
 

 

 

 وزارت آموزش و پرورش

 سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
 

 

 

 

 

 

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تدوین:

 کمیته مستند سازی و اشاعه فعالیت های پژوهشی 

 1398شهریور
 

 

 

 

 

 

 

 
         

 ه یافتهای پژوهشي پایان طرح

 پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در 
 1397تا  1390از سال 

 



 1397تا  1390ه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال یافتپژوهشي پایان های طرح 
 

 

 

2 

 

 فهرست مطالب

 صفحه                                                     عنوان

 3 ....................................................................................................................................................................................................   مقدمه

 7............    ..........................................................................محترم آموزش و پرورش   ریسفارش وز یپژوهش ی( طرح ها1جدول )

 7 ............................................................................................................  یدر سطح مل یالملل نیمطالعات ب ی( اجرا2جدول )

 8 ........................................................................  وزارت آموزش و پرورش یسفارش دفتر وزارت یپژوهش ی( طرح ها3جدول )

 9 ..........................................................................  و توسعه منابع یزیسفارش معاونت برنامه ر یپژوهش ی( طرح ها4جدول )

 10 ........    ........................................................................   آموزش و پرورش یعال یسفارش شورا یپژوهش ی( طرح ها5جدول )

 11     ................................................................................................... ییسفارش معاونت آموزش ابتدا یپژوهش ی(طرح ها6جدول )

 12    ..............................................................................................   سفارش معاونت آموزش متوسطه یپژوهش ی( طرح ها7جدول )

 13....................................................................................  .......  یو فرهنگ یسفارش معاونت  پرورش یپژوهش ی( طرح ها8جدول )

 14   ..........................................................................................و سالمت یبدن تیسفارش معاونت ترب یپژوهش ی( طرح ها9جدول )

 15 ......................................................................یآموزش یزیسفارش سازمان پژوهش و برنامه ر یپژوهش ی( طرح ها10جدول )

 22 .................................یمردم یو مشارکت ها یدولت ریسفارش سازمان سازمان مدارس غ یپژوهش ی( طرح ها11جدول )

 22 ............................................................................   ییسفارش سازمان آموزش و پرورش استثنا یپژوهش ی( طرح ها12جدول )

 24..   .....................................................................................................انیو مرب ایسفارش انجمن اول یپژوهش ی( طرح ها13جدول )

 25 ..................................................................کودکان و نوجوانان یسفارش کانون پرورش فکر یپژوهش ی( طرح ها14جدول )

 25  ............................................................. وزارت آموزش و پرورش یسفارش دفتر روابط عموم یپژوهش ی( طرح ها15جدول )

 26 .......................................................... درخشان یسفارش سازمان مدارس پرورش استعدادها یپژوهش ی( طرح ها16جدول )

 26...............................................................................................................     سفارش دفتر امور زنان یپژوهش ی( طرح ها17جدول )

 27....................................................................................................   یسفارش سازمان  دانش آموز یپژوهش ی( طرح ها18جدول )

 27 ......   .................................... وزارت آموزش و پرورش یانسان یرویسفارش مرکز آموزش ن یپژوهش ی( طرح ها19جدول )

 28................................................................................................        سفارش پژوهشگاه مطالعات یپژوهش ی( طرح ها20جدول )

 

 

 

 



 1397تا  1390ه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال یافتپژوهشي پایان های طرح 
 

 

 

3 

 

 مقدمه:       

ی رود وهشی وزارت بزرگ آموزش و پرورش به شمار منهاد پژ ،اه مطالعات آموزش و پرورشپژوهشگ

تبیین و  ،شناسایی عهده دارنظیر پژوهشگاه های همه دستگاه های اجرایی کشور، و عالوه بر اینکه 

و  تتوسعه ای اساز طریق طراحی و اجرای پژوهش های کاربردی و  متبوع خودحل مسائل دستگاه 

وهش در پژ امر مهم مدیریت یت آموزش و پرورش گام بر می دارد،از این رهگذر در مسیر ارتقاء کیف

  وزارت آموزش و پرورش را نیز بر عهده دارد.

ن وهشی پایان محترم می رسد، فهرست طرح های پژش به استحضار خوانندگاآنچه در این گزار 

ار یک سفارش دهنده و بهره بردبه تفک 1397الی  1390یافته در پژوهشگاه در طول سال های 

 های پژوهشی است.طرح

نشست  تهبوو از این منظر که نهاد پژوهشی مأموریت گراست، از  معهودپژوهشگاه مطالعات به رسم 

های  اجرا و نیز جمع بندی و فرا تحلیل پژوهش بخش و بخش پژوهشهای کارشناسی و گفتگو بین 

مت ه به مسأله شناسی و تبیین مسأله ها و اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش پیشین

 ر صفحه)نمودا قدام می کند.پژوهش های مورد نیاز آموزش و پرورش ااجرای می گمارد و نسبت به 

 ،الیان اخیر، پژوهشگاه در طول ساین گزارشبه گواهی اطالعات مندرج در  .بعد را مالحظه فرمایید(

ای در سال ه محدودیت های شدید بودجه بخش پژوهشو علیرغم پس از ادغام در سازمان پژوهش، 

 هب ،درصد این پژوهش ها 95 شده است که بیش از پژوهش 286 ، موفق به طراحی و اجرایتحریم

 .انجام شده استفارش قطعی معاونت ها و سازمان های حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش س

دارد که  وزارت آموزش و پرورش با توجه به اینکه برنامه راهبردی جدی در عرصه تحقیقات آموزشی

ر دهمان زیر نظام پژوهش و ارزشیابی است، دغدغه های پژوهشی مهمی دارد. پژوهش هایی که 

لعات،به پژوهشگاه انجام می شود، مورد تقاضای قطعی وزارت آموزش و پرورش است و پژوهشگاه مطا

موزش و آوان پژوهشگاه تقاضا محور، طرح های پژوهشی را بر اساس نیازها و مسأله های وزارت عن

ه آنها پاسخ بپرورش انجام می دهد. البته پژوهشگاه برای انجام وظایف خود نیازهایی دارد که باید 

داده شود. متولی تحقیقات وزارت آموزش و پرورش، پژوهشگاه است. طبق اساسنامه مصوب، 

 هشگاه عهده دار پاسخگویی به نیازهای پژوهشی وزارت آموزش و پرورش است. پژو

زارت از سوی دیگر بر اساس مصوبات شورای عالی عتف )شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و

 را  درصد پژوهش های خود 70علوم(.پژوهشگاه های دستگاههای اجرایی، ملزم هستند که حداقل 
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د درص 10به سمت شناسایی و حل مسایل و  اولویت های دستگاه اجرایی مربوطه سوق دهند و 

 مطالعات آینده پژوهانه داشته باشند.

گفتمان  پژوهشگاه در صدد  است  وضعیت کنونی پژوهش در آموزش و پرورش را  تا تراز مطالبات و

هش و شود با اجرای کامل زیر نظام پژوسند تحول و زیر نظام پژوهش ارتقاء دهد  و تصور می 

ذاری افزون گارزشیابی می توان به نظام و ساختار مطلوب پژوهشی بر اساس قواره سند تحول و تأثیر 

 تر حوزه پژوهش بر تحوالت وزارت آموزش و پرورش دست یافت. 

وص سال اخیر تالش های خوبی در مجموعه پژوهشی وزارت آموزش و پرورش و بخص 5/1در طول 

امروزه  پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش صورت گرفته است و این تالش ها منجر به این شده که

ی پژوهش در وزارت آموزش و پرورش به یک نهاد جدی مبدل شده است که می تواند به نیازها

رش و پاسخ دهد. امروزه وزیر محترم آموزش و پرووزارت متبوع پژوهشی وزارت آموزش و پرورش 

ه پژوهشگاه نان ایشان اهمیت و کارکرد های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را پذیرفته و بمعاو

پاسخ  شیسفارش های پژوهشی متعدد می دهند، پژوهشگاه ثابت کرده که می تواند به نیازهای پژوه

 وار، سه، عمیق و اساسی انجام دهد. به عنوان نمونه و مشتی از خربدهد و پژوهش های با کیفیت

ژوهش و زیر نظام های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش )زیر نظام های پبرنامه های مورد از 

اه تدوین ارزشیابی، منابع مالی و راهبری و مدیریت( توسط پژوهشگاه مطالعات و همکاران پژوهشگ

موزشی عیت آتنها مطالعه جامع و بین المللی در باره وضسال است که  22بیش از و تهیه شده است و 

خواندن  کشور  و آسیب شناسی جامع مولفه های آموزش و یادگیری در سه حوزه ریاضی،علوم و سواد

 )مطالعات تیمز و پرلز( توسط پژوهشگاه مطالعات انجام میشود.

ار گرفته امروزه پژوهش در وزارت آموزش و پرورش به عنوان دغدغه، نیاز و مطالبه مورد توجه قر

پرورش  است. آوازه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به منزله ساختار پژوهشی وزارت آموزش و

ور اری کشپژوهشی و سیاستگذ –از مرزهای وزارت آموزش و پرورش فراتر رفته و مراکز معتبر علمی 

مشارکت  ،در حوزه تعلیم و تربیت و موضوعات فرهنگی اجتماعی، از پژوهشگاه درخواست اظهار نظر 

پرورش  وو مشاوره پژوهشی دارند. پژوهشگاه مطالعات  به عنوان متولی پژوهش های وزارت آموزش 

علیم ت توانسته مرجعیت و اعتبار علمی قابل توجهی از سوی نهادهای سیاست گذاری امر فرهنگ و

 و تربیت کسب کند. 

