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از همــه باالتــر قضیــه آمــوزش و پــرورش و قضیــه دانشــگاه و قضیه 
تعلیــم و تربیــت اســت کــه مــا در ایــن جهــت از همــه جــا، از همه 

جهــات بیشــتر احتیــاج داریــم اصالح شــود.
) صحیفه نور، جلد10، ص81(

عنصــر تحقیــق و پژوهــش در همــه جــا بــه صــورت یــک اصــل در 
مجموعــه کارهــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.

ــرام  ــورد احت ــد م ــز بای ــول آن نی ــت و محص ــدس اس ــش مق پژوه
ــد. ــگان باش هم
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به نام خدا

تربيـت بـه تعبيـری گوهر اصلی آفرينش اسـت. اگر تربيـت را به معنی و مفهوم تحول انسـانی، فهميـدن، برگرفتن 
و گرويـدن آگاهانـه و كشـيده شـدن بـه سـوی ارزش هـا در نظـر آوريم، و تصديـق كنيم كـه تربيت آدمـی را به مقام 
برخـورداری از فرهنـگ خواهـد رسـاند و فرهنـگ را بـه معنـی ارزش هـای پذيرفته شـده و به كار بسـته كـه در جلوه 
هايـی نظيـر دين،عرفان،ادب،هنـر، اخـالق، علـم و فلسـفه نمايان می شـود )نـگاه كنيد بـه نقيـب زاده،1387( در نظر 

آوريـم، آنـگاه مـی توان پذيرفـت كه تربيت، امری شـگرف، دشـوار و پيچيده اسـت.
تربيـت  ربـط وثيقـي بـا پژوهـش دارد. تربيـت و پژوهـش، دو روي يـك سـكه به شـمار مـی رونـد. پيچيدگي ها و 
ظرافت هـاي امـر تربيـت سـبب مي شـود بيـش از هـر نهـاد، فراينـد و سـاختار ديگـري، محتـاج پژوهـش و برسـاخته 
پژوهـش باشـد و از سـوي ديگـر پژوهـش اگر قرار اسـت ماندني و ماندگار شـود، بايد بر شـانه هاي تربيـت تكيه كند تا 
از طريـق فرهيختـن، فراينـد بـه حقيقـت رسـيدن را همگانـي و عمومی  كند و تعميم بخشـد. منظور از اين سـخن آن 
اسـت كـه اگـر قرار اسـت پژوهش، پژوهشـگري، اكتشـاف و نوآوري به نوبـاوگان آموزش داده شـود، اين مهـم از عهده 

تربيـت برمی آيـد و كار را بايـد به مدرسـه و معلـم فرهيخته واگـذار نمود.
 از سـوي ديگـر پژوهـش بـه عنـوان سـبك تفكـر و بـه منزلـه يكـي از انـواع روش هـای تدريـس و آمـوزش فعال، 
عالقـه و احتـرام بسـياري از مربيـان و صاحب نظـران تعليـم وتربيـت را برانگيختـه اسـت، زيـرا هم به يادگيـري معني 
دار و اثربخـش منجـر مي شـود و هـم بـا تحريك ابعـاد انگيزشـي يادگيرندگان، زمينه هـاي شـكل گيری يادگيري مؤثر 
پـود نظام تعليـم و تربيت  و و انتقـال يادگيـري را فراهـم مي آورد.ايـن گزاره هـا حاكـي از آن اسـت كـه پژوهـش در تار

ريشـه داشـته و درهمـه اركان، سـاختارها و فرايندهـاي تعليـم و تربيـت حضور مؤثـر، پررنگ و شايسـته دارد.



پژوهـش در آمـوزش و پـرورش كاركردهـاي مهمـي بـر عهـده داردكـه عبارتنداز آگاهي رسـاني و پيشـگيري، 
توسـعه و تحول؛مداخلـه و بهبود. كاركرد آگاهي رسـاني و پيشـگيري پژوهـش در آموزش و پـرورش ،آنگاه تحقق 
می يابـد كـه پژوهـش از رهگـذر ارزشـيابي و پايـش مـداوم عملكرد نظـام آمـوزش و پـرورش و كارگـزاران آن و توليد 
دانـش و بـا شـناخت دقيق مسـائل و تنگناها، بحران هاي پيش رو را معرفي و رازگشـايي مي كنـد و مديران و مخاطبان 

آمـوزش و پـرورش را نسـبت بـه مسـائل پيـش رو آگاه مي كنـد و مانع بـروز بحـران در فرايند تربيت می شـود.
 كاركـرد توسـعه و تحـول پژوهـش در آمـوزش و پـرورش بـه ايـن معناسـت كـه پژوهـش بـه منزله نقطـه كانوني 
تفكـر در مـورد مسـائل و چالش هـاي اصلـي آمـوزش و پـرورش، تحـوالت بين المللـی و نوآوری های جهانـي در عرصه 
تربيـت را رصـد می كنـد، آن هـا را اشـاعه می دهـد و مدل هـای نويـن تعليـم و تربيـت را معرفـی و ارائه نمـوده آن ها را 
در شـرايط بومـي و محلـي آزمـون مي كنـد و بدين سـان ايده ها و روش های آموزشـي نويـن و خالقانه مطـرح و فراروي 

سياسـت گذاران نظـام آمـوزش و پـرورش قـرار مي دهد.
مـراد از كاركـرد مداخلـه اي پژوهـش در آمـوزش و پرورش، اين اسـت كـه پژوهش هاي آموزشـي از رهگـذر ردگيري و 
تعقيب مسـتمر و پوياي شـاخص هاي نظام آموزشـي و مقايسـه آن با وضع مطلوب، تحليل روندها و بررسـي شـكاف بين 
وضـع موجـود و مطلـوب، اطالعـات راهبـردي دربـاره فرايند های  نظـام تعليم و تربيت اسـتخراج و با معرفـي راه حل های 

بديـع، پيشـنهادهاي اثربخـش در مـورد روش های مداخلـه و بهبود نظام آمـوزش و پـرورش ارائه می كند.
پژوهـش بيـش و پيـش از هرچيـز ديگر  برآمـده و متكي بر مباني، مفروضه هـا، باورها و  روش علمي اسـت  و به عنوان 
كنشـي عقالني، منظم ،حسـاب شـده، روشـمند و منطقي، بـراي نيل به اهداف خـود بايد از مراحـل و روش هاي منظمي 
گـذر كنـد و در هـر مرحلـه نيـز از اصـول  و هنجارهاي معين و مشـخص پيـروي نمايد تا بتوانـد به هدف ها و بـازده هاي 
مطلـوب منجـر شـود . تفكر  سيسـتمي و منظم با سـاختار پژوهـش پيوند ذاتـي دارد و پژوهش بر اسـاس اين مفهوم، 
هويـت و  معنـا مـي يابـد و بـر هميـن مبنـا بايـد ويژگـي هـاي اساسـي پژوهـش  شـناخته شـود.  بـه هميـن ترتيب 
پژوهشـگاه ها و موسسـه هاي پژوهشـي نيز براي دسـتيابي به اثر بخشـي و  كارآمدي  الزم اسـت تفكر سيسـتمي و 

نظـام منـدي را در مسـير انجام فعاليـت هاي خود حاكم سـازند.
پژوهـش در نظـام آمـوزش و پـرورش كشـورمان بـه تدريـج باليده مي شـود و نظـام آموزشـي را از ثمـرات پر ارزش 
خـود بهره منـد مي سـازد. وزارت آمـوزش و پـرورش همـواره در امـر توسـعه تشـكيالت پژوهشـی و اهميـت دادن بـه 
پژوهـش ،سـرآمد دسـتگاه هـای اجرايـی كشـور بـه شـمار مـی رود، و حركـت رو بـه جلو،مثبـت انديشـی ،پويايـي و 
اميـدواری پژوهشـگران بـه مـدل ارتقـای نظام تعليـم و تربيت با تكيه بر نتايج تحقيقات،سـبب شـده اسـت كه بخش 



تحقيقـات آموزشـی همچنـان بـه عنـوان بدنه پژوهشـي قابل اعتنـا دركشـور رخ نمايد،به نحـوی كه مديـران تصميم 
گيرنـده در بـاره سـاختارهای نظـام اداری كشـور بـر نقـش مراكز پژوهشـی آمـوزش و پـرورش در اعتـالی فرايندهای 
تصميـم گيـری درمـورد تعليم و تربيت كشـور تاكيـد می كنند. مراكـز پژوهشـي وزارت آموزش و پرورش توانسـته اند 
پـس از طـي راهـي پرفـراز و نشـيب، و مرارت های فـراوان، به تشـكيالت اداري تعريف شـده و حجم عظيـم ماموريت 
ها و وظايف پنهان و آشـكار ، بودجه پژوهشـي تعريف شـده، نيروي انسـاني متخصص و خبره و محصوالت پژوهشـي 

قابـل مالحظه دسـت يابند.
صـرف نظـر از تحـوالت حـوزه پژوهـش، هنوز تـا حصول وضـع مطلـوب، راه درازي در پيش اسـت. فهرسـت بلند باال 
و مطـول مسـايل و چالش هـاي مبتـال به نظام آموزشـي، نشـان مي دهد كـه سـاختارها، فرايندها و محصوالت پژوهشـي 
نيازمنـد ارتقـاء و بهبـود هسـتند تـا بتوانندگره از كار فروبسـته مشـكالت نظام آموزشـي كشـور بگشـايند، و الزم اسـت 
كارهـاي زيادتـري در ايـن بخـش صورت گيرد تـا بتوان نتايج پژوهش ها را باسـهولت بيشـتر به نظام آموزشـي وارد كرد.
پژوهشـگاه مطالعات آموزش و پرورش و پژوهشـكده های تابعه آن سـابقه درخشـانی از فعاليتهای علمی پژوهشـی 
را در كارنامـه دارنـد كـه مايه مباهات است.پژوهشـگاه مطالعات آمـوزش و پرورش به عنوان مهمترين كانون پژوهشـی 
وزارت آمـوزش و پـرورش، وظيفـه پاسـخ گويـی بـه بخشـی از نيازهـای تحقيقاتی كشـور در حـوزه تعليـم و تربيت را 
برعهـده دارد و از جملـه مهمتريـن اهداف و وظايف آن انجام تحقيقات بنيادی، كاربردی و توسـعه ای در زمينه مسـائل 
تعليـم و تربيـت، شناسـايی و رفع نيازهای پژوهشـی آموزش و پرورش، فراهم آوردن امكانات برای توسـعه و گسـترش 

پژوهـش در كليه سـطوح نظام آموزشـی و زمينه سـازی بـرای ارتقای كيفی تحقيقات اسـت.
بـه لطـف خداونـد متعال و با همفكری و تالش پژوهشـگران آموزشـی سراسـر كشـور، گنجينـه ای پربـار از هزاران 
پژوهـش متناسـب بـا نيازهـای آمـوزش و پرورش جمهوری اسـالمی ايـران فراهم آمده و بخشـی از بـركات اين تالش 
عالمانـه در اوايـل دهـه 1380 در تدويـن سـند و منشـور اصالح نظام آموزش و پرورش،و از سـال هـای 1384 تا كنون 
در تدويـن سـند تحـول بنياديـن آمـوزش و پرورش و زير نظام های شـش گانه آن و سـاير مصوبات راهبـردی و برنامه 
هـای مترقـی وزارت آمـوزش و پرورش جلوه گر شـده اسـت. اجـرای برنامه تحـول بنيادين در نظام آمـوزش و پرورش 
مسـتلزم گسـترش عرصـه اختيـارات و دامنه نفـوذ پژوهش، توسـعه عرصه پژوهش و پژوهشـگری، اختصـاص بهينه و 
مناسـب منابع، اشـاعه و كاربسـت بهنگام يافته های پژوهشـی و همكاری و مشـاركت پژوهشـگران و معلمان فرهيخته 
ای اسـت كـه بـا طراحـی و اجـرای پژوهـش های علمـی و پژوهش در عمـل، به گسـترش فرهنگ پژوهـش در فضای 



تعليـم و تربيـت كشـور همـت مـی گمارنـد و روش هـای نوينـی فـراروی پـرورش دانش آمـوزان پرسشـگر و پژوهنده 
ترسـيم می كنند.

آنچه در اين گزارش آمده اسـت، شـرح مهمترين فعاليت ها و عملكردهای علمی و پژوهشـی پژوهشـگاه مطالعات 
آمـوزش و پـرورش و پژوهشـكده هـای تابعـه آن در طـول سـال هـای 1395و1396 اسـت كـه بـه همـت مسـئولين 
پژوهشـگاه و پژوهشـكده هـا و اعضـاء هيئـت علمی و كارشناسـان محترم پژوهشـكده هـا، مراكز پژوهشـی و مديريت 

هماهنگـی پژوهشـگاه تدويـن و تنظيـم شـده و جـا دارد از زحمـات ايشـان تقدير و تشـكر بـه عمل آيد.

محتـواي ايـن گـزارش نشـان مـي دهـد كه پژوهشـگاه در طول سـال هـاي 95و96 ، موفق بـه انجـام فعاليت هاي 
مهمي به شـرح زير شـده اسـت:

1- اتمـام 50 طـرح پژوهشـي بـه سـفارش وزيـر محتـرم ، شـوراي عالـي آمـوزش و پـرورش ، معاونين محتـرم وزير ،  
رؤسـاي سـازمان هـاي حـوزه سـتادي وزارت متبـوع توسـط اعضاي هيئت علمي،اسـاتيد وكارشناسـان پژوهشـگاه 

2- در دست اجرا داشتن 30 طرح پژوهشي 
3- تهيه و تصويب 29 طرح پژوهشي 

4- تهيـه و تدويـن 28 گـزارش كارشناسـي و تحليلـي بـه منظـور تبييـن موضوعات و مسـايل نظام آموزشـی توسـط 
اعضـاي هيئت علمي،اسـاتيد وكارشناسـان پژوهشـگاه

5- چاپ 148 مقاله علمي- پژوهشـي توسـط اعضاي هيئت علمي،اساتيدوكارشناسـان پژوهشـگاه در نشـريات علمي 
پژوهشي  و 

6- چاپ 34 مقاله در نشريات علمي - تخصصي توسط اعضاي هيئت علمي،اساتيدوكارشناسان پژوهشگاه
7- چـاپ 86 مقالـه در همايـش هـا و كنفرانس هـاي علمي – ملي و بين المللي توسـط اعضاي هيئت علمي، اسـاتيد 

و كارشناسان پژوهشگاه 
8- چاپ 69 كتاب تاليفي يا ترجمه اي توسط اعضاي هيئت علمي، اساتيد و كارشناسان پژوهشگاه 

9- بالغ بر هزار مورد داوري مقاالت علمي -پژوهشي توسط اعضاي هيئت علمي، اساتيد و كارشناسان پژوهشگاه 
10- بالغ بر 600 مورد ارزيابي طرح هاي پژوهشي  توسط اعضاي هيئت علمي، اساتيد و كارشناسان پژوهشگاه



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 18بخش  اول: 

11- بالـغ بـر 200 مـورد ارزيابـي متـن كامل طرح هاي پژوهشـي پايـان يافته توسـط اعضاي هيئت علمي، اسـاتيد و 
پژوهشگاه كارشناسان 

12- بيش از 11 مورد همكاري هاي علمي - پژوهشي با ساير مراكز علمي – پژوهشي و آموزشي
13- تهيه و تدوين 10 پيش نويس آيين نامه و دستورالعمل 

14- بيش از 150 مورد عضويت و حضورمسـتمر اعضاي هيئت علمي ، اسـاتيد و كارشناسـان پژوهشـگاه در شـوراها 
و كميسـيون هـاي مشـورتی و تخصصـی وزارت آمـوزش و پـرورش ، شـوراي عالـي آمـوزش و پـرورش ، وزارت علـوم 

،تحقيقـات و فنـاوري و شـوراي عالي انقـالب فرهنگي
15- برگـزاري 2 همايـش ملـي بزرگداشـت هفتـه پژوهـش در وزارت آمـوزش و پـرورش و بزرگداشـت دانـش آموزان 
پژوهشـگر در سـال هـاي 96و95 بـا حضـور وزير محترم آمـوزش و پرورش ، وزيـر محترم علوم ،تحقيقـات و فناوري و 

شـخصيت هاي علمي و پژوهشـي كشـور
16- توليد، آماده سازي و چاپ 8شماره از هركدام از4 فصلنامه هاي علمي – پژوهشي پژوهشگاه  

17- برگزاري همايش علمي كشوري با موضوع "گفتار و زبان در كودكان با نيازهاي ويژه" در بهمن 1395 
18- برگزاري 27  نشست علمي – تخصصي

19- برگزاري 18 نشست ارائه يافته هاي پژوهش های پايان يافته
20- برگزاري 24 كارگاه آموزشي 

21- برگزاري بيش از 30 مورد سخنراني علمي
22- برگزاري 2 جلسه كرسي ترويجي 

23- ده هـا فعاليـت پژوهشـي ديگـر از نـوع اشـاعه و ترويـج يافتـه هـاي پژوهشـي، مديريت پژوهشـي ، برنامـه ريزي 
پژوهشي،مشـاوره پژوهشـي و پژوهـش انگيزي 
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شايسـته اسـت از وزير محترم آموزش و پرورش، جناب آقای سـيد محمد بطحايی و معاونان محترم ايشـان تشـكر 
و سپاسـگزاری نمايـم كـه حامـی پژوهـش محـوری در آمـوزش و پـرورش هسـتند و برجايگاه بـی بديل پژوهشـگاه و 
نظـام پژوهشـی و لـزوم همكاری های تنگاتنگ پژوهشـگاه بـا همه اجزاء حوزه سـتادی وزارت و پاسـخ گويی به نيازها 
و حـل مسـائل مبتالبـه همـه معاونـت ها، سـازمان هـا و واحدهـای اجرايـی وزارت تأكيد می كننـد. نيز الزم اسـت از 
مسـاعی ارزشـمند جنـاب آقـای دكتـر تورانی)سرپرسـت محترم سـازمان پژوهـش( و رييس سـابق سـازمان پژوهش، 
حجـئ االسـالم والمسـلمين آقـای محمديان و رؤسـای محترم قبلی پژوهشـگاه سپاسـگزاری كنم. همچنين شايسـته 
اسـت از زحمـات همـه همـكاران پژوهشـگاه، اعضـاء هيئـت علمی،كارشناسـان، مديران محتـرم گروه های پژوهشـی، 
رؤسـای محترم پژوهشـكده ها، و مراكز پژوهشـی پژوهشـگاه و سـازمان پژوهش و مسـئولين محترم گروه های تحقيق 
و پژوهـش، معاونيـن محتـرم پژوهـش و برنامـه ريزی نيروی انسـانی و رؤسـای گروه هـای تحليل محتـوی ادارات كل 
آمـوزش و پـرورش اسـتان هـا سپاسـگزاری كنـم كه به روشـن ماندن چـراغ پژوهـش و دانايی كمك كرده اند.سـپاس 
ويـژه از آن معلمـان پژوهنـده، پژوهشـگران بی ادعـا و همكاران ارجمندی اسـت كه داوطلبانه در امور پژوهشـی وزارت 
آمـوزش و پـرورش مشـاركت مـی كنند.اعضای محترم و گرانقدرشـورای پژوهشـی پژوهشـگاه، اعضای محترم شـورای 
پژوهشـی پژوهشـكده هـا و گروه های پژوهشـی، اعضای محتـرم هيئت هـای تحريريه فصلنامه های علمی-پژوهشـی 
پژوهشـگاه و اعضـای محتـرم شـوراهای تحقيقات ادارات كل آموزش و پرورش اسـتان های سراسـر كشـوركه همچون 
نگينـی درخشـان بـر بلنـدای قلـه های دانش علوم تربيتی كشـور می درخشـند و كانون جوشـان توليد علم و انديشـه 

در حـوزه علـوم تربيتی كشـور به شـمار مـی روند.
 اميـد كـه تـالش هـای خالصانه همه پژوهشـگران آموزشـی ايـن مرز و بـوم كه با هدف تـدارك آمـوزش و پرورش 

مؤثرتـر و بـا كيفيـت تر صـورت گرفته، مـورد رضايـت خداوند منان قـرار گيرد.

دكتر فرهاد كريمی        
رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش        
آذر 1397        





معرفی ستاد  پژوهشگاه ، بخش های تابعه  
و فعالیت ها و اقدامات آنها



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 22بخش  اول: 

پيوست ها:
1- معرفي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در اواخر سال 1383و بر اساس مجوز شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري، از محل تجميع پژوهشكده هاي تابعه وزارت آموزش و پرورش )پژوهشكده تعليم و تربيت، پژوهشكده كودكان استثنايی، 
پژوهشكده خانواده و مدرسه و مركز پژوهشی تعليم و تربيت كاربردی تبريز(1 تأسيس شد. پژوهشگاه در اسفند ماه سال 1389 و 
با رأي شوراي عالي اداري، در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي ادغام شد و در اين مسير تعديل جدی و اساسی در ساختار و 
نيروی انسانی و كاهش تعداد گروه های پژوهشی و حذف معاونت پژوهشی و معاونت توسعه مديريت را به خود ديد.  ولی كماكان به 

عنوان نهاد اصلی پژوهش های آموزشی كشور به ارائه خدمات پژوهشی به وزارت آموزش و پرورش می پردازد.

 هدف ها2

هدف ها از تأسيس پژوهشگاه عبارتند از:
- تأمين بخشي از نيـازهـاي پژوهشـي كشـور در حـوزه تعليم و تربيت.

-توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش.
- زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليتهاي پژوهشي مرتبط.

 وظايف 

وظايف پژوهشگاه به شرح زير می باشند:
- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه هاي مرتبـط با آموزش و پرورش

- اجراي طرح هاي پژوهشي  بنيادي، كاربردي و تـوسعه اي
- فراهم آوردن امكانات الزم و متناسب با فعاليت هاي پـژوهشي مرتبط

- همكاري پژوهشي با دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشي داخـل و خارج كشور

1- در سال 1389 و براساس مصوبه شورای عالی اداری و شورای گسترش آموزش عالی، پژوهشكده برنامه ريزی درسی و نوآوريهای آموزشی نيز به پژوهشگاه مطالعات ملحق شد.
2- هدف ها و وظايف پژوهشگاه عيناً از اساسنامه پژوهشگاه كه به تصويب شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقيقات و فناوری رسيده )مصوبه 84/4/21-22/4207( نقل شده است.
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- ارائة خدمات مشاوره اي به اشخاص حقيقي و حقـوقي
- انتشار مجله، كتاب علمي، جزوه آموزشـي، توليد نرم افزار و برنامه هاي رايانه اي

- برگزاري  همايش هاي علمي   و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه هاي آموزشي

ساختار پژوهشگاه  

مهمترين اركان پژوهشگاه، طبق اساسنامه مصوب وزارت علوم، تحقيقات و فناوری عبارتند از : هيأت امناء، شورای پژوهشی و رئيس 
پژوهشگاه.

ــا هيــأت امنــای ســازمان  پــس از ادغــام پژوهشــگاه در ســازمان پژوهــش، هيــأت امنــای پژوهشــگاه، بــه طــور مشــترك ب
پژوهــش تشــكيل مــی شــود. از ســوی ديگــر شــورای پژوهشــی پژوهشــگاه بــه منزلــه مهمتريــن ركــن و ســاختار تصميــم 
گيــری پژوهشــی پژوهشــگاه، عهــده دار بررســی و تصويــب سياســتهای پژوهشــی، اولويــت هــا، برنامــه هــا و آييــن نامــه هــای 
مــورد نيــاز پژوهشــگاه اســت. پــس از ادغــام پژوهشــگاه در ســازمان پژوهــش، تغييراتــی در شــرح وظايــف، تركيب، ســاختار و 
اولويــت هــای اجرايــی شــورای پژوهشــی ايجــاد شــد. معهــذا شــورای پژوهشــی، پــس از هيــأت امنا،كمــاكان مهمتريــن ركــن 

تصميــم گيــری امــور پژوهشــگاه مــی باشــد.

بخش هــاي تابعــه پژوهشــگاه عبارتنــد از: پژوهشــكده ي تعليــم و تربيــت،  پژوهشــكده ی كــودكان اســتثنايي، پژوهشــكده ی 
خانــواده و مدرســه، پژوهشــكده ی برنامه ريــزي درســي و نوآوري هــاي آموزشــي، مـــركز پژوهشــي تعليــم و تربيــت كاربــردي 
تبريــز، مركــز ملــی مطالعــات بيــن المللــی تيمــز و پرلــز و مديريــت هماهنگــي امــور پژوهشــي. هـــريك از پژوهشــكده ها و 
گـــروه هاي پژوهشــي تابعــه، بــا توجــه بـــه نيازهــاي نظــام آمــوزش و پــرورش و بخش هــاي مختلــف آن تأســيس شــده اند 
و بخــش عمــــده اي از نيازهـــاي پژوهشــي وزارت آمــوزش و پــرورش از طريــق پژوهشكده هـــاي يـــاد شـــده تأمين مي شــود. 
هر پژوهشــكده داراي شــوراي پژوهشــي اســت كه اعضــــاي آن را تـــركيبي از اعضـــاي هيأت علمي  پژوهشـــگاه، دانشــگاه ها 
،معاونــان محتــرم وزيرآمــوزش و پــرورش و برخــی كارشناســان برجســته وزارت آمــوزش و پــرورش تشــكيل مي دهند. ايــن 
شــورا بــه منزلــة بــازوي پژوهشــي پژوهشـــكده ها قلمـــداد مي شــود، بــه نحــوي كــه تصميمــات مـــربوط بــــه اولويت هـــاي 
ــزاري  ــي، برگ ــاي پژوهش ــر طرح ه ــارت ب ــوة نظ ــي، نح ــنهاده هاي پژوهش ــي پيش ــي و ارزش ياب ــا، بررس ــي گروه ه پژوهشـ
همايش هــا و كارگاه هــاي آموزشــي و مــواردي نظيــر آن بــا نظـــر ايــن شـــورا اتخــاذ مــی شــود. در هــر كــدام از پژوهشــكده 
هــا و مراكــز پژوهشــی، تعــدادی گــروه پژوهشــی وجــود دارنــد كــه بــه منزلــه هســته اصلــی پژوهــش و بــه صــورت تخصصــی 
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روی موضوعــات پژوهشــی فعاليــت مــی كننــد و دارای شــورای رســمی هســتند.گروه هاي پژوهشــي مي كوشــند بـراســـاس 
نيـــازسنجي هاي انجـــام شـــده، اولويت هــاي پژوهشــي گــروه را بــراي دوره زمانــي دو ســاله تعييــن كــرده و بــه ترتيــب بــه 
ــوراي  ــب آن در ش ــا و تصوي ــن اولويت ه ــس از تعيي ــانند. پ ــكده برس ــوراي پژوهش ــي و ش ــروه  پژوهش ــوراي گ ــب ش تصوي
ــراي بخشــي از  ــوان، اج ــالم فراخ ــده رياســت پژوهشــگاه اســت و اع ــر عه ــری آن ب ــه دبي ــش ك ــازمان پژوه پژوهشــی س
تحقيقــات در حــد مقــدور در داخـــل هــر گــروه پژوهشــي صــورت مي گيــرد و در صــورت وجــود بودجــه پژوهشــي، اجــراي 

برخــي ديگــر بــه پژوهشــگران خــارج از پژوهشــگاه واگــذار مي شــود.

2- گزارش فعاليت ها و اقدامات پژوهشگاه

در ادامه به معرفی عملكرد هر يك از بخش های پژوهشگاه در طی سال های 1395 و 1396 می پردازيم:

2-1- فعاليت ها و اقدامات سرپرست پژوهشگاه

گزارشي از مهمترين فعاليت ها و اقدامات سرپرست پژوهشگاه مطالعات از تاريخ انتصاب )96/10/5( تا پايان اسفند 1396:

- طراحي و تدوين برنامه تحولي وكيفيت بخشي تحقيقات در طول برنامه ششم توسعه و برش  97 برنامه، با لحاظ چرخش هاي 
مفهومي و عملياتي سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، زير نظام پژوهش ، اساسنامه پژوهشگاه و برنامه پژوهشی پژوهشگاه 

- طراحي و تدوين چارچوب سنجش نيازهاي پژوهشي، مسأله شناسی و تعيين اولويت ها پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و 
ساز وكارهاي شناسايي نياز ها 

- برگزاري جلسه هم انديشي اعضاء هيئت علمي پژوهشگاه با برخی از معاونين محترم وزارت آموزش و پرورش ، رؤساي  سازمان 
ها و مديران حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش به منظور تبيين برنامه ها ،مسئله شناسي و تدوين اولويت هاي پژوهشي 

- شركت در جلسات شوراها،كميته ها و كميسيون ها
 شركت در جلسات وزارت آموزش و پرورش)شامل جلسات شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش/ جلسات هماهنگي 
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شوراي معاونان وزارت آموزش و پرورش و مديران كل آموزش و پرورش استان ها / جلسات شوراي عالي آموزش و پرورش- به 
عنوان عضو حقوقي/ جلسات هماهنگی و پايش برنامه ها و فعاليت هاي سند تحول آموزش و پرورش در»دبير خانه شوراي 

عالي آموزش و پرورش«/  جلسات كميته پژوهشي شوراي عالي آموزش و پرورش(

مديريت و شركت در جلسات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )شامل جلسات شوراي پژوهشي و بررسي موضوعات در 
دستور جلسه/ جلسات شوراي مديران و بررسي موضوعات در دستور جلسه/ جلسات ارزيابي، نقد و بررسي و نظارت تكويني 
بر طرح هاي پژوهشي و بررسي موضوعات در دستور جلسه/ جلسات شوراي سياست گذاري معلم پژوهنده/ جلسات شوراي 
بررسي و پايش برنامه ها و عملكرد پژوهشگاه و پژوهشكده ها / جلسات شوراي اشاعه و  كاربست يافته هاي پژوهشي/ جلسات 
شوراي نشر و موارد مطرح شده در دستور جلسه/ جلسات هيات تحريه فصلنامه هاي علمي – پژوهشي پژوهشگاه/ جلسات 
شوراي هماهنگي امور شوراها ي تحقيقات استان ها و كميته هاي پژوهشي معاونت ها و موارد مطرح شده در دستور جلسه/ 

جلسات شوراي برنامه ريزي فعاليت هاي پژوهشگاه و موارد مطرح شده  در دستور جلسه(

شركت در جلسات سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي )شامل جلسات هيئت امناي سازمان پژوهش / جلسات شوراي 
مديران سازمان پژوهش / جلسات هيئت رئيسه سازمان پژوهش/ جلسات كميسيون دائمي سازمان پژوهش/ جلسات  كميته 
منتخب سازمان پژوهش/ جلسات شوراي هماهنگي علمي/ جلسات كميسيون بررسي آثار و تاليفات اعضاي غير هيئت علمي/ 
جلسات كميته دستگاهي حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ،نقد و ترويجي/شركت در جلسات شوراي برنامه ريزي سازمان 

پژوهش/ جلسات هيئت اجرايی سازمان/شورای امور بين الملل سازمان(

شركت در جلسات شوراي عالي انقالب فرهنگي )شامل شركت در جلسات هيئت حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي ،نقد 
و مناظره(

 شركت در جلسات وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري )شامل شركت در جلسات شوراي عالي علوم،تحقيقات و فناوري )عتف( 
وزارت علوم (

 - نظارت بر امر تهيه و تدوين گزارش هاي عملكرد پژوهشگاه جهت ارائه به  مراجع ذيربط به شرح زير :
گزارش فعاليت هاي  پژوهشي پژوهشگاه در چارچوب پشتيباني پژوهشي و اجرايي  كردن و عملياتي نمودن راهكارها و مفاد 

سند تحول بنيادين آموزش و پرورش



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 26بخش  اول: 

 گزارش فعاليت هاي پژوهشي  پژوهشگاه در چارچوب پاسخ به مطالبات مقام معظم رهبري از وزارت  آموزش و پرورش 

 تهيه و تدوين گزارش هاي عملكرد پژوهشگاه جهت ارائه به مراجع نظارتي و اجرايي 

گزارش فعاليت های پژوهشی پژوهشگاه در چارچوب اجرايی شدن زير نظام پژوهش و ارزشيابی

- همكاري در تدوين و اصالح آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز پژوهشگاه و سازمان پژوهش 
 آيين نامه  ارزيابي و تضمين كيفيت گزارش نهايي طرح هاي پژوهشي 

آيين نامه چاپ و انتشار آثار تاليفي بر گرفته از طرح هاي پژوهشي 

- سخنرانی

2-2- دبيرخانه شورای پژوهشی سازمان )پژوهشگاه(

به منظور تعيين اولويتهای پژوهشی اساسی در حوزه تعليم و تربيت ، بررسی و تصويب پيشنهاده های پژوهشی و ساير موارد مرتبط 
با حوزه فعاليتهای پژوهشی و با توافق سرپرست وقت پژوهشگاه و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی، شورای پژوهشی 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و كميته پژوهشی سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی در هم تجميع شدند و شورای 
پژوهشی سازمان تشكيل شد و از نيمه دوم سال 1394 فعاليت خود را آغاز نمود.تركيب شورای پژوهشی به اين شرح است: رئيس 
سازمان پژوهش به عنوان رئيس شورا؛ رئيس پژوهشگاه به عنوان دبير شورا، يك نفر نماينده از پژوهشگاه و هر يك از دفاتر چهارگانه 
سازمان به عنوان عضو، تعداد 4 نفر عضو هيات علمی  منتخب از بين اساتيد دانشگاهها به عنوان عضو مدعو بيرونی و در صورت نياز 

متناسب با موضوعات مطروحه عضو ميهمان به عنوان مدعو مطلع بدون حق رای. اعضای شورای پژوهشی عبارتند از : 

- آقای حجت االسالم والمسلمين بهرام محمديان )رئيس وقت سازمان پژوهش( به عنوان رئيس شورا- از اسفند 96 به بعد، با 
انتصاب آقای دكتر حيدر تورانی به عنوان سرپرست سازمان،  ايشان رئيس شورا می باشند. 
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- آقای دكتر عليرضا عصاره )سرپرست وقت پژوهشگاه( به عنوان دبير شورا- با انتصاب آقای دكتر فرهاد كريمی در دی ماه 1396 
به عنوان سرپرست پژوهشگاه- ايشان دبير شورا می باشند.

- آقای دكتر حسن پاشا شريفی - عضو شورا

- آقای دكتر عليرضا كيامنش- عضو شورا

- آقای دكتر محمد جعفر جوادی- عضو شورا

- آقای دكتر ولی اله فرزاد- عضو شورا

- آقای دكتر غالمعلی افروز- عضو شورا

- آقای دكتر يداله رهبری نژاد ) نماينده دفتر تاليف كتاب های درسی ابتدايی و نظری(- با معرفی خانم دكتر نجفی پازوكی، 
ايشان در حال حاضر عضو شورا هستند.

- آقای دكتر اسمعيلی) نماينده دفتر تاليف كتابهاي درسي فني و حرفه اي و كاردانش(- با معرفی آقای مهندس شكرريز ايشان 
در حال حاضر عضو شورا هستند.

- خانم دكتر ماليی نژاد- نماينده معاونت توسعه منابع و پشتيباني سازمان پژوهش

- خانم دكترشاه محمدی- نماينده دفتر انتشارات و تكنولوژي آموزشي سازمان پژوهش

- شورای پژوهشی از زمان تشكيل) اواسط سال 1394( تا پايان سال 1396 تعداد 33 جلسه تشكيل داده كه شرح تفصيلی 
عملكرد آن در سالهای1394، 1395 و 1396 در ادامه از نظر می گذرد:



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 28بخش  اول: 

عملكرد شورای پژوهشی در سال 1394

1- تعداد جلسات برگزار شده در سال 1394

در سال 1394- 6 جلسه در تاريخ های زير برگزار شده است: 94/12/4-94/10/21-94/8/25-94/7/21-94/6/17-
94/12/10

2- بررسی طرحهای پژوهشی 

- بررسی و تصويب طرح پژوهشی با عنوان» بررسی مروری پژوهشهای انجام شده در حوزه تقويت و تعميق اقامه نماز در مراكز 
آموزشی «  پيشنهاد دهنده: خانم عبدمواليی و تعيين ناظر برای آن. 

- بررسی و اعالم نظر پيرامون اعتبار مورد نياز طرح پژوهشی با عنوان»ارزشيابی اثربخش طرحهای آموزش پيشگيری در 
مدارس«- مربوط به تفاهم نامه با معاونت تربيت بدنی و سالمت وزارت متبوع و تصويب پرداخت 90 درصد اعتبار ابالغی طرح 

پژوهشی فوق با رعايت ضوابط و مقررات - مجری : آقای دكتر مسلم پرتو

- بررسی پيشنهاده پژوهشی با عنوان »مطالعه تطبيقی محتوای آموزشی درس مديريت و سلوك خانواده و ارائه پيشنهادهای 
اصالحی«- پيشنهاد دهنده: خانم دكتر مهران- به سفارش دفتر تأليف كاردانش و فنی و حرفه ای

- بررسی پيشنهاده پژوهشی با عنوان »تدوين شاخصهای خانواده مطلوب ازديدگاه دانش آموزان و ارائه پيشنهادهای اصالحی«-
پيشنهاد دهنده: خانم دكتر فريدونی- به سفارش دفتر تأليف كاردانش و فنی و حرفه ای  

3- بررسی و تصميم گيری در مورد آيين نامه ها وشيوه نامه ها 

- اصالح پيش نويس دستورالعمل اجرا و نظارت بر طرحهای پژوهشی 

- تصميم گيری در مورد ابالغ دستورالعمل اجرا و نظارت طرحهای پژوهشی به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و همچنين 
دريافت اولويتهای پژوهشی از استانها
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- بررسی و تدوين شيوه نامه عقد توافقنامه پژوهشی با اعضای هيات علمی و كارشناسان پژوهشی پژوهشگاه و  سازمان پژوهش)به 
تصويب نرسيد و اجرايی نشد(

4- بحث و تصميم گيری در مورد ساير موضوعات

- تصميم گيری درباره حضور دو عضو هيات علمی بيرونی در جلسات شورای پژوهشی،

- معرفی آقای دكتر غالمعلی افروز به عنوان عضو هيات علمی مدعو در تركيب شورای پژوهشی سازمان، 

- تأكيد بر اينكه تحقيقات بنيادی بخشی از وظايف سازمان و پژوهشگاه است و در اولويت های پژوهشگاه قرار گيرد،

- عدم محدوديت جهت تامين اعتبارات پژوهشی سال 1395 )حدود 60 عنوان پژوهشی اولويت دار( از محل اعتبارات پژوهشگاه 
و سازمان پژوهش 

- تعريف و تيين چند موضوع تحقيقاتی )ملی و بنيادی( جهت استفاده از اعتبارات شورای عالی تحقيقات و فناوری ) وزارت 
علوم(- عتف- 

- هماهنگی با معاونت های ذيربط جهت تأمين اعتبار عنوان پژوهشی )كه در نقشه را سند تحول بنيادين تعريف شده است(.

عملكرد شورای پژوهشی در سال 1395

1- تعداد جلسات برگزار شده در  سال 1395

در سال 1395، تعداد 17 جلسه شورای پژوهشی در تاريخ های زير برگزار شده است: 95/3/10-95/2/21-95/2/14-

-95/11/23  -95/11/19  -95/10/25  -95/10/11  -95/10/4  -95/8/15  -95/7/17  -95/7/1-95/6/8-95/5/25-95/5/11-95/3/31
95/12/21-95/12/7



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 30بخش  اول: 

2- بررسی و تصويب طرح های پژوهشی به شرح زير:

- »بررسي وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن سالهاي 1391 و1392شاخه كاردانش« پيشنهاد دهنده : دكتر نعمت اهلل متين به 
سفارش دفتر تاليف فنی و حرفه ای و كار دانش

- » تدوين چارچوب راهنما براي آموزش شايستگي  فني و حرفه اي به دانش آموزان متوسطه نظری« پيشنهاد دهنده : دكتر 
احدنويدی به سفارش دفتر تاليف كار دانش

- » تاثير مجالت رشد بر عادت به مطالعه در بين دانش آموزان« پيشنهاد دهنده: دكتر نيره شاه محمدی، به سفارش دفتر 
انتشارات كمك آموزشی  و تكنولوژی آموزشی

- » بررسی چگونگی توسعه كمی مجالت رشد طی برنامه ششم توسعه سازمان« پيشنهاد دهنده: خانم دكتر شاه محمدی- 
سفارش دهنده: دفتر انتشارات كمك آموزشی و تكنولوژی آموزشی 

- » تبيين، تدوين و ارزشيابی راهبردها، سياستها و اقدامات معطوف به پياده سازی انديشه اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش«  
پيشنهاد دهنده: دكتر عبداهلل انصاری به سفارش شورای عالی آموزش و پرورش

- » ارزشيابی از كتب درسی فارسی پايه دوم و ششم ابتدايی در مدارس و كالسهای خاص دانش آموزان آسيب ديده شنوايی«     
پيشنهاد دهنده: دكتر عربانی دانا- به سفارش سازمان آموزش و پرورش استثنايی   

- » طراحی و تدوين الگوی اشاعه برنامه درسی ملی به منظور ارائه پيوست رسانه ای« پيشنهاد دهنده: خانم دكتر هاشمی به 
سفارش شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش  

- » بررسی ويژگي هاي مديريت مدرسه با رويكرد اسالمی و ارائه مدل مناسب « سفارش دهنده و پيشنهاد دهنده: آقای دكتر 
تورانی، ارجاع شده از شورای مديران سازمان     

- » بررسي و تحليل »تغييرات برنامه هاي درسي« دوره هاي تحصيلي عمومي و متوسطه نظام آموزشی ايران در نيم قرن اخير« 
پيشنهاد دهنده: دكتر سيد محمد حسين حسينی- مرجع بهره بردار: از اولويت های پژوهشی برگرفته از سند تحول سال 93 

كه به سال 95 منتقل شده است   

- »تدوين استانداردهاي شايستگي هاي معلمان دانش آموزان با نيازهاي ويژه«  پيشنهاد دهنده: دكتر منيره رضايی- بهره بردار: 
شورای عالی آموزش و پرورش      
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- » تدوين استانداردهای تدريس رياضی مدرسه ای مبتنی بر تلفيق هماهنگ اسناد باالدستی آموزش و پرورش ايران و دانش 
تخصصی حوزه آموزش رياضی« پيشنهاد دهنده: دكتر سهيال غالم آزاد- مرجع بهره بردار: از اولويت های پژوهشی برگرفته از 

سند تحول سال 93 كه به سال 95 منتقل شده است    

- » ارزيابی چگونگی ارتباط  طولی محتوا )مفاهيم، اصول و مهارت ها( كتاب های درسی علوم تجربی دوره عمومی از منظر 
مالك های محتوايی )شامل جدول وسعت توالی و چارچوب تيمز( و مالك های ساختاری« پيشنهاد دهنده: دكتر اشرف السادات 

شكرباغانی- مرجع بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش      

- » بررسي نيازهاي حرفه اي مخاطبان مجالت رشد بزرگسال و ارائه راهكار های الزم به منظور طراحي و توليد محتواي 
مناسب«پيشنهاد دهنده: دكتر مرتضی سميعی- مرجع بهره بردار: دفتر انتشارات وتكنولوژی آموزشی

- چارچوب نظری ارزشيابی دوره ای كتاب های درسی دوره ابتدايی ) قرآن، فارسی، علوم، رياضی( و كتاب تفكر و پژوهش پايه 
های هفتم، هشتم و نهم. پيشنهاد دهنده: دكتر محمدحسنی- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف كتب درسی ابتدايی و متوسطه

3- بررسی و تصويب حمايت مالی از رساله های دكتری در حوزه موضوعات تعليم و تربيت

- بررسي ميزان همخواني برنامه درسي قصد شده، اجرا شده و كسب شده درس تفكر و سبك زندگي پايه هشتم )دوره اول 
متوسطه(و ارايه الگوي مناسب – آقای جمالی فر

- تدوين الگوی مفهومی تغيير برنامه درسی براساس نظريه های »آشوب- پيچيدگی«  و ارزشيابی تغيير برنامه درسی دوره 
ابتدايی نظام آموزش و پرورش كشور براساس اين الگو- آقای سيد محمد حسين حسينی 

- بررسی روند تغييرات خودپنداره تحصيلی،  عالقه و نگرش نسبت به رياضی، علوم، و خواندن، و نقش اين عوامل بر عملكرد 
تحصيلی دانش آموزان  پايه های چهارم ، پنجم، و هشتم از 1373 تا 1395- خانم مژگان جعفری

- بررسي تطبيقی نحوه اعزام معلمان كشورهاي منتخب به مدارس خارج از كشور به منظور ارائه مدل ادراكي مناسب براي 
جمهوري اسالمي ايران- آقای كچوئيان

- طراحی الگوی توسعه حرفه ای مديران آموزشگاهی در افق 1404 با رويكرد آينده پژوهانه – آقای كمرئی



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 32بخش  اول: 

عملكرد شورای پژوهشی در سال 1396

1- تعداد جلسات برگزار شده در سال 1396

از سال 1396 تعداد 15 جلسه شورای پژوهشی در تاريخ های زير تشكيل شده است:

-96/9/5-96/8/21-96/8/7-96/7/15-96/6/25-96/4/24-96/4/14-96/3/20-96/2/30-96/2/16-96/1/26
96/12/20-96/12/13-96/11/29-96/10/3

2- بررسی و تصويب طرح های پژوهشی به شرح زير:

- » ويژگی های خانواده ی مطلوب از ديدگاه دانش آموزان، معلمان و صاحب نظران« پيشنهاد دهنده:خانم دكتر فريدونی- مرجع 
بهره بردار:دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش   

- »مطالعه تطبيقی محتوای آموزشی مديريت و سلوك خانوده در نظام های آموزش و پرورش كشورهای منتخب و مقايسه آن با 
ايران« پيشنهاد دهنده: دكتر گلنار مهران- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف كتاب های درسی فنی و حرفه ای و كاردانش     

- »طراحی ساختار آموزش و پرورش در راستاي اجرايی شدن مفاد سند تحول بنيادين« پيشنهاد دهنده: دكتر حيدر تورانی- 
مرجع بهره بردار:معاونت توسعه مديريت و پشتيبانی   

- »مطالعه تطبيقی برنامه آموزش زبان انگليسی برای دانش آموزان كم توان ذهنی و طراحی مناسب برای دانش آموزان ايرانی« 
پيشنهاد دهنده:دكتر احمد رمضانی- مرجع بهره بردار: سازمان آموزش و پرورش استثنايی 

- »بررسی ابعاد كمی و كيفی عدالت آموزشی براساس مبانی نظری سند تحول  بنيادين« پيشنهاد دهنده: دكتر عليرضا محمدی- 
مرجع بهره بردار: معاونت آموزش ابتدايی   

- »تعيين ميزان تغييرات در شايستگی های اساسی علوم پايه چهارم از سال 2011 تا 2015 براساس مطالعه تيمز« پيشنهاد 
دهنده: دكتر مسعودكبيری- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری          

- » بررسی ابعاد دينداری و هويت دانش پژوهان جوان« پيشنهاد دهنده: آتيه عبدمواليی- مرجع بهره بردار:مركز ملی استعدادهای 
درخشان  و دانش پژوهان جوان
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- »ارزشيابی مسابقات علمی- كاربردی شاخه كاردانش و علمی- عملی شاخه فنی و حرفه ای«پيشنهاد دهنده: مجيد ثقفی- 
مرجع بهره بردار:معاونت آموزش متوسطه

- »بررسی وضعيت موجود و شناسايی راهكارهای بهينه ارتقای منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم انسانی«پيشنهاد دهنده: 
دكتر كيومرث فالحی- مرجع بهره بردار: مركز برنامه ريزی نيروی انسانی و فناوری اطالعات

- »بررسی زمان مناسب آموزش زبان خارجی انگليسی در نظام آموزش رسمی عمومی كشور با توجه به رشد شناختی و عوامل 
فرهنگی- اجتماعی« پيشنهاد دهنده: دكتر ويدا رحيمی نژاد – مرجع بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش

- » بررسي تاثيرات محتمل تغييرات كتاب هاي درسي رياضي دورة ابتدايي بر تغيير الگوي بروز بدفهمي هاي رياضي دانش آموزان 
پايه چهارم ابتدايي بر مبناي نتايج  عملكرد دانش آموزان در تيمز 2015« پيشنهاد دهنده: شهرناز بخشعلی زاده- مرجع بهره 

بردار: دفتر تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

- »  ارزشيابی اساسنامه مدارس ورزش« پيشنهاد دهنده: دكتر حسين براتی- مرجع بهره بردار: شورای عالی آموزش و پرورش

تربيتي  هاي  داللت  استخراج  و  پرورش  و  آموزش  بنيادين  تحول  درسند  ايراني  اسالمي-  زندگي  مفهوم سبك  واكاوي   «  -
آن«پيشنهاد دهنده: دكتر معصومه صمدی- مرجع بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش

- » ارزشيابي اساسنامه مدارس نمونه دولتي«پيشنهاد دهنده: دكتر احد نويدی- مرجع بهره بردار: شورای عالی آموزش و پرورش

- » ارزشيابي دوره اي برنامه درسي فارسي دوره اول ابتدايي« پيشنهاد دهنده: دكتر نادر سلسبيلی- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف 
كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

- » ارزشيابي دوره اي برنامه درسي  علوم دوره اول ابتدايي«پيشنهاد دهنده: دكتر زهرا مهربان- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف 
كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

- » ارزشيابي دوره اي برنامه درسي  رياضی  دوره اول ابتدايي« پيشنهاد دهنده: دكتر سهيال غالم آزاد- مرجع بهره بردار: دفتر 
تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

- » ارزشيابي دوره اي برنامه درسي قرآن دوره اول ابتدايي« پيشنهاد دهنده: دكترمعصومه نجفی پازوكی- مرجع بهره بردار: دفتر 
تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 34بخش  اول: 

- » ارزشيابي دوره اي برنامه درسي تفكر و پژوهش پايه های ششم، هفتم و هشتم« پيشنهاد دهنده: دكتر محمد حسنی- مرجع 
بهره بردار: دفتر تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

- » نيازسنجی آموزشی و تربيتی والدين در زمينه رفتار مناسب با فرزندان دوره های تحصيلی ابتدايی و متوسطه« پيشنهاد 
دهنده: دكتر عليرضا عصاره- مرجع بهره بردار: دفتر انجمن اوليا و مربيان

- » تدوين استانداردهای عملكرد حرفه ای معلمان براساس شايستگی های شناسايی شده در اسناد تحولی و اعتباربخشی آن« 
پيشنهاد دهنده: دكتر منيره رضايی- مرجع بهره بردار:شورای عالی آموزش و پرورش

- » تدوين استانداردهای محتوايی  مهارت های  زندگی كودكان كم توان ذهنی پايه اول تا سوم  ابتدايی و اعتباربخشی آن« 
پيشنهاد دهنده: دكتر جليل فتح آبادی- مرجع بهره بردار: سازمان آموزش و پرورش استثنايی

- » بررسي شيوه  مديريت خودگرداني درمراكزراهنمايي و مشاوره خانواده و ارايه راهكارهاي الزم« پيشنهاد دهنده: محمد 
مخاطب- مرجع بهره بردار: انجمن اوليا و مربيان

- »تدوين استاندارد آمادگی جسمانی و تعادل در دانش آموزان كم توان ذهنی دوره پيش حرفه ای« پيشنهاد دهنده: مژگان 
فرهبد- مرجع بهره بردار: سازمان آموزش و پرورش استثنايی

 3- بررسی و تصميم گيری در مورد طرح های پژوهشی به شرح زير: ) برخی از اين طرح ها هنوز به تصويب شورا 
نرسيده است (

- »طراحي،  اجرا  و ارزشيابي مدل تربيت اخالقي در مدرسه با تأكيد بر رويكرد اجتماع عادل« پيشنهاد دهنده: دكتر شمسی 
نامی- مرجع بهره بردار: اولويت برگرفته از سند تحول

- »طراحي، تدوين و اعتبارسنجي استانداردهاي مفهومي اقتصاد مقاومتی  براي كتاب هاي  درسي دوره آموزش عمومي« پيشنهاد 
دهنده:دكتر مهدی طغيانی - مرجع بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش

- »بررسي فرصت ها و تهديدهاي تربيتي فضاي مجازي و رسانه هاي نوين و ارائه راهكارهاي مناسب و اعتبار بخشي آن ها« 
پيشنهاد دهنده: دكتر عبدالحميد رضوی- بهره بردار: معاونت پرورشی و فرهنگی



  35  /گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش

- »بررسی وضعيت موجود و مطلوب حجم كتاب های درسی«پيشنهاد دهنده: دكتر فرهاد كريمی- مرجع بهره بردار: شورای 
هماهنگی علمی سازمان ارجاع شده از سوی آقای محمديان رئيس وقت سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

- » تدوين مباني و اصول سواد جمعيت مبتني بر سياستهاي جديد جمعيتی كشور« پيشنهاد دهنده:دكتر محمود مشفق- مرجع 
بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان 

- » بررسی اثربخشی برنامه مهارتهاي نوجواني )SFA( بر ارتقاء شايستگي اجتماعي و هيجاني، افزايش شاخصهاي مثبت رفتاري 
و پيشگيري از رفتارهاي پرخطر )آسيبهای اجتماعی( دانش آموزان دوره اول متوسطه)فاز اول: پايه هفتم( «پيشنهاد دهنده: دكتر 

بهنام بهراد- مرجع بهره بردار: سازمان آموزش و پرورش استثنايی

- » ارزيابی جامع مبانی و مولفه های روانشناختی، تربيتی و ضريب دشواری محتوای كتاب درسی و تناسب آن با ضريب هوشی 
دانش آموزان با نگاه تحولی« پيشنهاد دهنده: دكتر غالمعلی افروز- مرجع بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش

- »ارزشيابی كارايی و اثربخشی آيين نامه نحوه راه اندازی مدارس قرآنی« پيشنهاد دهنده: ايرج خوش خلق- مرجع بهره بردار: 
معاونت پرورشی و فرهنگی

- » ارزشيابي جامع گروه هاي آموزشي« پيشنهاد دهنده: دكتر سعيد عارف نژاد- مرجع بهره بردار: معاونت آموزش متوسطه

- » ارزشيابی بسته های آموزشی جديد التاليف پايه دهم منتخب رشته فنی و حرفه ای« پيشنهاددهندگان: دكتر احد نويدی، 
دكتر سيد محمد حسين حسينی- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف كتاب های درسی و فنی و حرفه ای و كاردانش   

- »روش های آموزش خواندن به دانش آموزان چند معلوليتی: راهنمايی برای معلمان« انصراف مجری- مرجع بهره بردار: سازمان 
آموزش و پرورش استثنايی

- » تحليل محتوای متون كتب درسی دوره آموزش عمومی)دوره ابتدايی و متوسطه اول(، از نظر مباحث آموزشی جمعيتی« 
پيشنهاد دهنده: خانم دكتر فراهانی- مرجع بهره بردار: شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش

- » طراحی و تدوين نظام جامع آموزش كاركنان"نيازسنجی، طراحی و برنامه ريزی  آموزشی " سازمان پژوهش و برنامه ريزی 
آموزشی « پيشنهاد دهنده: دكتر سيد محمد حسين حسينی- مرجع بهره بردار: دفتر طرح و برنامه مالی سازمان پژوهش و برنامه 

ريزی آموزشی 



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 36بخش  اول: 

- » شناسايی تنوع  واژگانی، پيچيدگی  نحوی و عوامل پيوندی در متون نوشتاری كودكان  7 تا 12 ساله« پيشنهاد دهنده: دكتر 
معصومه نجفی پازوكی- مرجع بهره بردار: دفتر تأليف كتاب های درسی ابتدايی و متوسطه نظری

- » مسئله شناسی رسانه ها از آموزش و پرورش«پيشنهاد دهنده: جعفر افقهی فريمانی- مرجع بهره بردار: اداره كل روابط عمومی 
وزارت آموزش و پرورش 

- » آماده سازي، مناسب سازي، استانداردسازی و اعتباريابی نسخه فارسي برنامه توانايی مقابل )Coping Power(« پيشنهاد 
دهنده: دكتر بهنام بهراد- مرجع بهره بردار: سازمان آموزش و پرورش استثنايی

- » ويژگی های فرهنگ سازماني حاكم بر وزارت آموزش و پرورش و ارائه برنامه بهبود آن« پيشنهاد دهنده: دكتر تاجيك 
اسماعيلی- مرجع بهره بردار: دفتر ارزيابی عملكرد و پاسخگويی به شكايات

4- بررسی و تصويب آيين نامه ها و دستورالعمل ها

- بررسی و تصويب آيين نامه شورای سياستگذاری و هماهنگی تحقيق و توسعه وزارت آموزش و پرورش- طی چهار جلسه فشرده

5-بررسی و تصويب عنوان اولويت پژوهشی 

- تصويب عنوان پژوهشی »ارزيابي اثر بخشي آموزشي دوره هاي ضمن خدمت دبيران زبان انگليسي در ايجاد صالحيت هاي الزم 
در دبيران به منظور تحقق بخشيدن به اهداف برنامه درسي ملي«-سفارش دهنده:  شورای هماهنگی علمی سازمان ، پيشنهاد 

دهنده:  خانم دكتر رحيمی نژاد 

- تصويب عنوان پژوهشی »مقايسه عملكرد سوال های مختلف درس علوم پايه های چهارم و هشتم براساس نتايج دو آزمون 
2011 و 2015 تغيير يابد و روش تحليل ثانويه، با ارائه داليل« - سفارش دهنده:  شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش ، 

پيشنهاد دهنده: خانم دكتر شكرباغانی

6-حمايت مالی از رساله های دكتری
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معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 38بخش  اول: 

-»ساخت و  استانداردسازی آزمون نارسايی يادگيری در كودكان پيش دبستانی) در راستای ساخت و تدوين برنامه درسی دوره  
پيش دبستانی( «- پيشنهاد دهنده : خانم توران غالمی 

-»شناسايی ابعاد نشانگان مدرسه پژوهش محور، ارزيابی وضع موجود مدارس متوسطه شهر تهران  بر اساس آن و طراحی يك 
الگو به روش آميخته« - پيشنهاد دهنده :  خانم شهره حسين پور 

-» نيازسنجی جامع آموزشی والدين دانش آموزان دوره ابتدايی كشور در تربيت سالمت، تربيت اجتماعی و  تربيت دينی«- 
پيشنهاد دهنده : خانم اعظم ماليی نژاد

7- بررسی ساير موارد

- بررسی درخواست دانشگاه عالمه طباطبائی در مورد حمايت از دانشجويان پژوهش محور و لزوم تدوين آيين نامه ای توسط 
پژوهشگاه با لحاظ روش عمل ساير موسسات پژوهشی و ...

