماعي ايران 

مركز مطالعات و 
تحقيقات اسالمي 
حكمت مرتضوي 

6/4/95 

7.
ورزي و خودكارآمدي هاي عشقمقايسه سبك

 داردر مردان شاغل و زنان خانه
  –زهرا شعباني 
 معصومه لطفي

نوين در بين المللي پژوهش هاي 
حوزه علوم تربيتي روانشاسي و 

 مطالعات اجتماعي ايران

مركز مطالعات و 
تحقيقات اسالمي 
 حكمت مرتضوي

6/4/95 

8.
هاي شخصيتي و رضايت مقايسه ويژگي-

  زناشويي در زنان شاغل و غيرشاغل
  –زهرا شعباني 
 معصومه لطفي

همايش بين المللي پژوهش هاي 
نوين در حوزه علوم تربيتي 

روانشاسي و مطالعات اجتماعي 
 ايران

مركز مطالعات و 
تحقيقات اسالمي 
 حكمت مرتضوي

6/4/95 

9.
هاي شخصيتي، خودكارآمدي مقايسه ويژگي

  و رضايت زناشويي در مردان وزنان شاغل
  –زهرا شعباني 
 معصومه لطفي

هاي همايش بين المللي پژوهش
نوين در حوزه علوم تربيتي 

اجتماعي روانشاسي و مطالعات 
 ايران

مركز مطالعات و 
تحقيقات اسالمي 
 حكمت مرتضوي

6/4/95 

10.
بررسي ديدگاه ارزش شناسي حضرت امام 

اهداف و  درخميني (ره ) و داللت هاي آن 
  اصول تعليم و تربيت

  معصومه صمدي 
اولين همايش ملي پژوهش هاي 
نوين در حوزه علوم انساني و 

  مطالعات اجتماعي ايران
و  مركز مطالعات

  14/12/1394  تحقيقات اسالمي

11.
جايگاه آموزش و يادگيري مداوم  در پست 

  مدرنيسم 
هشتمين همايش انجمن فلسفه   معصومه صمدي 

  4/12/1395  دانشگاه اهواز   تعليم و تربيت 

12.
 اقدامات و سياستها سنجي اعتبار و تدوين

 و سازي گفتمان براي پرورش و آموزش
   -كشور در مقاومتي اقتصاد انديشه ترويج

  انصاري عبداهللا
 اقتصاد و مديريت كنفرانس
  1395 بهمن 28 -جهاني

 و علم دانشگاه
  فرهنگ

  

  
  
تاليف/  -علمي و كارشناسان پژوهشكده توسط اعضاء هيات   -. كتابهاي چاپ شده (يا در دست چاپ) 9

  مورد) 5(ترجمه

 مولف عنوان كتاب رديف
مترجم (درصورتي 
كه كتاب ترجمه 

 باشد)
 ناشر

سال نشر 
(براي 

كتابهاي چاپ 
 شده)

شماره و تاريخ گواهي 
نشر (براي كتابهاي 

 پذيرفته شده براي چاپ)

1  
ارزيابي نظام آموزش عمومي كشور از 

 منظر انديشه توسعه پايدار
عبداهللا دكتر 

  نورعلم  انصاري
الف-930  

15-5-1395 

2  
 رفتارشناسي ايرانيان

دكتر 
كيومرث 
 فالحي

 ششمچاپ  1395 مهكامه 

3 
چگونه آموختم كه در ارتباط «ترجمه مقاله 

نشريه الكترونيكي   منيره رضايي    »با نوشتن نظرات خود حساس باشم
 سازمان پژوهش

   



١٣ 
 

 مولف عنوان كتاب رديف
مترجم (درصورتي 
كه كتاب ترجمه 

 باشد)
 ناشر

سال نشر 
(براي 

كتابهاي چاپ 
 شده)

شماره و تاريخ گواهي 
نشر (براي كتابهاي 

 پذيرفته شده براي چاپ)

4  

 سنجش ومباني نظري فراشناخت 
   كاربردهاي آن

دكتر فرهاد 
  كريمي

    
در دست 
   ويرايش

5 
 مدخل دانشنامه پژوهش كيفي 2ترجمه 

The Sage Encyclopedia of 
Qualitative Research Methods  

      شمسي نامي 

6  

 مدخل دانشنامه پژوهش كيفي 4ترجمه 
Sage Encyclopedia of 

Qualitative Research Methods  
     منيره رضايي  

7 

 كيفيدانشنامه پژوهش  مدخل5 ترجمه
Sage Encyclopedia of 

Qualitative Research Methods   
      دكتر صمدي  

8 

 كيفي مدخل دانشنامه پژوهش 3ترجمه 
Sage Encyclopedia of 

Qualitative Research Methods  
دكتر فرهاد   

      كريمي 

9  

  مدخل دانشنامه پژوهش كيفي 2ترجمه 

Harm   و Qualitative 

Research in  Health 
Sciences,  

      دكتر مسلم پرتو  

  
  