تالش در چارچوب رسالت دو خود، که مدیریت امر پژوهش وزارت آموزش و پرورش است، پژوهشگاه           

می کند بخش های اصلی و هسته مرکزی پژوهش وزارت آموزش و پرورش که می تواند با بخش 

پژوهشی استان مرتبط شود را حفظ و مدیریت کند. ارتباط پژوهشگاه با شورای تحقیقات استان ها، 
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بیشتر بر حوزه گسترش فرهنگ پژوهش، هماهنگی اجرای پژوهش های ملی، پژوهش های بین 

ز و پرلز، معلم پژوهنده، پژوهش های ارزشیابی از برنامه های اجرایی و بسته های آموزشی المللی تیم

و هفته پژوهش متمرکز شده است و البته اخیراً پژوهشگاه به عرصه پژوهش های مدرسه ای و مدل 

مدرسه به مثابه سازمان پژوهنده نیز ورود کرده است که تحقق هدف های این عرصه، مستلزم 

ارتباط بیشتر با استان هاست و عرصه جدیدی از همکاری های مابین پژوهشگاه و استان ها برقراری 

 را رقم می زند. 

     

 دکتر فرهاد کریمی

 رئیس پژوهشگاه

 1398شهریور           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1397تا  1390ه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال یافتپژوهشي پایان های طرح 
 

 

 

7 

 

 (5) طرح های پژوهشی سفارش وزیر محترم آموزش و پرورش ( 1جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

1  
 به نسبت فرهنگیان نگرش سنجش ملی پیمایش

 فرهنگیان ذخیره صندوق

دکتر حسین 

 دهقان

دکتر 

تحریری 

 نیک صفت

1390 

سوادی از طریق های انسداد مبادی بیبررسی راه  2

التعلیم و سوادآموزی آموزش کودکان الزم

 بزرگساالن

دکتر فرهاد 

کریمی، دکتر 

محمدجعفر 

 جوادی و دیگران

هاجر دکتر 

تحریری 

 نیک صفت

1390 

 -تدوین برنامه زیرنظام تأمین وتخصیص منابع مالی  3

 سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

دکترعبداله 

 انصاری

عبدالحسین 

 نفیسی
1395 

4  

تدوین برنامه زیر نظام پژوهش و ارزشیابی سند 

 تحول بنیادین آموزش و پرورش

دکتر مجید 

 قدمی

دکتر فرهاد 

 کریمی

علیرضا  دکتر

 عصاره
1396 

5  
 وهمکاری موثر در تدوین برنامه زیر نظام مدیریت 

 راهبردی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

مهندس علی 

زرافشان و دکتر 

 حیدر تورانی

- 1396 

 

به سفارش وزارت آموزش و پرورش و طبق مصوبات ماده واحده  -اجرای مطالعات بین المللی در سطح ملی (2جدول )

 (13)شورای عالی آموزش و پرورش   785

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

مدارس با عملکرد باال و  یژگیسه ویو مقا یبررس  1

  2006و پرلز 2007مز ین در تییپا

دکتر عبدالعظیم 

 کریمی

پژوهشگاه 

 مطالعات 

1390 

عه آموزان ایران در مطالمقایسه روند عملکرد دانش  2
 تیمز با چند کشور منتخب

دکتر عبدالعظیم 
 کریمی

پژوهشگاه 
مطالعات 

 وآموزش
 پرورش

1392 

تعیین سهم عوامل تأثیرگذار بر عملکرد   3
 با PIRLS المللیبین مطالعه آموزان دردانش

 سطحی چند روش از استفاده

دکتر عبدالعظیم 
 کریمی

دکتر نادر 
 سلسبیلی

1394 

اجرای مرحله مقدماتی مطالعه بین المللی تیمز   4
2011 

مرکز ملی 
مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 
 مطالعات

1390 

مرکز ملی  2011اجرای مرحله اصلی مطالعه بین المللی تیمز   5
مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 
 مطالعات

1398 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

مقدماتی مطالعه بین المللی پرلز  اجرای مرحله  6
2011 

مرکز ملی 

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1390 

مرکز ملی  2011اجرای مرحله اصلی مطالعه بین المللی پرلز   7

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1391 

مرکز ملی  2015اجرای مطالعه مقدماتی تیمز   8

مطالعات تیمز و 

 پرلز

 پژوهشگاه

 مطالعات

1393 

مرکز ملی  2015اجرای مطالعه اصلی تیمز   9

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1394 

مرکز ملی  2016اجرای مطالعه مقدماتی پرلز   10

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1394 

مرکز ملی  2016اجرای مطالعه اصلی پرلز   11

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1395 

مرکز ملی  2019اجرای مطالعه مقدماتی تیمز   12

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1396 

مرکز ملی  2019اجرای مطالعه اصلی تیمز   13

مطالعات تیمز و 

 پرلز

پژوهشگاه 

 مطالعات

1397 

 

 (9)  وزارت آموزش و پرورشوزارتی دفتر طرح های پژوهشی سفارش ( 3جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

1  
  دوره موزانآ دانش تحصیلی افت علل بررسی

 شادگان شهرستان راهنمایی

دکتر نعمت اله 

 متین

دکتر 

عبدالحمید 

 رضوی

1390 

دکتر محمد  های درسیپرسمان مالحظات جنسیتی در برنامه  2
 حسنی

دکتر جمیله 

 علم الهدی

1391 

بررسی ویژگیهای معلم توانمند، تهیه و   3

ابزاری برای سنجش این ویژگیها و اعتباربخشی 

 ترسیم نیمرخ توانمندی معلمان در دوره ابتدایی

دکتر منیره 

 رضایی

دکتر نادر 

 سلسبیلی

1393 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

ه بررسی فرایند رتبه بندی معلمان ایران در مقایس  4

 با برخی کشورها

دکتر منیره 

 رضایی

دکتر فرهاد 

 کریمی

1395 

سایر مقایسه نظام پرداخت حقوق معلمان با   5

کارمندان دولت در نظام هماهنگ پرداخت حقوق 

 در ایران

دکتر عبداله 

 انصاری

دکتر فرهاد 

 کریمی

1395 

بررسی تطبیقی شان، جایگاه و منزلت معلمان   6

 ایران در مقایسه با برخی کشورها

دکتر کیومرث 

 فالحی

دکتر فرهاد 

 کریمی

1395 

بررسی نظام جبران خدمات معلمان ایران در   7

 با برخی کشورها مقایسه

دکتر علیرضا 

 محمدی

دکتر فرهاد 

 کریمی

1395 

چهارطرح  ملیاتی مرتبط باعراهکارهای اجرایی و   8

الیحه ترمیم  پژوهشی انجام شده در خصوص

 حقوق معلمان

دکتر فرهاد 

 کریمی

دکتر علیرضا 

 عصاره

     1396 

بررسی و جمع بندی پژوهش های انجام شده   9

 درباره مدارس موفق

دکتر فرهاد 

 کریمی
- 1397 

 

 (4) وزارت آموزش و پرورش برنامه ریزی و توسعه منابعمعاونت  طرح های پژوهشی سفارش (4جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

بررسی عوامل مؤثر در تأمین اعتبارات آموزش و   1

پرورش عمومی در ایران و مقایسه تطبیقی آن با 

 چند کشور منطقه

دکتر عبداله  جوادیمریم 

 انصاری

1391 

 تحلیل تاثیر افزایش عمومی بهای کاالها و خدمات  2

 ودها در آموزش فرزندان خگذاری خانوادهبر سرمایه

دکترعبداله 

 انصاری

دکتر نادر 

 مهرگان

1390 

بررسی تحلیلی سهم اعتبارات غیر پرسنلی در   3
های سوم بودجه وزارت آموزش و پرورش در برنامه

م چهارم توسعه کشور و برآورد آن طی برنامه پنجو 
 توسعه

دکترعبداله 

 انصاری

دکتر مجتبی 

 بهمنی

1393 

بررسی تأثیرنظام موجود جبران خدمات معلمان   4

 آموزانبرپیشرفت تحصیلی دانش

دکترعلیرضا 

 محمدی

مهندس 

عبدالحسین 

 نفیسی

1396 

 



 1397تا  1390ه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال یافتپژوهشي پایان های طرح 
 

 

 

10 

 

 (19) شورای عالی آموزش و پرورش طرح های پژوهشی سفارش (5جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 حیدر دکتر مدارس مدیران اختیارات توسعه روشهای بررسی 1
 تورانی