2-3- دبيرخانه كشوری برنامه معلم پژوهنده
فعاليت های دبيرخانه برنامه معلم پژوهنده  درسال 1395

بخشنامه اجرا و برگزاری نوزدهمين دوره برنامه معلم پژوهنده، در سال تحصيلی 1395-1394 برای استان ها و مدارس ارسال شد) 
متن كامل بخشنامه و شيوه نامه در سايت پژوهشگاه، صفحه ی معلم پژوهنده درج شده است( و معلمان در طی يك سال گزارش 
فعاليت  پژوهش در عمل خود را پس از تاييد مدرسه و منطقه، برای داوری و انتخاب به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ارسال 
نمودند. هيات داوري در هر استان، سه طرح برگزيده خود را به دبيرخانه كشوری برنامه معلم پژوهنده )مستقر در پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش( ارسال نمود. تعداد گزارش های واصله از استان ها 102 مورد بود كه پس از ارزيابی كليه گزارش ها در دبيرخانه 
كشوری، تعداد 32 گزارش پژوهش در عمل به عنوان منتخب كشوري برگزيده شدند و در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش سال 
1395،لوح تقدير توسط مقام عالی وزارت آموزش و پرورش به صاحبان آثار برگزيده اهداء شد. در جدول )1( فهرست گزارش های 

برتر كشوری درج شده اند.
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جدول 1- برگزيدگان كشوری برنامه معلم پژوهنده سال 1395

ف
نام و نام خانوادگی معلم ردي

پژوهنده
رتبهاستانعنوان گزارش پژوهش درعمل

 چگونه توانستم با استفاده از روش ها و ابزار های جذاب، تمركز دانش آموزم را در خديجه رستم پور1
يادگيری افزايش دهم؟

1مازندران

1لرستانچگونه توانستم مشكالت عاطفی دانش آموزم را بهبود بخشم ؟پوران اميری2

 چگونه توانستيم طرح مدام)مشاركت دانش آموزان در اداره مدرسه( را با كيفيت بهتر سيد محمدكاظم افضلی3
اجرا نماييم؟

كهگيلويه 
وبويراحمد

1

 چگونه توانستم مشكالت نوشتن انشاء را در كالس دو پايه روستايی در منطقه دوزبانه صديقه علی پور اصل4
برطرف كنم؟

آذربايجان 
غربی

1

چگونه توانستم با استفاده از روش های نوين تدريس ارتباطی و گروهی ميزان يادگيری جوادرحمانی5
درس زبان انگليسی دانش آموزان را بهبود بخشم؟

1قزوين

 چگونه توانستم با طراحي نرم افزار ارزشيابي مستمر پوياي علوم تجربي،ارزشيابي مصطفی سهرابلو6
مستمر علوم تجربي دانش آموزان پسرپايه7و8و9متوسطه اول پيرتاج راهدفمندتر 

ودقيق تر انجام دهم ودانش آموزان را فعال تر نمايم؟

1كردستان

 چگونه توانستم از طريق راهكار 5-1 برنامه درس ملي براساس اسناد تحول راهبردي و محبوبه نعمتی7
بهره گيري از بازيهاي فكري مانند شطرنج،منچ، دومينو،تكنيك )5 ايي( و توليد محتواي 
الكترونيكي با نرم افزار ام ام بي،مهارت دانش آموزانم را در يادگيري زبان انگليسي افزايش 

دهم؟

شهرستان 
های تهران

1

 چگونه توانستم ديكته نويسی دانش آموزان كم شنوای كالسم را با استفاده از روش های فاطمه اويسی فرد8
نوين تقويت كنم؟

سيستان 
وبلوچستان

1

1فارس چگونه توانستم دانش آموزان رشته كامپيوتر را به درس برنامه سازی )1( عالقمند سازم؟مهرنوش نوبخت9

از هوش هاي چندگانه و رويكرد رفتار سمانه شعبانی10 با استفاده  را  توانستم زنگ هاي تفريح   چگونه 
شناسی براي دانش آموزان پويا و با نشاط سازم؟

خراسان 
رضوی

1

1ايالم چگونه توانستم ضعف امالی دانش آموزان ابتدايی چند پايه را برطرف نمايم؟رحيم مرادی11

كاهش پرخاشگری گروهی از دانش اموزان شاهد امام رضا ناحيه 2 رشت از طريق درمان علی رسولی12
شناختی- رفتاری 

2گيالن
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جدول 1- برگزيدگان كشوری برنامه معلم پژوهنده سال 1395

ف
نام و نام خانوادگی معلم ردي

پژوهنده
رتبهاستانعنوان گزارش پژوهش درعمل

2قم چگونه توانستم نارسا خوانی دانش آموزم را بهبود بخشم؟فاطمه باسره13

حمداله محمدی 14
پسكوهانی- ابراهيم 
مهری-محمدآريان

چگونه توانستيم خصايص اخالق شهروندی دانش آموزان مدرسه شهيد رجايی گرماب 
را بهبود بخشيم؟

2زنجان

فروزان دانيالی- گيتی 15
دانيالی

آموزش  كردن  هدفمند  ،موجب  خالقانه  های  روش  از  استفاده  با  توانستيم  چگونه 
وارتقاءتفكر واگرا ،انعطاف پذيری وابتكار دانش آموزانمان در دوره ابتدايی شويم؟

2تهران

سهيال ميرزا يعقوبی- 16
خديجه رياحی فر

2همدانچگونه توانستيم شادی و نشاط را در جمع معلمان آموزشگاه مدرس )1( افزايش دهيم؟

نوشين برومند- مژگان 17
اخالقی-اشرف دوست 

محمديان

ارتقا  ياری  مكمل  در طرح  به شركت  نسبت  را  آموزان   دانش  انگيزه  توانستيم  چگونه 
دهيم؟

2سمنان

چگونه توانستم با روش فراشناخت )metacognition( و اصالح كردن )improve( فخرالسادات عابدينيان18
دانش آموزان پايه هشتم مجتمع حضرت مهدی )عج( را به درس رياضی عالقمند 

نمايم؟

2يزد

آذربايجان چگونه توانستم دانش آموزان را به تحقيق و پژوهش عالقمند كنم؟فريده موسوی19
شرقی

2

عباس آقا محمدی- داود 20
مرادی

چگونه توانستيم دانش آموزان آموزشگاه رسالت قاسم آباد را به استفاده از تغذيه سالم 
تشويق نماييم؟

2مركزی

رضا حسينی- اكرم 21
بذرافشان

چگونه توانستم كيفيت آموزش زبان انگليسی دانش آموزان سال سوم را در دبيرستان 
شهيد سقر شهرستان آقال ارتقاء بخشم؟

2گلستان

 چگونه توانستم عالقمندی دانش آموزان را به فعاليت های كارگاهی درس كار و شراره دخيلی22
فناوری افزايش دهم؟

3هرمزگان

خراسان چگونه توانستم تصور از خدا را در دانش آموزانم ارتقاء دهم؟هادی سنجری23
جنوبی

3
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جدول 1- برگزيدگان كشوری برنامه معلم پژوهنده سال 1395

ف
نام و نام خانوادگی معلم ردي

پژوهنده
رتبهاستانعنوان گزارش پژوهش درعمل

3اردبيل چگونه توانستم با خالقيت سطح يادگيری رياضی پايه چهارم را بهبود بخشم؟سيروس محمدزاده24

نقشه مسعود زهره25 پويايی مستمر در كارگاه  به  فعاليتهای تكميلی  با  را  توانستم هنرجويانم   چگونه 
كشی عالقمند كنم؟

3كرمانشاه

چهارمحال  چگونه توانستم مشكل امالء در دانش آموز را بهبود بخشم؟نگارسلطانيان26
وبختياری

3

حميده محمدزاده- 27
معصومه محمدزاده

خراسان چگونه توانستيم دانش آموزان را به درس رياضی عالقمند سازيم؟
شمالی

3

انگيزش پيشرفت دانش آموزان پايه اول دبستان صديقی شيوخ را در سارا سلجوقی نژاد28  چگونه توانستم 
درس رياضی افزايش دهم؟

3كرمان

مژگان رسوليان- 29
اصغراحدی زاده

3اصفهانچگونه توانستيم مدرسه را به محيطی شاداب برای دانش آموزان و همكاران تبديل كنيم؟

3البرز راهكارهای يادگيری بهتر مفاهيم فيزيكی علوم تجربی نهم با تدريس عملی و كارگاهیزهره طاهرخانی30

3خوزستان بررسی راهكارهای نوين جهت بهبود وضعيت تدريس توابع مثلثاتی رياضيات متوسطهژيال باقری31

فعاليت های  دبيرخانه معلم پژوهنده  در سال 1396
شيوه نامه بيستمين دوره برگزاری معلم پژوهنده در شهريور ماه سال 1396 به ادارات كل استان ها ارسال شد و برای اعضای 
كميته ارزيابی گزارشهای پژوهش در عمل )اقدام پژوهشی( استان ها ابالغ صادر شد و جلسات كميته ارزيابی به منظور سهميه 
بندی گزارشهای پژوهش در عمل استان ها تشكيل و ميزان سهيمه های گزارشهای پژوهش در عمل استانها تعيين شد. سپس 
172 گزارش پژوهش در عمل از 31 استان شركت كننده در كشور دريافت گرديد و ارزيابان مناسب برای ارزيابی گزارشها شناسايی 
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شدند. در ادامه سازماندهی و دسته بندی گزارشهای براساس زمينه و دوره های آموزشی گزارشهای پژوهش در عمل انجام پذيرفت 
و گزارشهای پژوهش در عمل به صورت مكتوب و الكترونيكی برای ارزيابان ارسال و بر حسن اجرای ارزيابی نظارت به عمل آمد. 
هر گزارش پژوهش در عمل طی دو مرحله توسط يك عضو هيات علمی و يك كارشناس پژوهشی ارزيابی شد و داوری مرحله 
سوم گزارشها كه تفاوت بين نمرات ارزيابی مرحله اول و دوم ارزيابی آنها 30 نمره بوده انجام يافت. سپس نمرات ارزيابی گزارش ها 
استخراج و تحليل شد و كميته ای برای انتخاب برگزيدگان نهايی تشكيل و نتيجه ارزيابی به استانها اعالم شدو از برگزيدگان استانی 
برای شركت در برنامه هفته پژوهش دعوت به عمل آمد. سپس با سه معلم پژوهنده برگزيده كشوری برای ارائه گزارش خود در مراسم 
روز ملی پژوهش هماهنگی های الزم به عمل آمد و لوح تقدير با امضای مقام عالی وزارت  برای 9 برگزيده كشوری صادر گرديد و   
لوح تقديری با امضای معاون وزير برای برگزيدگان نفرات اول استانی معرفی شده از سوی اداره كل آموزش و پرورش استانها صادر 

گرديد. در جدول 2- مشخصات برگزيدگان كشوری برنامه معلم پژوهنده در سال 1396 درج شده است.

جدول 2- برگزيدگان  كشوری برنامه معلم پژوهنده سال 1396

ف
رتبهاستانعنوان گزارش های پژوهش در عملنام و نام خانوادگی معلم پژوهندهردي

مهدی خدادادی- محمد باقر فرقانی 1
اوزرودی

چگونه توانستيم با آموزش مهارت های حركتی ظريف، يادگيری مفاهيم 
رياضی را در دانش آموزان دوقلوی دارای اختالالت يادگيری كالس سوم 

بهبود بخشيم؟
اولمازندران

چگونه با كمك پژوهش در عمل مشكل اعتماد به نفس دانش آموزان معلول نساء ترابيان2
اولهرمزگانجسمی حركتی ام را برطرف نمودم؟

چگونه توانستم كندن موی ابرو رادر دانش آموز كم توان ذهنی بهبود ليال علی بلندی3
اولهمدانبخشم؟

تقويت مهارت خواندن يك دانش آموز پايه ی چهارم مركز آموزشی و نرگس درخورده4
دومگيالنتوانبخشی رجا الهيجان با استفاده از بازی درمانی در سال تحصيلی 95-96

چگونه توانستم مشكل رفتاری كم رويی و انزوای دانش آموزم را حل كرده عليرضا كهنسال5
دومآذربايجان غربیو خود پنداره او را تغيير دهم؟

دومخراسان شمالیچگونه توانستيم اعتماد به نفس را در زهرا تقويت نماييم؟فرزانه سيدی- ضحی طالبی6

آتوسا جاويدی پارسيجانی- علی 7
كريمی

ارتقاء فرهنگ زيست محيطی و ايجاد عالقه به طبيعت براساس نظريه هوش 
های چندگانه گاردنر در دانش آموزان كالس اول دبستان پسرانه آفرينش 

ناحيه يك شيراز
سومفارس
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شرف خاتون نصرتی8
چگونه توانستم با روش معكوس  Flipped Classroom يادگيری دانش 

آموزان پايه هفتم دبيرستان نرجس را با وجود مانع بزرگ  زمان در درس 
زبان انگليسی افزايش دهم؟

سيستان و 
سومبلوچستان

محبوبه نعمتی9

چگونه توانستم براساس اهداف درس ملی با استفاده از راهبردهای 
يادگيری شنيداری-گفتاری، اجرای نمايش، تهيه پوشه كار و توليد محتواي 

الكترونيكي، مهارت گفتاری و نوشتاری دانش آموزان را در درس زبان 
انگليسي افزايش دهم؟

شهرستان های 
سوماستان تهران

2-4- كميته دستگاهي برای كرسی های نظريه پردازی، نقد،ترويجی و مناظره

1- مقدمه

به منظور پي گيري سياست حمايت از توليد ايده هاي علمي و ارائه نظريه يا ديدگاه هاي ابتكاري در حوزه تعليم و تربيت، ايده 
توسعه ساختار رسمي براي گسترش نظريه پردازي ،نقد و مناظره در خصوص موضوعات تربيتي همواره در پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش مطرح بوده است و اقدامات اجرايي متناسب نيز به اين منظور در پژوهشگاه صورت گرفته است. رئيس پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش يكي از اعضاي حقوقی هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي است كه در شوراي عالي انقالب 
فرهنگی)دبيرخانه هيأت حمايت از كرسی های نظريه پردازی ( تشكيل مي شود و از زمان تاسيس پژوهشگاه در سال 1384، همواره 
به جلسات هيات دعوت شده و نقش فعالي در جلسات ايفا كرده است. در پيوست )1( سازمان،آيين نامه و شرح وظايف هيأت اصلی 
حمايت از كرسی ها درج شده است1. با توجه به ضرورت ترويج انديشه هاي تربيتي جديد، و با پي گيري هاي اعضاي هيات علمي 
و مسئولين پژوهشگاه، درخواست تاسيس دبيرخانه كميته دستگاهي وزارت آموزش و پرورش براي حمايت از كرسي ها به دبيرخانه 
هيأت، مستقر در شورای عالی انقالب فرهنگی ارائه شد و با استقبال هيات اصلي حمايت همراه شد.بدين ترتيب كميته دستگاهي 
براي كرسي هاي نظريه پردازي، نقد، ترويجي و مناظره، با هماهنگی و همكاری نزديك سازمان پژوهش و پژوهشگاه مطالعات، پس 
از پي گيري و اخذ مجوز از دبيرخانه هيات حمايت از كرسي هاي نظريه پردازي شوراي عالي انقالب فرهنگي در اواخر سال 1394 
و به استناد نامه - د ش / 94/ 17756 مورخ 94/11/12 دبير محترم هيأت و رئيس دبيرخانه حمايت از كرسی های نظريه پردازی، 

نقد و مناظره تاسيس شد)تصوير مجوز تأسيس در پيوست 2 درج شده است(.

2- تعريف كميته دستگاهی حمايت از كرسی های نظريه پردازی، نقد ترويجی مناظره

كميته دستگاهی كه وظيفه برنامه ريزي و برگزاري كرسی هاي نظريه پردازی ترويجی و تخصصی را در وزارت آموزش وپرورش بر 
1- متن كامل شيوه نامه در تارنمای پژوهشگاه )صفحه شيوه نامه ها و آيين نامه های مصوب پژوهشگاه، ذيل صفحه رياست( قابل دسترسی است. 



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 44بخش  اول: 

عهده دارد، گروهی است متشكل از برخی مسئوالن و صاحب نظران مراكز علمی  پژوهشی وابسته به سازمان پژوهش و پژوهشگاه و 
يا خارج از آن كه در چارچوب قوانين و مقررات ابالغی از سوي دبيرخانه هيئت حمايت ازكرسی هاي نظريه پردازي، نقد و مناظره، 

مديريت برنامه ريزي، هماهنگی و اجراي كرسی ها و حمايت از آنها را بر عهده دارد. 

3- اهداف كميته دستگاهی

هدف ها از تاسيس كميته عبارتند از : 

- فراهم آوردن شرايط الزم براي انديشه ورزي، پژوهش و نوآوري در حوزه موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت
- ايجاد زمينه هاي الزم براي شناخت مسايل آموزش و پرورش و حل آنها و فائق آمدن بر مشكالت فرا روي آن

- ايجاد انگيزه در انديشمندان و كارگزاران حوزه هاي مختلف آموزش و پرورش براي توليد و ترويج علم
- ايجاد فرصت و امكان برگزاري كرسی ها در سطوح مختلف آموزش و پرورش كشور

- استيفاي حقوق معنوي و مادي صاحبان كرسی ها، داوران، ناقدان و مراكز مجري در سطح آموزش و پرورش
- ايجاد امنيت و مصونيت علمی براي صاحبان كرسی ها، داوران، ناقدان و مراكز مجري

- تشويق و قدردانی از صاحبان كرسی هاي برتر در سطوح مختلف آموزش و پرورش كشور
- تالش در جهت توسعه مرزهاي دانش تعليم و تربيت با رويكرد اسالمی و بومی

- رعايت استانداردهاي علمی و معتبر
- اهتمام به روزآمدي و كارآمدي ديدگاه ها و تجارب نو و كاربردي

- توجه به اصول اخالق، منطق و آزادانديشی در ارايه، بيان و نقد ايده ها
- پرهيز از ورود به نزاع هاي غير علمی و شخصی و تعميم دستور قرآنی» جدال احسن« در عرصه علم

- برگزاري علنی برنامه و ايجاد شرايط الزم براي حضور عالقمندان و صاحب نظران اعم از مديران، استادان،معلمان، دانشجويان، 
طالب و دانش آموزان 
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4-وظايف كميته دستگاهی

وظايف كميته دستگاهی طبق ابالغيه دبير محترم هيأت اصلی حمايت از كرسی ها به شرح زير است:

كميته دستگاهی حداقل ماهی يك بار تشكيل جلسه می دهد و با همراهی دبيرخانه ستادي و دبيرخانه هاي استانی وظايف زير را 
انجام خواهد داد:

 - تدوين و تصويب برنامه اجرايی برگزاري كرسی ها

- تعيين محل اعتبار، تصويب بودجه ساالنه و پيگيري تخصيص آن براي برگزاري كرسی هاي تخصصی)سراسري(

- تعيين محل اعتبار، تصويب بودجه ساالنه و پيگيري تخصيص آن براي برگزاري كرسی هاي ترويجی ستادي

- ايجاد سازوكارهاي حمايتی و تشويقی در سه سطح ستادي، استانی و مناطق

- راه اندازي كارگروه ها و كميته هاي مرتبط با برگزاري كرسی هاي ترويجی در بخش هاي ستادي وزارت آموزش و پرورش

- راه اندازي دبيرخانه ستادي و دبيرخانه هاي استانی

- بررسی اوليه طرح نامه هاي مربوط به كرسی هاي تخصصی و صالحيت داوران و ناقدان پيشنهادي از سوي كارگروه ها و 
كميته هاي مرتبط و نيز دبيرخانه هاي استانی و ارسال نتايج ارزيابی هاي اوليه به دبيرخانه هيئت حمايت از كرسی ها)مستقر 

در شوراي عالی انقالب فرهنگی(

- برنامه ريزي و نظارت بر حسن برگزاري كرسی هاي ترويجی و تخصصی

- جهت دهی پايان نامه ها به سمت نوآوري و نظريه پردازي در راستاي شناخت و حل مسايل آموزش و پرورش

- ارائه گزارشهاي موردي، دوره اي، فصلی و ساالنه به دبيرخانه هيئت حمايت از كرسی ها و ساير مراجع ذيربط

5-اعضای كميته دستگاهی

اعضاي كميته دستگاهي شامل دو دسته اعضاي حقوقی و اعضاي حقيقی است.اعضای حقوقی كميته دستگاهی عبارتند از:



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 46بخش  اول: 

- رئيس - معاون وزير و رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشی- جناب آقای دكتر حيدر تورانی

- دبير- سرپرست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش- دكتر فرهاد كريمی

- رئيس پژوهشكده مطالعات برنامه ريزي درسی و نوآوريهاي آموزشی- دكتر محمد حسنی

- رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت- ايرج خوش خلق

- رئيس پژوهشكده خانواده و مدرسه- دكتر قدسی احقر

- رئيس پژوهشكده كودكان استثنايی- دكتر احمد رمضانی

- يك نفر از اعضاي هيأت علمی گروه هاي برنامه ريزي درسی دفتر تأليف نظری- دكتر ابراهيم ريحانی

- يك نفر از اعضاي هيأت علمی گروه هاي برنامه ريزي درسی دفتر تأليف فنی و حرفه ای و كاردانش

اعضای حقيقی

به منظور بهره مندي از نظريات اساتيد و صاحب نظران خارج از وزارت آموزش و پرورش)حوزه و دانشگاه(حداقل دو شخصيت بارز 
علمی به عنوان عضو حقيقی و مدعو)به گونه ثابت يا متغير در دوره( با پيشنهاد دبير كميته و موافقت رئيس كميته به جلسات دعوت 
می شوند. در صورت ضرورت نماينده تام االختيار معاونت ها، سازمان ها و بخش هاي ستادي وزارت آموزش و پرورش حسب مورد 

به جلسات كميته دستگاهی دعوت خواهند شد.

6- مهمترين اقدامات و فعاليت های كميته دستگاهی در سال های 1395 و 1396

- صدور ابالغ برای اعضای كميته )به شرح پيوست 3(

- برگزاری 9 جلسه كميته دستگاهی
- بررسی و تصويب آيين نامه برگزاری كرسی های ترويجی و تخصصی در وزارت آموزش و پرورش)به شرح پيوست 4(1

- تهيه متن فراخوان برگزاری كرسی های ترويجی)فراخوان 1(- به شرح پيوست)5( و چاپ و انتشار آن در قالب پوستر و توزيع 
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آن در سطح پژوهشگاه-سازمان پژوهش و حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش و درج آن در سايت سازمان پژوهش و پژوهشگاه

- بررسی طرح نامه های دريافت شده توسط دبيرخانه كميته دستگاهی)4 طرح نامه(

- برگزاری يك جلسه كرسی ترويجی در سال 1396 توسط آقای دكتر محمد حسنی)به شرح مندرج در پيوست 6(

- برگزاری يك جلسه كرسی ترويجی به صورت مشترك با دانشگاه فرهنگيان توسط خانم دكتر منيره رضايی)به شرح مندرج 
در پيوست 7(

2-5-مديريت هماهنگي امور پژوهشي
- معرفی مديريت

پس از ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش در سال 1390، ساختارهای مديريت پژوهشی تعبيه شده در معاونت های پژوهشی و 
توسعه مديريت پژوهشگاه، مركب از شش مديريت، در مديريت هماهنگی امور پژوهشی با ظرفيت يك مدير، دو كارشناس مسئول 
و دو كارشناس تجميع شد و مقرر شد هماهنگی و برنامه ريزی امور علمی – پژوهشی پژوهشگاه درزمينه پژوهشكده ها، مراكز 
پژوهشی، شورای تحقيقات وزارت، شورای تحقيقات استان ها، كميته پژوهشی معاونت ها و سازمان های حوزه ستادی، برنامه های 
هفته پژوهش، پژوهش در عمل، دانش آموز پژوهنده، نشرآثار علمی- پژوهشی، اشاعه و كاربست يافته های پژوهشی،كرسی های 

نظريه پردازی، نقد و ترويجی و روابط عمومی پژوهشگاه بر عهده اين مديريت می باشد.

وظايف  

مهمترين وظايف اين مديريت به شرح زير است:
- برنامه ريزی و مديريت پژوهشی در پژوهشگاه

- هماهنگي بين پژوهشكده ها و ساير بخش هاي پژوهشگاه با رييس پژوهشگاه،
- ابالغ مصوبات، بخشنامه ها و دستورهاي رياست پژوهشگاه و پيگيري آنها تا حصول نتيجه،

1. متن كامل شيوه نامه در تارنمای پژوهشگاه، صفحه شيوه نامه ها و آيين نامه های مصوب پژوهشگاه ذيل صفحه رياست قابل دسترسی است   



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 48بخش  اول: 

- تهيه و تنظيم پيش نويس لوايح و آيين نامه هاي مورد نياز،

- انعكاس فعاليتهاي برون و درون سازماني و هماهنگ نمودن ارتباطات با رسانه ها،

- انجام امور مربوط برگزاري و شركت در نمايشگاه ها، جشنواره ها، اجالس و سمينارهاي ملي و بين المللي مرتبط با وظايف پژوهشگاه،

- گرد آوري اطالعات و گزارش هاي مربوط به فعاليتهاي پژوهشي انجام شده در ارتباط با پژوهشگاه،

- نگهداري و آرشيو اخبار، آگهي ها، اطالعيه ها، آمارها، عكس ها و ساير مستندات در زمينه هاي فعاليت هاي پژوهشگاه،

- اطالع رساني امور و فعاليتهاي پژوهشي و انعكاس اخبار پژوهشگاه،

ساختار مديريت هماهنگی امور پژوهشی 

- مدير هماهنگی امور پژوهشی- آقای بهنام حكمتی )قبل از ايشان اين مسئوليت به عهده  آقای دكتر محسن حسينی بيدخت بود(

- كارشناس مسئول برنامه ريزی علمی- پژوهشی - خانم دكتر شهره حسين پور)پيش از ايشان، مسئوليت به عهده آقای بهنام 
حكمتی بوده است(

- كارشناس مسئول هماهنگی وپی گيری امور پژوهشی- خانم مريم كاظمی) كه وظيفه مديريت داخلی فصلنامه های تعليم و 
تربيت، خانواده و پژوهش و دبيری شورای نشر پژوهشگاه را نيز بر عهده دارد(

- كارشناس فناوری اطالعات و ارتباطات- آقای مهندس نورعلی قربانی

- كارشناس هماهنگی- خانم عاليه امينی نسب

- كارشناس پی گيری- خانم فرشته سلطانپور

- مسئول امور قراردادها- آقای مجيد جواره

- مسئول امور عمومی- آقای رحمت اله متولی الموتی
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گزارش عملكرد مديريت هماهنگی امور پژوهشی 

عملكرد واحد برنامه ريزی علمی- پژوهشی

1-تدوين برنامه سال 95 و 96 پژوهشگاه )پژوهشكده ها، اعضاء هيأت علمی و كارشناسان( 

فعاليت های انجام شدهرديف
برگزاری جلسات مستمر براي تدوين برنامه ساالنه پژوهشگاه و همكاران1

برگزاری جلسات هماهنگی با همكاران اداره كل امور مالی و طرح وبرنامه سازمان پژوهش به منظور نهايی سازی برنامه 2
ساالنه پژوهشگاه و همكاران

اصالح و تكميل جدول شاخص هاي برنامه ششم توسعه وشركت درجلسات مربوطه3

تهيه پيش نويس برنامه ششم براساس نظرات نمايندگان پژوهشكده ها ونهايي نمودن آن درجلسات4

ارائه برنامه ششم به اداره كل امور مالی و طرح وبرنامه سازمان وشركت درجلسات آن دفتر براي دفاع ازبرنامه5

2-پايش مرحله اي برنامه ساالنه پژوهشگاه 

فعاليت های انجام شدهرديف
انجام پايش در دو مرحله و بررسي اسناد و مدارك الزم براي تعيين ميزان تحقق برنامه ها1

تهيه گزارش ها و بازخورد به همكاران و مسئولين 2



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 50بخش  اول: 

 عملكرد واحد پيگيری و نظارت بر فعاليت های پژوهشی

1- برگزاری جلسات شورای پژوهشی، شورای نشر و كميته های پژوهشی 

فعاليت های انجام شدهرديف

1

هماهنگی و برنامه ريزی و اجرای امور برای تشكيل 30 جلسه شورای پژوهشی سازمان به دبيری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
به منظور:

1- بررسی و تصويب اولويت های پژوهشی سال 95-96

2- بررسی و تصويب طرح های پژوهشی سفارشی، فراخوانی و درون موسسه ای

3- تعيين داور و ناظر برای طرح های پژوهشی در دست بررسی و طرح های پژوهشی مصوب

4- بررسی طرح های پژوهشی واصله -خارج از اولويت های فراخوان شده

5- بررسی و تصويب پايان نامه های تحصيالت تكميلی دانشجويان دوره های  ارشد و دكتری 

هماهنگی،برنامه ريزی و اجرای امور برای تشكيل 20 جلسه كميسيون مالی شورای پژوهشی سازمان2

هماهنگی ،برنامه ريزی و اجرای امور برای تشكيل 35 جلسه شورای مديران پژوهشگاه 3

هماهنگی ،برنامه ريزی و اجرای امور برای تشكيل 10 جلسه شورای نشر پژوهشگاه )پيگيری چاپ آثارعلمی-پژوهشی پيشنهادی، 4
تهيه صورتجلسه های منعقده شامل تصميم گيريها و نظرات مطروحه(

هماهنگی برای تشكيل 20 جلسه نشست علمی ماهانه همكاران پژوهشگاه با حضور رياست محترم سازمان5

2- ابالغ وپيگيری مصوبات شوراها وكميته های علمی و پژوهشی 

فعاليت های انجام شدهرديف
ابالغ 58 موردمصوبات شورای پژوهشی درخصوص نظرداوران شورای پژوهشی به مجری وافراد مرتبط1

ابالغ 58 موردمصوبات شورای پژوهشی درخصوص نظرداوران شورای پژوهشی به كميسيون مالی2
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3- برنامه ريزی و اجرای هفته پژوهش سال های 1395 و1396 

فعاليت های انجام شدهرديف
تشكيل شوراي سياست گذاري هفته پژوهش و پيگيري و به نتيجه رساندن تصميمات شورا1

تشكيل ستاد اجرايي هفته پژوهش، تعيين مسووليت هاي اجرايي اعضاي ستاد و به نتيجه رساندن تصميمات ستاد2

تشكيل كميته هاي علمی- ارزيابي دربخشهای پژوهشگران، معلمان پژوهنده،طرح پژوهشی،رساله وپايان نامه،دانش آموزان 3
پژوهشگر،مديران پژوهش سراها، دانشجومعلمان پژوهشگر،تجربه هاي پژوهشي

داوري آثار ارسالي پژوهشگران اعم از مدارك و مستندات پژوهشگران برتر، گزارش هاي پژوهش در عمل، طرح و پايان نامه، تجارب 4
برتر

برنامه ريزي براي جلب همكاري مشترك معاونت هاي آموزش ابتدايي، متوسطه و دانشگاه هاي شهيد رجايي و فرهنگيان براي 5
انتخاب دانش آموز، پژوهش سرا و دانشجوي پژوهشگر برگزيده كشوري

تكميل نمون برگ ها و اخذ مجوزهاي مربوط به برگزاري همايش روز ملي پژوهش و جشنواره دانش آموزي6

تهيه دعوتنامه هاي مدعوين)  از جمله وزيرآموزش و پرورش، وزيرعلوم، سخنرانان كليدی(7

طراحي پوستر، بنر، بيل بورد، كارت دعوت و.... براي همايش روز ملي پژوهش و جشنواره دانش آموزي8

تهيه كليپ و پاور پوينت معرفي منتخبين هفته پژوهش و هماهنگي براي  ارائه گزارش توسط منتخبين9

برنامه ريزي و اجراي همايش روز ملي و جشنواره دانش آموزي10

برگزاري روز ملي پژوهش و جشنواره دانش آموزي و نشست تخصصي با  رؤساي گروه تحقيق و پژوهش استان ها11

پشتيبانی و هماهنگی اسكان مدعوين محترم استانی12

4- همكاری در برگزاری كارگاه های آموزشی - پژوهشی

فعاليت های انجام شدهرديف
برنامه ريزی، هماهنگی و اجرای امور مربوط به برگزاری كارگاه هاي آموزشي پژوهشي 1



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 52بخش  اول: 

تصاوير باال مربوط به مراسم بزرگداشت دانش آموزان پژوهشگر درهفته پژوهش )آذر ماه سال 1396( می باشد كه با حضور وزير محترم 
آموزش و پرورش ، وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوری و ساير مسئولين دو دستگاه در مدرسه آرمينه مصلی نژاد برگزار گرديد.
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معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 54بخش  اول: 



  55  /گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 56بخش  اول: 
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معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 58بخش  اول: 



  59  /گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 60بخش  اول: 

5- حضور درجلسات برون سازمانی 

فعاليت های انجام شدهرديف
حضور در جلسات حوزه ستادي  وزارت آموزش و پرورش1

حضور در جلسات مرتبط وزارت علوم ) هفته پژوهش، كرسی ها، شورای عتف(2

حضور در جلسات سازمان برنامه و بودجه براي بررسي طرح هاي دستگاه هاي مختلف3

6-همكاری های برون سازمانی 

فعاليت های انجام شدهرديف
تشكيل كارگروه مربوط به طرح جذب كودكان بازمانده ازتحصيل )سفارش شده از سازمان برنامه و بودجه( و تشكيل جلسات 1

مستمربانمايندگان معاونتهاي وزارت وسازمان برنامه و بودجه درمورد طرح كه در نهايت منجر به تهيه پروپوزال شد

همكاري با انجمن هاي علمي، دانشگاه شهيد رجايي ،دانشگاه فرهنگيان و ساير مراكز علمی- پژوهشی2

همكاري با رسانه هاي گروهي به ويژه صدا و سيما براي تبيين برنامه هاي پژوهشگاه3

7-تهيه و تدوين گزارش های عملكرد و گزارش های موضوعی 

فعاليت های انجام شدهرديف
تهيه گزارشي ازشاخص هاي علم وفناوري براي ارائه به شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري كشور)عتف(1

تهيه گزارشي از وضعيت اولويتهاي پژوهشي وارائه به وزارت متبوع و ساير مراجع2

تهيه گزارش نحوه انتخاب دانش آموزان پژوهشگر برتر و برگزاري جشنواره دانش آموزي براي وزارت علوم3

تهيه گزارش نتايج بررسي دقيق سامانه جامع مالي واعتباري سازمان وارائه نقطه نظرات به معاونت ذيربط سازمان4

تهيه گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي سياستهاي ابالغي رهبري به وزارت متبوع5

تهيه گزارش ستاد هفته پژوهش براي درج در سايت پژوهشگاه و ارائه در همايش روز ملي پژوهش و درج در خبرنامه صداي پژوهش6

گزارش مغايرت هاي برنامه 96 با توافقات به عمل آمده و اعالم به دفتر طرح و برنامه7
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تهيه گزارش تاثيرفعاليتهاي پژوهشگاه برسياستهاي آموزش وپرورش و ارائه به  وزارت متبوع8

همكاری در تهيه گزارش عملكرد 4 ساله پژوهشگاه براي ارائه به وزارت متبوع9

تهيه گزارش پايش 95 همكاران پژوهشگاه با بررسي مستندات و ارائه نتايج به دفتر طرح و برنامه10

تهيه گزارشي از اقدامات كارگروه تدوين طرح جذب كودكان بازمانده از تحصيل براي معاونت امور فرهنگي اجتماعي سازمان برنامه 11
و بودجه

گزارش ساالنه عملكرد پژوهشگاه بر اساس شاخص هاي مورد درخواست مديريت برنامه و بودجه استانداري تهران12

گزارش عملكرد ساالنه پژوهشگاه بر اساس شاخص هاي دفتر ارزيابي عملكرد وزارت متبوع13

تهيه فايل گزارش هاي پژوهشي موضوعي بر اساس درخواست مراجع درون و برون سازماني14

تهيه گزارش پايش طرح هاي پژوهشي پايان يافته و در حال اجراي پژوهشگاه و ارائه به مراجع درون و برون سازماني15

8- تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه ها، شيوه نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها

فعاليت های انجام شدهرديف
تهيه شيوه نامه درآمدزايي،بررسي و اصالح آن دركارگروه تخصصي1

اصالح شيوه نامه تشكيل كميته هاي پژوهشي2

تهيه ضوابط اجرايي برنامه 396

تهيه شيوه نامه های مربوط به برنامه های هفته پژوهش4

تهيه راهنماي فعاليتهاي هفته پژوهش براي استانها5

تهيه راهنماي عمل داوران پژوهشگربرتر6

تهيه شيوه نامه اجرايي برنامه معلم پژوهنده و ابالغ به استان ها از طريق كميته مستند سازي وزارت متبوع7

تهيه شيوه نامه انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش8



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 62بخش  اول: 

9- تدوين، انعقاد و هماهنگی در اجرای تفاهم نامه ها 

فعاليت های انجام شدهرديف
تهيه تفاهم نامه همكاري با دانشگاه تبريز)سال 95(1

تهيه تفاهم نامه همكاري با مجمع تشخيص مصلحت نظام2

تهيه تفاهم نامه همكاري با انجمن روانشناسي تربيتي ايران)سال 95( 3

تهيه تفاهم نامه همكاري با  صندوق حمايت ازپژوهشگران)سال 96(4

اصالح تفاهم نامه همكاری های علمی- پژوهشی با دانشگاه شهيدرجايي5

10- پشتيبانی نرم افزاری وسخت افزاری 

فعاليت های انجام شدهرديف
برنامه ريزي، طراحي، استقرار و مديريت سامانه متمركز پژوهشي پژوهشگاه)پژوهان(1

عملكرد واحد اشاعه و كاربست يافته های پژوهشی 

1- يافته های علمی –پژوهشی منتشرشده )مديريت امور فصلنامه های تعليم و تربيت، خانواده و پژوهش(

فعاليت های انجام شدهرديف
دريافت مقاالت،ثبت مقاالت،كدگذاری داخلی وآماده سازی آنها برای بررسی درهيأت تحريريه)849 مقاله در فصلنامه تعليم و 1

تربيت و 345 مقاله درفصلنامه خانواده و پژوهش(
ارسال مقاالت براي داوري) 774 مقاله در فصلنامه تعليم و تربيت و 691 مقاله در فصلنامه خانواده و پژوهش(2

آماده سازی مقاالت مورد تاييد برای چاپ )ويراستاری ادبی،ويراستاری علمی،اصالح رايانه ای،نمونه خوانی،صفحه آرايی 56 مقاله 3
برای فصلنامه تعليم و تربيت و 72 مقاله برای فصلنامه خانواده و پژوهش(

بارگذاری فصلنامه های به چاپ رسيده درسامانه فصلنامه ها)8 فصلنامه در تعليم و تربيت، 12 فصلنامه در خانواده( و تهيه وارسال 4
ISC فايلهای   فصلنامه های به چاپ رسيده
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توزيع فصلنامه های چاپ شده به حوزه های ستادی وزارت آموزش و پرورش و برخی ازمراكز علمی وپژوهشی ومشتركان فصلنامه5

همكاری درتهيه وچاپ خبرنامه صدای پژوهش )شماره يك،سال 1395شماره 2،سال 1396(6

برنامه ريزی ، هماهنگی و اجرای امور مربوط به برگزاری نشست های مربوط به ارائه يافته های طرح های پژوهشی پايان يافته 7

برنامه ريزی، هماهنگی و اجرای امور مربوط به برگزاری نشست های علمی -تخصصی 8

برنامه ريزی، هماهنگی و اجرای امور مربوط به برگزاری كرسی های علمی- ترويجی9

عملكرد واحد پشتيبانی امور پژوهشی، اداری و مالی

1- امور جاری 

فعاليت های انجام شدهرديف
برنامه ريزي ، پيگيري و اجراي خدمات مالي و پشتيباني مورد نياز پژوهشگاه، پژوهشكده ها- اعضای هيأت علمی و كارشناسان پژوهشی 1

اسكان مدعوين برنامه روز ملي پژوهش و جشنواره دانش آموزي2

تهيه و تامين جوايز برگزيدگان هفته پژوهش3

 تهيه بليط سفرهاي استاني براي اجرای طرحهای پژوهشی4

اسكان مدعوين استانی شركت كننده در كارگاه های آموزشی مجريان و هماهنگ كنندگان استانی تيمز 2019)اسفند96- باشگاه 5
فرهنگيان(

2- برنامه ريزی و اجرای امور مربوط به جذب كارشناس و هيأت علمی

فعاليت های انجام شدهرديف
تنظيم فراخوان و نمون برگ جذب كارشناس و بررسي رزومه هاي ارسالي، حضور در جلسات مصاحبه با داوطلبان1

3- برنامه ريزی و اجرای امور مربوط به تدوين اولويت های پژوهشی 

فعاليت های انجام شدهرديف
درخواست از معاونتها و سازمان های حوزه ستادی وزارت متبوع برای دريافت اولويت های پژوهشی1



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 64بخش  اول: 

برگزاری جلسات متعدد كار گروه تدوين و تنظيم اولويت های پژوهشی با حضور نمايندگان معاونت ها حوزه ستادی و نمايندگان 2
پژوهشگاه و پژوهشكده ها به منظور بررسی و تصميم گيری در باره اولويت های پژوهشی ارسال شده از سوی معاونت ها، سازمان 

های حوزه ستادی وزارت به پژوهشگاه و تعيين اولويت های مصوب

تهيه شرح عنوان برای اولويت های پژوهشی مصوب 3

تنظيم فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال 95 و 496

مديريت بر امور اجرايی اولويت های پژوهشی5

4- مديريت امور طرح های پژوهشی 

فعاليت های انجام شدهرديف
اصالح نمون برگ پيشنهادي طرحهاي پژوهشي و تنظيم جدول مربوط به نيروي انساني1

برنامه ريزي، هماهنگي و پيگيري توافق نامه ها و قراردادهاي پژوهشي2

5- ارائه خدمات اداری به اعضاء هيات علمی و كارشناسان پژوهشی

فعاليت های انجام شدهرديف
تهيه و صدور گواهي و مجوز فعاليت هاي پژوهشي و آموزشی اعضاي هيات علمي و كارشناسان پژوهشگاه1

صدور نامه معرفی پژوهشگران به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها و مدارس جهت گردآوری مطالب2

عملكرد واحد فناوری اطالعات و ارتباطات

عنوان فعاليترديف
تهيه كتابچه و پوستر برای اولويت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش  و توزيع آن در مناسبت های مختلف به منظور تسريع 1

در انتشار و فراخوان عناوين 
تهيه كتابچه سند راهبردی پژوهشگاه2

تهيه RFP   جهت خريد سامانه مديريت طرحهای پژوهشی3

تهيه پيش نويس قرارداد خريد سامانه مديريت طرحهای پژوهشی4
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تهيه و آماده سازی سرور مناسب جهت نصب سامانه مديريت طرحهای پژوهشی خريداری شده5

مديريت سرور و پشتيبانی فنی سامانه مديريت طرحهای پژوهشی)پژوهان( به آدرس  http://185.171.52.134  و آدرس 6
داخلی http://10.10.6.155  و تعامل با شركت جهت استقرار كامل، سفارشی و بومی سازی سامانه

7rie.ir مديريت كنترل پنل وب سايت پژوهشگاه و بروزرسانی آن به آدرس
مديريت mail service  فارسی پژوهشگاه به آدرس highmail.rie.ir جهت ارائه خدمات پست الكترونيك فارسی با دامنه8

 rie.ir@ ... به همكاران
مديريت سرور و نرم افزار بانك اطالعات طرحها و پايان نامه های پژوهشگاه)  nosa ،سيمرغ( با بيش از 5000 سند)ركورد( مستقر 9

در ساختمان خسرو و ارائه خدمات به كاربران درون و برون سازمانی

مديريت و پشتيبانی شبكه داخلی پژوهشگاه ،بررسی روتين سوئيچ هاوبريج ها)راديوها( و Access Point های وايرلس مستقر 10
در طبقه 3 و 5 ساختمان خسرو و ساختمان سپند ، نظارت و كنترل ترافيك داده ها

تهيه و نصب نرم افزارهای تخصصی مورد نياز همكاران پژوهشگر و اعضای هيئت علمی11

پشتيبانی سخت افزاری كامپيوترها و ساير تجهيزات اداری از قبيل پرينتر،فكس،اسكنر،كپی مستقر در ساختمانهای خسرو و سپند12

طراحی پوستر ، استند و بنر برای كليه نشستهای پژوهشگاه به منظور تبيين بهتر اهداف نشست و جذب مخاطبين بيشتر حدود 13
40 مورد برای سال 95 و 26 مورد برای سال 96

اطالع رسانی اخبار مربوط به برگزاری نشستهای علمی – تخصصی، ارائه يافته های پژوهشی ، مطالعات فوری و.... و گزارش های 14
مربوطه از طريق سامانه پيامكی ، كانال اطالع رسانی پژوهشگاه و اتوماسيون اداری، عالوه بر سايت پژوهشگاه و روابط عمومی 

سازمان

ارتقاء  اتوماسيون  اداری در بستر وب و استفاده از آن در خارج از ساعات اداری و خارج از محل پژوهشگاه به منظور  بهبود و سرعت بخشيدن 15
به رويت ، ارجاع، پاسخگويی و گردش نامه ها و صرفه جويی در مصرف ملزومات اداری همانند كاغذ ، قلم ، تونر و ....

همكاری در هرچه باشكوه تر برگزارشدن ويژه برنامه روز ملی پژوهش و جشنواره دانش آموزی از طريق مشاوره در انتخاب شعار ، 16
مكان و زمان برگزاری برنامه ها

دعوت از  رسانه ها و خبرگزاريهای مختلف  به منظور برگزاری كنفرانس خبری قبل از شروع برنامه های هفته پژوهش17

دعوت از  رسانه ها، اصحاب جرايد و خبرگزاريهای مختلف به منظور پوشش خبری، صوتی و تصويری مراسم های روزملی پژوهش 18
و جشنواره دانش آموزی



معرفی ستاد پژوهشگاه ، بخش های تابعه و فعالیت ها و اقدامات آنها / 66بخش  اول: 

طراحي  و چاپ پوسترها ،بنرها ، استندها و آماده سازی كليه رسانه های تبليغاتی محيطی و ميدانی هفته پژوهش و همكاری كامل 19
در برگزاری  هرچه باشكوه تر مراسم های ايام هفته پژوهش

تهيه و طراحی كتابچه های مربوط به گزارشهای عملكرد و گزارش مختص برنامه های هفته پژوهش20

21https://t.me/rie_medu : راه اندازی كانال اطالع رسانی اختصاصی پژوهشگاه به آدرس

خريد و راه اندازی سامانه ارسال پيامك22

 عملكرد شورای نشر پژوهشگاه

عنوان فعاليترديف
صدور ابالغ وتعيين اعضای شورای نشر پژوهشگاه )پيوست 8(1

تهيه شيوه نامه جامع انتشارات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و طرح وتصويب آن در سه جلسه شوراي نشر)متن كامل شيوه 2
نامه در تارنمای پژوهشگاه، صفحه شيوه نامه ها و آيين نامه های مصوب پژوهشگاه، ذيل صفحه رئيس پژوهشگاه قابل دسترسی 

است(.
تشكيل جلسات شورای نشر )به تعداد هشت جلسه(3

پيگيری چاپ آثار علمی پيشنهادی4

تهيه صورتجلسه های منعقده شامل تصميم گيری ها و نظرات مطروحه5

بازنگری و تنظيم مجدد تفاهم نامه با انتشارات مدرسه با موضوع چاپ و انتشار كتاب های برگرفته از طرح های پژوهشی اجرا شده 6
بوسيله اعضاء هيات علمی و كارشناسان پژوهشگاه) متن كامل تفاهم نامه در تارنمای پژوهشگاه، صفحه شيوه نامه ها و آيين نامه 

های مصوب پژوهشگاه، ذيل صفحه رئيس پژوهشگاه قابل دسترسی است(.   

عنوان فعاليترديف
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بررسی  و داوری آثار تأليفی و ترجمه ای واصل شده به دبيرخانه شورای نشر شامل موارد زير:7

مطالعه موردی برنامه درسی دوره های ابتدايی و متوسطه	 

مديريت و تربيت اثر بخش در مدرسه	 

مديريت اثر بخش رفتار در كالس های دوره ابتدايی 	 

برنامه درسی ملی در نگاه جهانی	 

چكيده تحقيقات آموزش های فنی و حرفه ای)جلد ششم(	 

پژوهش در عمل معلم، بنا نهادن مردم ساالری دانش بنيان	 

ارسال يك جلد كتاب نتايج مطالعه بين المللی پرلز 2016 جهت چاپ به انتشارات مدرسه و انتشار آن در 1000 نسخه و توزيع 8
آن در بين معاونت های وزارت آموزش و پرورش و مراكز علمی- پژوهشی كشور

ارسال تعداد چهار عنوان كتاب های حوزه آموزش كودكان استثنايي براي چاپ به انتشارات مدرسه به شرح زير: 9

پرونده اي باز در مورد آموزش وپرورش فراگير )تجديدچاپ(	 

آزمون رياضي كي مت )تجديدچاپ(	 

مشكالت رفتاري كودكان	 

انطباق و هنجاريابي آزمون مهارتهاي بينايي حركتي 	 

عنوان فعاليترديف



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 68بخش  دوم :  
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معرفی  پژوهشکده ها و مراکز پژوهشی
 تابعه پژوهشگاه  و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 70بخش  دوم :  

1- پژوهشكده تعليم و تربيت 

1-1- معرفی پژوهشكده

پژوهشكده تعليم وتربيت، قديمی ترين پژوهشكده وزارت آموزش و پرورش است كه در سال 1374 براساس موافقت قطعي شوراي 
گسترش آموزش عالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي به شماره 22/22756 مورخ 1374/10/13 و از محل تجميع مراكز پژوهشی 
وزارت آموزش و پرورش كه در سال های 1370 الی 1374 فعال بودند- نظير مركز تحقيقات آموزشی سازمان پژوهش، دفتر مشاوره 

و تحقيق معاونت پرورشی و دفتر پژوهش های فنی و حرفه ای معاونت آموزش متوسطه و فنی و حرفه ای تأسيس شد. 

هدف  

هدف1 از تأسيس پژوهشكده تعليم و تربيت، انجام پژوهش هاي علمي- آموزشي در زمينه آموزش و پرورش و ساير فعاليت هاي 
زيربنايي است كه زمينه ارتقاي كيفيت نظام تعليم و تربيت كشور را فراهم مي سازد.

وظايف  

- پژوهش در زمينه مسائل گوناگون آموزش و پرورش )اجتماعي، رواني، اقتصادي( در سطوح مختلف تحصيلي شامل اهداف، 
برنامه هاي درسي و روش هاي تدريس.

