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ف
دی

ر

ناظرمجریعنوان طرح پژوهشی
بهره بردار

ل)سفارش دهنده(
پژوهشکدهسا

1

تعييــن عوامــل و شايســتگيهاي روانــي- 
ــاي  ــظ و ارتق ــر حف ــر ب ــي موث اجتماع
ــوزان دوره ي دوم  ــش آم ــامت دان س

متوســطه

 آقای دکتر بهنامدکتر مسلم پرتو
 در حالمعاونت تربيت بدنی  و سامتبهراد

اجرا
 تعليم و
تربيت

2

تفکــر  برنامــۀ  اثربخشــی  بررســی 
ــاء رشــد اجتماعــی و  ــر ارتق ســازنده ب
ــت  ــاخص های مثب ــش ش ــی، افزاي هيجان
مشــکات  از  پيشــگيری  و  رفتــاری 
ــی )عــادی  ــآموزان ابتداي ــاری دانش  رفت
ــی ــی اجراي ــۀ الگوي و اســتثنايی( و ارائ

 آقای دکتر رضادکتر بهنام بهراد
رستمی

 سازمان آموزش و پرورش
 کودکان1396استثنايی

استثنايی

3

مشاوره  خدمات  شناسي  آسيب 
تربيتي،تحصيلي وشغلي دانش آموزان 
کارهاي  راه  وارايه  دوم  متوسطه  دوره 

مناسب

 آقای دکتر فرهادمحمد مخاطب
 خانواده و1395معاونت پرورشی و فرهنگیکريمی

مدرسه

4

طرحهــاي  اثربخشــي  ارزشــيابي 
مــدارس در  پيشــگيري   آقای دکتر حميددکتر مسلم پرتوآمــوزش 

پورشريفی

 ستاد مبارزه با مواد مخدر و
 معاونت تربيت بدنی و سامت

آموزش و پرورش
 تعليم و1395

تربيت

5

ســنجش  برنامــه  تحليلــي  پژوهــش 
آمادگــي  و  جســماني  ســامت 
ــه دبســتان  تحصيلــي نوآمــوزان ورود ب

)1388-1392( ســال  پنــج  در 

 دکتر محمد حسن
حسني شلمانی

 آقای ايرج خوش
خلق

 سازمان آموزش و پرورش
 کودکان1394استثنايی

استثنايی

6

ــی  ــامت عموم ــکات س ــي مش بررس
اجتماعــي(،  و  روانــي  )جســمي، 
شــيوع  و  روانشــناختی  بهزيســتی 
مزمــن  مشــکات  و  اختــاالت 
ســامت در معلمــان: ســنجش مــدل  
حفاظتــي/  عوامــل  براســاس  تبيينــی 

ز  ســا خطر

 آقای دکتردکتر مسلم پرتو
ضياالدينی

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و
 تعليم و1393پرورش

تربيت

7

ــاری  ــوزش شــناختی رفت اثربخشــی آم
روانــی  ســامت  بــر  مــادران  بــه 
و  آنــان  پرخاشــگری  کاهــش  و 
پيشــرفت  و  اجتماعــی  ســازگاری 

آمــوزان دانــش  تحصيلــی 

 دکتر سيمين
خانم دکتر احقرحسينيان

معاونت تربيت بدنی و سامت/

معاونت پرورشی و فرهنگی
 خانواده1392

ومدرسه

8

مراکز  فعاليت هاي  نقش  بررسي 
درکاهش  خانواده  ومشاوره  راهنمايي 

مدارس دانش آموزان   خانم دکتر ظهرهمحمد مخاطبمشکات 
وند

 سازمان مدارس غيردولتی و
مشارکت های مردمی

) دفتر انجمن اوليا و مربيان (

 خانواده و1391
مدرسه

الف: طرح های پژوهشی پایان یافته و در دست اجرا )10  پژوهش(
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ف
دی

ر

ناظرمجریعنوان طرح پژوهشی
بهره بردار

ل)سفارش دهنده(
پژوهشکدهسا

9

ــواد و  ــواع م ــرف ان ــيوع مص ــزان ش ــی مي بررس
ــوزان  ــش آم ــان دان ــاز در مي ــای غيرمج داوره
ــطه  ــوم متوس ــی و س ــوم راهنماي ــه س ــر پاي پس