نوه  دکتر

 ابراهیم

1390 

 ارزشیابی میزان تحقق اهداف دینی مصوب شورایعالی 2

های درسی دوره آموزش و پرورش براساس برنامه

 ابتدایی

دکتر ایراندخت  نژادیداله رهبری 

 فیاض

1390 

 پرورشی و آموزشی یهامجتمع طرح ارزشیابی 3
 ایران در روستایی

 رضا دکتر نویدی احد دکتر

 ساکی

1390 

موزش و پرورش ایران: هدایت تحصیلی در نظام آ 4

 ها و امیدها چالش ها، بیم
 1394 پژوهشگاه دکتر احد نویدی

نیک دکتر زهرا  شناسی استان درسی برنامه ارزشیابی 5
 نام

دکتر اصغر 

 مینایی

1393 

زهرا  دکتر سنتز پژوهی تربیت فناورانه 6
 مهربان

دکتر ابراهیم 

 طالیی

1394 

 درپایه توصیفی ارزشیابی ازمایشی اجرای ارزشیابی 7

 کشور مناطق از برخی مدارس پنجم و چهارم های

 1391 دکتر شریفی ایرج خوش خلق

مدیریت نیروی انسانی بررسی طرح ساماندهی و  8

 آموزش و پرورش

دکتر کیومرث 

 فالحی

دکتر مصطفی 

 نیکنامی

1391 

بررسی نظرات کارشناسان درباره مسائل و مشکالت  9

 اجرای طرح ساماندهی زمان آموزش دوره ابتدایی

دکتر مجید 

 قدمی

مهدی نوید 

 ادهم

1392 

دکتر مجید  های آموزشی شهریارزیابی عملکرد مجتمع 10

 قدمی

دکتر علیرضا 

 قبادی

1393 

های راهکارهای فراهم آوردن زمینه کاربست یافته 11

 پژوهشی در مدارس و نظام آموزش و پرورش

دکتر فرهاد 

 کریمی

دکتر مجید 

 قدمی

1393 

آموزان دوره ارزشیابی تحقق رفتار اخالقی در دانش 12
 متوسطه آموزش و پرورش مبتنی بر اهداف اخالقی

محمد رضا 
 تمسکی

دکتر محمد 
 حسنی

1393 

بررسی رویکرد تربیت اخالقی در نظام تربیت رسمی  13
 و عمومی با تاکید بر دوره ابتدایی

محمد  دکتر
 حسنی

شمسی دکتر 

 نامی

1393 

 دوره یتیو ترب یلیتحص شرفتینامه پ نییآ یابیارزش 14
 ییابتدا

دکتر عبدالحمید 
 رضوی

دکتر شمسی 
 نامی

1393 

وارائه راهکارهای مناسب برای تقویت آسیب شناسی  15

 نقش شوراهای مدارس

مرتضی دکتر 

سمیعی 

 ظفرقندی

عبداهلل  دکتر 

 انصاری

1394 

ای های اخالق حرفهطراحی و اعتبارسنجی مقوله 16

معلمین تربیت رسمی عمومی براساس تجارب جهانی 

 و اسناد تحولی

دکتر زهرا 

 شعبانی

دکتر محمد 

 حسنی 
1395 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

17 
ه تدوین سازوکارهای ایجاد موزه و نمایشگا طراحی و

 علم و فناوری در هر یک از شهرستانهای کشور

دکتر اشرف 

السادات 

 شکرباغانی

دکتر مهدی 

 نوید ادهم
1395 

ای معلمان های تخصصی وحرفهتعیین شایستگی 18

متناسب باسندتحول بنیادین ومبانی نظری آن 

 هاواعتباربخشی شایستگی

دکترمنیره 

 رضایی

اله دکتر نعمت

 1397 پورموسی

تدوین استانداردهای عملکرد حرفه ای معلمان بر  19

اساس شایستگی های شناسایی شده در اسناد تحولی 

 و اعتبار بخشی آن

دکترمنیره 

 رضایی

اله دکتر نعمت

  پورموسی

 

 (6) معاونت آموزش ابتدایی طرح های پژوهشی سفارش(6جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 و مناطق فارسی برای مناسب محتوای طراحی  1
 ابتدایی اول در دوزبانه نواحی

 محمدعلی دکتر
 مجلل

 احمد دکتر

 دکتر و فرشبافان

 ادیب یوسف

1390 

 ابتدایی مدارس مدیران رهبری هایتأثیرسبک  2
 و ابداع به معلمان هدایت برای سازیزمینه در

 آموزشی نوآوریهای کاربرد

دکتر مرتضی  تورانی حیدر دکتر

 منطقی

1390 

 با ازمنظرانطباق قرآنی مؤسسات برنامه بررسی  3

 شورای  مصوب دبستان پیش درسی راهنمای

 آموزان دانش تحصیلی برعملکرد آن وتآثیر عالی

 ابتدایی

 ان فرهبدمژگ مهدی مروجی

1391 

مقایسه مهارت خواندن دانش آموزان پایه اول   4

 )ترکی زبان( و یک زبانه ابتدایی در مناطق دو

 زبانه )فارسی زبان(

دکتر رضا 

 کالنتری

 

 دکتر احمد رمضانی

 

1395 

های جذب کودکان بازمانده از موانع و شیوه  5

 تحصیل در مناطق روستایی و عشایری

 سعید عارف نژاد

 

 دکتر حیدر تورانی
 

1395 

 تشخیص آزمونهای مجموعه هنجاریابی و تدوین  6

 سمدار آموزاندانش مورد در یادگیری ناتوانیهای

 ابتدایی

دکتر فرهاد 

 کریمی
 مژگان فرهبد

 
 

1395 
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 (10) معاونت آموزش متوسطه طرح های پژوهشی سفارش (7جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 تجارب سازی غنی طرح آزمایشی اجرای ارزشیابی  1
  اول تجربی علوم ریاضیات، دروس در یادگیری

دکتر ایرج  نویدی احد دکتر

 خوش خلق

1390 

2  

تدوین چارچوب راهنما  برای آموزش مهارت  فنی 

 آموزان متوسطه نظریای به دانشحرفه
 احد نویدی دکتر

مهندس 

عبدالحسین 

 نفیسی  

دکترغالمحسن 

 پایگانه

1397 

های موضوعی در ارزشیابی اجرای آزمایشی کالس  3

 دوره راهنمایی تحصیلی

دکتر شمسی 

 نامی

منوچهر دکتر 

 فضلی خانی

1391 

ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح آموزش مبتنی بر   4

 رویکرد تربیتی

دکتر معصومه 

 صمدی

دکتر الهه 

 محمداسماعیل

1391 

های آموزش کشوری و تامین بررسی اثربخشی دوره  5

مدرس در خصوص کتب درسی جدید التالیف دوره 

ای از دیدگاه افراد شرکت متوسطه فنی و حرفه

 هادر این دوره کننده

 دکتر ناصر 

 زادهعباس

دکتر بهنام 

 بهراد

1392 

 از خارج یهادستگاه مشارکت ارتقای یهاراه  6
 دانش کار کیفیت ارتقای برای پرورش و آموزش

 اله نعمت دکتر
 متین

 دکتر

 عبدالحمید

 رضوی

1393 

7  
 آموزش التحصیالن فارغ اشتغال وضعیت بررسی

 کاردانش شاخه مهارتی های

دکتر نعمت اله 

 متین

مهندس 

عبدالحسین 

 نفیسی  

1397 

 مدارس های آزمایشگاه موجود وضعیت ارزیابی  8

 ،درونداد( زمینه)بستر منظر از متوسطه دوره

 فعال جهت کاربردی راهکارهای ی وارایه وفرآیند

 ها آزمایشگاه سازی

دکتر عابد 

 بدریان

دکتر اشرف 

السادات 

 شکرباغانی

1393 

کاربردی شاخه کاردانش  -مسابقات علمیارزشیابی   9

 عملی شاخه فنی و حرفه ای-و علمی
 مجید ثقفی

اله دکتر نعمت

 متین

1396 

راهکارهای بهینه موجود و شناسایی وضعیت   10

منزلت اجتماعی معلمان رشته های علوم  ارتقای

 انسانی

دکتر کیومرث  

 فالحی

 

دکتر غالمعلی 

 افروز

 

1397 
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 (21) معاونت  پرورشی و فرهنگی پژوهشی سفارشطرح های  (8جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 یهامهارت بر مدارس برنامه فوق یهافعالیت تأثیر  1
 آموزاندانش اجتماعی

 وجدان حسین
 پرست

 شهرام دکتر

 واحدی

1390 

 استان آموزاندانش اجتماعی یهامهارت مقایسه  2
 شرقی آذربایجان

 دکتر سلطانی اکبر

 هاشمیتورج

1390 

 کشور اجتماعی تربیت یهاروش تطبیقی مطالعه  3
 مالزی و کانادا کشورهای با ایران

 ناصر دکتر ربوی رجب

 خامنه

1390 

های های زندگی برکاهش آسیبتاثیر مهارت  4

 آموزاناجتماعی دانش

دکتر قدسی  دکتر علی دالور

 احقر

1390 

براساس فراتحلیل عوامل مؤثر بر تحول اخالقی   5

 تحقیقات انجام شده

دکتر زهرا 

 شعبانی

دکتر محسن 

 ایمانی

1390 

دهی بررسی اثربخشی روش درمانگری خودآموزش  6

زدایی( به شیوۀ مشاورۀ گروهی بر کاهش )تنیدگی

اضطراب و پایداری اثر آن در طول زمان در دانش

 آموزان دختر دورۀ راهنمایی و متوسطه شهر تهران

دکتر قدسی 

 احقر

 ولی الهدکتر

 فرزاد

1390 

 آموزشی نظام در اخالقی تربیت رویکردهای بررسی  7
 دبستان بر تاکید با ایران

 محمد دکتر
 حسنی

شمسی  دکتر

 نامی

1390 

ا فراتحلیل تحقیقات انجام شده در حوزه دینداری ب  8

 های آموزش و پرورشتاکید بر برنامه

دکتر اصغر  فرزانه رعایی

 مینایی

1391 

نظام راهنمایی و مشاوره مالزی و وجوه بررسی   9

 ممیز و مشترك آن با نظام راهنمایی و مشاوره در

 ایران

دکتر  احمد صافی

عبدالعظیم 

 کریمی

1391 

آموزی در مدارس بررسی اثر بخشی شوراهای دانش  10

 متوسطه شهر تهران

دکترابوالفضل  زینب صادقی

 بختیاری

1391 

ده مشاوره خانواهای مراکز راهنمایی و نقش فعالیت  11

 آموزاندر کاهش مشکالت دانش

دکترراضیه  محمد مخاطب

 وندهظهر

1391 

آسیب شناسی خدمات مشاوره تربیتی،تحصیلی   12

آموزان دوره متوسطه دوم وراه وشغلی دانش

 کارهای مناسب

 محمد مخاطب
دکترفرهاد 

 کریمی
1394 

بررسی تأثیر سه روش بحث گروهی در باره   13

های کوچک و گفتگو در گروهمعماهای اخالقی، 

سخنرانی بر رشد قضاوت اخالقی و رفتار اخالقی 

 آموزان دبیرستانیدانش

دکترفرهاد 

 کریمی

دکترخسرو 

باقری و 

دکترعلیرضا 

 زادهصادق

1392 

بررسی نیازهای روانی، اجتماعی و فرهنگی دانش   14
 دوره متوسطه شهر تهرانآموزان دختر 