- پژوهش در زمينه مسايل رواني و اجتماعي كودكان، نوجوانان، راه هاي شكوفايي شخصيت و مشاركت اجتماعي آنها و همچنين 
مسايل اوقات فراغت.

- پژوهش در زمينه اقتصاد و برنامه ريزي توسعه آموزش و پرورش.

- انجام مطالعات تطبيقي به منظور استفاده از دستاوردها و تجربه هاي آموزشي- پرورشي ساير كشورها.
1. هدف، وظايف و ساير موارد ذكر شده در اين بخش، از اساسنامه پژوهشكده تعليم و تربيت )مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت فرهنگ و آموزش عالي در سال 1374( اقتباس شده 
است. پس از تجميع پژوهشكده در پژوهشگاه در سال 1384 و نيز پس از ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، در آذر 1390، تغييراتي در ساختار و وظايف پژوهشكده 

تعليم و تربيت ايجاد شده است.
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- گردآوري اسناد، آمار و اطالعات مربوط به آموزش و پرورش.

- همكاري با مؤسسه هاي صالحيت دار داخلي و خارجي، در اجراي طرح هاي پژوهشي مشترك.

- ارزشيابي كيفيت و ثمربخشي پژوهش هاي انجام شده در آموزش و پرورش.

- اتخاذ تدابير الزم براي كاربست يافته هاي پژوهشي آموزش و پرورش.

- برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي، مشروط به اين كه به مدرك تحصيلي ختم نشود.

ساختار پژوهشكده 

پژوهشكده دارای رئيس، معاون، شورای پژوهشی و سه گروه پژوهشی است. در حال حاضر آقای ايرج خوش خلق، به عنوان سرپرست، 
مسئوليت پژوهشكده را بر عهده دارند و نيز نشريه علمی – پژوهشی مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی در اين پژوهشكده آماده 
سازی و منتشر می شود.پژوهشكده تعليم و تربيت پيش از اين به عنوان دبيرخانه شوراي سياستگذاري تحقيقات وزارت آموزش 
و پرورش و رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت، به عنوان دبير اين شورا فعاليت مي نمود و هدايت فعاليت هاي دبيرخانه هاي شوراي 
تحقيقات سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها و كميته هاي پژوهشي وزارت آموزش و پرورش را به عهده داشت كه پس از تأسيس 

پژوهشگاه در سال 1384، اين وظيفه به رئيس پژوهشگاه محول شده است.

شورای پژوهشی پژوهشكده 

اعضاي شورای پژوهشی پژوهشكده تعليم و تربيت عبارتند از: ايرج خوش خلق )رئيس شورا(،  دكتر منيره رضايی)دبير شورا(، 
دكترولي اله فرزاد، دكتر عليرضا صادق زاده، دكترعبداله انصاري، دكتر مسلم پرتو، دكتر معصومه صمدي و مهندس عبدالحسين 

نفيسی.



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 72بخش  دوم :  

گروه های پژوهشي 

پژوهشكده تعليم و تربيت براساس رسالت، ماموريت ها و اهداف خود اقدام به تشكيل گروه های پژوهشي به شرح زير نموده است:

1-گروه پژوهشی اقتصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش

مدير گروه: دكتر عبداهلل انصاري)عضو هيات علمی(

اعضای شورای پژوهشی گروه:  دكترعبداله انصاري، دكترمنيره رضائي، دكترشمسي نامي، مهندسی عبدالحسين نفيسي، 
دكتركيومرث فالحي، دكترمجتبي بهمني، دكترعلي عرب مازار يزدي، عليرضا محمدي،دكتر محسن بكايی، محمد جواد محسنی 

نيا و ايرج خوش خلق

شرح وظايف گروه:

- بررسي و مطالعه درباره  مسايل و مشكالت آموزش و پرورش در حوزه  اقتصاد و نيروي انساني آموزش و پرورش و تعيين فهرست 
اولويت هاي تحقيقاتي در اين زمينه

- بررسي نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور

- بررسي مباحث اقتصادي در توليد و ارائه خدمات آموزش و پرورش و مقوله كارايي داخلي و بهره وري

- بررسي مسايل مربوط به شيوه برنامه ريزي توسعه، بودجه ريزي، تخصيص منابع و هزينه ها

- بررسي تامين منابع مالي آموزش و پرورش

- مديريت پژوهشي در امور مرتبط با گروه

2-گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسالمي 

مدير گروه: دكتر معصومه صمدي )عضو هيات علمی(
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اعضای شورای پژوهشی گروه: دكترعليرضا صادق زاده، دكترجميله علم الهدي، دكتراكبر رهنما، دكترسعيد بهشتي، دكترمحمد 
آرمند، دكتر سيد مهدی سجادی و خانم آتيه عبدمواليی

شرح وظايف گروه:

- شناسايي مسايل پژوهشي و اولويت بندي آنها در حوزه  مربوط

- ايجاد زمينه و بستر مناسب براي انجام مطالعه و پژوهش پيرامون مسايل و موضوعات مربوط

- مديريت پژوهش در امور مرتبط با گروه

- اجراي طرح هاي پژوهشي در حوزه تعليم وتربيت اسالمي

- ارزشيابي از پيشنهاده ها و گزارشهاي پژوهشي 

- تهيه و تدوين مقاالت پژوهشي درحوزه تعليم وتربيت اسالمي جهت چاپ درمجالت معتبر وزارت علوم

3-گروه پژوهشي سالمت و تربيت بدني

مدير گروه: دكتر مسلم پرتو )عضو هيات علمی(

اعضاي شورای پژوهشی گروه: دكتر مـهرزاد حميـدي، دكتر محمـدعلي بشـارت، دكتـر حميد پورشـريفي، دكتـر سيدعلـي 
آذيـن، دكتــر محسـن حالجي، دكتر حسـن ضياء الديني، دكترطيبه ارشاد،دكتر سيد محمد رضا امام جمعه، دكتر نادر حاجلو و 

انوشيروان رضايی

شرح وظايف گروه:

مأموريت اصلي  گروه، مديريت و انجام فعاليت هاي پژوهشي در حوزه سالمت و تربيت بدني در آموزش و پرورش است. مهم ترين 
وظايف گروه به شرح زير است: 



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 74بخش  دوم :  

- بررسي و مطالعه در باره  مسايل و مشكالت آموزش و پرورش در حوزه  سالمت و تربيت بدني در آموزش و پرورش

- شناسايي نيازهاي پژوهشي، تعيين عناوين و اولويت ها در زمينة حفظ، آموزش و ارتقاء سالمت و نيز پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي در دانش آموزان و معلمان

- شناسايي نيازهاي پژوهشي، تعيين عناوين و اولويت ها در زمينة تربيت بدني در آموزش و پرورش

- اجراي طرح هاي پژوهشي در زمينة سالمت، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و تربيت بدني در آموزش و پرورش

- ارزشيابي از پيشنهاده هاي پژوهشي و برنامه ها و فعاليت هاي آموزش و پرورش در زمينة سالمت، پيشگيري از آسيب هاي 
اجتماعي و تربيت بدني

- تهيه و توليد كتاب، مقاله و گزارش هاي علمي در زمينة سالمت، پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و تربيت بدني

- مديريت پژوهش در امور مرتبط با گروه

 1-2- مهمترين فعاليت های علمی- پژوهشی پژوهشكده تعليم و تربيت 

1-طرح هاي پژوهشي و مطالعات فوری پايان يافته
گروه ناظرمجريعنوان پژوهشرديف

پژوهشی
تاريخ سفارش دهنده

اتمام

1

تدوين و تصويب برنامه زير نظام پژوهش 
و ارزشيابي- سند تحول بنيادين آموزش 

و پرورش در صحن شوراي عالي آموزش و 
پرورش

دكتر مجيد 
قدمي، 

دكتر فرهاد 
كريمي

دكتر عليرضا 
عصاره

اقتصاد و نيروی 
انسانی

مقام عالي وزارت –

شوراي عالي آموزش و 
پرورش

مهر1395

2
تدوين برنامه زيرنظام تأمين وتخصيص منابع 
مالی- سند تحول بنيادين آموزش و پرورش-

سفارش شوراي عالي آموزش و پرورش

دكترعبداله 
انصاري

عبدالحسين 
نفيسي

اقتصاد و نيروی 
انسانی

مقام عالي وزارت 
شوراي عالي آموزش و 

پرورش
آبان 95

3
مقايسه نظام پرداخت حقوق معلمان با ساير 
كارمندان دولت در نظام هماهنگ پرداخت 

حقوق در ايران)مطالعه فوری(

دكتر عبداله 
انصاري

دكتر فرهاد 
اقتصاد و نيروی كريمی

انسانی

دفتر وزارتي- وزارت 
آموزش و پرورش

اسفند 95
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گروه ناظرمجريعنوان پژوهشرديف
پژوهشی

تاريخ سفارش دهنده
اتمام

بررسي تطبيقي شان، جايگاه و منزلت معلمان 4
ايران در مقايسه با برخي كشورها )مطالعه 

فوری(

دكتر 
كيومرث 
فالحي

دكتر فرهاد 
كريمی

اقتصاد و نيروی 
انسانی

دفتر وزارتي- وزارت 
اسفند 95آموزش و پرورش

بررسي نظام جبران خدمات معلمان ايران در 5
مقايسه با برخي كشورها)مطالعه فوری(

دكتر عليرضا 
محمدي

دكتر فرهاد 
كريمی

اقتصاد و نيروی 
انسانی

دفتر وزارتي- وزارت 
اسفند 95آموزش و پرورش

بررسي فرايند رتبه بندي معلمان ايران در 6
مقايسه با برخي كشورها)مطالعه فوری(

دكتر منيره 
رضايي

دكتر فرهاد 
كريمی

اقتصاد و نيروی 
انسانی

دفتر وزارتي- وزارت 
اسفند 95آموزش و پرورش

7

گزارش مديريتي و راهكارهاي اجرايي وعملياتي 
مرتبط با چهارطرح پژوهشي انجام شده در 

پژوهشكده تعليم و تربيت در خصوص اليحه 
ترميم حقوق معلمان)مطالعه فوری(

دكتر فرهاد 
كريمي

دكتر عليرضا 
عصاره

رياست 
پژوهشگاه

دفتر وزارتي- وزارت 
     خرداد96آموزش و پرورش

8
طراحي و اعتبارسنجي مقوله هاي اخالق 

حرفه اي معلمين تربيت رسمي عمومي براساس 
تجارب جهاني و اسناد تحولي

دكتر زهرا 
شعباني

دكتر محمد 
حسني 

تعليم و تربيت 
اسالمی

شورای عالی آموزش و 
1395/5/30پرورش

9
بررسي مروري پژوهش هاي انجام شده در 
حوزه تقويت و تعميق اقامه نماز در مراكز 

آموزشي
آتيه 

عبدمواليي
دكتر محمد 
رضا طالبان

تعليم و تربيت 
اسالمی

شوراي عالي آموزش و 
تابستان 96پرورش

10
تعيين شايستگي هاي تخصصي وحرفه اي 

معلمان متناسب باسندتحول بنيادين ومباني 
نظري آن واعتباربخشي شايستگي ها

دكترمنيره 
رضايي

دكتر نعمت اله 
موسي پور

اقتصاد و نيروی 
انسانی

شوراي عالي آموزش و 
شهريور 96پرورش

بررسي تأثيرنظام موجود جبران خدمات 11
معلمان برپيشرفت تحصيلی دانش آموزان

دكترعليرضا 
محمدی

مهندس 
عبدالحسين 

نفيسی
اقتصاد و نيروی 

انسانی
شوراي عالي آموزش و 

خرداد 96پرورش

ارزشيابي اثربخشي طرح هاي آموزش پيشگيري 12
در مدارس

دكتر مسلم 
پرتو

دكتر حميد 
پورشريفي

سالمت و تربيت 
بدنی

ستاد مبارزه با مواد 
مخدر-معاونت تربيت بدني 

و سالمت وزارت متبوع 
1395
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گروه ناظرمجريعنوان پژوهشرديف
پژوهشی

تاريخ سفارش دهنده
اتمام

13

بررسي وضعيت روند پيشرفت و موانع موجود و 
ارائه راهكارهاي اصالح و جلب سرمايه گذاري 

بخش خصوصي براي گسترش مدارس غير 
دولتي در ايران

دكتر 
كيومرث 
فالحي

دكتر نعمت 
اهلل متين

اقتصاد و نيروی 
انسانی

سازمان مدارس غير دولتی 
مهر 1395و مشاركت های مردمی

ارزشيابي پاياني درس هنر پايه دهم مشترك 14
كليه رشته ها و شاخه ها در دوره دوم متوسطه

دكترمنيره 
رضايي

دكتر محمد 
حسني

اقتصاد و نيروی 
انسانی

سازمان پژوهش و برنامه 
شهريور 96ريزی آموزشی

15
بررسی ميزان عمل به هنجارهاي اسالمي 
دردانش آموزان دوره متوسطه رشته علوم 

انساني شهر تهران(

دكترسيد 
صادق نبوي

دكتر معصومه 
صمدي 

تعليم و تربيت 
1395/9/30پژوهشگاهاسالمی

16
آسيب شناسي تربيت اسالمي دانش آموزان بر 

دكترمعصومه اساس نظريه داده بنياد
صمدي

دكتر صادق 
زاده

تعليم و تربيت 
تابستان 96پژوهشگاهاسالمی

2. طرحهاي پژوهشي مصوب و در دست اجرا
سفارش دهندهگروه پژوهشيناظرمجريعنوان پژوهشرديف

دكتر حسن پاشا ايرج خوش خلقارزشيابي كارايي و اثربخشي برنامه پايه ششم ابتدايي1
شريفي

سالمت و تربيت 
مقام عالی وزارتبدني

2
تبيين، تدوين و ارزشيابي راهبردها، سياستها و اقدامات 

معطوف به پياده سازي انديشه اقتصاد مقاومتي در 
آموزش و پرورش

دكترعبداله 
انصاري

سردار مهدی 
جاللي –دكتر 
عادل پيغامی

اقتصاد و نيروی 
انسانی آموزش و 

پرورش

شورای عالی آموزش و 
پرورش

3
با  تناسب  معلمان  عملكردحرفه اي  استانداردهاي  تدوين 
اعتباربخشي  و  آن  نظري  مباني  و  بنيادين  تحول  سند 

نظري آنها

دكتر منيره 
رضايي

دكتر نعمت ا.. 
موسي پور

اقتصاد و نيروي 
انساني آموزش و 

پرورش

شورای عالی آموزش و 
پرورش

دكتر فرهاد آماده سازي ابزارهاي تشخيص ناتواني هاي يادگيري4
مژگان فرهبدكريمي

راهنمايی،مشاوره 
و روان شناسی 

تربيتی
معاونت آموزش ابتدايی 
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سفارش دهندهگروه پژوهشيناظرمجريعنوان پژوهشرديف

بررسی ابعادكمی وكيفی عدالت آموزشی دردوره ابتدايی 5
براساس مبانی نظری سندتحول بنيادين

دكتر عليرضا 
محمدی

عبدالحسين 
نفيسی

اقتصاد و نيروی 
انسانی آموزش و 

پرورش
معاونت آموزش ابتدايی

دكتر فرهاد تدوين سند راهبردي توسعه آموزش عمومي قران كريم6
كريمي 

دكتر معصومه 
صمدي

راهنمايی،مشاوره 
و روان شناسی 

تربيتی 

معاونت پرورشی و 
فرهنگی 

بررسي وضعيت موجود وارزشيابي فعاليت هاي موسسات 7
دكتر بدرياندكترشمسی نامیوآموزشگاههاي آزاد

اقتصاد و نيروی 
انسانی آموزش و 

پرورش

سازمان مدارس غير 
دولتی و مشاركتهای 
مردمی وزارت متبوع

8
بررسي وضعيت موجود وشناسايي راهكارهاي بهينه 

ارتقاي منزلت اجتماعي معلمان رشته هاي علوم انساني

   

دكتركيومرث 
فالحي

دكترغالم علي 
افروز

اقتصاد و نيروي 
انساني آموزش و 

پرورش

سازمان مدارس غير 
دولتی و مشاركت های 
مردمی در آموزش و 

پرورش

9
تعيين عوامل و شايستگي هاي رواني- اجتماعي موثر 
بر حفظ و ارتقاي سالمت دانش آموزان دوره ي دوم 

متوسطه
سالمت و تربيت دكتر بهنام بهراد دكتر مسلم پرتو

بدني
معاونت تربيت بدنی و 

سالمت 

تعليم و تربيت دكتر علی ذوعلمآتيه عبدمواليي بررسي ابعاد دينداري و هويت ملي دانش پژوهان جوان 10
اسالمي

باشگاه دانش پژوهان 
جوان

11
واكاوی مفهوم سبك زندگی درفرهنگ اسالمي– ايراني، 
همسويي آن با ساحت هاي شش گانه سند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش، استخراج  داللت ها و اعتبار بخشي آن

دكتر معصومه 
صمدي

دكتر سيد مهدی 
سجادی

تعليم و تربيت 
اسالمي

سازمان پژوهش شورای 
هماهنگی علمی
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3- طرح های پژوهشي تهيه شده و ارسال شده به مرجع ذيربط جهت بررسي و تصويب 

ارجاع بهسفارش دهندهگروه پژوهشيتهيه كنندهعنوان طرح پژوهشيرديف

طراحي و ارزشيابي مدل ارتقاء فضائل اخالقي 1
دكترشمسي ناميمدرسه با تاكيد بر رويكرد اجتماع منطقي

اقتصاد و نيروی 
انسانی آموزش و 

پرورش

پژوهشگاه مطالعات- به 
استناد راهكارهای سند 

تحول بنيادين

شورای پژوهشی 
سازمان پژوهش

بازخواني المهجه البيضاء في التهذيب االحياء 2
پژوهشگاه و سازمان پژوهشتعليم و تربيت اسالميدكتر معصومه صمدیجهت استخراج داللت هاي تربيتي

سازمان پژوهش

چالش هاي پيش روي سنجش و ارزشيابی در 3
مركز سنجش آموزش و تعليم و تربيت اسالميدكترزهرا شعباني آموزش و پرورش و ارائه راهبردهاي كارآمد

شورای گروهپرورش

4- طرح های پژوهشی مصوب و منتظر ابالغ اعتبار پژوهشی

ارجاع بهسفارش دهندهگروه پژوهشيتهيه كنندهعنوان طرح پژوهشيرديف

ارزشيابي كيفيت بخشي فعاليت هاي پرورشي مدارس 1
سالمت و تربيت ايرج خوش خلقدر روزهاي پنج شنبه

بدني
معاونت پرورشی و 

فرهنگی

پژوهشگاه 
و سازمان 

پژوهش جهت 
بررسی 

ارزشيابي آيين نامه مدارس قرآني مصوب شوراي 2
سالمت و تربيت ايرج خوش خلقعالي آموزش و پرورش

بدني
شورای عالی آموزش و 

پرورش

پژوهشگاه 
مطالعات 
–سازمان 
پژوهش

5. نظارت اعضاء هيأت علمي پژوهشكده تعليم و تربيت بر طرح هاي پژوهشي مصوب پژوهشگاه 

سفارش دهنده ناظرمجریعنوان طرحرديف
پژوهش

تاريخ 
اتمام

آسيب شناسي و ارائه راهكارهاي مناسب براي تقويت 1
شوراهاي مدارس

دكترمرتضي 
پژوهشگاه مطالعات دكتر عبداله انصاريسميعي

پايان يافتهآموزش و پرورش
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سفارش دهنده ناظرمجریعنوان طرحرديف
پژوهش

تاريخ 
اتمام

2
تدوين اصول راهنماي برنامه درسي تربيت اخالقي در نظام 

تربيت رسمي و عمومي ايران با تاكيد بر دوره دبستان و 
متناسب با اسناد باال دستي

در دست سازمان پژوهشدكتر شمسي نامي دكترمحمد حسني
اجرا

بررسي مسايل و مشكالت مشاوره و  راهنمايي در مدارس 3
معاونت پرورشی و دكتر فرهاد كريميمحمد مخاطبمتوسطه

پايان يافتهفرهنگی 

4

تدوين چارچوب راهنماي طراحي فعاليت هاي يادگيري 
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 
در دست سازمان پژوهشدكتر مسلم پرتونژاد

اجرا

بررسی ميزان عمل به هنجارهاي اسالمي دردانش آموزان 5
دوره متوسطه رشته علوم انساني شهر تهران

دكتر سيد صادق 
نبوي

دكتر معصومه 
صمدي 

پژوهشگاه مطالعات 
پايان يافتهآموزش و پرورش

بررسي ميزان ماندگاري سواد  در بين سواد  آموختگان  دوره هاي 6
سوادآموزي سال هاي 93 و 94

دكتر عبدالحميد 
سازمان نهضت كيومرث فالحيرضوي

پايان يافتهسواد آموزي

6- مقاالت علمي- پژوهشي، علمي- مروري و علمي- ترويجي منتشر شده يا پذيرفته شده براي چاپ در نشريات  معتبر

عنوان مقالهرديف
مولف)مولفين( 

مقاله
درجه علمی عنوان نشريه  

نشريه
سال چاپ و 
شماره چاپ 

ساخت و اعتباريابي پرسشنامه دانش فراشناختي 1
حل مساله هاي رياضي كالمي

در مرحله  اخذ علمي – پژوهشيفصلنامه تعليم و تربيتدكتر فرهاد كريمي 
پذيرش

مقايسه دانش فراشناختي دانش آموزان قوي و 2
ضعيف در حل مساله

دكتر فرهاد كريمي 
و ديگران

نشريه كاربردي علوم 
اخذ پذيرشعلمی -پژوهشیتربيتي 
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عنوان مقالهرديف
مولف)مولفين( 

مقاله
درجه علمی عنوان نشريه  

نشريه
سال چاپ و 
شماره چاپ 

3
The Correlation between metacog-
nitive knowledge with mathemat-
 ics anxiety in the first grade high
female student

دكتر فرهاد كريمي 
و ديگران

 Journal of
 Global pharma

 Technology
Issn:0975-8542
www.jgft.co.in

ISI در مرحله اخذ
پذيرش

4

 The relationship between authentic
 leadership and work engagement
 among education personnel with
 the mediation of psychological
capital

دكتر فرهاد كريمي 
و ديگران

Internation-
 al Journal of

 Humanities and
Cultural Studies

در مرحله اخذ علمي – پژوهشي
پذيرش

5
آسيب شناسي خدمات مشاوره مدارس متوسطه 

دوره دوم ازديدگاه والدين دانش آموزان ومشاوران 
مدارس و ارائه راهكارهاي مناسب

دكتر فرهاد كريمي 
در مرحله اخذ علمي – پژوهشيخانواده و پژوهشو ديگران

پذيرش

نقد و بررسی كتاب)مبانی امورمالی و بودجه 6
2730- 1395/3/22علمي – پژوهشيپژوهشنامه انتقادیدكتر عبداله انصاريدرآموزش و پرورش(

7
Investigating the Effects Of Differ-

 ent Levels Of Formal Education on
Irans Economic Growth

Modern Applied دكتر عبداله انصاري
Science

Scopus

EBSCO

ProQuest

NO 10 2016-

8Estimation Of income urban fami-
lies demand for public Educationدكترعبداله انصاري

فصلنامه علمي – 
پژوهشي مديريت 

شهري
علمي – پژوهشي

1916- ل

1395/5/17

9
 Public Education contributions to
Economic Growth in Iran:an Appli-
cation of ARDL Model

دكترعبداله انصاري

Internation-
 al Journal Of

 Humanities And
Cultural Studies

ISI

EBSCO

2015

december
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عنوان مقالهرديف
مولف)مولفين( 

مقاله
درجه علمی عنوان نشريه  

نشريه
سال چاپ و 
شماره چاپ 

10 Financing Public Education in IRAN:
An Action planدكتر عبداله انصاري

 International
Business Man-

agement
scopus2016

پژوهش هاي كاربري دكتر عبداله انصاريمباني اصالح الگوي مصرف از منظر اسالم11
پذيرش چاپعلمي- تخصصيتعليم و تربيت اسالمي

پژوهش هاي كاربري دكتر عبداله انصارينقش تعاليم ديني در اصالح الگوي مصرف12
پذيرش چاپعلمي- تخصصيتعليم و تربيت اسالمي

13
 Study of Factors Affecting Private
 Demand For Higher Education in
Iran

دكتر عبداله انصاري
Research Jour-
 nal Of Applied

Sciences
scopusپذيرش چاپ

مطالعه اثرافزايش قيمت آموزش عمومي بررفاه 14
دكتر عبداله انصاريخانواده هاي شهري به تفكيك گروههاي درآمدي

فصلنامه علمي – 
پژوهشي خانواده و 

پژوهش
دوازدهم-1علمي – پژوهشي

15
مطالعه پيامدهاي افزايش قيمت كاالها و خدمات 

آموزشي بر تقاضاي خانواده ها براي آموزش 
عمومي

دكتر عبداله انصاري
فصلنامه علمي – 
پژوهشي خانواده و 

پژوهش
دوازدهم-2علمي – پژوهشي

16
مطالعه عوامل درونی و بيرونی موثر بر فزونی 
مخارج آموزش و پرورش نسبت به اعتبارات 

اختصاص يافته
مطالعات آموزشي دكتر عبداله انصاري

علمي – پژوهشيوآموزشگاهي

152

/50000/ د

1395/5/16

پياده سازی اقتصاد مقاومتی درآموزش و پرورش: 17
فصلنامه مطالعات دكتر عبداله انصاريبرنامه اقدام

علمي – پژوهشيراهبردي بسيج
سال نوزدهم

بهار1395- شماره 
70
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عنوان مقالهرديف
مولف)مولفين( 

مقاله
درجه علمی عنوان نشريه  

نشريه
سال چاپ و 
شماره چاپ 

18

 Progress Process, Existing Barriers
 and the Presentation of Solutions
 for Modification and Attraction of
Private Sector Investment in Devel-

 oping Non-Governmental Schools
in Iran

دكتر كيومرث فالحي

و همكار

REVISTA PUBLI-
CANDO

Country. Ecua-
 .dor

ISI

ISSN: 1390-
9304

پذيرش بهمن 1396

19

 Mediating Role of Brand Trust and
 Behavioral Intention in the Relationship
 Between Perceived Quality of Services
 and Goods and Brand Loyalty )Case
Study: Representatives of Barez Compa-
ny in Tehran

دكتر كيومرث فالحی 
و همكار

International Busi-
ness Management

Scopus

 Volume: 10 | 2016
 | Issue: 23 | Page

No.: 5507-5512

چاپ دي ماه 1395

20
 Investigate the relationship between
demographic characteristics and organi-

 zational commitment of the headquarters
and branches of Bank Melli in Tehran

دكتر كيومرث فالحي

و همكار
TENDENZENISI95 مرداد

21
Studying the relationship of identi-
ty-genuineness and desired organiza-

 tional image on insurance companies
performance )Case study: Iran Insurance

دكتر كيومرث فالحي

و همكار
Environment Con-
servation Journal

ISI95 فروردين

22Effect of Marketing Mix on Brand Equi-
ty of BMI, Tehran Branches

دكتر كيومرث فالحي

و همكار

 International
 Journal of Applied
Business and Eco-
nomic Research

SCOPUS95 فروردين

23
 A study on the plan of human resource
 organization and management in the
  ministry of education  )Islamic Republic
of Iran

دكتر كيومرث فالحي

و همكار

 European Online
Journal of Nat-
 ural and Social

Sciences

SCOPUS ISI95 خرداد

24
Components of school-based man-

 agement in the educational systems of
several countries

دكتر كيومرث فالحي

و همكار
 Modern Applied

Science
SCOPUS

Q1 خرداد 95دارای رتبه

)

)

)
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عنوان مقالهرديف
مولف)مولفين( 

مقاله
درجه علمی عنوان نشريه  

نشريه
سال چاپ و 
شماره چاپ 

25
 Evaluate the effectiveness of local
 learning centers in Literacy Movement
Organization

دكتر كيومرث فالحي

و همكار
International Busi-
ness  ManagementSCOPUS95 تير

26
بررسي رابطه ي تعلق خانوادگي، هويت ملي، پايبندي 
به ارزش ها با ميزان مهاجرت دانش آموزان المپيادي 

به خارج از كشور
خانواده و پژوهشدكتر كيومرث فالحي

علمي پژوهشي

ISC
شهريور 95

27
Effectiveness of Investment in Relation-

 ship Marketing in Customer Apprecition
at Retail)Shahrvand Chain store

دكتر كيومرث فالحي

و همكار

 International
 Journal of Applied
Business and Eco-
nomic Research

SCOPUS95خرداد

28

 Impact of Internet Banking Services on
 Customer Satisfaction: A Case Study
 of Bank Refah’s Customers, Northern
Branches of Tehran

دكتر كيومرث فالحی 
و همكار

 JOURNAL OF
GLOBAL PHAR-
MA TECHNOL-

OGY

ScopusEM-
BASE1396 هندوستان آذر 

بررسي تاثير شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار بر 29
جذب سرمايه گذاري داخلي در استان تهران

دكتر كيومرث فالحي

و همكار

پايگاه استنادي جهان 
اسالم و  مرجع دانش

CIVILICA

ISC
M-IE-06910605

ID;691

30
تاثير عوامل اجتماعي شدن بر هويت نوجوانان

)همساالن، مدرسه و رسانه(

آتيه عبد مواليي

علمي – پژوهشيخانواده و پژوهش دكتر صفري شالي 
 سال دوازدهم- شماره 
2- تابستان 94- شماره 

پياپي 27

مقايسه آموزش هاي دوره آمادگي برعملكرد نوآموزان و 31
دوفصلنامه تعليم وتربيت دكتر زهرا شعبانيساير مراكز در پايان دوره پيش دبستاني- 

پذيرش چاپعلمي – پژوهشياسالمي 

بررسي رابطه شيوه هاي فررزند پروري والدين با 32
پذيرش چاپعلمي – پژوهشي خانواده و پژوهشدكترزهرا شعباني افسردگي دانش آموزان دختر دوره متوسطه

)
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عنوان مقالهرديف
مولف)مولفين( 

مقاله
درجه علمی عنوان نشريه  

نشريه
سال چاپ و 
شماره چاپ 

33
تبيين رابطه جهت گيري مذهبي و سبك هاي هويت با 

دكترزهرا شعبانيسالمت روان دانشجويان 
مجله علوم تربيتي 

اسالمي دانشگاه امام 
صادق 

پذيرش چاپ علمي – پژوهشي 

34
پيش بيني سالمت رواني بر اساس خودكارآمدی، حل 
دكتر مسلم پرتومسأله، جرأت ورزي و مقابله با استرس در دانش آموزان

فصلنامه علمي - پژوهشي 
)پزشكي( دانشگاه علوم 

پزشكي كاشان
در دست چاپعلمي – پژوهشي

35
تبيين واندازه گيری شاخص فرصت انسانی درآموزش 

ايران
اسماعيل ابونوری و

دكترعليرضا محمدی
فصلنامه خانواده و 

شماره 131 پاييز 1396علمی -پژوهشیپژوهش

36
بررسی اثر سياستهای اقتصادی بر نابرابری فرصتهای 

شماره 132           علمی- پژوهشیفصلنامه تعليم و تربيتدكترعليرضا محمدیآموزشی در ايران
زمستان 96

37School-Based Policies in Iranدكتر شمسی نامی
 Modern Applied

Scienceعلمی- پژوهشیAug 2016

38
Strategies for attracting and use of ex-

 pertise and skills of parents to improve
School resources

دكتر شمسی نامی، 
دكتر نعمت اله متين

 International
Journal of Human-
 ities and Cultural

Studies

Jun 2016علمي – پژوهشي

39
تبيين وتحليل كاركردهاي اخالقي دانشگاه دردوران 

پذيرش چاپعلمي - پژوهشيراهبرد فرهنگدكتر منيره رضايیمعاصر

40
بررسي موانع مشاركت معلمان در برنامه ی معلم 

پژوهنده) نمونه موردي: معلمان ابتدايي منطقه يك 
آموزش و پرورش شهر تهران(

رهبري و مديريت دكترمنيره رضايي
آموزشي

علمي – پژوهشي 
بهار 95دانشگاه آزاد اسالمی

41
 Study the Human Wisdom and Dignity
in the View of Quran and Imamsدكتر معصومه صمدي

The Naturalist 
JournalISI.Vol15.N.1 2016

42

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

دكتر معصومه 
صمدي، زهراحجتيان

The Naturalist 
JournalISI.Vol15.N.1 2016
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7- مقاالت چاپ شده در نشريات علمی- تخصصی و مجالت آموزشی -تحليلی
مولف )مولفين( عنوان مقالهرديف

درجه علمي عنوان نشريهمقاله
نشريه 

سال چاپ و شماره 
ناشرچاپ

آموزشي،تحليل مديريت مدرسهدكترمنيره رضايیمعلمان در نگاه مديران1
سازمان پاييز 95 شماره 1واطالع رساني

پژوهش

چگونه آموختم به نوشتن اظهار 2
نظرها حساس باشم

دكتر منيره رضايي 
)مترجم(

نشريه الكترونيكي 
سازمان 139613961396علمي – پژوهشيچشم انداز آموزشي

پژوهش

3
سالمت معنوي و نيكبختي اين جهاني با 

توجه به نظريه تعادل امام محمد غزالي

دكتر كيومرث 
اطالعات سياسي، فالحي

ارديبهشت 95علمياقتصادي
انتشارات 
روزنامه 
اطالعات

فر اتحليل برنامه قرآن دوره ابتدايي 4
بر اساس تحقيقات انجام شده طي 

سال های 1377 تا 93
-پذيرش چاپعلمي -تخصصي تربيت اسالمي قمدكترزهرا شعباني

5
ويژه نامه هفته علمي – پژوهشيصداي پژوهشدكتر شمسی نامیالگوي توسعه برنامه معلم پژوهنده 

پژوهش 

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

پرورش

8- مقاالت علمی چاپ شده در مجموعه مقاالت يا مجموعه چكيده های كنفرانس های علمی معتبر )داخلی و خارج از كشور(
تاريخ 

برگزاری
نهاد برگزار 

كننده
نام كنفرانس مولف

)مولفين(

عنوان مقاله رديف

- قم اولين كنفرانس بين 
المللی علوم تربيتی و 
روانشناسی ومطالعات 

اجتماعی ايران

دكتر مسلم 
پرتو

بررسي كارآمدي برنامه آموزش مهارت های زندگی در بهبود 
سالمت رواني دانش آموزان 1

- مركز مطالعات 
و تحقيقات 

اسالمي حكمت 
مرتضوي

همايش  بين المللي 
پژوهش هاي نوين در 
حوزه علوم تربيتي 

روانشاسي و مطالعات 
اجتماعي ايران

دكترزهرا 
شعباني 

–  معصومه 
لطفي

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي مردان شاغل و زنان خانه دار

2
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تاريخ 
برگزاری

نهاد برگزار 
كننده

نام كنفرانس مولف

)مولفين(

عنوان مقاله رديف

-

مركز مطالعات 
و تحقيقات 

اسالمي حكمت 
مرتضوي

بين المللي پژوهش 
هاي نوين در حوزه علوم 

تربيتي روانشاسي و 
مطالعات اجتماعي ايران

دكترزهرا 
شعباني 

–  معصومه 
لطفي

مقايسه سبك هاي عشق ورزي و خودكارآمدي در مردان شاغل و 
زنان خانه دار

3

-

مركز مطالعات 
و تحقيقات 

اسالمي حكمت 
مرتضوي

همايش بين المللي 
پژوهش هاي نوين 

در حوزه علوم تربيتي 
روانشاسي و مطالعات 

اجتماعي ايران

دكترزهرا 
شعباني 

–  معصومه 
لطفي

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي و رضايت زناشويي در زنان شاغل و 
غيرشاغل

4

-
مركز مطالعات 

و تحقيقات 
اسالمي حكمت 

مرتضوي

همايش بين المللي 
پژوهش هاي نوين در 
حوزه علوم تربيتي 

روانشاسي و مطالعات 
اجتماعي ايران

دكترزهرا 
شعباني 

–  معصومه 
لطفي

مقايسه ويژگي هاي شخصيتي، خودكارآمدي و رضايت زناشويي 
در مردان وزنان شاغل

5

30/2/95

مركز مطالعات 
و تحقيقات 

اسالمي

اولين همايش ملي 
پژوهش هاي نوين در 
حوزه علوم انساني و 

مطالعات اجتماعي ايران

دكترمعصومه 
صمدي

بررسي ديدگاه ارزش شناسي حضرت امام خميني )ره ( و داللت 
هاي آن در اهداف و اصول تعليم و تربيت

6

30/3/96 دانشگاه اهواز
هشتمين همايش انجمن 

فلسفه تعليم و تربيت
دكترمعصومه 

صمدي
جايگاه آموزش و يادگيري مداوم  در پست مدرنيسم

7

آذر  96 دانشگاه لرستان
اولين همايش  بين 
المللي آموزش هاي 

تطبيقي
دكتر كيومرث 

فالحي

بررسی تطبيقي جايگاه و منزلت اجتماعِي معلمان ايران و نظام 
هاي آموزشي پيشرفته جهان 8

تابستان 96 دانشگاه تهران
هشتمين همايش 

بين المللي مديريت و 
حسابداري

دكتر كيومرث 
فالحي و 

همكار

تعيين نقش  شايستگي هاي شركتي و استراتژي هاي رقابتي  
برعملكرد صادراتي 9
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تاريخ 
برگزاری

نهاد برگزار 
كننده

نام كنفرانس مولف

)مولفين(

عنوان مقاله رديف

7 و 8 دي 
ماه 96

دانشگاه عالمه 
طباطبايي

سومين كنفرانس 
بين المللي مديريت و 

مهندسي صنايع 

باتاكيد بر مديريت دانش 
تعالي و توانمندي رقابتي

دكتر كيومرث 
فالحي
و همكار

بررسي تاثير شاخص هاي بهبود فضاي كسب و كار بر جذب 
سرمايه گذاري داخلي در استان تهران 10

93/7/23 دانشگاه عالمه 
طباطبائي

چهارمين همايش 
آموزش و پژوهش علم 

اقتصاد در ايران

دكترعبداهلل 
انصاري

واكاوي نحوه انعكاس آسيب هاي الگوهاي مصرف و توليد در نظام 
آموزش عمومي كشور 11

95/11/28 دانشگاه علم 
وفرهنگ

كنفرانس مديريت 
واقتصاد جهاني- 28 

بهمن 1395

دكترعبداهلل 
انصاري

تدوين واعتبارسنجي سياستها و اقدامات آموزش و پرورش براي 
گفتمان سازي وترويج انديشه اقتصاد مقاومتي دركشور 12

93/8/25 دانشگاه عالمه 
طباطبائي

اقتصاد فرهنگ و توسعه 
ملي

دكترعبداهلل 
انصاري

اقتصاد فرهنگ و توسعه ملي ارزيابي نقش و جايگاه نظام آموزش 
عمومي از منظر انديشه توسعه پايدار 13

9- كتابهاي چاپ شده )يا در دست چاپ(
 

مترجم )درصورتي كه مولفعنوان كتابرديف
ناشركتاب ترجمه باشد(

سال نشر 
)براي 

كتابهاي 
چاپ شده(

شماره و تاريخ 
گواهي نشر )براي 
كتابهاي پذيرفته 
شده براي چاپ(

ارزيابي نظام آموزش عمومي كشور از 1
منظر انديشه توسعه پايدار

دكتر 
عبداهلل 
انصاري

در دست نورعلم-
چاپ

930-الف

1395-5-15
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مترجم )درصورتي كه مولفعنوان كتابرديف
ناشركتاب ترجمه باشد(

سال نشر 
)براي 

كتابهاي 
چاپ شده(

شماره و تاريخ 
گواهي نشر )براي 
كتابهاي پذيرفته 
شده براي چاپ(

2
ترجمه 22 مدخل دانشنامه روش 
 The Sage های پژوهش كيفي
Encyclopedia of Qualita-
tive Research Methods

ليزا . ام 
.گيون 

دكترشمسی نامی، 
دكترمنيره رضايي، دكتر 
معصومه صمدي، دكتر 
فرهاد كريمي ، دكتر 

مسلم پرتو

در مرحله 
--------ويراستاري 

اقدام پژوهي معلم، بنا نهادن 3
مردم ساالري دانش بنيان

جرالد جی 
در دست بررسی2009پژوهشگاه دكترمنيره رضاييپاين

رفتارشناسي ايرانيان4
دكتر 

كيومرث 
فالحي

چاپ ششم1395مهكامه-

5
مديريت و تربيت اثربخش در مدرسه

 LEADERSHIP  AND
 SCHOOL EFFECTIVENESS

AND IMPROVEMENT

 Halia
 Silins

And

 Bill 
Mulford

در دست چاپ- انتشارات مدرسهدكتر كيومرث فالحي

6

پژوهش و بازاريابي در چشم انداز  و 
آينده گردشگري

Research and Marketing

 In the perspective and
future of tourism

چارلز آر. 
گلدنر - 
جي. آر. 

برنت ريچي

دفتر پژوهش هاي دكتر كيومرث فالحي
-زمستان1396 فرهنگي

7
شاخص هاي جهانی منزلت اجتماعی 

معلمان)گزارش بنياد واركي جيمز(
پروفسور 

پيتر دالتون 
و ديگران

پذيرش براي چاپ-انتشارات مدرسهدكتر كيومرث فالحي
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مترجم )درصورتي كه مولفعنوان كتابرديف
ناشركتاب ترجمه باشد(

سال نشر 
)براي 

كتابهاي 
چاپ شده(

شماره و تاريخ 
گواهي نشر )براي 
كتابهاي پذيرفته 
شده براي چاپ(

مباني نظري فراشناخت، سنجش و 8
كاربردهاي آن

دكتر فرهاد 
در دست --كريمي

-ويرايش

10- گزارش های كارشناسی تحليلی – جهت تبيين موضوعات پژوهشی و پاسخ دهی به نيازهای پژوهشی وزارت متبوع
رديف

سفارش دهندهتاريخ تهيهتهيه كنندهعنوان گزارش تحليلي

رئيس پژوهشكده –بنا به نيازكميسيون منابع مردادماهدكترمنيره رضاييتهيه و تدوين شاخص نسبت دانش آموز – معلم1
انساني شوراي عالي آموزش و پرورش

رئيس پژوهشكده –بنا به نيازكميسيون منابع خردادماهدكترمنيره رضاييتهيه و تدوين شاخص زمان آموزش2
انساني شوراي عالي آموزش و پرورش

رييس پژوهشكده –بنا به نيازكميسيون منابع آذرماهدكترمنيره رضاييشرايط و الزامات ورود به حرفه معلمي3
انساني شوراي عالي آموزش و پرورش

پژوهشكده برنامه ريزي درسيشهريور 96دكترمنيره رضاييارزشيابي تكويني كتاب هنر پايه دهم4

رئيس پژوهشگاهشهريور 95دكترفرهاد كريميتحليل وضعيت پژوهش هاي تربيتي در ايران5

رئيس پژوهشكدهخرداد 95دكترفرهاد كريميفراشناخت و ناتواني هاي يادگيري6

سازمان پژوهشدر دست اجرادكترشمسي ناميارزشيابي كتاب جامعه شناسي 1 )پايه دهم(7

رييس گروه پژوهشي ذيربطپاييز 95دكترشمسي نامي انسان تربيت يافته  8

پژوهشگاهزمستان 95دكترشمسي ناميمشاركت سازماني 9

پژوهشگاهزمستان 95دكترشمسي ناميهدف هاي تعليم و تربيت 10

11
بررسي وتحليل محتواي بخش هاي ناظر 

برفعاليت هاي پيشگيرانه با رويكرد تحولي  نگر 
كتابهاي درسي

رييس پژوهشكده اسفنددكترمسلم پرتو



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 90بخش  دوم :  

رديف
سفارش دهندهتاريخ تهيهتهيه كنندهعنوان گزارش تحليلي

تحليل و بررسي آسيب هاي تربيت ديني در نظام 12
رئيس پژوهشكدهبهمن 95دكترمعصومه صمديآموزش رسمي و عمومي 

گروه تعليم و تربيت اسالمي اسفند 95دكتر آتيه عبدموالييبررسي راهكارهاي ايجادگرايش به نماز13

1 1- برگزاری نشست های علمي- تخصصي، سخنراني و نشست های ارائه يافته های پژوهشی توسط اعضاء هيات 
علمي پژوهشكده

رديف
سخنران و 
ارائه كننده 

بحث

عنوان نشست 
تاريخ مدعوينمحل برگزاريموضوع سخنرانيعلمي- تخصصي

برگزاري

دكتر مسلم پرتو1
در نشست ماهانه 

پژوهشگاه با رياست 
محترم سازمان

وضعيت سالمت معلمان و 
ضرورت باز انديشي در باره 

راهكارهاي كاهش آسيب ها و 
ارتقاء سالمت آنان

سازمان پژوهش
مديران و اعضاي 
هيأت علمي و 

كارشناسان
1395/2/6

جلسه ارائه يافته هاي دكتر مسلم پرتو2
پژوهش

ارزشيابي اثربخشي طرح هاي 
آموزش پيشگيري در مدارس 

دوره ابتدايي و متوسطه اول

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

مديران و اعضاي 
هيأت علمي و 

كارشناسان وزارت 
آموزش و پرورش

1395/8/24

نشست علمي- تخصصيدكتر مسلم پرتو3
فعاليت هاي پيشگيرانه در نظام 
آموزش و پرورش؛ چالش ها و 

راهكارها

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

مديران و اعضاي 
هيأت علمي و 

كارشناسان حوزه 
ستادي

1395/12/17

جلسه ارائه يافته هاي دكتر مسلم پرتو4
پژوهش

وضعيت بهزيستي روانشناختی 
و درماندگي روان شناختي 

دانش آموزان متوسطه دوم شهر 
تهران

سالن جلسات 
پژوهشگاه

اساتيد،اعضای هيأت 
علمی و كارشناسان 

حوزه ستادی و 
وزارت آموزش و 

پرورش

96/12/14

دكتركيومرث 5
نشست ارائه  يافته ها فالحی

بررسي وضعيت روندپيشرفت 
وموانع موجود جلب سرمايه گذاري 

بخش خصوصی براي گسترش 
مدارس غيردولتي

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي هيأت 

علمي
مهر 1395
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رديف
سخنران و 
ارائه كننده 

بحث

عنوان نشست 
تاريخ مدعوينمحل برگزاريموضوع سخنرانيعلمي- تخصصي

برگزاري

دكتركيومرث 6
نشست ارائه  يافته هافالحی

بررسی رابطه تعلق خانوادگی، 
هويت ملی، پايبندی به ارزش ها 
با ميزان مهاجرت دانش آموزان 

المپيادی به خارج از كشور

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آپ و اعضای هيئت 

علمی
اسفند 1396

دكتركيومرث 7
بررسي تطبيقی منزلت اجتماعي نشست علمی- تخصصیفالحی

معلمان وكشورهای منتخب

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي هيأت 

علمي
اسفند 95

دكترعليرضا 8
محمدی

نشست ارائه يافته های  
طرح پژوهشی

بررسی تاثير نظام جبران خدمات 
معلمان بر پيشرفت تحصيلی

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش 

كارشنان و اعضای 
هيات علمی وزارت 

آ.پ
شهريور 1396

دكترعليرضا 9
بررسی نظام جبران خدمات نشست علمی- تخصصیمحمدی

معلمان درايران وسايركشورها

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي هيأت 

علمي
اسفند 95

دكترعبداهلل 10
مطالعه تطبيقی حقوق ودستمزد نشست علمی- تخصصیانصاری

معلمان

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي هيأت 

علمي
اسفند 95

دكترعبداهلل 11
انصاری

نشست ارائه يافته های  
طرح پژوهشی

پياده سازي انديشه اقتصاد 
مقاومتي درآموزش وپرورش،

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

وپرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ واعضاي هيأت 

علمي
اسفند 95

دكترعبداله 12
اقتصاد مقاومتي درآموزش و ايراد سخنرانيانصاري

پرورش، چرا و چگونه؟ 
وزارت آموزش و 

پرورش
اعضاي بسيج 

فرهنگيان

فرمانده 
پايگاه بسيج 
فرهنگيان 

پيامبر 
اعظم)ص(- 

1025/پ پ- 
1395/4/14

دكتر عبداله 13
اليحه پيشنهادي تأسيس مدارس نشست علمی- تخصصیانصاري

پژوهشگاهغير دولتي
كارشناسان وزارت 

آوپ و اعضاي هيأت 
علمي

1395

دكترمنيره 14
رضايي

نشست ارائه  يافته های 
طرح پژوهشی

زمان آموزش در كشورهاي عضو 
سازمان همكاري اقتصادي و 

توسعه چگونه است؟

شوراي علمي 
سازمان پژوهش

كارشناسان وزارت 
آوپ و سازمان 

پژوهش
خردادماه 

1395



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 92بخش  دوم :  

رديف
سخنران و 
ارائه كننده 

بحث

عنوان نشست 
تاريخ مدعوينمحل برگزاريموضوع سخنرانيعلمي- تخصصي

برگزاري

دكترمنيره  15
رضايي

نشست ارايه يافته هاي 
طرح پژوهشي

تعيين شايستگي هاي حرفه اي 
متناسب با اسناد تحولي و اعتبار 

بخشي شايستگي ها

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي هيأت 

علمي
بهمن 96

دكترمنيره 16
نشست علمی- تخصصیرضايی

مطالعه تطبيقی رتبه بندی 
معلمان ايران درمقايسه با معلمان 

كشورهای ديگر

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

كارشناسان وزارت 
آوپ و اعضاي هيأت 

علمي
اسفند 95

دكتر منيره 17
كرسی های ترويجیرضايی

شناسايی وضعيت شايستگی 
معلمان متناسب با اسناد تحولی 
آموزش و پرورش و اعتبار بخشی 

شايستگی ها
دانشگاه فرهگيان

كارشناسان آموزش 
و پرورش، اعضای 

هيأت علمی و 
كاركنان دانشگاه 

فرهگيان

96/11/25

دكتر معصومه 18
صمدی

نشست ماهانه پژوهشگاه با 
رياست محترم سازمان

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 و وزارت 
آموزش و پرورش

1395

دكتر فرهاد 19
كريمی

سخنرانی در جمع مديران 
مدارس ابتدايی و متوسطه

نقش فراشناخت در توسعه شايستگی 
های تحصيلی

استان آذربايجان 
شرقی

مديران مدارس 
ارديبهشت 96ابتدايی و متوسطه

نقش و كاركرد عدد در انواع نشست علمی- تخصصیايرج خوش خلق20
ارزشيابی پيشرفت تحصيلی

سالن جلسات 
ساختمان سپند

كارشناسان و اعضای 
هيأت علمی پژوهشگاه 

و سازمان پزوهش
7 اسفند 96

دكتر عليرضا 21
صادق زاده

اولين نشست تخصصي 
تحليل شكاف نظريه و 

عمل در پژوهش تربيتی
تحليل شكاف نظريه و عمل در 

نظران و كارشناسان پژوهشگاه پژوهش تربيتی
آذر 1396آموزش و پرورش

دكتر عليرضا 22
صادق زاده

دومين نشست تخصصي 
تحليل شكاف نظريه و 

عمل در پژوهش تربيتی
تحليل شكاف نظريه و عمل در 

پژوهش تربيتی
پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش

دست اندركاران، 
صاحب نظران و 

كارشناسان آموزش 
و پرورش

بهمن 1396
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  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 94بخش  دوم :  
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  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 96بخش  دوم :  

12- برگزاري كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي توسط اعضاء هيات علمي پژوهشكده

رديف
عنوان كارگاه 

آموزش يا 
پژوهشي

ارائه 
كننده

تعداد 
سفارش محل برگزاريساعت

دهنده

تاريخ شماره 
گواهي 
صادره

تاريخ 
مخاطبانبرگزاري

ساخت واعتباربخشي 1
آزمون عملكرد

ايرج خوش 
آموزش و اصفهان12خلق 

20 بهمن -پرورش اصفهان
1395

مدرسان 
ارزشيابي 

توصيفي استان

2

كاربرد فراشناخت 
و خود تنظيمی 
در ارتقاء فرآيند 

ياددهی- يادگيری

دكتر فرهاد 
بندر عباس3كريمی

اداره كل 
آموزش و 

پرورش استان 
هرمزگان

دی ماه 1396-
سر گروههای 
آموزشی دوره 
متوسطه استان

13- داوري مقاالت  فصلنامه هاي علمي – پژوهشي
داورعنوان فصلنامهرديف

دكترعبداهلل انصاریفصلنامه تعليم و تربيت- مطالعات راهبردي بسيج1

فصلنامه تعليم وتربيت- فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي- فصلنامه نوآوري هاي 2
آموزشي

دكترمنيره رضايی

مجله تعليم و تربيت اسالمی- فصلنامه تعليم وتربيت- فصلنامه انجمن ايراني تعليم وتربيت- 3
فصلنامه نوآوري هاي آموزشي

دكترشمسی نامی

دكترمسلم پرتوفصلنامه تعليم وتربيت4

ايرج خوش خلقفصلنامه تعليم وتربيت- فصلنامه خانواده و پژوهش- فصلنامه سنجش و اندازه گيري5

فصلنامه تعليم وتربيت- فصلنامه خانواده و پژوهش- فصلنامه مسائل كاربردی تعليم و تربيت 6
اسالمي

دكترفرهاد كريمي

دكترمعصومه صمديفصلنامه پژوهش و برنامه ريزي درسي - فصلنامه آموزش و يادگيري7
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14- برگزاري نشست دو جانبه گروه هاي پژوهشي پژوهشكده  و ساير مراجع

نتيجه جلسهتاريخشركت كنندگانعنوان نشسترديف

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

1395/2/29
مشخص نمودن خطوط ارزشيابي از طرح 

تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز 
آموزشي

2
جايگاه معنويت در نظام تربيت رسمي 

و عمومي 
گروه تعليم و تربيت اسالمي با 
انديشكده معنويت  در مشهد 

مقدس 

24و 25 
1395/10/

مشخص نمودن چگونگي سياستگذاري 
در حوزه معنويت در نظام تربيت رسمي و 

عمومي 

15-داوري پيشنهاده هاي پژوهشي ارجاعي از سوي پژوهشگاه 
نتيجه داوريعنوان پيشنهادهرديف

پيشنهاد اصالحاتارزشيابي نحوه راه اندازي مدارس قرآني 1

اصالحاتسازوكار الگوي تخصيص منابع مالي 2

پيشنهاد اصالحاتارزشيابي طرح جامع "تقويت و تعميق فرهنگ اقامه نماز در مراكز آموزشي و تربيتي"3

پيشنهاد اصالحاتارزشيابي اثر بخشی طرح كيفيت بخشی روز پنجشنبه ها4

پيشنهاد اصالحاتارزيابي پيش نويس راهكار توسعه آموزش در جهان اسالم5

اصالحتبيين مباني مفهوم انتظار 6

بررسی ابعاد جنگ نرم وارائه راهكارهايی برای مقابله با جنگ نرم در آموزش وپرورش دوره اول و 7
دوم متوسطه

پيشنهاد اصالحات

اصالحاثربخشي طرح امين در دوره متوسطه 1 و 2 كشور8
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16-فهرست برجستگي ها و دستاوردهاي مهم اعضای پژوهشكده در سال1395

تاييد كنندهتاريخ همكار ذي نفععنوان  برجستگيرديف

هيات مميزه دانشگاه شهيد رجاييمهر 1395دكترعبداهلل انصاریارتقاء به مرتبه دانشياری1

هيات مميزه دانشگاه شهيد رجاييآذر 95دكتركيومرث فالحيارتقاء به مرتبه دانشياری2

3
انتخاب طرح پژوهشي به عنوان پژوهش برتر 

وزارت  آموزش و پرورش در هفته پژوهش سال 
1395

وزارت آموزش و پرورشآذر 95دكترمسلم پرتو

17-همكاري با ساير مراكز علمي – پژوهشي 
اجرا كنندهمركز علمي ذيربطعنوان فعاليترديف

تهيه و تدوين عنوان اولويت هاي پژوهشي جهت ارائه به 1
طالب سطح 3 و سطح 4 حوزه هاي علميه

دفتر همكاري حوزه هاي علميه و آموزش و 
پرورش

دكتر فرهاد كريمي 

دفتر همكاري حوزه هاي علميه و آموزش و تهيه و تدوين شرح عنوان اولويت هاي پژوهشي 2
پرورش

دكتر معصومه صمدي، آتيه عبد 
مواليي 

3
برگزاري نشست هاي مشترك جهت تدوين برنامه به 

منظور نحوه مواجهه كتب درسي با دانش روان شناسي 
شوراي مديران پژوهشكدهشوراي هماهنگي علمي سازمان پژوهش

موسسه مطالعات و مديريت جامع و تخصصی تنظيم تفاهم نامه و اجراي طرح پژوهشي مشترك4
جمعيت كشور

دكتر فرهاد كريمي و دكتر مسلم 
پرتو

همكاري با انديشكده معنويت جهت برگزاري نشست 5
تخصصی در مشهد مقدس

دكتر معصومه صمدي مركز الگوي اسالمي ايراني پيشرفت
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18-تهيه و تدوين پيش نويس آيين نامه ها و دستورالعمل هاي مورد نياز پژوهشگاه

زمان اجراسفارش دهندهعنوانرديف

تهيه پيش نويس آيين نامه حمايت از اجراي پايان 1
نامه هاي طالب سطح 3 و 4 حوزه هاي علميه سراسركشور

دفتر همكاري حوزه هاي علميه و آموزش و 
تابستان 95پرورش

تهيه پيش نويس دستورالعمل نحوه اجراي طرحهاي 2
پژوهشي با بهر ه گيري از ساعت موظف اعضاء هيات علمي 

پژوهشگاه
آذر95رياست محترم پژوهشگاه

تهيه پيش نويس آيين نامه حمايت از پايان نامه هاي 3
تابستان 95شوراي پژوهشي سازمان پژوهشدانشجويي توسط پژوهشگاه و سازمان پژوهش

19-ارائه پيشنهاد، اظهارنظر و ديدگاه كارشناسي 

مرجع هدف ارائه دهندهعنوان فعاليترديف

1Stan- )ارائه پيشنهاد درباره فرايندها و سازوكارهاي نرم سازي 
dardization(فعاليتهاي پژوهشي پژوهشگاه

شوراي مديران پژوهشكده تعليم و 
رياست محترم پژوهشگاهتربيت و دكتر فرهاد كريمي

2
ارائه پيشنهاد درخصوص روشهاي اصالح فرايند برنامه ريزي و 

رياست محترم پژوهشگاهدكتر فرهاد كريميمديريت پژوهشي پژوهشگاه

رياست محترم پژوهشگاهرئيس پژوهشكده تعليم و تربيتارزيابي پيش نويس راهكار توسعه آموزش در جهان اسالم3

رياست محترم پژوهشگاه رئيس پژوهشكده تعليم و تربيتارزيابي از چار چوب نظري ارزشيابي دوره اي از برنامه درسي4

ارزيابي پيش نويس زير نظام های سند تحول بنيادين آموزش 5
رياست محترم پژوهشگاهاعضای هيأت علمی پژوهشكده و پرورش



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 100بخش  دوم :  

2- پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي 
2-1- معرفی پژوهشكده

تاريخچه  

پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي به منظور تحقق بخشي از وظايف پژوهشي وزارت آموزش و پرورش و براساس 
مجوزهای 22/6085 مورخ 1378/12/28و 22154 مورخ 1379/8/29 شورای گسترش آموزش عالی تأسيس و  امور آن طبق 

اساسنامه مصوب اداره مي شود.

