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 پایان یافتههای پژوهشی طرح-1
 

ف
دی

ر
 

 ناظر بهره بردار مجری عنوان پژوهش
تاریخ 

 اتمام

 

 پژوهشکدهنام 

1 

تدوين چارچوب راهنما  براي آموزش 

آموزان اي به دانشمهارت  فني حرفه

 متوسطه نظري

 احد نويدي دکتر

معاونت آموزش 

متوسطه و سازمان 

 پژوهش

 عبدالحسين نفيسي 

 غالمحسن پايگانه

خرداد 

97 

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي

 آموزشي

2 

ارزيابي چگونگي ارتباط  طولي محتوا 

)مفاهيم ، اصول و مهارتها( کتاب هاي 

از  درسي علوم تجربي دوره عمومي

منظر مالکهاي محتوايي )شامل جدول 

 و چارچوب تيمز(وسعت توالي و  
 مالکهاي ساختاري

اشرف دکتر 

السادات 

 شکرباغاني

 

شوراي هماهنگي 

 علمي سازمان

 دکتر غالمعلي احمدي
 دکتر مسعود کبيري

 

فروردين 

97 

 

 

 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

3 
عملي  -ارزشيابي مسابقات علمي

فني و  کاربردي -کاردانش و علمي

 ايحرفه

 مجيد ثقفي
معاونت آموزش 

 متوسطه

 اهلل متيننعمت دکتر

 

خرداد 

97 

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي

 آموزشي

4 

 هايبرنامه تغييرات» تحليل و بررسي

 و عمومي تحصيلي هاي دوره «درسي

 قرننيم در ايران آموزشي نظام متوسطه

 اخير

 دکتر

سيدمحمدحسين 

 حسيني

پژوهشکده برنامه 

ريزي درسي و 

 هاي آموزشينوآوري

 1397 نادر سلسبيلي دکتر

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي

 آموزشي

5 
تدوين استاندارهاي شايستگي هاي 

و ويژه معلمان کودکان با نيازهاي 

 متناسب سازي آن

 راغب الهحجت
سازمان آموزش و 

 پرورش استثنايي
 پژوهبه احمد دکتر

بهار    

97 

 

 کودکان استثنايي

6 

ارزشيابي از کتب درسي فارسي پايه 

دوم و ششم ابتدايي در مدارس و 

آسيب آموزان کالسهاي خاص دانش

 ديده شنوايي

 

 علي عرباني دانا

 

سازمان آموزش و 

 پرورش استثنايي
 دکتر زهره قاري

بهار    

97  

 

 کودکان استثنايي

7 

تفکر سازنده بر  ۀبرنام ياثربخش يبررس

 شيافزا ،يجانيو ه يارتقاء رشد اجتماع

از  يريشگيو پ يمثبت رفتار يشاخصها

 ييدانش آموزان ابتدا يمشکالت رفتار

 يياجرا ييالگو ۀو ارائ(ييو استثنا ي)عاد

 دکتر بهنام بهراد
آموزش و پرورش 

 عادي و استثنايي

 دکتر رضا رستمي

 

تابستان 

97 

 

 کودکان استثنايي

8 
وضعيت موجود و شناسايي  راهکارهاي 

عي معلمان منزلت اجتما بهينه ارتقاي

 رشته هاي علوم انساني

دکتر کيومرث  

 فالحي

 

معاونت آموزش 

 متوسطه

 

 دکتر غالمعلي افروز

 

  مرداد

97 

 

 

 خانواده و مدرسه

9 
اي مخاطبان  بررسي نيازهاي حرفه

مجالت رشد بزرگسال و ارائه راهکارهاي 

منظور طراحي و توليد محتواي الزم به 

دکتر مرتضي 

 سميعي

دفتر تکنولوژي 

 آموزشي
 اله فرزاد  دکتر ولي

مهر    

97 

 

 خانواده و مدرسه
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ف
دی

ر
 

 ناظر بهره بردار مجری عنوان پژوهش
تاریخ 

 اتمام

 

 پژوهشکدهنام 

1 

تدوين چارچوب راهنما  براي آموزش 

آموزان اي به دانشمهارت  فني حرفه

 متوسطه نظري

 احد نويدي دکتر

معاونت آموزش 

متوسطه و سازمان 

 پژوهش

 عبدالحسين نفيسي 

 غالمحسن پايگانه

خرداد 

97 

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي

 آموزشي

رشد تکنولوژي و مناسب )رشد معلم،

 رشد مدرسه فردا(

 

 در دست اجراهای پژوهشی مصوب و  طرح-2
 

ف
دی

ر
 

 ناظر بهره بردار مجری عنوان پژوهش
 

 نام پژوهشکده

1 
بررسي شروع زمان مناسب آموزش زبان خارجي 

 انگليسي در نظام آموزش رسمي

 

دکتر ويدا رحيمي 

 نژاد

 

سازمان پژوهش و 

 برنامه ريزي آموزشي

دکتر محمد رضا 

 عناني سراب

 

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي
 آموزشي

 ساله سه رياضي درسي برنامه از دورهاي ارزشيابي 2

 ابتدايي دوره اول

 آزادسهيال غالم دکتر

 

 دفتر تاليف

 

دکتر عليرضا 

 کيامنش

 

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي
 آموزشي

3 
اي مبتني تدوين استانداردهاي تدريس رياضي مدرسه

بر تلفيق هماهنگ اسناد باالدستي آموزش و پرورش 

 ايران و دانش تخصصي حوزه آموزش رياضي

 آزادسهيال غالم دکتر

 

 دفتر تاليف

 
 علي رجاليدکتر 

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي

 آموزشي

4 
طرح ارزشيابي دوره اي برنامه درسي فارسي دوره اول 

ي ابتدايي )از مجموعه ارزشيابي برنامه درسي دروس اصل

 سه سال اول دوره ابتدايي(

 نادر سلسبيلي دکتر

 

سازمان پژوهش و 

 دفتر تاليف

 

 دکتر علي دالور

 

برنامه ريزي درسي 

 نوآوريهايو 

 آموزشي

 مهربانزهرا  دکتر يارزشيابي برنامه درسي علوم تجربي دوره اول ابتداي 5
 دفتر تاليف

 
 دکتر مينايي

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي
 آموزشي

 دکتر محمد حسني ارزشيابي  دوره اي برنامه درسي تفکر و پژوهش 6
 دفتر تاليف

 

 دکتر فرزاد

 

برنامه ريزي درسي 

 نوآوريهايو 
 آموزشي

بررسي ويژگي هاي مديريت مدرسه با رويکرد اسالمي  7

 و ارائه مدل مناسب

 دکتر حيدر توراني

دکتر شهره حسين 

 )همکار( پور

سازمان پژوهش و 

 برنامه ريزي آموزشي

دکتر عليرضا 

 کيامنش

 دکتر پرداختچي

برنامه ريزي درسي 

 و نوآوريهاي

 آموزشي

آموزان تطبيقي آموزش زبان انگليسي به دانش ۀمطالع 8

 توان ذهنيکم
 دکتر احمد رمضاني

سازمان آموزش و 

 پرورش استثنايي
دکتر مهدي 

 دستجردي کاظمي

 

 کودکان استثنايي

دکتر کامبيز  سازمان آموزش و مژگان فرهبدو تعادل در   تدوين استاندارد آمادگي جسماني 9
 



5 

 

ف
دی

ر
 

 ناظر بهره بردار مجری عنوان پژوهش
 

 نام پژوهشکده

 پوشنه پرورش استثنايي ايحرفهتوان ذهني دورة پيشآموزان کمدانش

 

 کودکان استثنايي

10 
اجتماعي موثر  -هاي روانيعوامل و شايستگيتعيين 

دوم ي بر حفظ و ارتقاي سالمت دانش آموزان دوره

 وسطهمت
 دکتر بهنام بهراد تربيت بدني و سالمت  دکتر مسلم پرتو

 

 تعليم و تربيت

11 

سند اسالمي در  –واکاوي مفهوم سبك زندگي ايراني 

و استخراج داللت تحول بنيادين آموزش و پرورش 

 هاي تربيتي آن

 پژوهش سازمان معصومه صمديدکتر

دکتر سيد مهدي 

 سجادي 
 

 

 تعليم و تربيت

12 

اي معلمان بر تدوين استانداردهاي عملکرد حرفه

اساس شايستگي هاي شناسايي شده در اسناد تحولي 

 و اعتبار بخشي آن

 منيره رضاييدکتر 
شوراي عالي آموزش 

 و پرورش

دکتر نعمت اله 

 موسي پور

 

 تعليم و تربيت

13 
بررسي ابعادکمي و کيفي عدالت آموزشي بر اساس 

 مباني نظري سند تحول بنيادين

 

 عليرضا محمديدکتر
 معاونت آموزش

  ابتدايي
 مهندس نفيسي

 

 تعليم و تربيت

 پايه ششم و 6-3-3نظام ارزشيابي اثربخشي  14
خوش دکتر ايرج 

 خلق

وزير محترم آموزش و 

 پرورش 
 شريفيدکتر 

 

 تعليم و تربيت

15 

ها و تبيين، تدوين و ارزشيابي راهبردها، سياست

 اقدامات معطوف به پياده سازي اقتصاد مقاومتي در

 آموزش و پرورش

 

 پژوهشگاه انصاري عبدالهدکتر

سردار دکتر جاللي 

 دکتر عادل پيغامي 
 

 

 تعليم و تربيت

16 
بررسي و تدوين راهكارها و روشهاي تنوع بخشي به 

 تأمين مالي آموزش و پرورش
 دکترعبداله انصاري

آموزش  شوراي عالي

 و پرورش
 دکتر گرايي نژاد

 

 تعليم و تربيت

17 
بررسي ابعاد دينداري و هويت ملي دانش پژوهان  

 جوان 
 علي ذو علمدکتر  استعدادهاي درخشان آتيه عبدمواليي

 

 تعليم و تربيت

18 
 علوم اساسي هايشايستگي در تغييرات ميزان تعيين

 مطالعه اساس بر 2015 تا 2011 سال از چهارم پايه

 تيمز

 کبيريدکتر مسعود

 

 

 پژوهشگاه

 

 حذرخانيدکتر 

 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

19 

هاي درسي بررسي تأثيرات محتمل تغييرات کتاب

هاي رياضي تغيير الگوي بروز بدفهميياضي بر ر

آموزان پايۀ چهارم ابتدايي بر مبناي نتايج دانش

 2015آموزان در تيمز عملکرد دانش

 زادهبخشعليشهرناز 

ريزي و دفتر برنامه

هاي تأليف کتاب

 درسي

 دکتر زهرا گويا

 

 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

 

 بررسیهای پژوهشی تهیه شده و در دست طرح-3
 



6 

 

ف
دی

ر
 

 بهره بردار مجری عنوان پژوهش
 

 نام پژوهشکده

1 

ئۀ بررسي وضعيت و عملکرد مدارس نظام آموزشي ايران )ارا

رفت از چندگانگي مدارس در ايران و براي برون الگويي

 بخشي آموزشي(کيفيت
 دکتر احمد رمضاني

شوراي عالي آموزش و 

 پرورش

 

 کودکان استثنايي

 ۀنسخ يابيو اعتبار يسازي، استانداردسازمناسبسازي، آماده 2

 (Coping Powerتوانمند ) ۀمقابل ۀبرنام فارسي
 دکتر بهنام بهراد

سازمان آموزش و پرورش 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

3 
 با رابطه در استثنايي مدارس مشاوران عملکرد ارزشيابي

 لح راه ارائه و  استثنايي آموزاندانش والدين با مشاوره

 عملکرد بهبود براي

دکتر محمد حسن 

 حسني

 

سازمان آموزش و پرورش 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

4 

 اقتصاد هايهکارگا ايجاد بمنظور آموزشي ريزيبرنامه

 از استفاده با  کشور سراسر هايدبيرستان در مقاومتي

 هادانشگاه فناوري و علم هايپارك ظرفيت

دکتر محمد حسن 

 حسني

 

 مطالعات پژوهشگاه

 آموزش و پرورش

 

 کودکان استثنايي

5 
ت ها  در رابطه با تربينيازسنجي مسائل والدين و خانواده

 فرزندان و روابط اعضاي خانواده با هدف پرداختن به اين

 تربيتي پيوند -نيازها در ماهنامه آموزشي

 

 دکترشهناز هاشمي

 