 دکتر شکوه 
 نوابی نژاد

 1392 رادبه بهنامدکتر

های اردویی بررسی رابطه بین شرکت در برنامه  15

تشکیالت بر تقویت ارزشها و هویت دینی دانش

 آموزیآموزان متوسطه عضو سازمان دانش

دکتر حسین  مینو قنبری پناه

 دهقان

1393 



 1397تا  1390ه پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش از سال یافتپژوهشي پایان های طرح 
 

 

 

14 

 

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

منظور بررسی مشاوره از دیدگاه معصومین )ع( به  16
 در مدارسارائه مشاوره مبتنی بر فرهنگ اسالمی 

دکتر  بهنام حکمتی
عبدالعظیم 

 کریمی

1393 

سرانه شناسي برنامه اقامه نماز جماعت در مدارس پآسيب  17
 دوره متوسطه

 دكتر 
 سبحاني نژاد

 1393 دكتر احد نويدي

بررسی میزان عمل به هنجارهای اسالمی دردانش   18

آموزان دوره متوسطه رشته علوم انسانی شهر 

 (تهران

دکترسید صادق 

 نبوی

دکتر معصومه 

 صمدی 
1395 

بررسی مروری پژوهش های انجام شده در حوزه   19

 تقویت و تعمیق اقامه نماز در مراکز آموزشی
 آتیه عبدموالیی

دکتر محمد 

 رضا طالبان
1396 

افزایش نشاط و شادی در بررسی راهکارهای   20
آموزان دختر دوره اول و دوم متوسطه منطقه دانش

15 

سید ولی 
 حسینی

 حیدر دکتر

 تورانی

1393 

بررسی وشناسایی آسیب های تربیت اسالمی دانش   21

آموزان در نظام تربیت رسمی وعمومی براساس 

 نظریه زمینه ای

 علیرضا معصومه صمدی

صادق زاده 

 قمصری

1396 

 

 (7) معاونت تربیت بدنی و سالمت طرح های پژوهشی سفارش (9جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

بررسی میزان شیوع سوءتغذیه در بین دانش   1

 آموزان دوره ابتدایی سه استان کشور

سید صادق 

 موسوی
 

مصطفی دکتر

 واكچن

1390 

بین  بررسی میزان شیوع سوء مصرف مواد مخدر در  2
موزان دورۀ متوسط و شناسایی عوامل آدانش

 همبسته با آن

دکتر قدسی 
 احقر

دکتر 
 ضیاءالدینی

1391 

ای فردی و گری عوامل مقابلهمیانجیبررسی نقش   3
بینی الگوی سالمت جسمانی اجتماعی در پیش

دانش آموزان دختر و پسر از طریق تجارب 
 تحصیلی تنیدگی زا: مدل یابی روابط ساختاری

اله دکتر ولی
 فرزاد

دکتر راضیه 
 وندظهره

1392 

بررسی میزان شیوع مصرف انواع مواد و داروهای   4

آموزان پسر پایه سوم انشغیرمجاز در بین د

 راهنمایی و متوسطه شهر تهران

دکتر قدسی  دکتر مسلم پرتو

 احقر

1390 

بررسی مشکالت سالمت عمومی، بهزیستی   5

روانشناختی و شیوع اختالالت و مشکالت مزمن 

سالمت در معلمان: سنجش مدل تبیینی براساس 

 عوامل حفاظتی/ خطر ساز

دکتر حسن  دکتر مسلم پرتو

 ضیاءالدینی

1393 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

تعیین عوامل وشایستگی های روانی اجتماعی موثر   6

برحفظ وارتقای سالمت دانش آموزان دوره دوم 

 متوسطه

دکتر بهنام  دکتر مسلم پرتو

 بهراد

1393 

های آموزش پیشگیری در ارزشیابی اثربخشی طرح  7

 مدارس
 دکتر مسلم پرتو

دکتر حمید 

 پورشریفی
1395 

 

 (111) سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی طرح های پژوهشی سفارش (10جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 جغرافیا، فیزیک، علوم، درسی یهابرنامه بررسی  1
و  نجوم آموزش منظر از ریاضی و شناسی زمین

 مناسب چارچوب ارایه

 اشرف دکتر احمدی احمد

 السادات

 شکرباغانی

1390 

 پنجم برنامه سند تدوین فرایند و شناسیروش  2
 آموزشی ریزیبرنامه و پژوهش سازمان توسعه

 حیدر دکتر
 تورانی

مجید  دکتر

 قدمی

1390 

 ششم پایه پژوهش و تفکر درسی کتاب از ارزشیابی 3
 ابتدایی

 حیدر دکتر
 تورانی

 مجید دکتر

 قدمی

1392 

 زندگی سبک و تفکر آموزشی بسته از ارزشیابی  4
 هفتم پایه

 حیدر دکتر
 تورانی

 مجید دکتر

 قدمی

1393 

ها و بررسی و شناسایی موانع حمایت از نوآوری  5

 ارایه الگوی مناسب

دکتر حیدر 

 تورانی

دکتر غالمعلی 

 احمدی

1396 

 در علمی سواد انواع هایمؤلفه تدوین و بررسی  6
 تحصیلی مختلف هایدوره پایه علوم آموزش

 عابد دکتر
 بدریان

 علیرضا دکتر

 کیامنش

1390 

 اول پایه تجربی علوم درسی برنامه ارزشیابی  7
 ابتدایی

 عابد دکتر
 بدریان

فائزه  دکتر

 فاضلی

1391 

ارزشیابی از بسته آموزشی علوم تجربی پایه سوم  8
 ابتدایی

 دکتر
 عابد بدریان

ایرج  دکتر

 خوش خلق

1393 

عابد  دکتر پایه دهم  1شیمیکتاب  ارزشیابی تکوینی   9

 بدریان

محمد دکتر 

 حسنی

1396 

 ایمدرسه ریاضی هایکتاب تحول سیر مطالعه  10
 آموزش آغاز از( راهنمایی و ابتدایی دوره)ایران

 تحول بر مؤثر عوامل شناسایی و تاکنون رسمی

 نرگس
 عصارزادگان

سهیال  دکتر

 غالم آزاد

1390 

 درسی در برنامه شده انجام مطالعات مروری بر  11
 ابتدایـی  دوره تجربی علـوم

 

 اشرف دکتر
 السادات

 شکرباغانی

دکتر محمود 

 امانی طهرانی

1390 

 آموزش ارشد کارشناسی درسی برنامه ارزشیابی  12
 فیزیک

 اشرف دکتر
 السادات

 شکرباغانی

سهیال  دکتر

 غالم آزاد

1391 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 درسی برنامه جامع راهنمای وتدوین بررسی  13
 تحصیلی مختلف هایدوره دروس در نجوم آموزش

 اشرف دکتر
 السادات

 شکرباغانی

نادر  دکتر

 سلسبیلی

1393 

14  
پایه دهم رشته  1ارزشیابی پایانی کتاب فیزیک 

 ریاضی

دکتر 

السادات اشرف

 شکرباغانی

محمد دکتر 

 حسنی
1396 

ارزیابی چگونگی ارتباط  طولی محتوا )مفاهیم،   15

اصول و مهارتها( کتاب های درسی علوم تجربی 

)شامل از منظر مالکهای محتوایی  عمومیدوره 

مالکهای  چارچوب تیمز(  وجدول وسعت توالی و

 ساختاری

دکتر اشرف 

السادات 

 شکرباغانی

دکتر 

غالمعلی 

 احمدی

1397 

 

 اجتماعی مطالعات درسی برنامه تطبیقی مطالعه  16
 جمهوری و ترکیه کشورهای با ایران ابتدایی دوره