هدف  

هدف از تأسيس اين پژوهشكده توليد دانش در حوزه برنامه ريزی درسی و نوآوری های آموزشی با تأكيد بر تحقيقات علمی مبتنی 
بر مبانی اسالمی و فرهنگ ملی و ارتقای كيفی برنامه های درسی دوره های مختلف تحصيلی می باشد.

وظايف  

- انجام پژوهش در زمينه برنامه ريزي آموزشي و درسي دوره هاي تحصيلي مختلف مطابق با نياز كشور و توانايي و خصوصيات 
رواني دانش آموزان به منظور بهبود كيفي نظام آموزشي

- انجام پژوهش و ارائه طرح ها براي ايجاد نوآوري  در روش هاي آموزشي

- تبيين اهداف دوره هاي تحصيلي و ارائه طرح هاي الزم براي نوآوري در روش هاي آموزشي و پژوهشي 

- بررسي تطبيقي برنامه هاي درسي نظام هاي مختلف آموزشي جهان، نظريه ها، رويكردها و روش هاي برنامه هاي درسي به منظور 
تدوين مناسب ترين برنامه هماهنگ با نظام فرهنگي اقتصادي و اجتماعي كشور و پيشنهاد آن به سازمان پژوهش

- بررسي و تحقيق در خصوص توليد انواع رسانه هاي آموزشي مرتبط با نظام آموزشي كشور

- تهيه طرح هاي آزمايشي و ارائه نتايج آن به سازمان به منظور ارزشيابي كارايي و اثربخشي برنامه هاي درسي و روش هاي 
ياددهي-يادگيري 
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- پژوهش در زمينه ارزشيابي تحصيلي و ارائه ساده ترين روش ها

- ارزشيابي برنامه هاي تحصيلي و ارائه آن به سازمان پژوهش

- ارزيابي كارايي و اثربخشي طرح هاي آزمايشي اجرا شده و ارائه نتايج آن به سازمان

- انتشار نشريات علمي- پژوهشي و كتاب مرتبط با وظايف پژوهشكده و سازمان پژوهش در چارچوب قوانين و مقررات مربوطه

- انتشار مقاالت علمي- پژوهشي مرتبط با وظايف پژوهشكده در چارچوب قوانين و مقررات مربوط 

- بررسي و پيشنهاد تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي در زمينه هاي علمي- پژوهشي و 
تخصصي براساس نياز پژوهشكده و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري در اجرا

- برنامه ريزي درسي در حوزه تخصصي مربوط 

ساختار پژوهشكده 

پژوهشكده دارای رئيس،معاون، شورای پژوهشی و چهار گروه پژوهشی است و در حال حاضر جناب آقای دكتر محمد محسنی به 
عنوان سرپرست، مسئوليت پژوهشكده را به عهده دارند.

شورای پژوهشی  

اعضای شورای پژوهشی پژوهشكده عبارتند از:

دكترحيدر تورانی، دكتر محمد حسنی، دكتر نادر سلسبيلی، دكتر احد نويدی، دكتر سهيال غالم آزاد، دكتر محمد جعفر جوادی، 
دكتر ويدا رحيمی نژاد، دكتر نرگس سجاديه

گروه های پژوهشي 

پژوهشكده برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي براساس رسالت، مأموريت ها و اهداف خود اقدام به تشكيل گروه های پژوهشي 
به شرح زير نموده است: 



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 102بخش  دوم :  

گروه پژوهشي آموزش فنی و حرفه ای

گروه پژوهشي آموزش فنی و حرفه ای به بررسي و تعيين اولويت و نيز اجراي پژوهش در حوزه آموزش فنی و حرفه ای مي پردازد 
و اعضاي هيئت علمي آن دارای تخصص  در حوزه آموزش فنی و حرفه ای و برنامه ريزي درسي و روش تحقيق هستند. 

هدف 

مهمترين هدف گروه عبارتست از اجراي تحقيقات مرتبط با آموزش فنی و حرفه ای  اعم از  برنامه ريزي درسي، ارزشيابی  برنامه و 
بسته های آموزشی ، مواد كمك آموزشي، روشهاي بهبود يادگيري، برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان، برگزاري كارگاه ها و 

همايش هايي براي آشنا كردن معلمان  با مباحث روزآمد اين حوزه علمی .

 وظايف 

- تحقيق بنيادي، كاربردي و توسعه اي در آموزش فنی و حرفه ای

- بررسی مشكالت و مسائل نظری و روش شناختی آموزش فنی و حرفه ای و پيشنهاد عنوان های پژوهشی مناسب 

- همكاري و تعامل با گروه هاي فنی و حرفه ای دوره آموزش عمومي و متوسطه  دفاتر تأليف.

- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه برنامه درسي شاخه هاي مختلف فنی و حرفه ای با همكاري دفاتر تابعه 
وزارت آموزش و پرورش  

- بررسي و تحقيق در خصوص توليد انواع رسانه هاي آموزش فنی و حرفه ای

- انتشار مقاالت علمي- پژوهشي و كتاب )تأليف و ترجمه( درباره آموزش فنی و حرفه ای

- بررسي و پيشنهاد تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي درباره آموزش فنی و حرفه ای بر 
اساس نياز و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري در اجرا.

- ارائه راهكارهاي كاربردي براي مسائل شناسايی شده در امر آموزش و پرورش از طريق انجام پژوهش ها
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- مدير گروه: دكتر احد نويدی )عضو هيات علمی(

اعضاء گروه:  دكتر محمد حسين حسينی)كارشناس پژوهشی(، مجيد ثقفی )كارشناس پژوهشی(

اعضای شورای گروه پژوهشی: دكتر علی اصغر خالقی، مهندس عبدالحسين نفيسی، دكتر اقبال قاسمی پويا، مهندس سيد 
مصطفی آذركيش، دكتر حسينی مقدم، دكتر نعمت اله متين، دكتر احد نويدی، مجيد ثقفي، دكتر سيد محمد حسين حسينی، 

مهندس علی زرافشان، مهندس يزدی زاده، دكتر مهدی اسماعيلی        

گروه پژوهشي علوم پايه

گروه پژوهشي آموزش علوم پايه به بررسي و تعيين اولويت های پژوهشی  و نيز اجراي پژوهش در حوزه آموزش علوم تجربي و 
رياضی  مي پردازد و اعضاي هيئت علمي آن متشكل از افرادي در حوزه آموزش علوم  تجربی و رياضی  و نيز متخصص برنامه ريزي 

درسي و روش تحقيق می باشند. 

هدف 

مهمترين هدف گروه عبارتست از اجراي تحقيقات مرتبط با آموزش علوم تجربي )شامل فيزيك، شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي و 
فلسفه علم( و رياضی اعم از  برنامه ريزي درسي، مواد كمك آموزشي، روشهاي بهبود يادگيري، برنامه هاي آموزش ضمن خدمت معلمان، 

برگزاري كارگاه ها و همايش هايي براي آشنا كردن معلمان و والدين با مسائل و مشكالت آموزش علوم تجربي و رياضی 

 وظايف 

- تحقيق بنيادي، كاربردي و توسعه اي در آموزش علوم تجربي و رياضی

- بررسی مشكالت و مسائل نظری و روش شناختی آموزش علوم تجربي رياضی و پيشنهاد عنوانهای پژوهشی مناسب 

- همكاري و تعامل با گروه هاي فيزيك، شيمي، زيست شناسي، زمين شناسي و علوم تجربي  و گروه  رياضی دوره آموزش 
عمومي و متوسطه  دفتر تأليف.



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 104بخش  دوم :  

- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه برنامه درسي شاخه هاي مختلف علوم تجربي و رياضی  با همكاري دفاتر 
تابعه  وزارت آموزش و پرورش  

- بررسي و تحقيق در خصوص توليد انواع رسانه هاي آموزش علوم تجربي و رياضی 

- انتشار مقاالت علمي- پژوهشي و كتاب )تأليف و ترجمه( درباره آموزش علوم تجربي و رياضی 

- بررسي و پيشنهاد تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي درباره آموزش علوم تجربي و رياضی  
بر اساس نياز و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري در اجرا.

مدير گروه: دكتر سهيال غالم آزاد) عضو هيأت علمی(

عضو گروه: دكتر اشرف السادات شكرباغانی )عضو هيات علمی(، دكتر عابد بدريان )كارشناس پژوهشی(- در حال حاضر به عنوان 
مدير مدرسه دارالفنون منصوب شده است.

اعضا شورای گروه پژوهشی: دكتر عابد بدريان، دكتر اشرف السادات شكرباغانی، دكتر سهيال غالم آزاد، دكتر زهرا گويا و دكتر 
حسن حذرخانی

گروه پژوهشي علوم  انسانی

گروه پژوهشي آموزش علوم  انسانی به بررسي و تعيين اولويت های پژوهشی و نيز اجراي پژوهش در حوزه آموزش علوم انسانی) 
زبان فارسی، انگليسی ، عربی، هنر و...(  مي پردازد و اعضاي هيئت علمي آن متشكل از افرادي در حوزه آموزش رشته علوم انسانی  

و نيز متخصص برنامه ريزي درسي و روش تحقيق می باشند. 

هدف 

مهمترين هدف گروه عبارتست از اجراي تحقيقات مرتبط با آموزش علوم انسانی )شامل زبان فارسی، زبان انگليسی، هنر و....(است كه 
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اعم از  برنامه ريزي درسي، ارزشيابی  برنامه و بسته های آموزشی ، مواد كمك آموزشي، روشهاي بهبود يادگيري، برنامه هاي آموزش 
ضمن خدمت معلمان، برگزاري كارگاه ها و همايش هايي براي آشنا كردن معلمان  با مباحث روزآمد اين حوزه علمی  

 وظايف 

- تحقيق بنيادي، كاربردي و توسعه اي در آموزش علوم انسانی

- بررسی مشكالت و مسائل نظری و روش شناختی آموزش علوم انسانی و پيشنهاد عنوانهای پژوهشی مناسب 

- همكاري و تعامل با گروه هاي علوم انسانی) زبان فارسی ، زبان انگليسی، هنر، مطالعات اجتماعی و...( دوره آموزش عمومي و 
متوسطه  دفتر تأليف.

- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه برنامه درسي شاخه هاي مختلف علوم انسانی  با همكاري دفاتر تابعه  
وزارت آموزش و پرورش  

- بررسي و تحقيق در خصوص توليد انواع رسانه هاي آموزش علوم تجربي و رياضی 

- انتشار مقاالت علمي- پژوهشي و كتاب )تأليف و ترجمه( درباره آموزش علوم تجربي رياضی 

- بررسي و پيشنهاد تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي درباره آموزش علوم انسانی  بر اساس 
نياز و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري در اجرا.

- ارائه راهكارهاي كاربردي براي مسائل شناسايی شده در امر آموزش و پرورش از طريق انجام پژوهش ها

مدير گروه: دكتر ويدا رحيمی نژاد )عضو هيات علمی(

اعضاء گروه: دكتر شهره حسين پور)كارشناس پژوهشی(

اعضا شورای گروه پژوهشی: ، دكتر مجيد نعمتی، دكترويدا رحيمی نژاد،دكتر شهره حسين پور، دكتر غالمحسين عباسيان، شاداب 
جبار پور، دكتر نصراله تسليمی، دكتر حسن ذوالفقاری، دكتر حيدر قمری



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 106بخش  دوم :  

گروه پژوهشي مبانی برنامه ريزی درسی 

گروه پژوهشي مبانی برنامه ريزی درسی به بررسي و تعيين اولويت های پژوهشی و نيز اجراي پژوهش در حوزه برنامه ريزی درسی 
مي پردازد و اعضاي هيئت علمي آن متشكل از افرادي در حوزه برنامه ريزي درسي، جامعه شناسی ، فلسفه تعليم و تربيت و روش 

تحقيق می باشند. 

هدف 

مهمترين هدف گروه عبارتست از اجراي تحقيقات مرتبط با مبانی برنامه ريزی درسی اعم از بنيان ها و نظريه های  برنامه ريزي 
درسي، ارزشيابی  برنامه و بسته های آموزشی ، مواد كمك آموزشي،  برگزاري كارگاه ها و  نشست هايی براي آشنا كردن كارشناسان  

با مباحث روزآمد اين حوزه علمی  

 وظايف 

- تحقيق بنيادي، كاربردي و توسعه اي در مبانی برنامه ريزی درسی

- بررسی مشكالت و مسائل نظری و روش شناختی  برنامه ريزی درسی و پيشنهاد عنوان های پژوهشی مناسب همكاري و تعامل 
با گروه هاي دفاتر تأليف.

- بررسي و شناسايي نيازهاي پژوهشي كشور در زمينه برنامه درسي شاخه هاي مختلف برنامه ريزی با همكاري دفاتر تابعه  وزارت 
آموزش و پرورش  

- انتشار مقاالت علمي- پژوهشي و كتاب )تأليف و ترجمه( درباره آموزش فنی و حرفه ای

- بررسي و پيشنهاد تشكيل دوره هاي آموزشي كوتاه مدت، همايش ها و كارگاه هاي آموزشي درباره  حوزه های مختلف برنامه 
ريزی درسی بر اساس نياز و ارائه به مراجع ذيربط براي تصويب و همكاري در اجرا.

- ارائه راهكارهاي كاربردي براي مسائل شناسايی شده در زمينه برنامه ريزی درسی از طريق انجام پژوهش ها
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مدير گروه: دكتر نادر سلسبيلی )عضو هيات علمی(

اعضاء گروه: دكتر حيدر تورانی )عضو هيات علمی(، دكتر محمد حسنی)عضو هيات علمی(، دكتر زهرا مهربان )عضو هيات علمی( 
و دكتر سيد علی خالقی نژاد )كارشناس پژوهش( 

اعضا شورای گروه پژوهشی: دكترنادرسلسبيلي، دكترحيدر تورانی، دكترزهرا مهربان، نصرت اله فاضلی، دكتر سيد علی خالقی نژاد، 
دكتر زهرا نيك نام،دكتر ضرغامی

2-2- مهمترين فعاليت های علمی- پژوهشی پژوهشكده برنامه ريزی درسی و نوآوريهای آموزشی 
1-طرح های پژوهشي پايان يافته 

سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف
تدوين اصول راهنماي برنامه ريزي درسی تربيت اخالقي در نظام تربيت رسمي و 1

عمومي ايران »با تاكيد بر دوره دبستان و متناسب با اسناد باال دستی
دكتر محمد 

دكتر شمسی نامیحسنی
شوراي عالي 

آموزش و پرورش

ارزشيابي مسابقات علمي- كاربردي شاخه كاردانش و علمي-عملي شاخه فني و 2
دكتر نعمت اله متينمجيد ثقفيحرفه اي

معاونت آموزش 
متوسطه

دكتر حيدر بررسي و شناسايي موانع حمايت از نوآوري ها و ارايه الگوي مناسب3
توراني

دكتر غالمعلي 
احمدي

سازمان پژوهش

ارزشيابي تكويني كتاب فيزيك 1 پايه دهم رشته رياضي فيزيك و دوره دوم 4
متوسطه شاخه نظري

دكتر 
اشرف السادات 

شكرباغاني
دكتر محمد حسني

دفتر تاليف سازمان 
پژوهش

دكتر سهيال غالم اعتبارسنجي برنامه درسي حوزه يادگيري رياضي5
دفتر تاليف سازمان آمنه احمديآزاد

پژوهش

دفتر تاليف سازمان دكتر محمد حسنيدكتر عابد بدريانارزشيابي تكويني شيمي پايه دهم6
پژوهش

دكتر ويدا رحيمي ارزشيابي تكويني درس زبان انگليسي پايه دهم7
دفتر تاليف سازمان دكتر محمد حسنينژاد

پژوهش
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سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف
مطالعه فرآيند طراحی و تدوين اهداف دوره ها و  برنامه درسی حوزه های يادگيری مبتنی 8

دكتر قدسي احقردكتر زهرا مهربانبر اسناد باال دستی به منظور ارائه مدل بومی سازی شده
دفتر تاليف سازمان 

پژوهش

تدوين راهنماي چارچوب فعاليت هاي يادگيري درس زبان انگليسي دوره دوم متوسطه با 9
توجه به اسناد باالدستي، مباني نظري آموزش زبان انگليسي و نياز دانش آموزان

دكتر ويدا رحيمي 
دفتر تاليف سازمان دكتر مسلم پرتونژاد

پژوهش

10
ارزيابی چگونگی ارتباط  طولی محتوا )مفاهيم، اصول و مهارتها( كتاب های درسی علوم 
تجربی دوره عمومی از منظر مالكهای محتوايی )شامل جدول وسعت، توالی وچارچوب 

تيمز(  و مالكهای ساختاری

دكتر اشرف 
السادات 
شكرباغانی

دكتر غالمعلی 
احمدی

شوراي هماهنگی 
علمي سازمان 

پژوهش

مستندسازی و بررسی مشكالت فراينداجراي يازده طرح ارزشيابی بسته های آموزشی 11
پژوهشكده دكتر احد نويديمجيد ثقفيپايه های سوم و هفتم در سال 1392-93

برنامه ريزي درسي

2- طرح های پژوهشي مصوب و در دست اجرا 
سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

دكتر نعمت اله بررسی وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن شاخه كار و دانش1
معاونت آموزش متوسطهمهندس نفيسیمتين

تدوين چارچوب راهنما براي آموزش يك شايستگي به 2
مهندس نفيسي و دكتر احد نويديدانش آموزان شاخه نظري

پايگانه
 دفتر تاليف كتب درسی فني و 

حرفه اي سازمان پژوهش

بررسي زمان مناسب آموزش زبان خارجي )انگليسي( با 3
توجه به ابعاد فرهنگي-اجتماعي و رشد شناختي

دكتر ويدا رحيمي 
سازمان پژوهشدكتر عنانينژاد

دكتر حيدر تورانيرويكرد اسالمي در مديريت مدرسه4
دكتر جميله 

علم الهدي، دكتر 
عليرضا كيامنش

سازمان پژوهش و برنامه ريزي 
آموزشي

دفتر تاليف سازمان پژوهشدكتر علي دالوردكتر نادر سلسبيليارزشيابي دوره اي برنامه درسي فارسي ساالنه اول ابتدايي5

دفتر تاليف سازمان پژوهشدكتر ولي اله فرزاددكتر محمد حسنيارزشيابي دوره اي برنامه ي درسي تفكر و پژوهش6
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سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

7
تدوين استانداردهای تدريس رياضی مدرسه ای مبتنی بر تلفيق 

هماهنگ اسناد باالدستی آموزش و پرورش ايران و دانش 
تخصصی حوزه آموزش رياضی

دفتر تاليف سازمان پژوهشعلي رجاليدكتر سهيال غالم آزاد

دفتر تاليف سازمان پژوهشدكتر اصغر ميناييدكتر زهرا مهربانارزشيابی دوره ای برنامه درسی علوم سه سال اول دوره ی ابتدايی8

ارزشيابی دوره ای از برنامه درسی رياضی سه ساله اول دوره 9
دفتر تاليف سازمان پژوهشدكتر عليرضا كيامنشدكتر سهيال غالم آزادابتدايی

بررسي و تحليل تغييرات برنامه درسي دوره هاي تحصيلي عمومي 10
و متوسطه نظام آموزشي ايران در نيم قرن اخير

دكتر سيدمحمد 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشدكتر نادر سلسبيليحسين حسيني

ارزشيابی تكويني ) اجراي آزمايشي( كتاب شيمي1 پايه دهم 11
دفتر تاليف كتابهای درسی سازمان دكتر محمد حسنیدكتر عابد بدريانمتوسطه دوم

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

ارزشيابی تكويني ) اجراي آزمايشي( كتاب آزمايشگاه علوم 1 پايه 12
دفتر تاليف كتابهای درسی سازمان دكتر محمد حسنیدكتر عابد بدرياندهم متوسطه دوم

پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

3-طرح های پژوهشی تهيه شده و ارسال شده برای تصويب
سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

ارزشيابي بسته هاي آموزشي جديدالتاليف چهار رشته منتخب پايه دهم 1
فني و حرفه اي)در جريان تصويب نهايي و انعقاد قرارداد(

دكتر سيدمحمد حسين 
سازمان پژوهشدكتر احد نويديحسيني

4-طرح های پژوهشي در دست تهيه 

سفارش مجريعنوان پژوهشرديف
دهنده

بررسی ميزان كاربرد رسانه های ديداری-شنيداری )فيلم،كتاب گويا( و نرم افزارهای آموزشی توسط دانش آموزان و 1
آسيب شناسی آن در حوزه يادگيری رياضی در دوره متوسطه )اول و دوم( 

دكتر فرشته 
زيني وند نژاد

دفتر انتشارات  
كمك آموزشی 
سازمان پژوهش

2
دكتر خالقی ارزشيابي سياست ها، برنامه ها و عملكرد آموزش و پرورش در زمينه دوره پيش دبستاني به ويژه در مناطق محروم

نژاد
معاونت اموزش 

ابتدايی 
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5-طرح های پژوهشی مصوب و منتظر ابالغ اعتبار
سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

طراحي ساختار آموزش و پرورش در راستاي اجرايي شدن 1
شورای عالی آموزش و پرورشمحمد اعرابيدكتر حيدر تورانيسند تحول

ارزشيابي عملكرد آموزش و پرورش در خصوص اجراي 2
معاونت آموزش متوسطهدكتر ولي اله فرزاددكتر احد نويدياساسنامه مدارس نمونه دولتي)منتظر انعقاد قرارداد(

   JCR, ISC ،ISI  ،6-مقاالت چاپ شده در نشريات علمي- پژوهشي، علمي- مروري، علمي- ترويجي

نويسنده عنوان رديف
)نويسندگان(

عنوان 
نشريه

سال چاپ  و 
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

بررسی نيازها و عالئق آموزشی بيسوادان و 1
دكتر حيدر تورانيسوادآموزان گروه سنی 49-10ساله

فصلنامه علمی 
و پژوهشی 
نوآوريهای 
آموزشی 

شماره 57

1395 
سازمان پژوهشعلمي- پژوهشي

2 
 Ranking Iran private schools and
its Executive systemدكتر حيدر توراني

 The social
 science

3981	:)16(11
3986,2016:1818	

2016 ,5800
ISSN Med well

Journals

3
The application of Bhatt's knowl	

 edge management strategy in the
 organization of schools with the
 use of self	organized teams of
teachers

دكتر حيدر توراني	 دكتر 
محمد حسن حسنی 

شلمانی

 Problems
and Per	

 spectives
in Man	

 agement.
 Volume

14.Is	
sue3.2016

علمی- پژوهشی1395

 Problems
and Per	

 spectives
in Manage	

.ment

4
مدل  ارائة  و  نوآوری ها  از  حمايت  موانع 
در  نوآوری  نظام  استقرار  به منظور  مناسب 

آموزش وپرورش
دكتر حيدر توراني – امير 
آقايي – اعظم ماليي نژاد

فصلنامه علمی 
پژوهشی 
نوآوريهای 
آموزشی 

1396

سازمان پژوهشعلمي - پژوهشيپاييز 1396

از 5 بازمانده  كودكان  های جذب  شيوه  و  موانع 
تحصيل  در مناطق روستائی و عشايری

دكتر حيدر توراني – 
دكتر سعيد عارف نژاد

فصلنامه علمی 
پژوهشی تعليم 
و تربيت 1396

سازمان پژوهشعلمي - پژوهشيبهار 1397
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نويسنده عنوان رديف
)نويسندگان(

عنوان 
نشريه

سال چاپ  و 
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

6
يادگيری تركيبی، رويكردی منعطفانه برای 
طراحی مدل آموزش ضمن خدمت معلمان 

ايران در حوزه ی علم و فناوری نانو
نوآوری های دكتر زهرا مهربان

آموزشی
1395

شماره 59

علمی-پژوهشی

ISC
سازمان پژوهش

7

 Investigating into the learning
process of nanoscience and tech	

 nology concepts based on the
constructivist learning approach

دكتر زهرا مهربان

 Journal of
fundamen	

 tal and
 applied
science

2016WOSالجزاير

تلفيق فناوری اطالعات و ارتباطات در برنامه 8
های درسی مطابق با برنامه  درسی ملی

دكتر زهرا مهربان

دكتر حسن مظاهری
مطالعات برنامه 

1395درسی
علمی-پژوهشی

ISC

انجمن مطالعات 
برنامه درسي

9
MCM	 اصالح جاذب ميان-حفره سيليكاته
48 و كاربرد آن در حذف يون فلزی سرب و 

كادميم

دكتر زهرا مهربان

يونسی

وطن دوست

حيدری

آب و فاضالب
1396

شماره 2

علمی-پژوهشی

ISC

مهندسان مشاور 
طرح و تحقيقات 
آب و فاضالب 

اصفهان

10
تحليل محتوای آموزشی علم و فناوری نانو 
K-12 در استراليا و اياالت متحده آمريكا با 

تمركز بر راهبردهای ياددهی- يادگيری
انديشه های دكتر زهرا مهربان

1395نوين تربيتی
علمی-پژوهشی

ISC
دانشگاه الزهرا

11

Nanospace engineering and func	
tionalization of MCM	48 mes	

 oporous silica with dendrimer
 amines based on [1,3,5]	triazines
 for selective and pH	independent
sorption of silver ions from aque	

 ous solution and electroplating
industry wastewater

دكتر زهرا مهربان،

طاهری

دكتر نادر بهرامی فر،

محمد رضا ضرغامی،

حامد رضا جواديان

 Powdoer
Technology

فوريه

2017

JCR

Q1
Elsevier
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نويسنده عنوان رديف
)نويسندگان(

عنوان 
نشريه

سال چاپ  و 
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

12
حذف آنيون كروم شش ظرفيتی از محلولهای 
 MCM	41 آبی با استفاده از ماده نانو حفره

عامل دار شده با گروه آمينی

دكتر فرشادقربانی،

يونسی

دكتر زهرا مهربان

دكتر محمت صبری 
چليك،

دكتر علی اصغرقريشی،

دكتر منصورانبياء

آب و فاضالب
1395

شماره 4

علمی - پژوهشی 

Q1

مهندسان مشاور 
طرح و تحقيقات 
فاضالب  و  آب 

اصفهان

13

Developing Content	based Crit	
 ereia for EFL Textbook: the case
 of Iranian Jounior and Senior
High School levels

محسن معصومي، 
دكترويدا رحيمي نژاد- 

عباسيان

Interna	
 tional

 Journal of
Linguistics

2016ISI

 Canadian
 Center of

 Sciene and
Education

14

نقد و بررسي »كتاب انگليسي براي دانشجويان 
رشته اموزش و پرورش تطبيقي: آموزش و پرورش 
ابتدايي و آموزش و پرورش پيش دبستان« تاليف 

احمد آقازاده و رضاباقري يونسی 1391

دكتر ويدا رحيمي نژاد

پژوهشنامه 
انتقادي متون 
و برنامه هاي 
علوم انساني

علمي – پژوهشي96

پژوهشگاه 
علوم انساني 
و مطالعات 

فرهنگي

15

Bakhtin's polyphony and trans	
 lation : a case study of a Persian
 translation of Alice Munro's
Runaway

آزاده مقيمی دهكردی ، 
دكتر ويدا رحيمی نژاد

 European
 online
 Journal

 and  Social
Science

2016SCOPUS-----

16
Gender and Social Issues in Per	

 sian Translation: A Case Study of
Jhumpa Lahiri's "The Namesake

الهه دانشمند وجداني، 
دكتر ويدا رحيمي نژاد

 Social
sciences2016SCOPUS------

17

 Perceived Burdensomeness and
 Thwarted Belongingness: A Case
Study of Plath’s Bell Jar and Eu	
gendies The Virgin Suicides

سپيده جعفري- دكتر 
ويدا رحيمي نژاد

 Turkish
 Journal of
Psychology

2016JCRتركيه
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ناشرنشريه

18
 Cross	Cultural Identity: Locating
 Hybridity and Ambivalence in
Naqvi’s Home Boy

سهيال عربيان- دكتر ويدا 
رحيمي نژاد

 Social
sciences2016SCOPUS-----

19

 Similarities and Contrast of
 Culture of Women “Otherness”
 in English as well as Persian
 Languages: Analysis of Bhutto's
Daughter of the East

مهديه حسيني درقه – 
دكتر ويدا رحيمي نژاد

Interna	
 tional

 women's
Studies

2018Scopus
Bridgewa-
 ter State
University

20

One-pot conversion of carba-
 mates of unsaturated β-amino
esters into the unsaturated β-lact-
ams via trimethylsilyl iodide

 دكتر عابد بدريان ، 
منوچهر ممقاني و شريف 

كاميابي

Phospho-
 rus, Sulfur,
 and Silicon

 and the
 Related
Elements

2016

 )9( 191

ISI

)IF= 0.723( 

 Taylor $
 Francis

.Pub

بررسي تصورات و كج فهمي هاي دانش آموزان 21
پايه ششم ابتدايي درباره مفهوم انرژي

دكتر عابد بدريان، پريوا 
صفري

فصلنامه 
خانواده و 
پژوهش

1395

30

پژوهشگاه علمي- پژوهشي
مطالعات آموزش 

و پرورش

22
بررسي كج فهمي هاي دانشجومعلمان رشته 
علوم تجربي درباره ماهيت تبخير، سرعت 

تبخير و فشار بخار
دكتر عابد بدريان

فصلنامه 
نوآوريهاي 

آموزشي

1395

59
علمي- پژوهشي 

)ISC(

سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي 

آموزشي

23
بررسي تصورات و كج فهمي هاي دانش آموزان 
پايه سوم ابتدايي درباره پديده هاي تبخير و 

ميعان
فصلنامه تعليم دكتر عابد بدريان

و تربيت
1395

126
علمي- پژوهشي 

)ISC(

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

24

 Synthesis of Cross	linked Poly
 )Nisopropylacrylamide( Magnetic
 Nano Composite for Application
in the Controlled Release of Doxo	
rubicin

شريف كاميابي

 دكتر عابد بدريان

ابوالفضل اكبر زاده

Pharma	
ceutical 

Nanotech	
nology

2017ISIJCR

25

 Dramatic rate acceleration of
 Baylis	Hillman reaction with
 Fe3O4 nanoparticles and DBU in
solvent free medium

دكتر عابد بدريان

Asian 
Journal of 
Organic & 
Medical 

Chemistry

2016ISIJCR
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26

 One	pot Synthesis of Novel 
Derivatives of Dithioxopy	
rido[2,3	d:6,5	d’]dipyrimi	
dine	4,6	diones Using Hap	en	

 capsulated γ-Fe2O3 Supported
Sulfonic Acid Nanocatalyst

Manouchehr 
Mamaghani,Laya 

Moslemi,

Abed Badrian

Modern 
Organic 

Chemistry 
Research

2017ISIJCR

27
 An easy conversion of carbamates
of β-amino esters into the β-lac	
tams

Abed Badrian, 
Manouchehr 
Mamaghani

Indian 
Journal if 
Chemistry

2017ISIJCR

28

One	pot conversion of carba	
 mates of unsaturated β-amino
esters into the unsaturated β-lac	
tams via trimethylsilyl iodide

Abed badrian

Manouchehr 
Mamaghani,

Sharif Kaamyabi

Phospho	
rus, Sulfur, 
and Silicon 

and the 
Related 

Elements

2016ISIJCR

29
 The role of Astronomy education
in daily lige

دكتر اشرف السادات 
شكرباغاني

 World
 medicine2017ISIاستراليا

30

 A review of the new educational
 Strntegy the application map in
the teaching of materal and eneg-
gy

دكتر اشرف السادات 
شكرباغاني

 Science
and educa	

tion
2017ISIاكراين

31
 Determine the best location for
Ocean Thermal Energy Conver-
sion )OTEC( in Iranian Seas

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

 Modern

 Applied
Science

2016

شماره 95
Scopusكانادا

32
 Comparative Study of Physics
 curriculum in Iran with Several
other countries

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

Interna	
 tional

 Education
Studied

كانادا2016Scopus جلد 9 شماره 5

33
 A longitudinal study of cognitive
perceptions of high schoolstu-
dentsin Quantum concepts

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

 Research
 Journal of
 Medical
Sciences

جلد 10 شماره 4 
2016

Scopusتركيه
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34
بررسی چگونگی تحقق آموزش توسعه پايدار 

در برنامه درسی فنی و حرفه ای)مطالعه 
موردی: رشته مكاترونيك(

 دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

حميد يزدانی

نوآوريهاي 
آموزشي

شماره 59

95
ISCسازمان پژوهش

35
The Impact of Educating Astron-
omy in everyday life

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

 The Social
Sciences26 2016 شمارهScopusتركيه

36

 Study conversion of sea wave
 energy to electrical energy )case
 study: the waves of the Caspian
Sea

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

 Research
 Journal of

 applied
science

تركيه2016Scopus شماره 11

37

 Evaluate the implementation
 and application ofconcept map,
a newapproachin education
)Case study: matter and energy(

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

Acta Medi	
ca Medi	
terranian

استرالياJCRزير چاپ

38
بررسي اثربخشي آموزش مهدي باوري در ارتقاء اميدواري 

كاهش اضطراب و بهبود پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 
) مطالعه طولي(

دكتر اشرف السادات 
قمعلمي-پژوهشي96مشرق موعودشكرباغاني

39
 The Impact of Science museam
on Education in Iranian Schools

دكتر اشرف السادات 
شكرباغاني

Espacios96Scopusونزوئال

40

ارزيابي برنامه درسي ملي تدوين شدة 
جمهوري اسالمي ايران براساس مالك هاي 

برگرفته از دانش نظري حوزه مطالعات برنامه 
درسي

دكتر نادر سلسبيلي
فصلنامه 

مطالعات برنامه 
درسي ايران

شماره 41 تابستان 
علمي-پژوهشي1395

انجمن مطالعات 
برنامه درسي 

ايران

كاوشگري در مورد مراحل و روند تدوين سند 41
فصلنامه تعليم دكتر نادر سلسبيليبرنامه درسي ملي جمهوري اسالمي ايران

و تربيت
شماره 1 سال 33 

علمي- پژوهشيمسلسل 129 بهار 96
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
و پرورش

برنامه درسی ملی: تجربه های جهانی چه می 42
دكتر نادر سلسبيليگويند؟

دو فصلنامه 
نظريه و عمل 
برنامه درسي

شماره8 

پاييز و زمستان95
علمي- پژوهشي

انجمن مطالعات 
برنامه درسي 

ايران
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43

بررسي و مقايسه سند برنامه درسي ملي 
تدوين شده جمهوري اسالمي ايران با زيرنظام 

برنامه درسي در مباني نظري تحول بنيادين 
در نظام تعليم و تربيت

دكتر نادر سلسبيلي

فصلنامه 
پژوهش هاي 
كيفي در 

برنامه درسي 
)دانشگاه عالمه 

طباطبايي(

 QRIC((-1612
)R2( 109 1396

تاييد براي چاپ
علمي- پژوهشي

نشريه دانشكده 
روان شناسي و 

علوم تربيتي

هدايت تحصيلي در نظام آموزش و پرورش 44
فصلنامه تعليم دكتر احد نويديايران: تجارب عملي و چالش هاي پايدار

علمي- پژوهشي96و تربيت
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
و پرورش

مقايسه سبك زندگي زنان حافظ قرآن و 45
همتايان آنان در شهر تهران

دكتر احد نويدي و سريه 
محمدي

مسائل 
كاربردي تربيت 

اسالمي

شماره 3

96
علمي-پژوهشي

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

درآمدي انتقاي بر نظريه هاي آشوب و 46
پيچيدگي

دكتر سيد محمد حسين 
حسيني

پژوهشنامه 
انتقادي متون

دوره 17، شماره 6 - 
شماره پياپی 49، آذر و 

دی 1396
پژوهشگاه علمي- پژوهشي

علوم انساني

47
نهادينه سازي فرهنگ نقد در جامعه علمي 
با كدام پارادايم يا بنيان علمي: مدرنيسم، 

پست مدرنيسم يا آشوب-پيچيدگي؟.

دكتر سيد محمد حسين 
حسيني

پژوهشنامه 
انتقادي متون

دوره 17، شماره 7، آذر 
پژوهشگاه علمي- پژوهشيو دي 1396، 53-29

علوم انساني

48

واكاوي باورهاي معلمان نسبت به نرم افزارهاي 
آموزشي و تاثير آن بر ميزان و كيفيت استفاده 

از نرم افزارهاي آموزشي در فرايند ياددهي-
يادگيري

دكتر سيد محمد حسين 
حسيني

نشريه 
علمي-پژوهشي 
فناوری برنامه 

درسی

دوره 1، شماره 2، 
پاييز و زمستان 1395، 

29-15
دانشگاه بيرجندعلمي- پژوهشي

49
تدوين الگوي مفهومي تغيير برنامه درسي 
براساس بنيان هاي نظري تغيير آموزشي و 

برنامه درسي

دكتر سيدمحمدحسين 
حسيني ، دكتر 

محمود مهرمحمدي، 
حاج حسين نژاد

نوآوري هاي 
آموزشي

پذيرش اوليه و در حال 
سازمان پژوهشعلمي- پژوهشياصالح نهايي

نقدي بر كتاب »برنامه درسي در دوره 50
متوسطه«

دكتر سيد محمد حسين 
حسيني

پژوهشنامه 
پژوهشگاه علمي- پژوهشيپذيرش نهايي مقالهانتقادي متون

علوم انساني

51

تحليلي انتقادي بر تغيير برنامه هاي درسي 
نظام آموزش و پرورش كشور از منظر روندها 

و تجربيات بين المللي و آينده محتمل 
برنامه هاي درسي جديد

دكتر سيد محمد حسين 
حسيني

فصلنامه تعليم 
پژوهشگاهعلمي- پژوهشيدرحال داوريو تربيت
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نقدي بر كتاب » رويكردهاي نظري و عملي 52
تدوين برنامه هاي درسي در آموزش عالي«

دكتر سيد محمد حسين 
سازمان سمتعلمي- پژوهشيدرحال داوريسخن سمتحسيني

53
شكل گيري و تكوين يك برنامه بين شنيداري 

دوره تحصيالت تكميلي: آموزش رياضي در 
ايران

دكتر سهيال غالم آزاد – 
دكتر زهرا گويا

دو فصلنامه 
مطالعات برنامه 
درسي آموزش 

عالي

انجمن مطالعات علمي- پژوهشي96
برنامه درسی

54
سنتزی از فلسفه، پژوهش در رياضی، پژوهش 

در آموزش رياضی، آموزش پيش دبستانی تا 
پايان دوره كارشناسی و جنبش حقوق مدنی

اد دوبينسكی و رابرت 
موزز، برگردان: دكتر 

سهيال غالم آزاد

فرهنگ و 
انجمن رياضي علمي-ترويجي1395انديشه رياضي

ايران

55
Explicating Mathematical Think	

 ing in Differential Equations
Using a Computer Algebra

دكتر فرشته زيني وند 
نژاد

Interna	
 tional

 Journal
of Math	
 ematical

 Education
 in Science
and Tech	

nology

علمي- پژوهشي 2017
Scopus

 Taylor
 Transis
Online

انگلستان

56
 Teachers' Lived Experiences
about Teaching – Learning Pro	
cess in Multi – Grade Classes

دكتر محمد حسنی

 Journal of
 Education
and Learn	

ing

Vol.6.No.4.2017ISIكانادا

بررسی رويكرد تربيت اخالقی در نظام تربيت 57
دو فصلنامه دكتر محمد حسنیرسمی و عمومی  دوره ابتدايی

تربيت اسالمی 
شماره 11  بهار  

حوزه و دانشگاهعلمی- پژوهشیتابستان 1395

58

 Explaining Desirability Indicators
 and Components of Multi	grade
Classes Comparing Existing Ed	

 ucational space of these Classes
 with Desirable Indicators in two
 Prosperous and Nonprosperous
Provinces

سيد حشمت اله مرتضوي 
زاده – محمدرضا نيلي- 
احمدرضا نصر اصفهاني 
– دكتر محمد حسني

Interna	
 tional

 Journal
of Enviro	
 mental &
 Science

Education

Vol.12.2017.
No.9ISIدانشگاه اصفهان
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59
واكاوي ديدگاه معلمان در خصوص مشكالت 

اجرايي طرح ارزشيابي كيفي توصيفي در 
كالسهاي چند پايه

دكتر محمد حسني – 
مرتضوي زاده – نيلي 

– نصر اصفهاني

پژوهش در 
برنامه ريزي 

درسي
دانشگاه آزاد علمي- پژوهشي95

واحد خوراسگان

بررسي ميزان تحقق اهداف و مصوب شوراي 60
عالي آموزش و پرورش

دكتر محمد حسني – 
محمدرضا تمسكي

فصلنامه مسائل 
كاربردي تعليم 
وتربيت اسالمي

علمي- ترويجي95
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
و پرورش

تحول از كجا رشد حرفه اي معلم معطوف به 61
استاندارد: نقطه عزيمت

عادله مطلق – دكتر 
محمد حسني

تربيت معلم 
دانشگاه علمي- ترويجيپاييز 95فكور

فرهنگيان

7- مقاالت علمی چاپ شده در مجالت علمی –تخصصی 

ف
نويسنده عنوان ردي

سال چاپ  و عنوان نشريه)نويسندگان(
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

آموزش مفاهيم نانو با استفاده از راهبرد 1
سازمان پژوهش-1396 پاييزرشد شيمیدكتر زهرا مهربانمدل و مدل سازی

سازمان پژوهش-1396 زمستانرشد زيست شناسیدكتر زهرا مهرباننانو در خدمت سالمت2

كالس معكوس در كالس درس فيزيك 3
دهم

دكتر 
اشرف السادات 

شكرباغاني
سازمان پژوهشعلمي-تخصصی95رشد معلم ويژه نامه دهم

4
 Math. Education in Iran: A
new and Much Needed Aca-
demic Field

دكتر زهرا گويا 
و دكتر سهيال 

غالم آزاد

 Bulletine de lisison
dela CFEM1395فرانسهخبرنامه

پيش گويي خودكام بخش و تأثير آن بر 5
پيشگامان پژوهش علمي - تخصصی95شوق تغييردكتر حيدر تورانيتربيت

مدار

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيچيستي و چرايي اعتماد در مدرسه6
سازمان پژوهشعلمي - تخصصیخرداد و تير 95مدرسه

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيمديريت بر مدار مشاركت7
سازمان پژوهشعلمي - تخصصیزمستان 95مدرسه
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ف
نويسنده عنوان ردي

سال چاپ  و عنوان نشريه)نويسندگان(
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

رهبري و مديريت فرآيندمدار زمينه ساز 8
فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيارتقاي كيفيت مديريت

سازمان پژوهشعلمي - تخصصیپاييز 95مدرسه

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيمديران مدارس و توسعه اختيارات9
سازمان پژوهشعلمي - تخصصی1395مدرسه

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيالگويي براي رشد اخالقي مديران10
سازمان پژوهشعلمي - تخصصیبهار95مدرسه

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيفرهنگ و رهبري آموزشي11
سازمان پژوهشعلمي - تخصصیبهار 95مدرسه

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيسفرنامه يادگيری مدير مدرسه12
سازمان پژوهشعلمي - تخصصیپاييز 1396مدرسه 

خرداد و شوق تغييردكتر حيدر تورانيچيستي و چرايي اعتماد در مدرسه13
سازمان پژوهشعلمي - آموزشيتير1395

رهبري و مديريت فرآيندمدار زمينه ساز 14
سازمان پژوهشعلمي - آموزشيپاييز 1395مديريت مدرسهدكتر حيدر تورانيارتقاي كيفيت مديريت

سازمان پژوهشعلمي - آموزشيبهار 95مديريت مدرسهدكتر حيدر تورانيالگويي براي رشد اخالقي مديران15

سازمان پژوهشعلمي - آموزشيبهار 95مديريت مدرسهدكتر حيدر تورانيفرهنگ و رهبري آموزشي16

فصلنامه رشد مديريت دكتر حيدر تورانيمدير و مهارت برقراري ارتباط مؤثر17
سازمان پژوهشعلمي – كاربرديبهار 1396مدرسه

الگوهای اقتضائی سازمان برای توسعه 18
شماره 29، دوماهنامه شوق تغيير دكتر حيدر تورانيمدرسه

سازمان پژوهشعلمي - ترويجيخرداد و تير 96

دكتر محمد پايش حقوق كودكان در مدرسه19
حسنی

رشد آموزش علوم 
اجتماعی

شماره 1 سال 
سازمان پژوهش علمی- آموزشی1395

دكتر محمد ديوار كوتاه ارزشيابی كيفی توصيفی20
حسنی

فصلنامه رشد مديريت 
سازمان پژوهش علمی- آموزشیشماره 3 بهار 95مدرسه

دكتر محمد رقابت: بودن يا نبودن21
سازمان پژوهش علمی- آموزشیشماره 3 بهار 95رشد علوم اجتماعیحسنی
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ف
نويسنده عنوان ردي

سال چاپ  و عنوان نشريه)نويسندگان(
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

22
بررسي وضعيت نظام اطالع يابي از 

مخاطبان برون سازماني تامين اجتماعي 
)مطالعه موردي شهر تهران(

دكتر 
شهنازهاشمي- 
عبداله دارايي

علوم خبري
چاپ شده 

پاييز 95
دانشگاه عالمه علمي-تخصصي

طباطبايي

صداهاي خاموش تحول بنيادين آموزش و 23
پرورش: مديران مدارس

دكتر سيدمحمد 
حسين حسيني

فصلنامه رشد مديريت 
مدرسه 

بهار 1396

دوره 15، شماره 
،115

سازمان پژوهشعلمی- آموزشی

صداهاي خاموش تحول بنيادين آموزش و 24
پرورش: معلمان.

دكتر سيدمحمد 
حسين حسيني

فصلنامه رشد مديريت 
مدرسه 

پاييز1396

دوره 16، شماره 
،116

سازمان پژوهشعلمی- آموزشی

اجراي برنامه هاي درسي جديد و تجربه 25
زيسته نظام هاي آموزشي

دكتر سيدمحمد 
حسين حسيني

رشد آموزش فني و 
حرفه اي و كاردانش، 

پاييز 1396

دوره 13، شماره 
،1

سازمان پژوهشعلمی- آموزشی

8-مقاالت چاپ شده و ارائه شده در همايش هاي علمی، ملي و بين المللي 

نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

1

 The Effect of Knowledge
 Management Strategy )BHATT(
 on th Schools’ Efficiency )By
 Impelmenting Self –organized
)Teams of Teacherts

دكتر حيدر توراني
دومين كنفرانس بين المللی 

چالش های جديد در مديريت 
تجارت 2015

پژوهشكده سازمان 
مديريت صنعتی 

اردبيل
2015

2
شناسايی و رتبه بندی عوامل موثر بر برون 

سپاری IT در دانشگاه ها با استفاده از 
AHP تكنيك

كنفرانس ملی مديريت دكتر حيدر توراني
مهندسی آستانه اشرفيه 1395

موسسه آموزش عالی 
مهر آستان-گيالن 

آستانه اشرفيه
1395

كنفرانس ملی مديريت مهندسی دكتر حيدر تورانينقش مديريت دانش در چابكی سازمان3
آستانه اشرفيه 1395

موسسه آموزش عالی 
مهر آستان-گيالن 

آستانه اشرفيه
1395
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

فناوری اطالعات و ارتباطات در سند برنامه 4
چهارمين همايش ملی مديران دكتر زهرا مهرباندرسی ملي جمهوري اسالمي ايران

فناوری اطالعات

وزارت علوم تحقيقات 
و فناوری

پژوهشگاه علوم و 
فناوری ايران

1395

5
 Water education through an
integrated curriculumدكتر زهرا مهربان

Water and enviro	
ment in the new 

millennium: education 
and capacity building

دانشگاه تهران و

German Aca	
 demic Exchange
)Service )DAAD

 University of
Duisburg	Essen

1395

6
نقش آموزش الكترونيك در آموزش علم و 

دكتر زهرا مهربانفناوری نانو به دانش آموزان

كنفرانس پژوهش های نوين 
ايران و جهان در روانشناسی 
و علوم تربيتی، حقوق و علوم 

اجتماعی

دانشگاه علمی 
1396كاربردی شوشتر

7
آموزش محيط زيست در كتاب های درسی 

علوم تجربی دوره اول ابتدايی )پايه های 
اول تا سوم(

دكتر زهرا مهربان
چهارمين همايش بين المللی 
برنامه ريزی و مديريت محيط 

زيست
1396دانشگاه تهران

8
بررسي عناصر هنري محتواي كتاب درسي 

زبان انگليسي دانش آموز پايه هفتم از 
ديدگاه دبيران

دكتر ويدا رحيمي 
نژاد

كنفرانس بين المللي زبان 
شناسي اهواز

دانشگاه شهيد چمران 
بهمن 1395اهواز

9
 Women in Bhutto's Daugter of
East

مهديه حسيني 
درقه – دكتر ويدا 

رحيمي نژاد

 The first International
Conference on Lan	

guage Focus
2017دانشگاه اروميه

10
 Need analysis of Senior high
school students in English

دكتر ويدا رحيمي 
1396دانشگاه گلستانكنفرانس گلستاننژاد

11
 LITERACY, EDUCATIONAL
PROGRESS, AND SUSTAINABILI	
TY IN IRAN

دكتر ويدا رحيمي 
نژاد

International Confer	
 ence For Academic

Disciplines

 ca' Foscari
 University of
Venice , Italy

1395
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

12
 International Conference For
Academic Disciplines

دكتر ويدا رحيمي 
نژاد

LITERACY, EDUCA	
 TIONAL PROGRESS,

 AND SUSTAINABILITY
IN IRAN

 ca' Foscari
 University of
Venice , Italy

1395

13

 A New Routes for the Synthesis
of Unsaturated β-Lactam Deriv	
atives from β-Hydroxy-α-Meth	
ylene Acrylates

دكتر عابد بدريان،

شريف كاميابي، 
منوچهر ممقاني

بيست و چهارمين سمينار 
شيمي آلي ايران

دانشگاه آذربايجان 
3 الي 5 شهريور 1395تبريز

14

 Dramatic Rate Acceleration of
 Baylis	Hillman Reaction with
 Fe3O4 Nanoparticles and DBU
in Solvent Free Medium

دكتر عابد بدريان،

شريف كاميابي

بيست و چهارمين سمينار 
شيمي آلي ايران

دانشگاه آذربايجان 
3 الي 5 شهريور 1395تبريز

15

 Highly Efficient Method for
 the Synthesis of Chalcones,
 Catalyzed by Fe3O4 Magnetic
 Nanoparticles )MNPs( Under
Solvent	Free Reaction Condi	
tions

شريف كاميابي،

دكتر عابد بدريان
بيست و چهارمين سمينار 

شيمي آلي ايران
دانشگاه آذربايجان 

3 الي 5 شهريور 1395تبريز

16

Preparation a Novel of Molec	
 ular Imprinted Nanoparticle
   Polymer for the Cancer Drug
Delivery

شريف كاميابي،

دكتر عابد بدريان
بيست و چهارمين سمينار 

شيمي آلي ايران
دانشگاه آذربايجان 

3 الي 5 شهريور 1395تبريز

بررسي آسيب شناختي برگزاري المپيادهاي 17
دومين همايش ملي پژوهش دكتر عابد بدريانعلمي در ايران

در آموزش علوم پايه
دانشگاه شهيد رجايي 

6 بهمن 1395تهران

18

تحليلي انتقادي بر تغيير برنامه هاي درسي 
نظام آموزش و پرورش كشور از منظر 
روندها و تجربيات بين المللي و آينده 

محتمل برنامه هاي درسي جديد.