  
  
  

-به سفارش مسئوالن وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه و سازمان پژوهش-هاي تحليلي تهيه شده گزارش - 10
  مورد -11-

 تاييد كننده سفارش دهنده تاريخ تهيه تهيه كننده عنوان گزارش تحليلي رديف

يون منابع بنا به نيازكميس–رييس پژوهشكده  مردادماه منيره رضايي معلم –شاخص نسبت دانش آموز .1
  انساني شوراي عالي اموزش و پرورش

يون منابع بنا به نيازكميس–س پژوهشكده رئي خردادماه  منيره رضايي  شاخص زمان آموزش.2
  انساني شوراي عالي اموزش و پرورش

بنا به نيازكميسيون منابع –رييس پژوهشكده   آذرماه  منيره رضايي  شرايط و الزامات ورود به حرفه معلمي.3
  عالي اموزش و پرورشانساني شوراي 

4.
تهيه شرح خدمات و چارچوب ارزشيابي كتاب 

  رئيس پژوهشكده  فصل پاييز  منيره رضايي  هنر پايه دهم و شركت در جلسات مربوطه 



١٤ 
 

 تاييد كننده سفارش دهنده تاريخ تهيه تهيه كننده عنوان گزارش تحليلي رديف

  رئيس پژوهشگاه  95شهريور   فرهاد كريمي  هاي تربيتي در ايرانتحليل وضعيت پژوهش.5

در دست  نامي شمسي (پايه دهم) 1ارزشيابي كتاب جامعه شناسي .6
 اجرا

  سازمان پژوهش

   رئيس پژوهشكده ذيربط  95خرداد   فرهاد كريمي  هاي يادگيرييفراشناخت و ناتوان.7

   رييس گروه پژوهشي ذيربط  95پاييز   شمسي نامي  انسان تربيت يافته  .8

 رييس گروه پژوهشي ذيربط  95زمستان   شمسي نامي   مشاركت سازماني .9
 

 رييس گروه پژوهشي ذيربط  95زمستان   شمسي نامي   هدف هاي تعليم و تربيت 10
 

11

 بر ناظر هايبخش محتواي تحليل و بررسي
 نگرتحولي رويكرد با پيشگيرانه هايفعاليت
 درسي كتابهاي

دكتر مسلم 
  رييس پژوهشكده  اسفند پرتو

  
  