 انجمن اوليا و مربيا

 

 خانواده و مدرسه

 خانواده و مدرسه نهضت سواد آموزي دکتر قدسي احقر طراحي نظام آموزش بزرگساالن در آموزش و پرورش 6

7 
راف اعتباريابي راه کارهايي براي پرهيز از مصرف زدگي، اس 

وتبذير و ترجيح کاالي توليد داخل و قناعت در آموزش و 

 پرورش ايران 

 دکتر کيومرث فالحي

 

 معاونت پشتيباني

 

 

 خانواده و مدرسه

بررسي ديدگاه هاي دانش آموزان نسبت به عملکرد معلمان  8

 و برنامه هاي درسي و تربيتي در مدارس کشور
 معاونت متوسطه دکتر مرتضي سميعي

 

 خانواده و مدرسه

 تبريزمرکز پژوهشي  معاونت آموزش متوسطه نژاد عارف سعيد سيپ الگوي اساس بر آموزشي  هاي گرو ارزشيابي 9

 و اعتبار يابي الگوي مناسب زبان آموزي در دوره  طراحي 10

 ايران  پيش دبستاني در مناطق دوزبانه
 مرکز پژوهشي تبريز معاونت ابتدايي کالنتري دکتر رضا

 زمينه اي حرفه فني هاي آموزش بيروني کارايي ارزيابي 11

 صنعت
 تبريزمرکز پژوهشي  معاونت آموزش متوسطه محمودزاده احمد

 ارزشيابي هاي شيوه ارتقاء جهت نوين راهکارهاي بررسي 12

 آموزان دانش تکويني
 مرکز پژوهشي تبريز مرکز سنجش دکتر رحيم بدري

 طرح های پژوهشی در دست تهیه و تدوین-4
 

ف
دی

ر
 

 بهره بردار تهیه کننده  عنوان پژوهش
 

 نام پژوهشکده

يادگيري نقش کتابهاي  کمك آموزشي علوم  در  1

 دانش آموزان دوره عمومي

اشرف السادات  دکتر

 شکرباغاني

 

 سازمان پژوهش

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي
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ف
دی

ر
 

 بهره بردار تهیه کننده  عنوان پژوهش
 

 نام پژوهشکده

ارزشيابي سياست هاي دوره ي پيش دبستان وزارت  2

 آموزش و پرورش
 سيد علي خالقي نژاد دکتر

دفتر پيش دبستاني وزارت 

 آموزش و پرورش

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

التأليف چهار هاي آموزشي جديدارزشيابي بسته 3

 ايرشته منتخب پايه دوازدهم فني و حرفه

سيدمحمدحسين  دکتر

 حسيني
 ايدفتر تأليف فني و حرفه

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

تدوين معيارهاي طراحي خانواده قلم نوشتاري  4

 دوره اول ابتداييمناسب براي کتاب هاي درسي 
 فواد نجم الدين دکتر

سازمان پژوهش و برنامه ريزي 

 آموزشي

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

سازي نسخۀ فارسي برنامۀ سازي و استانداردآماده 5

 (EIRمداخالت اوليه خواندن )

 

 علي عرباني دانا

 

سازمان آموزش و پرورش 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

سنجي و نقطۀ برش آزمون هاي روانتعيين ويژگي 6

 MAPA-2اختالل پردازش شنيداري 

 دکتر امير عباس ابراهيمي

 

سازمان آموزش و پرورش 

 استثنايي

 کودکان استثنايي

7 
سنجي و تدوين نسخه هاي روانتعيين ويژگي

فارسي ويراست سوم آزمون ادراك شنيداري براي 

 APT/HIکودکان داراي آسيب شنوايي 

 دکتر امير عباس ابراهيمي
سازمان آموزش و پرورش 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

8 
و  پژوهي بر توانمندسازيتاثير آموزش درس

معلمان و عملکرد تحصيلي خودکارآمدي 

 آموزاندانش

 معاونت متوسطه دکتر قدسي احقر

 

 خانواده و مدرسه

9 
و تعيين مالك و معيارهاي انتخاب انجمن اوليا 

 انجمن اوليا و مربيان دکتر سارا ابراهيمي مربيان برتر از ديدگاه اوليا، مديران و معلمان

 

 خانواده و مدرسه

 خانواده و مدرسه شوراي عالي آموزش و پرورش دکتر زارع ارزشيابي از آيين نامه هدايت تحصيلي دانش آموزان 10

11 
بررسي و تعيين راهکارهاي ارتقا وضعيت دختران 

 دکتر ولي اله فرزاد دانش آموز و ارائه برنامه جامع بهبود بخشي
امور زنان وزارت آموزش دفتر 

 و پرورش

 

 خانواده و مدرسه

12 
هاي بررسي نقش و سيماي زن در محتواي کتاب

 دکتر شکري درسي دوره ابتدايي
امور زنان وزارت آموزش دفتر 

 و پرورش

 

 خانواده و مدرسه

13 

اء مولفه هاي  توانمند سازي و ارتقبررسي و شناسايي 

جايگاه مديريتي زنان در آموزش و پرورش و ارائه 

 راهکار براي برنامه جامع
 دکتر فريبا سيدان 

 

امور زنان وزارت آموزش دفتر 

 و پرورش

 

 خانواده و مدرسه

14 
بررسي شيوه هاي بهبود اصالح رابطه خانه و مدرسه 

 انجمن اوليا و مربيان وند احمديدکتر خواجه  و ارائه يك مدل  مناسب

 

 خانواده و مدرسه

15 
هاي مراکز فرهنگي کانون ارزشيابي جامع فعاليت

 دکتر علي جعفري پرورش فکري کودکان و نوجوانان
کانون پرورش فکري کودکان 

 و نوجوانان

 

 خانواده و مدرسه

16 
هاي فرهنگي ـ استانداردهاي اجراي فعاليت تدوين

 معاونت پرورشي دکتراحمد احمدي مدارس و اعتباربخشي آنتربيتي در 

 

 خانواده و مدرسه
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ف
دی

ر
 

 بهره بردار تهیه کننده  عنوان پژوهش
 

 نام پژوهشکده

17 

 سوء استفاده رواني، قلدري و خشونت ميزانبررسي 

و خانوادگي اي مدرسهخطر عوامل در مدارس: 

 قرباني بسته در دانش آموزانهم
 پژوهشگاه دکتر مسلم پرتو

 

 تعليم و تربيت

  

 

 

 

 مروریمطالعات -5
 

 نام پژوهشکده تاریخ اتمام برداربهره مجری عنوان پژوهش ردیف

1 

آموزان و آموزش دانش ييرصد تحوالت در نظام شناسا

 ييشناسا يالگو رييتغ ضرورتو مستعد:  سرآمد

آموزان سرآمد و مستعد به شکل موجود و دانش

 يروزآمد جهان معتبر و يهاآن با روش ينيگزيجا

 دکتر بهنام بهراد
مطالعات پژوهشگاه 

 آموزش و پرورش
 در حال اجرا

 
 کودکان استثنايي

2 
مدرسه نمونه پسرانه شهيد علل موفقيت دانش آموزان 

شهرستان سراوان در رشته هاي پزشکي در  مطهري

 97کنکور سال 

 دکتر رضا کالنتري

 

وزارت آموزش و 

 پرورش

در حال تهيه و 

 تدوين پروپوزال 

 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

 

 های پژوهشگاهگزارش های نهائی طرحهای پژوهشی ارجاعی از سوی پژوهشگاه، سازمان پژوهش و پژوهشکدهارزشیابی -6
 

 نام پژوهشکده  تاریخ اجرا تعداد داور ردیف

 تعليم و تربيت 97آبان  4 دکتر صمدي 1

 تعليم و تربيت 97آبان  3 خانم مواليي 2

 

 

 پژوهشگاه ارزیابی  پیشنهاده های پژوهشی ارجاعی از سوی-7
 

 نام پژوهشکده نتیجه داوری عنوان پیشنهاده ردیف

 تعليم و تربيت پيشنهاد اصالحات  آموزان  اثربخشي طرح امين در دوره متوسطه کشور از ديد مبلغان و دانش 1
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 ارزشيابي فرايند و برونداد عملکرد واحدهاي ستادي و مدارس در در حوزه 2

 «تربيتي و آموزشي مراکز در نماز اقامه فرهنگ تعميق و تقويت «

 تعليم و تربيت پيشنهاد اصالحات

 

 گروه های پژوهشی -برگزاری جلسات شورای پژوهشی پژوهشکده -8
 

 محل برگزارینام پژوهشکده و  عنوان شورا ردیف
تاریخ 

 برگزاری 

1 
ائل کارگروه علوم اجتماعي، گروه علوم انساني  )بررسي مهمترين مس

اجتماعي و جامعه شناسي در دوره اول و دوم  آموزش درس علوم

 متوسطه از ديدگاه سرگروه هاي آموزشي مناطق شهر تهران(

درسي و نوآوري  ريزي پژوهشکده برنامه

 هاي آموزشي
6/6/97 

2 
ين کارگروه علوم اجتماعي، گروه علوم انساني )بحث و بررسي مهمتر

متخصصان مسائل حوزه برنامه درسي علوم اجتماعي از ديدگاه 

 موضوعي(

 نوآوري و درسي ريزي برنامه پژوهشکده

 آموزشي هاي
14/6/97 

3 
يني تهيه آيين نامه تشکيل کارگروه هاي گروه علوم انساني و پيش ب

عي و هر سه کارگروه آموزش هنر، آموزش علوم اجتما 1397برنامه سال 

 آموزش زبان فارسي

 نوآوري و درسي ريزي برنامه پژوهشکده

 آموزشي هاي
14/7/97 

 شوراي پژوهشي گروه علوم پايه 4
هاي ريزي درسي و نوآوريپژوهشکده برنامه

 آموزشي
13/04/97 

 شوراي پژوهشي گروه علوم پايه 5
هاي ريزي درسي و نوآوريپژوهشکده برنامه

 آموزشي
24/05/97 

 17/7/1397 دفتر پژوهشکده ايهاي آموزش فني و حرفهبررسي مسائل و چالش 6

 29/3/1397 پژوهشکده کودکان استثنايي شوراي پژوهشي پژوهشکده کودکان استثنايي 7

 17/4/1397 پژوهشکده کودکان استثنايي شوراي پژوهشي پژوهشکده کودکان استثنايي 8

 14/5/1397 پژوهشکده کودکان استثنايي شوراي پژوهشي پژوهشکده کودکان استثنايي 9

 10/7/1397 پژوهشکده کودکان استثنايي کودکان استثناييشوراي پژوهشي پژوهشکده  10

 17/4/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه شوراي پژوهشي پژوهشکده  11

 15/5/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه شوراي پژوهشي پژوهشکده  12

 13/6/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه شوراي پژوهشي پژوهشکده  13

 13/6/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه شوراي پژوهشي پژوهشکده  14

 7/7/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه شوراي پژوهشي پژوهشکده  15

 21/7/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه شوراي پژوهشي پژوهشکده  16

17 
 جلسه با معاونتها و دفاتر آموزش و پرورش جهت تعامل و دريافت

 نيازهاي پژوهشي 
 16/4/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه

18 
 جلسه با معاونتها و دفاتر آموزش و پرورش جهت تعامل و دريافت

 نيازهاي پژوهشي 
 15/5/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه

19 
 جلسه با معاونتها و دفاتر آموزش و پرورش جهت تعامل و دريافت

 نيازهاي پژوهشي 
 1/7/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه
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 محل برگزارینام پژوهشکده و  عنوان شورا ردیف
تاریخ 

 برگزاری 

20 
 جلسه با معاونتها و دفاتر آموزش و پرورش جهت تعامل و دريافت

 نيازهاي پژوهشي 
 16/7/97 پژوهشکده خانواده ومدرسه

21 
برگزاري نشست مشترك بين پژوهشگاه ، ستاد همکاريهاي حوزه و 

 آموزش و پرورش و معاونت تبليغي حوزه هاي علميه قم 
97/ 15/7 تعليم و تربيت  

 18/02/97 مرکز پژوهشي تبريز مرکز تبريزشوراي پژوهشي  22

 27/04/97 مرکز پژوهشي تبريز شوراي پژوهشي مرکز تبريز 23

 26/06/97 مرکز پژوهشي تبريز شوراي پژوهشي مرکز تبريز 24

 04/07/97 مرکز پژوهشي تبريز شوراي پژوهشي مرکز تبريز 25

 