دكتر سيد محمد 
حسين حسيني

اولين كنفرانس بين المللي 
آموزش و پرورش تطبيقي

دانشگاه لرستان و 
انجمن آموزش و 

پرورش تطبيقی ايران
2و 3 آذرماه 1396

19
تحليل انتقادي بازنگري و تغيير برنامه هاي 

درسي دانشگاهي از منظر رويكردهاي 
تغيير و آينده محتمل كيفيت دانشگاهي..

دكتر سيد محمد 
حسين حسيني

يازدهمين همايش ملي ارزيابي 
كيفيت نظام هاي دانشگاهي. 

ارائه شفاهي
96دانشگاه تبريز
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

20
خير مدرسه ساز، از مدرسه سازي تا 
تصميم سازي مشاركتي در تغييرات 

آموزشي. 

دكتر سيد محمد 
حسين حسيني

مجموعه مقاالت اولين همايش 
ملي خيرماندگار )مطالعه و 
ارزيابي امور خير در ايران(. ،

تهران: بنياد خيريه 
2-1 اسفندماه 1395راهبري آالء

21
بومي سازي برنامه هاي درسي با چه 

پايگاه نظري يا پارادايم علمي: مدرنيسم، 
پست مدرنيسم يا آشوب-پيچيدگي؟ 

دكتر سيد محمد 
حسين حسيني

چكيده مقاالت اولين همايش 
ملي بومي سازي برنامه درسي؛ 

چيستي و چگونگي.

تهران: دانشگاه عالمه 
3 خرداد 1395طباطبائي

دكتر سيد محمد تبيين برنامه هاي درسي نوظهور22
حسين حسيني

چكيده مقاالت اولين همايش 
ملي بومي سازي برنامه درسي؛ 

چيستي و چگونگي.

تهران دانشگاه عالمه 
طباطبائي

3 خرداد 1395

دانش آموزان در سيطره حافظه محوري نظام 23
آموزشي 

 دكترسيد محمد 
حسين حسيني ودكتر 

هاشم فردانش 

http:// ،روزنامه اطالعات
www.ettelaat.com/
etiran/?p=264303

24 بهمن 1395روزنامه اطالعات

24Proof as a literate mathemati	
cal discourse

دكتر سهيال غالم آزاد
سيزدهمين كنگره بين المللی 

آموزش رياضی

ICME 13

دانشگاه هامبورگ در 
آلمان

24 تا 31 جوالی 2016

)3 تا 10مرداد 1395(

چهاردهمين كنفرانس آموزش دكتر سهيال غالم آزادعوامل موثر در تغيير برنامه درسي25
رياضي ايران

آموزش و پرورش 
16 تا 18 شهريور 1395شيراز

تغييرات برنامه درسي رياضي، فرصت يا 26
اولين همايش ملي آموزش دكتر سهيال غالم آزادچالش

رياضي، چالش ها و پرسش ها
دانشگاه آزاداسالمي 

12 و 13 شهريور 1396واحد تهران مركز

27
 Instrumental action Schemesin
 Differential Equations

دكتر فرشته زيني وند 
نژاد

ICME13

3 تا 10 مهرماه 1395
دانشگاه هامبورگ 

24 تا 31 جوالي 2016آلمان

28
ارزشيابي تكويني كتاب فيزيك مطالعه 
موردي پايه دهم سال 96-95 )فصل 5 

ترموديناميك(

دكتر اشرف السادات 
شكرباغاني

هجدهمين كنفرانس آموزش 
فيزيك و هشتمين كنفرانس 

آزمايشگاه فيزيك

وزارت آموزش و 
شهريور 96پرورش

29
ارزيابی انطباق بسته های آموزشی معلم با 

محتوا و اهداف برنامه درسی جديد علوم 
تجربی پايه دوم

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی،

مصطفی عباسی

دومين كنفرانس ملی علمی 
پژوهشی راهكارهای توسعه و 
ترويج آموزش علوم در ايران

دانشگاه پيام نور- 
ارديبهشت95استان فارس
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

30
روش تدريس كالس معكوس: راهكاري 

مناسب براي آموزش مباحث فيزيك كتاب 
علوم تجربی پايه نهم

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

هفدهمين همايش ملی 
آموزش فيزيك و هفتمين 
همايش آزمايشگاه فيزيك

دانشگاه فرهنگيان 
پرديس شهيد بهشتی 

مشهد
30مرداد-1شهريور1395

بررسی اثربخشی موزه علم و فناوري در 31
آموزش مدرسه ای

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

هفدهمين همايش ملی 
آموزش فيزيك و هفتمين 
همايش آزمايشگاه فيزيك

دانشگاه فرهنگيان 
پرديس شهيد بهشتی 

مشهد
30مرداد-1شهريور1395

32
تحليل محتوای كتاب فيزيك پايه3، مبحث 

الكترومغناطيس، براساس تكنيك ويليام 
رومی

دكتر اشرف السادات 
شكرباغاني ،آزاده 

درخشانفر،

فاطمه احمدی

هفدهمين همايش ملی 
آموزش فيزيك و هفتمين 
همايش آزمايشگاه فيزيك

دانشگاه فرهنگيان 
پرديس شهيد بهشتی 

مشهد
30مرداد-1شهريور1395

33
نقش موزه ها در جهت اجرای بهتر آموزش 
مدرسه ای )رويكردها، اهداف و ماموريت 

ها(

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

ششمين همايش موزه ملی  
علوم و فناوری)يادگيری 
مفاهيم علمی در موزه ها(

موزه ملی  علوم و 
فناوری جمهوری 

اسالمی ايران- تهران

1و 15 
ديماه1395

كارآفرينی و مديريت استراتژيك در حوزه 34
گردشگری

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی، نازنين 

فراهانی

دومين كنفرانس بين المللی 
خالقيت و نوآوری

دانشگاه شيراز- 
پرديس بين الملل- 

شيراز
1 ديماه 1395

35
بررسی حدود و ثغور آموزش محيط زيست 
در آموزش های رسمی و غير رسمی كشور 

ايران

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

همايش ملي ارتقاي كيفيت 
آموزش برمبناي درك وفهم 

جهاني براي زيست بهتر

انجمن علمی – 
آموزشی معلمان 
فيزيك شهر تهران

28 بهمن ماه 1395

36

تاثير مولفه های پديده جهانی شدن بر 
برنامه درسی دوره عمومی مطالعه موردی: 

برنامه های درسی علوم تجربی دوره 
عمومی

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

دومين همايش بين المللی 
ضرورت گفتگو در علوم 

انسانی:جهانی سلزی علوم 
انسانی- اجتماعی

دانشگاه خوارزمی- 
6-7 ارديبهشت 1396تهران

موانع توسعه آموزش و پرورش فني و 37
حرفه اي دردوره متوسطه

دكتر احد نويدي 
و دكترعلي اصغر 

خالقي
95/3/5دانشگاه شهيد رجاييهشتمين همايش ملي آموزش

38
تأثير اجراي طرح مجتمع هاي آموزشي 

بر عملكرد تحصيلي، سازگاري و سالمت 
عمومي دانش آموزان

95/3/5دانشگاه شهيد رجاييهشتمين همايش ملي آموزشدكتر احد نويدي
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9- كتاب های چاپ شده) يا در دست چاپ(

سال نشر )براي كتابهاي ناشرمولفعنوان كتابرديف
چاپ شده(

1
 Voices, Novels, and Literary
Translation

 Vida Rahiminejad, Azadeh
Moghimi DehkordyScholar Press2016

2
Outside the Homeland:Accultrua-
tion and Returnدكترويدا رحيمي نژاد – سهيال عربيان

 Combridge Scholars
Publishigدر حال چاپ

95انتشارات آثار فكردكتراشرف السادات شكرباغانیآموزش نجوم در ايران )از ديروز تا امروز(3

ايمنی در دريا4
دكتراشرف السادات شكرباغانی ، عليرضا 

پورشريعه، فرشاد حائری، محمدرضا 
صابرديارجان، علی اصغر هادی زاده

شركت چاپ و نشر كتاب های 
95درسی ايران

ايمنی در دريا)راهنمای هنرآموز(5
دكتراشرف السادات شكرباغانی ،عليرضا 

پورشريعه، فرشاد حائری، محمدرضا 
صابرديارجان، علی اصغر هادی زاده

شركت چاپ و نشر كتاب های 
95درسی ايران

ايمنی در دريا)راهنمای هنرجو(6
دكتراشرف السادات شكرباغانی ، عليرضا 

پورشريعه، فرشاد حائری، محمدرضا 
صابرديارجان،علی اصغر هادی زاده

شركت چاپ و نشر كتاب های 
95درسی ايران

95انتشارات آثار فكردكتراشرف السادات شكرباغانیمسايل كاربردی فيزيك عمومی 7

زيرچاپ انتشارات مدرسه پژوهشگاهدكترنادر سلسبيليبرنامه درسي ملي در نگاهي جهاني8
1396

خالصه تحقيقات آموزش فني و حرفه اي )جلد 9
ششم(

دكتراحد نويدي – دكترنعمت اله متين 
96انتشارات مدرسه– مجيد ثقفي

روش تدريس رياضي در دوره ابتدايی و 10
متوسطه اول 

مولف: جان ا.فن دی ويل

كارن اس. كارپ

جنيفر ام.بای-ويليام

مترجم دكترفرشته زيني وندنژاد

در دست چاپآوای نور
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سال نشر )براي كتابهاي ناشرمولفعنوان كتابرديف
چاپ شده(

96انتشارات آذربيان تبريزدكترعابد بدرياناصول تكنولوژي: موشك و فضا11

1395انتشارات برهاندكترحيدر تورانيشوق تغيير)با تجديد نظر و اضافات(12

1395انتشارات مدرسهدكترحيدر تورانياعتماد جمعي13

1396انتشارات مرآتدكترحيدر تورانيرهبری اثربخش14

1396انتشارات مرآتدكترحيدر تورانيبرنامه ريزی مديران مدارس15

1396انتشارات مرآتدكترحيدر تورانيمدرسه باز مدرسه سالم16

تابستان 96نشر دانشگاهی كياندكترزهرا مهرباناصول ياددهی و يادگيری در علوم تجربی17

ترجمه جلد دوم دانشنامه روش هاي پژوهش 18
كيفي در 835 صفحه

 دكتر نادر سلسبيلي

دكترحيدر توراني
پاييز 96پژوهشگاه

ترجمه جلد اول دانشنامه روشهاي پژوهش 19
كيفي

 دكتر نادر سلسبيلي

دكترحيدر توراني
نابستان 95پژوهشگاه

10- برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، همايش، كارگاه آموزشي، سخنراني ، ارائه يافته های پژوهشی  و كاربست 
يافته هاي پژوهشي 

نوع فعاليت)نشست يا كارگاه يا ارائه كنندهموضوعرديف
ارائه يافته و...(

نشستدكتر ويدا رحيمي نژادبررسي مولفه هاي ارزشيابي بسته هاي آموزشي درس زبان انگليسي1

كارگاهدكتر ويدا رحيمي نژادروش تحقيق2

نشستدكتر سهيال غالم آزادتبيين استانداردها در آموزش رياضي مدرسه اي: جايگاه و ضرورت3

نشستدكتر سهيال غالم آزادگفت و شنودهايي از كالس درس4

نشستدكتر احد نويديارائه يافته هاي پژوهشي»ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح شهاب«5

نشستدكتر احد نويدي»آموزش مهارت فني و حرفه اي به دانش آموزان شاخه نظري«6

نشست در مهرماه 95 در محل دكتر نادر سلسبيليبررسي، تحليل و نقد برنامه درسي ملي از سه منظر7
اجتماعات سازمان پژوهش
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نوع فعاليت)نشست يا كارگاه يا ارائه كنندهموضوعرديف
ارائه يافته و...(

پژوهش ارزيابانه از برنامه هاي درسي ارائه چارچوب نظري به منظور ارزشيابي دوره 8
اي از برنامه هاي درسي 

دكتر نادر سلسبيلي و دكتر 
محمد حسني

نشست در ابان ماه 1395 در دانشگاه 
تربيت مدرس

فرصت های يادگيری و اصول ايجاد آن ) تاملی در حوزه ديدگاههای برنامه درسی و 9
نشست علمی - تخصصیدكتر نادر سلسبيلیتحوالت ديدگاهی در راستای ايجاد فرصت های يادگيری سازنده و فرايند مدار(

بنيان هاي نظري برنامه درسي با تاملي بر جايگاه زبان خارجي در سند تحول بنيادين10
دكتر سيد محمد حسن 

حسيني –دكتر ويدا رحيمي 
نژاد

نشست 

كارگاهدكتر زهرا مهربانچگونگی سازمان دهی محتوای علوم تجربی با محوريت تماتيك11

كارگاه دكتر فرشته زينی وندنژادروش تدريس رياضی به روش حل مسئله  )سرگروه های رياضی متوسطه شهر تهران( 12

كارگاه دكتر فرشته زينی وندنژادروش تدريس رياضی به روش حل مسئله  )منطقه 13(13

روش تدريس رياضی به روش حل مسئله و ارتقاء تفكر رياضی  )گروه متوسطه 14
كارگاهدكتر فرشته زينی وندنژادرياضی منطقه 11(

كارگاه دكتر فرشته زينی وندنژادارتقاء تفكر رياضی با و بدون تكنولوژی )گروه متوسطه رياضی منطقه 6(15

16Continuous Improving Teaching Workshopكارگاهدكتر سهيال  غالم  آزاد

كارگاهدكتر سهيال  غالم  آزادرهبري در تحول در سازمانها17

كارگاهدكتر سهيال  غالم  آزادمدارس يادگيرنده مرآت18

كارگاهدكتر سهيال  غالم  آزادرهبري اثربخش، مدرسه توانمندساز19

20
دكتر اشرف السادات ارائه راهكار روش كالس معكوس در كالس فيزيك )1( پايه دهم

كارگاهشكرباغانی

مجمع عمومی انجمن علمی آموزشی معلمان فيزيك شهر تهران و كارگاه تازه های 21
فيزيك)ديد سه بعدی(

دكتر اشرف السادات 
كارگاهشكرباغانی

ارائه يافته های پژوهشی طراحي و تدوين ساز و كارهاي ايجاد موزه و نمايشگاه علم و 22
فناوري در هر يك از شهرستانها

دكتر اشرف السادات 
شكرباغانی

نشست

نشست تخصصیدكتركنستانز برنتآموزش معلمان با رويكرد ارتباط پداگوژيك23
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11- تهيه گزارش كارشناسی ، گزارش تحليلی –جهت تبيين موضوعات پژوهشی 
تاريخ تهيه سفارش دهندهتهيه كنندهعنوان گزارشرديف

چارچوب نظري ارزشيابي دوره اي از برنامه هاي درسي1
دكتر محمد حسني و

دكتر نادر  سلسبيلي )همكاراصلي(
دفتر تاليف كتاب هاي درسي و 

اسفند 1395پژوهشگاه

هدايت تحصيلي در نظام آموزش و پرورش ايران؛ چالش ها، 2
1395شورای عالی آموزش و پرورشدكتر احد نويديبيم ها و اميدها

12-عضويت  اعضای هيات علمی و كار شناسان پژوهشكده  در شوراها-كميسيون ها و كميته های وزارت متبوع و ساير مراكز

عنوان شورا،كميسيون رديف
زمان برگزاریهمكار شركت كننده محل برگزاریو كميته

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیدكتر ويدا رحيمي نژادسازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیشورای ترجمه1

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیدكتر حيدر تورانيسازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیعضو كميته منتخب2

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیدكتر حيدر توراني مدير مسئولسازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیدوماهنامه شوق تغيير3

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیدكتر حيدر توراني سردبيرسازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشیفصلنامه مديريت مدرسه4

دكتر حيدر توراني عضو هيات سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشینوآوريهای آموزشی5
تحريريه

سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی

13- همكاری با ساير مراكز علمی –پژوهشی 
اجرا كنندهمركز علمي ذيربطعنوان فعاليترديف

دكتر ويدا رحيمي نژادانجمن جامعه شناسي آموزش و پرورشدبيري فراخوان يادداشت با عنوان اموزش و توسعه پايدار1

انجمن علمی آموزشی معلمان فيزيك شهر عضو كميته اجرايی انجمن علمی آموزشی معلمان فيزيك شهر تهران2
دكتر اشرف السادات شكر باغانیتهران

14-برجستگی ها و دستاوردهای مهم اعضای پژوهشكده 
تاريختاييد كنندههمكار ذی نفععنوان دستاورد و برجستگیرديف

انجام طرح پژوهشی برتر »ارزشيابي و بررسي ميزان موفقيت اجراي طرح شناسايي و 1
هدايت استعدادهاي برتر«

دكتر احد 
101/1/18896 مورخ تقدير سازماننويدي

1395/9/20
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3- پژوهشكده خانواده و مدرسه
3-1- معرفی پژوهشكده:

تاريخچه   

به منظور تحكيم پيوند دو نهاد خانواده  و  آموزش و پرورش و شناسايي راه كارها و الگوهاي تعامل خانواده و آموزش و پرورش از 
زمان تأسيس انجمن اوليا و مربيان، واحد پژوهش نيز راه اندازي شد و به تدريج به منظور تحقق بهتر اهداف مورد نظر و به ويژه 
ايجاد كانون تفكر، پژوهشكده خانواده و مدرسه وابسته به سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان با اخذ موافقت اصولي از وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوري فعاليت رسمي خود را در سال 1376 آغاز نمود و سرانجام در مورخ 1384/1/27 موافقت قطعي خود را از شوراي 
گسترش آموزش عالي با عنوان پژوهشكده اوليا و مربيان )خانواده( وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دريافت كرد و 
فعاليت ها و ماموريت هاي خود را با سه گروه  پژوهشي آموزش خانواده، راهنمايي و مشاوره خانواده و جامعه شناسي خانواده ادامه داد. 
در سال 1390 و پس از ادغام پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سازمان پژوهش  و  برنامه ريزي آموزشي، عنوان پژوهشكده به 
پژوهشكده خانواده و مدرسه تغيير يافت و عناوين جديدی برای گروه های پژوهشی به شرح زير تصويب شد: گروه پژوهشي آموزش 

خانواده و جامعه  شناسي، گروه پژوهشي راهنمايي، مشاوره خانواده و روان شناسي تربيتی و گروه پژوهشي مشاركت  ها و ارتباطات.

هدف ها 

هدف پژوهشكده خانواده و مدرسه عبارتست از:

 انجام پژوهش هاي بنيادي، كاربردي و توسعه اي پيرامون مسائل خانواده و مدرسه و ارائه راه كارهايي در زمينه بـرقراري ارتبـاط بين 
خـانواده و مدرسه و نـحوه مشـاركت اوليا در فعاليت هاي تربيتي و آموزشي .

وظايف  

- تعيين اولويت های پژوهشی ازطريق نيازسنجی درحوزه فعاليت گروه های پژوهشی مصوب پژوهشكده 

- انجام طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اي پيرامون خانواده و مسايل آن، ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اوليا و مربيان 
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- تدوين و توليد مقاله، ارائه و چاپ آنها در مجالت معتبر و كنفرانس هاي ملي و بين المللي براساس يافته های پژوهشی 

- تاليف و ترجمه كتاب پيرامون خانواده و مسايل آن، ارتباط خانه و مدرسه، انجمن اوليا و مربيان 

- برگزاري همايش هاي علمي، نشست ها و ميزگردهای علمي- تخصصي، كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي، كرسي هاي علمي و 
ترويجي

- راهنمايي، مشاوره، نظارت و ارزيابي كتاب ها، مقاله ها، پايان نامه ها، گزارش هاي پژوهشي، پيشنهاده های پژوهشی و اقدام 
پژوهي های   مرتبط با وظايف پژوهشكده

- شركت در جلسات شوراها، كميته ها و كارگروه ها با توجه به ماموريت های پژوهشكده 

- تنظيم و تدوين گزارش های تحليلی، پيشنهادهاي كاربردي مبتنی بر يافته های پژوهش و ارايه آن سازمان های ذيربط 

- تعامل و مشاركت با انجمن هاي علمي، دانشگاه ها، مراكز علمي و پژوهشي، دستگاه هاي اجرايي داخلي و خارجي 

- حمايت از پايان نامه هاي دكتري و ارشد پيرامون مسايل خانواده و مدرسه 

- انتشار فصلنامه خانواده و پژوهش 

- تشكيل بانك اطالعات پيرامون تعامل خانواده و آموزش و پرورش جهت تسهيل در امر دسترسي محققين به منابع مطالعاتي 
و پژوهشی

ساختار پژوهشكده  

پژوهشكده خانواده و مدرسه دارای رئيس، معاون، شورای پژوهشی و سه گروه پژوهشی است كه وظايف پژوهشكده از طريق اين 
ساختارها اجرا می شوند. نيز فصلنامه علمی- پژوهشی خانواده و پژوهش در اين پژوهشكده تهيه و منتشر  می شود.
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شورای پژوهشی پژوهشكده

از: دكتر قدسي احقر،   دكتر ولي اله فرزاد، دكتر محمود برجعلي، دكتر قربانعلي  اعضای شورای پژوهشی پژوهشكده عبارتند 
سبكتكين ريزي، دكتر مرتضی سميعی و دكتر فرهادكريمی

گروه هاي پژوهشي پژوهشكده

گروه پژوهشي راهنمايي، مشاوره خانواده و روان شناسی تربيتی

مدير گروه: دكتر قدسي احقر)عضو هيأت علمي(

اعضاي گروه: دكتر فرهاد كريمي )عضو هيأت علمي(، دكتر عبدالعظيم كريمي )عضو هيأت علمي(

اعضای شورای پژوهشی گروه عبارتند از: دكتر قدسی احقر، دكتر فرهاد كريمی، دكتر عبدالعظيم كريمی، دكتر شكوه نوابی 
نژاد، دكتر عبدالرضا گودرزي و محمد مخاطب

اهداف گروه پژوهشي 

- زمينه سازي براي توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روان 
شناسي خانه و مدرسه 

- آسيب شناسي اختالالت رفتاري، رواني، اجتماعي، جسماني، اخالقي، ديني و … دانش آموزان، اوليا و مربيان در خانه و مدرسه

- زمينه سازي مناسب براي ارتقاي فعاليت هاي پژوهشي و ارائه خدمات در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روان شناسي خانه و مدرسه 

وظايف گروه پژوهشي 

- اجراي طرح هاي پژوهشي بنيادي، كاربردي، توسعه اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده و ارائه راه حل ها و الگو هاي مناسب

- شناسايي نيازهاي پژوهشي در زمينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش 
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- تدوين و تنظيم مقاله و چاپ آن در مجالت مورد تاييد وزارت علوم و كنفرانس هاي معتبر ملي و بين المللي

- تاليف و ترجمه كتاب در قلمرو راهنمايي، مشاوره و روانشناسي خانواده و مدرسه

- برگزاري همايش هاي علمي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي در قالب كارگاه هاي آموزشي و همكاري در سمينارها و گردهمايي هاي 
مرتبط

- مشاركت و تعامل مستمر با مراكز و مجامع علمي ملي و بين المللي در راستاي تبادل علمي و تجارب مشترك

- هدايت و پشتيباني از طرح هاي پژوهشي و پايان نامه هاي مرتبط با قلمرو راهنمايي، مشاوره و روانشناسي خانواده و مدرسه

- همكاري در نشر كتب و رسانه هاي مرتبط با حوزه راهنمايي، مشاوره و روان شناسي خانواده و مدرسه

- همكاري در تشكيل و به روز رساني بانك اطالعات علمي و پژوهشي مرتبط 

- شركت فعال و مستمر در جلسات شوراي گروه، پژوهشكده، پژوهشگاه و ساير جلسات مرتبط با حوزه مسؤوليت گروه و پي گيري 
و اجراي مصوبات آنها

- همكاري مناسب در تهيه و تدوين برنامه هاي ساالنه، توسعه و راهبردي گروه، پژوهشكده و پژوهشگاه

- تهيه و تدوين گزارش هاي تحليلي، عملكردي و … به صورت منظم و ارايه به مسؤوالن مربوطه

- برنامه ريزي و برگزاري نشست هاي علمي، تخصصي، ارايه يافته ها و ميزگردها و هم انديشي هاي مرتبط با گروه

- داوري و ارزيابي گزارش هاي پژوهشي، پيشنهاده ها، مقاله ها، كتب و ساير طرح هاي ارجاع شده براساس شاخص ها و معيار هاي 
تعيين شده

- همكاري و ارتباط مستمر با دستگاه هاي بهره بردار و  ذينفع در راستاي اشاعه وكاربست يافته ها و ارايه مشاوره هاي علمي و 
تخصصي به آنها

- فراهم سازي مقدمات ارتقاي سطح علمي و تخصصي اعضاي گروه به طرق گوناگون
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گروه پژوهشي آموزش خانواده و جامعه شناسي

 مدير گروه: 

عضو  گروه: جعفرافقهي1)كارشناس پژوهشی گروه( 

اعضای شورای پژوهشی گروه: دكتر قدسی احقر، دكتر عبدالعظيم حكيمي، دكتر سيمين حسينيان، دكترعبدالرضا گودرزي و 
جعفر افقهي1

اهداف گروه 

- زمينه سازي براي توسعه و گسترش پژوهش در زمينه هاي مرتبط با آموزش و پرورش در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي 

- هدايت و پشتيباني از طرح هاي پژوهشي در زمينه آموزش و مسايل اجتماعي - فرهنگي مرتبط با خانواده و مدرسه

- كارگاه ها و نشست هاي علمي، تخصصي و آموزشي

وظايف گروه پژوهشي 

- انجام طرح هاي علمي - پژوهشي بنيادي، كاربردي و توسعه اي به منظور تحقق اهداف پژوهشكده خانواده و مدرسه و چگونگي 
هدايت آموزش خانواده 

- مطالعه و تحقيق در زمينه راهبردهاي آموزش خانواده و مسايل اجتماعي خانواده و مدرسه

- پژوهش با هدف بررسي و تدوين الگويي مناسب براي آموزش خانواده و مدل شناسايي مسايل اجتماعي خانواده و مدرسه

- بررسي راه هاي تاثيرگذاري بر خانواده ها درجهت همياري و همدلي با مدارس

- بررسي روش هاي دستيابي به سبك هاي نوين آموزش خانواده و كمك متقابل به كاهش آسيب هاي اجتماعي خانواده و مدرسه

- بررسي راه هاي متناسب سازي فضاي اجتماعي مدارس براي همكاري و مشاركت خانواده در آن
1. متاسفانه ايشان در حادثه رانندگی فروردين 1397 دار فانی را وداع گفتند.
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- مطالعه روش هاي دستيابي به شبكه هاي اجتماعي جديد مرتبط با دو نهاد خانواده و مدرسه
- مطالعه روش هاي تدوين الگوهاي كارآمد تربيتي- فرهنگي متناسب با سبك زندگي اسالمي- ايراني
- تهيه گزارش هاي علمي- تحليلي در باره موضوعات اجتماعي- فرهنگي مربوط به خانواده و مدرسه

- توليد مقاله هاي علمي - پژوهشي مرتبط با نهادهاي خانواده و مدرسه
- تاليف و ترجمه كتاب در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي

- برگزاري همايش هاي علمي، نشست ها، ميزگردها علمي، تخصصي، موضوعي، كارگاه هاي آموزشي و پژوهشي ، كرسي هاي 
علمي و ترويجي براي ارايه دستاوردها و نتايج پژوهش ها در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي

- راهنمايي، مشاوره، نظارت، داوري و ارزيابي كتاب ها، مقاالت، پايان نامه ها، گزارش هاي پژوهشي ، پيشنهاده ها و اقدام پژوهي ها 
در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي

- شركت در جلسات شوراها، گروه ها، كميته ها و كارگروه ها در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي

- تعامل و مشاركت با انجمن هاي علمي، دانشگاهها، مراكز علمي و پژوهشي، دستگاههاي اجرايي داخلي و خارجي در قلمرو 
آموزش خانواده و جامعه شناسي

- حمايت از پايان نامه هاي ارشد و دكتري در قلمرو آموزش خانواده و جامعه شناسي

گروه پژوهشی مشاركت ها و ارتباطات

مدير گروه: دكتر شهناز هاشمی )عضو هيات علمی( 

عضو گروه: دكتر مرتضی سميعی )عضو هيات علمی(

اعضای شورای پژوهشی گروه: دكتر شهناز هاشمی،دكترعبدالحميد رضوي، دكتر فريبا سيدان، دكتر حسين دهقان، دكتر 
عبدالرضا گودرزي و دكتر مرتضي سميعي 
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هدف   

- هدايت و پشتيباني از طرح هاي پژوهشي در زمينه مشاركت جامعه و خانواده و تعامل آن با آموزش و پرورش 

- زمينه سازی برای توسعه و گسترش پژوهش در زمينه های مرتبط با مشاركت ها و ارتباطات

وظايف   

- انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي پيرامون مسائل تربيتي مرتبط با مشاركت و ارتباطات

- مطالعه و تحقيق در زمينه راهبردهاي ارتباطي و مشاركتي مدرسه و خانواده

- پژوهش با هدف بررسی و تدوين الگويي مناسب مهارتي در جامعه با تاكيد بر مسووليت پذيري همه جانبه و مشاركت اجتماعي 
و داشتن روحيه جمعي دانش آموزان

- پژوهش با هدف بررسی راه هاي ايجاد فضاي مشاركت در خصوص ارتباطات و مشاركت هاي اجتماعي 

- بررسی راه های متناسب سازی فضاي فيزيكي مدرسه به منظور مشاركت خانواده 

- بررسی روشهای دستيابي به سبك هاي نوين مشاركتی و ارتباطی كارآمد براي همگرايي و هم افزايي نهادهاي اجتماعي خانواده 
و مدرسه 

- مطالعه روش های دستيابی به شبكه های اجتماعی جديد مرتبط با دو نهاد خانه و مدرسه

- مطالعه روش های تدوين الگوهاي كارآمد تربيتي- فرهنگي متناسب با سبك زندگي اسالمي- ايراني 
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3-2- مهمترين فعاليت های علمی- پژوهشی پژوهشكده خانواده و مدرسه :

1-  طرح های پژوهشي و مطالعات فوری پايان يافته

سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهیتحليل بازنمايی پديده های آموزشی وتربيتی در رسانه های كشور)مطالعه فوری(1
و پرورش

بازنمايی رخدادهای مرتبط با برگزاری امتحانات نهايی خرداد سال1395 )مطالعه 2
روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهیفوری(

و پرورش

تحليل بازنمايی وقايع واخبار صندوق ذخيره فرهنگيان در تابستان وپاييز 1395 3
روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهی)مطالعه فوری(

و پرورش

روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهیتحليل بازنمايی كودكان بازمانده از تحصيل در رسانه ها )مطالعه فوری(4
و پرورش

روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهیتحليل بازنمايی پديده مرگ معلم خاشی دررسانه ها )مطالعه فوری(5
و پرورش

تحليل بازنمايی هدايت تحصيلی دانش آموزان در سال تحصيلی 96-95 در رسانه 6
روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهیها )مطالعه فوری(

و پرورش

روابط عمومی وزارت آموزش دكتر شهناز هاشمیجعفر افقهیتحليل بازنمايی تحصيل كودكان افغانی در رسانه ها )مطالعه فوری(7
و پرورش

آسيب شناسي خدمات مشاوره تربيتي،تحصيلي وشغلي دانش آموزان دوره متوسطه 8
دوم وراه كارهاي مناسب

محمد 
معاونت پرورشیدكترفرهاد كريميمخاطب

بررسی راهكارهای مشاركت مردم در اجرای برنامه های سوادآموزی9
دكتر 

عبدالعظيم 
حكيمي

سازمان نهضت سوادآموزیابوالقاسم حدادی

دكترشهناز طراحي و تدوين الگوي اشاعه برنامه درسي ملي به منظور ارائه پيوست رسانه اي10
سازمان پژوهشدكتر باقر ساروخانيهاشمي

11
بررسي نيازهاي حرفه اي مخاطبان مجالت رشد بزرگسال ) رشد معلم ، رشد 

تكنولوژي  و رشد مدرسه فردا ( و ارائه راهكار های الزم به منظور طراحي و توليد 
محتواي مناسب

دكتر مرتضي 
سميعي 
زفرقندي

سازمان پژوهشدكتر ولي اله فرزاد
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سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

ارزشيابي پاياني كتاب تفكر و سواد رسانه اي پايه دهم12
دكترشهناز 

دفتر تأليف سازمان پژوهشدكتر محمد حسنيهاشمي

ارزشيابي كتاب تاريخ ايران و جهان باستان پايه دهم ) دوره دوم متوسطه (13
دكتر مرتضي 

سميعي 
زفرقندي

دفتر تأليف سازمان پژوهشدكتر محمد حسني

بررسی تناسب درك و دريافت دانش آموزان از مفاهيم دشوار كتاب رياضی پايه 14
های اول، دوم و سوم دوره ابتدايی با توان ذهنی آنها

دكتر قدسي 
احقر

دكتر عليرضا كيامنش، 
دكتر ريحاني، خانم 

آمنه احمدي
دفتر تأليف سازمان پژوهش

2-  طرح های پژوهشي مصوب و در دست اجرا 
سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

انجمن اوليا و مربيان-جعفر افقهیآسيب شناسی فرايند فرهنگ پذيری دانش آموزان وارايه الگوی مناسب برای مواجهه با آن1

دكتر پاشا محمد مخاطببررسي شيوه  مديريت خودگرداني درمراكزراهنمايي و مشاوره خانواده و ارايه راه كارهاي الزم2
انجمن اوليا و مربيانشريفي

3- پيشنهاده های پژوهشی در دست تهيه
تاريخسفارش دهندهمجریعنوان فعاليترديف

-سازمان نهضت سوادآموزیدكتر قدسي احقرطراحي نظام آموزش بزرگساالن در آموزش و پرورش1

دكتر عبدالعظيم بررسي و ارزيابي برنامه هوشمندسازي مدارس غيردولتي و ارائه راهكارهاي الزم2
حكيمي

پژوهشكده خانواده و مدرسه و 
پژوهشگاه

از بهار تا 
تابستان 
1395
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4- مقاالت علمي- پژوهشي، علمي- مروري و علمي- ترويجي،  JCR, ISC ،ISI  چاپ شده و پذيرش شده 

نويسنده عنوانرديف
ناشردرجه علمي نشريهسال چاپ  و شماره چاپعنوان نشريه)نويسندگان(

1
Effective of aggression con	

 trol Skill Training in Males'
Adjustment

دكتر قدسي 
احقر

 Journal of Social
studies2016Scopusتركيه

2

 A study on citizenship
 education in the studies
 book of eight grade of high
school

دكتر قدسي 
احقر

 European online
 journal of natural
and social sciences

2016

ISI

Master list جمهوری
چك

3
تأثير آموزش راهبردهای فراشناختی 

بر عملكرد تحصيلی دانش آموزان 
دوره متوسطه

دكتر قدسي 
احقر

فصلنامه

علوم روانشناختی
1395

علمي – پژوهشي

ISC

دانشگاه 
تهران

4
تاثير روش درمانجومداري راجرز، تاب 

آوری دانش آموزان نسبت به مصرف 
مواد مخدر

دكتر قدسي 
احقر

فصلنامه

نوآوری های آموزشی
بهار1395

علمی- پژوهشی

ISC

سازمان 
پژوهش و 
برنامه ريزي 

آموزشي

5

 The effectiveness of
 Aggression Contol Skill
 training in Male Students'
Aggression

دكتر قدسي 
احقر

Gmp  review2015

ISI

Master listتركيه

6

 Comparison of personality
 characteristics and coping
 styles of criminal women
 with ordinary women in
the city of Tehran

دكتر قدسي 
احقر

Gmp review2015

ISI

Master listتركيه

7

Investigating the effective	
 ness of positive paychology
training on increased har	
 diness and psychological
well	being

دكتر  قدسی 
احقر

 Indian journal of
 fundamental and

applied life sciences
هند2015ISI شماره 5 و 52
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نويسنده عنوانرديف
ناشردرجه علمي نشريهسال چاپ  و شماره چاپعنوان نشريه)نويسندگان(

8

 Investigating the effect of
teaching through con	
 structivism method on
fifth grade female elemen	
 tary students academic
achievement

دكتر قدسي 
احقر

 Inferdisciptinary
jurnal of edication2 علمی- پژوهشی2016 شماره

انجمن 
جامعه 
شناسي

9

 The role of philosophy for
 children )p4c( teaching
 approach for improving
the reading comprehen	

 sion skills of school female
students

دكتر قدسی 
احقر

 Interdisciplinary
journal of education2 علمي- پژوهشی2016 شماره

انجمن 
جامعه 
شناسي

10

 The effectiveness of the
implementation of exper	

 imental sciences lesson
 plan of eighth grade with
 Lesson study Approach
 on perceived self	 efficacy
 of teachers, learning and
retention of students

دكتر قدسی 
احقر

 Harvard Educational
Review2017 نوامبرISI دانشگاه

هاروارد

11

تأثير آموزش علوم تجربــــی با رويكرد 
درس پژوهی بر خودكارآمدی ادراك شده 
معلمان و نگرش دانش آموزان دوره اول 

متوسطه

دكتر قدسی 
دانشگاه علمی	پژوهشیپاييز 1396فصلنامه تدريس پژوهیاحقر
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نويسنده عنوانرديف
ناشردرجه علمي نشريهسال چاپ  و شماره چاپعنوان نشريه)نويسندگان(

محيط زيست، مفهومي چندگانه در 13
علوم انساني

زهرا سعيد آبادي

دكترشهناز 
هاشمي و

محمد سلطاني 
فر

علمي-پژوهشيتابستان 96- شماره 83راهبرد
مركز 

مطالعات 
استراتژيك

نقش استفاده از شبكه هاي اجتماعي 14
تلفن همراه بر ارزشهاي اجتماعي

سعيد 
فرامرزياني، 
دكترشهناز 

هاشمي، علي 
اكبر فرهنگي

پژوهش هاي ارتباطي
پاييز 95

شماره 87
علمي-پژوهشي

صدا و 
سيماي 

جمهوري 
اسالمي 

ايران

15
نقش رسانه هاي مجازي در تغييرات 
ارزش هاي اجتماعي با تاكيد برشبكه 

هاي اجتماعي تلگرام و فيس بوك

دكتر شهناز 
هاشمي، سعيد 
فرامرزياني ،علي 

اكبر فرهنگي
تابستان 95 دوره 10، توسعه اجتماعي 

دانشگاه علمي -پژوهشي شماره 4
اهواز

16
بررسي بهره گيري از راهبردهاي 

داربست زني آموزشي و تاثير آن در 
يادگيري و ياد داري دانش آموزان

دكتر مرتضي 
سميعي 

زفرقندي . مهري 
ايرواني منش

علمي -پژوهشيشماره 130 سال 96تعليم وتربيت

سازمان 
پژوهش 
وبرنامه 
ريزي 
آموزشي

رابطه سرمايه فكری و مديريت دانش 17
در يادگيری معلمان 

دكتر مرتضي 
سميعي 

زفرقندي . ندا آقا 
كثيري

علمي -پژوهشيشماره 35 سال 96فصلنامه خانواده و پژوهش 

سازمان 
پژوهش 
وبرنامه 
ريزي 
آموزشي

18
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 Schools Sindhological
Studies

دكتر مرتضي 
سميعي 

زفرقندي . كبري 
صفاييان . فاطمه 

احمد بيگي

 Sindhological
Studies
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نويسنده عنوانرديف
ناشردرجه علمي نشريهسال چاپ  و شماره چاپعنوان نشريه)نويسندگان(

19

اثربخشی برنامه پيوند عاليق ميان 
خانواده ها و معلمان بر نشانه های  

اختالل نافرمانی مقابله ای و مشكالت 
اجتماعی

دكترمهد ی 
قدر تی 

ميركوهی، بهاره 
بيگدلی محمد 

مخاطب

علمي-پژوهشيدرنوبت چاپفصلنامه خانواده و پژوهش

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

پرورش

20

آسيب شناسي خدمات مشاوره 
مدارس متوسطه دوره دوم ازديدگاه 

والدين دانش آموزان ومشاوران 
مدارس و ارائه راهكارهاي مناسب

دكتر 
فرهادكريمي و

محمد مخاطب
علمي-پژوهشيدر مرحله اخذ پذيرشفصلنامه خانواده وپژوهش

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

پرورش

21
مولفه های سه گانه ارزشيابی 

توصيفی : بازخورد ها، خود سنجی و 
همسال سنجی

دكترعبدالحميد 
سال نهم  شماره 36  آموزش و ارزشيابیرضوی

علمی-پژوهشیزمستان 1395
دانشگاه 

آزاد اسالمی 
واحد تبريز

5-مقاالت چاپ شده در نشريات علمی – تخصصی

نويسنده عنوان
)نويسندگان(

عنوان 
نشريه

سال چاپ  و 
شماره چاپ

درجه علمي 
ناشرنشريه

1
بررسي وضعيت نظام اطالع يابي از 

مخاطبان برون سازماني تامين اجتماعي 
)مطالعه موردي شهر تهران(

دكترشهناز هاشمي و

عبداله دارايي
پاييز 95- علوم خبري

دانشگاه عالمه طباطبايي علمي- تخصصيشماره19

2
ميزان بهره گيري كاركنان ستاد وزارت 

جهاد كشاورزي از كاركردهاي روابط 
عمومي الكترونيك

دكترشهناز هاشمي و 
قربان ميربك

مطالعات 
روابط عمومي

تابستان 96- 
موسسه فرهنگي پارس بينا علمي - تخصصيشماره 1

جامع

6- مقاالت چاپ شده در همايش هاي علمی، ملي و بين المللي 

نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

پيش بينی اعتياد به اينترنت بر اساس هوش های چندگانه 1
دكتر قدسي احقرگاردنر

دومين كنفرانس سراسری 
دانش و فناوری علوم 

تربيتی مطالعات اجتماعی و 
روانشناسی ايران

دانشگاه شهيد 
1395بهشتي

رابطه سبك های هويت با اعتياد به اينترنت در دانش 2
سومين كنگره ملی دكتر قدسي احقرآموزان دوره متوسطه

روانشناسی اجتماعی ايران
دانشگاه شهيد 

1395بهشتي
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

دكتر قدسي احقررابطه ی سبك های يادگيری با اعتياد به اينترنت3

سومين كنفرانس بين 
المللی نوآوری های اخير در 
روانشناسی ، مشاوره و علوم 

رفتاری

دانشگاه عالمه 
1395طباطبايي

پيش بينی اعتياد به اينترنت بر اساس هوش های چندگانه 4
گاردنر

ندا كلهر

دكتر قدسی احقر

دومين كنفرانس سراسری 
دانش و فناوری علوم 

تربيتی مطالعات اجتماعی و 
روانشناسی ايران

موسسه آموزش 
1395عالي نيكان

رابطه هويت سازمانی با توانمندسازی كاركنان5
نسرين اسدی

دكتر قدسی احقر

نخستين كنفرانس بين 
المللی پارادايم های نوين 

مديريت هوشمندی تجاری 
و سازمانی

1395دانشگاه تهران

رابطه ابعاد سرمايه های اجتماعی با توانمندسازی كاركنان6
نسرين اسدی،

دكتر قدسی احقر

كنفرانس بين المللی 
هوشمندی تجاری و 

سازمانی پارادايم های نوين 
مديريت

1395دانشگاه تهران

بررسی مهارتهای حل مسأله بر كاهش هراس اجتماعی 7
دانش آموزان دختر

طاهره نوری چناشك

دكتر قدسی احقر
نخستين همايش بين 

1395شهرداري تهرانالمللی زنان و زندگی شهری

تحريف های شناختی ،سبك های دفاعی و اعتياد به اينترنت 8
در دانش آموزان

دكتر قدسی احقر

حسام ضيايی قمی

اولين كنگره ملی 
توانمندسازی جامعه در 
حوزه مشاوره ،خانواده و 
تعليم و تربيت اسالمی

دانشگاه شهيد 
1395بهشتي

9
The impact of social networks on relation”	
ship between spouses in Iran”دكتر شهناز هاشمی

International Con	
ference on Sustain	
able Development

 Ontario
 International
 Development

Agency

كانادا-9-8 
آگوست 2017

بررسي رابطه بين استفاده از شبكه هاي اجتماعي 10
)اينستاگرام،  تلگرام و الين( با تعلقات ملي

محدثه يعقوبي

دكترشهناز هاشمي

سومين كنفرانس دانش 
و فناوري علوم تربيتي، 
مطالعات اجتماعي و 

روانشناسي ايران

موسسه توسعه 
محور دانش و 
فناوري ايرانيان

اسفند 95

نقش و كاركرد رسانه هاي جمعي،  شبكه  هاي اجتماعي و 11
پويش هاي مردمي در راستاي پيشگيري از اعتياد

دكترشهناز هاشمي

علي ثنايي مهر

سومين همايش ملي 
راهكارهاي توسعه و ترويج 
علوم تربيتي و روانشناسي، 
مشاوره و آموزش در ايران

انجمن توسعه و 
ترويج علوم و فنون 

بنيادين

دي

95
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

علل گرايش جوانان به شبكه هاي اجتماعي در فضاي مجازي12
شيما اكبري

دكترشهناز هاشمي

سومين همايش ملي 
راهكارهاي توسعه و ترويج 
علوم تربيتي و روانشناسي، 
مشاوره و آموزش در ايران

انجمن توسعه و 
ترويج علوم و فنون 

بنيادين

دي ماه

95

بررسي تاثيراستفاده شبكه هاي اجتماعي بر هويت جوانان13
بهجت شهابي عنبران

دكترشهناز هاشمي

پنجمين كنفرانس ملي 
توسعه پايدار درعلوم تربيتي 

و روانشناسي، مطالعات 
اجتماعي و فرهنگي

معاون پژوهشي 
تحقيقات و فناوري 
مركز راهكارهاي 

دستيابي به توسعه 
پايدار

اسفند 95

شبكه هاي اجتماعي، تشكيل حوزه عمومي براي تحقق 14
حقوق شهروندي

دكترشهناز هاشمي

مهدي سلطاني فر

 4th international
 conference on

 engineering and
humanities

كشور اوكراين

21-20

جوالی

2016

تعيين رژيم رسانه اي دانش آموزان منطقه 12 آموزش و 15
پرورش

مريم نجار عجم پور

دكترشهناز هاشمي
اولين كنفرانس بين المللي 
روانشناسي و علوم اجتماعي

انجمن روان 
شناسی و علوم 

اجتماعی

25 مرداد

1395

-25 آكوست 
2016

شبكه هاي مجازي و جوانان )علل گرايش جوانان به شبكه 16
هاي اجتماعي در فضاي مجازي(

شيما اكبري

دكترشهناز هاشمي

سومين همايش ملي 
راهكارهاي توسعه  و ترويج 
علوم تربيتي روانشناسي، 
مشاوره و آموزش در ايران

انجمن توسعه و 
ترويج علوم و فنون 

بنيادين
95/10/6

شبكه هاي اجتماعي، شهروندي17
دكترشهناز هاشمي

مهدي سلطاني فر

 4th international
 conference on

 engineering and
humanities

كشور كانادا

21-20

جوالی

2016

بررسي كج فهمي هاي دانش آموزان پايه دهم در باره 18
مفاهيم بنيادي ترموديناميك

دكتر مرتضي سميعي 
زفرقندي -پريوا 

صفري

دومين همايش ملي پژوهش 
در آموزش علوم پايه

دانشگاه تربيت دبير 
بهمن ماه 1395شهيد رجايي
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نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

بررسي عوامل آسيب زاي خدمات مشاوره اي وارايه راه كارها 19
محمد مخاطبازديدگاه دانش آموزان دوره متوسطه دوم

سومين كنفرانس بين 
المللي پژوهش درعلوم 

رفتاري واجتماعي

جمعيت توسعه 
علمي ايران 

وديگرنهادهاي 
حامي

18آذر96

ارزيابي محتواي آموزش زبان فارسي كتاب هاي دوره  20
سوادآموزي از ديدگاه آموزش دهندگان

دكتر عبدالعظيم 
حكيمي

چهارمين كنفرانس 
بين المللی پژوهش در علوم 

و تكنولوژی

تعدادی از 
دانشگاههای داخلی 
)خوارزمی( و چند 
دانشگاه معتبر بين 

المللی

7 مرداد ماه سال 
1395 برابر با 28 

جوالی 2016

تحليل محتواي كتاب هاي دوره ي سوادآموزي  بر اساس 21
برنامه درسي مصوب

دكتر عبدالعظيم 
سازمان نهضت كتاب مجموعه مقاالتحكيمي

در دست چاپسوادآموزی

7-كتاب های چاپ شده )يا دردست چاپ( 
سال نشرناشرنويسنده/مترجمعنوان كتابرديف

موسسه فرهنگي و هنري هنر نوين دكتر قدسی احقرپرورش و تحول خالقيت1
مهرآرنگ

1395

موسسه فرهنگي و هنري هنر نوين دكتر قدسی احقربرنامه ريزی و سازماندهی آموزش مهارت های زندگی2
مهرآرنگ

1395

1395انسان برتردكتر قدسی احقرآموزش كنترل خشم بر كاهش پرخاشگری و افزايش سازگاری3

انديشه نودكتر قدسی احقرراهبردهای مقابله با استرس و كيفيت زندگی4
1395

مؤسسه فرهنگی و هنری هنر نوين مهر دكتر قدسی احقريادگيری خودتنظيمی5
1395آرنگ

دكتر مرتضي سميعي نوآوري در برنامه ريزي آموزشي6
1395آواي نورزفرقندي
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8- برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، همايش، كارگاه آموزشي، سخنراني ، ارائه و كاربست يافته هاي پژوهشي
رديف

ارائه كنندهموضوع
نوع اجرا )نشست 
يا كارگاه يا ارائه 

يافته و...(
زمان برگزاریمحل برگزاری

95/09/30طبقه ششم خيابان خسرونشست علميدكترشهناز هاشمينسبت برنامه درسي ملي با رسانه1

بررسي و تدوين الگوي اشاعه برنامه درسي 2
96/10/26طبقه ششم خيابان خسروارائه يافتهدكترشهناز هاشميملي

بررسي و تدوين الگوي اشاعه برنامه درسي 4
ارائه يافتهدكترشهناز هاشميملي

طبقه پنجم خيابان سپهبد قرني 
)دفتر شورای هماهنگی علمی 

سازمان(
96/12/05

تحليل و بازنمايی پديده های آموزشی 5
وتربيتی در رسانه های كشور

دكتر شهناز هاشمی

جعفر  افقهی
نشست علمی- 

تخصصی

طبقه ششم ،ساختمان پژوهشگاه 
مطالعات آموزش وپرورش،كوچه 

خسرو

سه شنبه

سی آبان ماه 
1396

سبك زندگي سالم و دنياي مجازي6

دكتر عليرضا عصاره ، دكتر 
عبدالحميد رضوي، دكترمرتضي 

سميعي زفرقندي ، دكتر 
محمدعلي جمالي فر و مهندس 

باهو

نشت علمي و 
تخصصي

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
95/12/10پرورش

7
آسيب شناسي خدمات مشاوره تربيتي، تحصيلي 
و شغلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم و ارائه 

راه  كارهاي مناسب
پژوهشگاه مطالعات آموزش و نشست تخصصيمحمد مخاطب

95/12/3پرورش

8
طرح آسيب شناسي و ارائه الگوي تربيتي 
مناسب براي بهبود روابط والدين و دانش 

آموزان )مبتني بر فاوا(
نشست ارايه يافته دكتر عبدالعظيم حكيمي

های پژوهشی

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
95/5/24پرورش
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9- تهيه گزارش كارشناسی ، گزارش تحليلی -جهت تبيين موضوعات پژوهشی
تاريخ تهيهسفارش دهندهتهيه كنندهعنوان گزارشرديف

نقدگزارش هاي ساالنه ارزيابی  از عملكرد شوراهاي آموزش و پرورش استان ها 1
1395معاونت مشاركت هاجعفر  افقهیوشهرستان ها

1395معاونت مشاركت هاجعفر  افقهیآسيب شناسی قانون تشكيل شوراهای آموزش و پرورش در استان ها، شهرستانها2

گزارش كارشناسي درزمينه نيازهاي آموزشي وتربيتي والدين درزمينه رفتار مناسب با 3
پژوهشكده خانواده محمد مخاطبفرزندان

95/10/11ومدرسه

پژوهشكده خانواده محمدمخاطبمعرفي اجمالي طرح همياران پژوهش درمدارس4
1396/3/5ومدرسه

آشنايي با الگوی آموزشی مبتني بر مهارت هاي پژوهش و حل مسئله به خانواده 5
پژوهشكده خانواده محمد مخاطبها)خانواده پژوهنده(

1396/4/1ومدرسه

پژوهشكده خانواده محمد مخاطبنگاهي به خانواده در مباني نظري وسند تحول بنيادين آموزش وپرورش6
1396/5/3ومدرسه

چكيده مقاالت منتشره درمجالت معتبرداخلي درحوزه روان شناسي، راهنمايي ومشاوره 7
پژوهشكده خانواده محمد مخاطبخانواده ومدرسه

1396/6/5ومدرسه

چكيده مقاالت منتشره درمجالت معتبرداخلي در حوزه راهنمايي ومشاوره دانش آموزي 8
پژوهشكده خانواده محمد مخاطبدر سه شماره

ومدرسه

شهريور 96

مهر 96

آبان 96

پژوهشكده خانواده محمد مخاطبتدوين گزارش عملكرد95 و996
آذر96ومدرسه

پژوهشكده خانواده محمد مخاطبنگاهی به برنامه ها و عملكرد پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش10
دي ماه 96ومدرسه
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10-عضويت  اعضای هيات علمی و كارشناسان پژوهشكده در شوراها-كميسيون ها و كميته های وزارت متبوع و ساير 
مراكز

زمان برگزاریمحل برگزاریاجرا كنندههمكار ذيربطعنوان شورا،كميسيون و كميتهرديف

عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات آموزشی و 1
91/10/7 تاكنوندانشگاه فرهنگياندانشگاه فرهنگياندكتر قدسي احقرآموزشگاهی

عضو هيأت تحريريه فصلنامه مسائل كاربردی تعليم و 2
پژوهشكده تعليم و دكتر قدسي احقرتربيت اسالمی

تربيت
پژوهشگاه مطالعات 

1394 تاكنونآموزش و پرورش

عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه مديريت بر آموزش 3
انجمن مديريت دكتر قدسي احقرسازمان ها

آموزشي ايران
انجمن مديريت آموزشي 

1391 تاكنونايران

پژوهشگاه مطالعات دكتر قدسي احقرعضو هيأت تحريريه فصلنامه تعليم و تربيت4
آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات 
1381 تاكنونآموزش و پرورش

پژوهشكده خانواده دكتر قدسي احقرعضو هيأت تحريريه فصلنامه خانواده و پژوهش5
و مدرسه

پژوهشگاه مطالعات 
1390تاكنونآموزش و پرورش

عضو هيأت تحريريه فصلنامه مطالعات پيش دبستانی 6
دانشگاه عالمه دكتر قدسي احقرو دبستانی

طباطبايي
دانشگاه عالمه 

1394تاكنونطباطبايي

7
سردبير فصلنامه پژوهش های كاربردی در برنامه 

دكتر قدسي احقرريزی آموزش
پژوهشكده تعليم و 

پژوهشگاه مطالعات تربيت
1392 تاكنونآموزش و پرورش

8
عضو كميته منتخب سازمان پژوهش و برنامه ريزی 

دكتر قدسي احقرآموزشی
سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي 

آموزشي
سازمان پژوهش و 
89 تاكنونبرنامه ريزي آموزشي

9
عضو شورای مديران پژوهشگاه مطالعات آموزش و 

دكتر قدسي احقرپرورش
سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي 

آموزشي
سازمان پژوهش و 
89 تاكنونبرنامه ريزي آموزشي
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زمان برگزاریمحل برگزاریاجرا كنندههمكار ذيربطعنوان شورا،كميسيون و كميتهرديف

عضو كميته دستگاهی نظريه پردازی سازمان 10
دكتر قدسي احقرپژوهش و پژوهشگاه 

سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي 

آموزشي

سازمان پژوهش و 
95 تاكنونبرنامه ريزي آموزشي

شركت در تدوين بسته آموزشی درس مديريت و 11
دكتر قدسي احقرسلوك مناسب خانواده

سازمان پژوهش 
و برنامه ريزي 

آموزشي

سازمان پژوهش و 
95 تاكنونبرنامه ريزي آموزشي-

عضو كميته مستند سازي فعاليت هاي هفته 12
محمد مخاطبپژوهش 94-95

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

وپرورش

پژوهشگاه مطالعات 
هفته پژوهش95آموزش وپرورش

محمد مخاطبمسئول دبيرخانه هفته پژوهش 1394-95
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
وپرورش

پژوهشگاه مطالعات 
مهرتاآذر95آموزش وپرورش

عضو كميته داوران طرح هاي پژوهشي وپايان نامه 14
محمد مخاطبهاي برتر هفته پژوهش 94-95

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

وپرورش

پژوهشگاه مطالعات 
مهرتا آذر95آموزش وپرورش

11- همكاری با ساير مراكز علمی –پژوهشی 

مركز علمی پژوهشی عنوان فعاليترديف
طرف همكاری

مسوول همكاری در 
پژوهشگاه

زمان 
برگزاری

1395محمد مخاطبدانشگاه فرهنگيانارزيابي گزارش مطالعاتي وعملي دوره فرهنگي مرحله دوم مهارت آموزان ماده 128

مشاركت در تهيه متن اوليه پروپوزال افكار سنجي براي مركز روابط عمومي 2
روابط عمومی وزارتوزارت، نامه شماره7766 تاريخ95/4/30

دكتر شهناز 
هاشمی

جعفر افقهی

1395

مشاركت در تهيه متن اوليه تفاهم نامه با مركز روابط عمومي وزارت، نامه 3
شماره9820 تاريخ95/5/26

  روابط عمومی 
وزارت آموزش و 

پرورش
جعفر افقهی

1395
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12- برجستگی ها و دستاوردهای مهم اعضای پژوهشكده  
تاريختاييد كنندههمكار ذی نفععنوان دستاورد و برجستگیرديف

طرح پژوهشي برتر درمراسم هفته پژوهش سال 1395 "آسيب شناسي خدمات مشاوره 1
هفته پژوهش95رياست سازمان پژوهشمحمد مخاطبتربيتي، تحصيلي و شغلي دانش آموزان دوره متوسطه دوم و ارائه راه  كارهاي مناسب"

13- ساير فعاليت های مهم و اساسی 
تاريخسفارش دهندهمجریعنوان فعاليترديف

1
بررسي واظهار نظر در مورد اولويت هاي پژوهشي پژوهشگاه درجلسات 

ارديبهشت 96پژوهشگاه ودستگاه هاي ارجاع دهندههمكاران پژوهشكدهبرگزار شده

2
جستجو و ارائه گزارش هاي پژوهشي مرتبط با علت وريشه هاي آسيب هاي 

خردادوتير96معاونت پرورشي وفرهنگيهمكاران پژوهشكدهاجتماعي

ارايه پيشنهادهايي براي پياده سازي اقتصاد مقاومتي درحوزه پژوهشي 3
مرداد96پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورشهمكاران پژوهشكدهخانواده ومدرسه

مهر96دفتر وزارتيهمكاران پژوهشكدهارايه پيشنهادهايي براي تحقق برنامه هاي وزير محترم4

آبان 95اداره كل امورتربيتي ومشاورههمكاران پژوهشكدهارايه گزارشي از اقدامات انجام شده درزمينه پيش گيري از طالق5

آذر95شوراي عالي آموزش وپرورشهمكاران پژوهشكدهارائه نظرات كارشناسي در خصوص پيش نويس زير نظام فضا و تجهيزات6

7
بررسي و اظهارنظر در مورد سند راهبردي پژهشگاه مطالعات آموزش 

آذرودي 95پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورشهمكاران پژوهشكدهوپرورش

8
بررسي و اظهار نظر در مورد سامانه مديريت پژوهشي پژوهشگاه مطالعات 

دي وبهمن 95پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورشهمكاران پژوهشكدهآموزش وپرورش

همكاري دربرگزاري هفته پژوهش شامل داوري گزارش تحقيق و اقدام 9
مهر،آبان وآذر96پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشهمكاران پژوهشكدهپژوهي وتهيه گزارش عملكرد و..