ــران  ــهر ته ش
1390معاونت تربيت بدنی و سامتخانم دکتر احقردکتر مسلم پرتو

 پژوهشکده
 تعليم و
تربيت

10
کاهــش بــر  زندگــی  هــای  مهــارت   تاثيــر 
اعتيــاد( بــه  )گرايــش  اجتماعــی   آســيبهای 

دبيرســتان مقطــع  پســر  آمــوزان  دانــش 
خانم دکتر احقردکتر علی دالور

معاونت تربيت بدنی و سامت
1390معاونت پرورشی و فرهنگی

 پژوهشکده
 تعليم و
تربيت

ب: نظارت بر طرح های پژوهشی )2 طرح(

ردیف
ناظرعنوان طرح پژوهشی

بهره بردار
)سفارش 
دهنده(

پژوهشکدهسال

1
ــاء  ــاي ارتق ــدي و راهه بررســي ســطح توانمن
ــاوران  ــي مش ــه اي و تخصص ــدي حرف توانمن

ــران ــهر ته ــه ش ــتانهاي دختران دبيرس
دکتر مسلم 

تعليم و تربيت1392پژوهشگاه پرتو

2
ارزشــيابی کتــاب درســي آداب و مهارتهــاي 
زندگــي )ويــژه دختــران و پســران( و راهنماي 

معلــم پايــه اول دوره متوســطه اول
دکتر مسلم 

 پرتو
سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی 

آموزشی
تعليم و تربيت1392

ج:  مقاالت چاپ شده  در فصلنامه های علمي پژوهشی منتشر شده توسط پژوهشگاه)45 مقاله(

عنوان مقالهردیف
نویسنده / نویسندگان

شماره و سال
 فصلنامه

علمی پژوهشی

ــاز طراحــي شــغلي معلمــان 1 ــي پرسشــنامه ب ــار ياب اعتب
ــي شــهر تهــران ــت بدن تربي

 دکتر شهرام نظری، دکتر محسن
 حاجی، کامران عيدی پور

1397
شماره 134 تابستان

تعليم و تربيت

2
ــاب آوری  ــر ت ــوی ب ــوش معن ــوزش ه ــی آم اثربخش
مــادراِن کــودکان دارای اختــال کــم توجهــی/ بيــش 

فعالــی
دکتر مرضيه مشعل پور

1397
دوره 18، شماره 1

کودکان استثنايی

3
اثربخشــی رواندرمانــی پويشــی فشــرده کوتــاه مــدت 
 SDTPبــر اضطــراب اجتماعــی مــادران دارای فرزنــد 

بــا اختــال ســندرم آســپرگر

 فاطمه فوالدی، مهديس کاويانی
بروجنی، يوسف رنجبر سودجانی

1397-6
کودکان استثنايیدوره 18، شماره 2
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عنوان مقالهردیف
نویسنده / نویسندگان

شماره و سال
 فصلنامه

علمی پژوهشی

4
و  روانشــناختی  ســرمايۀ  روان،  ســامت  مقايســۀ 
صميميــت زناشــويی در مــادران کــودکان کــم شــنوا، 

ناتوانيهــای هوشــی و کــودکان عــادی
 دکتر فرناز فرشباف مانی صفت، الناز

پوررحيم
1397

دوره 18، شماره 3-1
کودکان استثنايی

اثربخشــی آمــوزش ايروبيــک بــر ســامت روان و 5
ــی ــوان ذهن ــر کمت ــوزان دخت ــش آم ــادکامی دان ش

 دکتر وجيهه ظهورپرونده، فاطمه
جعفری

1396
دوره 17،شماره8-2

کودکان استثنايی

اثربخشــی روان درمانــی مثبتگــرا بــر تنيدگــی در 6
دکتر نيا علمی منشمــادران دارای فرزنــد کمتــوان ذهنــی

1396

دوره 17،شماره 12-4
کودکان استثنايی

7
تأثيــر آمــوزش اميــد بــر کاهــش فرســودگی تحصيلــی 
ــی دوره  ــوان ذهن ــر اســتثنايی کــم ت دانشــآموزان دخت

متوســطه دوم شهرســتان خــرم آبــاد

 دکتر عزت اله قدم پور، دکتر مسعود
 صادقی، پرستو چهری، زهرا خليلی

گشنيگانی

1396

دوره 17،شماره 12-4
کودکان استثنايی

تأثيــر حمايــت اجتماعــی غيررســمی بــر ســامت روان 8
مــادران دارای کــودک بــا اختــال طيــف اتيســم