 

 هانامهگزارش تحقیق و پایانداوری پیشنهاده های پژوهشی، گزارش اقدام پژوهی، -9
 

 نام پژوهشکده  نتیجه داوری عنوان پیشنهاده ردیف

هاي بررسي و تبيين فضاي اخالقي مدارس ابتدايي دوم متوسطه اول براساس يافته 1

تا  2011آموز، معلم، مدرسه و والدين آزمون هاي تيمز و پرلز از هاي مکمل دانشپرسشنامه

2019 

 بيتتعليم و تر 

 بيتتعليم و تر  گزارش(52همکاري با هفته پژوهش در ارزيابي گزارش هاي اقدام پژوهي ) 2

 آموزان  اثربخشي طرح امين در دوره متوسطه کشور از ديد مبلغان و دانش 3

 

 بيتتعليم و تر پيشنهاد اصالحات

 ارزشيابي فرايند و برونداد عملکرد واحدهاي ستادي و مدارس در در حوزه 4

 «وتربيتي آموزشي نمازدرمراکز اقامه فرهنگ وتعميق تقويت«

 تعليم و ترتبيت پيشنهاد اصالحات

 

 چاپ شده   JCR, ISC ،ISI ترویجی،  -مروری، علمی -پژوهشی، علمی -علمی مقاالت-10
 

ف
دی

ر
 

 عنوان 
نویسنده 

 )نویسندگان(
 عنوان نشریه

سال چاپ و 
 شماره چاپ

درجه 
علمی 
 نشریه

 ناشر
 

 نام پژوهشکده

1 

Investigating the Impact 

of Metacognitive 

Strategy Instruction on 

Enhancing Writing Skill 

and Self-Esteem among 

Iranian EFL Learners 

 غالميان مهدي

 رحيمي ويدا دکتر

 نژاد

Iranian 

Journal of 

Educational 

sociology 

 نامه پذيرش
-علمي

 پژوهشي

انجمن جامعه 

آموزش شناسي 

 و پرورش

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

2 
 انگليسي زبان متون بررسي و نقد

 علوم رشته مديريت رشته در

 تربيتي

ويدا رحيمي  دکتر

 نژاد

 نامه پژوهش

 و متون انتقادي

 علوم هاي برنامه

 انساني

 نامه پذيرش
-علمي

 پژوهشي

پژوهشگاه 

مطالعات علوم 

 انساني

برنامه ريزي درسي 

نوآوريهاي و 

 آموزشي
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ف
دی

ر
 

 عنوان 
نویسنده 

 )نویسندگان(
 عنوان نشریه

سال چاپ و 
 شماره چاپ

درجه 
علمی 
 نشریه

 ناشر
 

 نام پژوهشکده

3 

Ecological  and  

environmental effects of 

wave energy developing 

(South coast of Caspian 

Sea, Iran) 

اشرف السادات  دکتر

 شکرباغاني

UKRAINIAN 

JOURNAL OF 

ECOLOGY 

 اوکراين

2018 

 (1 )8 

ISI 

ECOLOGY 

 اوکراين

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

4 

مطالعه اثربخشي محتواي برنامه 

درسي دوره هاي کارشناسي ارشد 

دانشگاه هاي کشور بر نيازهاي 

جامعه)مطالعه موردي: محتواي 

 برنامه درسي فيزيك کاربردي(

 

اشرف السادات  دکتر

 شکرباغاني
پژوهش در برنامه 

 يريزي  درس

 97بهار
29 
 (56)پياپي

ISC 
 

دانشگاه آزاد 

 اصفهان

 برنامه ريزي درسي

و نوآوريهاي 

 آموزشي

5 

 يتمهدوتربيت  مطالعه اثربخشي

 پيشرفت تحصيليدر  يباور

اول  دوره متوسطه شاگردان

)مطالعه طولي در طي پايه هفتم 

 الي پايه نهم (
 

اشرف السادات  دکتر

 شکرباغاني

 مشرق موعود

 

1397 

 تابستان

 46شماره

ISC 

 

موسسه 

-مهدويت 

 مشرق موعود

برنامه ريزي درسي 

نوآوريهاي و 

 آموزشي

6 

حذف يون هاي فلزي کادميم و 

هاي آبي با استفاده سرب از محلول

و  MCM-48از جاذب نانو حفره 

 MCM-2NH-48اصالح شده 

 وطن دوست

 يونسي

 دکتر زهرامهربان

 حيدري

علوم و تکنولوژي 

 محيط زيست
1397 

-علمي

 پژوهشي

دانشکده محيط 

زيست و انرژي 

دانشگاه آزاد 

واحد علوم 

 تحقيقات

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

7 

واکاوي ديدگاه معلمان در خصوص 

مشکالت اجرايي طرح ارزشيابي 

کيفي توصيفي در کالسهاي چند 

پايه و ارائه راهکارهايي براي رفع 

 آنها 

رتضوي حشمت اهلل م

 زاده 

 رضا نيليمحمد 

احمدرضا نصر 

 اصفهاني

 محمد حسنيدکتر

پژوهش در برنامه 

 ريزي درسي 

 97تابستان 

  30شماره 

 -علمي

 پژوهشي 

دانشگاه آزاد 

اسالمي 

 خوراسگان 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

8 

طراحي و اعتبار سنجي الگوي 

برنامه درسي تربيت اجتماعي در 

دوره متوسطه اول با تاکيد بر 

 اسناد باال دستي 

 فتانه يزداني

 محمد حسني دکتر 

   عفت عباسي  

علي مجيد دکتر

 سگريع

پژوهش در 

يادگيري  

آموزشگاهي و 

 مجازي

- - 
دانشگاه پيام 

 نور 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

چگونه برنامه درسي اجرا شده را  9

 ارزشيابي کنيم؟ 

سيد علي  دکتر

 خالقي نژاد
 1397 نامه آموزش عالي

-علمي

 ترويجي
 سازمان سنجش

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

10 
ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح 

شناسايي و هدايت استعدادهاي 

 برتر)شهاب(

 97گواهي  فتوت احد نويدي دکتر
 -علمي

 پژوهشي
 پژوهشگاه

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي
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ف
دی

ر
 

 عنوان 
نویسنده 

 )نویسندگان(
 عنوان نشریه

سال چاپ و 
 شماره چاپ

درجه 
علمی 
 نشریه

 ناشر
 

 نام پژوهشکده

11 
رويکردهاي نظري »نقدي بر کتاب 

هاي درسي و عملي تدوين برنامه

 «آموزش عالي در

 دکتر

سيدمحمدحسين 

 حسيني

 97گواهي  سخن سمت
 -علمي

 پژوهشي
 سازمان سمت

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

12 
تبيين چگونگي تناسب کتاب 

آموزان و بنويسيم در دانشبخوانيم 

 حرکتي -با کژکاري جسمي

مژگان فرهبد، رفيعي، 

 جمشيديان، صانعي
 افراد استثنايي

1397 

نوبت )در 

 چاپ(

-علمي

 پژوهشي

دانشگاه عالمه 

 طباطبايي

 

 کودکان استثنايي

هاي دواسمي بر بررسي ساخت 13

 هااساس مدل محدوديت

 علي عرباني دانا

 دکتر عادل رفيعي
 1397 جستارهاي زباني

علمي 

 پژوهشي

دانشگاه تربيت 

 مدرس

 کودکان استثنايي

14 
 انساني علوم هايدانشگاهمشارکت

 نقش و پردازينظريه چرخه در

 انساني علوم رشد مراکز

دکتر محمد حسن 

 حسني

فصلنامه رشد 

 فناوري

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

 رشد مرکز

 فناوري

 و اطالعات

 جهاد ارتباطات

 دانشگاهي

 

 کودکان استثنايي

پذير براي هاي کاشتدستگاه 15

 کودکان ناشنوا

اميرعباس دکتر 

 ابراهيمي

 تعليم و تربيت

 استثنايي

1397  

 )تابستان(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

16 

 

اي براي هاي مشاورهرويکرد

مشاوره با والدين کودك ناشنوا: 

 شناسانراهنماي شنوايي

اميرعباس دکتر 

 ابراهيمي

تعليم و تربيت 

 استثنايي

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

 رشد و فراگيري زبان در کودکان 17
اميرعباس دکتر 

 ابراهيمي

تعليم و تربيت 

 استثنايي

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

هاي شنوايي ارزيابي مهارت 18

 ناشنواکودکان 

اميرعباس دکتر 

 ابراهيمي

تعليم و تربيت 

 استثنايي

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

بر کاشت  ادراك گفتار کودکان کار 19

 حلزوني

اميرعباس دکتر 

 ابراهيمي

تعليم و تربيت 

 استثنايي

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

20 

بر  PATHS  ۀبرنام ريتأث يبررس

 ،يجانيو ه ياجتماع يستگيشا

و  يشناخت -يعصب يهاواسطه

نمود و اختالالت برون ،يجانيه

و  يارتباط آن با سالمت جسم

 کودکان يروان

 دکتر بهنام بهراد
فصلنامه روانشناسي 

 سالمت

1397 

نوبت  )در

 چاپ(

-علمي

 پژوهشي

دانشگاه پيام 

 نور

 

 کودکان استثنايي
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 نام پژوهشکده

21 

هاي گفتاري و يبمروري بر آس

زباني در کودکان مبتال به فلج 

 مغزي

هدا ، مژگان فرهبد

محمدرضا و  موزوني

 محمدزماني

تعليم و تربيت 

 استثنايي

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

22 

نقدي بر کتاب زبان انگليسي پايۀ 

توان آموزان کمهشتم ويژة دانش

 ذهني

و  احمد رمضانيدکتر 

 دوستپيوند ميهن

 

تعليم و تربيت 

 استثنايي

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

-علمي

 ترويجي

سازمان آموزش 

و پرورش 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

23 
آموزش نقدي بر برنامۀ درسي 

آموزان زبان انگليسي به دانش

 توان ذهنيکم

دکتر احمد رمضاني و 

 پژوهشنامه انتقادي دوستپيوند ميهن

1397 

)در نوبت 

 چاپ(

 -علمي 

 پژوهشي

پژوهشگاه علوم 

انساني و 

مطالعات 

 فرهنگي

 

 کودکان استثنايي

24 
به عنوان  آموزش زبان انگليسي

 با آموزانبه دانشزبان خارجي 

 يمرور ايمطالعه: ويژه نيازهاي

دکتر احمد رمضاني، 

و  دوستپيوند ميهن

 زادهشيرين محمد

فصلنامۀ کودکان 

 استثنايي

1397 

 )بهار(

 -علمي 

 پژوهشي

پژوهشکدة 

کودکان 

 استثنايي

 

 کودکان استثنايي

25 
انتقادي  در اسناد  جايگاه تفکر

 باالدستي  آموزش و پرورش ايران

 دکتر قدسي احقر
نظام پژوهش در 

 هاي آموزشي
 1397بهار 

علمي 

 پژوهشي

انجمن پژوهش 

هاي آموزشي 

 ايران

 خانواده و مدرسه

26 

 با درسي برنامه ي انگاره طراحي

 درس براي کارافريني رويکرد

 ابتدايي دوره فارسي

 دکتر قدسي احقر
فصلنامه مرکز 

 آموزش زبان فارسي
1397 

علمي 

پژوهشي 
Isc 

دانشگاه بين 

المللي امام 

 خميني

 خانواده و مدرسه

27 
طراحي و اعتبارسنجي الگوي 

 وري سازمانيبهره

 

 دکتر قدسي احقر

فصلنامه پژوهش 

هاي مديريت در 

 ايران

 

1397 

علمي 

پژوهشي 
Isc 

دانشگاه تربيت 

 مدرس

 خانواده و مدرسه

28 
اثربخشي آموزش تفکر انتقادي بر 

 يادگيري مشارکتي 

 

 دکتر قدسي احقر

 فصلنامه  انجمن

مطالعات برنامه 

 درسي

 

1397 

علمي 

پژوهشي 
Isc 

انجمن مطالعات 

برنامه درسي 

 ايران

 

 خانواده و مدرسه

29 

 الگوي اعتبارسنجي و طراحي 

 و اطالعات فناوري آموزش

 کارکنان براي )فاوا( ارتباطات

 

 دکتر قدسي احقر

فصلنامه فناوري 

آموزشي شهيد 

 رجايي

 

1397 

علمي 

پژوهشي 
Isc 

شهيد دانشگاه 

 رجايي

 

 خانواده و مدرسه

30 

تاثير آموزش فلسفه براي کودکان 

p4c  به روش پژوهش مشارکتي

 آموزان پذيري دانشبر مسئوليت

 

 دکتر قدسي احقر

فصلنامه خانواده و 

 پژوهش
Isc-  شماره

38 

علمي 

 پژوهشي
 سازمان پژوهش 

 

 خانواده و مدرسه

31 

بررسي تاثير استفاده از نقشه 

تدريس درس علوم بر مفهومي در 

 يادگيري دانش آموزان

 دکتر سميعي

فصلنامه مديريت 

آموزشي و  

 -آموزشگاهي

 دانشگاه فرهنگيان

 97بهار 
-علمي 

 پژوهشي

دانشگاه 

 فرهنگيان

 

 خانواده و مدرسه
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 نام پژوهشکده

32 
بررسي رابطه برنامه درسي پنهان 

 با هوش هيجاني دانش آموزان
 دکتر سميعي

فصلنامه خانواده و 

 پژوهش
1397 

 -علمي

 پژوهشي
 سازمان پژوهش 

 خانواده و مدرسه

33 

بررسي  استفاده از راهبرد هاي 

داربست زني آموزشي  بر 

 يادگيري  ويادداري دانش آموزان

 دکتر سميعي
فصلنامه تعليم و 

 تربيت
1397 

 -علمي

 پژوهشي
 سازمان پژوهش

 

 خانواده و مدرسه

34 

Progress Process, 

Existing Barriers and 

the Presentation of 

Solutions for 

Modification and 

Attraction of Private 

Sector Investment in 

Developing Non-

Governmental Schools 

in Iran 

 دکتر کيومرث فالحي

 

Revista 

Publicando, 5 

No 14 . No. 1. 