پيشنهادهاي كاربردي مبتني بر پژوهش آسيب شناسي خدمات مشاوره 10
اسفند95پژوهشكده خانواده ومدرسهمحمد مخاطبدانش آموزان
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تاريخسفارش دهندهمجریعنوان فعاليترديف

11
برنامه ريزي و برگزاري كارگاه فرهنگ وسبك زندگي اسالمي – ايراني و 

نشست علمي – تخصصي همدلي در خانواده و آموزش و پرورش
محمد مخاطب

پايگاه بسيج  پيامبر اعظم )ص(

پژوهشگاه
مرداد و دي95

محمد مخاطبمشاركت در فعاليتهای مرتبط با پايگاه بسيج پژوهشگاه12
پايگاه بسيج  پيامبر اعظم )ص(

پژوهشگاه

طول سال 95

فروردين 96

10دي 95دفترفصلنامهمحمد مخاطبداوري مقاالت  فصلنامه علمي – پژوهشي فصلنامه خانواده وپژوهش13

14
ارزشيابي گزارش هاي نهائي طرحهاي پژوهشي ارجاعي از سوي پژوهشگاه، 

سازمان پژوهش و پژوهشكده ها
آبان وآذر95رياست پژوهشگاهمحمدمخاطب

رياست پژوهشكده وشوراي پژوهشي محمد مخاطبداوري پيشنهاده هاي پژوهشي ارجاعي15
درطول سال 95ذي ربط

دكتر عبدالعظيم داوري شش مقاله فصلنامه علمي – پژوهشي خانواده و پژوهش16
از بهار تا پائيز دفترفصلنامهحكيمي

1395

دكتر عبدالعظيم داوري چهار پيشنهاده پژوهشي17
از بهار تا پژوهشكده خانواده و مدرسهحكيمي

تابستان 1395

دكتر عبدالعظيم ارزشيابي سه گزارش نهائي طرح هاي پژوهشي18
حكيمي

پژوهشگاه، سازمان پژوهش و 
پژوهشكده هاي پژوهشگاه

از بهار تا 
تابستان 1395
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4- پژوهشكده كودكان استثنايي

4-1- معرفی پژوهشكده

تاريخچه   

پژوهشكده كودكان استثنايي اولين و تنها نهاد پژوهش در زمينه كودكان استثنايي در كشور است كه فعاليت خود را براساس موافقت 
اصولي شماره 22/2311 مورخ 73/2/27 و موافقت قطعي مورخ 74/10/16 شوراي گسترش آموزش عالي به عنوان مؤسسه پژوهشي 
وابسته به سازمان آموزش و پرورش استثنايي آغاز كرد. در سال 1383 بر اساس مصوبه شورای گسترش آموزش عالی كشور، 
پژوهشكده كودكان استثنايی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تجميع شد  و به عنوان يكي از پژوهشكده هاي پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش به كار خود ادامه داد. 

هدف   

مهمترين هدف های پژوهشكده عبارتند از انجام پژوهش هاي مرتبط با آموزش و پرورش و توانبخشي گروههاي مختلف كودكان با 
نيازهاي ويژه و نيز تأمين منابع مورد نياز براي آموزش كارشناسان معلمان و والدين.

وظايف پژوهشكده   

- انجام پژوهش هاي بنيادي و كاربردي پيرامون مسائل رواني، زباني، تربيتي، آموزشي، توانبخشي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي 
و حقوقي كودكان استثنايي و نيز بهداشت و پيشگيري از معلوليت ها در خانواده و اجتماع.

- تحقيق و پ ژوهش و يافتن روش هاي بهتر به منظور بهبود كيفيت در كسب مهارت هاي علمي و باال بردن توانايي هاي كودكان 
استثنايي.

- پژوهش براي تهيه و تدارك الگوها و آزمون هاي مناسب و كاربردي جهت تشخيص و ارزيابي ويژگي ها و استعدادهاي كودكان 
در سنين مختلف به خصوص كودكان پيش از دبستان.
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- انجام پژوهش ها و ارائه روش هاي شناسايي، جذب و جايگزيني كودكان استثنايي و نحوة ارتباط والدين با تأكيد بر يافته هاي 
نوين علمي.

- پ ژوهش در زمينة ارزشيابي  برنامه هاي آموزشي مربوط به گروه هاي مختلف كودكان استثنايي و ارائه راه هاي بهتر جهت پيشبرد 
هدفها و برنامه ها و بهبود عملكردها.

- همكاري در تعيين خط مشي ها و اولويت هاي تحقيقاتي در جهت اهداف سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور.

- كمك به انجام پژوهش در زمينة طراحي سيستم هاي آموزشي، پژوهشي و توانبخشي به نحوي كه ناتواني هاي ذهني، حسي، 
حركتي، رفتاري، عاطفي و يادگيري كودكان استثنايي جبران گردد.

- فراهم نمودن تسهيالت الزم جهت توسعه و هدايت فعاليت هاي تحقيقاتي در جهت شناخت و دستيابي به راه حل هاي مناسب.

- انجام پژوهش هايي كه منجر به ارائه راه هاي عملي و مؤثرتري براي افزايش كارآيي معلمان و بهبود كيفي محتواي آموزشي و 
روش هاي تدريس و مواد و فضاي آموزشي كودكان استثنايي گردد.

- برقراري ارتباط فعال و سازنده با ساير مؤسسات و جوامع علمي و پژوهشي در داخل و خارج از كشور از طريق برگزاري 
گردهمايي ها، مبادله محقق و يا اجراي پروژه ها ي تحقيقاتي مشترك جهت دستيابي هر چه بيشتر به علوم تكنولوژي جديد در 

زمينه هاي مرتبط با اهداف و سياست هاي پژوهشكده و سازمان آموزش و پرورش استثنايي در محدودة مقررات عمومي كشور.

ساختار پژوهشكده 

پژوهشكده كودكان استثنايی، دارای رئيس، معاون، شورای پژوهشی و سه گروه پژوهشی است و فصلنامه علمی-پژوهشی كودكان 
استثنايی، در اين پژوهشكده آماده سازی و منتشر می گردد.

شوراي پژوهشي

اعضای شورای پژوهشی پژوهشكده عبارتند از: آقايان دكتر احمد علی پور، دكتر جليل فتح آبادی، دكتر مهدی دستجردی 
كاظمی، دكتر مسعود كبيری، دكتر بهنام بهراد و خانم مژگان فرهبد
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گروه هاي پژوهشي

پژوهشكده كودكان استثنايي براساس رسالت، ماموريت ها و اهداف خود اقدام به تشكيل گروه های پژوهشي نموده كه متشكل از 
اعضاي هيأت علمي و كارشناسان پژوهشي است. اعضاي هيئت علمي پژوهشكده از نظر مقررات استخدامي و نحوة انتخاب و گزينش 
علمي و عمومي تابع مقررات مؤسسه هاي پژوهشي وزارت علوم و تحقيقات و فناوري هستند كه مركب از سه گروه با عنوان ذيل است:

 - گروه معلوليت هاي حسي - حركتي

- گروه اختالالت رفتاري و ناتواني هاي وي ژة يادگيري

- گروه كم توان ذهني و استعدادهای درخشان

وظايف مشترک گروههاي پژوهشي 

- شناسايي مستمر اولويت هاي پژوهشي مربوط به پيشگيري، ارزيابي، جايگزيني، آموزش و توانبخشي كودكان داراي معلوليت هاي 
مرتبط با حوزه فعاليت هاي گروه،

- ارائه برنامه ميان مدت و ساالنة پژوهشي با توجه به مسائل شناسايي شده،

- بررسي و تدوين اولويت هاي پژوهشي،

- تدوين پيشنهاده های پژوهشي براي مطرح كردن در شوراي پژوهشي،

- اجراي پژوهش براساس پيشنهاده های مصوب شوراي پژوهشي،

- نظارت بر كيفيت اجراي طرح هاي پژوهشي مصوب،

- بررسي پيشنهادهای پژوهشي ارجاع شده به گروه،

- انجام ساير وظايف محوله از سوي رياست و معاونت پژوهشكده.
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در ادامه به معرفی گروه ها می پردازيم:

1- گروه  پژوهشي كودكان كم توان ذهني و استعدادهای درخشان

مدير گروه: حجت اله راغب

اعضاي هيئت علمی: دكتر مهدی دستجردی كاظمی، دكتر احمد رمضانی

اعضای شورای گروه پژوهشی: دكتر علی اكبر ارجمند نيا، دكتر جليل فتح آبادی، دكتر مهدی دستجردی كاظمی، دكتر الهه محمد 
اسماعيل، رضا متقيانی

كارشناس پژوهشی: دكتر اميرعباس ابراهيمی

وظايف اختصاصی:

- پژوهش در حيطه كودكان و دانش آموزان كم توان ذهني و چندمعلوليتي 

- آزمون ها و روش هاي ارزيابي هوشي و رفتارهاي انطباقي، تهيه ابزار تشخيصي مناسب با توجه به معلوليتهاي همراه با مشكالت 
ذهني، ويژگي هاي تحولي در آسيب ديدگي هاي ذهني، شرايط و ويژگيهاي يادگيري، ارزيابي برنامه هاي آموزشي و درسي و 

برنامه هاي آموزش حرفه اي، گستره پژوهشي اين گروه است.

2-گروه  پژوهشي اختالالت رفتاري و مشكالت يادگيري 

مدير گروه: دكتر بهنام بهراد 

عضو هيئت علمی: -

كارشناس پژوهشی: علي عرباني دانا
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اعضای شورای گروه پژوهشی:دكتر مهدی زارع بهرام آبادی- دكتر مسعود كبيری- دكتر صغری ابراهيمی قوام- دكترحسين زارع- 
دكتر علی صمدی

وظايف اختصاصی

نارساييهاي رفتاري – هيجاني و ناتوانيهاي ويژه يادگيري زمينه فعاليت هاي پژوهشي اين گروه را تشكيل مي دهد. ساخت و هنجاريابي 
آزمون هاي شناسايي كودكان و تشخيص نوع مشكل، مطالعات همه گير شناختي، تبيين روش هاي تشخيصي و ارزيابي عملكردي، 
آموزش و بازپروري فرآيندهاي رواني پايه در يادگيري راهبردهاي ويژه آموزشي، تشريح و تبيين رويكرد برنامه ريزي آموزش فردي 
شده، بررسي و پيشنهاد نظام هاي نوين آموزشي براي كودكان داراي اختالالت رفتاري و يادگيري و همكاري در زمينه برنامه ريزي 

تربيت معلم ويژه درحوزه پژوهش هاي گروه ياد شده است.

3-گروه  پژوهشي معلوليتهاي حسي- حركتي 

عضو هيئت علمی: سركار خانم مژگان فرهبد

كارشناس پژوهشی:  دكتر محمدحسن حسني

 اعضای شورای گروه پژوهشی: دكتر نازيال اكبر فهيمی- دكتر اصغر مينايی- دكتر ابراهيم پيشياره- دكتر سعيد حسن زاده

وظايف اختصاصی:

موضوع كار اين گروه پژوهش در حيطه آسيب ديدگيهاي بينايي و شنوايي و جسمي - حركتي است. تهيه آزمون ها و ابزارهاي 
تشخيصي در زمينه هاي هوش، پيشرفت تحصيلي و جز آن متناسب با نوع معلوليت، بررسي ويژگي هاي فردي، رواني، آموزشي، 
اجتماعي، شغلي با توجه به نوع آسيب ديدگي، نيازهاي آموزشي، نياز به ابزار كمكي و حمايتي، ارزيابي برنامه هاي آموزشي و درسي، 

ارزيابي كارايي معلمان و برنامه هاي تربيت معلم از زمينه هاي مورد عالقه و توجه اين گروه است.
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4-2-مهمترين فعاليت های علمی- پژوهشی پژوهشكده كودكان استثنايی 

1-طرح های پژوهشي پايان يافته 
سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

1
بررسی اثربخشی برنامة تفكر سازنده بر ارتقاء رشد اجتماعی و هيجانی، افزايش 

شاخص های مثبت رفتاری و پيشگيری از مشكالت رفتاری دانش آموزان 
ابتدايی )عادی و استثنايی( و ارائة الگويی اجرايی

سازمان آموزش و پرورش دكتر رضا رستمیدكتر بهنام بهراد
استثنايی

بررسی تناسب محتوای كتاب بخوانيم و بنويسيم در دانش آموزان با كژكاری 2
دكتر عبدالحميد مژگان فرهبدجسمی- حركتی و ارائة الگوي مناسب

رضوي
سازمان آموزش و پرورش 

استثنايی

ارزشيابي از كتب درسي پاية دوم و ششم ابتدايي در مدارس و كالس هاي خاص 3
سازمان آموزش و پرورش دكتر زهره قاريعلي عرباني دانادانش آموزان آسيب ديدة شنوايي

استثنايی

انطباق و متناسب سازي روش آموزش مديريت والدين براي والدين كودكان 4
كمتوان ذهني داراي اختالل سلوك

دكتر مهرناز 
سعادت آبادي

دكترمهدی كاظمی 
دستجردی

سازمان آموزش و پرورش 
استثنايی

ارزشيابي تكويني )اجراي آزمايشي( كتاب علوم و فنون ادبي )1( / پايه دهم، 5
دوره متوسطة دوم

دكتر احمد 
دفتر تأليف سازمان دكتر محمد حسنيرمضاني

پژوهش

ارزشيابي تكويني )اجراي آزمايشي( كتاب زبان فارسي / پايه دهم، دوره 6
دفتر تأليف سازمان دكترمحمد حسنيعلي عرباني دانامتوسطة دوم

پژوهش

2-طرح های پژوهشي مصوب و  در دست اجرا

سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

تدوين استانداردهاي شايستگي هاي معلمان دانش آموزان با نيازهاي ويژه و 1
سازمان آموزش و دكتر احمد به پژوهحجت اله راغباعتباربخشي آن

پرورش استثنايی

مطالعة تطبيقی برنامه آموزشی زبان انگليسی برای دانش آموزان كم توان ذهنی 2
و طراحی برنامة آموزشی مناسب برای دانش آموزان ايرانی

دكتر احمد 
رمضاني

دكتر مهدي 
دستجردي 

كاظمي

سازمان آموزش و 
پرورش استثنايی

تدوين استاندارد آمادگی جسمانی و تعادل در دانش آموزان كم توان ذهنی 3
سازمان آموزش و دكتركامبيز پوشنهمژگان فرهبددوره پيش حرفه ای

پرورش استثنايی
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3- طرح های پژوهشی تهيه شده و ارسال شده به مرجع ذی ربط جهت بررسی و تصويب 
سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

ارزشيابی عملكرد مشاورين مدارس استثنايی در رابطه با مشاوره والدين دانش 1
-دكترمحمدحسن حسنیآموزان استثنايی و ارائه راه حل برای بهبود عملكرد

سازمان آموزش و پرورش 
استثنايی

آماده سازی، مناسب سازی، استانداردسازی و اعتباريابی نسخه فارسی برنامه 2
)Coping  Power (دكتر بهنام بهرادتوانايی مقابله-

سازمان آموزش و پرورش 
استثنايی

   JCR, ISC ،ISI  ،4- مقاالت علمي- پژوهشي، علمي- مروري و علمي- ترويجي

نويسنده عنوان رديف
عنوان نشريه)نويسندگان(

سال چاپ  
و شماره 

چاپ
درجه علمي 

ناشرنشريه

1

The Effect of Knowledge Manage-
 ment Strategy Bhatt on the Schools
Efficiency by Implementing Self-Or-
ganized Teams of Teachers

دكتر محمدحسن 
حسني

 Problems and
 Perspectives
in Manage-

ment

1395ISC

 LLC "Consulting
Publishing Com-
 pany "Business

"Perspectives

تاثير مشاركت پذيري مديران مدارس بر برنامه ها و 2
وظايف مشاركت بخش خصوصي- دولتي

دكتر محمدحسن 
حسني

فصلنامة تعليم و 
علمي-1395تربيت

پژوهشكدة تعليم و تربيتپژوهشي

3
تحليل انسجام در متون كتاب هاي فارسي دبستان 
دانش آموزان كم توان ذهني بر اساس مدل هليدي 

و حسن

علي عرباني دانا، 
ابراهيم رضاپور، 

كيومرث جهانگردي

فصلنامة كودكان 
1395استثنايي

علمي-
پژوهشي

پژوهشكده كودكان 
استثنايي

استعاره دستوری به مثابه تنوع نحوی از منظر 4
پژوهش هاي علي عرباني دانادستور نقش گرای نظام مند

علمي- پاييز 96زبانشناسي
دانشگاه اصفهانپژوهشي

دكتر امير عباس توانبخشی شنوايی كودكان كار بركاشت حلزونی5
ابراهيمي

تعليم و تربيت 
علمی زيرچاپاستثنايی

ترويجی
سازمان آموزش و پرورش 

كودكان استثنايی

دكتر اميرعباس ادراك گفتار در كودكان كار بركاشت حلزوني6
ابراهيمي

تعليم و تربيت 
استثنايی

پذيرفته 
شده برای 

چاپ

علمی 
ترويجی

سازمان آموزش و پرورش 
كودكان استثنايی

تعيين مرزهای زبانی: از اطلس گويشی تا 7
گويش سنجی

دكترآتوسا رستم بيك 
تفرشی،دكتر احمد 

رمضانی

دوفصلنامه نامه 
فرهنگستان

پاييز 
1396

علمي- 
پژوهشي

فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی

تخمين واژگان پاية دانش آموزان كم توان ذهني 8
دوماهنامه دكتراحمد رمضانیمقطع  پيش دبستاني شهر تهران

علمي- بهار 1396جستارهای زبانی
دانشگاه تربيت مدرسپژوهشي
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نويسنده عنوان رديف
عنوان نشريه)نويسندگان(

سال چاپ  
و شماره 

چاپ
درجه علمي 

ناشرنشريه

كاربست واژگان پايه برای دانش آموزان با نيازهای 9
تعليم و تربيت دكتراحمد رمضانیويژه

استثنايی
زمستان 
1395

علمی – 
ترويجی

سازمان آموزش و پرورش 
استثنايی كشور

دكتراحمد رمضانی، تحليلی بر واژگان پاية فارسی10
ساسان اسدپور

پژوهشنامة 
انتقادی، متون و 
برنامه های علوم 

انسانی

1395
علمي-

پژوهشگاه علوم انسانی و پژوهشي
مطالعات فرهنگی

11
بررسي الگوهاي عملكرد توجهي در كودكان با 

اختالل يادگيري رياضي با استفاده از آزمون توجه 
روزمره براي كودكان

نسيم كثيريان، 
هوشنگ ميرزايي، 
ابراهيم پيشياره، 

مژگان فرهبد

فصلنامه 
علمي- پژوهشي 

توانبخشي
علمی – زير چاپ 

پژوهشی
دانشگاه علوم بهزيستی و 

توانبخشی

تناسب محتواي كتاب بخوانيم و بنويسيم در 12
دانش آموزان كژكاري جسمي-حركتي

مژگان فرهبد و 
همكاران

فصلنامه علمي-
پژوهشي كودكان 

استثنايي
علمی – زير چاپ 

پژوهشی
دانشگاه علوم بهزيستی و 

توانبخشی

13
تدوين آزمون تصويری آگاهی واج شناختی حذف 

واج و تعيين روايی و اعتبار آن در دانش آموزان 
فارسی زبان پايه اول تا سوم دبستان

دكتر مهدی 
دستجردی كاظمی، 

مرضيه جالليان 
چالشتری،دكتر طليعه 
ظريفيان، دكتر رضا 

مولودی

فصلنامه كودكان 
علمی – بهار 1396استثنايی

پژوهشی
پژوهشكده كودكان 

استثنايی

5- مقاالت چاپ شده در نشريات علمی – تخصصی و ساير 

نويسنده عنوان رديف
سال چاپ  و عنوان نشريه)نويسندگان(

شماره چاپ
درجه علمي 

ناشرنشريه

علمي -  فروردين 1395پيوندعلي عرباني داناچگونه از نوه خود مراقبت كنيم؟1
سازمان انجمن اوليا و مربيانتخصصي

مباني ارزشي مديريت جهادي، حلقه 2
مفقوده مديريت هزاره سوم

دكترمحمدحسن 
حسني

رشد مديريت 
علمي - 1395مدرسه

تخصصي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

آموزشي
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6-مقاالت چاپ شده در همايش هاي علمی، ملي و بين المللي 
نويسنده عنوانرديف

تاريخ نهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(
برگزاري

خالء نظريه و عمل در حوزة تربيت در آموزش و پرورش )برنامه های 1
سازمان آموزش و همايش ملي تربيتدكتر بهنام بهرادمبتنی بر شواهد و الگوی سيستمی(

1395پرورش قم

2

 Preliminary Findings of Paths Program )Persian
 Version( Effects on Behavioral Antecedents of
Drug Abuse: A Developmentally Oriented Preven	
tion Strategy

كنگره بين المللي دكتر بهنام بهراد
دانش اعتياد

دانشگاه علوم 
پزشكي ايران

دانشگاه علوم 
بهزيستي و 
توانبخشي

1395

3

THE EFFECTS OF LIONS	QUEST SKILLS FOR ADO	
 LESCENCE )SFA( PROGRAM )DRUGCOMPONENT(
 ON ADOLESCENTS' DRUG PRONE ATTITUDES AND
”BEHAVIORS

دكتر بهنام بهراد
يازدهمين كنگره 
بين المللی دانش 

اعتياد

دانشگاه علوم 
پزشكی ايران، 

سازمان بهزيستی 
كشور، مركز 

تحقيقات ملكولی 
و سلولی، انستيتو 
روانپزشكی تهران

1396

تحليل و مقايسة روايت هاي نوشتاري دانش آموزان داراي اختالالت 4
يادگيري و عادي پاية چهارم و پنجم شهر تهران

دكترآتوسا رستم 
بيك تفرشي، محمد 
عارف اميري، صبا 
عنايتي،دكتر احمد 

رمضاني

همايش ملی گفتار 
و زبان در كودكان با 

نيازهاي ويژه

پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش/

پژوهشكدة كودكان 
استثنايي

1395

دكترمحمدحسن مديريت جهادي؛ حلقه مفقوده مديريت هزاره سوم5
حسني

كنگره ملي مديريت 
جهادي دانشگاه 
عالي مديريت 

راهبردي

دانشگاه عالي دفاع 
1395ملي

دكترمحمدحسن رويكرد نهادي در مديريت مدارس6
حسني

همايش مدرسه 
تعاوني

مجتمع آموزشي 
1395رشد

تأثير توانبخشی مجازی بر ادراك ديداری دانش آموزان با 7
نارساخوانی

شيرين صابری 
مباركه، ابراهيم 
پيشياره، مژگان 

فرهبد

بيست و يكمين 
كنگره كار درمانی 

ايران

دانشگاه علوم 
بهزيستی و 
توانبخشی

1395



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 164بخش  دوم :  

7- كتاب های چاپ شده )يا دردست چاپ(
سال نشر ناشرنويسنده/مترجمعنوان كتابرديف

دكترآتوسا رستم بيك تفرشی )ويراستار جستاري در زبان و زبانشناسي در خاورميانه1
علمی:دكتر احمد رمضانی(

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
1395فرهنگی

2
رويكرد نهادي در مديريت مدرسه 

)مبتني بر رقابتي كردن مدرسه(
1395رشد فرهنگدكترمحمدحسن حسني

گري اسميت، دكتراحمد رمضاني و ساسان راهنماي معلم براي آموزش در مناطق دوزبانه3
در دست انتشارات بوي كاغذاسدپور

بررسي

1396انتشارات مدرسهسوزان فاولر/ رضا متقيانيتحريك حسي4

بررسيدر دست انتشارات مدرسهدكتر مهرناز سعادت آبادیمشكالت رفتاری كودكان5

انطباق و هنجاريابي آزمون مهارتهاي بينايی و 6
انتشارات مدرسهدكتر اصغر مينايی، مژگان فرهبدحركتي

برای چاپ 
مجدد در حال 

بررسی

دبرا جاكوبز و ديون بتز 2012فعاليت های روزمره برای كودكان اتيسم 7
در حال بررسی -مژگان فرهبد

برای چاپ

در دست انتشارات مدرسهدكتر الهه محمد اسماعيلآزمون كی مت8
بررسي

در دست انتشارات مدرسهيونسكو/ابوالفضل سعيدیپرونده اي باز در مورد آموزش فراگير9
بررسي

در دست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروشعلي عرباني داناآموزش تشخيص كلمه10
بررسي

1396انجمن اوليا و مربيانعلي عرباني داناراهنماي والدين در مشكالت يادگيري11

چكيده مقاالت نخستين همايش ملی گفتار و 12
1395پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورشدكتر احمد رمضانیزبان در كودكان با نيازهای ويژه

در دست پژوهشگاه مطالعات آموزش و پروشدكتر امير عباس ابراهيميدرس نامه توانبخشی شنوايی كودكان كم شنوا13
بررسي
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سال نشر ناشرنويسنده/مترجمعنوان كتابرديف

در دست انتشارات سمتدكتر بهنام بهراد و همكاران مبانی مشاوره در مدرسه14
بررسي

زبان آموزی، جمله سازی و نگارش سوم دبستان 15
دانش آموزان آسيب ديده شنوايی

دكتر مهدی دستجردی، فاطمه رشنو، ليال 
فياضی بارچينی، منصور كاظمی كيا و 

ديگران

اداره كل نظارت بر نشر و توزيع و مواد 
1395آموزشی

زبان آموزی، جمله سازی و نگارش چهارم 16
دبستان دانش آموزان آسيب ديده شنوايی

دكتر مهدی دستجردی، فاطمه رشنو، ليال 
فياضی بارچينی، منصور كاظمی كيا و 

ديگران

اداره كل نظارت بر نشر و توزيع و مواد 
1396آموزشی

8- برگزاری كارگاه های آموزشي
مدرسانموضوعرديف

دكتر روح اله شهابیآزمون هوش وكسلر 4 )دورة آموزشی(1

آقای رضا متقيانیحل مشكالت رفتاری كودكان با رويكرد ارزيابی كاركردی2

دكتركاوه مقدمهنر درمانی در كودكان اُتيسم3

مژگان رمضانینارساخوانی تحولی4

دكترالهه محمد اسماعيلكارگاه آموزشی اختالل های يادگيری در رياضی5

كارگاه آموزشی مداخله در شاخص های چهارگانه هوش آزمای و 6
كسلر:1. حافظه كاری

دكتر روح اله شهابی

دكتر ساجد يعقوب نژادياددهی - ياد گيری برای دانش آموزان كم توان ذهنی7

دكتركاوه مقدمكارگاه آموزشی تئاتر درمانی در كودكان اُتيسم8

پيوند ميهن دوست، دكتر احمد رمضانی، فاطمه باآبرو، دورة تربيت مدرس زبان انگليسی ويژة آموزش به دانش آموزان كم توان ذهنی9
محمدرضا لطيفی مهر

دكتر زهرا ملكیكارگاه آموزشی ارتقای سالمت در كودكان با نيازهای ويژه10



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 166بخش  دوم :  
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  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 168بخش  دوم :  
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  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 170بخش  دوم :  

9- برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي و ارائة يافته هاي پژوهشي

نوع اجرا )نشست يا موضوعرديف
زمان برگزاريمحل برگزاريارائة يافته(

1395پژوهشكدة كودكان استثنايينشست تخصصیزبان شناسي ناشنوايي1

بازنگري شاخص هاي ارزشيابي معلمان مدارس 2
نشست تخصصیاستثنايي

پژوهشكدة كودكان استثنايي با 
همكاري اداره آموزش و پرورش 

استثنايي شهر تهران
1395

ارزشيابي كتاب زبان آموزي و جمله سازي 3
سازمان آموزش و پرورش ارائة يافتهمقدماتي دانش آموزان آسيب ديده شنوايي

1395استثنايي

10- برگزاري همايش ملي1
زمان برگزاريمحل برگزاريموضوعرديف

1395پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفتار و زبان در كودكان با نيازهاي ويژه1

1 . متن گزارش همايش ملي و همچنين برنامه همايش در پيوست 9 آورده شده است. 
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  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 172بخش  دوم :  
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  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 174بخش  دوم :  

11-توليد، آماده سازی و چاپ نشريات علمی - پژوهشی

تعداد شماره های توليد شده در دو سال مورد بررسیواحد توليد كنندهعنوان نشريهرديف

8 شمارهپژوهشكده كودكان استثناييفصلنامه كودكان استثنايي1

12-عضويت  اعضای هيات علمی و كارشناسان پژوهشگاه در شوراها-كميسيون ها و كميته های وزارت متبوع و ساير 
مراكز

رديف
عنوان شورا،كميسيون 

و كميته
همكار شركت كننده محل برگزاری

زمان 
برگزاری

1395دكتر احمد رمضانی، دكتر بهنام بهرادسازمان استعدادهاي درخشانعضويت در كميته پژوهشي1

1395مژگان فرهبدمعاونت ابتدايی وزارت آموزش و پرورشعضويت در كميته پژوهشي2

1395مژگان فرهبدسازمان آموزش و پرورش استثنايی كشورعضويت در كميته پژوهشی3

1395دكتر مهدی دستجردی كاظمیسازمان نهضت سوادآموزیعضويت در كميته پژوهشی4

1396علی عربانی داناسازمان انجمن اوليا و مربيانعضويت در كميته كتاب5

13-همكاری با ساير مراكز علمی -پژوهشی

مسوول همكاری در پژوهشگاهمركز علمی پژوهشی طرف همكاریعنوان فعاليت رديف

دكتر احمد رمضانی و دكتر اميرعباس ابراهيمیفرهنگستان زبان و ادب فارسیاستانداردسازی واژگان كودكان استثنايی1
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14-برجستگی ها و دستاوردهای مهم 
تاريختاييد كنندههمكار ذی نفععنوان دستاورد و برجستگیرديف

دريافت عنوان پنجمين مقالة برتر به همراه لوح تقدير و جايزه در يازدهمين 1
سازمان بهزيستی كشور، كنگرة بين دكتر بهنام بهرادكنگره بين المللی دانش اعتياد

1396المللی دانش اعتياد

2

دريافت عنوان پايان نامه برتر دكتري به همراه لوح تقدير در هفته پژوهش 
براي پايان نامه ) بررسی اثر برنامه توان بخشی دهليزی بركاركرد تعادلی 

كودكان 7 تا 12 سال دچار كم شنوايی شديد – عميق و كم كاری دهليزی 
دو طرفه( 

 دكتر امير عباس 
1396وزارت آموزش و پرورشابراهيمی

15-ساير فعاليت های مهم و اساسی 
تاريخسفارش دهنده مجریعنوان فعاليترديف

علي عرباني دانا- حجت اله راغب- مژگان فرهبد- داوري مقاالت  فصلنامه هاي علمي – پژوهشي1
1395-فصلنامه كودكان استثنايیدكتر احمد رمضاني- دكتر بهنام بهراد

1396

علي عرباني دانا- حجت اله راغب- مژگان فرهبد-  ارزشيابي گزارش نهائي طرحهاي پژوهشي2
دكتر بهنام بهراد

پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
1396پرورش

16- نظارت اعضای هيأت علمی پژوهشكده بر طرح های پژوهشی مصوب 
تاريخسفارش دهنده ناظرمجریعنوان فعاليترديف

نظارت بر طرح تعيين عوامل و شايستگي هاي رواني- اجتماعي مؤثر 1
بر حفظ و ارتقاي سالمت دانش آموزان 

دكتر مسلم 
1396پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشدكتر بهنام بهرادپرتو 

نظارت بر طرح مقايسه مهارت خواندن دانش آموزان پايه اول 2
ابتدايی در مناطق دو زبانه )ترك زبان( و يك زبانه )فارس زبان(

دكتررضا 
1395پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشدكتراحمد رمضانيكالنتری 



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 176بخش  دوم :  

5- مركز پژوهشی آموزش و پرورش روستايی، عشايری و چند زبانه تبريز:
معرفی مركز پژوهشی  

پژوهش های علمی-كاربردی در زمينه مسائل و مشكالت مبتال به آموزش و پرورش به خصوص در مناطق دوزبانه، روستايی، عشايری 
و مرزی از اهميتی ويژه برخوردار است و در راستای اهداف وزارت آموزش و پرورش می باشد كه توجهی خاص به نشر و گسترش 
فرهنگ پژوهشی و تحقيقات كاربردی معطوف  داشته است.  مركز پژوهشی آموزش و پرورش روستايی، عشايری و چند زبانه تبريز 
با هدف  ايجاد زمينه هاي الزم جهت انجام پژوهش هاي علمي و كاربردي پيرامون مسائل و مشـكالت خاص آموزش و پرورش 
استان هاي دو زبانه كشور تأسيس شد. مركز پژوهشي تبريـز در تاريخ83/3/30 با مجوز شماره 2525/3505 موفق بـه اخـذ موافقت 
قطعي شوراي گسترش آموزش عـالي وزارت عـلوم، تحقيقات و فناوري گرديد و با رأی شورای گسترش در پژوهشگاه مطالعات 

آموزش و پرورش تجميع شد و به منزله يكی از مراكز پژوهشی تابعه پژوهشگاه فعاليت می كند. 

هدف  

مهمترين هدف های مركز عبارتند از: 

- ارتقای كيفيت آموزش و پرورش از طريق انجام پژوهش های كاربردی با توجه به خصوصيات، ويژگی ها، موقعيت جغرافيايی و 
شرايط فرهنگی- اجتماعی خاص مناطق دوزبانه و چند پايه.

- گسترش فرهنگ استفاده از رويكردهای پژوهشی،گسترش بينش، دانش و مهارت های علمی و پژوهشی در بين معلمان و 
دانش آموزان در مناطق روستايی، عشايری و چندزبانه.

- ايجاد زمينه های الزم جهت انجام پژوهش های علمی و كاربردی پيرامون مسائل و مشكالت خاص آموزش و پرورش. 

- ايجاد بستر مناسب برای اشاعه يافته های پژوهشی از طريق نشر آثار مربوط به زمينه های مختلف آموزش و پرورش.
وظايف  

مهمترين وظايف مركز پژوهشی تبريز به شرح زير است:

- پژوهش در زمينه مسائل گوناگون مرتبط با آموزش و پرورش مناطق دو زبانه و چند پايه در دوره های مختلف تحصيلی
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- شناسايي مسائل و مشكالت پژوهشي آموزش و روش هاي تدريس در مناطق دوزبانه كشور  و آموزش علوم اجتماعي و مطالعات 
منطقه اي

- برگزاري جلسات و نشست هاي ارائه يافته ها، كرسي هاي نظريه پردازي در زمينه دو زبانگي و مطالعات منطقه اي

- ارزشيابی كيفی و كمی پژوهش های انجام يافته در گروه های پژوهشی

- ارائه و انتشار نتايج پژوهش های انجام يافته در گروه های پژوهشی

- اتخاذ تدابير الزم و ارائه رهنمودهای مناسب برای كاربست های پژوهشی 

- برگزاری همايش های پژوهشی به منظور اشاعه و كاربست يافته های تحقيقاتی

- ايجاد بانك اطالعات )منابع انسانی، فعاليت های علمی و پژوهشی( از طريق گردآوری اسناد، آمار و پيشينه های علمی و پژوهشی 
مرتبط با آموزش و پرورش

- حمايت از پايان نامه های كارشناسی ارشد و دكتری 

- ارائه اطالعات پژوهشی و خدمات مشاوره ای به پژوهشگران
ساختار مركز 

مركز پژوهشی تبريز دارای رئيس، دو گروه پژوهشی، شورای پژوهشی مركز و شورای گروه های پژوهشی است. همچنين اين مركز 
دارای يك فصلنامه با عنوان پويش است كه در سال های گذشته 11 شماره از آن چاپ و انتشار يافته است. البته، به منظور تخصصی 
كردن فصلنامه، عنوان آن )پويش( در جلسه شورای مديران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در مورخه 97/07/22 به  فصلنامه 
»آموزش و پرورش روستايی، عشايری و چند زبانه« تغيير يافت و روند اخذ درجه علمی و پژوهشی از وزارت علوم در حالی نهايی 

شدن است.  

شورای پژوهشی 

اعضای شورای پژوهشی مركز عبارتند از: دكتر رضا كالنتری، دكتر يوسف اديب، دكتر رحيم بدری، دكتر اسداله خديوی، دكتر 



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 178بخش  دوم :  

زرين دانشور، دكتر رسول رضايی، دكتر اسماعيل مختاری، دكتر احمد محمود زاده، دكتر سعيد عارف نژاد، دكتر يحيی رهروی 

شورای پژوهشی گروه آموزش و روش هاي تدريس در مناطق چند زبانه

 )دكتر رضا كالنتری، دكتر احمد محمودزاده، دكتر كاميار قهرمانی فرد،  دكتر جليل باباپور، دكتر هما رحمانی ، دكتر اسماعيل 
صفايی اصل، دكتر رحمان مشتاق مهر و يك نفر نماينده از وزارت(

شورای پژوهشی گروه علوم اجتماعی و مطالعات منطقه ای

)دكترسعيد عارف نژاد، دكتر يحيی رهروی، سركار خانم فريده حقايی، دكتر اسداله خديوی، دكتر محمد عظيمی، دكتر فتانه حاجيلو، 
دكتر محمدباقر عليزاده اقدم و يك نفر نماينده از وزارت( 

گروه های پژوهشي 

- گروه آموزش و روشهاي تدريس در مناطق چند زبانه
 اهداف  

مهمترين هدف های گروه پژوهشی بر اساس اساسنامه مركز عبارتند از:

- پژوهش در زمينه مسائل مرتبط با تعليم و تربيت در مناطق دو يا چند زبانه در دوره های مختلف تحصيلی. 

- انجام پژوهش در راستای شناسايی مسائل و نيازهای آموزشی معلمان و فراگيران در مناطق چند زبانه و ارائه راه كارهای علمی 
در اين خصوص.

- نظم و جهت دهی صحيح و مناسب به فرآيند ياددهی و يادگيری در  مناطق چند زبانه با ياری جستن از اصول و مبانی نظری 
زبانشناسی و علوم تربيتی و سنجش.

- انجام پژوهش و ارائه روش های تدريس متناسب با مناطق چندزبانه در دوره های مختلف تحصيلی با اساس تحقيقات مربوط 
به چند زبانگی.

- شناسايی فرصت های آموزشی و پرورشی در مناطق چندزبانه.
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- شناسايی چالش ها و مشكالت دانش آموزان در مناطق چند زبانه در خصوص محتوای آموزشی، روشهای تدريس و ارزشيابی.

- پيشنهاد و ارائه اولويت های پژوهشی مرتبط با تحقيقات چندزبانگی. 

- كاربست نتايج پژوهشی مرتبط با تحقيقات چندزبانگی.

- بر قراری ارتباط با دانشگاه ها و مراكز علمی، پژوهشی جهت ترغيب اين مراكز برای انجام پژوهش در اين حوزه.

- حمايت از پايان نامه های ارشد و دكتری مرتبط با موضوع چندزبانگی.
 وظايف 

- بررسی و نياز سنجی زمينه های پژوهشی و اولويت های پژوهشی و پيشنهاد طرح های تحقيقاتی به گروه 

- پيگيری تعيين اولويت های پژوهشی گروه مربوطه

- پيگيری امور مربوطه به طرح های پژوهشی و مكاتبات گروه

- پيگيری فرايند تصويب حمايت از پايان نامه های دانشجويی كارشناسي ارشد و دكتری

- پيش بينی همايش های بين المللی و ملی در حوزه تعليم و تربيت در مناطق چندزبانه

- همكاری در اجرای همايش ها، نشست ها و كارگاه ها

- حمايت و همكاری در جهت تدوين، تاليف و ترجمه كتاب 

- تهيه بانك اطالتی از متخصصين و پژوهشگران و گروه های آموزش مشابه در حوزه مربوطه 

 ISI و  Scopus شناسايی مجالت ترويجی، علمی-پژوهشي و -

- انجام طرح های تحقيقاتی در خصوص اهداف گروه و مركز پژوهشی: 
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- پژوهش در زمينه آموزش زبان فارسی به عنوان زبان رسمی كشور به صورت مطلوب در مناطق چند زبانه

- پژوهش و همكاری در زمينه برنامه درسی تعليم و تربيت در دانشگاه فرهنگيان مناطق چند زبانه

- پژوهش در زمينه مشكالت و آسيب های تدريس در مناطق چندزبانه

- پژوهش در خصوص  محتوای مناسب برای دانش آموزان پيش دبستانی مناطق چندزبانه

- پژوهش و همكاری در زمينه آموزش ضمن خدمت معلمان شاغل در آموزش و پرورش مناطق چند زبانه

- پژوهش و همكاری در طراحی و تدوين برنامه جامع زبان آموزی برای مناطق چند زبانه

- تدوين مقاله در حوزه  موضوعات گروه و ارائه در همايش های ملی و يا درج آن در فصلنامه های تخصصی،ترويجی و پژوهشی 
و پژوهشنامه ها و مجالت معتبر 

- تدوين مجموعه ای از نتايج پژوهش های انجام يافته مرتبط و ارسال جهت كاربست يافته ها

- بررسی و اعالم دوره های آموزشی و پژوهشی مورد نياز  برای كاركنان درجهت توانمند سازی

- تهيه وتنظيم پيش نويس مكاتبات گروه ،تنظيم اوليه قرار دادهای پژوهشی

- تشكيل پرونده جهت بايگانی ونگهداری سوابق نامه ها

- تدوين ساختار و آيين نامه ها و مقررات جهت تسهيل امر تعليم و تربيت در مناطق چند زبانه

- تنظيم گزارش ساليانه فعاليت های پژوهشی گروه 

- همكاری در برگزاری جلسات عادی ، فوق العاده ، شوراهای پژوهشی ، سمينارها و همايش ها

- بررسی و اظهار نظر راجع به توان پژوهشی پژوهشگران 

- انجام ساير امور ارجاعی مركز پژوهشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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در ذيل به چند نمونه از ماموريت های گروه پژوهشی آموزش و روش هاي تدريس در مناطق چند زبانه به صورت مبسوط اشاره می 
شود: 

پژوهش جهت ارتقای كيفيت آموزش و پرورش با توجه به شرايط خاص مناطق چند زبانه

ايران كشوري با تنوع زبانی، فرهنگی، گويش ها و خرده فرهنگ های ارزشمندی است. در نظام آموزشی كشور عزيز ما ايران، زبان 
فارسی به عنوان زبان مشترك و رسمی كشور، زبان آموزش و وسيله انتقال مفاهيم موضوعات درسی هست. تقويت زبان آموزی 
فارسی ضمن احترام به زبان مادری كودكان می تواند در ارتقاء برنامه درسی مصوب و فعاليت های آموزشی و تربيتی دانش آموزان 
بسيار كمك كننده باشد. نتايج تحقيقات در استان های دوزبانه كشور نشان می دهد ميانگين مردودی و ترك تحصيلی مخصوصا در 
دوره ابتدايی نسبتا بيشتر است. از طرف ديگر جايگاه آموزش و پرورش ايران در مطالعات بين المللی مانند پيشرفت سواد خواندن 
)پرلز(  بايد ارتقاء يابد. عوامل و متغيرهای زيادی در محيط خانه، كالس و مدرسه در پيشرفت سواد خواندن دانش آموزان دخيل 
هستند كه از جمله مهم ترين آنها موضوع دوزبانگی است. اين احتمال وجود دارد كه يكی از علل افت تحصيلی دانش آموزان و تكرار 
پايه مخصوصا در مناطق دوزبانه، مشكل در آموزش زبان فارسی و به تبع آن نارسايی در يادگيری دانش آموزان باشد. يكی از وظايف 

اين گروه پژوهشی شناسايی نيازها، ويژگی ها و مسائل تعليم و تربيت مناطق چندزبانه كشور می باشد.

پژوهش در حوزه پيش دبستانی در مناطق دوزبانه

در راستای اهداف عملياتی سند تحول بنيادين مبنی بر توانمندسازي دانش آموزان ساكن در مناطق محروم، روستاها، حاشيه شهرها 
و عشاير كوچ نشين و همچنين مناطق دوزبانه با نيازهاي ويژه از طريق تعميم دوره پيش دبستانی، اين مركز پژوهشی فعاليت های 
پژوهشی مختلفی را در اين زمينه انجام می دهد تا  به حل بخشی از مسائل آموزشی و تربيتی كودكان اين مناطق كمك نمايد. 
همچنين با توجه به اساسنامه دوره پيش دبستانی و مفاد و چارچوب برنامه و فعاليت های آموزشی و پرورشی اين دوره يكی از اصول 
مهم توجه به تفاوت های فردی با توجه به شرايط فرهنگی و بومی كودكان و پرورش مهارت های زبان فارسی است. مطالعه و تحقيق 
در اين زمينه و ايجاد شرايط مناسب برای تحقق عدالت آموزشی و كاهش افت تحصيلی از طريق انجام پژوهش و ارائه كاربست جز 

ماموريت اصلی اين مركز پژوهشی می باشد.  

 طراحی و  پيشنهاد  محتوای مناسب برای دانش آموزان پيش دبستانی مناطق چندزبانه

گذراندن دوره پيش دبستانی می تواند عامل پيش بينی كننده موثری در دوره های بعدی تحصيل باشد. تعداد قابل توجهی از 
كودكان پنج ساله در دوره پيش دبستانی شركت می كنند. با لحاظ كردن انعطاف پذيری برنامه درسی در اين دوره، پيش دبستانی 
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فرصت مناسبی را برای مديران نظام تعليم و تربيت ايجاد می كند تا با مداخله صحيح و علمی بتوانند برنامه های الزم زبان آموزی 
را اجراء و عملياتی نمايند. يكی ديگر از ماموريت های اين مركز رصد تحوالت، طراحی الگو و پيشنهاد محتوای مناسب برای دانش 

آموزان پيش دبستانی مناطق دوزبانه كشور است. 

 آموزش معلمان شاغل در آموزش و پرورش مناطق چند زبانه  

در برخی مناطق، معلمانی كه در دوره ابتدايی تدريس می كنند، با روش های تدريس در مناطق دو يا چند زبانه آشنايی كمتری 
دارند و در برخی موارد آموزش خاصی را در اين زمينه دريافت نمی كنند. تخصصي كردن آموزش در مناطق چند زبانه در سطح 
تربيت معلم و برگزاری دوره های ضمن خدمت روش های تدريس در مناطق دو يا چند زبانه حركتي به سمت افزايش مهارت هاي 
دانشجو معلمان و معلمان در اين حوزه است. قطعاً با درِك درست از چالش های تعليم و تربيت در مناطق چند زبانه، مي توان شيوه 

هاي بهتري جهت تدريس طراحي و عملياتی نمود. انجام پژوهش در اين خصوص نيز يكی از وظايف اين گروه پژوهشی می باشد.

اعضای گروه 

دكتر رضا كالنتری )سرپرست مركز پژوهشی(

دكتر احمد محمودزاده

2-گروه پژوهشی آموزش علوم اجتماعي و مطالعات منطقه اي

هدف 

مهمترين هدف گروه پژوهشی علوم اجتماعی و مطالعات منطقه ای عبارتست از تحقيق وپژوهش در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي 
به صورت اعم و انجام مطالعات در قلمرو جامعه شناسي و مسائل اجتماعي و منطقه ای با تاكيد بر مشكالت دانش آموزان مناطق 

مرزی و روستايی عشايری و مدارس چندپايه به طور اخص.