 دکتر صديقه رضايی دهنوی، دکتر
 اعظم مرادی، فرخ لقا عکافی بروجنی،

صديقه رستمی
1396

دوره 17،شماره 5-1
کودکان استثنايی

9

ــی،  ــش روان ــند، واکن ــه پس ــخصيت جامع ــه ش مقايس
حمايــت اجتماعــی ادراک شــده و ســبکهای دفاعــی 
و  حرکتــی  جســمی  معلــول  کــودکان  والديــن 

ــان ــالم شــهر اصفه ــودکان س ک

 دکتر مجيد صفاری نيا، شهره بيات،
احمد نورمحمدی

1396

دوره 17،شماره 12-4
کودکان استثنايی

10

اســتثنايی  کــودک  دو  دارای  مــادران  مقايســه 
چندمعلوليتــی، کمتــوان ذهنــی، جســمی-حرکتی، 
نابينــا و آســيب بينايــی، ناشــنوا و آســيب شــنوايی 
ــامت  ــای س ــادی در مؤلفهه ــودکان ع ــادران ک ــا م ب

عمومــی

 هوشنگ زندی، دکتر مسعود غامعلی
 لواسانی، دکتر غامعلی افروز، دکتر

محمد سعيد مردوخی

1396

دوره 17،شماره 12-4

کودکان استثنايی

نقــش پيــش بينــی کنندگــی اقــدام بــرای رشــد فــردی 11
عقيل حسين لو، دکتر سميه کاظمياندر ســازگاری دانــش آمــوزان نابينــا 

1396

کودکان استثنايیدوره 17،شماره 10-3

پيشــبينی 12 در  خودپنــداره  و  بدنــی  تصويــر  نقــش 
ــنوا  ــا و ناش ــآموزان نابين ــناختی دانش ــاالت روانش اخت

 دکتر اکبر عطادخت، دکتر عيسی
 جعفری، ميثم حياتی، دکتر حميد

کمرزرين، صديقه مهری

1396

دوره 17،شماره 8-2
کودکان استثنايی

13
ــا  ــوزان ب ــش آم ــراب دان ــردگی و اضط ــۀ افس مقايس
آســيب بينايــی در موقعيتهــای آموزشــی روزانــه و 

شــبانه روزی
 دکتر احمد به پژوه، دکتر سوگند قاسم

زاده، حمداهلل خواجه حسينی
1396

دوره 17،شماره 10-3
کودکان استثنايی

ــت رفتــار بــر 14 ــی آمــوزش والديــن و مديري اثربخش
ســامت عمومــی مــادران کــودکان دارای اتيســم

 هليا هوشنگی، دکتر مهرداد حاجی
حسنی، دکتر فريبا حسنی

1395

کودکان استثنايیدوره 16، شماره 6-2

و ســامت 15 زناشــويی  بخشايشــگری، رضايتمنــدی 
روان والديــن کــودکان کمتــوان ذهنــی و عــادی

 دکتر فرزانه معتمدی، دکتر باقر غباری
بناب، زهرا ابرغم

1395

دوره 16، شماره 12-4
کودکان استثنايی

ــای 16 ــه ه ــا مؤلف ــاب آوری ب ــس و ت ــزت نف ــه ع رابط
معصومه کرامتی، شهناز پاينده فرخودپنــداره بدنــی دانــش آمــوزان دارای ناتوانــی

1395

دوره 16، شماره 12-4
کودکان استثنايی
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عنوان مقالهردیف
نویسنده / نویسندگان

شماره و سال
 فصلنامه

علمی پژوهشی

17

مقايســه اثــر يــک دوره تمرينــات ادراکــی- حرکتــی 
در دو محيــط رقابتــی و غيررقابتــی بــر خودکارآمــدی 
و رفتــار سازشــی کــودکان کمتــوان ذهنــی آمــوزش 

پذيــر

1395 فرشته خيرانديش، دکتر رخساره بادامی

دوره 16، شماره 6-2
کودکان استثنايی

18
مقايســه اســترس والدگــری، رضايتمنــدی و کارکــرد 
ــادران  ــا م ــم ب ــودکان دارای اتيس ــادران ک ــواده م خان