2018,679-705. 

ISSN 1390-

9304 

چاپ بهار 

1397 
2018 

ISI 

 
Revista 

Publicando 

 

 

 خانواده و مدرسه

35 

 Providing a Model for 

Choosing Brand 

Development Strategies 

(Case Study: Iran 

Appliance Industry) 

دکتر کيومرث فالحي 

 و همکار

Revista 

Publicando, 5 

No 14 . No. 1. 

2018,679-705. 

ISSN 1390-

9304 

پذيرش  

تابستان 

1397 
2018 

ISI 
 

Revista 

Publicando 

 

 خانواده و مدرسه

36 

Evaluation of the Impact 

of Export Relationship 

Quality and Expectation 

of 
Continuing Relationship 

with the Mediating Role 

of Financial 

Performance, 

Strategic Performance, 

and Exporter 

Satisfaction (Case 

Study: Jam 

Petrochemical 

Industries) 

 

 

 

دکتر کيومرث فالحي 

 و همکار

Journal of 

Organizational 

Behavior 

Research 

S2, 2019 

پذيرش و 

 چاپ قطعي

ISI 

Assoc. 

Prof. 

Kubilay 

ÖZYER 

 

 

 

 خانواده و مدرسه

37 

Impact of Strategic 

Human Resource 

Management on 

Corporate Financial 
Performance and 

Personnel Performance 

with the Mediating Role 

of 

Entrepreneurial 

Orientation 

(Case Study: ALBORZ 

corporation) 

دکتر کيومرث فالحي 

 و همکار

Journal of 

Organizational 

Behavior 

Research 

S2, 2019 

پذيرش و 

 چاپ  قطعي
ISI 

Assoc. 

Prof. 

Kubilay 

ÖZYER 

 

 

 خانواده و مدرسه

38 
Evaluation of The 

Effectiveness of Using 

Personalized 

دکتر کيومرث فالحي 

 و همکار
Journal of 

Organizational 

S2, 2019 

 ISIپذيرش و 
Assoc. 

Prof. 

Kubilay 

 خانواده و مدرسه
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 نام پژوهشکده

Advertising on 

Facebook 
Behavior 

Research 
 ÖZYER چاپ قطعي

39 

ديپلماسي رسانه اي  تدوين الگوي

براي اطالع رساني بين المللي در 

 حوزه گردشگري سالمت

 امير رستگار

 باقر ساروخاني 

شهناز هاشمي 

 اصحاب حبيب زاده
 پايش

سال 

شماره هفدهم،

چهارم، 

1397،360-

، نشر 349

 الکترونيك.

علمي 

 پژوهشي
 جهاد دانشگاهي

 

 خانواده و مدرسه

40 

شهادت بازنمايي مفاهيم ايثار و 

در سينماي دفاع مقدس )تحليل 

موردي فيلم پرواز در شب و افق 

 اثر مالقلي پور

 سيدباقر احمدي

افسانه مظفري شهناز 

 هاشمي

مطالعات علوم 

 اجتماعي ايران

 

دريافت 

 پذيرش

علمي 

 پژوهشي

دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد 

 خلخال

 

 خانواده و مدرسه

 محمديعليرضا  هزينه گزاف حقوق کم معلمان 41
رشد مديريت 

 مدرسه

هيات 

تحريريه 

 معتبر

 سازمان پژوهش 1397

 

 تعليم و تربيت

فلسفۀ اخالق مبتني بر ميانه روي  42

 )ع(در سخنان اميرمؤمنان
بهشتي ،  –صفوي 

 صمدي –اکرمي 
فصلنامه پژوهشنامه 

 نهج البالغه  

 –علمي 

 پژوهشي 

 -ششم 

22 

بنياد نهج 

 البالغه 

 

 تعليم و تربيت

43 

 مهارت خواندن مطالعه ميزان

آموزان اول ابتدايي در دانش

 زبانهمناطق دوزبانه و تك

 

 دکتر رضا کالنتري

 دکتر احمد رمضاني
 زبان پژوهشي

در ليست 

 انتشار
ISC دانشگاه الزهرا 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

44 

 A Novel Fuzzy Multi-

Objective Method for 

Supplier Selection and 

Order Allocation Problem 

Using NSGA 

 احمد محمودزاده

Scientia Iranica: 
International 

journal of 

science and 

technology  

 دانشگاه شريف ISC پذيرش نهايي

مرکز پژوهشي 

 تبريز

  
 

 سایر  نشریاتمقاالت چاپ شده در -11
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 نام پژوهشکده

آموزش محيط زيست در کتاب  1

 هاي علوم تجربي دوره اول ابتدايي
 زهرا مهربان دکتر

رشد علوم 

 زمين
 مجله رشد -  97پاييز 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

شناسي شکست تغيير سبب 2

هاي درسي در سطح برنامه

 الملليبين

هاي آن براي تغيير و درس

اي هاي درسي فني و حرفهبرنامه

 دکتر

سيدمحمدحسين 

 حسيني

رشد فني و 

 ايحرفه
  1397پاييز 

علمي 

 آموزشي 

سازمان 

 پژوهش

 

 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي
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 چاپ
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 نشریه
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 نام پژوهشکده

 در سطح ملي

3 
 پيوند علي عرباني دانا روز بازگشايي مدارسمراسم ويژه 

1397  

 )مهر ماه(

آموزشي 

 تربيتي

سازمان 

مرکزي انجمن 

 اوليا و مربيان

 

 کودکان استثنايي

نقدي بر کتاب زبان انگليسي پايۀ  4

توان آموزان کمنهم ويژة دانش

 ذهني

 دکتر احمد رمضاني

 دوستو پيوند ميهن

نقدنامۀ 

 شناسيزبان

1397  

نوبت )در 

 چاپ(

 –علمي 

 تخصصي

پژوهشگاه 

علوم انساني و 

مطالعات 

 فرهنگي

 

 کودکان استثنايي

هاي زبان گرا از الالييتحليلي نقش 5

 فارسي
 1397 هنر زبان دکتر احمد رمضاني

 –علمي 

 تخصصي
 خصوصي

 

 کودکان استثنايي

 مهارت خواندن مطالعه ميزان 6

آموزان اول ابتدايي در مناطق دانش

 زبانهدوزبانه و تك

دکتر رضا کالنتري 

 دکتر اسداله خديوي

 دکتر احمد رمضاني 

 1397 پژوهيزبان
 –علمي 

 پژوهشي
 دانشگاه الزهرا

 

 کودکان استثنايي

نقش و جايگاه روابط عمومي  7

 سازماني در ايران

شهناز هاشمي و 

 محمد سلگي
مديريت 

 رسانه
 41شماره 

-علمي

 تخصصي

مهدي 

 قمصريان

 

 خانواده و پژوهش

ثير استفاده از شبکه سنتز پژوهي تا 8

اي بر سبك زندگي هاي ماهواره

دانشجويان )مورد مطالعه: مقطع 

ارشد رشته علوم ارتباطات 

 اجتماعي دانشگاه آزاد تهران شرق(

 

حسين ترکاشوند و 

 شهناز هاشمي
مديريت 

 رسانه
 41شماره 

-علمي

 تخصصي

 

مهدي 

 قمصريان

 

 پژوهشخانواده و 

 

 

 المللیهای ملی و بینهمایشارائه شده و پذیرفته شده درمقاالت -12
 

 عنوان ردیف
نویسنده 

 )نویسندگان(
 نهاد برگزارکننده نام کنفرانس

تاریخ 

 برگزاری

 نام پژوهشکده

1 

نيازسنجي آموزشي سبك ها و روش 

هاي يادگيري در درس زبان انگليسي 

از ديدگاه دانش آموزان دوره دوم 

 95-96متوسطه در سال تحصيلي 

ويدا  دکتر

 رحيمي نژاد

اولين کنفرانس ملي 

تحقيقات بنيادين در 

 مطالعات زبان و ادبيات

وزارت علوم و 

تحقيقات موسسه عالي 

 اوج

خرداد ماه 

1397 

برنامه ريزي 

درسي و نواوريهاي 

 آموزشي

 تکاليف غني يادگيري کدامند؟ 2
سهيال  دکتر

 آزادغالم

کنفرانس شانزدهمين 

 آموزش رياضي ايران

آموزش و پرورش 

 استان مازندران

مرداد ماه 

1397 

برنامه ريزي 

درسي و نواوريهاي 

 آموزشي
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 عنوان ردیف
نویسنده 

 )نویسندگان(
 نهاد برگزارکننده نام کنفرانس

تاریخ 

 برگزاری

 نام پژوهشکده

3 

ايگاه فيزيك در برنامه درسي علوم ج

)مطالعه موردي:  تجربي دوره عمومي

 انرژي(

اشرف  دکتر

السادات 

 شکرباغاني

 شيهما نيدهمنوز

 نيمنهو  كيزيآموزش ف

 شگاهيآزما شيهما

 )همايش ملي( كيزيف

و دانشگاه  شيراز 

اتحاديه انجمنهاي 

علمي آموزشي معلمان 

 شيراز -فيزيك ايران

 شهريور 

1397 

برنامه ريزي 

درسي و نواوريهاي 

 آموزشي

آموزان دوره اول هاي دانشفهميبد 4

 ابتدايي در علوم تجربي

زهرا  دکتر

 مهربان

اولين کنفرانس ملي 

 توسعه پايدار در علوم

 تربيتي و روانشناسي

مرکز بين المللي 

همايش ها و 

سمينارهاي توسعه 

پايدار علوم جهان 

 اسالم

20/4/97 

برنامه ريزي 

درسي و نواوريهاي 

 آموزشي

نقدي بر سياست هاي دوره پيش  5

 دبستان وزارت آموزش و پرورش

سيد علي  دکتر

 خالقي نژاد

نخستين کنگره بين 

المللي آموزش و سالمت 

 پيش از دبستانکودکان 

دانشگاه علوم بهزيستي 

 و توانبخشي

 خرداد

 1397 

برنامه ريزي 

درسي و نواوريهاي 

 آموزشي

6 
 دولتي نهادهاي  پايدار مشارکت

 تحقق بمنظور حاکميتي و( مدارس)

 پرورش و آموزش در آموزشي عدالت

محمد دکتر

 حسن حسني

دومين کنفرانس 

حکمراني و سياستگذاري 

 عمومي

 12/11/97 صنعتي شريفدانشگاه 

 

 کودکان استثنايي

 کنترل پوسچر پويا در کودکان ناشنوا 7
اميرعباس دکتر

 ابراهيمي
هفدهمين کنگره 

 شناسي ايرانشنوايي

انجمن علمي 

 شناسيشنوايي
5/4/97 

 