وظايف 

- انجام پژوهش هاي كاربردی در زمينه های زير:

- پژوهش در حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي
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- بررسي مسايل و مشكالت اجتماعی دانش آموزان

- سنجش اثر بخشي فعاليت ها و برنامه های اجتماعي، سياسي در حوزه آموزش و پرورش

- پژوهش در زمينه دستاوردها و تجربه های آموزشی - پرورشی ساير كشورها

- شناسايی فرصت های آموزشی و پرورشی در كالس های چندپايه و مدارس روستايی و عشايری و مناطق مرزی 

- شناسايی چالش ها و مشكالت كالس های چندپايه و مدارس روستايی و عشايری و مناطق مرزی، شامل مسائل و مشكالت در 
زمينه محتوای آموزشی، روش های آموزش و ارزشيابی، نيروی انسانی، امكانات و تجهيزات آموزشی و پرورشی و جذب كودكان 

بازمانده از تحصيل

- بررسی و شناسايی و رفع  نيازهای تحقيقاتی آموزش و پرورش در حوزه ی مربوطه

- پيشنهاد اولويت های پژوهشی مرتبط 

- كمك به كاربست و اشاعه نتايج پژوهش های مرتبط

- ايجاد ارتباط  فعال  و سازنده  با ساير موسسات  و مجامع  دانشگاهی و علمی و پژوهشی در داخل  و خارج  از كشور جمهوري 
اسالمي ايران در چهارچوب  مقررات  و ضوابط 

- حمايت از پايان نامه های ارشد و دكتری و مقاالت علمی پژوهشی مرتبط

- توسعه اقدام پژوهی در بين معلمان مدارس مناطق مرزی، روستايی و عشايری و كالس های چند پايه

- بهره گيری از آخرين  نتايج  تحقيقات  و پيشرفتهای علمی در كليه مراحل  پژوهشی در جهت  توسعه  اهداف  پژوهشكده 

- برگزاری همايش ها و مجامع  علمی داخل ايران  و بين المللی با مشاركت  و همكاری ديگر موسسات  پژوهشی و آموزشی در 
موضوعات  مرتبط  با وظايف  گروه

- برگزاری نشست های تخصصی متناسب با اهداف گروه
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- گردآوری اسناد و مدارك  علمی براي  مطالعه  و تحقيق  در زمينه  فعاليت های گروه

- تاليف  و ترجمه متون ، آثار و نشريات  علمی و پژوهشی متناسب  با اهداف  گروه

- برگزاری كارگاه های آموزشی متناسب با اهداف گروه

- انجام  خدمات  مشاوره ای در زمينه  برنامه های تحقيقاتی مورد نظر

- همكاری اطالعاتی و تخصصی با ديگر گروه های پژوهشی در پژوهشكده و پژوهشگاه و انجام تحقيقات مشترك و بين گروهی

- شناسايی و جلب همكاری پژوهشگران برای انجام پژوهشهای مربوط به گروه

- نظارت بر اجرای طرح های مصوب پژوهشی

- تهيه گزارش های فصلی و ساالنه

- تشكيل شورای پژوهشی گروه و تشكيل جلسات به طور مرتب
اعضای گروه 

دكتر سعيد عارف نژاد - دكتر يحيی رهروی

در ذيل به چند نمونه از ماموريت های گروه پژوهشی علوم اجتماعي و مطالعات منطقه اي به صورت مبسوط اشاره می شود: 

بررسي مسايل فرهنگی-اجتماعی دانش آموزان مناطق مرزی

با توجه به ويژگی های خاص مناطق مرزی، دانش آموزان اين مناطق ممكن است با مشكالتی مواجه باشند. برخی از اين مشكالت 
نيازمند اقدامات مداخله گرانه هستند. نمونه هايی مثل شكل گيری و فعاليت گروه های اجتماعی در فضای مجازی، رسانه های صوتی 
و تصويری بيگانه قابل دريافت از طريق ماهواره، بحث هويت و.... مسائلی هستند كه آموزش و پرورش مناطق مرزی بيشتر با اين 
موضوعات درگيرند. عدم آشنائی اوليا و مربيان با نيازها و ويژگی های نوجوانان از عوامل بوجود آمدن مشكالت دانش آموزان مخصوصا 

در مناطق مرزی هستند كه نياز به پژوهش و تحقيق دارند.   
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 پژوهش در زمينه مسائل تعليم و تربيت در مناطق روستائی و عشايری

مناطق روستائی و عشايری به دليل برخورداری از ويژگی های خاص فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و جغرافيايی از مناطق شهری 
متمايز بوده و به همين دليل دارای مسائل و نيازهای خاص آموزشی و تربيتی می باشند. لذا يكی از وظايف گروه، شناسايی نيازها، 

ويژگی ها و مسائل تعليم و تربيت در مناطق روستائی و عشايری كشور می باشد.

پژوهش در حوزه مشكالت، روش های آموزش و مديريت كالس های چند پايه

در نظام آموزشی كشور ما و حتی كشورهای پيشرفته وجود كالس های چند پايه واقعيتی اجتناب ناپذير است، شرايط سخت 
محيطی، كمبود جمعيت دانش آموزی ، كمبود نيروی انسانی و فضای آموزشی، مهاجرت طبيعی يا اجباری و وجود مشكالت و 
مسائل متعدد مادی و اقتصادی از عواملی هستند كه امكان تشكيل واحد آموزشی را با كالس های تك پايه محدود می سازند. انجام 
پژوهش های متعدد جهت بررسی فرآيند يادهی يادگيری در كالس های چندپايه و مشكالت روش های موجود تدريس و مديريت 

كالس های چند پايه الزم است.

پژوهش در زمينه كاهش بی سوادی در مناطق روستايی و عشايری

يكی از مهم ترين وظايف آموزش و پرورش در مقطع ابتدايی پوشش تحصيلی تمام كودكان واجب التعليم می باشد. برای دستيابی 
به اين هدف، بعد از تهيه آمار و اطالعات بايد در حوزه نظری و در ميدان عمل، موانع تحصيل كودكان شناسايی و طبقه بندی و برای 
هريك راه حل های متفاوتی انديشيده شود. موانع فرهنگی، اقتصادی، جغرافيايی، سازمانی و فردی از عوامل عدم ورود به مدرسه يا 
ترك تحصيل كودكان است. در ايران خروج كودكان از چرخه تحصيل مخصوصا در مناطق روستايی، عشايری و محروم به آسانی 
صورت می گيرد.. بنابراين انجام پژوهش در زمينه كاهش بی سوادی در مناطق روستايی و عشايری و مناطق محروم الزم و ضروری 

است.



  معرفی پژوهشکده ها ، مراکز پژوهشی و گزارش فعالیت ها و اقدامات آنها/ 186بخش  دوم :  

مهمترين فعاليت های علمی- پژوهشی مركز پژوهشی از فروردين 1395 تا اسفند 1396 

1-طرح های پژوهشي و مطالعات فوری پايان يافته

سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

مقايسه مهارت خواندن دانش آموزان پايه اول ابتدايی در مناطق دو زبانه )تركی 1
دكتر احمد دكتر رضا كالنتریزبان( و يك زبانه )فارسی زبان(

معاونت آموزش ابتدايیرمضانی

موانع و شيوههای جذب كودكان بازمانده از تحصيل در مناطق روستايی و عشايری 2
سعيد عارف نژاد)طرح آميخته(

دكتر حيدر 
معاونت آموزش ابتدايیتورانی

طراحی و اعتبار سنجی الگوی مناسب زبان آموزی در دوره پيش دبستانی در 3
معاونت آموزش ابتدايی-دكتر رضا كالنتریمناطق دوزبانه  )طرح مطالعات فوری(

2-طرح های پژوهشي تهيه شده و در دست بررسی

سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

معاونت ابتدايی-دكتر رضا كالنتریطراحی و اعتباريابی الگوی مناسب زبان آموزی در دوره پيش دبستانی در مناطق دوزبانه  1

مركز سنجش-دكتر رحيم بدریبررسي راهكارهاي نوين جهت ارتقاء شيوه هاي ارزشيابي تكويني دانش آموزان2

معاونت آموزش متوسطه-سعيد عارف نژادارزشيابی جامع گروههای آموزشی دوره متوسطه3

معاونت آموزش متوسطه-احمد محمودزادهارزشيابي كارايي بيروني رشته هاي زمينه ي صنعت در شاخه فنی و حرفه ای4
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3- مقاالت علمي- پژوهشي، علمي- مروري و علمي- ترويجي،  JCR, ISC ،ISI   چاپ شده

نويسنده عنوانرديف
سال چاپ  و شماره عنوان نشريه)نويسندگان(

چاپ
درجه علمي 

ناشرنشريه

1

Lexical complexity develop	   
 ment from dynamic systems
 theory perspective: Lexical
density, diversity, and sophis	

 .tication

دكتر رضا 
كالنتری-دكتر 

جواد غالمی

 International
Journal of Instruc	

 tion
2017	Volume 10 )4(Scopus	

2
Syntactic and lexical complexi	

 ties analyzersدكتر رضا كالنتری

 Proceedings of
 2nd National
 Conference on
 English Language
 Studies: Applied
Linguistics Per	
.spectives on EFL

29	30 April 
2018	Tabrizمجموعه مقاالت

دانشگاه 
شهيد مدنی 

آذربايجان

3

 Syntactic/Lexical Complexities
 in Second Language Writing
through the Lenses of Dynam	
ic System Theory

دكتر رضا كالنتری
Language Assess	
ment QuarterlyUnder RevisionISI	

مهارت خواندن دانش آموزان پايه اول 4
	ISCدر ليست انتشارزبان پژوهیدكتر رضا كالنتریابتدايی در مناطق دو زبانه و يك زبانه

موانع و شيوههای جذب كودكان بازمانده 5
از تحصيل در مناطق روستايی و عشايری

دكتر حيدر تورانی

سعيد عارف نژاد
سال 33- شماره 4- فصلنامه تعليم و تربيت

پژوهشگاه علمی پژوهشیزمستان 1396
مطالعات

هويت حرفه ای دانشجومعلمان استان 6
آذربايجان شرقی

دكتر يوسف اديب

دكتر اسكندر 
فتحی آذر

سعيد عارف نژاد

فصلنامه پژوهش در 
تربيت معلم

سال اول- شماره 1- بهار 
دانشگاه علمی پژوهشی1396

فرهنگيان
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4-مقاالت ارائه شده و پذيرفته شده در همايش هاي ملي و بين المللي

نويسنده عنوانرديف
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانس)نويسندگان(

1
CERTAIN SUBCLASSES OF BI	UNI	

 VALENT FUNCTIONS ASSOCIATED
WITH THE MULTIPLIER OPERATOR

يحيی رهروی – سميرا 
رهروی

بيست و دومين سمينار 
رياضی كاربردی و 

كاربردهای آن
6-7 بهمن 95دانشگاه سراسری بناب

2

The new explicit four	step Obrech	
koff method with vanished phase	

 lag and some of its derivatives
 for the numerical solution of the
Schrödinger equation

يحيی رهروی –شكری  
نوروزی

ششمين سمينار آناليز 
30-31تير ماه 95دانشگاه سراسری مراغهعددی و كاربردهای آن

3
The complex mechanism of Sec	
ond Language Writingكنفرانس بين المللی آسيا دكتر رضا كالنتری

تفل
Asia TEFL, Indo	

nesia2017

4
 Macro	and Micro	Evaluations of
 English Textbooks Use in Iranian
Junior High School: Prospect 2

اولين كنفرانس بين المللی دكتر رضا كالنتری
2017دانشگاه علم و فن-اروميهآموزش زبان

رابطه بين استفاده اساتيد دانشگاه فرهنگيان از 5
سعيد عارف نژادفناوری اطالعات در آموزش با مديريت دانش

اولين همايش ملی فرصتها و 
پيشرفتهای فناوری اطالعات 

و ارتباطات

دانشگاه فرهنگيان- 
وزارت ارتباطات و فناوری 

اطالعات
1396/8/8

5-كتاب های چاپ شده) يا در دست چاپ(
سال نشرناشرنويسنده/مترجمعنوان كتابرديف

1" Sociolinguistics " مترجم : دكتر رضا – Bernard Splosky : تاليف
	آماده چاپكالنتری

مديريت اثر بخش رفتار در  كالس های 2
دوره ابتدايی

مولفين: فيونا شلتون-سيمون براون هيل

ترجمه: سعيد عارف نژاد- دكتر جليل باباپور
انتشارات آموزشی مك گراو 

هيل)انگلستان(
)دستور جلسه شورای 

نشر پژوهشگاه ميباشد(
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6- برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، همايش، كارگاه آموزشي، سخنراني ، ارائه يافته های پژوهشی  و كاربست 
يافته هاي پژوهشي

رديف
ارائه دهندهاجرا كنندهعنوان

نوع 
فعاليت)نشست 
يا كارگاه يا ارائه 

يافته و...(

تاريخ برگزاریمحل برگزاری

روش های تدريس و زبان 1
آموزی فارسی در مناطق دوزبانه

دانشگاه فرهنگيان استان 
پرديس فاطمه كارگاهدكتر رضا كالنتریآذربايجان شرقی

1396/9/26الزهرا)س( در تبريز

تربيت معلم از منظر تئوری 2
فرهنگی- اجتماعی

آموزش و پرورش ناحيه 1 
اداره آموزش و پرورش كارگاهدكتر رضا كالنتریتبريز

1396/9/7ناحيه 1 تبريز

چالش های آينده در تربيت 3
معلم

آموزش و پرورش ناحيه 5 
اداره آموزش و پرورش كارگاهدكتر رضا كالنتریتبريز

1396/9/2ناحيه 5 تبريز

4
 Measuring Second
 Language Writing
complexity

دانشگاه شهيد مدنی 
دانشگاه شهيد مدنی كارگاهدكتر رضا كالنتریآذربايجان

1396/2/9آذربايجان

5
چند زبانگی  در آموزش و 

پرورش و  بررسی روش های 
مناسب تعليم و تربيت دوزبانه

1395/12/15سازمان پژوهشنشست تخصصیدكتر رضا كالنتریسازمان پژوهش

6
سنجش مهارت خواندن در دوره 
ابتدايی  از منظر تئوری سيستم 

های پويا
1395/12/26مركز تبريزكارگاهدكتر رضا كالنتریمركز پژوهشی تبريز

7

ارائه يافته های طرح پژوهشی 
مقايسه مهارت خواندن دانش 

آموزان اول ابتدايی مناطق 
دوزبانه و تك زبانه

1395/12/23مركز تبريزارائه يافته هادكتر رضا كالنتریمركز پژوهشی تبريز

آسيب شناسی نيازسنجی و 8
كاربست يافته های پژوهشی

پژوهشگاه مطالعات- مركز 
پژوهشی تبريز - اداره 

آموزش و پرورش استان 
آذربايجان شرقی

نشست تخصصیدكتر رضا كالنتری
اداره آموزش و پرورش 

استثنايی استان 
آذربايجان شرقی

96/02/18
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رديف
ارائه دهندهاجرا كنندهعنوان

نوع 
فعاليت)نشست 
يا كارگاه يا ارائه 

يافته و...(

تاريخ برگزاریمحل برگزاری

9
موانع و شيوههای جذب 

كودكان بازمانده از تحصيل در 
مناطق روستايی و عشايری

پژوهشكده تعليم و تربيت 
تبريز و اداره كل آموزش و 

پرورش استان

سعيد

عارف نژاد
ارائه يافته ها

ادراره پژوهش معاونت 
پژوهش و برنامه ريزی 

اداره كل آموزش و 
پرورش

1395/11/10

10
آسيب شناسی نيازسنجی و 
انجام پژوهش در آموزش و 

پرورش

مديريت امور پژوهشی 
پژوهشگاه مطالعات- 

پژوهشكده تعليم و تربيت 
تبريز- اداره كل آموزش و 

پرورش استان

سعيد

عارف نژاد
نشست علمی

مركز آموزشی و رفاهی 
اداره كل آموزش و 

پرورش استان
1396/2/18

11
ديدگاه معلمان نسبت به 

پژوهش و نقش آن در زندگی 
حرفه ای آنان

پژوهشكده تعليم و تربيت 
تبريز- اداره كل آموزش و 
پرورش- ناحيه يك تبريز

سعيد

عارف نژاد
اداره آموزش و پرورش كارگاه و سخنرانی

1396/9/7ناحيه 1 تبريز

چرا معلمان پژوهش نمی كنند؟12
پژوهشكده تعليم و تربيت 
تبريز- اداره كل آموزش و 
پرورش- ناحيه پنج تبريز

سعيد

عارف نژاد
اداره آموزش و پرورش كارگاه و سخنرانی

1396/9/2ناحيه 5 تبريز

آسيب شناسی نياز و انجام 13
پژوهش در آموزش و پرورش

مديريت امور پژوهشی 
پژوهشگاه مطالعات- 

پژوهشكده تعليم و تربيت 
تبريز- اداره كل آموزش و 

پرورش استان

عليرضا

رنجبری
نشست علمی

مركز آموزشی و رفاهی 
اداره كل آموزش و 

پرورش استان
1396/2/18
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7- تهيه گزارش كارشناسی ، گزارش تحليلی –جهت تبيين موضوعات پژوهشی

تاريخ سفارش دهندهتهيه كنندهعنوان گزارشرديف
تهيه

گزارش اولين نشست های تخصصی آسيب شناسی نياز سنجی و 1
خرداد 96پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورشمركز پژوهشی تبريزكاربست يافته های پژوهشی

8-توليد، آماده سازی و چاپ نشريات علمی – پژوهشی

تعداد شماره های توليد شده در دو سال مورد بررسیواحد توليد كنندهعنوان نشريهرديف

1
پژوهشگاه مطالعاتپويش

16 مقاله برای چاپ در دو شماره نشريه پويش

برای سال 93 و 94 به پژوهشگاه ارسال شده و در دست بررسی است

9- عضويت  اعضای هيات علمی و كار شناسان مركز پژوهشی در شوراها-كميسيون ها و كميته های وزارت متبوع و 
ساير مراكز

زمان برگزاریهمكار شركت كننده محل برگزاریعنوان شورا،كميسيون و كميتهرديف

به صورت مستمرهمكاران مركز تبريزمركز پژوهشی تبريزشورای پژوهشی مركز پژوهشی تبريز1

به صورت مستمرهمكاران مركز تبريزمركز پژوهشی تبريزشورای گروه های پژوهشی مركز پژوهشی تبريز2

مهرماه 96دكتر رضا كالنتریانجمنانجمن زبان استان3

به صورت مستمردكتر رضا كالنتریپژوهشگاه مطالعاتعضو كارگروه اجرای زيرنظام پژوهش و ارزشيابی4

اسفند 96سعيد عارف نژادپرديس حضرت فاطمه زهراشورای پژوهشی دانشگاه فرهنگيان5

اسفند 96يحيی رهروی	انجمن رياضی ايران6
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10-تهيه پيش نويس آيين نامه ها و دستورالعمل ها
تهيه كنندهسفارش دهندهعنوان فعاليترديف

سعيد عارف نژادمركز پژوهشی تبريزتدوين پيش نويس تفاهم نامه همكاری با دانشگاه تبريز و دانشگاه آزاد اسالمی تبريز1

11-برجستگی ها و دستاوردهای مهم همكاران مركز پژوهشی

تاريختاييد كنندههمكار ذی نفععنوان دستاورد و برجستگیرديف

تقدير به عنوان پژوهشگر فعال توسط اداره كل آموزش و پرورش استان در سال 1
آذر 1395اداره كل استان آذربايجان شرقیدكتر رضا كالنتری1395

تقدير به عنوان پژوهشگر فعال توسط اداره كل آموزش و پرورش استان در سال 2
آذر 1395اداره كل استان آذربايجان شرقیسعيد عارف نژاد1395

12-ساير فعاليت های مهم و اساسی

تاريخسفارش دهندهمجریعنوان فعاليترديف

برگزاری كارگاههای نيم روزه برای مديران  پژوهشی نواحی پنج 1
ارديبهشت 96اداره كل آموزش و پرورش استانمركز پژوهشی تبريزگانه تبريز

برگزاری همايش  آسيب شناسی پژوهشی  ارزشيابی توصيفی 2
برای مديران مدارس ابتدايی تبريز

مركز پژوهشی تبريزبا همكاری 
ارديبهشت 96اداره كل آموزش و پرورش استانپژوهشكده های پژوهشگاه

برگزاری نشست تخصصی با موضوع پژوهش در حوزه آموزش و 3
پرورش استثنايی برای مديران معلمان و كارشناسان استثنايی

مركز پژوهشی تبريزبا همكاری 
ارديبهشت 96اداره كل آموزش و پرورش استانپژوهشكده های پژوهشگاه

4
برگزاری نشست تخصصی با پژوهشگران و شورای تحقيقات استان 
آذربايجان شرقی و نواحی  پنجگانه تبريز با موضوع آسيب شناسی  

نيازسنجی ، اجرا و كاربست پژوهش در آموزش و پرورش

مركز پژوهشی تبريزبا همكاری 
ارديبهشت 96اداره كل آموزش و پرورش استانپژوهشكده های پژوهشگاه



  197 /گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش

PIRLS و پرلز TIMSS 6- مركز ملي مطالعات تيمز

1- معرفی مركز:

نظام هاي آموزشي براي "تببين" ،"كنترل" و "پيش بيني" نظام مند وضعيت خود از "درون دادها"، "فرآيندها" و "برون دادها "، 
نيازمند ابزارهاي علمي و استاندارد و قابل اتكا و عرضه در سطح ملي و منطقه اي و جهاني مي باشند تا بتوانند ميزان صحِت "مقصد 

" و "جهت" و" سرعت" حركت خود را بيازمايند وسپس داوري و اصالح كنند.

كشور جمهوري اسالمي ايران به منظور ارزيابي و بهبود نظام آموزشي خود در مقياس جهاني و با توجه به اهداف انجمن بين المللي 
ارزشيابي پيشرفت تحصيليIEA 1 از سال 1370 برابر با 1991 ميالدي رسماً همكاري خود را با  اين انجمن آغاز نمود و تاكنون در 
هشت  مطالعة تيمزTIMSS2  )مطالعه بين المللي روند پيشرفت رياضيات و علوم( در فاصله سال هاي 2003،1999،1995، 2007 
، 2011، 2019 و نيز تيمز پيشرفته 2008 و تيمز مقدماتي  2019  و  در چهار مطالعه پرلز PIRLS3 )مطالعه بين المللي پيشرفت 
سواد خواندن( در فاصله سال هاي 2001 ،2006، 2011و 2016  شركت نموده است و هم اكنون در حال اجراي مرحله اصلي تيمز 

2019 و مرحله مقدماتي پرلز  2021 مي باشد.

اين مطالعات به استناد مصوبة مورخ 81/3/15 مجلس شوراي اسالمي و در راستاي تحقق بند)د( مادة 52 قانون برنامة توسعه و 
با عنايت به مفاد مادة واحدة شوراي عالي آموزش و پرورش مصوب 3/4/ 88 و بند 19-4 سند تحول بنيادين تالش نموده است 
تا با توجه به سند چشم انداز 20 ساله )1404( مبني بر قرار گرفتن كشور جمهوري اسالمي ايران به عنوان قدرت اول منطقه در 

عرصه هاي مختلف، جايگاه خود را در رقابت هاي علمي و آموزشي با استانداردهاي معتبر جهاني ارتقا بخشد.

گفتني است كه قبل از انقالب شكوهمند اسالمی، نيز ايران در چهار مطالعه بين المللي IEA  به شرح زير شركت داشته است:

1968-1972 )First International Science Study( اولين مطالعه بين المللي علوم

1968-1972 )The Study of Reading Comprehension(مطالعه درك مطلب 

1968-1973 )The Study of Civic Education( مطالعه تربيت اجتماعي 

1968 -1973 )The Study of Literature Education( مطالعه آموزش ادبيات 

1- The International Association for the Evaluation of Educational Achievement
2 - Trends in International Mathematics and Science Study
3 - Progress in International Reading Literacy Study
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نتايج مطالعات تيمز و پرلز حداقل داراي سه كاركرد و امكان ويژه به شرح  زير است:

 - امكان "تبيين" وضعيت موجود آموزشي كشور در يك نگاه طولي، روندي و نظام مند و مقايسه آن با كشورهاي منطقه و ساير 
كشورهاي شركت كننده در اين مطالعه ]مصداق بارز اين امر، نتايج و يافته هاي ملي، منطقه اي و بين المللي در مورد جايگاه، 
وضعيت، و عملكرد نظام آموزشي كشور در سه درس اصلي و بنيادي )رياضيات و علوم و سواد خواندن( و در سه پايه تحصيلي 
حساس و تعيين كننده  >چهارم ، هشتم و دوازدهم می باشد. اين تبيين علمي بر اساس سه مولفه مهم برنامه ريزي درسي در 
نظام آموزشي، كشور 1- آن چه در برنامه ها از جانب سياستگذاران و مسوالن "قصد" شده است 2- آنچه در ميدان عمل از جانب 
مديران و معلمان اجرا شده است  آن چه در بازده نهايي از جانب دانش آموزان "كسب " شده است، قابل مشاهده و مقايسه مي باشد[.

 - امكان "كنترل وضعيت موجود و ممكن - ميزان پيشرفت و پايش نقاط ضعف و قوت برنامه ها و اقدامات انجام شده- ) مصداق 
بارز آن، باز بيني برآيندهاي آموزشي از طريق تحليل ثانوي داده هاي ملي در سطح بافت آموزشي كشور با توجه به عوامل موثر 
در روند عملكرد آموزشي در ابعاد مختلف برنامه درسي، معلمان، خانواده، دانش آموزان، منابع و تجهيزات آموزشي و رابطه آن با 

ميزان پيشرفت تحصيلي دانش آموزان می باشد(. 

- امكان "پيش بيني" وضع مطلوب آموزشي )كدام عامل يا عوامل، به چه ميزاني، با چه شرايطي، در چه زمان و مكاني، و با چه 
سطح اثربخشي مي توانند در روند بهبود و ارتقاي كيفيت آموزشي به طور معني دار و روش مند و هدف مند مداخله كند.] مصداق 
بارز اين امر نتايج بدست آمده از 40  طرح پژوهشي و به ويژه نتايج پژوهشي پروژه جهاني آقاي مك دونالد از روند عملكرد نظام 
آموزشي ايران در تيمز و پرلز در سفر اخيرشان به تهران و ارائه جزئيات نتايج اين طرح است كه مي تواند راهگشاي برخي از 
مشكالت موجود آموزشي و پيش بيني كننده جهت و سرعت روند عملكرد نظام آموزشی ايران در آينده باشد. در گزارش مك 
دونالد، ضمن اشاره و اذعان به روند پيشرفت هاي نسبي ايران در سال هاي اخير )به ويژه در درس علوم ، خواندن و رياضيات پايه 
چهارم و كاهش نابرابري هاي جنسي و طبقاتي در نظام آموزشي( راهكارهاي مشخص علمي براي سرعت بخشي كمي و كيفي 
به روند عملكرد آموزشي به تفكيك عوامل مختلف ) معلم، مدرسه، برنامه درسي، زمان تدريس، روش ها، منابع، و خانواده( و با 

استفاده از مدل هاي آماري پيشرفته و چند سطحي و .. ارائه شده است[.

با توجه به هدف اصلي انجام مطالعات تيمز و پرلز كه نظارت و بهبود وضعيت آموزشي كشورهاي شركت كننده در طول دوره هاي 
مختلف است، كشور جمهوري اسالمي ايران در طي 18سال گذشته، تالش كرده است تا با بررسي نتايج ملي و بين المللي و تحليل 
ثانوي داده هاي به دست آمده از عملكرد دانش آموزان ايران در سطوح مختلف، به شناسايي نقاط ضعف و قوت، ويژگي مدارس موفق 

و ناموفق، تعيين سهم عوامل موثر در روند پيشرفت يا پسرفت عملكرد تحصيلي دانش آموزان اقدام نمايد.
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 TIMSS اهداف مطالعه بين المللی روند علوم و رياضی

- بررسی روند عملكرد دانش آموزان پايه های چهارم ابتدايی و دوم راهنمايی)هشتم( در دروس رياضی و علوم

- بررسی تفاوت در عملكرد دانش آموزان هر يك از كشورهای عضو مطالعه تيمز در مقايسه با عملكرد جهانی با توجه به تفاوت 
سيستم های آموزشی

- بررسی روند درون دادها و برون دادهای آموزش رياضی و علوم، هر چهار سال يك بار در فاصله سال های 1995، 1999، 2003، 
2007

- بررسی روند پيشرفت آموزش علوم و رياضی در دوره ی پيش دانشگاهی )تيمز پيشرفته 2008( در فاصله 12 سال )از سال 
95 تا 2008(

- آشنايی با نقاط ضعف و قوت نظام های آموزشی كشورهای شركت كننده جهت ارتقای كيفيت عملكرد تحصيلی دانش آموزان

PIRLS اهداف مطالعه بين المللی پيشرفت سواد خواندن پرلز

- بررسی عملكرد دانش آموزان پايه چهارم ابتدايی در زمينه ميزان توانايی خواندن در مقياس جهانی

- بررسی عوامل زمينه ساز و موثر در چگونگی كسب مهارت خواندن در مقايسه با ساير كشورهای عضو

- بررسی روند پيشرفت خواندن در فاصله سال های 2001 و 2006

- آشكار شدن تفاوت عملكردهای نظام آموزشی كشورها و ارائه راه كارهای علمی و عملی در بهبود عملكرد تحصيلی دانش آموزان

شرح وظايف مركز ملي مطالعات تيمز و پرلز

و همدسته اي به شيوه هاي طولي  تحصيلي  پيشرفت  در حوزه   )Large scale( مقياس  پژوهش هاي كالن  انجام   -1 
پژوهشي در حوزه مطالعات تطبيقي  از دستاوردهاي  بهره وري مناسب  براي  نوين  به شيوه هاي  براي دستيابي   2- تالش 
 3- ايجاد و راه اندازي  دوره هاي آموزش  هاي تخصصي  براي تربيت نيروي انساني متخصص در پژوهش هاي كالن مقياس 
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4-برقراري ارتباط هاي الزم با سازمانها ونهادهاي منطقه اي و بين المللي در چارچوب اهداف و فعاليت مركز با اولويت انجمن بين 
المللي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي و مراكز علمي و پژوهشي وابسته به آن

5-برنامه ريزي و اجراي طرح هاي مشترك علمي و پژوهشي با ديگر مؤسسات و نهادهاي داخلي وخارجي

 6-برگزاري سمينارها، كنگره ها و گردهمايي هاي علمي و تخصصي در سطوح ملي و بين المللي در حوزه ارزشيابي هاي آموزشي و تربيتي
7-انتشار كتب، مجالت و نشريات و تهيه نرم افزارهاي رايانه اي ، نوارهاي ويدئويي، فيلمهاي تلويزوني و ديگر فرآورده هاي علمي، 

پژوهشي و آموزشي

8- انجام تحقيقات توسعه اي )R&D(، بنيادي و كاربردي به طور مشترك با بخش هاي پژوهشي و آموزشي

9- ارتباط مستقيم و همكاري نزديك با مراكز اطالع رساني ملي و بين المللي از جمله كتابخانه منطقه اي علوم وفن آوري وايجاد 
بانك اطالعاتي و ارايه خدمات

10- ايجاد زمينه هاي الزم براي جلب همكاري پژوهشگران داخلي و خارجي براي تشريك مشاعي- عقد قرار دادهاي علمي - 
پژوهشي با كشورهاي ديگر و تبادل پژوهشگر

11- تهيه برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت براي كاربست نتايج بدست آمده از مطالعات ملي، منطقه اي و بين 
المللي 

12-شركت در اجالس هاي بين المللي تيمز و پرلز و پيزا و ايجاد فرصت هاي مطالعاتي براي پژوهشگران 

13-شناسايي مهم ترين عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و اولويت بندي كاربست آنها در ارتقاي عملكرد تحصيلي 
به تفكيك حوزه هاي مربوطه

14--ارائه راهكارهاي برخاسته از يافته هاي تيمز و پرلز به تفكيك  مدرسه ،خانواده، معلم. برنامه درسي، منابع و روشها 

15-تعيين برنامه زمان بندي شده كاربست نتايج تيمز و پرلز به تفكيك حوزه هاي ستادي وزارت متبوع

16-تدوين نقشه راه براي بهبود كيفيت نظام آموزش در سه درس رياضيات و علوم و سواد خواندن در راستاي سند چشم انداز 
ايران 1404

17-تكميل  بانك اطالعاتي كاربست نتايج از طريق انجام طرح هاي پژوهشي مرتبط با شناسايي عوامل موثر بر پيشرفت تحصيلي 
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دانش آموزان 

18- تدوين طرح جامع بانك سواالت قابل انتشار و روشهاي تحليل پاسخ هاي دانش آموزان براي آموزش ضمن خدمت معلمان 
و ارتقاي سطح نگرش و روش هاي تدريس 

همكاران ستادي

نماينده ايران در مجمع عمومي )IEA(: دكتر فرهاد كريمی )عضو هيات علمی(

هماهنگ كننده ملي تيمز و پرلز )NRC(: دكتر عبدالعظيم كريمي )عضو هيات علمي(

مدير گروه ترجمه، تصحيح و آماده سازي مواد آزمون: شهرناز بخشعلي زاده

مدير فني و داده پردازي: دكتر مسعود كبيري)عضو هيات علمي(

امور اجرايي و هماهنگي: معصومه كاشفي

 سايت هاي قابل دسترسي 
/http: //timssandpirls.bc.edu ,  www.timsspirls.ir

2- شرح فعاليت های علمی - پژوهشی مركز تيمز و پرلز:

1- تهيه و تدوين گزارش يافته های مطالعات بين المللی در قالب كتاب

الف- تهيه و تدوين كتاب يافته های ملی 2015 با نگاهی به روند بيست ساله آموزش علوم و رياضيات ايران در چشم انداز بين 
المللی  و ارسال آن به حضور وزير محترم،معاونين محترم وزير و  رؤسای سازمان های حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش 

جهت استحضار) متن كامل گزارش در سايت پژوهشگاه ، صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است(.

ب- تهيه و تدوين كتاب يافته های ملی پرلز 2016 با تاكيد بر آموزش ويادگيری خواندن در سطح ملی و بين المللی و ارسال آن 
به حضور وزير محترم، معاونين محترم وزير و  رؤسای سازمان های حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش جهت استحضار) متن 
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كامل گزارش در سايت پژوهشگاه ، صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است(.

ج- تهيه و تدوين گزارش يافته های پژوهشی مك دونالد در قالب جزوه و ارسال آن به معاونين محترم و  رؤسای محترم سازمان 
های حوزه ستادی جهت استحضار) متن كامل گزارش در سايت پژوهشگاه ، صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است(.

د- اجرای طرح پژوهشی با عنوان بد فهمی های درس رياضی بر اساس نتايج تيمز و ارائه نتايج آن در نشست پژوهشی سازمان 
پژوهش به منظور اصالح فرايند های تاليف كتاب های درسی و شيوه های تدريس و ارزشيابی )خالصه گزارش اين طرح و بقيه طرح 

های پژوهشی مركز در سايت پژوهشگاه، صفحه مركز تيمز و پرلز درج شده است(.

هـ - طرح پژوهشی با عنوان تعيين سهم عوامل تاثير گذار بر عملكرد دانش آموزان مطالعه بين المللی تيمز و پرلز با 
استفاده از روش تحليل آماری چند سطحی در راستای مصوبه جلسه شورای معاونان وزارت متبوع

و - اجرای چهار طرح پژوهشی در زمينه ارزشيابی برنامه درسی كتاب های رياضی پايه اول، دوم، سوم و ششم ابتدايی و 
ارائه نتايج آن در نشست های پژوهشی سازمان پژوهش و پژوهشگاه 

2- مجموعه اقدامات و گزارش هاي حاصل از اجراي مطالعه بين المللي روند علوم و رياضيات تيمز)TIMSS(، تيمز نومرسي 2015 - اجراي 
مطالعه بين المللي پيشرفت سواد خواندن پرلز) PIRLS ( و پرلز ليترسي 2016 

موضوع رديف
فعاليت

سفارش دهندهمرجع تصويبعنوان فعاليت

اجرای طرح 1
پژوهشي

تعيين سهم عوامل تأثيرگذار بر عملكرد دانش آموزان مطالعه بين المللي تيمز 
مصوبه جلسه شوراي شورای مركزو پرلز با استفاده از روش تحليل آماري چند سطحي

معاونان وزارت متبوع

تهيه طرح 2
پژوهشي

مقايسه روند عملكرد دانش آموزان ايران در مطالعه تيمز با چند كشور منتخب
مركز ملی مطالعات تيمز پژوهشگاه

و پرلز

تهيه طرح 3
پژوهشي

سنجش ملي دروس اساسي در دوره هاي پاياني مقاطع تحصيلي
مركز ملی مطالعات تيمز شورای مركز

و پرلز

تهيه گزارش 4
تحليلی

متغيرهاي مداخله گر در روند پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در تيمز و پرلز 
حوزه رياست پژوهشگاهشورای مركزبه تفكيك دروس علوم و رياضيات و سواد خواندن
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موضوع رديف
فعاليت

سفارش دهندهمرجع تصويبعنوان فعاليت

تهيه گزارش 5
آماري

مقايسه ميزان ساعات اختصاص يافته به درس علوم رياضيات و سواد خواندن 
حوزه رياست پژوهشگاهشورای مركزدر تيمز و پرلز بر اساس جداول گزارش بين المللي تيمز و پرلز

6

تهيه گزارش 
تحليلی و 
كارشناسی 

آماري

مهمترين يافته هاي ملي و بين المللي تيمز 2015 و تاكيد بر محورهاي اصلي 
پيشرفت و يا پسرفت عملكرد دانش آموزان ايران در دروس علوم، رياضيات و 

سواد خواندن
شورای مركز

پژوهشگاه- برای ارائه به 
شوراي معاونين وزارت 

متبوع

بومی سازی پرسشنامه های معلم و دانش آموز و والدين و مدرسه تيمز و پرلز تهيه طرح7
پژوهشگاهشورای مركزبرای سنجش تغييرات ساختاری و محتوايی نظام آموزشی.

دانشنامه تيمز 2015 و پرلز 2016 بر اساس آخرين متن ارسالي از مركز بين ترجمه8
IEAشورای مركزالمللي مطالعه.

شورای مركزمتمم طرح جامع كاربست نتايج تيمز و پرلزتهيه طرح9
پژوهشگاه- برای ارائه به 
شوراي عتف و شوراي 

عالي
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موضوع رديف
فعاليت

سفارش دهندهمرجع تصويبعنوان فعاليت

گزارش 10
پژوهشی

استخراج راهكارهاي برخاسته از گزارش پژوهشي مك دونالد به همراه سياست 
هاي اجرايي به ترتيب اولويت:

روند،  نظر  از  پرلز  و  تيمز  ايران در مطالعات  بهبود عملكرد  بررسی تطبيقی علل  الف: 
موضوع، حيطه ها، شرايط و بافت آموزشی با توجه به نتايج گزارش پژوهشی مك دونالد 

و نيازهای مطرح شده در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش

شورای مركز
پژوهشگاه- برای ارائه به 
شوراي معاونان وزارت 

متبوع

ب:بررسی روند عملكرد دانش آموزان ايران در سه درس علوم و رياضيات و سواد خواندن 
ATest – Curriculum Matching Anal	  بر اساس مقايسه جداول برنامه درسی

در  ايران  عملكرد  متوسط  المللی  بين  گزارش  ای  نمايه  گزارش  براساس   ysis TCM
ادوار مختلف.

پژوهشگاهشورای مركز

ج: در اين بخش مشخص می شود كه نظام آموزشی ايران در دو درس اصلی )رياضيات 
و علوم( در سه مرحله )برنامه های قصد شده، Intended Curriculum برنامه های 
اجرا شده Implemented Curriculum و كسب شده Attained( در چه وضعيتی 
است و چگونه می توان فاصله بين برنامه قصد شده و كسب شده را به عنوان شكاف 

آموزشی كاهش داد.

پژوهشگاهشورای مركز

Sec	  د:: بررسی مروری و تحليلی مطالعات انجام شده داخلی براساس تحليل ثانوی
انجام شده  از 30 پژوهش  پرلز درقالب بيش  و  تيمز  داده های   ondary Analysis
طرح ها و پايان نامه ها و استخراج سياست ها ، راهبردها و روشها برای مديران و برنامه 

ريزان و كارشناسان آموزشی
پژوهشگاهشورای مركز

و  تيمز  المللی  بين  دوساالنه  های  كنفرانس  در  شده  ارائه  مقاالت  تحليل  و  ه:بررسی 
پرلز )international research conference IRC( با محوريت استخراج نكات 

كاربردی ) بويژه كشورهای منطقه و اسالمی(
پژوهشگاهشورای مركز

3-استخراج نكات كليدی از يافته هاي پژوهشي گزارش مك دونالد
عنوان فعاليتموضوع فعاليترديف

تغيير در عملكرد دانش آموزان ايران در علوم و رياضی پايه هشتم از 2003 تا 2011تهيه گزارش1

ارائه راهكارهای پيشنهادی برخاسته از يافته هاي تيمز و پرلز به حوزه هاي مربوطهتهيه گزارش2

ارائه گزارش پژوهشي از نتايج تيمز و پرلز ايران در كنفرانس هاي بين المللي IRCتهيه گزارش3
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4-طرح های پژوهشي مصوب و  در دست اجرا

سفارش دهندهناظرمجريعنوان پژوهشرديف

تعيين ميزان تغييرات در شايستگی های اساسی علوم پايه چهارم از سال 2011 تا 2015 1
سازمان پژوهشدكتر حذرخانیدكترمسعود كبيریبر اساس مطالعه تيمز

2
بررسي تاثير تغييرات برنامه درسي رياضي دوره ابتدايي بر تغيير الگوي بروز بدفهمي هاي 

رياضي دانش آموزان پايه چهارم ابتدايي بر مبناي نتايج  عملكرد دانش آموزان در تيمز 
2015

سازمان پژوهشدكتر زهرا گوياشهرناز بخشعلي زاده

5-مقاالت علمي- پژوهشي، علمي- مروري و علمي- ترويجي،  JCR, ISC ،ISI   چاپ شده 

نويسنده عنوان رديف
سال چاپ  و شماره عنوان نشريه)نويسندگان(

چاپ
درجه 
علمي 
نشريه

ناشر

يادگيري 1 برابر  يادگيري »پديدار شونده« در 
فصلنامه پژوهش در دكترعبدالعظيم كريمی»بازتوليد شده« با رويكرد نشانه شناسی نوين

علمی زمستان 95مسائل تعليم و تربيت
پژوهشی

انجمن ايران 
تعليم و تربيت

رابطه دل بستگی به مادر و عملكرد تحصيلي: 2
دكترعبدالعظيم كريمینقش واسطه ای انگيزش تحصيلي

فصلنامه علمي 
پژوهشي خانواده و 

پژوهش

كد 
jiera-1708-1023

مورخ 96/5/28

علمی 
پژوهشی

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

3

پذيرش مقاله با عنوان ) روند تغييرات و تأثير 
عوامل نگرش، عالقه و خود پنداره علوم دانش 
آموزان پايه هشتم بر عملكرد علوم بر مبناي 

مطالعات تيمز(

فصلنامه پژوهش در دكترعبدالعظيم كريمی
علمی 1396نظام های آموزشی

پژوهشی

انجمن 
پژوهش های 
آموزشي ايران

4
Diagnosing Competency Mas-
 tery in Science: An Application
of GDM to TIMSS 2011 Data

 Kabiri, M.;
 Ghazi-Tabatabaei,
 M.; Bazargan, A.;
 Shokoohi-Yekta,
 M.; and Kharrazi,

.K

Applied Mea-
 surement in

Education
2017. 30)1(ISIT&F
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نويسنده عنوان رديف
سال چاپ  و شماره عنوان نشريه)نويسندگان(

چاپ
درجه 
علمي 
نشريه

ناشر

5
شناسايی بدفهمی های رايج دانش آموزان پاية 

چهارم ابتدايی در حوزة محتوايی هندسه 
و اندازه گيری و مقايسة عملكرد آن ها با 
ميانگين عملكرد در سطح بين المللی  

شهرناز بخشعلي زاده – 
ناصر بروجرديان

فصلنامه نوآوري هاي 
علمي 96 شماره 64آموزشي

سازمان پژوهشپژوهشي

6-مقاالت ارائه شده و پذيرفته شده در همايش هاي علمی، ملي و بين المللي 
تاريخ برگزارينهاد برگزاركنندهنام كنفرانسنويسنده )نويسندگان(عنوانرديف

1 Variables affecting of developing
 higher	order thinking competences
in science

دكتر مسعود كبيري و 
دكتر عبدالعظيم كريمي

 7th IEA International
Research ConferenceIEA24th June

2
Exploration of Measurement Char	
acteristics of Family Wealth Indica	
)tors over Time )2001 – 2015

دكترمسعود كبيري
 7th IEA International
Research ConferenceIEA24th June

7- كتاب ها )تأليف/ ترجمه( 

سال ناشرنويسنده/مترجمعنوان كتابرديف
نشر 

1395نشر قبساتدكتر عبدالعظيم كريميناباب و ناياب1

1395منادي تربيت دكتر عبدالعظيم كريميتربيت در آينه تاويل خويش2

1395 قديانيدكتر عبدالعظيم كريميآموزش عليه آموزش3

1396نشر تالوتدكتر عبدالعظيم كريميراهبردها و روش هاي سلبي در آموزش4

1396انتشارات مدرسهدكتر عبدالعظيم كريميبازی و فراغت5

يافته های ملی تيمز 2015: روند 20 ساله آموزش 6
علوم و رياضيات ايران در چشم انداز بين المللی

دكتر مسعودكبيری، دكتر عبدالعظيم كريمی، 
1395انتشارات مدرسهشهرنازبخشعلی زاده، 
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سال ناشرنويسنده/مترجمعنوان كتابرديف
نشر 

دكترمسعود كبيری، دكتر عبدالعظيم كريمی، شهرناز يافته های ملی پرلز72016
1395انتشارات مدرسهبخشعلی زاده

1396انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلی زاده، معصومه كاشفینمونه سواالت تيمز 2015)علوم و رياضی چهارم(8

1396انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلی زاده، معصومه كاشفینمونه سواالت تيمز 2015)علوم هشتم(9

1396انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلی زاده، معصومه كاشفینمونه سواالت تيمز 2015)رياضی هشتم(10

دفتر چاپ كتاب هاي شهرناز بخشعلي زاده، بروجرديان، پناهنده، دهقاني، فانيكتاب رياضي 1 فني و حرفه اي )نسخة هنرجو(11
1395درسي

دفتر چاپ كتاب هاي شهرناز بخشعلي زاده، بروجرديان، پناهنده، دهقاني، فانيكتاب رياضي 1 فني و حرفه اي )نسخة هنرآموز(12
1395درسي

1395انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلي زاده، بروجرديان، پناهنده، دهقاني، فانيكتاب كار رياضي 1 دهم فني و حرفه اي13

اصغري، بخشعلي زاده، بروجرديان، دهقاني، ميرمعيني، كتاب رياضي 2 فني و حرفه اي )نسخة هنرجو(14
يافتيان

دفتر چاپ كتاب هاي 
1396درسي

اصغري، بخشعلي زاده، بروجرديان، دهقاني، ميرمعيني، كتاب رياضي 2 فني و حرفه اي )نسخة هنرآموز(15
يافتيان

دفتر چاپ كتاب هاي 
1396درسي

1396انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلي زاده - معصومه كاشفيسؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 – رياضي پاية هشتم16

1396انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلي زاده - معصومه كاشفيسؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 – علوم پاية هشتم17

1396انتشارات مدرسهشهرناز بخشعلي زاده - معصومه كاشفيسؤاالت قابل انتشار تيمز 2015 – پاية چهارم ابتدايي18
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8-برگزاري نشست هاي علمي- تخصصي، همايش، كارگاه آموزشي، سخنراني ، ارائه يافته های پژوهشی  و كاربست يافته هاي 
پژوهشي 

نوع فعاليت)نشست اجرا كنندهموضوعرديف
يا كارگاه يا ارائه 

يافته و...(

تاريخ برگزاریمحل برگزاری

95/9/23دارالفنونارائه يافتهدكترعبدالعظيم كريميارائه يافته هاي تيمز و تيمز نومرسي1

تدريس در طرح ضيافت انديشه اساتيد با عنوان 2
مرداد 1396اصفهان، شيراز، ...كارگاهدكتر عبدالعظيم كريمي"سبك زندگي و مهارتها"

تكنيك های تحليل داده های مطالعات 3
پژوهشگاه مطالعات آموزش كارگاهدكترمسعود كبيریبين المللی تيمز و پرلز

1394و پرورش

4SPSS مديريت استان تهران دانشگاه كارگاهدكترمسعود كبيریآشنايی با نرم افزار
1395فرهنگيان

پژوهشگاه مطالعات آموزش كارگاهدكترمسعود كبيریمدل سازی معادالت ساختاری5
1395و پرورش

موسسه روانشناسی دكتر كارگاهدكترمسعود كبيریتحليل عاملی اكتشافی6
1396كاردان، دانشگاه تهران
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9-عضويت  اعضای هيات علمی و كار شناسان مركز پژوهشی در شوراها-كميسيون ها و كميته های وزارت متبوع و ساير مراكز

همكار شركت محل برگزاریعنوان شورا،كميسيون و كميتهرديف
زمان برگزاریكننده 

دفتر تاليف فني و حرفه اي – سازمان پژوهش و برنامه ريزي كميسيون برنامه ريزي رياضي فني و حرفه اي1
از 1394 تا كنونشهرناز بخشعلي زادهآموزشي

دي ماه 1396شهرناز بخشعلي زادهدفتر كمك آموزشيكميتة داوري جشنوارة كتاب هاي برتر رشد2

ساختمان سپندشوراي پژوهشي تيمز و پرلز3
دكتر عبدالعظيم كريمی، 
شهرناز بخشعلی زاده، 

دكتر مسعود كبيری؛ و ...

10-ساير فعاليت های مهم و اساسی 

تاريخسفارش دهنده مجریعنوان فعاليترديف

95 و 96دفتر كمك آموزشيشهرناز بخشعلي زادهداوري كتاب هاي كمك آموزشي1

2

ارائه پيشنهاد تشكيل كارگروههای تخصصی 
در معاونت های ستادی وزارت متبوع جهت 
راهكارهای  و  ها  سياست  كردن  اجرايی 

برخاسته از نتايج پژوهشی انجام شده

96پژوهشگاهدكتر عبدالعظيم كريمی
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بخش  سوم :   فصلنامه های علمی- پژوهشی /  212

يييي ييييي )ISC( ي يي ييي 1384 يي يييييي ييييييي يييي يييي )SID( ي يييييي يييييييي magiran  ييييي يي ييي ي ييييي 
يييي ييييي )IF( 0/131 يي يييي.

ييييييي ييييي ي ييييي يي ييي 1371 يي ييييييي ييييييي يييي يييي ييي ي يي ييي 1373 يييي يييي يييييي يييييي يي يي ييي 
يييييي يييي ييي. يييييي يي ييييييي يييي ييييييي ييي يييييي يييييي يي يييي ييي 1389 ييي ييييي يييي يييييي ييي ييييي 

ييييييي ييي ييييي يييييي ي يييييي ييييييي ييي يييييي يييييي يي ييي ييييييي يييي يي.

ييييييي ييييي ي ييييي يي يي ي ييييييي ييي ييييييييي يييي يييي ي يييييي 132ييييي يي يي ييييي ييي ييي )ييييي ييييي 
ييييي يي ييي يييييي 1396يي يييي(. يي ييي ييي ييييي يي يييييي 18 ييييي يي يي ييي ي ييييي ييييي يييي يي يي ييي ييي 

ييييييي ييي:

- يييييي يييي )يييي 1378( 

- ييييي ي ييييي يييييي )ييييييي ي ييييي 1378( 

- ييييي ييييي ييييي ي ييييي )ييييي 1379(

- يييييي يييي يييييي )يييييي 1379( 

- ييي ييي ييييي )يييي 1380( 

- يييييييي يييييي )يييي ي ييييييي 1381(

- ييييي يييي ")يييييي 1381 ي يييي 1382( 

- ييييي ييييي يي ييييي ي ييييي )يييي 1385( 

- ييييي ييييي ي ييييي يييييي )ييييي 1385(

- يييييي ييييييي يي ييييي ي ييييي )يييي 1386( 

- يييييييي ييي ييييييي ي ييييي ي ييييي)ييييي 1386(
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1- فصلنامه علمی - پژوهشی تعليم و تربيت 

تاريخچه 

فصلنامه علمي-پژوهشي تعليم و تربيت يكي از نشريات مهم و موثر علوم تربيتي در ايران است كه نزديك به يك قرن سابقه انتشار 
دارد. اين نشريه از فروردين 1298 با اسامي "مجله اصول تعليمات"، "اصول تعليم"، "مجله تعليم و تربيت"، "مجله آموزش و پرورش" 
توسط وزارت متصدي امور تعليم و تربيت كشور با نام هاي وزارت معارف، وزارت فرهنگ و وزارت آموزش و پرورش با تحمل توقف هاي 
زماني منتشر گرديده است و پس از استقرار نظام جمهوري اسالمي، انتشار دوره جديد آن با عنوان "فصلنامه تعليم و تربيت" توسط 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و از بهار 1364 آغاز گرديد. اين نشريه در سال 1374 و پس از تأسيس پژوهشكده تعليم و 
تربيت، توسط اين پژوهشكده چاپ و منتشر می شود. انتشار فصلنامه تعليم و تربيت تاكنون با هدف اشاعه انديشه ها و ديدگاهها، 
روشهاي نو و يافته هاي پژوهشي در عرصه تعليم و تربيت و زمينه هاي وابسته به طور پيوسته ادامه دارد. اين فصلنامه در شهريور 
1385 موفق به دريافت درجه علمي-پژوهشي از كمسيون بررسي نشريات علمي كشور شد. از سال 1380 در پايگاه استنادي علوم 
جهان اسالم )ISC( و از سال 1384 در پايگاه اطالعات علمي كشور )SID( و پايگاه اطالعاتی magiran  نمايه می شود و داراي 

ضريب تاثير )IF( 0/131 مي باشد.

فصلنامه تعليم و تربيت در سال 1371 در جشنواره مطبوعات كشور رتبه دوم و در سال 1373 رتبه برتر نشريات تربيتي را به خود 
اختصاص داده است. همچنين در چهارمين دوره جشنواره بين المللي فارابي در آبان ماه 1389 لوح تقدير رئيس جمهور، لوح تقدير 

يونسكو، لوح تقدير آيسسكو و يادمان جشنواره بين المللي فارابي به اين فصلنامه اعطا شد.