  مورد 13- هيات علمي پژوهشكدهتخصصي و سخنراني توسط اعضاء  -هاي علمي. برگزاري نشست11

 رديف
سخنران و ارائه 
 كننده بحث

 -عنوان نشست علمي
 تخصصي

 تاريخ برگزاري مدعوينمحل برگزاري موضوع سخنراني

 دكتر مسلم پرتو.1
در نشست ماهانه 

پژوهشگاه با رياست 
 محترم سازمان

وضعيت سالمت معلمان و 
ضرورت باز انديشي در باره 

ها و آسيبراهكارهاي كاهش 
 ارتقاء سالمت آنان

 -سازمان پژوهش
ساختمان 

 شهرايران

مديران و اعضاي 
هيأت علمي و 
 كارشناسان

6/2/1395 

هاي جلسه ارائه يافته  دكتر مسلم پرتو.2
 پژوهش

هاي ارزشيابي اثربخشي طرح
آموزش پيشگيري در مدارس 
 دوره ابتدايي و متوسطه اول

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

 و پرورش

مديران و اعضاي 
هيأت علمي و 
 كارشناسان

24/8/1395 

3.
دكتر عبداله 
 انصاري

ارائه گزارش تحقيق 
بررسي اصالح "پيرامون 

اليحه پيشنهادي تأسيس 
در  "مدارس غير دولتي 
 نشست تخصصي

اليحه پيشنهادي تأسيس 
 مدارس غير دولتي

 پژوهشگاه
كارشناسان وزارت 

آوپ و اعضاي 
 هيأت علمي

1395 

 ايراد سخنراني  عبداله انصاري.4
اقتصاد مقاومتي درآموزش 
 و پرورش، چرا و چگونه؟ 

وزارت آموزش 
 و پرورش

اعضاي بسيج 
 فرهنگيان

فرمانده پايگاه بسيج 
فرهنگيان پيامبر 

/پ 1025 -اعظم(ص)
 14/4/1395 -پ

  كيومرث فالحي.5

 روند وضعيت بررسي
 موجود موانع و پيشرفت

 بخش گذاريسرمايه جلب
 گسترش براي خصوصي
 غيردولتي مدارس

 پژوهشگاه غيردولتي مدارس

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي 
 هيأت علمي

 1395مهر 



١٥ 
 

  منيره رضايي.6

زمان آموزش در 
كشورهاي عضو سازمان 

همكاري اقتصادي و توسعه 
 چگونه است؟

 زمان آموزش
شوراي علمي 
 سازمان پژوهش

كارشناسان وزارت 
آوپ و سازمان 

 پژوهش

 1395خردادماه 

7.

  دكترفرهاد  كريمي 
دكتر معصومه 

  صمدي 
 و دكتر حسني  

در نشست ماهانه 
پژوهشگاه با رياست 

 بحث  محترم سازمان

بحث پيرامون قابليت هاي 
مجموعه هشت جلدي  المحجه 

البيضاء في التهذيب االحياء 
وتصميم گيري جهت ورود 

 پژوهشي به ان 

سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي 

 آموزشي 

كارشناسان و 
اعضاء هيات علمي 

 پژوهشگاه 
1395 

  عليرضا محمدي.8
منزلت اجتماعي، حقوق 

  بندي معلمانو رتبه

 جبران نظام بررسي
 ايران در معلمان خدمات
  كشورها ساير و

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

  و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي 
  هيأت علمي

  95اسفند 

  منيره رضايي.9
منزلت اجتماعي، حقوق 

  بندي معلمانو رتبه

 بندي رتبه تطبيقي مطالعه
 مقايسه در ايران معلمان

 كشورهاي معلمان با
  ديگر

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

  و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي 
  هيأت علمي

  95اسفند 

  كيومرث فالحي.10
منزلت اجتماعي، حقوق 

  معلمان بنديو رتبه

 منزلت تطبيقي بررسي
 و معلمان اجتماعي

  منتخب كشورهاي

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

  و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي 
  هيأت علمي

  95اسفند 

  عبداهللا انصاري.11
منزلت اجتماعي، حقوق 

  بندي معلمانو رتبه
 و حقوق تطبيقي مطالعه

  معلمان دستمزد

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

  پرورشو 

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي 
  هيأت علمي

  95اسفند 

  انصاري عبداهللا.12
انديشه  سازي پياده

 در مقاومتي اقتصاد
   پرورش، و آموزش

 اقتصاد انديشه سازي پياده
 و آموزش در مقاومتي

  پرورش،

 پژوهشگاه
 آموزش مطالعات

  پرورش و

 وزارت كارشناسان
 اعضاي و آوپ

  علمي هيأت
  95 اسفند

  دكتر مسلم پرتو.13
 -نشست علمي
 تخصصي

هاي پيشگيرانه در فعاليت
نظام آموزش و پرورش؛ 

 ها و راهكارهاچالش

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 
 پرورش

مديران و اعضاي 
هيأت علمي و 

كارشناسان حوزه 
 ستادي

17/12/1395 

  
  هاي آموزشي و پژوهشي توسط اعضاء هيات علمي پژوهشكده. برگزاري كارگاه21

 رديف

عنوان كارگاه 
آموزش يا 
 پژوهشي

 ارائه كننده
تعداد 
 ساعت

 محل برگزاري
سفارش 
 دهنده

تاريخ شماره 
گواهي 
 صادره

تاريخ 
 برگزاري

 مخاطبان

1 

ساخت و 
اعتباربخشي 
 آزمون عملكرد

خوش 
 خلق 

 اصفهان 12

آموزش و 
پرورش 
 اصفهان

 
بهمن  20

1395 

مدرسان 
ارزشيابي 

 توصيفي استان
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  مورد 62—و انجام امور محوله و شوراهاي وزارت متبوع و سازمان پژوهش هادر كميسيونعضويت - 31
  انجام دهنده  زمان برگزاري  / محل برگزاريسفارش دهنده  عنوان فعاليت  رديف
  كريميدكتر فرهاد   روز يكبار 15به طور مستمر و   رياست محترم سازمان پژوهش  شركت در جلسات شوراي پژوهشي سازمانعضويت و 1
شركت در كميسيون تخصصي يك عضويت و 2