 آذربایجان

 نژاد، عارف سعید
 اسدالهی عادل

دکتر یوسف 

 ادیب

1390 

تاثیر آموزش هنر بر میزان خالقیت و پیشرفت   17

 آموزان دوره راهنمایی تحصیلیتحصیلی دانش

دکتر مجید 

 قدمی

دکتر 

محمدجواد 

 مهدوی نژاد

1390 

ها و راهبردهای یادگیری بررسی رابطه بین سبک  18

 آموزاندانش

دکتر معصومه 

 صمدی

دکتر عبدالرضا 

 گودرزی

1390 

ه های آسمانی پایهدیهارزشیابی از کتابهای درسی   19

 دوم و ششم ابتدایی

دکتر معصومه 

 صمدی

دکتر فرهاد 

 کریمی

1393 

دکتر عبدالعظیم  تفاوت آوایی واژگان پربسامد زبان فارسی  20

 حکیمی

دکتر سیف 

 الدین نظر زاده

1390 

عبدالعظیم دکتر  پایه دهم  1ارزشیابی تکوینی کتاب جدید عربی   21

 حکیمی

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

ارزشیابی اجرای آزمایشی طرح همگام با قرآن در  22

 آموزان دوره راهنماییدانش

دکتر  ایرج خوش خلق

عبدالعظیم 

 کریمی

1390 

ارزشیابی از برنامه درسی علوم پایه دوم و ششم  23

 ابتدایی

دکتر عابد  خوش خلق ایرج

 بدریان

1393 

 1397 حسنی دکتر خلق خوش ایرج دهم پایه آمار و ریاضیات آموزشی بسته ارزشیابی 24

 در رد شده مقاالت داوری فرمهای محتوای تحلیل 25
 ی آموزشیهانوآوری فصلنامه

 88-89 

دکتر 
 شمیهاشهناز

دکتر علیرضا 

 کیامنش

1390 

 در "فارس خلیج" موضوع طرح چگونگی بررسی 26
 منظر از آموزشی مختلف یهادوره درسی برنامه

 اجتماعی و جغرافیایی تاریخی،

 دکتر
 شمیهاشهناز

دکتر ویدا 

 رحیمی نژاد

1391 

 رشد آموزشیکمک نشریه تطبیقی مطالعه 27
 کشورهای آموزشیکمک هاینشریه با آموزدانش

 هب لبنان و عربی متحده امارات انگلستان، آمریکا،
 ارتقای آن منظور

شهناز  دکتر
 شمیها

دکتر نعمت اهلل 

 متین

1393 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 آموزشی مطالعات اجتماعی پایهارزشیابی از بسته  28

 هفتم

دکترشهناز 

 هاشمی

دکتر محمد 

 حسنی

1395 

ای پایه ارزشیابی پایانی کتاب تفکر و سواد رسانه 29
 دهم

دکترشهناز 

 هاشمی

 

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

 طراحی و تدوین الگوی اشاعه برنامه درسی ملی به 30
 ایمنظور ارائه پیوست رسانه

دکترشهناز 

 هاشمی

 

دکتر باقر 

 ساروخانی

 

1397 

 تجربی علوم درسی کتابهای مفهومی شبکه بررسی 31
 یادگیری و یاددهی مشکالت براساس ابتدایی دوره

 اکبر دکتر
 آذر ناصری

 اشرف دکتر

 السادات

 شکرباغانی

1391 

دکتر  ارزشیابی کتاب ریاضی پایه اول ابتدایی 32
 مسعودکبیری

دکتر سهیال 
 آزادغالم

1391 

ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه های دوم و  33
 ششم ابتدایی

دکتر 
 مسعودکبیری

دکتر سهیال 
 آزادغالم

1392 

دکتر مسعود  ارزشیابی کتاب درسی ریاضی پایه سوم ابتدایی 34
 کبیری

 1393 دکتر زهراگویا

 تدریس برای آموزگاران نیاز مورد دانش بررسی 35
 ابتدایی دوره تجربی علوم

 زهرا دکتر کامیابی شریف

 مهربان

1391 

 آموزش ارشد کارشناسی درسی برنامه از ارزشیابی 36
 شیمی

 عابد دکتر مقصودی مجتبی

 بدریان

1391 

 در علم ماهیت از مندیبهره هایشیوه بررسی 37
 آموزش دوره تجربی علوم درسی هایبرنامه تدوین

 عمومی

 سعید دکتر
 ضرغامی

 عابد دکتر

 بدریان

1391 

 دوره ریاضی درسی برنامه پایانی ارزشیابی 38
 تحصیلی راهنمایی

 غالم سهیال دکتر
 آزاد

 1391 زهرا گویا دکتر

 متوسطه دوره ریاضی درسی برنامه تطبیقی مطالعه 39
 توسعه حال در و یافته توسعه کشور چند و ایران

 غالم سهیال دکتر
 آزاد

دکتر عابد 
 بدریان

1393 

سهیال  دکتر آموزشی ریاضی پایه هفتمارزشیابی از بسته  40
 آزادغالم

 1393 زهرا گویا دکتر

سهیال  دکتر اعتبار سنجی برنامه درسی حوزه یادگیری ریاضی 41
 آزادغالم

 1396 آمنه احمدی

دکترمحمد  ارزشیابی برنامه درسی قرآن پایه اول ابتدایی 42
 حسنی

دکتر مجید 

 قدمی

1391 

 ششم و دومپایه های  قرآن درسی برنامه ارزشیابی 43
 ابتدایی

 محمد دکتر
 حسنی

دکتر مجید 

 قدمی

1392 

برنامه ریزی درسی تربیت  تدوین اصول راهنمای 44

اخالقی در نظام تربیت رسمی و عمومی ایران با 

و متناسب با اسناد باال  تاکید بر دوره دبستان

 دستی

محمد  دکتر

 حسنی

شمسی دکتر 

 نامی

1396 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 هپای)ابتدایی دوره فارسی زبان آموزش تأثیر بررسی 45
 یادگیری راهنمای الگوی براساس( پنجم تا سوم

 و زبانی هایتوانایی یادگیری درتقویت مشارکتی
 (دوم فاز)آموزاندانش اجتماعی مهارتهای

 محمد سید
 حسینی حسین

دکتر نادر 

 سلسبیلی

1390 

 آسمان هایهدیه درسی کتاب نظری بخشی اعتبار 46
 ابتدایی سوم پایه

 محمد سید
 حسینی حسین

محمد  دکتر

 حسنی

1392 

سوم پایه های آسمان ارزشیابی بسته آموزشی هدیه 47
 ابتدایی

سید محمد 
 حسینیحسین

محمد  دکتر

 حسنی

1393 

پایه ارزشیابی کتاب درسی مطالعات اجتماعی  48
 چهارم ابتدایی

سید محمد 
 حسین حسینی

- 1393 

دوره « های درسیتغییرات برنامه»بررسی و تحلیل  49

های تحصیلی عمومی و متوسطه نظام آموزشی 

 قرن اخیرایران در نیم

دکتر 

سیدمحمدحسین 

 حسینی

دکتر نادر 

 سلسبیلی

1396 

مینو آیت  درسی هنر دوره ابتداییبرنامه  ارزشیابی از 50

الهی،دکتر زهره 

 مجدآبادی

 فراهانی

دکتر منیره 

 رضایی

1391 

دکتر مرتضی  ارزشیابی از برنامه درسی زبان انگلیسی متوسطه 51

 سمیعی

 زفرقندی

دکتر حیدر 

 تورانی

1391 

52 
 ارزشیابی کتاب تاریخ ایران و جهان باستان پایه

 ) متوسطه  دوم دوره ( دهم

دکتر مرتضی 

سمیعی 

 زفرقندی

دکتر محمد 

 حسنی
1396 

بررسی نیازهای حرفه ای مخاطبان مجالت رشد  53

بزرگسال ) رشد معلم ، رشد تکنولوژی  و رشد 

ر مدرسه فردا ( و ارائه راهکار های الزم به منظو

 طراحی و تولید محتوای مناسب

دکتر مرتضی 

سمیعی 

 زفرقندی

 