کــودکان دارای رشــد معمــول

 طيبه محتشمی، فائزه ابراهيمی، دکتر
 مهناز علی اکبری دهکردی، دکتر

نرگس چيمه

1395

دوره 16، شماره 12-4
کودکان استثنايی

19
ــت زندگــی، شــادکامی و عــزت نفــس  مقايســۀ کيفي
ــهر  ــکار ش ــکار و غيرورزش ــنوای ورزش ــران ناش دخت

تهــران
 زهرا کريم زاده، دکتر سعيد صداقتی،

دکتر کيوان ما نوروزی، جابر قلی نژاد
1395

دوره 16، شماره 3-1
کودکان استثنايی

ــي در 20 ــزه داوطلب ــوي و انگي ــوش معن ــن ه ــاط بي ارتب
ــرورش ــوزش و پ ــي وزارت آم ــاي ورزش ــن ه انجم

 دکتر حميد قاسمی، دکتر مرتضی
رضايی صوفی، امير اشراقی

1394

شماره 124 زمستان
تعليم و تربيت

21
مقايســۀ ســامت روانــی والديــن کــودکان مبتــا 
بــه اختــال نارســايی توجه/بيشــفعالی بــا والديــن 

کــودکان ســالم

 خانم فريده فرخزادی، دکتر محمدرضا
 محمدی، دکتر احمد عليپور، دکتر
 محمدابراهيم مداحی، خانم مريم

سلمانيان

1394

دوره 15، شماره 6-2
کودکان استثنايی

22
مهارتهــای  آمــوزش  برنامــه  اثربخشــي  بررســي 
زندگــی بــر بهبــود خــود کارآمــدی و جــرات ورزي 

در دانــش آمــوزان پايــه اول متوســطه
دکتر مسلم پرتو

تابستان1394، 31)2(
تعليم و تربيت

23

اســترس  کاهــش  بــر  ورزشــمغزی  اثربخشــی 
در  توجــه  افزايــش  و  بيشــفعالی  مادران،کاهــش 
کــودکان دارای اختــال نارســايی توجه/بيــش فعالــی 

و کاهــش اســترس آنهــا

 طيبه مختاريان، دکتر فريدون يارياری،
 خانم طاهره مختاريان

1394  

دوره 15، شماره 9-3
کودکان استثنايی

مقايســه تأثيــر مداخلــه بههنــگام و ديرهنــگام در رشــد 24
اجتماعــی دانشــآموزان دارای نيازهــای ويــژه شــنوايی

 فريبرز قويدل، خانم ناهيد شفيعی،
حجت پيرزادی

1393

دوره 14، شماره 3-1
کودکان استثنايی

25
مقايســۀ عــزت نفــس و ســامت روان در نابينايــان 
ورزشــکار و غيرورزشــکار 13 تــا 30 ســال شهرســتان 

مشــهد

 رحيم مازاده اسفنجانی، دکتر
 غامحسين جوانمرد، دکتر حميد

اراضی، شيرين يگانگی
کودکان استثنايی1392

26
اثربخشــی آمــوزش فرزندپــروری مثبــت بــر تنيدگــی 
ــص  ــفعالی / نق ــال بيش ــودکان دارای اخت ــادران ک م

توجــه در شــهر کــرج

 دکتر مهناز علياکبری دهکردی، دکتر
 احمد عليپور، مريم اسماعيلزاده کيابانی،

طيبه محتشمی

1392

دوره 13،شماره 11-4
کودکان استثنايی

27
ــوی در  ــاس درک معن ــر اس ــامت روان ب ــبينی س پيش
ــپذير و  ــی آموزش ــوان ذهن ــآموزان کمت ــادران دانش م

ــی شــهر گــرگان عــادی ابتداي
 ندا مصدق، دکتر باقر غباری بناب،

حجت پيرزادی، ناهيد شفيعی
1392

دوره 13،شماره 9-3
کودکان استثنايی

28
رابطــه کيفيــت دلبســتگی بــه خــدا و تصــور فــرد 
از خــدا بــا ســامت روانــی در والديــن کــودکان 

اســتثنايی

 دکتر باقر غباری بناب، علی
 اکبر حدادی کوهسار، ابوالفضل

 رشيدياحمدآبادی، سحرانه
جواديآسايش

1391

کودکان استثنايیدوره 12،شماره 9-3

29
رفتــاری  شــناختی  گروهــی  آمــوزش  اثربخشــی 
مهارتهــای زندگــی بــر ســازگاری افــراد دارای نقــص 