  نامه ارتقاء مرتبه اعصاي هيات علمي آيين

 دكتر فرهاد كريمي  به طور مستمر و ماهانه  رياست محترم سازمان پژوهش

شركت در جلسات كميته دستگاهي  عضويت و3
  هاي نظريه پردازيكرسي

فرهاد كريميدكتر   به طور مستمر و ماهانه  رياست محترم سازمان پژوهش  

شركت در كميسيون آموزش عمومي قران  عضويت و4
  كريم

 دكتر فرهاد كريمي  به طور مستمر و ماهانه  پرورشي وزارت تمعاون

شركت در جلسات بررسي و تصويب زيرنظام پژوهشي 5
  و ارزشيابي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش

كريميدكتر فرهاد   به طور مستمر  شوراي عالي آموزش و پرورش  

هاي شركت در كارگروه پژوهشي دفتر همكاري6
  هاي علميه و آموزش و پرورشحوزه

 دكتر فرهاد كريمي  به طور مستمر و ماهانه  مشاور وزير و رئيس دفتر

مديران تعليم و  شركت در جلسات هماهنگي7
  هاي بسيج فرهنگيانتربيت پايگاه

 دكتر فرهاد كريمي  به طور مستمر و ماهانه  سازمان بسيج فرهنگيان

شركت در جلسات كميسيون مالي شوراي پژوهشي 8
  سازمان پژوهشي

 دكتر فرهاد كريمي  به طور مستمر و ماهانه  سازمان پژوهش

9 
شركت در جلسات بررسي زير نظام تĤمين و 

 تخصيص منابع مالي
شوراي عالي آموزش و 

 پرورش
  عبداهللا انصاري  

10  
فضا و بررسي زير نظام شركت در جلسات 

  تجهيزات
شوراي عالي آموزش و 

  پرورش
  عبداهللا انصاري  

11  
بررسي زير نظام پژوهش و شركت در جلسات 

  ارزشيابي
شوراي عالي آموزش و 

  پرورش
  عبداهللا انصاري  

12  
بررسي زير نظام راهبري و شركت در جلسات 

  مديريت
شوراي عالي آموزش و 

  پرورش
  عبداهللا انصاري  

  پايش سند تحول بنيادينشركت در جلسات   13
شوراي عالي آموزش و 

  پرورش
  عبداهللا انصاري  

14  
كميته پژوهشي معاونت شركت در جلسات 
  توسعه مديريت

معاونت توسعه مديريت 
  وزارت آموزش و پرورش

  عبداهللا انصاري  

15  
 اقتصاد گروه پژوهشي شوراي جلساتشركت در 

  انساني نيروي و
پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

  پرورش
  عبداهللا انصاري  

پژوهشگاه مطالعات   جلسات برنامه ششم پژوهشگاهشركت در   16
  آموزش و پرورش

  منيره رضايي  

17  
 اقتصاد گروه پژوهشي شوراي جلساتشركت در 

  انساني نيروي و
پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  عليرضا محمدي  

پژوهش آموزش  عالي شوراي   انساني منابع كميسيون جلساتشركت در   18
  و پرورش

  منيره رضايي  
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19  
 تجارب انتخاب به مربوط جلساتشركت در 
  استاني برتر پژوهشي

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  منيره رضايي  

20  
 معلمان انتخاب به مربوط جلساتشركت در 
  برتر پژوهنده

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  منيره رضايي  

21  
 تجارب انتخاب به مربوط جلساتشركت در 
  استاني برتر پژوهشي

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  منيره رضايي  

22  
 صداي نامه خبرنامه جلساتشركت در 
  پژوهش

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

شمسي نامي، منيره   
  رضايي، عليرضا محمدي

 و توسعه معاونت پژوهشي كميته جلساتشركت در   23
  شمسي نامي    معاونت توسعه مديريت   وزارت پشتيباني

24  
 آموزش  معاونت پژوهشي كميته جلسات
  متوسطه

  متوسطه آموزش  معاونت
  شمسي نامي  

  شمسي نامي    فرهنگيان دانشگاه  فرهنگيان دانشگاه شوراي جلسات  25
  شمسي نامي    فرهنگيان دانشگاه  فرهنگيان دانشگاه نشر شوراي جلسات  26