دکتر ولی اله 

 فرزاد
1397 

سال ارزشیابی پایانی برنامه درسی جامعه شناسی  54

 متوسطهدوم دوره 

دکتر زهرا نیک  آمنه احمدی

 نام

1391 

ارزشیابی کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه  55

 ابتدایی ششم

دکتر علیرضا  آمنه احمدی

 قبادی

1392 

دکتر حیدر  اول دبستانپایه ارزشیابی کتاب فارسی  56

 قمری

دکتر نادر 

 سلسبیلی

1391 

ارزشیاب محتوای درس تاریخ ادبیات دوره دوم  57

رشته متوسطه )سال دوم وسوم آموزش متوسطه 

 ادبیات وعلوم انسانی

حیدر دکتر 

 قمری

دکتر محمد 

 رضا سنگری

1393 

ه ارزشیابی پایانی ازبرنامه درسی حرفه وفن دردور 58

 (راهنمایی)سه پایه 

دکتر مجید  اوحدیمحمود 

 قدمی

1392 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

امیر کیوان  هارزشیابی پایانی برنامه درسی فارسی دوره متوسط 59

 پورمحمدی

دکتر حیدر 

 قمری

1392 

دکتر معصومه  پور دکتر قاسم ارزشیابی برنامه درسی عربی دوره متوسطه 60

 نجفی

1391 

ی ارزشیابی پایانی درس زبان انگلیس دوره راهنمای 61

 تحصیلی

علوی بهنام دکتر 

 مقدم

دکتر ویدا 

 رحیمی نژاد

1391 

دکتر اشرف  دکتر نصری ارزشیابی پایانی ریاضی دوره متوسطه 62

السادات 

 شکرباغانی

1391 

بررسی تطبیقی آموزش معلمان در چند کشور  63

 موفق جهان

دکتر نیره شاه 

 محمدی

دکتر کیومرث 

 فالحی

1391 

 برنامه رشد طی مجالت توسعه چگونگی بررسی 64

 ششم

دکتر نیره شاه 

 محمدی

دکتر پاشا 

 شریفی
1397 

 دانش بین در مطالعه به عادت بر رشد مجالت تاثیر 65

 آموزان

دکتر نیره شاه 

 محمدی

دکتر پاشا 

 شریفی
1397 

 ارزشیابی از کتاب درسی کار و فناوری پایه ششم 66
 ابتدایی

زهرا  دکتر نویدی احد دکتر

 مهربان

1392 

ارزشیابی کتاب فارسی و کتاب کار پایه دوم و  67

 ابتدایی ششم

دکتر قدسی 

 احقر

دکتر 

 ضیاءالدینی

1392 

دانش آموزان از  بررسی تناسب درك و دریافت 68

مفاهیم دشوار کتاب ریاضی پایه های اول، دوم و 

 سوم دوره ابتدایی با توان ذهنی آنها

دکتر قدسی 

 احقر

دکتر علیرضا 

کیامنش، دکتر 

خانم ریحانی،

 آمنه احمدی

1397 

 وارزشیابی از برنامه درسی تربیت بدنی پایه دوم  69

 ششم ابتدایی

دکتر مصطفی  دکتر مسلم پرتو

 نچواك

1392 

ارزشیابی برنامه درسی هنر پایه دوم و ششم  70

 ابتدایی

دکترمنیره 

 رضایی

دکتر 

محمدجواد 

 نژادمهدوی

1392 

ارزشیابی پایانی درس هنر پایه دهم مشترك کلیه  71

 هاها و شاخهرشته

 دکترمنیره

 رضایی

دکتر محمد 

 حسنی
1396 

 تدریس برای آموزگاران نیاز مورد دانش بررسی 72
 ابتدایی دوره ریاضیات

سهیال  دکتر گویا زهرا دکتر

 غالم آزاد

1392 

( پایه دهم 1کتاب درسی ریاضی) ارزشیابی تکوینی 73

 95متوسطه دوم سال تحصیلی 

دکتر محمد  زهرا گویادکتر 

 حسنی

1396 

 و حرفه درسی برنامه اجرای و تدوین سنجی امکان 74
 ریزیبرنامه رویکرد براساس راهنمایی دوره فن

 متمایز روش سه به مدرسه بر مبتنی درسی
 بازنگری( ج و سازگارسازی(ب پذیرش،(الف

 نادر دکتر
 سلسبیلی

دکتر محمد 

مهدی شریعت 

 زاده

1392 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 ۀبررسی و تحلیل برنامه درسی ملی تدوین شد 75
جمهوری اسالمی ایران براساس دانش نظری حوزه 

 های آموزشی و زیر نظامبرنامه درسی، تجارب نظام
برنامه درسی در اسناد مربوط به تحول بنیادین 

 آموزش و پرورش

نادر  دکتر
 سلسبیلی

نعمت اله  دکتر

 موسی پور

1394 

 1392 - مجتبی مقصودی اعتباربخشی نظری کتاب درسی علوم  پایه هفتم 76

پایه دهم  1ی کتاب دین وزندگی نارزشیابی تکوی 77

 95متوسطه سال تحصیلی 

دکتر محمد  مجتبی مقصودی

 حسنی

1396 

 اعتباربخشی نظری کتاب درسی ریاضی پایه سوم 78

 ابتدایی

دکتر نسیم 

 اصغری

دکتر سهیال 

 غالم آزاد

1392 

اعتباربخشی نظری کتاب مطالعات اجتماعی پایه  79

 هفتم

حسین  دکتر

 دهقان

دکتر محمد 

 حسنی

1392 

 1392 - حشمت سلیمی اعتباربخشی نظری کتاب درسی فرهنگ و هنر پایه 80

هم کارگاه کارآفرینی پایه دکتاب ارزشیابی تکوینی  81

 95متوسطه سال تحصیلی 

دکتر محمد  حشمت سلیمی

 حسنی

1396 

مهدی  دکتر ارزیابی درس کارورزی 82
 شریعت زاده

محمد  دکتر

 حسنی

1394 

اعتباربخشی نظری کتاب درسی کار و فناوری پایه  83

 هفتم

دکتر احد  زادهدکتر شریعت

 نویدی

1392 

اعتباربخشی نظری کتاب درسی تفکر و سبک  84

 زندگی پایه هفتم

دکتر عظیم 

 محبی

- 1392 

دکتر نجفی  اعتباربخشی نظری کتاب درسی عربی  پایه هفتم 85

 پازوکی

- 1392 

انگلیسی پایه  ارزشیابی بسته آموزشی درس زبان 86

 هفتم

دکتر نجفی 

 پازوکی

دکتر قدسی 

 احقر

1393 

طیبه حمزه  اعتباربخشی نظری کتاب درسی زبان پایه هفتم 87

بیگی و مینو 

 رحیمی

- 1392 

 وهای درسی تدوین شده، اجراشده ارزشیابی برنامه 88

کسب شده مکتب القران الکریم دوره پیش 

 دبستانی

دکتر زهرا 

 شعبانی

دکتر فرهاد 

کریمی و 

اله سیدنعمت

 فاضلی

1393 

مستندسازی و بررسی مشکالت فراینداجرای یازده  89

های سوم و های آموزشی پایهطرح ارزشیابی بسته

 1392-93هفتم در سال 

احد دکتر  مجید ثقفی

 نویدی

1393 

 اله نعمت دکتر مهفت پایه فناوری و کار آموزشی بسته از ارزشیابی 90
 متین

احد  دکتر

 نویدی

1393 

 پایه  ششم رزشیابی از بسته آموزشی کار وفناوریا 91

 ابتدایی

اله دکتر نعمت

 متین

دکتر احد 

 نویدی

1393 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 پایه انگلیسی زبان کتابهای محتوای شناسی آسیب 92
 اول دوره اول پایه و تحصیلی راهنمایی دوره سوم

 (هفتم) متوسطه

 ویدا دکتر
 نژاد رحیمی

بهنام  دکتر

 علوی مقدم

1393 

93 

 ارزشیابی تکوینی درس زبان انگلیسی پایه دهم

دکتر ویدا 

 رحیمی نژاد

 

محمد دکتر 

 حسنی
1396 

تدوین راهنمای چارچوب فعالیت های یادگیری  94

درس زبان انگلیسی دوره دوم متوسطه با توجه به 

 انگلیسیاسناد باالدستی، مبانی نظری آموزش زبان 

 و نیاز دانش آموزان

دکتر ویدا 

 رحیمی نژاد

مسلم دکتر 

 پرتو
1396 

پایه ارزشیابی بسته آموزشی درس زبان فارسی  95
 سوم ابتدایی

مهدی دکتر 
 دستجردی

 حیدر دکتر

 قمری

1393 

دکتر علیرضا  آسیب شناسی برنامه درسی هنر 96
 قبادی

دکترمنیره 
 رضایی

1393 

دکتر فرهاد  عالءالدین کیا آموزشی فرهنگ وهنر پایه هفتمارزشیابی از بسته  97

 کریمی

1393 

ارزشیابی ازبسته آموزشی درس علوم تجربی پایه  98

 هفتم

دکتر محمد  خانیدکتر فضلی

 حسنی

1395 

ارزشیابی تکوینی )اجرای آزمایشی( کتاب علوم و  99

 ( / پایه دهم1فنون ادبی )

دکتر احمد 

 رمضانی

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

ب درسی فارسی پایه دوم وششم اارزشیابی کت 100

ابتدایی درمدارس وکالس های خاص دانش آموزان 

 آسیب دیده شنوایی

 عربانی دانا دکتر
دکتر زهره 

 قاری

1396 

 1ارزشیابی تکوینی ) اجرای آزمایشی( کتاب فارس  101

 عمومی پایه دهم

دکتر محمد  عربانی دانا دکتر

 حسنی

1396 

دکتر محمد  چوبینه دکتر جغرافیای پایه دهم کتاب  ارزشیابی تکوینی 102

 حسنی

1396 

صادق  دکتر آمادگی دفاعی پایه دهم کتاب  ارزشیابی تکوینی 103

 رنجی

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

دکتر محمد  الوندیحسین  زیست شناسی پایه دهم کتابارزشیابی تکوینی  104

 حسنی

1396 

دکتر مانی  پایه دهم 1کتاب درسی هندسه  ارزشیابی تکوینی 105

 رضایی

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

 روح اله دکتر پایه دهم 1ارزشیابی تکوینی نگارش  106

 رضاعلی

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

جامعه شناسی پایه دهم  تکوینی کتابارزشیابی  107

 رشته های علوم انسانی ومعارف اسالمی

شمسی  دکتر

 نامی

دکتر محمد 

 حسنی

1396 

اده مطلوب از دیدگاه شناسایی ویژگی های خانو 108

 معلمان و صاحبنظران ،دانش آموزان

دکتر سمیه 

 فریدونی
  1397 دکتر منادی
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

بررسی و جمع بندی پژوهش های انجام شده  109

 درباره حجم کتاب های درسی

دکتر فرهاد 

 کریمی
- 1397 

های های تکوینی کتابارزشیابیهای سنتز یافته 110
 درسی نونگاشت پایه دهم

دکتر فرشته 
 زینی وند نژاد

دکتر محمد 
 حسنی

1396 

آموزان پایه های ریاضی دانششناسایی بدفهمی 111
 چهارم ابتدایی

شهرناز 
 زادهبخشعلی

دکتر سهیال 
 آزادغالم

1393 

 

 (4) سازمان مدارس غیر دولتی و مشارکت های مردمیطرح های پژوهشی سفارش سازمان  (11جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

های مدارس غیر بررسی عوامل موثر بر توقف فعالیت  1

 دولتی و ارایه راهکار برای آنها

دکتر عباس  

 دارمعدن

دکترعلیرضا 

 قبادی

1391 

ارزیابی حقوقی و عملکردی قانون تشکیل شورای   2
آموزش وپرورش استانها و شهرستانها دوره 

 ( 1388تا1379)