 کودکان استثنايي

ادراك گفتار کودکان کاربر کاشت  8

 حلزوني

اميرعباس دکتر

 ابراهيمي
و  کاشت حلزون شنوايي

 علوم وابسته

دانشگاه علوم پزشکي 

 مشهد
19/2/97 

 

 کودکان استثنايي

9 
 PATHS ۀبر مدرس يمبتن ۀبرنام ريتأث

 از يريشگيو پ يجانيه ميبر تنظ

 نمود کودکاناختالالت درون

دکتر بهنام 

 بهراد

همايش ملي روانشناسي 

 مدرسه

انجمن علمي 

 روانشناسي تربيتي
27/11/97 

 

 کودکان استثنايي

10 

بررسي تأثير عوامل خريد آنالين بر 

رضايت و وفاداري مشتريان 

ن )درجه الکترونيکي در شهر تهرا

ISC) 

 

دکتر کيومرث 

 فالحي و همکار

ششمين همايش بين 

المللي علوم 

انساني،مديريت و 

 روانشناسي در جامعه

انجمن توسعه و ترويج 

 علوم و فنون بنيادين

21-22 

شهريور 

1397 

  شيراز

 

 و مدرسه خانواده

11 

بررسي تاثير قابليت نوآوري بر نوع 

نوآوري و عملکرد شرکت در صنعت 

بيمه )مطالعه موردي: شرکت سهامي 

 (ISC)درجه  بيمه ايران(

 

دکتر کيومرث 

 فالحي و همکار

سومين کنفرانس بين 

المللي مديريت 

حسابرسي  حسابداري و

 پويا

 

دانشکده مديريت 

 دانشگاه تهران

کد اختصاصي همايش 

 : ISCدر 

9718072902 

 97آبان 

 تهران

 

 خانواده و مدرسه

12 
سنتز پژوهي عوامل موثر در اثربخشي 

تبليغات تجاري و بررسي آسيب 

 هاي تبليغاتي شناسانه آگهي

شهناز دکتر

 هاشمي 

 يگانه بيرقي

دومين همايش بين 

مديريت  المللي

حسابداري، اقتصاد و 

 علوم اجتماعي

 21/1/97 دانشگاه همدان 

 

 خانواده و مدرسه

http://conf.isc.gov.ir/manage97
http://conf.isc.gov.ir/manage97
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 عنوان ردیف
نویسنده 

 )نویسندگان(
 نهاد برگزارکننده نام کنفرانس

تاریخ 

 برگزاری

 نام پژوهشکده

13 

 

سنتز پژوهي عملکرد روابط عمومي 

 در رضايت ارباب رجوع 

شهناز دکتر

 هاشمي

پروانه  

 فرامرزياني

دومين همايش بين 

المللي مديريت 

حسابداري، اقتصاد و 

 علوم اجتماعي

 21/1/97 دانشگاه همدان

 

 خانواده و مدرسه

14 

هاي سنتزپژوهي در بررسي چالش

 روابط عمومي الکترونيك

 مريم جعفرزاده 

شهناز دکتر

 هاشمي

سيزدهمين همايش 

 روابط عمومي الکترونيك

 

 دانشگاه تهران

 

22/2/97 

 

 خانواده و مدرسه

توزيع منصفانه منابع  نگاهي بر 15

 موزشيآ
 عليرضا محمدي

همايش تامين و مديريت 

منابع در آموزش و 

 پرورش

انجمن مطالعات برنامه 

درسي ايران با 

همکاري دانشگاه 

تربيت 

دبيرشهيدرجايي و 

 مؤسسه پژوهشي رهپو

2222 

 

 تعليم و تربيت

16 Human Opportunity Index in 

Educaion: The Case of Iran 

Esmaiel 

Abounouri 

Alireza 

Mohammad

i 

Human Capital, 

Innovative 

Industries and 

Employment 

Turkish Economic 

Association 

1-3 

Novemb

er 2018 

 

 تعليم و تربيت

17 
Measuring Lexical and 

Syntactic Complexities in 

L2 Writing 

 

دکتر رضا 

 کالنتري

 

2nd National 

Conference on 

English Language 

Studies: 

Applied 

Linguistics 

Perspectives on 

EFL 

 

دانشگاه شهيد مدني 

 آذربايجان

29-30 

April 

2018 

  

8-9 

ارديبهشت 

97 

 

 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

18 

تهيه پيشنهاده برگزاري پنل در 

برنامه درسي آموزش پيش از همايش 

 دبستان، فرصت ها و چالش ها

 عنوان:با 

الگوي زبان آموزي در دوره پيش 

دبستاني: با تاکيد بر مناطق دوزبانه 

 ايران

 

 

دکتر رضا 

 کالنتري

دکتر سعيد 

 عارف نژاد

دکتر محمد 

 عظيمي

دکتر اسماعيل 

 صفايي اصل

 

شانزدهمين همايش 

ساالنه انجمن مطالعات 

برنامه درسي ايران: 

برنامه درسي آموزش 

پيش از دبستان، فرصت 

 "چالش هاها و 

انجمن برنامه درسي و 

 دانشگاه مازندران

 24و  23

 آبان 

 

 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

 

https://conf.umz.ac.ir/Icsaconference16/Default.aspx
https://conf.umz.ac.ir/Icsaconference16/Default.aspx
https://conf.umz.ac.ir/Icsaconference16/Default.aspx
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 )تألیف/ ترجمه(های منتشر شده کتاب-13

 نام پژوهشکده سال نشر  ناشر نویسنده/مترجم عنوان کتاب ردیف

نگارش خالق)از مجموعه کتاب هاي  1

 چگونه بنويسم؟(
 1397 آواي نور ويدا رحيمي نژاد دکتر

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

2 
Acculturation, Otherness, and 

Return in Adichie’s 

Americanah: Outside 

Homeland 

 ويدا رحيمي نژاد دکتر
Cambridge 

Scholars 

Publishing 

2018 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 1397 انتشارات مدرسه نادر سلسبيلي دکتر برنامه درسي ملي در نگاهي جهاني 3
برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 اي)جلد ششم(آموزش فني و حرفه 4

 احدنويدي دکتر

 متيناهللنعمتدکتر 

 مجيدثقفي 

 1397 انتشارات مدرسه

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

ساختار برنامه درسي ملي تربيت معلم  5

 هندوستان

 محمداختر صديقي دکتر

 عسگريمجيد علي دکتر

 سولماز نورآبادي دکتر

 نژاد بيژن سميعي دکتر

 سيدمحمدحسين حسيني   دکتر

 1397 پژوهشگر برتر

 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

چگونه مدرسه خود را  پژوهش محور  6

 کنيم؟ پژوهشگري در کالس و مدرسه
 مدرسهانتشارات  شهره حسين پور دکتر

در مرحله 

 اصالح

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 در پرورش و آموزش تحليل و تجزيه 7

 اقتصادمقاومتي نظريه چارچوب
 حسن حسنيمحمددکتر 

پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و 

 پرورش

 در دست بررسي

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 بهراددکتر بهنام  مباني مشاوره در مدرسه 8

سازمان مطالعه و 

تدوين کتب علوم 

 انساني )سمت(

 در حال نشر

 

 کودکان استثنايي

 علي عرباني دانا آموزش تشخيص کلمه 9

پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و 

 پرورش

 در دست بررسي

 کودکان استثنايي

 زبانانآموزش زبان فارسي به غير فارسي  10

 دکتر احمد رمضاني

 دکتر محمد احمدي صفا

 ،شيرين محمدزاده

 دوستپيوند ميهن 

سازمان مطالعه و 

تدوين کتب علوم 

 انساني )سمت(

در مرحله 

 سازينهايي

 

 کودکان استثنايي

11 

انگليسي ويژه: منبعي آموزشي براي درس 

مناسب  زبان انگليسي در مدارس ويژه

 هاي هفتم تا نهمبراي پايه

هايده ووسکه /شيرين دناتا صالحي 

 رمضانيو دکتر احمد 
 1397 بوي کاغذ )بوکا(

 

 کودکان استثنايي

12 

 کودك به کمك براي روزمره هايفعاليت

 زندگي داشتن جهت شما اتيسم به مبتال

 بهتر

جاکوبز و بتز / دکتر مينا احمدي 

 کهجوق، دکتر ناصر حوايي، 

 مژگان فرهبد

پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و 

 پرورش

 در دست بررسي

 

 کودکان استثنايي
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 نام پژوهشکده سال نشر  ناشر نویسنده/مترجم عنوان کتاب ردیف

 مديريت و تربيت اثر بخش در مدرسه 13

انتشارات سازمان  ترجمه:دکتر کيومرث فالحي

پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي

 در دست چاپ

 

 خانواده و مدرسه

14 
منزلت اجتماعي   شاخص  هاي جهاني

 معلمان

 پروفسور پيتر دالتون  

 ترجمه : دکتر کيومرث فالحي

انتشارات سازمان 

پژوهش و برنامه 

 آموزشيريزي 

 در دست چاپ

 

 خانواده و مدرسه

 تعليم و تربيت 1397 مرآت ايرج خوش خلق سنجش براي يادگيري 15

16 
" Sociolinguistics" 

 زبانشناسي اجتماعي

 – Bernard Sploskyتاليف : 

دکتر -مترجم: دکتر رضا کالنتري

 جليل باباپور

 - آماده چاپ

 

 مرکز پژوهشي تبريز

17 
رفتار در  کالس هاي مديريت اثر بخش 

 دوره ابتدايي

سيمون -مولفين: فيونا شلتون

 براون هيل

 -ترجمه: سعيد عارف نژاد

 دکتر جليل باباپور

 - آماده چاپ

 

 مرکز پژوهشي تبريز

 1397 قدياني عبدالعظيم کريمي در ستايش هيچ آموزي 18
مرکز بين المللي تيمز و 

 پرلز

 1397 انتشارات مدرسه عبدالعظيم کريمي آسيب شناسي تربيت اجتماعي 19
مرکز بين المللي تيمز و 

 پرلز

 (12اي )پايۀ فني و حرفه 3رياضي  20
زاده، بروجرديان، آشنا، بخشعلي

 دهقاني، فاني، يافتيان

دفتر تأليف فني و 

 ايحرفه
1397 

مرکز بين المللي تيمز و 

 پرلز

 1397 تاجيك زادهشهرناز بخشعلي کتاب کار رياضي هفتم 21
مرکز بين المللي تيمز و 

 پرلز

 

 پژوهشی –تولید، آماده سازی و چاپ نشریات علمی  -14
 

 واحد تولید کننده عنوان نشریه ردیف 
تعداد شماره های تولید شده در دو سال مورد 

 بررسی

 نام پژوهشکده

 فصلنامه کودکان استثنايي 1
پژوهشکده کودکان 

 استثنايي

 ( شده شماره بهار ) چاپ 

 ( آماده براي چاپتابستان ) 

  در حال ويرايش( پاييز( 

 ( آمادهزمستان)سازي 

 

 کودکان استثنايي

فصلنامه روستايي،  2

 عشايري و چندزبانه

مرکز -پژوهشگاه مطالعات

 پژوهشي تبريز

 تدوين پيشنهاده توليد و چاپ فصلنامه، اخذ عنوان

 پژوهشيدرجه علمي و فصلنامه و ادامه روند دريافت 

 ماز وزارت علو

 مرکز پژوهشي تبريز



21 

 

 واحد تولید کننده عنوان نشریه ردیف 
تعداد شماره های تولید شده در دو سال مورد 

 بررسی

 نام پژوهشکده

3 

پژوهشي  –فصلنامه علمي 

مسائل کاربردي تعليم و 

 تربيت اسالمي 

دفتر فصلنامه مسائل 

کاربردي تعليم و تربيت 

 اسالمي 

 چهار شماره

 

 تعليم و تربيت

فصلنامه علمي پژوهشي  4

 تعليم و تربيت
 پاييز ( –تابستان  –سه شماره ) بهار  دفتر فصلنامه 

 پژوهشگاه 

پژوهشي –فصلنامه علمي  5

 خانواده و پژوهش
 پاييز ( –تابستان  –سه شماره ) بهار  دفتر فصلنامه 

 پژوهشکده خانواده 

 
 

تخصصی، همایش، کارگاه آموزشی، سخنرانی ، ارائه یافته های پژوهشی  و کاربست  -های علمیبرگزاری نشست-15