27  
 دانشگاه فناوري و پژوهش شوراي جلسات
  فرهنگيان

  فرهنگيان دانشگاه
  شمسي نامي  

28  
 فكور معلم مجله تحريريه هيات جلسات
  فرهنگيان دانشگاه

  فرهنگيان دانشگاه
  شمسي نامي  

29  
 و اقتصاد گروه پژوهشي شوراي جلسات
  انساني نيروي

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  شمسي نامي  

پژوهشگاه مطالعات   مطالعات پژوهشگاه نشر شوراي جلسات  30
  آموزش و پرورش

  شمسي نامي  

 و استاني هاي كميته سازي فعال كارگروه جلسات  31
  تحقيقات شوراي

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  شمسي نامي  

32  
كميته اشاعه و كاربست يافته هاي  جلسات 
  پژوهشي

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  شمسي نامي  

33  
كميته انتخاب تجارب پژوهشي برتر جلسات 
  استان ها

پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  شمسي نامي  

پژوهشگاه مطالعات   كميته انتخاب معلمان پژوهنده برترجلسات   34
  آموزش و پرورش

  شمسي نامي  

  كميته پژوهشي سازمان نهضت سوادآموزي  35
سازمان نهضت 
  سوادآموزي

  كيومرث فالحي  

36  
 نيروي و اقتصاد گروه پژوهشي شوراي جلسات
  انساني

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
  پرورش

  كيومرث فالحي  

انتخاب "مسوول كارگروه و شركت در جلسات   37
  –ساعت 200 "پژوهشگر برتر 

  ايرج خوش خلق    

  
38  

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

  ساعت200 "عالي 

  ايرج خوش خلق    
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39  

 - 1هاي پژوهشيهاي كارگروهشركت در نشست
سازمان استعدادهاي -2معاونت آموزش ابتدايي

  ساعت 30دفتر وزارتي-3ودرخشان

  ايرج خوش خلق    

40  
شركت در جلسات تدوين آيين نامه ارزشيابي  

  ساعت 20ارزشيابي دوره متوسطه  اول 
  ايرج خوش خلق    

41  
شركت در كميسيون ستاد اقامه نماز در وزارت 

  آموزش و پرورش  
 خانم دكتر صمدي  

42  

شركت در جلسات شوراي عالي آموزش و 
پرورش پيرامون چگونگي عملياتي نمودن  سازه 

هاي اساسي سند تحول بنيادين وزارت آموزش و 
  پرورش

دكتر فرهاد كريمي،     
دكتر دكتر صمدي، 

  رضايي، دكتر نامي

43  
شركت در جلسات تحول علوم انساني 

  كميسيون علوم تربيتي 
 خانم دكتر شعباني  

44  

پروپوزال براي  10هماهنگي اقدامات براي تهيه 
شوراي عتف به سفارش دفتر وزارتي با دستور 
رياست پژوهشگاه توسط اعضاي هيات علمي 

  ساعت 400پژوهشكده تعليم و تربيت  

 ايرج خوش خلق  

45  
ارزشيابي طرح هاي ارسالي از سازمان پژوهش و 

  ساعت  50نظر خواهي درباره آنها 
 ايرج خوش خلق  

46  

مشاور و هدايت پيشنهاده هاي پژوهشي و 
ارزشيابي مرتبط با نظارت بر مصوبه ها ي شوراي 
عالي  متعلق به كليه دفاتر و معاونت هاي وزارت 

  ساعت  300آموزش و پرورش 

 ايرج خوش خلق  

47  
همكاري با ماهنامه خبري صداي پژوهش هم در 
عضويت هيات تحريريه و نوشتن مقاله ويژه صداي 

  پژوهش 

دكتر فرهاد كريمي،     
  صمدي دكتر خانم

48  

 تردك دكتر فرهاد كريمي،    ارزيابي طرح هاي پژوهشي هفته پژوهش 
صمدي،دكتر خوش خلق، 

ايي، دكتر انصاري، دكتر رض
ي، فالحدكتر نامي، دكتر 

دكتر محمدي، خانم عبد 
 مواليي و دكتر پرتو

49  

ارائه موضوعات پيشنهادي براي جمع بندي پاياني 
گردهمايي مشترك اعضاي محترم شوراي 

معاونان و مديران كل محترم آموزش و پرورش 
  استان ها

صمدي دكتر خانم    
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50  

نقد و ارزيابي فرمت توافقنامه پژوهشي ويژه 
  اعضاء هيات علمي و كارشناسان 

 دكتر فرهاد كريمي،    
 ،صمدي دكتر خانم

  دكتر خوش خلق

51  
طراحي سه فرم ارزشيابي  براي  هفته پژوهش 

  1395سال 
ي خانم آتيه عبد موالي    

 آتيه عبد مواليي    عضو كميته ارزيابي معلمان پژوهنده برتر  52

53  
شركت در جلسات آموزشي تحليل داده هاي 

  ساعت  60به مدت  2چند متغيري 
پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  دكتر شمسي نامي  