ــی بيناي
 دکتر ساالر فرامرزی، سعيد حبيباللهی،

سيدرضا پورسيد،
1390

دوره 11،شماره 9-3
کودکان استثنايی

30
ــترس  ــر اس ــآوری در براب ــش تاب ــه افزاي ــن برنام تدوي
و تأثيــر آمــوزش آن بــر مؤلفههــای کيفيــت زندگــی 

ــف ــی خفي ــوان ذهن ــودک کمت ــن دارای ک والدي
 دکتر منيژه کاوه، دکتر حميد عليزاده،
دکتر علی دالور، دکتر احمد برجعلی

1390

دوره 11،شماره 6-2
کودکان استثنايی



کارنامه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش درحوزه پژوهش های بهداشت روان در آموزش و پرورش
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عنوان مقالهردیف
نویسنده / نویسندگان

شماره و سال
 فصلنامه

علمی پژوهشی

31
ــخصيتي  ــاي ش ــر ويژگيه ــي ب ــارکت ورزش ــر مش تاثي
ــوزان  ــش آم ــدي دان ــود کارآم ــي و خ ــال گراي کم
ــا رشــد اجتماعــي   ــاط ايــن ويژگيهــا ب نوجــوان و ارتب

 دکتر بهروز عبدلی، پروانه شمسی پور
دهکردی، امير شمس، ايمان فقهی

1389

شماره 102-تابستان
تعليم و تربيت

اثربخشــی روش ابــراز وجــود بــر عــزت نفــس و 32
ســامت عمومــی دانــش آمــوزان نابينــای عــادی

 دکتر هادی بهرامی احسان، کورش بنی
هاشميا

1389

دوره 10، شماره 6-2
کودکان استثنايی

33
ــی  ــری مذهب ــت گي ــه ای، جه ــبکهای مقابل ــه س رابط
ــادران دارای  ــامت روان م ــا س ــخصيت ب ــاد ش و ابع

ــی ــوان ذهن ــم ت ــودک ک ک

 دکتر هادی بهرامی احسان، ياسر
1389رضاپور ميرصالح

دوره 10، شماره 9-3

کودکان استثنايی

34
ــود  ــس، خ ــزت نف ــای ع ــوزش ه ــرات آم ــه اث مقايس
کارآمــدی و انگيــزش پيشــرفت بــر کيفيــت زندگــی 

ــی جســمی-حرکتی ــه ناتوان ــا ب ــان مبت زن

 اعظم مرادی، دکتر مختار ملک پور،
 دکتر شعله اميری، دکتر حسين مولوی،

دکتر ابوالقاسم نوری

1389

دوره 10، شماره 3-1
کودکان استثنايی

پيشــرفت 35 و  روان  ســامت  بــا  دينــداری  رابطــه 
آمــوزان  دانــش  تحصيلــی 

 يوسف رضاپور: استاديار دانشکده علوم
  تربيتی و روانشناسی دانشگاه تبريز

 مرضيه سرداری: کارشناس ارشد  برنامه
 ريزی درسيآيت اله فتحی: کارشناس

ارشد روانشناسی تربيتی

1389

پويش 8 و 9
 مرکز پژوهش آموزش

 و پرورش روستايي،
عشاير و چند زبانه تبريز

36
ــر ســازگاری  تأثيــر آمــوزش حــل مســئله اجتماعــی ب
آمــوزان  دانــش  تحصيلــی  عملکــرد  و  اجتماعــی 

ــرو کم
 دکتر بتول احدی، پری ميرزايی، دکتر
محمد نريمانی، دکتر عباس ابوالقاسمی

1388

دوره 9، شماره 9-3
کودکان استثنايی

37

زندگــی  هــای  مهــارت  آمــوزش  تاثيــر  بررســی 
ــی و  ــرد اجتماع ــی، کارک ــت روان ــود بهداش ــر بهب ب
افســردگی معلــوالن جســمی بهزيســتی شهرســتان 

ــز تبري

 مريم يوسف پور

دکتر ميرتقی گروسی

1388

پويش 3 و 4

 مرکز پژوهش آموزش
 و پرورش روستايي،

عشاير و چند زبانه تبريز

38
رابطــه عمــل بــه باورهــای دينــی بــا ســامت عمومــی 
ــرا )س(  ــی الزه ــکده فن ــجويان آموزش ــن دانش در بي