دکتر علیرضا  جعفر افقهی
 قبادی

1393 

و  وضعیت روند پیشرفت و موانع موجودررسی ب  3

جلب سرمایه گذاری  اصالح وارائه راهکارهای 

گسترش مدارس غیر دولتی برای  بخش خصوصی

 در ایران

دکتر کیومرث 

 فالحی

دکتر نعمت اهلل 

 متین
1395 

بررسی وضعیت موجود وارزشیابی فعالیت های   4

 آزادعلمی موسسات وآموزشگاههای 

دکترشمسی 

 نامی
 1396 دکتر بدریان

 

 (27) سازمان آموزش و پرورش استثنایی طرح های پژوهشی سفارش (12جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

مطالعه تطبیقی خدمات آموزش و پرورش کودکان   1

 کشورهای منتخب جهان و ایراناستثنایی 

 1390 زادهحسن دکتر مژگان فرهبد

دکتر احمد  سازی برنامه آموزشی رشد مفاهیم برکنآماده  2

 رمضانی

 1390 متقیانی رضا

توان ذهنی مقطع واژگان پایه کودکان کمبررسی   3
 دبستانی شهر تهرانپیش

دکتر احمد 
 رمضانی 

 مهدی دکتر

 دستجردی

1392 

کتاب درسی راهنمای معلم زبان آموزی ارزشیابی   4

وجمله سازی پایه اول مقدماتی گروه آسیب دیده 

 شنوایی

دکتر احمد 

 رمضانی

عبدالعظیم 

 حکیمی

1394 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

بررسی تناسب محتوای کتاب بخوانیم و بنویسیم   5

 حرکتی و ارائة -آموزان با کژکاری جسمیدر دانش

 الگوی مناسب

 مژگان فرهبد

دکتر 

عبدالحمید 

 رضوی

1395 

ارزیابی فضای آموزشی مدارس با توجه به ورود   6
آموزان دارای نیازهای ویژه و تدوین دانش

 استاندارهای فضای آموزشی

 1391 غفاری دکتر مژگان فرهبد

بررسی شیوع ناهنجاری ساختار قامتی و اسکلتی   7
 آموزان استثناییدانش

 بهنام دکتر مژگان فرهبد

 بهراد

1392 

پایایی نسخه فارسی پرسشنامه تعیین روایی و   8
 سال شهر تهران 3تا  10نیمرخ حسی در کودکان 

 اصغر دکتر مژگان فرهبد

 مینایی

1393 

 ارزشیابی برنامه درسی کودکان با اختالل در  9

 خودماندگی )اوتیسم(

 1390 فرهبد مژگان حجت اله راغب

بخشی ارزشیابی عملکرد مراکز آموزش و توان  10
 مشکالت ویژۀ یادگیری

 1391 متقیانی مژگان حجت اله راغب

رفتاری )اختالالت تیک(  -بررسی مشکالت هیجانی  11
ای توان ذهنی و ارائة برنامة مداخلهآموزان کمدانش

 مناسب

 مجید دکتر حجت اله راغب

 قدمی

1392 

ان آموزای به دانشارزشیابی از برنامه آموزش حرفه  12
چند توان ذهنی و با نیازهای ویژه )اتیسم، کم
 معلولیتی(

 1396 مژگان فرهبد حجت اله راغب

تدوین استاندارهای شایستگی های معلمان   13

 کودکان با نیازهای ویژه و متناسب سازی آن
 اله راغبحجت

دکتر احمد 

 پژوهبه

1397 

دکتر مهرناز  راهنمای تصویری اختالل اتیسم  14

سعادت و 

 همکاران

 1391 فرهبد مژگان

آموزش خانواده کودکان و ارزشیابی برنامه   15
آموزان استثنایی گروه اختالالت یادگیری و دانش

 توان ذهنیرفتاری و کودکان کم

دکتر مهرناز 
 سعادت

 دکتر

 دستجردی

1391 

تدوین تکالیف وتمریناتی برای بهبود مهارتهای   16
 شناختیآگاهی واج

مهدی  دکتر
 دستجردی

 احمد دکتر

  رمضانی

1391 

 شنوایی دیده آسیب کودکان در فارسی پایه واژگان  17
 تهران شهر در فراگیر طرح

 مهدی دکتر
 دستجردی

 دکتراحمد

  رمضانی

1392 

 بررسی کارکرد افتراقی سؤالهای آزمون گام نخًست  18
آموزان سایر آموزان تهرانی و دانشدر بین دانش

 استانها

دکتر اصغر 
 مینایی

 1392 دالور علی دکتر

ن کودکابه والدین ارزشیابی برنامه آموزش خانواده   19
 نابینا و ناشنواآموزان و دانش

 علی 
 عربانی دانا

 1392 راغب اله حجت
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

هایل بر رفتار شده از برنامةتاثیر مدل اقتباس  20
 ذهنی ماندۀنایافتة عقبآموزان سازشدانش

 )طراحی یک مدل(

 مهدی دکتر مژگان رمضانی

 دستجردی

1393 

ان با عنوسازی برنامه رشد اجتماعی و هیجانی آماده  21

واحد آمادگی و )ارتقاء راهبردهای فکری متفاوت 

 (خویشتن داری، راهنمای معلم و کیت ارزیابی

 1393 راغب اله حجت بهنام بهراددکتر 

شد بررسی اثربخشی برنامة تفکر سازنده بر ارتقاء ر  22

های مثبت اجتماعی و هیجانی، افزایش شاخص

-رفتاری و پیشگیری از مشکالت رفتاری دانش

ویی آموزان ابتدایی )عادی و استثنایی( و ارائة الگ

 اجرایی

 دکتر بهنام بهراد
دکتر رضا 

 رستمی

1396 

نتایج برنامه سنجش سالمت جسمانی و  تحلیل  23

 آمادگی تحصیلی نوآموزان ورورد به دبستان

دکتر 

محمدحسن 

 حسنی شلمانی

 ایرج دکتر

 خلقخوش

1394 

سازی روش آموزش مدیریت انطباق و متناسب  24

 توان ذهنی دارایوالدین برای والدین کودکان کم

 اختالل سلوك

دکتر مهرناز 

 آبادیسعادت

دکترمهدی 

کاظمی 

 دستجردی

1395 

انطباق برنامه مداخله ای آموزش مدیریت والدین   25

PMT وبررسی تاثیر آن برآگاهی ،نگرش

 توان ذهنیورفتاروالدین کودکان کم 

دکتر مهرناز 

 آبادیسعادت

دکترمهدی 

کاظمی 

 دستجردی

1395 

ترجمه کتاب: تحریک حسی، فعالیت های متمرکز   26

بر حواس برای افراد دچار معلولیت جسمی و چند 

 معلولیتی

 - رضا متقیانی

1393 

 ای حرفه دوره درسی برنامه ارزشیابی ملی طرح  27

 توان کم ویژه نیازهای با آموزان دانش متوسطه

 استثنایی وپرورش آموزش در ذهنی

دکتر امین 

 خندقی
 دکتر علیپور

1393 

 

 (9) انجمن اولیا و مربیان طرح های پژوهشی سفارش (13جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 ومشاوره راهنمایی مراکز های فعالیت نقش بررسی  1
 مدارس آموزان دانش مشکالت کاهش در خانواده

 1390 دکتر ظهره وند مخاطبمحمد 

ن های انجمن اولیا و مربیابررسی اثربخشی فعالیت  2

 مدارس کشور

دکتر زهرا 

 شعبانی

دکتر مژگان 

 رمضانی

1391 

 کارهای توسعه فرهنگ مشاوره در بینشناسایی راه  3

آموزان از دیدگاه مشاوران و های دانشخانواده

 مدیران مراکز راهنمایی

 دکترشهناز جمشید احمدی

 هاشمی

1391 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

بیان بررسی چگونگی و میزان تأثبر ارتباط اولیا و مر   4

 آموزان دبیرستانی کشوربر پیشرفت تحصیلی دانش

دکترحسین  علیرضا شریفی

 دهقان

1391 

آموزشی سرویس رفت و  -بررسی تعاملی فرهنگی  5
 آمد مدارس

 دکتر داور علیرضا شریفی
 شیخاوندی

1392 

تربیتی والدین دانش  -بررسی نیازهای آموزشی   6
 آموزان ابتدایی از دیدگاه والدین

دکتر منیره 
 سهرابی

دکتر ابوالفضل 
 بختیاری

1392 

های ی مشارکت خانوادههاکنندهی نیبشیپسهم   7
 ایرانی در تعلیم و تربیت فرزندان

دکترعبدالحمید 
 رضوی

دکترابراهیم 
 طالیی

1394 

الگوی تربیتی مناسب برای  آسیب شناسی وارائه  8

 بهبودروابط والدین ودانش آموزان مبتنی برفاوا

عبدالعظیم دکتر 

 حکیمی

علی اصغر   

 احمدی
1394 

منوچهر دکتر  طراحی الگوی مناسب برای ارتقای مدیریت خانواده  9

 فضلی خانی

 شهناز  هاشمی
1395 

 

 (2) کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان طرح های پژوهشی سفارش (14جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 به نوجوانان جذب میزان افزایش راههای شناخت  1
 فکری پرورش کانون وهنری فرهنگی مراکز

 تهران شهر در نوجوانان و کودکان

 ویدا دکتر
 نژاد رحیمی

مهناز  دکتر

 همتی

1391 

 1392 بهمن کاظمی نویدی احد دکتر المللی قصه گویی ارزشیابی جامع جشنواره بین  2

 