54  
شركت در جلسات آموزشي تحليل داده هاي 

  ساعت  60به مدت  2چند متغيري 
پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  عليرضا محمدي  

55  
شركت در جلسات آموزشي تحليل داده هاي 

  ساعت  60به مدت  2چند متغيري 
پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  دكتر عبداهللا انصاري  

56  
شركت در جلسات آموزشي تحليل داده هاي 

  ساعت  60به مدت  2چند متغيري 
پژوهشگاه مطالعات 
  آموزش و پرورش

  دكتر منيره رضايي  

57  
جلسات شوراي پژوهشي عضويت و شركت در 

  پژوهشكده
  دكتر مسلم پرتو    رياست محترم پژوهشكده

58  
 شوراي شركت درجلسات عضويت و

  فرهنگيان دانشگاه كميسيون پژوهش
  فرهنگيان دانشگاه

 دكتر مسلم پرتو 

59  
كميته پژوهشي شركت در جلسات  عضويت و

  معاونت تربيت بدني و سالمت
معاونت تربيت بدني و 

  سالمت
  

 مسلم پرتو دكتر

60  
عضو كارگروه وراهبري  جلسه كارگروه 

نظارت بر حسن اجراي مصوبه ها ي شوراي "
  ساعت200 "عالي 

  ايرج خوش خلق  هر دوهفته يكبار  

61  
عضويت در كميته پژوهشي استعداد هاي 

  درخشان
اندفتر استعداد هاي درخش  خوش خلق هر دو هفته يكبار 

 خوش خلق فقط يكبار   وزارتيدفتر  پژوهشي كميته در عضويت  62

63  
ارزيابي چارچوب نظري ارزشيابي دوره اي از 

  برنامه درسي
اهرياست محترم پژوهشگ دكتر معصومه   

 صمدي
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  مقاله) 86(پژوهشي –فصلنامه هاي علمي  مقاالت  . داوري41

 مالحظات تاريخ اجرا تعداد مقاالت  داور عنوان فصلنامه رديف

   مقاله 5  عبداهللا انصاري تربيتفصلنامه تعليم و  1
    مقاله 1  عبداهللا انصاري  مطالعات راهبردي بسيج  2
    مقاله 12  منيره رضايي     3
    مقاله 10  شمسي نامي  مجله تعليم و تربيت اسالمي  4
    مقاله 1  شمسي نامي  تربيت و تعليم قصلنامه  5
    مقاله 2  شمسي نامي  تربيت و تعليم ايراني انجمن فصلنامه  6
    7  مسلم پرتو  تربيت و تعليم قصلنامه  7
    5  ايرج خوش خلق  تربيت و تعليم صلنامهف  8
    4  ايرج خوش خلق  و پژوهش خانواده قصلنامه  9

    3  ايرج خوش خلق  سنجش و اندازه گيري قصلنامه  10
    4  فرهاد كريمي  تربيت و تعليم فصلنامه  11

    6  كريمي فرهاد  فصلنامه خانواده و پژوهش  12

    18  فرهاد كريمي  اسالمي و تربيت تعليم فصلنامه  13

    3  معصومه صمدي   فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي درسي   14

    3  معصومه صمدي   فصلنامه آموزش و يادگيري   15

    3  منيره رضايي  فصلنامه تعليم و تربيت  16

    3  رضايي منيره  فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي  17

    5  منيره رضايي  هاي آموزشيفصلنامه نوآوري  18

    مقاله  2  شمسي نامي  فصلنامه نوآوري هاي آموزشي   19

    9  ايرج خوش خلق  تربيت و تعليم فصلنامه  20

    6  ايرج خوش خلق  خانواده و پژوهش قصلنامه  21

    6  ايرج خوش خلق  سنجش و اندازه گيري قصلنامه  22

  
و  سازمان پژوهش ،ارجاعي از سوي پژوهشگاه ارزشيابي گزارش هاي نهائي طرحهاي پژوهشي. 51