تبريــز
 دکتر خانجانی، دکتر شعله ليوارجانی،

 طيبه قاری زاده
1388

پويش 5 و 6

 مرکز پژوهش آموزش
 و پرورش روستايي،

عشاير و چند زبانه تبريز

39
ــا  ــی ب ــوش هيجان ــخصيتی و ه ــای ش ــه ويژگيه رابط
ــای تحــت  ــه فنيلکتونوري ــا ب ــراد مبت ســامت روان اف

ــان درم
 دکتر عليرضا آقا يوسفی، خانم سحر
بهروزيان، دکتر اسماعيل سعدی پور

1387
دوره 8، شماره 11-4

کودکان استثنايی

مرضــی 40 نشــانههای  ســياهه  هنجاريابــی  و  انطبــاق 
 CSI-4چهــارم ويرايــش  دکتر الهه محمد اسماعيلکــودک 

1386

دوره 7، شماره 3-1
کودکان استثنايی

آمــوزان 41 دانــش  روانشــناختی  ويژگيهــای  مقايســه 
نارســا نويــس و عــادی پايــه ســوم ابتدايــی

 آقای اکبر رضايی، دکتر مريم سيف
1385نراقی

دوره 6،شماره 3-1

کودکان استثنايی

تاثيــر آمــوزش مهارتهــای اجتماعــی بــر افزايــش 42
اعتمــاد بــه نفــس دختــران نابينــای شــهر تهــران

 فروزان مستعلمی، دکتر سيمين حسينيان،
دکتر سيد منور يزدی

1384

دوره 5، شماره 11-4
کودکان استثنايی

ــا 43 ــآموزان مبت ــادران دانش ــی م ــامت روان ــی س بررس
ــاری ــاالت رفت ــه اخت ب

 دکتر الهه محمد اسماعيل، خانم حکيمه
سادات موسوی

1382

دوره 3، شماره 6-2
کودکان استثنايی

44
مقايســه رشــد اجتماعــی و اختــاالت رفتــاری دانــش 
آمــوزان کمتــوان ذهنــی ورزشــکار و غيــر ورزشــکار 

در شــهر تهــران

 زهرا کارگر، دکتر سيده منور يزدی،
1381دکتر ابوالقاسم مهرينژاد

دوره 2،شماره 11-4
کودکان استثنايی

45
ــوان  ــودکان کمت ــن ک ــی والدي ــامت روان ــه س مقايس
ــی  ــا ســامت روان ــر 12-7 ســاله ب ــت پذي ــی تربي ذهن

ــادی ــودکان ع ــن ک والدي
 دکتر مهناز مهرابی زاده هنرمند، دکتر
بهمن نجاريان، خانم ميترا مسعودی

1380

دوره 1،شماره 11-2
کودکان استثنايی
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عنوان کنگره نویسندهسالعنوان مقالهردیف

پيشــگيري 1 آمــوزش  طــرح  محتــواي  ارزشــيابي 
پرخطــر رفتارهــای  بــا  مقابلــه   دکتر مسلم1396مهارتهــای 

پرتو
دومين کنگره بين المللي توانمند سازي جامعه در حوزه 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

پيشــگيري 2 آمــوزش  طــرح  محتــواي  ارزشــيابي 
ابتدايــي مــدارس  در  خــود  از   دکتر مسلم1396مراقبــت 

پرتو
دومين کنگره بينالمللي توانمند سازي جامعه در حوزه 

علوم انساني و مطالعات اجتماعي

3
ــامت  ــی س ــه درس ــواي برنام ــت محت ــي وضعي بررس
ــان  ــدگاه متخصص ــم از دي ــه شش ــی پاي ــت بدن و تربي

ــان و معلم

 دکتر مسلم1395
پرتو

اولين کنفرانس بين المللی علوم تربيتی و روانشناسی 
ومطالعات اجتماعی ايران

مهارتهــای 4 آمــوزش  برنامــه  کارآمــدي  بررســي 
ــوزان ــش آم ــي دان ــامت روان ــود س ــی در بهب  دکتر مسلم1395زندگ

پرتو
اولين کنفرانس بين المللی علوم تربيتی و روانشناسی 

ومطالعات اجتماعی ايران

5
مهارتهــای  آمــوزش  برنامــه  کارآمــدي  بررســي 
زندگــی بــر بهبــود شــيوه هــای مقابلــه بــا تنيدگــی در 