فصلنامه تعليم و تربيت در سي و چهارمين سال انتشارخود قرار دارد و تاكنون 132شماره از آن منتشر شده است )آخرين شماره 
مربوط به فصل زمستان 1396مي باشد(. از بين اين شماره ها مقاالت 18 شماره آن به بحث و بررسي موضوع ويژه اي به شرح زير 

پرداخته اند:
- برنامه درسي )بهار 1378( 

- آموزش و پرورش تطبيقي )تابستان و پاييز 1378( 
- جامعه شناسي آموزش و پرورش )پاييز 1379(

- برنامه ريزي آموزشي )زمستان 1379( 
- روش هاي تدريس )بهار 1380( 
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- ارزشيابي تحصيلي )بهار و تابستان 1381(
- تربيت معلم )زمستان 1381 و بهار 1382( 

- مسائل پژوهش در آموزش و پرورش )بهار 1385( 
- مسائل آموزش و پرورش دختران )پاييز 1385(

- فناوري اطالعات در آموزش و پرورش )بهار 1386( 
- نابرابري هاي اجتماعي و آموزش و پرورش)پاييز 1386(
- تاريخ آموزش و پرورش معاصر ايران )زمستان 1387(

- نقد و ارزيابي ده سال تالش فصلنامه تعليم و تربيت  )پاييز 1389(
- ارتقا كيفيت آموزش )بهار 1390( 

- تحول در مديريت آموزش و پرورش )بهار 1391(
- مدرسه زندگي )پاييز 1391( 

- مسائل ناظر به گذار دانش آموزان از مدرسه به بازار كار و آموزش عالي )زمستان 1391( 
- پژوهشهاي مبتني بر   TIMSSو  PIRLS)تابستان 1392( 
- نقش فراشناخت در فرآيند ياددهی و يادگيری )بهار 1394(

درحال حاضر فصلنامه علمي-پژوهشي تعليم و تربيت به سردبيري استاد ارجمند جناب آقای دكتر محمود مهرمحمدي و مديريت 
داخلي خانم مريم كاظمي با رعايت خط مشي هيات تحريريه و شرايط خاص ودر زمينه هاي مندرج در ابتداي هر شماره و ناظر به 

جنبه هاي نظري و كاربردي در گستره وظايف و ماموريت وزارت آموزش و پرورش مقاله دريافت مي نمايد.

صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

مديرمسوول: دكتر حيدرتورانی             

سردبير: دكتر محمود مهر محمدی
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اعضاء هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:
دكتر قدسی احقر- دانشيار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

دكتر غالمعلی احمدی- دانشيار دانشگاه شهيد رجايی
مرتضی امين فر- عضو هيأت علمی دانشگاه عالمه طباطبايی

دكتر محمد جعفر جوادی- عضو هيأت علمی دانشگاه
دكتر حسن رضا زين آبادی- دانشيار دانشگاه خوارزمی

دكتر نادر سلسبيلی- دانشيار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
دكتر علی اكبر سيف- استاد دانشگاه عالمه طباطبايی

استاد احمد صافی- عضو هيأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
دكتر هاشم فردانش- دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

دكتر عليرضا كيامنش- استاد دانشگاه خوارزمی
دكتر زهرا گويا- استاد دانشگاه شهيد بهشتی

دكتر فرخنده مفيدی- استاد دانشگاه عالمه طباطبايی
دكتر سيد محمد مير كمالی- استاد دانشگاه تهران

دكتر عزت اهلل نادری- استاد دانشگاه خوارزمی
مهندس عبدالحسين نفيسی- عضو هيأت علمی پژوهشكده تعليم و تربيت

مدير داخلي: مريم كاظمي
ويراستار فارسی: شهناز خانلو

مترجم چكيده مقاالت: دكتر منصور علی حميدی
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نشانی: تهران –  ميدان فردوسی - خيابان سپهبد قرنی-  نرسيده به پل كريم خان -  روبروی بيمه البرز-  سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی 
پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش -  پالك 181- طبقه ششم - كد پستی 154743517 

تلفن دفتر فصلنامه: 021-88327350
دور نگار : 88327350

www.qjoe.ir :نشانی پايگاه اينترنتی

faslnameh@rie.ir :پست الكترونيكی

مهمترين اقدامات دفتر فصلنامه در طول سال های 1395 و1396:
- دريافت و ثبت مقاالت، كدگذاری داخلی و آماده سازی آنها برای بررسی در هيأت تحريريه :)849 مقاله(

- ارسال مقاله و فرم داوری به داوران منتخب و پيگيری و دريافت داوری:)774 مقاله(
- اعالم نتيجه به نويسندگانی كه مقاله آنان در اولويت قرار نگرفته بود:)424 مقاله(

- تهيه و ارسال گزارش نظرات اصالحی داوران به نويسندگان مقاالت:)65 مقاله(
- آماده سازی مقاالت مورد تاييد برای چاپ ]ويراستاری ادبی، ويراستاری علمی، ترجمه چكيده مقاالت، اصالح رايانه ای، نمونه 

خوانی 
- بارگذاری فصلنامه های به چاپ رسيده در سامانه فصلنامه )8 فصلنامه و 56 مقاله(
- تهيه و ارسال فايلهای ISC فصلنامه های به چاپ رسيده )8 فصلنامه و 56 مقاله(

- تشكيل جلسات هيأت تحريريه )8 جلسه( كه در آنها به 655 مقاله رسيدگی شده و اعالم تصميم شده است.
- تهيه صورتجلسه ها شامل تصميم گيريها و نظرات داوران مقاالت برای تسهيل و تسريع در بررسيها

- توزيع فصلنامه های چاپ شده به حوزه های ستادی وزارت آموزش و پرورش و برخی از مراكز علمی و پژوهشی و مشتركان 
فصلنامه ) درسال 1395 چهار شماره و در سال 1396 چهار شماره ، جمعا هشت شماره (

در صفحات آتی ، تصوير روی جلد شماره های چاپ شده در سال های 95 و 96 از نظر می گذرد:



بخش  سوم :   فصلنامه های علمی- پژوهشی /  218



219 / گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش



بخش  سوم :   فصلنامه های علمی- پژوهشی /  220



221 / گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش



بخش  سوم :   فصلنامه های علمی- پژوهشی /  222



223 / گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش



بخش  سوم :   فصلنامه های علمی- پژوهشی /  224



225 / گزارش عملکرد پژوهشگاه  مطالعات آموزش و پرورش



بخش  سوم :   فصلنامه های علمی- پژوهشی /  226

فصلنامه علمی- پژوهشی كودكان استثنايی

تاريخچه و مجوزهای قانونی

فصلنامه كودكان استثنايی از سال 1380 با مجوز شماره 124/2926 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی شروع به كار كرد و بر اساس 
مجوز شماره 3/2910/321 مورخ 1384/3/22 كميسيون بررسی نشريات علمی كشور ، درجه علمی پژوهشی دريافت نمود. اين 
فصلنامه بيش از 15 سال است كه بطور منظم انتشار می يابد و تا كنون 66 شماره از آن به چاپ رسيده است)شاپا: 1682-6612(. 
ضريب تأثير اين فصلنامه براساس آخرين ارزيابی وزارت علوم، 0/245 ارزيابی شده است. فصلنامه كودكان استثنايی در پايگاه 

استنادی علوم جهان اسالم )ISC(، پايگاه اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID( و پايگاه اطالعاتی magiran  نمايه می شود. 
در راستای توسعه خدمات الكترونيك نشريات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، سامانه فصلنامه كودكان استثنايی از سال 1395 
راه اندازی شد. هدف از راه اندازی پايگاه جديد تسريع اطالع رسانی عملكرد نشريه، گسترش خدمات رسانی به پژوهشگران رشته های 
مرتبط و ايجاد امكان برقراری ارتباط بين پژوهشگران اين حوزه است. نشريه مبلغی را برای بررسی يا چاپ مقاله دريافت می كند. 

اهداف فصلنامه
فصلنامه كودكان استثنايی اولين فصلنامة علمی پژوهشی به زبان فارسی است كه به طور خاص در زمينه مشكالت مختلف دانش 
آموزان و كودكان با نيازهای ويژه به انتشار مقاالت علمی و پژوهشی می پردازد و مخاطبان زيادی از اساتيد، دانشگاهيان و پژوهشگران 
دارد. هدف اين فصلنامه، كمك به رشد و گسترش دانش و يافته های تخصصی در زمينه  ارزيابی، پيشگيری، ارتقاء سالمت، آموزش 
و پرورش ويژه، مداخالت مرتبط در زمينه های متنوع كودكان با نيازهای ويژه مانند كودكان دارای مشكالت و اختالالت رفتاری 
و هيجانی، كم توانی ذهنی و اختالالت يادگيری، اختالالت گفتار و زبان، اختالالت وابسته به سالمت جسمی و حركتی و انواع 

ناتوانيهای حسی مانند آسيبهای بينايی و شنوايی و غيره و همچنين كودكان تيزهوش و سرآمد است.

صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

مديرمسئول: آقای دكتر حيدر تورانی
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سردبير: جناب آقای دكتر داريوش فرهود )استاد ژنتيك پزشكی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، كارشناس سازمان جهانی بهداشت  ژنو(

معاون سردبير و مدير داخلی : جناب آقای دكتر احمد علی پور، استاد روانشناسی دانشگاه پيام نور

اعضاء هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

- دكتر غالمعلی افروز، استاد ممتاز روانشناسی كودكان استثنايی، دانشگاه تهران

- دكتر هادی بهرامی احسان، دانشيار روش شناسی، دانشگاه تهران

- دكتر احمد به پژوه، استاد روانشناسی كودكان استثنايی و آموزش خانواده، دانشگاه تهران

- دكتر سعيد حسن زاده، دانشيار روانشناسی اختالالت ارتباطی، دانشگاه تهران

- دكتر علی دالور، استاد روش تحقيق، دانشگاه عالمه طباطبايی

- دكتر مريم سيف نراقی، استاد روانشناسی كودكان استثنايی، دانشگاه عالمه طباطبايی

- دكتر احمد علی پور، استاد نو رؤسايكولوژی، دانشگاه پيام نور

- دكتر حميد عليزاده، استاد روانشناسی ناتوانی های يادگيری، دانشگاه عالمه طباطبايی

- دكتر باقر غباری بناب، استاد روانشناسی كودكان استثنايی، دانشگاه تهران

- دكتر علی اصغر كاكو جويباری، دانشيار روانشناسی كودكان استثنايی، دانشگاه پيام نور
مدير پايگاه: مريم باقری ولوجردی

ويراستار فارسی: ابوالفضل توكلی شانديز
ويراستاران انگليسی: شيرين محمدزاده و پيوند ميهن دوست

نشانی: تهران- خيابان شهيد سپهبد قرني، روبروی بيمه البرز- نبش كوچه قصرالدشتی، پالك 181، طبقه ششم، پژوهشكده 
كودكان استثنايی
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تلفن دفتر فصلنامه: 9-88843251-021 ، داخلی 211
www.rie.ir :نشانی پايگاه اينترنتی

 joec@rie.ir    info@joec.ir :پست الكترونيكي

www.joec.ir :نشاني اينترنتي

مهمترين اقدامات به عمل آمده در دفتر فصلنامه در طول دو سال 95 و 96

- دريافت مقاالت از سامانه و ارسال آنها به دبير علمی برای تعيين داوری 444 مقاله،
- ارسال مقاله از طريق سامانه به داوران و پيگيری و دريافت داوری ها 260 مقاله،

- اعالم نتيجه به نويسندگانی كه مقاله آنها رد شده 184 مقاله،
- اعالم نظرات داوران به نويسندگان جهت اصالحات مقاالت 76 مقاله،

- ارسال مقاالت مورد تاييد برای چاپ اعم از ويراستاری فارسی، ويراستاری انگليسی و صفحه آرايی،
- بارگذاری مقاالت به چاپ رسيده در سامانه فصلنامه های )شماره 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66(،

- تشكيل جلسات هيئت تحريريه، 
- توزيع فصلنامه های چاپ شده به نشانی نويسندگان، اعضای هيئت تحريريه، داوران، و همكاران پژوهشكده كودكان استثنايی 

و نهادهای مرتبط با كودكان با نيازهای ويژه .
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3-فصلنامه خانواده و پژوهش         

 فصلنامه خانواده و پژوهش ، نشريه پژوهشكده خانواده و مدرسه است كه داراي درجه علمي- پژوهشي به شماره 3779/11/3 مورخ 
1389/3/17 است. اين نشريه كه حاصل فعاليت مشترك پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )پژوهشكده خانواده و مدرسه( و 
انجمن مددكاري اجتماعي ايران است در پايگاه استنادي علوم جهان اسالم )ISC( و از سال 1384 در پايگاه اطالعات علمي كشور 

)SID( و پايگاه اطالعاتی magiran  نمايه می شود. 

اهداف فصلنامه 

- نشر و گسترش يافته های علمی – پژوهشی با تأكيد بر رابطه متقابل خانواده و آموزش و پرورش 

- توسعه مطالعات علمی خانواده از زوايای جامعه شناختی، روان شناختی، تربيتی و فرهنگي، فلسفي، اقتصادي و حقوقي در 
ارتباط با آموزش و پرورش

- گسترش فرهنگ مطالعه خانوادة ايرانی – اسالمی از منظر ارتباط با نهاد آموزش و پرورش

صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 

مديرمسوول:  آقای دكتر حيدر تورانی              

سردبير: دكترشكوه نوابي نژاد 

اعضاء هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا 

 دكترتقي آزاد ارمكي- عضوهيات علمي دانشگاه تهران )استاد(

دكترقدسي احقر- عضوهيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )دانشيار(

دكترخدابخش احمدي- عضوهيات علمي مركزتحقيقات علوم رفتاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه اهلل )دانشيار(

دكترسيمين حسينيان- عضوهيات علمي دانشگاه الزهرا )استاد(
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دكترعليرضا قبادي- عضوهيات علمي دانشگاه خوارزمي )استاديار(

دكترمجيد قدمي- عضوهيات علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )استاديار(

دكتر شكوه نوابي نژاد-  عضوهيات علمي دانشگاه خوارزمي )استاد(

دكتر محسن نيازي- عضوهيات علمي دانشگاه كاشان )دانشيار(

مدير داخلي: مريم كاظمي

كارشناسان: جعفر افقهی، پريسا زنديان 

ويراستاری فارسی: شهناز خانلو

مترجم چكيده مقاالت: مريم خيريه

نشانی:  تهران- ميدان فردوسی- خيابان ايرانشهر شمالی- كوچه شهيد دهقانی نيا )خسرو( - پالك 6- طبقه 2

تلفن دفتر فصلنامه: 021-88327350

دورنگار: 021-88327350

www.qjfr.ir :نشانی پايگاه اينترنتی

 fasltarbiyat@gmail.com :پست الكترونيكی

عملكرد دفتر فصلنامه :

1- دريافت و ثبت مقاالت، كدگذاری داخلی و آماده سازی آنها برای تصميم گيری:)345 مقاله(

2- ارسال مقاله و فرم داوری به داوران منتخب و پيگيری و دريافت داوری با هماهنگی با سردبير:)691 مقاله(

3- اعالم نتيجه به نويسندگانی كه مقاله آنان در اولويت قرار نگرفته بود:)181 مقاله(
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4- تهيه و ارسال گزارش نظرات اصالحی داوران به نويسندگان مقاالت:)68 مقاله(

5- آماده سازی مقاالت مورد تاييد برای چاپ ]ويراستاری ادبی، ويراستاری علمی، ترجمه چكيده مقاالت، اصالح رايانه ای، نمونه 
خوانی، صفحه آرايی[:)72 مقاله(

6- بارگذاری فصلنامه های به چاپ رسيده در سامانه فصلنامه )12 فصلنامه و 72 مقاله(

7- تهيه و ارسال فايلهای ISC فصلنامه های به چاپ رسيده )12 فصلنامه و 72 مقاله(

8- توزيع فصلنامه های چاپ شده به حوزه های ستادی وزارت آموزش و پرورش و برخی از مراكز علمی و پژوهشی و مشتركان 
فصلنامه) درسال 1395 هفت شماره و در سال 1396 چهار شماره، جمعأ يازده  شماره (

4- فصلنامه مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي
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فصلنامه "مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی" يكی از قديمی ترين نشريات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است كه از سال 
1379 با عناوين "تربيت اسالمی" و سپس "پژوهش های تربيت اسالمی" توسط مركز مطالعات تربيت اسالمی واقع در شهر مقدس 
قم" منتشرمی شد و در حال حاضر با عنوان فصلنامه "مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي" و با هدف گسترش تعامل و تبادل 
انديشه بين صاحب نظران تعليم و تربيت اسالمي به منظور اشاعه و كاربست و انتشار نتايج و يافته هاي پژوهش های كاربردی در زمينه 

تعليم و تربيت اسالمی اعم از آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي انتشار مي يابد.

اقدامات الزم برای دريافت درجه علمی و پژوهشی برای اين نشريه از سال 1392 انجام شده، و با پيگيري هاي متعدد درخواست اين 
نشريه درخصوص ارتقا درجه، در جلسه كميسيون بررسي نشريات علمي مورخ 96/4/28 مطرح و وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با 

اعطاي اعتبار علمي – پژوهشي به آن موافقت به عمل آورد  و نام نشريه در نشريات معتبر وزارت علوم ثبت گرديد.

هم اكنون سه شماره از اين نشريه با عنوان جديد "مسائل كاربردي تعليم و تربيت اسالمي"منتشر و فايل پی دی اف آن جهت 
بهره برداری دانشجويان، اساتيد و ساير عالقه مندان بر روی سامانه اين نشريه به آدرس: http://qaiie.ir و همچنين وب سايت 

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به نشانیwww.rie.irقابل دسترس است.

همچنين اين نشريه در پايگاه هاي اطالعاتي زير نمايه شده است: بانك اطالعات نشريات كشور )magiran(،پايگاه اطالعات علمی 
 )noormagse( پايگاه مجالت تخصصی نور،)SID( جهاددانشگاهی

اهداف، محورها و شرايط پذيرش مقاالت در اين فصلنامه در شماره های منتشر شده درج گرديده است. دفتر فصلنامه از پژوهشگران 
و نويسندگان حوزه علوم انسانی از جمله روان شناسان، جامعه شناسان، متخصصان علوم تربيتی، فلسفه تعليم و تربيت، مديريت 
آموزشی، برنامه ريزان درسی و آموزشی و ... كه عالقمند به پژوهش و مطالعه در حوزه مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی هستند 
دعوت می نمايد كه مقاالت علمی – پژوهشی خود را از طريق سامانه نشريه )شماره تماس دفتر فصلنامه : 59 -88843251 داخلی 

)249( ارسال فرمايند. 

اهداف انتشار فصلنامه

- نشر وگسترش ديدگاه هاي نظري، تحليلي و يافته هاي پژوهشي در حوزه بنيادها، خط مشي ها و عمل در تعليم و تربيت اسالمي

- تبيين چالش هاي فراروي تعليم و تربيت اسالمي و ارائه راهكارهاي پژوهش بنيان

- گسترش دانش و بهسازي نگرش انديشمندان، برنامه ريزان و كارگزاران حوزه تعليم و تربيت اسالمي
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- ترغيب پژوهشگران براي انجام پژوهش در حوزه تعليم و تربيت اسالمي

- گسترش تعامل و تبادل انديشه بين صاحب نظران تعليم و تربيت اسالمي

- اشاعه و كاربست دانش تعليم و تربيت اسالمي در آموزش و پرورش
صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش

مديرمسوول: دكتر حيدر تورانی

سردبير: دكتر معصومه صمدي )عضو هيات علمی- دانشيار(

اعضاء هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:

- دكتر قدسي احقر- عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )دانشيار(

- دكتر منيره رضايي- عضو هيأت علمي پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش )دانشيار(

- دكتر سيد مهدي سجادي-عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس )استاد(

- دكتر عليرضا صادق زاده-عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت مدرس )استاديار(

- دكتر فرهاد كريمی-عضو هيأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش)استاديار(

- دكتر سيد حميد رضا علوي-عضو هيأت علمي دانشگاه اصفهان )دانشيار(

- دكتر حسن علي بختيار نصر آبادي-عضو هيأت علمي دانشگاه كرمان )استاد(

ويراستار فارسی: دكتر حيدر قمری

ويراستار انگليسی: خانم نورجهان فرح راستی عمادآبادی
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 صفحه آرا: شاهرخ خره غانی

نشانی: تهران- ميدان فردوسی- خيابان سپهبد قرنی-نرسيده به پل كريم خان، روبروی بيمه البرز- پالك181-طبقه ششم

تلفن دفتر فصلنامه: 88896766- 021

   www.rie.ir :نشانی پايگاه اينترنتی

http://qaiie.ir :آدرس سامانه 

شرح اقدامات توليد، آماده سازي و چاپ فصلنامه در سال 1395

- ارتباط با وزارت ارشاد و پيگيری صدور مجوز فصلنامه با نام جديد

- دريافت و بررسی تشخيصی 65 مقاله، داوری 180 مقاله از مقاالت باقيمانده سال هاي قبل )سال 95(
- ويرايش و آماده سازی 6 مقاله كه فرآيند داوري و اصالح آنها تكميل شده بود به منظور چاپ در دومين شماره فصلنامه)سال 95(

- ايجاد بانك اطالعاتي ويژه داوران فصلنامه
- ارتباط با وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری جهت پيگيری مجوز فصلنامه

- تهيه فراخوان مقاله جهت جذب و تشويق پژوهشگران و نويسندگان  
- پاسخگويي به نويسندگان و هدايت آنان جهت تدوين مقاله متناسب با اهداف و ماموريت های فصلنامه  )حضوري و تلفني(

- راه اندازی كانال تلگرامی فصلنامه  و جلب مشاركت عالقمندان اين حوزه به عضويت

شرح اقدامات توليد، آماده سازي و چاپ فصلنامه علمي  در سال 1396

- دريافت و ثبت مشخصات مقاالت جديد )60 مقاله(، داوري تشخيصي مقاالت و ارسال نتيجه داوري )درخواست اصالح و يا رد 
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مقاالت غيرمرتبط و يا ضعيف( براي نويسندگان )60 مورد(

- ويرايش و آماده سازی 12 مقاله نهايي شده )دو شماره با درجه علمي – پژوهشي( برای چاپ )ويراستاري علمي و ادبي، 
نمونه خواني، ويراستاري چكيده انگليسي، صفحه آرايي با نرم افزار اينديزاين و چاپ و پيگيري به منظور بارگذاري شماره هاي چاپ 

شده فصلنامه بر روي سامانه نشريات

- پيگيری مجوز علمی – پژوهشی از وزارت علوم، تحقيقات و فن آوری

- هماهنگی با كتابخانه ملی جهت اخذ شاپای چاپی و الكترونيكی فصلنامه

- الكترونيكی كردن فرايند دريافت، داوری و بازخورد مقاالت

- بازنگری در فرم داوري ويژه فصلنامه

- بارگذاري كليه اطالعات فصلنامه به همراه كليه  مقاالت شماره 1 و 2 و 3 و 4 و مشخصات نويسندگان به صورت فارسي و 
انگليسي بر روي سامانه فصلنامه

- اطالع رساني و درج اخبار جلسات و فعاليت هاي دفتر فصلنامه در كانال فصلنامه

- برگزاری جلسات هيات تحريريه )سه جلسه(- همچنين دريافت نظرات اعضاي هيات تحريريه پيرامون حدود و ثغور پژوهش 
هاي كاربردي در حوزه تعليم و تربيت اسالمي  

- نمايه سازی فصلنامه مسائل كاربردی تعليم و تربيت اسالمی بر روي سامانه بانك اطالعات نشريات كشور )magiran( - پايگاه 
- اطالعات علمی جهاد دانشگاهی )SID(-پايگاه مجالت تخصصی نور )noormagse(و قراردادن لينك پايگاه هاي مذكور بر 

روي سامانه
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5- فصلنامه پويش
مقدمه 

مركز پژوهشی آموزش و پرورش روستائی، عشايری و چند زبانه تبريز وابسته به پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، جهت دستيابي 
به اهداف خود و اشاعه يافته های پژوهشی مرتبط، با اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به شماره 124/1128 فصلنامه 
ای تحت عنوان پويش راه اندازی نموده و با نظارت هيأت تحريريه كه اعضای آن از بين اساتيد و اعضاء  هيأت علمی دانشگاه های 
معتبر كشور با درجات دانشيار و استاد انتخاب شدند، تاكنون موفق به چاپ و توزيع 11 شماره از فصلنامه شده است. مقاالت علمی 

و پژوهشی كه در فصلنامه فوق، پذيرش و به چاپ رسيده اند در زمينه موضوعات ذيل بوده اند:  
1. مسائل نظری آموزش و پرورش، تحليل محتوای كتب مختلف

2. روش های تدريس، برنامه ريزی آموزشی و درسی، دوزبانگی و تعليم و تربيت
3. روش های تربيت اجتماعی، مهارت های اجتماعی دانش آموزان

4. مديريت، سازماندهی، تشكيالت و قوانين آموزش و پرورش
5. مطالعات تطبيقی برنامه های درسی 
6. جذب و بازآموزی معلمان و كاركنان

7. آموزش های فنی و حرفه ای و نوآوريهای آموزشی 
8. پژوهش و تحقيق، كاربست يافته های پژوهشی، كيفيت بخشی پژوهش، توسعه و پژوهش

9. سايرموضوعات مرتبط با آموزش و پرورش 

همانطور كه از عناوين موضوعات فوق مشخص ميباشد، برخی مقاالت چاپ شده دراين فصلنامه متناسب با اهداف، مأموريتها و حوزه 
های تخصصی اين مركز نبوده است. بنابراين برخوردار نبودن فصلنامه از عنوان تخصصی موجب عدم توفيق در اخذ درجه علمی از 
وزارت علوم شده است و به همين دليل، چاپ آن در سه سال اخير متوقف شده است. البته مقاالت دو شماره از اين فصلنامه داوری، 
ويرايش و جهت چاپ، آماده سازی شده است، با توجه به اهميت موضوع و در راستای اشاعه يافته های گروه های پژوهشی، مركز 
و تشويق پژوهشگران برای انجام پروژه های تحقيقاتی در اين حوزه ها، اين مركز پژوهشی در نظر دارد با حمايت های پژوهشگاه 
مطالعات آموزش و پرورش، فصلنامه را مجدداً با عنوان جديد و به صورت تخصصی در موضوعات مرتبط با تعليم و تربيت چندزبانه 

و روستايی، عشايری و مناطق مرزی چاپ و منتشرنمايد. 
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برنامه مركز پژوهشی تبريز برای چاپ مجدد فصلنامه با عنوان جديد  در حوزه مطالعات آموزش و پرورش 
روستايی، عشايری و چند زبانه و اخذ  درجه علمی

مقدمه 

مركز پژوهشی تبريز با دو گروه پژوهشی آموزش علوم اجتماعي و مطالعات منطقه اي و آموزش و روشهاي تدريس چند زبانه  كه در 
اختيار دارد تنها مركز پژوهشی در سطح كشور است كه در خصوص مسائل مدارس روستايی، عشايری، كالسهای چندپايه و چندزبانه 
فعاليت پژوهشی انجام ميدهد. عناوين هر دو گروه اين مركز ماهيت بين رشته ای داشته و دانشگاههای كشور، اين دو موضوع را به 
عنوان رشته تحصيلی مستقل برگزار نميكنند. افزون بر اين، در ايران هيچ فصلنامه ترويجی يا علمی-پژوهشی در حوزه آموزش و 
پرورش روستايی، عشايری و چند زبانه چاپ و منتشر نمی شود. در حالی كه در سطح بين الملل چندين مجله معتبر در حوزه تعليم 
و تربيت چند زبانه و آموزش و پرورش روستايی و مرزی وجود دارد كه به چاپ مقاالت در اين خصوص می پردازند.  بنابراين چاپ 
مجدد  فصلنامه پويش با تمركز بر انتشار مقاالت حوزه آموزش و پرورش روستايی، عشايری و چند زبانه باعث اشاعه بهتر يافته های 
پژوهشی انجام يافته در اين مركز خواهد شد و باعث خواهد شد گفتمان قويتری در اين زمينه شكل بگيرد.  همچنين دانشجويان 
و اساتيد علوم تربيتی را تشويق به انجام پروژه های تحقيقاتی در اين موضوعات خواهد نمود. اين فصلنامه می تواند حلقه ارتباط 
پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و جامعه دانشگاهيان باشد و تبديل به ابزاری شود تا بتوان نظرات و ايده های آنان را در خصوص 

مسائل آموزش و پرورش روستايی، عشايری و چند زبانه به شكل بهتر و شايسته تر در اين فصلنامه منعكس نمود.  

بيان مسئله و ضرورت چاپ فصلنامه جديد

از اولويت های بسيار مهم مركز پژوهشی تبريز، چاپ مجدد فصلنامه و اخذ درجه علمی-پژوهشی و تشكيل منظم جلسات اعضای 
هيات تحريريه می باشد. چاپ اين مجله موجب ارتقاء جايگاه و اعتبار علمی مركز پژوهشی آموزش و پرورش روستايی، عشايری و 
چندزبانه تبريز می شود و با اخذ درجه علمی-پژوهشی تاثيرگذاری اين مركز در آموزش و پرورش و نهادهای علمی كشور بيشتر 

خواهد شد. 

فرصت ها، تهديدها و مسائل و مشكالت زيادی در استان های دوزبانه و مناطق مرزی كشور وجود دارد كه بخشی از آن متوجه 
آموزش و پرورش است. نتايج تحقيقات انجام شده در آموزش و پروش استانهای دوزبانه مانند آذربايجان شرقی و غربی، اردبيل، 
زنجان، كردستان، لرستان، خوزستان، سيستان و بلوچستان، كرمانشاه، ايالم و ...، با توجه به يافته های مجموعه مقاالت سمينار 
بررسی ابعاد دوزبانگی)1371( و مجموعه مقاالت همايش دوزبانگی و آموزش)1390( نشان ميدهند در مناطق روستايی، عشايری و 
شهرهای مرزی كشور، افت تحصيلی، بازماندگی از تحصيل و ترك تحصيل در دوره ابتدايی مخصوصاً در سالهای اوليه بيشتر است. 

رويكرد جديد مركز پژوهشی تبريز چاپ و انتشار مقاالتی است كه به اين موضوعات می پردازند. 
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با عنايت به موارد فوق، جهت دستيابی به نتايج تحقيقات مرتبط و ترويج و اشاعه آن،  ترغيب اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران 
توانمند كشور به امر پژوهشهای مرتبط با وظايف اين مركز، تدوين و ارسال مقاله، جهت بخشی تحقيقات و درنهايت ايجاد بستر 
و زمينه ی الزم برای كاربست نتايج تحقيقات در حوزه های مختلف آموزش و پرورش چندزبانه و روستايی و عشايری، الزم است 

فصلنامه اين مركز با عنوان و مأموريتی جديد چاپ و انتشار يابد.

عالوه بر بهره مندی پژوهشگران داخل كشور از مقاالت چاپ شده در اين فصلنامه، جهت دسترسی عالقه مندان و پژوهشگران 
خارجی به يافته های پژوهشی انجام شده در آموزش و پرورش ايران، علی الخصوص در حوزه آموزش و پرورش روستايی- عشايری و 
چندزبانه، به همراه چاپ مقاالت به زبان فارسی، چاپ چكيده مبسوط 1000 كلمه ای انگليسی نيز با استفاده از توانمندی همكاران 

مركز پژوهشی تبريز و با استفاده از ظرفيتهای علمی هيات تحريريه و شورای پژوهشی اين مركز امكان پذير است.

موضوعات فصلنامه جديد :
- پژوهش های نظری و كاربردی پيرامون آموزش و پرورش روستايی، عشايری و چندزبانه؛ 

- جهت دهی به تحقيقات  آموزش و پرورش مناطق چندزبانه، روستايی، عشايری و چند پايه؛ 
- برنامه های تربيت معلم در خصوص مناطق چندزبانه، روستايی، عشايری و چند پايه؛

- بررسی مسائل فرهنگی-اجتماعی، منطقهای و قوميتها در آموزش و پرورش مناطق مرزی و روستايی، عشايری؛ 
- پيامدهای شناختی، روانشناختی و عاطفی چندزبانگی در آموزش و پرورش؛

- آينده پژوهی و آينده نگاری در حوزه چندزبانگی و آموزش و پرورش روستايی، عشايری؛
- ارزشيابی و اعتبارسنجی تحقيقات در حوزه چندزبانگی و آموزش و پرورش روستايی، عشايری؛

- فراتحليل و سنتزپژوهی در حوزه چندزبانگی و آموزش و پرورش روستايی، عشايری؛
- جايگاه چندزبانگی و آموزش و پرورش روستايی، عشايری در اسناد باالدستی) سند چشم انداز، نقشه جامع علمی كشور، سند تحول 

بنيادين آموزش و پرورش، برنامه درسی ملّی(،
-  مطالعات تطبيقی بين المللی و بررسی جايگاه آموزش و پرورش مناطق چندزبانه و روستايی- عشايری كشور در دنيا.

اعضای هيات تحريريه فصلنامه 
صاحب امتياز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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سردبير: دكترجليل باباپور خيرالدين، استاد دانشگاه تبريز 
مدير داخلی: سعيد عارف نژاد

اعضاي هيأت تحريريه به ترتيب حروف الفبا:
  دكتر پرويز آژيده -استاد زبان انگليسی دانشگاه تبريز

 دكتر جليل باباپور -استاد روانشناسی دانشگاه تبريز
  دكتر حسين بنی فاطمه -استاد جامعه شناسی دانشگاه تبريز

 دكتر بيوك بهنام -دانشيار زبان انگليسی دانشگاه شهيد مدنی آذربايجان
 دكتر سيد داود حسينی نسب- استاد روانشناسی دانشگاه تبريز

دكتر اسداله خديوی-استاديار مديريت آموزشی دانشگاه فرهنگيان
 سعيد عارف نژاد -پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 دكتر مرضيه عارفی -دانشيار روان شناسی دانشگاه اروميه
 دكتر حسن عشايری -استاد علوم اعصاب شناختی دانشگاه ايران

دكتر فرهادكريمی -روانشناسی تربيتی –استاديار پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش 
 دكتر رضا كالنتری -پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 دكتر صادق ملكی -دانشيار مديريت آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبريز
دكتر اديب يوسف -استاد برنامه ريزی درسی دانشگاه تبريز

ويراستار فارسی: يحيی رهروی
مدير اجرائی: احمد محمودزاده

ويراستار انگليسي: دكتر رضا كالنتري
ناشر: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
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گزارش پایگاه بسیج فرهنگیان پیامبر اعظم )ص(
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گزارش عملكرد پايگاه بسيج فرهنگيان پيامبر اعظم)ص( مستقر در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

- تشكيل جلسات شورای فرماندهی پايگاه

- افزايش تعداد خواهران در شورای فرماندهی از يك )1( نفر به پنج )5( نفر 

- سازماندهی و تشكيل جلسات حلقه های صالحين در قالب 3 حلقه

- فعال سازی شورای نخبگان پايگاه 

- برگزاری سه كارگاه آموزشی، پژوهشی ) در سطح پژوهشگاه و سازمان(

- برگزاری 4 نشست علمی- پژوهشی )سه جلسه در سطح پژوهشگاه و يك جلسه در سطح وزارت آموزش و پرورش(

- تشكيل شورای برنامه ريزی پايگاه 

- راه اندازی سايت پايگاه به عنوان زيرمجموعه مركز بسيج فرهنگيان حوزه ستادی
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- برگزاری مراسم و ايام ا... بويژه در هفته بسيج ، هفته دفاع مقدس، سالگرد پيروزی انقالب و ...

- ايجاد و راه اندازی ايستگاه صلواتی در برخی ايام ا...، جلو درب ورودی ساختمان پژوهشگاه 

- برگزاری مراسم زيارت عاشورا و زيارت اربعين در ماه های محرم و صفر در پژوهشگاه  با مشاركت و نذورات مادی و معنوی 

همكاران

- برگزاری يك جلسه از جلسات گفتار ماه  بصورت عمومی و در سطح وزارت آموزش و پرورش

- شركت در برنامه های متمركز مركز بسيج فرهنگيان حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش

- به روز نمودن مشخصات و پرونده اعضای پايگاه به صورت ساليانه 

 - تمديد اعتبار كارت های شناسايی اعضای پايگاه به صورت ساليانه 

- تدوين گزارش فعاليت پايگاه و ارائه به مركز بسيج فرهنگيان حوزه ستادی
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)پيوست 1(

يييييييي يييي ييييي يي يييي ييي ييييي ييييييي ييي ي يييييي
)يييي يييي يييييي ي ييييي يييي(

سازمان، آيين نامه و شرح وظايف

كرسی های علمی هيأت حمايت از كرسی های نظريه پردازی، نقد و مناظره

 دبيرخانه ی هيأت حمايت از كرسی های نظريه پردازی

بهار 1388
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)پيوست 2(
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)پيوست 3(
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)پيوست 4(

يييييييي يييي ييييي يي يييي ييي ييييي ييييييي ييي ي يييييي
)يييي يييي يييييي ي ييييي يييي(

آيين نامه برگزاری

كرسی های ترويجی )مناظره علمی- عرضه ديدگاه علمی(

و 

كرسی های تخصصی )نقد- نوآوری- نظريه پردازی(

در 

وزارت آموزش و پرورش
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)پيوست 5(

فراخوان شماره 1

برگزاري كرسيهاي ترويجی

به منظور ايجاد فرصت و فراهم ساختن فضايی براي بيان نظريات و نقدها با هدف گسترش فضاي عقالنيت و نهادينهسازي فرهنگ 
تضارب آرا و انديشه ها، بسط نشاط علمی و شجاعت نوآوري و توانمندسازي سرمايه انسانی و در پی آن بسترسازي براي نقد، مناظره 
علمی و نظريهپردازي در سطح وزارت آموزش و پرورش، به اطالع ميرساند كه كميته دستگاهی براي برگزاري كرسيهاي ترويجی در 

دو قالب ذيل آمادگی الزم را دارد.

كرسی عرضه و نقد ديدگاه علمی:

اين كرسی نشستی است كه در آن يك نفر براي دفاع از نظر خويشيا نظر غير و همچنين نقد نظر ديگري به ارائه ديدگاه علمی خود 
ميپردازد كه ممكن است اين ارائه با نقد حاضرين نيز همراه باشد. اين نشست به گونه اي نوآورانه، روشمند و علمی با هدف تبيين و 

معرفی يك بينش، ديدگاه و ايده، ارزيابی و سنجش نقاط ضعف و قوت و اصالح و بهبود آن برگزار ميشود.

كرسی مناظره علمی:

اين كرسی نشستی است كه در آن دو نفردر جايگاه رقيب و بر پايه متن مكتوب در مدعاي علمی با يكديگر مبتنی بر اخالق، منطق 
علمی و آزادي بيان به مباحثه ميپردازند. دو طرف اين مباحثه رو در رو، به گونه اي روشمند، منطقی و نقادانه ديدگاهها و نظرات 

يكديگر را درباره مدعاي علمی خاص به چالش ميكشند.

بدينوسيله از همه صاحبنظران، مديران، معلمان، كارشناسان و به ويژه اعضاي محترم هيئت علمی دعوت به عمل می آيد تا در دامنه 
موضوعات مرتبط با نهاد تعليم و تربيت، از جمله پژوهش در عمل ها و تجربيات موفق در راستاي تحقق اسناد تحولی، نسبت به 
پيشنهاد موضوع مورد نظر خويش اقدام فرمايند. پيشنهادها پس از بررسی در كميته دستگاهی به شرط تصويب و پذيرش و پس از 

قرار گرفتن در جدول زمانبندي، در زمان مقرر توسط پيشنهاد دهنده قابل ارائه خواهد بود.

نمون برگ)فرم( مرتبط با پيشنهاد موضوع به پيوست همين فراخوان ايفاد ميشود.
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نمون برگ پيشنهاد برگزاري كرسی ترويجی

*مشخصات پيشنهاد دهنده:

نام و نام خانوادگی: ................................................. مدرك و رشته تحصيلی: .................................................

واحد سازمانی: ........................................................... سمت: .................................................

قالب برگزاري كرسی: مناظره علمی      عرضه و نقد ديدگاه علمی  

در صورتی كه ميخواهيد موضوع را در قالب مناظره علمی ارائه كنيد، لطفاً مشخصات طرف ديگر

مناظره را به ترتيب ذيل كامل فرماييد:

نام و نام خانوادگی: ................................................. مدرك و رشته تحصيلی: .................................................

واحد سازمانی: ........................................................... سمت: .................................................

موضوع پيشنهادي: 

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

آيا موضوع مورد نظر به چاپ رسيده و يا منتشر شده است؟ بله           خير 

سطح مكتوب را مشخص فرماييد:

علمی          پژوهشی           ترويجی          تخصصی            يادداشت 

محل نشر:

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

لطفاً شرح حال اجمالی خود و نيز مستندات مرتبط با موضوع كرسی را ضميمه فرماييد. 
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 گزارش برگزاری كرسی ترويجی با عنوان: جستاري در بازسازي ماهيت پژوهش در نظام تربيت رسمی و عمومی توسط 
آقای دكتر محمد حسنی

كرسی ترويجی»جستاري در بازسازي ماهيت پژوهش در نظام تربيت رسمی و عمومی) آموزش و پرورش(« با ارائه دكتر محمد 
حسنی )عضو هيأت علمی پژوهشكده برنامه ريزی درسی و نوآوريهای آموزشی( و با حضور جناب آقايان دكتر خسرو باقری، استاد 
دانشگاه تهران، دكتر محمود مهر محمدی، استاد دانشگاه تربيت مدرس، دكتر عليرضا صادق زاده، عضو هيأت علمی دانشگاه تربيت 
مدرس به عنوان ناقدان و با مديريت آقای دكتر حيدر تورانی )رئيس پژوهشكده برنامه ريزی درسی و نوآوريهای آموزشی( در تاريخ 

96/11/4 از ساعت 14 الی 16 در محل سالن جلسات سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی برگزار شد. 

درآغاز جلسه دكتر توراني به معرفي اجمالي كرسي پرداخت و در ادامه دكتر حسني ايده اصلي خود را طرح نمود. ايشان با آسيب 
شناسي موقعيت پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، بيان كرد كه پژوهشگاه داراي معضل تعارض ساختاري كاركردي است . يعني 
ساختار موجود نمي تواند اين پژوهشگاه را به كاركرد مطلوبش برساند و لذا  به دليل اين تعارض دچار بحران هويت شده است. منظور 

از بحران هويت عدم توانايي تحقق دو رسالتي كه نظام و حاكميت براي اين پژوهشگاه تعيين نموده است. 

مشكل اصلي در اين راستا به نگاه و فلسفه اي كه براي پژوهش هاي تربيتي تعريف شده و يا انتخاب شده است بر می گردد. در ادامه، 
بحث بر روي پارادايم هاي فكري و فلسفي ناظر به پژوهش تربيتي صورت گرفت و به پارادايم جديدی كه به نام فلسفه عمل مطرح 
شده، اشاره شد . محقق با عنايت به تحوالت و مباحث فلسفي كه در حوزه علم تربيت و فلسفه پژوهش هاي تربيتي مطرح شده 
است  اين ايده را مطرح  كرد كه براي عبور از اين بحران بهتر است از نظر فلسفي يك چرخش يا كوچ پارادايمي به سمت فلسفه 

عمل داشته باشيم .   

سپس منتقدين نقد هاي خود را ارائه و تعدادي  از حاضرين نيز انتقادات خود را مطرح كردند. در پايان نيز ارائه دهنده به برخي از 
نقدها پاسخ گفت. اين جلسه در ساعت 16/30 به پايان رسيد.
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گزارش برگزاری كرسی ترويجی توسط خانم دكتر منيره رضايی- در سازمان مركزی دانشگاه فرهنگيان

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه فرهنگيان هفتمين كرسی ترويجی ستادی اين دانشگاه با عنوان » تعيين شايستگی 
های تخصصی و حرفه ای معلمان متناسب با سند تحول بنيادين و مبانی نظری آن و اعتباربخشی شايستگی ها « در سالن اجتماعات 
سازمان مركزی دانشگاه فرهنگيان برگزار شد. ارائه دهنده اين كرسی دكتر منيره رضايی )دانشيار پژوهشگاه مطالعات آموزش و 
پرورش( و ناقدان آن دكتر غالمعلی احمدی )دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايی( و دكتر محسن حسينی بيدخت )مدرس 

اين دانشگاه( بودند.

در اين كرسی، دكتر رضايی پس از بيان بستر شكل گيری مسئله پژوهش خود و روش اجرای اين پژوهش، به بيان يافته ها و نتايج 
تحقيق خود پرداخت و ايده علمی برگرفته از اين تحقيق را ارائه كرد. وی در اين تحقيق شايستگيها معلمان را بر مبنای سند تحول 
بنيادين آموزش و پرورش در 8 دسته به شرح زير دسته بندی كرد: برخوردار بودن از ويژگيهای اخالق حرفه ای و ايفای نقش 
الگويی، تعالی جويی و بهسازی حرفه ای، ايجاد جّو عاطفی، اخالقی، مهرورزانه و تعاملی در موقعيت های تربيتی، توجه به ويژگيهای 
مشترك و متفاوت متربيان، مشاركت و تصميم سازی در فرايند برنامه ريزی درسی، خلق و سازماندهی فرصت های تربيتی و غنی 
سازی تجارب يادگيری متربيان، ارزشيابی مبتنی بر هدف و يادگيری محور، و همكاری با مدرسه، خانواده و جامعه محلی بر اساس 

اين محورها پيشنهادهايی برای تدوين شاخص های ارزيابی معلمان ارائه نمود.  

پس از اتمام ارائه صاحب كرسی، ناقدان به مدت نيم ساعت به بحث و ارائه نظر خود در مورد موضوع ارائه شده پرداختند. ابتدا دكتر 
غالمعلی احمدی به نقد نحوه بحث و نتيجه گيری دكتر رضايی پرداخت و پيشنهادهايی و ايده های ارائه شده در اين كرسی را كه 
مبتنی بر نتايج تحقيق روی سند تحول بنيادين آموزش و پرورش بود، بسيار محدودنگر خواند و متذكر شد كه چنين نظراتی ابعاد 
مختلف حوزه وسيع ياددهی يادگيری و وظيفه معلمی را ناديده ميگيرد. دكتر حسينی بيدخت نيز به طرح سؤاالتی در حوزه روش 
شناسی انجام تحقيق و گستره تحقيق پرداخت و نتيجه گيری های حاصل از تحقيقات محدود را برای تدوين استانداردهای سنجش 

عملكرد معلمان ناكافی دانست.

پس از آن، تعدادی از حضار سؤاالت خود را پرسيدند كه عمدتاً در نقد روش شناسی تحقيق دكتر رضايی و نتايج اين تحقيق و ايده 
های ارائه شده بر مبنای اين نتايج بود. در انتها، دكتر رضايی توضيحاتی در پاسخ به سؤاالت و نقدهای ناقدان و حّضار ارائه داد.  
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ف
پنل ارائه مقاله/ردي

عنوان برنامه/مقالهسخنرانی
نام سخنران/

ارائه دهنده
زمان

1

خوش آمدگويي 
و ارائه گزارش

9:00 - قرآن و سرود جمهوری اسالمی ايران
8:50

9:10-9:00دكتر عليرضا عصارهخوش آمدگويی رياست محترم همايش 2

9:15- دكتر احمد رمضانيگزارش دبير علمی همايش3
9:10

چالش های پيشرو در آموزش گفتار و زبان به كودكان سخنراني ويژه4
10-9:15دكتر رضا نيلی پوربا نيازهای ويژه

پروفسور داريوش فرهود،  مريم زمينة ژنتيكی اختالل های زبان و گفتارسخنراني5
10:20 - 10مالمير ، محمد خان احمدی

6
گفتار و زبان در 
كودكان داراي 

اتيسم

مقايسه تأثير القای موسيقی و تقليد حركات قصدمند 
در افزايش ميانگين طول گفته كودكان اتيستيك

دكتر هانيه يارمند، دكتر حسن 
عشايری

 - 10:40
10:20

10:50 - پخش كليپ دارالفنون7
10:40

8
گفتار و زبان در 
كودكان داراي 

اتيسم

اثربخشی روش تلفيقی تحليل رفتار كاربردی و 
پاسخ محور بر رشد زبانی كودكان دارای اتيسم 4 تا 6 

ساله

سميرا آبشناسان ، دكتر كامبيز 
پوشنه، دكتر پريسا تجلي

 - 11:10
10:50

آسيب های زبانی در كودكان مبتال به اختالل خواندن سخنراني ويژه9
11:40 - دكتر زهرا سليمانی)نارساخوان(

11:10

10
گفتار و زبان در 
كودكان داراي 

اتيسم

اثربخشی مدل تحولی تفاوت های فردی مبتنی بر 
ارتباط بر بهبود زبان دريافتی در كودكان اختالالت 

طيف اتيسم

دكتر سيدامير امين يزدی 
، سعيد قاسمي ، دكتر علی 

مشهدی

 - 12
11:40

13:00 – 12:00 نهار، نماز و استراحت
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ف
پنل ارائه ردي

زماننويسندگانعنوان مقالهمقاله/سخنرانی

1

گفتار و زبان در 
كودكان آسيب 

ديدة شنوايي

13:30 – دكتر زهره قاریزبان اشاره وسيله ای برای ارتباط و آرامش
13:00

ضرورت توجه به فرهنگ زبانی ناشنوايان و هويت زبان 2
13:45 علی كوهگرد ، سارا سياوشیاشارة ايرانی در برنامه ريزی زبانی برای ناشنوايان

13:30-

3
بررسی تفاوت های درك بندهای موصولی فاعل- فاعل 
و فاعل- مفعول در كودكان ناشنوای كاشت حلزون 

شده و شنوا

سحر مهرپرور ، دكتر رحيمه روح 
پرور ، دكتر مقدمه ميرزايی

 – 14:00
13:45

سوادآموزی در دانش آموزان با نيازهای ويژه: مطالعة 4
موردي دانش آموز نابينا- ناشنوا

جميله آفريده )مادر نازنين 
ابوالوردي(

 – 14:15
14:00

بررسی درك شنيداری و وضوح كالمی كودكان كاشت 5
حلزون شده، دارای سمعك و كودكان شنوا

دكتر محمد عاشوري، ناصر 
شيركوند، سيده سميه 

جليل آبكنار

 – 14:30
14:15

15:00 – استراحت و پذيرايي6
14:30

7

پژوهشهاي 
زبان شناختي

تحليل و مقايسه روايت های نوشتاری دانش آموزان 
دارای اختالالت يادگيری و عادی پايه چهارم و پنجم 

شهر تهران

دكتر آتوسا رستم بيك، محمد 
عارف اميري، صبا عنايتي، دكتر 

احمد رمضاني

 – 15:20
15:00

زينب دمرچي، دكتر ناهيد جليله وند، روند كاهش فرايندهای واجی در كودكان 2 تا 6 ساله8
دكتر ريحانه محمدي، علي صفخاني

 – 15:40
15:20

9
بررسی مقايسه ای درك و كاربرد عبارات استعاری 

بدن مند كودكان طبيعی و كودكان دارای سندرم ويليام 
)چهار و نيم تا پنج سال( فارسی زبان

16:00 – دكتر سعيده شجاع رضوی
15:40
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نخستين همايش ملی گفتار و زبان در كودكان با نيازهای ويژه

پژوهشكدة كودكان استثنايی

بيستم آبان ماه يك هزار و سيصد و نود و پنج

برای برگزاری نخستين همايش ملی »گفتار و زبان در كودكان با نيازهاي ويژه« گام های متعددی برداشته شد. در ابتدا عنوان، 
محتوا، و محورهاي موضوعي همايش با همفكري اعضاي هيئت تحريري فصلنامة علمي- پژوهشي كودكان استثنايی تعيين شد و 
با راهنماييهاي استادان حوزة زبانشناسي و آسيب شناسی گفتار و زبان از جمله استاد محترم جناب آقای دكتر رضا نيلي پور، استاد 
محترم جناب آقای دكتر يحيي مدرسي، و استاد محترم جناب آقای دكتر محمد دبير مقدم نقشة راه برگزاري همايش ترسيم شد. 

سپس با تشكيل كميتة مشورتي و كميتة علمي همايش مقدمات فراخوان مقاله براي همايش بنيان گذاشته شد و كميتة اجرايي 
عهده دار اقدام برنامه شد. در نخستين نشست هاي كميتة مشورتي جناب آقاي دكتر عليرضا عصاره به عنوان رئيس همايش، 
آقاي دكتر احمد رمضاني به عنوان دبير علمي همايش و جناب آقای ساسان اسدپور به عنوان دبير اجرايی همايش انتخاب شدند. 
پس از تهية فراخوان، تهية پوستر و ارسال آن به همة دانشگاهها، موسسه ها  و مدارس آموزش استثنايي، به مرور مقاله هايي 
در ارتباط با موضوع همايش به دبيرخانه ارسال شد. در نهايت حدود يكصد مقاله گردآوري شد و كميتة علمي نسبت به تعيين 
داور براي ارزيابي مقاله ها اقدام كرد. هر مقاله بسته به موضوع براي دو يا سه داور ارسال شد. مقرر شد داوران ضمن ارزيابي كلي 
مقاله دربارة شيوة ارائة مقاله هاي تأييد شده نيز نظر دهند و ارائه هاي شفاهي يا پوستر را تعيين كنند. پس از بازگشت مقاله ها و 
جمع بندي داوري هاي صورت گرفته توسط كميتة علمي يازده مقاله براي ارائة شفاهي انتخاب شد. اين يازده مقاله در سه بخش 
كلي »پژوهشهاي زبان شناختي حوزة گفتار و زبان«، »گفتار و زبان در كودكان طيف اتيسم« و »گفتار و زبان و كودكان آسيب ديدة 
شنوايي« دسته بندي و از صبح تا بعد از ظهر ارائه شد. سيزده مقاله نيز به صورت پوستر تهيه و به نمايش درآمد كه برخي از 

تهيه كنندگان مقاله با حضور در كنار پوسترها به پرسشهاي مشاهده كنندگان پاسخ دادند. 

همچنين در سه زمان متفاوت از همايش سه سخنراني كليدي در نظر گرفته شد. نخستين سخنراني را در آغاز همايش جناب آقاي 
دكتر نيليپور  ايراد كرد. موضوع سخنراني ايشان رويكردهاي شناختي به فراگيري زبان و توانبخشي آسيب هاي زباني بود. ديدگاه 
كلنگر شناختي و تازه ترين يافته هاي مطالعاتي دربارة مغز و انعطاف پذيري آن در قبال اقدامات توان بخشي گفتار و زبان از ديگر 
مباحث دكتر نيلي پور بوده است. سخنران دوم همايش دكتر زهرا سليماني از دانشكدة توان بخشي دانشگاه علوم پزشكي تهران 
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بود. موضوع سخنراني ايشان درباره چگونگی كار گفتاردرمانگرها و تأثير كار آنها بود. سركار خانم دكتر زهرا قاري از دانشگاه الزهرا 
سخنراني سوم همايش را در آغاز نشست بعد از ظهر ارائه كردند. ايشان به بحثي جامع و برانگيزنده دربارة زبان اشاره به عنوان زبان 

اول كودكان ناشنوا پرداختند و دربارة ارجحيت زبان و فرهنگ افراد ناشنوا سخن گفتند. 

در حاشيه همايش، نمايشگاهي از كتابهاي منتشر شده توسط انتشارات مدرسه، انتشارات دانژه، انتشارات دانشگاه علوم بهزيستي 
و توان بخشي و همچنين كتاب ها و فصلنامه های چاپ شده در پژوهشكدة كودكان استثنايي برگزار شد و مورد بازديد حاضران در 

همايش قرار گرفت. 
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