  مورد) 24(هاي پژوهشگاهپژوهشكده

 مالحظات  تاريخ اجرا  تعداد داور رديف

  آذر مورد 2  عبداهللا انصاري 1
  آذر  مورد 2  عليرضا محمدي  2
   آذر  مورد  3  شمسي نامي  3
     مورد 3  كيومرث فالحي  4
     مورد 5  مسلم پرتو  5
     مورد 5  ايرج خوش خلق  6
   95از فروردين تا دي   مورد 4  فرهاد كريمي   7
   آذر  مورد 2  منيره رضايي  8
     مورد 6  مسلم پرتو  9
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  ساير مراجع و پژوهشكده  پژوهشيهاي برگزاري نشست دو جانبه گروه - 16

 نتيجه جلسه تاريخ شركت كنندگان نشستعنوان رديف

1 
چگونگي تدوين پيشنهاده پژوهشي پيرامون 
ارزشيابي از طرح تقويت و تعميق فرهنگ 

 اقامه نماز در مراكز آموزشي

اعضاء گروه پژوهشي تعليم و تربيت 
اسالمي و كارشناسان  ارزشيابي شوراي 

 عالي آموزش و پرورش

مشخص نمودن خطوط ارزشيابي  29/2/1395
از طرح تقويت و تعميق فرهنگ 

 نماز در مراكز آموزشياقامه 

2  
جايگاه معنويت در نظام تربيت رسمي و 

  عمومي 
گروه تعليم و تربيت اسالمي با 

 در مشهد مقدس  انديشكده معنويت 
 25و 24

/10/1395  
مشخص نمودن چگونگي 

سياستگذاري در حوزه معنويت در 
  نظام تربيت رسمي و عمومي 

  
  
  
  

   ارجاعي از سوي پژوهشگاه داوري پيشنهاده هاي پژوهشي- 17
  نتيجه داوري  عنوان پيشنهاده  رديف

  پيشنهاد اصالحات   ارزشيابي نحوه راه اندازي مدارس قرآني   1

  اصالحات  سازوكار الگوي تخصيص منابع مالي   2

  رد  كشور 2و  1امين در دوره متوسطه  طرح ارزشيابي اثربخشي  3

  پيشنهاد اصالحات  "فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتيتقويت و تعميق "ارزشيابي طرح جامع   4

  پيشنهاد اصالحات  اثر بخشي طرح كيفيت بخشي روز پنجشنبه ها ارزشيابي  5

  پيشنهاد اصالحات  ارزيابي پيش نويس راهكار توسعه آموزش در جهان اسالم  6

  رد  تبيين مباني مفهوم انتظار   7

دوره  وپرورشآموزشبررسي ابعاد جنگ نرم وارائه راهكارهايي براي مقابله با جنگ نرم در   8
  اول و دوم متوسطه

  پيشنهاد اصالحات

  
  
  1395.فهرست برجستگيها و دستاوردهاي مهم اعضائ پژوهشكده در سال- 81

 

مالحظات تاييد كننده تاريخ  همكار ذينفع برجستگي عنوان رديف

 مرتبه دانشياريارتقاء به  1
دكتر عبداهللا 

 انصاري
مهر 
1395 

 هيات مميزه دانشگاه شهيد
  رجايي

  ارتقاء به مرتبه دانشياري  2
دكتر كيومرث 

  95آذر   فالحي
 هيات مميزه دانشگاه شهيد

  رجايي

3  
انتخاب طرح پژوهشي به عنوان پژوهش برتر 

  خانهوزارت
  وزارت آموزش و پرورش  95آذر   دكتر مسلم پرتو
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  پژوهشي –همكاري با ساير مراكز علمي -91

  اجرا كننده  مركز علمي ذيربط  عنوان فعاليت  رديف
هاي پژوهشي جهت تهيه و تدوين عنوان اولويت.1

  هاي علميهحوزه 4و سطح  3ارائه به طالب سطح 
هاي علميه و دفتر همكاري حوزه

  آموزش و پرورش
 دكتر فرهاد كريمي و دكتر معصومه

  صمدي

هاي علميه و دفتر همكاري حوزه  هاي پژوهشي مذكورشرح عنوان اولويتتهيه و تدوين .2
  آموزش و پرورش

 دكتر فرهاد كريمي و دكتر معصومه
  ، آتيه عبد مواليي صمدي

هاي مشترك جهت تدوين برنامه به برگزاري نشست.3
   شناسيمنظور نحوه مواجهه كتب درسي با دانش روان

سازمان شوراي هماهنگي علمي 
  پژوهش

  شوراي مديران پژوهشكده

موسسه مطالعات و مديريت جامع و   تنظيم تفاهم نامه و اجراي طرح پژوهشي مشترك.4
  تخصصي جمعيت كشور