 های پژوهشییافته

ف
دی

ر
 

 محل برگزاری اجرا کننده نشست/کارگاه و ...عنوان 

 

تاریخ 

 اجرا

 نوع فعالیت

)نشست یا کارگاه 

یا ارائه یافته 

 و...(

 نام پژوهشکده

 

1 

تحليل و بررس انواع قلم در کتاب 

هاي درسي دوره ابتدايي از منظر 

 آموزش

گروه علوم انساني، 

پژوهشکده برنامه درسي، 

 دکتر قواد نجام الدين، 

 حيدر قمري،دکتر 

 دکتر معصومه نجفي 

 

سازمان پژوهش 

وبرنامه ريزي 

 اموزشي

 

5/4/97 

 

 نشست تخصصي

 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

 

2 

ونگي ارتباط  طولي ارزيابي چگ

هارتها( ماصول ومحتوا )مفاهيم،

کتاب هاي درسي علوم تجربي 

از منظر مالکهاي  دوره عمومي

 ساختاريمالکهاي  و محتوايي

 
 

اشرف السادات  دکتر

 شکرباغاني

 

سازمان پژوهش و 

برنامه ريزي 

 آموزشي

 

24/7/97 

 

ارايه يافته هاي 

 طرح پژوهشي

 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

 

3 

اي در سازمان اخالق حرفه

 پژوهش 

پژوهشکده نوآورهاي 

آموزشي و برنامه ريزي 

 درسي

و  سازمان پژوهش

برنامه ريزي 

 آموزشي

سخنراني و معرفي  25/7/97

نظام نامه اخالق 

 پژوهش

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

 

4 

 -ارزشيابي مسابقات علمي

 کاربردي شاخه کاردانش

 

 ثقفي مجيد

اجتماعات سالن

 سازمان پژوهش

نشست ارائه  23/2/97

هاي يافته

 پژوهشي

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

 

5 

راي تدوين چارچوب راهنما ب

اي آموزش شايستگي فني و حرفه

 آموزان متوسطه نظريبه دانش

 

 احد نويد دکتر

اجتماعات سالن

مطالعات پژوهشگاه

 آموزش و پرورش

 

14/6/97 

نشست ارائه 

هاي يافته

 پژوهشي

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي



22 

 

ف
دی

ر
 

 محل برگزاری اجرا کننده نشست/کارگاه و ...عنوان 

 

تاریخ 

 اجرا

 نوع فعالیت

)نشست یا کارگاه 

یا ارائه یافته 

 و...(

 نام پژوهشکده

 

 تعادل در کودکان ناشنوا 6

عباس ابراهيمي اميردکتر 

 )سخنران(

خانم مژگان فرهبد 

 )سخنران(

پژوهشكدۀ 

 کودکان استثنايي
 نشست تخصصي 4/4/97

 

 کودکان استثنايي

 

نشست نقد کتاب مشكالت  7

 زباني و ارتباطي

 رضا متقياني )ناقد(

 ساسان اسدپور )ناقد(

دکتر احمد رمضاني 

 )سخنران / مترجم(

پژوهشكدۀ 

 کودکان استثنايي
 نشست تخصصي 5/4/97

 

 کودکان استثنايي

 

 

8 

 مفاهيم و هاواژه استانداردسازي

 استثنايي کودکان

 عباس ابراهيمي دکتر امير

)عضو ميزگرد تخصصي و 

 يكي از سخنرانان(

پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 

 فرهنگي

 نشست تخصصي 24/4/97

 

 کودکان استثنايي

 

 

9 
هاي زبان نشست نقد کتاب

 ايحرفهانگليسي دورۀ پيش

پژوهشكدۀ کودکان استثنايي 

با همكاري سازمان آموزش 

و پرورش استثنايي و 

پژوهشگاه علوم انساني و 

 مطالعات فرهنگي

سازمان آموزش و 

پرورش استثنايي 

 کشور

 نشست تخصصي 21/7/97

 

 

 کودکان استثنايي

 

10 
 اهداف طرح امين -مأموريت ها

 برگزاري نشست مشترك بين

، ستاد همکاريهاي پژوهشگاه

حوزه و آموزش و پرورش و 

معاونت تبليغي حوزه هاي 

 علميه قم 

 قم

 

 

15/7/97 

 

 

 نشست تخصصي

 
 

 تعليم تربيت

 

 

11 

 

 

 

 يا تعليم و تربيت در مناطق دو

 چندزبانه

دکتر رضا کالنتري، سرپرست 

 مرکز پژوهشي تبريز

دکتر اميليا نرسيسيانس، 

 عضو هيات علمي دانشگاه

 تهران

دکتر مرضيه عارفي، عضو 

 هيات علمي دانشگاه اروميه

 

 

 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

 

 

 

29/7/97 

 

 

 

برگزاري نشست 

 تخصصي

 

 

 مرکز پژوهشي تبريز

 

12 

تعليم و تربيت در مناطق 

 روستايي و عشايري و دوزبانه

همکاران مرکز پژوهشي 

تبريز و اساتيد دانشگاه تبريز، 

شهيد مدني آذربايجان و 

دانشگاه فرهنگيان آذبايجان 

 شرقي

 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

 

29/5/97 

 

 نشست تخصصي

 

 مرکز پژوهشي تبريز

 

13 

Lexical and Syntactic 
Complexity Analyzers 

 

 دکتر رضا کالنتري

 

دانشگاه شهيد 

 مدني آذربايجان

 مرکز پژوهشي تبريز کارگاه تخصصي 8/2/97
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ف
دی

ر
 

 محل برگزاری اجرا کننده نشست/کارگاه و ...عنوان 

 

تاریخ 

 اجرا

 نوع فعالیت

)نشست یا کارگاه 

یا ارائه یافته 

 و...(

 نام پژوهشکده

 

14 

دانشگاه فرهنگيان  سعيد عارف نژاد کدگذاري در پژوهش هاي کيفي

استان آذربايجان 

 شرقي

 مرکز پژوهشي تبريز کارگاه تخصصي 3/3/97

 

15 

 سلسله نشست هاي نسيم هدايت
 عبدالعظيم کريمي

موزش و پرورش آ
 مازندران

23/2/97 
24/2/97 

مرکز بين المللي  نشست

 تيمز و پرلز

 

16 

 

نشست کاربردي اندوزش يا 
 استپردازش مسئله اين 

 97بهار سازمان پژوهش عبدالعظيم کريمي

مرکز بين المللي  نشست

 تيمز و پرلز

 

17 

نشست کودك بدون مرز به دنيا 
 مي آيد

 97بهار سازمان پژوهش عبدالعظيم کريمي
مرکز بين المللي  نشست

 تيمز و پرلز

 

18 

رام "نشست کاربردي از آموزش 
 "رها کننده"به  "کننده

 97بهار سازمان پژوهش عبدالعظيم کريمي
مرکز بين المللي  نشست

 تيمز و پرلز

 

19 

نشست ارائه يافته هاي پايان نامه 
 خانم مژگان جعفري

 97 سازمان پژوهش عبدالعظيم کريمي
مرکز بين المللي  نشست

 تيمز و پرلز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزار شده کرسی های ترویجی -16
 

 محل برگزاری تاریخ اجرا ناقدان اجرا کننده عنوان کرسی ردیف

 دکتر خسرو باقري  محمد حسنيدکتر  مدرسه صالح 1

 دکتر فراهاني فرمهيني 

دانشگاه شاهد / دانشکده علوم  15/8/97

 انساني

اي سازي آموزش متوسطه؛ حرفه 2

 چرا و چگونه؟

 صدريعباس دکتر نويدي احددکتر

 اصغرخالقيعلي دکتر

سالن اجتماعات پژوهشگاه  3/7/97

 مطالعات آموزش و پرروش
 

 تهیه گزارش کارشناسی و  گزارش تحلیلی جهت تبیین موضوعات پژوهشی -17
 



24 

 

 نام پژوهشکده تاریخ تهیه سفارش دهنده تهیه کننده عنوان گزارش ردیف

چارچوب تدوين گزارش مطالعات  1

 مروري

دکتر سيد علي 

 خالقي نژاد

دکتر اشرف السادات 

 شکرباغاني

 9/97/ 25 پژوهشکده برنامه ريزي درسي

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

97ارديبهشت  رياست محترم پژوهشگاه دکتر مسلم پرتو هاي تحصيليبررسي اهداف دوره 2  تعليم و تربيت 

3 
گزارش وضعيت بهزيستي و درماندگي 

آموزان متوسطه شناختي دانشروان

 دوم شهر تهران

 دکتر مسلم پرتو

97فروردين  رياست محترم پژوهشگاه  

 

 تعليم و تربيت

4 

آموزان در استفاده از زبان مادري دانش

-مدارس ابتدايي مناطق دوزبانه:  نظريه

 هاها، دستاوردها و واقعيت

سازمان پژوهش و پژوهشگاه  دکتر رضا کالنتري

مطالعات آموزش و پرورش و 

معاونت هاي  وزارت آموزش و 

 پرورش

 مرکز پژوهشي تبريز در حال تدوين

5 

هاي چندپايه در ايران، فرصت يا کالس

 تهديد

سازمان پژوهش و پژوهشگاه  سعيد عارف نژاد

مطالعات آموزش و پرورش و 

معاونت هاي  وزارت آموزش و 

 پرورش

 مرکز پژوهشي تبريز در حال تدوين

6 

شناسايي مشکالت آموزش و پرورش 

 مناطق مرزي

سازمان پژوهش و پژوهشگاه  احمد محمودزاده

مطالعات آموزش و پرورش و 

معاونت هاي  وزارت آموزش و 

 پرورش

 مرکز پژوهشي تبريز در حال تدوين

7 
گزارش نقش معلمان و عوامل پيشينه 

اي تيمز و پرلز در عملکرد دانش 

 اموزان

 1397 رئيس پژوهشگاه کريميعبدالعظيم 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

تهيه پيش نويس مرکز سنجش ملي  8

 بين المللي
 عبدالعظيم کريمي

 رئيس

 پژوهشگاه 
1397 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

تهيه خالصه گزارش هاي تيمز و پرلز و  9

 مجموعه پايان نامه هاي اتمام يافته
 1397 پژوهشگاهرئيس  عبدالعظيم کريمي

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

 
 

 -کمیسیون ها و کمیته های وزارت متبوع و سایر مراکز-عضویت  اعضای هیات علمی و کار شناسان پژوهشگاه در شوراها-18

 محل برگزاری عنوان شورا،کمیسیون و کمیته ردیف
همکار شرکت 

 کننده 

زمان 

 برگزاری

 

 نام پژوهشکده

پژوهشکده برنامه ريزي  شوراي پژوهشي 1

 درسي و نوآوري آموزشي

برنامه ريزي پژوهشکده 

 درسي
 مستمر نادر سلسبيليدکتر 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 مستمر دکتر نادر سلسبيلي پژوهشگاه مطالعات  نامه تعليم و تربيتفصل 2
برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي
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 محل برگزاری عنوان شورا،کمیسیون و کمیته ردیف
همکار شرکت 

 کننده 

زمان 

 برگزاری

 

 نام پژوهشکده

3 
هاي بسته سنجهکميته تخصصي تدوين 

آموزشي )شوراي هماهنگي علمي 

 سازمان(

سازمان پژوهش و 

 پژوهشگاه مطالعات
 مستمر دکتر زهرا مهربان

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

  مطالعات پژوهشگاه عضو کميته علمي اقدام پژوهي 4
خالقي سيد علي  دکتر

 نژاد
25/5/97 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 مستمر آزادسهيال غالمدکتر سازمان پژوهش رشد آموزش رياضي فصلنامه 5
برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 شوراي پژوهشي کودکان استثنايي 6
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش 

 دکتر بهنام بهراد

 خانم مژگان فرهبد

 دکتر احمد رمضاني

1397 

 

 کودکان استثنايي

پژوهشگاه مطالعات  عضو شوراي نشر 7

 آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش 
 1397 دکتر احمد رمضاني

 کودکان استثنايي

هاي عضو کميته دستگاهي کرسي 8

 پردازينظريه

پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش 
 1397 دکتر احمد رمضاني

 کودکان استثنايي

کميته پژوهشي سازمان نهضت سواد  9

 موزيآ

دفتر مرکزي سازمان 

 نهضت سواد آموزي
 دکتر کيومرث فالحي

دوشنبه اول 

 هر ماه  
 خانواده و مدرسه

 کميته منتخب 10
سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي
 مستمر دکتر قدسي احقر