دانــش آمــوزان پايــه اول متوســطه،

 دکتر مسلم1394
پرتو

دومين کنگره بين المللی علوم رفتاری، تهران دانشگاه 
شهيد بهشتي

6
ســنجش نيازهــاي آموزشــي دانــش آمــوزان در زمينــه 
آســيبهاي  از  پيشــگيري  و  زندگــي  مهارتهــاي  ي 

ــی ــی- اجتماع روان
 دکتر مسلم1394

پرتو

دومين کنگره بين المللی علوم رفتاری، تهران دانشگاه 
شهيد بهشتي

ــی در 7 ــای زندگ ــوزش مهارته ــه آم ــدي برنام کارآم
ــوزان ــش آم ــأله دان ــل مس ــاء ح  دکتر مسلم1394ارتق

پرتو
دومين کنفرانس ملی واولين کنفرانس بين المللی پژوهش 

های نوين در علوم انسانی

ــرف 8 ــه مص ــش ب ــي در گراي ــل خانوادگ ــش عوام نق
ــر ــرض خط ــوزان در مع ــش آم ــط دان ــواد توس م

 دکتر مسلم1394
پرتو

اولين کنگره ملی مشاوره، خانواده و توانمند سازی اقشار 
آسيب پذير جامعه"، تهران، کميته امداد امام خميني )ره

9
ــول(–  ــد )تح ــگيري رش ــاي پيش ــا و فعاليته ــه ه برنام
و  چالشــها  پــرورش:  و  آمــوزش  نظــام  در  مــدار 

راهکارهــا

 دکتر مسلم1394
پرتو

همايش پيشگيري رشد مدار، پژوهشگاه قوه قضاييه

و 10 باورهــا  و  زندگــی  ســبک  مجــازی،  فضــای 
آســيبزا؛ بخــش/  ســامت  رفتارهــاي 

 دکتر مسلم1393
پرتو

چاپ چکيده مقاله در مجموعه چکيده مقاالت همايش 
فضاي مجازي و تربيت اسامي

د : مقاالت ارائه  شده توسط اساتید و کارشناسان پژوهشگاه در کنگره های ملی و بین المللی )10 مقاله(

ه : نشست ارائه یافته هاي پژوهشي برگزار شده توسط اساتید و کارشناسان پژوهشگاه )3 نشست(

 ارائه دهندهعنوانردیف
 محل

 برگزاری
 نشست

پژوهشکدهسال

ــش 1 ــناختي دان ــي روانش ــتي/ درماندگ ــت بهزيس وضعي
ــوزان متوســطه دوم شــهر تهــران تعليم و تربيت1396پژوهشگاهدکتر مسلم پرتوآم

ارزشــيابي اثربخشــي طرحهــاي آمــوزش پيشــگيري در 2
تعليم و تربيت1395پژوهشگاهدکتر مسلم پرتومــدارس دوره ابتدايــي و متوســطه اول

ــي 3 ــاز انديش ــرورت ب ــان و ض ــامت معلم ــت س وضعي
ارتقــاء  و  آســيبها  کاهــش  راهکارهــاي  دربــاره 

تعليم و تربيت1395سازماندکتر مسلم پرتوســامت آنــان
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و: برگزاری نشست های علمي- تخصصي در حوزه سالمت ) 3 نشست(

ارائه دهندهعنوانردیف
 محل

 برگزاری
نشست

پژوهشکدهسال

پــرورش؛ 1 و  آمــوزش  نظــام  در  پيشــگيرانه  فعاليتهــاي 
راهکارهــا و  تعليم و تربيت1395پژوهشگاهدکتر مسلم پرتوچالشــها 

بنياديــن 2 تحــول  ســند  در  ســامت  پــردازي  مفهــوم 
ملــي درس  ي  برنامــه  و  پــرورش  و  تعليم و تربيت1393پژوهشگاهدکتر مسلم پرتوآمــوزش 

پيامدهــای وابســته بــه ســامت بايــای طبيعــی و نقــش و 3
استثنايی1398پژوهشگاهدکتر بهنام بهرادکارکــرد آمــوزش و پــرورش

ز: تهیه گزارش های تحلیلي کارشناسی در حوزه سالمت ) 3 گزارش(

پژوهشکدهسالبهره بردارتهیه کنندهعنوانردیف

1
بــر  ناظــر  بخشــهاي  محتــواي  تحليــل  و  بررســي 
فعاليتهــاي پيشــگيرانه بــا رويکــرد تحولينگــر کتابهــاي 