دكتر فرهاد كريمي و دكتر مسلم 
  پرتو

  
  هاي مورد نياز پژوهشگاهها و دستورالعملنامهتهيه و تدوين پيش نويس آيين- 20

  زمان اجرا  سفارش دهنده   كنندهتهيه   عنوان  رديف
تهيه پيش نويس آيين نامه حمايت از 1

 4و  3هاي طالب سطح اجراي پايان نامه
  هاي علميه سراسركشورحوزه

دفتر همكاري   دكتر فرهاد كريمي
هاي علميه و حوزه

  آموزش و پرورش

  95تابستان 

تهيه پيش نويس دستورالعمل نحوه اجراي 2
گيري از ساعت هبهرطرحهاي پژوهشي با 

  موظف اعضاء هيات علمي پژوهشگاه

رياست محترم   دكتر فرهاد كريمي
  پژوهشگاه

  95آذر

تهيه پيش نويس آيين نامه حمايت از پايان 3
هاي دانشجويي توسط پژوهشگاه و نامه

  سازمان پژوهش

شوراي پژوهشي   دكتر فرهاد كريمي
  سازمان پژوهش

  95تابستان 

  

  

  

  

  

  

  

 

  پيشنهاد، اظهارنظر و ديدگاه كارشناسيارائه - 21
  مرجع هدف   ارائه دهنده  عنوان فعاليت  رديف
ارائه پيشنهاد درباره فرايندها و سازوكارهاي نرم 1

 فعاليتهاي پژوهشي)Standardization(سازي 
  پژوهشگاه

شوراي مديران پژوهشكده تعليم و 
  دكتر فرهاد كريميو تربيت 

رياست محترم 
  پژوهشگاه

ارائه پيشنهاد درباره درخصوص روشهاي اصالح 2
  ريزي و مديريت پژوهشي پژوهشگاهفرايند برنامه

رياست محترم   دكتر فرهاد كريمي
  پژوهشگاه
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  ساير موارد - 22

 اجرا كننده     رديف عنوان فعاليت

 منيره رضايي    هاي  مربوط به تجارب پژوهشي برتر استانيداوري گزارش 1  
  منيره رضايي  هاي معلمان پژوهنده داوري گزارش 2  

فرهاد  دكتر-شمسي ناميدكتر
 كريمي

  به سوي  "، بيانيه اينچئون 2030ارزيابي گزارش  آموزش 
آموزش با كيفيت فراگير و يكسان نگر و يادگيري مادام العمر 

 براي همه

3  

  شمسي نامي براي برنامه درسي در  SAGEارزيابي كتاب انگليسي راهنماي 
 و پرورش براي شوراي نشر پژوهشگاه آموزش

4  

 شمسي نامي     5  گزارش تجربه پژوهشي استان ها 15ارزيابي 
  شمسي نامي   6  گزارش اقدام پژوهي برتر استان ها  10ارزيابي 

نامي شمسي     نقد و عرضه ترويجي كرسي نشست  دربرگزاري مشاركت 
 به ها چارچوب و بنيادها: پژوهنده معلم رويكرد علمي، ايده

   كرسي ناقد عنوان

7  

   دكتر فرهاد كريمي تهيه گزارش عملكرد پژوهشگاه در رابطه با سند تحول بنيادين 
  آموزش و پرورش

8  

   دكتر فرهاد كريمي   9  سال اخير 5تهيه گزارش دستاوردهاي پژوهشگاه در 
  دكتر معصومه صمدي 

  جهت ماهنامه صداي پژوهش
   راه دبيرستان، موانع  وسطح عمل حرفه اي معلمان  بررسي

  يادگيري-ياددهي فرايند  آن در ارتقاء كارهاي
10  

  دكتر معصومه صمدي 
  جهت ماهنامه صداي پژوهش

   راه سطح دانش  حرفه اي معلمان دبيرستان، موانع  و بررسي
  11  يادگيري-ياددهي فرايند  آن در ارتقاء كارهاي

      
   آتيه عبدمواليي   12  معلمان پژوهندههاي داوري گزارش
  آتيه عبدمواليي

  جهت ماهنامه صداي پژوهش
    13  هاي علمي معلمانانجمن به  هاي ارتقاي كيفيتراهبررسي 

  آتيه عبدمواليي
  

    14  در خبرنامه صداي پژوهش نماينده پژوهشكده

  آتيه عبدمواليي
  

  عوامل مرتبط با اقامه نماز در مدارس                        15  

  منيره رضايي   16  ارزشيابي كتاب طراحي پژوهشي در علوم رفتاري
 