 خانواده و مدرسه

 شوراي مديران سازمان 11
سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي

 دکتر قدسي احقر
 مستمر

 خانواده و مدرسه

عضو  کميته دستگاهي برگزاري کرسي  12

 هاي ترويجي و تخصصي

سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي

 

 مستمر دکتر قدسي احقر

 

 خانواده و مدرسه

عضو کميته دستگاهي نظريه پردازي  13

 سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزش

سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي

 

 احقر دکتر قدسي
تا  24/5/95

 کنون

 

 خانواده و مدرسه

 شوراي مديران پژوهشگاه 14
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش

 دکتر قدسي احقر
 مستمر

 خانواده و مدرسه

 هيات تحريريه فصلنامه خانواده و مدرسه 15
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش

 

 دکتر قدسي احقر
21/12/95 

 تاکنون

 

 خانواده و مدرسه

 هيات تحريريه فصلنامه تعلم و تربيت 16
پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش

 11/4/81 دکتر قدسي احقر

 تاکنون

 خانواده و مدرسه

17 
عضو هيأت تحريريه فصلنامه مسائل کاربردي 

 تعليم و تربيت اسالمي

پژوهشگاه مطالعات آموزش 

 و پرورش

 94 /3/5 دکتر قدسي احقر

 تاکنون

 خانواده و مدرسه

 شوراي پژوهشي پژوهشکده 18
پژوهشکده خانواده و 

 مدرسه

، دکتر قدسي احقر

 خانواده و مدرسه مستمر دکتر مرتضي سميعي

19 
عضويت درکميته پژوهشي معاونت تربيت 

 بدني و سالمت

سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي
 دکتر مسلم پرتو

زمان ثابت 

 تعليم و تربيت نيست. 
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 محل برگزاری عنوان شورا،کمیسیون و کمیته ردیف
همکار شرکت 

 کننده 

زمان 

 برگزاری

 

 نام پژوهشکده

20 
شوراي سازمان پژوهش و کميته منتخب 

 برنامه ريزي آموزشي

سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي 
 دکتر معصومه صمدي

زمان ثابت 

 نيست. 

 تعليم و تربيت

21 
کميسيون منابع انساني شوراي عالي 

 آموزش و پرورش

سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي

 تعليم و تربيت - دکتر منيره رضايي

شوراي پژوهشي مرکز عضويت در  22

 پژوهشي تبريز

مرکز پژوهشي تعليم و 

 تربيت کاربردي تبريز

همکاران مرکز 

 پژوهشي تبريز
 مستمر

 مرکز پژوهشي تبريز

عضويت در شوراي گروه هاي پژوهشي  23

 مرکز پژوهشي تبريز

مرکز پژوهشي تعليم و 

 تربيت کاربردي تبريز

همکاران مرکز 

 پژوهشي تبريز
 مستمر

 پژوهشي تبريزمرکز 

عضويت در کارگروه نيازسنجي از استان  24

 ها
 اداره کل استان

همکاران مرکز 

 پژوهشي تبريز
 97مهر 

 مرکز پژوهشي تبريز

عضويت در کميته ارزيابي تجارب برتر  25

 استان ها
 پژوهشگاه مطالعات

همکاران مرکز 

 پژوهشي تبريز

هفته 

 97پژوهش 

 مرکز پژوهشي تبريز

 مرکز پژوهشي تبريز مستمر دکتر رضا کالنتري پژوهشگاه مطالعات شوراي مديران پژوهشگاهعضويت در  26

عضويت در کارگروه نظام پژوهش و   27

 ارزشيابي 
 مستمر دکتر رضا کالنتري پژوهشگاه مطالعات

 مرکز پژوهشي تبريز

 مرکز پژوهشي تبريز مستمر دکتر رضا کالنتري پژوهشگاه مطالعات عضو هيات تحريريه خبرنامه پژوهشي 28

 اداره کل استان عضويت در انجمن هاي علمي معلمان 29
همکاران مرکز 

 پژوهشي تبريز
 مستمر

 مرکز پژوهشي تبريز

 شهرناز بخشعلي زاده ايدفتر فني و حرفه ايکميسيون رياضي دفتر فني و حرفه 30
لغايت 

 97شهريور 

مرکز بين المللي تيمز 

 و پرلز

 هايکشنبه شهرناز بخشعلي زاده پژوهشگاه مطالعات مديران پژوهشگاه مطالعاتشوراي  31
مرکز بين المللي تيمز 

 و پرلز

 ارائه پیشنهاد، اظهار نظر و دیدگاه های کارشناسی -19
 

 نام پژوهشکده مرجع هدف  ارائه دهنده عنوان فعالیت ردیف

سازي بررسي مساله جدا  ""گزارش بنياد ملي نخبگان پيرامون 1

 رر ......در آراء صاحب نطران کشواستعداد هاي برتر از ساي

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه معاونت آموزش متوسطه

اظهار نظر پيرامون نحوه مشارکت جمهوري اسالمي ايران در  2

 پيمايش بين المللي تدريس و يادگيري

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه معاونت آموزش متوسطه 

شوراي عالي آموزش و  هاي شش گانه اهداف دوره هاي تحصيلي ساحت  3

 پرورش

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه

رد اظهار نظر پيرامون عناوين جديد رشته هاي تربيت معلم  مو 4

نشگاه نياز فعاليت در مدارس  و ستاد وزارت آموزش و پرورش و دا

 فرهنگيان

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه دانشگاه فرهنگيان 
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اظهار نظر پيرامون پيشنهادات  دفتر همکاري هاي حوزه و  5

ه آموزش و پرورش در زمينه همکاري با آموزش و پرورش در دور

 ساله  5

دفتر همکاريهاي حوزه 

هاي علميه و آموزش و 

 پرورش 

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه

–شوراي هماهنگي  درسي و تربيت شايستگي تعقل وتفکرطراحي  برنامه  6

 علمي سازمان 

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه

 شيوه نامه نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت طرح هاي پژوهشي 7

 

 تعليم و تربيت رياست پژوهشگاه رياست پژوهشگاه 

 

 پژوهشی–همکاری با سایر مراکز علمی -20
 

 عنوان فعالیت ردیف
مرکز علمی پژوهشی طرف 

 همکاری

همکاری در مسوول 

 پژوهشگاه

 نام پژوهشکده

درسي دوره کارشناسي ارشد تهيه برنامه 1

 آموزش رياضي
 آزادسهيال غالم دکتر دانشگاه فرهنگيان

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 آزادسهيال غالم دکتر دانشگاه فرهنگيان درسي دوره کارشناسي رياضيتهيه برنامه 2
برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 آزادسهيال غالم دکتر فرهنگستان علوم کميسيون پيشبرد رياضيات 3
برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

4 

المللي بيست و چهارمين عضو کميته بين

 المللي تدريس رياضيمطالعه کميسيون بين

 (ICMI Study 24) 

 با عنوان 
School Mathematics curriculum 

Reforms: Challenges, Changes 

and Opportunities   

International Commission 

on Mathematical 

Instruction (ICMI)  

 سهيال غالم آزاد دکتر

 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

5 

المللي بيست و چهارمين عضو کميته بين

 المللي تدريس رياضيبينمطالعه کميسيون 

 (ICMI Study 24) 

 با عنوان 
School Mathematics curriculum 

Reforms: Challenges, Changes 

and Opportunities   

International Commission 

on Mathematical 

Instruction (ICMI)  

 سهيال غالم آزاد دکتر

 

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

کارگروه ايجاد مراکز رشد در دانشگاه  6

 فرهنگيان
 دانشگاه فرهنگيان

دکتر محمد حسن 

 حسني

 کودکان استتثنايي

 فرهنگستان زبان و ادب فارسي شناسيگزيني شنواييکارگروه واژه 7
دکتر اميرعباس 

 ابراهيمي

 کودکان استتثنايي

 ادب فارسيفرهنگستان زبان و  گزيني کودکان استثناييکارگروه واژه 8

 دکتر احمد رمضاني

دکتر اميرعباس 

 ابراهيمي

 کودکان استتثنايي

هاي شناسي و زباندبير گروه تخصصي زبان 9

 باستاني

پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 

 فرهنگي
 دکتر احمد رمضاني

 کودکان استتثنايي
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 عنوان فعالیت ردیف
مرکز علمی پژوهشی طرف 

 همکاری

همکاری در مسوول 

 پژوهشگاه

 نام پژوهشکده

عضو کارگروه اداره آفرينش هاي کانون  10

  پرورش فکري

کودکان و کانون پرورش فکري 

 نوجوانان
 مژگان فرهبد

 کودکان استتثنايي

 کودکان استتثنايي مژگان فرهبد سازمان آموزش و پرورش استثنايي همکاري در کارگروه کاردرماني 11

عضو هيأت تحريريه دو فصلنامه علوم تربيتي از  12

 ديدگاه اسالم )دانشگاه امام صادق )ع(
 احقردکتر قدسي  دانشگاه امام صادق )ع(

 

 خانواده و مدرسه

 

 تهیه پیش نویس آیین نامه ها و دستورالعمل ها-21
 

 نام پژوهشکده تهیه کننده سفارش دهنده عنوان فعالیت ردیف

 تدوين آيين نامه فرصت هاي مطالعاتي 1
پژوهشگاه مطالعات 

 موزش و پرورشآ

 دکتر ويدا رحيمي نژاد

 دکتر شهره حسين پور

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

 کل گزارش هاي مروريتهيه پروت 2

پژوهشکده برنامه ريزي 

آموزشي و نوآوريهاي 

 درسي

 اشرف السادات شکرباغاني دکتر

 سيد علي خالقي نژاد دکتر

برنامه ريزي درسي و 

 نوآوريهاي آموزشي

نامه و اساسنامه ايجاد نويس آيينتهيه پيش 3

 مراکز رشد دانشگاه فرهنگيان
 دانشگاه فرهنگيان

دکتر محمد حسن حسني )از 

اعضاي کارگروه تشکيل شده در 

 دانشگاه فرهنگيان(

 

 کودکان استثنايي

شيوه نامه نظارت تکويني و تضمين کيفيت  4

 طرح هاي پژوهشي
 همکاري در تهيه پژوهشگاه مطالعات

 

 مرکز پژوهشي تبريز

 مرکز پژوهشي تبريز اعالم نظرهمکاري و  پژوهشگاه مطالعات زيرنظام تربيت معلم 5

 مرکز پژوهشي تبريز همکاري در تهيه پژوهشگاه مطالعات شيوه نامه نيازسنجي پژوهشي 6

 مرکز پژوهشي تبريز تهيه و تدوين مطالعاتپژوهشگاه  شيوه نامه تهيه گزارش هاي کارشناسي 7

 
 

 برگزاری جلسات هم اندیشی و تبادل نظر -22
 

 نام پژوهشکده تاریخ سفارش دهنده مجری عنوان فعالیت ردیف

1 
مرکز -جلسات هم انديشي نيازسنجي پژوهشي

 پژوهشي تعليم و تربيت کاربردي تبريز  
همکاران مرکز 

 وهشي تبريزپژ

معاونت آموزش ابتدايي 

 15/05/97 استان آذربايجان شرقي
مرکز پژوهشي 

 تبريز

2 

مرکز -جلسات هم انديشي نيازسنجي پژوهشي

 پژوهشي تعليم و تربيت کاربردي تبريز  

همکاران مرکز 

 وهشي تبريزپژ
اساتيد دانشگاه هاي تبريز، 

شهيد مدني آذريابجان و 

فرهنگيان استان آذربايجان 

 شرقي

29/05/97 

 

مرکز پژوهشي 

 تبريز
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 نام پژوهشکده تاریخ سفارش دهنده مجری عنوان فعالیت ردیف