ــي درس
دکتر مسلم پرتو

معاونت تربيت 
تعليم و تربيت1395بدنی و سامت

2
بررســي مفهومــي و نظــري وجــوه و ســطوح چندگانــه 
رويکــرد تحولينگــر و رشــد- مــدار در پيشــگيري از 

جــرم و ارتقــاء ســامت جامعــه
دکتر مسلم پرتو

معاونت تربيت 
تعليم و تربيت1393بدنی و سامت

3

تحليــل وضعيــت مــدارس ابتدايــي از نظــر امکانــات، 
تجهيــزات و وســايل ورزشــی مــورد نيــاز بــرای 

ــی ــت بدن ــاي تربي ــا و فعليته ــه ه ــرای برنام دکتر مسلم پرتواج

سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی 

تعليم و تربيت1393آموزشی

ح: تعیین و تصویب اولویت های پژوهشی ناظر بر حوزه سالمت )سه عنوان(

وضعیت اجراعنوان اولویت پژوهشیردیف

تدوين پيشنهادهسنجش ملي سامت رواني دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي1

تعييــن اســتانداردها و اقتضائــات برنامــه هــاي درســي تربيــت بدنــي و فعاليتهــاي ورزشــي و 2
-ميــزان انطبــاق آن بــا وضعيــت موجــود مــدارس و فضاهــاي تربيتــي

3
ــر تبييــن الگوهــا  ــد ب ــا تاکي ــه و تدويــن ســند ســامت در حــوزه آمــوزش و پــرورش ب تهي
ــوان زيرنظــام ســند تحــول  ــه عن ــری ســامت ب ــه حــوزه يادگي ــوط ب ــم نظــری مرب و مفاهي

ــرورش  ــوزش و پ ــن آم بنيادي

تدوين پيشنهاده



گاه مطالعات آموزش و رپورش ژپوهش
نشانی: تهران، خیابان شهیدسپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید باقری قصرالدشتی ، 

پالک 181 ، کد پستی 1584743517، ،تلفن دفتر پژوهشگاه :88843270  نمابر: 88310794  
head@rie.ir : رایانامه رئیس پژوهشگاه

توليد دانش کاربردی،  از:  از ماموريت هاي اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش عبارتست  ييك 

نرش و اشاعه يافته هاي پژوهيش برای شناخت بهرت وضعيت موجود نظام آموزش و پرورش و ارتقاء سطح 

تصمیم سازی/تصميم گريي درباره مسايل آموزش و پرورش كشور از رهگذر تسهیل فرایند کاربست یافته های 

پژوهشی پژوهشگاه در راستاي اين ماموریت، اقدام به طراحی و اجرای پژوهش های مورد نياز آموزش 

و پرورش كشور و انتشار یافته هاي پژوهيش مي منايد و کاربران نتايج پژوهش هاي آموزشی و تربیتی كه 

سایر  و  والدین  مدارس،  معلامن  مدیران،  كشور،  پرورش  و  آموزش  مجریان  تصميم گريان،  تصمیم سازان/ 

گروه های ذیربط هستند، بطور مستمر در جريان آخرين يافته های پژوهشی قرارگرفته و امید می رود از 

اين رهگذر، فرایند تصميم گیری و عمل در تعلیم و تربیت، از کیفیت مناسب تری برخوردار شود. از سوی 

دیگر، اشاعه یافته های پژوهشی، به منزله یکی از مولفه های اصلی نظام پژوهشی و راهكار توسعه تربیت 

پژوهش بنیاد، فاصله بني پژوهش و اجرا را کاهش داده و زمینه گفتگوی موثر بین پژوهشگران و دست 

اندرکاران آموزش و پرورش و دستیابی به فهم مشرتک در مورد پدیدارهای تربیتی را شکل می دهد. 

هدف این نرشیه که با عنوان کارنامه پژوهش منترش می شود معريف يافته هاي پژوهش های مهم و 

مآالً تسهيل مسري تاثري تحقيقات بر تصميم گريي هاي ارکان نظام آموزش و پرورش كشور و اعتالء فرهنگ 

پژوهشگری و پرسشگری است. آنچه در این قالب انتشار می یابد خالصه کاربردی مهمرتین پژوهش هاي 

انجام شده درپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش است. لطفاً نظرات ارزشمند خود درباره این نرشیه و 

محتوای آن را برای ما ارسال فرمایید. 