 (7) دفتر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش طرح های پژوهشی سفارش (15جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

تحلیل بازنمایی پدیده های آموزشی وتربیتی در  1

 رسانه های کشور)مطالعه فوری(
 

 جعفر افقهی

 
دکتر شهناز 

 هاشمی
1396 

2 
بازنمایی رخدادهای مرتبط با برگزاری امتحانات 

 )مطالعه فوری( 1395نهایی خرداد سال

 جعفر افقهی

 
دکتر شهناز 

 هاشمی
1396 

3 
تحلیل بازنمایی وقایع واخبار صندوق ذخیره 

 )مطالعه فوری( 1395فرهنگیان در تابستان وپاییز 

 جعفر افقهی

 
شهناز دکتر 

 هاشمی
1396 

انه تحلیل بازنمایی کودکان بازمانده از تحصیل در رس 4

 )مطالعه فوری(ها 
دکتر شهناز  جعفر افقهی

 هاشمی
1396 

 تحلیل بازنمایی پدیده مرگ معلم خاشی دررسانه ها 5

 )مطالعه فوری(
دکتر شهناز  جعفر افقهی

 هاشمی
1396 
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 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

6 
آموزان در تحلیل بازنمایی هدایت تحصیلی دانش 

 )مطالعه فوری( در رسانه ها 95-96سال تحصیلی 

 جعفر افقهی

 
دکتر شهناز 

 هاشمی
1396 

7 
 اتحلیل بازنمایی تحصیل کودکان افغانی در رسانه ه

 )مطالعه فوری(

 جعفر افقهی

 
دکتر شهناز 

 هاشمی
1396 

 

 (6) سازمان مدارس پرورش استعدادهای درخشان طرح های پژوهشی سفارش (16جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

بررسی عوامل فردی،خانوادگی و محیطی موثر بر   1
 موفقیت دانش پژوهان جوان

 دکترجمشید
 جراره

دکترعبدالحمید 
 رضوی

1392 

آوران در داخل  های نگهداشت مدالبررسی زمینه  2

 کشور و جذب آنان از خارج کشور

دکتر کیومرث 

 فالحی

دکتر علیرضا 

 قبادی

1393 

مرور مبانی نظری و پژوهش های انجام شده در   3

 حوزه تشخیص و آموزش دانش آموزان تیز هوش

ناصرالدین دکتر 

 کاظمی حقیقی

دکتر ابراهیم 

 طالیی
1393 

های ورودی دوره ویژگیهای روانسنجی آزمون  4
راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان با استفاده 

های تاکید بر آزمونگیری راش: با از رویکرد اندازه
 هوش و خالقیت

دکتر اصغر 
 مینایی

 1393 خلقخوش ایرج

 پژوهان دانش ملی هویت و دینداری ابعاد بررسی  5

 جوان

  علی دکتر عبدموالیی آتیه

 علم ذو
1397 

محمد رضا دکتر  جوان پژوهان دانش شخصیتی ویژگیهای بررسی  6

 اسدی یونسی

دکتر فرهاد 

 کریمی
1391 

 

 (2)دفتر امور زنان  طرح های پژوهشی سفارش (17جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

وضعیت جمعیت شناختی، خانوادگی، شغلی،   1

اجتماعی و روانشناختی زنان شاغل در آموزش و 

پرورش در مقایسه با عنوان شاغل در آموزش و 

 پرورش

دکتر زهره 

 خسروی

اصغر دکترعلی

 احمدی

1391 

 و فضا)تربیتی و آموزشی وضعیت بررسی  2

 ( آموزان دانش ویژگیهای و انسانی تجهیزات،نیروی

 کشور دخترانه های دبیرستان

دکتر علیرضا 

 قبادی

دکتر مجید 

 قدمی

- 
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 (2) سازمان  دانش آموزی طرح های پژوهشی سفارش (18جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

آموزی در دانشارزشیابی میزان تحقق اهداف سازمان   1

 گیری رفتارهای اجتماعیشکل

 دکتر سیاوش 

 طالع پسند

دکترزهرا  

 شعبانی

1391 

 نیازسنجی از اعضای سازمان دانش آموزی در زمینه   2
 اوقات فراغت

دکترسیمین  دکتر فریبا سیدان
 حسینیان

1392 

 

  (7) پرورشمرکز آموزش نیروی انسانی وزارت آموزش و  طرح های پژوهشی سفارش (19جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 در مجازی آموزش گسترش های شیوه بررسی  1
 مدت کوتاه های آموزش

دکتر اشرف  پریسا ایران نژاد

السادات 

 شکرباغانی

1391 

 و کشوری آموزشی های دوره بخشی اثر بررسی  2
 درسی کتب خصوص در 1389 سال مدرس تامین

 ای حرفه و فنی متوسطه دوره جدیدالتالیف

دکتر بهنام  ناصر عباس زاده

 بهراد

1392 

 های دوره بخشی کیفیت های راهکار بررسی  3
 معاونان و مدیران خدمت ضمن آموزش اختصاصی

 سال سه در پ.آ ستادی حوزه و تهران شهر مدارس
 1390 سال به منتهی

دکتر حیدر 

 تورانی

دکتر فرهاد 

 کریمی

1392 

 راهکارهای ارتقا توانمندیبررسی سطح توانمندی و   4

 -تخصصی معلمان در فرایند یاددهی-ایحرفه

 های مختلف تحصیلییادگیری در رشته

دکتر معصومه 

 صمدی

دکترعبدالحمید 

 رضوی

1393 

های علمی بررسی راههای ارتقای کیفیت به انجمن  5

 معلمان

دکتر زهرا  آتیه عبد موالیی

 نیکنام

1393 

 از معلم مقام بزرگداشت هفته های برنامه بررسی  6
 نمدیرا نظرات با آن مقایسه و نمونه معلمان دیدگاه

 های شهرستان و مناطق ادارات روسای و استانها کل
 پرورش و آموزش

دکتر کیومرث 

 فالحی

دکتر اسداله 

اسدی 

 گرمارودی

1392 

 در معلم مقام بزرگداشت چگونگی تطبیقی مطالعه  7
 ایران اسالمی جمهوری وپرورش آموزش نظام

 وسایرکشورها)مطالعه فوری(

دکتر کیومرث 

 فالحی

دکتر محمد 

 جعفر جوادی

1396 
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 (14) پژوهشگاه مطالعات طرح های پژوهشی سفارش (20جدول )

 سال ناظر مجری عنوان پژوهش ردیف

 کشورهای در تربیت و تعلیم تطبیقی مطالعه  1
 اهکارر ارائه و هند و چین بریتانیا، کانادا، امریکا،

 ایران زبانه دو پرورش و آموزش برای

 رحیم دکتر
 بدری

 ملکی صادق دکتر

 مهناز و دکتر

 سعیدی

1390 

دکتر صادق ملکی  کالنتری رضا دوزبانهآموزش  مناسب روشهای بررسی  2

 و دکتر بیوك بهنام

1390 

ساله پنجم پژوهشگاه برنامه توسعه پنجتدوین   3
 (1390 - 1394و پرورش )مطالعات آموزش

دکتر عبدالعظیم 
 حکیمی

 1390 دکتر حیدر تورانی

دکترسیداحمد  ترجمه کتاب استانداردهای ارزشیابی از کارمندان  4

 جاللی

 1391 دکتر منیره رضایی

آموزش و پرورش ایران از نگاه بانک  ترجمه کتاب  5

 جهانی: آموزش و کاهش فقر

مهندس  علیرضا محمدی

عبدالحسین 

 نفیسی

1391 

ای و تحلیل کارکرد پذیری سازهمقایسهسنجش   6

های محتوایی ( و حیطهDIFافتراقی سوالها )

(DTF آزمون علوم تیمز )در بین  2007

 آموزان ایران و آمریکادانش

دکتر اصغر 

 مینایی

 1391 فرزاد الهولی دکتر

 کمی کیفی، نظر از دوزبانه یهاپژوهش تحلیل فرا  7
 محتوایی و

 جواد دکتر
 مصرآبادی

 1391 دکتر تورج هاشمی

دکتر شمسی  بررسی مفهوم مدرسه اثر بخش و سیرتحول آن  8

 نامی

دکتر محمدحسن 

 پرداختچی

1393 

 ترجمه بخش اول و بخش پایانی از کتاب  9
International handbook of school 
effectiveness and improvement 

دکتر شمسی 

 نامی

 1393 دکتر منیره رضایی

 ییبرنامه معلم پژوهنده و ارائه الگوبررسی وضعیت   10

 برای توسعه و تعمیق آن

دکتر شمسی 

 نامی

دکتر عبدالعظیم 

 حکیمی

1393 

 از کتاب:ترجمه بخش ششم   11
International handbook of school 
effectiveness and improvement 

دکتر منیره 

 رضایی

 1393 دکتر شمسی نامی

ترجمه جلد اول دانشنامه روشهای پژوهش کیفی    12

 صفحه  908در 

دکتر نادر 

 سلسبیلی
 1396 حیدر تورانیدکتر 

ترجمه جلد دوم ترجمه دانشنامه روش های   13

 صفحه  835پژوهش کیفی در 

نادر  دکتر

 سلسبیلی
 حیدر تورانیدکتر 

1396 

ویژگی ها و کاربردهای مطالعه مروری با عنوان:   14

و  تیمزمطالعات و مقایسه آن با (PISA)مطالعه پیزا 

 پرلز 

 

سید علی  دکتر

 خالقی نژاد

دکتر نادر 

 سلسبیلی
1397 

 

 