3 
مرکز -جلسات هم انديشي نيازسنجي پژوهشي

 پژوهشي تعليم و تربيت کاربردي تبريز  

همکاران مرکز 

 وهشي تبريزپژ
مدير کل اموراجتماعي و 

 استانفرهنگي استانداري 

 آذربايجان شرقي

11/06/97 

مرکز پژوهشي 

 تبريز

4 
مرکز -جلسات هم انديشي نيازسنجي پژوهشي

 پژوهشي تعليم و تربيت کاربردي تبريز  

اران مرکز همک

 وهشي تبريزپژ
مدير کل آموزش و پرورش 

 21/06/97 استان آذربايجان شرقي
مرکز پژوهشي 

 تبريز

5 
مرکز -جلسات هم انديشي نيازسنجي پژوهشي

 پژوهشي تعليم و تربيت کاربردي تبريز  

مرکز همکاران 

 وهشي تبريزپژ
نخبگان حوزه تعليم و 

 مستمر تربيت
مرکز پژوهشي 

 تبريز

6 
مرکز -جلسات هم انديشي نيازسنجي پژوهشي

 پژوهشي تعليم و تربيت کاربردي تبريز  

همکاران مرکز 

 وهشي تبريزپژ
اعضاي شوراي پژوهشي 

 مستمر مرکز تبريز
مرکز پژوهشي 

 تبريز

7 

کارشناسان و معلمان برگزاري جلسات با مديريت 

  علوم و رياضيات پايه چهارم و هشتم  براي بررسي

مشکالت و پيشنهادهاي استخراج شده از اجراي 

 2019تيمز مقدماتي 

دکتر عبدالظيم 

 کريمي
 مرکز ملي تيمز و پرلز

فروردين، 

ارديبهشت 

97 

 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

8 

علوم و برگزاري جلسات با کارشناسان و معلمان 

رياضيات پايه چهارم و هشتم  براي بررسي  

مشکالت و پيشنهادهاي استخراج شده از اجراي 

 2019تيمز مقدماتي 

 دفتر ملي تيمز و پرلز زادهبخشعليشهرناز 

فروردين، 

ارديبهشت 

97 

 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

 

 

 

 

 

 هانامهپژوهشی، گزارش تحقیق و اقدام پژوهی و پایان –داوری مقاالت  فصلنامه های علمی -23
 

 عنوان فصلنامه ردیف
 

 نام پژوهشکده تاریخ اجرا تعداد مقاالت داور

 پژوهشي خانواده و پژوهش -علمي فصلنامه 1
 97فروردين  1 دکتر مسلم پرتو

 
 تعليم و تربيت

2 
فصلنامه مسائل کاربردي پژوهشي  -علمي فصلنامه

 وتربيت اسالميتعليم 

 دکتر مسلم پرتو
1  

 تعليم و تربيت

  1 دکتر مسلم پرتو هاي آموزشيپژوهشي نوآوري -فصلنامۀ علمي 3
 تعليم و تربيت

4 
پژوهش مسائل کاربردي تعليم و  -فصلنامه علمي

 تربيت اسالمي 
 عليرضا محمديدکتر

1 97 
 تعليم و تربيت

 تعليم و تربيت 97 3 دکتر عليرضا محمدي پژوهشي مدل سازي اقتصاد سنجي –فصلنامه علمي  5



30 

 

6 

پژوهشي مربوط به فصلنامه  –مقاله علمي  داوري

هاي مسائل کاربردي تعليم و تربيت اسالمي ، 

خانواده و پژوهش و دو فصلنامه پژوهش هاي آموزش 

 و يادگيري دانشگاه شاهد  

دفاتر فصلنامه هاي 

 فوق الذکر 
30 

مهر و آبان 

 97ماه 

 

 تعليم و تربيت

    

 از پژوهشگاهخارج  شرکت در جلسات -24
 

 نام پژوهشکده تاریخ سفارش دهنده  عنوان فعالیت ردیف

1 
شرکت  در جلسه معاونت پرورشي پيرامون چگونگي اجرايي کردن 

طرح تقويت و تعميق فرهنگ نماز در مراکز  "راهکارهاي اجرايي 

 11/06/97آموزشي  در تاريخ 

 11/6/97 رئيس پژوهشگاه 

 

 تعليم و تربيت

2 
 وشرکت  درجلسه معاونت پرورشي پيرامون تبيين نقش امر به معروف 

 نهي از منکر 
 11/6/97 رئيس پژوهشگاه 

 تعليم و تربيت

3 
و  شرکت در جلسه پيوست نگاري فرهنگي ويژه نمايندگان پژوهشگاه ها

 وزارت  علوم در ستاد انقالب فرهنگي 
 17/2/97 رئيس پژوهشگاه

 تعليم و تربيت

 

 

 

 

 

 غنی سازی سایت پژوهشگاه -25
 

 پژوهشکده  نام تاریخ سفارش دهنده  عنوان فعالیت ردیف

خبر( 7تهيه خبر براي سايت پژوهشگاه ) 1 پژوهشکده رئيس  1397مهر و آبان ماه    تربيت و تعليم 

  

 سایر فعالیت های مهم و اساسی-26

 

 نام پژوهشکده تاریخ سفارش دهنده  مجری عنوان فعالیت ردیف

1 

داوري مقاله هاي متعدد براي فصنامه هاي 

علمي پژوهشي : فصلنامه تعليم و تربيت، 

پژوهشي نظريه و عمل برنامه -دوفصلنامه علمي

 درسي، فصلنامه مطالعات برنامه درسي

 دکتر نادر سلسبيلي

انجمن مطالعات برنامه 

 درسي

 دانشگاه خوارزمي

 پژوهشگاه

 

- 

 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

2 

اجراي مرحله اول طرح پژوهشي ارزشيابي دوره 

 اي برنامه درسي فارسي دوره اول ابتدايي )از

ارائه گزارش دروس اصلي دوره ابتدايي( و 

 صفحه 226( در %60اي طرح )مرحله

 دکتر نادر سلسبيلي

 سازمان پژوهش

 دفتر تأليف

 

تيرماه 

1397 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي
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 نام پژوهشکده تاریخ سفارش دهنده  مجری عنوان فعالیت ردیف

3 
ويژگي ها و کاربردهاي پيزا و مقايسه آن با 

 تيمز و پرلز 

 

سيد علي خالقي  دکتر

 نژاد
 ندارد پژوهشگاه

 

برنامه ريزي درسي 

نوآوريهاي و 

 آموزشي

 دوره) 52 شماره داوري مجله رشد آموزش هنر 4

 ( 1397 پائيز ،1 شماره ، شانزدهم

کارگروه آموزش هنر، 

 گروه علوم انساني

سازمان پژوهش و برنامه 

 ريزي آموزشي
 مهر

1397 

برنامه ريزي درسي 

و نوآوريهاي 

 آموزشي

عضو کميتۀ علمي همايش ملي اختالالت  5

 شناختيمسائل روانيادگيري و 
 دکتر احمد رمضاني

اداره آموزش و پرورش 

 مرودشت شيراز

1397 

 )ارديبهشت(

 کودکان استثنايي

ا نامۀ گفتار و زبان در کودکان بسردبيري ويژه 6

 نيازهاي ويژه
 دکتر احمد رمضاني

سازمان آموزش و پرورش 

استثنايي، مجله تعليم و 

 تربيت استثنايي

1397 

 )مهر(

 

 استثناييکودکان 

 -پژوهشي و علمي  –داوري مقاالت علمي  7

 ترويجي

 دکتر بهنام  بهراد

 خانم مژگان فرهبد

 دکتر احمد رمضاني

عباس امير دکتر

 ابراهيمي

 علي عرباني دانا

حسن دکتر محمد

 حسني

سازمان آموزش 

 وپرورش استثنايي

پژوهشکده کودکان 

 استثنايي

 دانشگاه فرهنگيان

پژوهشگاه علوم 

انساني و مطالعات 

 فرهنگي

1397 

 

 کودکان استثنايي

8 

جايگاه دستور زبان در  نظارت بر طرح پژوهشي

و مقايسه بازنمود آن در  رويکرد ارتباطي

المللي هاي بينو کتاب هاي دوره اولکتاب

 آموزش زبان انگليسي

 دکتر احمد رمضاني

 

)مجري: دکتر بهنام 

 علوي مقدم(

سازمان پژوهش و 

 ريزي آموزشييبرنامه
1397 

 

 کودکان استثنايي

پذير حوزة برگزاري پنج جلسه از کارگروه برون 9

 کودکان با نيازهاي ويژه

 دکتر احمد رمضاني 

دکتر اميرعباس 

 ابراهيمي 

پژوهشکدة کودکان 

 استثنايي
1397 

 

 کودکان استثنايي

هاي آموزش برگزاري نشست با مديران گروه 10

 هاي دانشگاه فرهنگيانپرديساستثنايي 

 دکتر احمد رمضاني 

دکتر اميرعباس 

 ابراهيمي 

پژوهشکدة کودکان 

 استثنايي
1397 

 

 کودکان استثنايي

 برگزاري کارگروه مطالعات ناشنوايي 11
 دکتر زهره قاري

 دکتر احمد رمضاني

پژوهشکده کودکان 

 استثنايي
1397 

 کودکان استثنايي

تحريريه فصلنامۀ برگزاري جلسات هيئت  12

 کودکان استثنايي
 مريم باقري

پژوهشکده کودکان 

 استثنايي
1397 

 کودکان استثنايي

13 

جذب آثار مرتبط با حوزة کودکان با نيازهاي 

اي و تأليفي( براي هاي ترجمهويژه  )کتاب

طرح در شوراي نشر پژوهشگاه مطالعات 

 آموزش و پرورش

پژوهشکدة کودکان 

 استثنايي

مطالعات پژوهشگاه 

 آموزش و پرورش
1397 

 

 کودکان استثنايي

ريزي براي برگزاري کارگاه آموزش برنامه 14

 تشخيص واژه
 علي عرباني دانا

پژوهشکدة کودکان 

 استثنايي
1397 

 کودکان استثنايي

همکاري با هفته پژوهش در ارزيابي گزارش  15

 گزارش(52هاي اقدام پژوهي )
 پژوهشگاهرئيس   دکتر ايرج خوش خلق

آبان ماه 

1397 

 تعليم و تربيت
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 نام پژوهشکده تاریخ سفارش دهنده  مجری عنوان فعالیت ردیف

همکاري با هفته پژوهش در ارزيابي طرح هاي  16

 گزارش(7پژوهشي )
 رئيس پژوهشگاه  دکتر ايرج خوش خلق

آبان ماه 

1397 

 تعليم و تربيت

 رئيس پژوهشکده عليرضا محمديدکتر  مورد گزارش اقدام پژوهي  12داوري  17
 آبان

 تعليم و تربيت

 رئيس پژوهشکده عليرضا محمديدکتر  مورد رساله دکتري 1ارزيابي   18
 آبان

 تعليم و تربيت

 رئيس پژوهشکده عليرضا محمديدکتر  داوري پيشنهاده هاي پژوهشي 19
 آبان

 تعليم و تربيت

پژوهشکده برنامه ريزي  عليرضا محمديدکتر  گزارش تحقيق 2داوري  20

 درسي
 آبان

 تعليم و تربيت

21 
خالصه اي از  طرح بررسي مروري  تهيه 

پژوهش هاي انجام شده در حوزه تقويت و 

 تعميق نماز

 آتيه عبد مواليي

رئيس پژوهشگاه جهت 

ارسال به دفتر قرآن و 

 عترت  

10/4/97 

 

 تعليم و تربيت

22 

) متن نهايي مواد آزمونترجمه  مديريت

ي علوم و رياضيات و پرسشنامه هاي بلوکها

چهارم و هشتم پس از چهارگانه دو پايه 

مشاهده المانك ها و بازنگري مرحله اصلي 

  2019مطالعات تيمز 

 ملي تيمز و پرلز مرکز دکتر عبدالعظيم کريمي
فروردين 

97 

 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

ترجمه، تدوين و راهنماي تصحيح  مديريت 23

 2019سواالت تيمز مقدماتي 

 

 دکتر عبدالعظيم کريمي

 

فروردين  تيمز و پرلزمرکز ملي 

97 

مرکز بين المللي 

 تيمز و پرلز

24 

مديريت نهايي سازي ترجمه مواد آزمون تيمز 

ها( با حضور )دفترچه ها و پرسشنامه 2019

کارشناسان و متخصصان آموزش رياضيات و 

علوم در دو نسخه مستقل و مطابق ضوابط براي 

 IEAاخذ تأييديه از 

 

 دکتر عبدالعظيم کريمي

 

 مهر، آبان مرکز ملي تيمز و پرلز
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ي علوم متن نهايي مواد آزمون ) بلوکها  ترجمه
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 2019 هايي سازي ترجمه مواد آزمون تيمزن
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