
 
 

 باسمه تعالي

ژوهش پ، روساي گروه تحقيق و و آموزش نيروي انساني برنامه ريزي،  معاونين پژوهشمشترك  گزارشي از گردهمايي

وزش و مسئولين پژوهشگاه مطالعات آم با روساي گروه تحليل محتواي ادارات كل آموزش و پرورش استانهاي كشور ،

 پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

پرورش  ول آموزش كو با ميزباني اداره پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي، به همت 

حترم عاونين ممروزه توجيهي و هماهنگي فعاليت هاي حوزه پژوهش و برنامه ريزي آموزشي با حضور  گردهمايي دواستان قم 

دارات كل احتواي ماني، مديران گروه هاي تحقيق پژوهش و مديران گروه هاي تحليل پژوهش ، برنامه ريزي و آموزش نيروي انس

تحولي  رنامه هايبپژوهش و در راستاي هماهنگي و همسوسازي هفته در آستانه بزرگداشت  آموزش و پرورش استان ها برگزارشد.

ري م به برگزارش اقداپژوهشگاه مطالعات آموزش و پرو،راهبردي و نيز تبيين اهداف زيرنظام پژوهش و ارزشيابي و برنامه درسي 

 گردهمايي دو روزه توجيهي و هماهنگي فعاليت هاي حوزه پژوهش و برنامه ريزي آموزشي نمود.

 



 
 

 خنگويس رورش وپتوجيهي و تبييني با حضور و سخنراني مسئوالن سازمان پژوهش ،پژوهشگاه مطالعات آموزش و گردهمايي اين 

مايي كه ن گردهدر ايتحقيقات مجلس شوراي اسالمي ،معاون محترم پژوهش حوزه علميه استان قم برگزارشد.كميسيون آموزش و 

 تان قم تشكيل شد،آموزش و پرورش اس اداره كل  آذر ماه در مركز آموزشي و فرهنگي 11و 10در روزهاي شنبه و يكشنبه مورخ 

ژوهش و حوزه پ ي موجود بر سر راه اجراي وظايف و فعاليت هايمشكالت و چالش ها، ضمن بحث و بررسي درباره وضعيت موجود

و  وليحتبرنامه هاي  آنها، وفصلبرنامه ريزي آموزشي در ادارات كل آموزش و پرورش استان ها، و جستجوي راهكارها يي براي حل 

ر خصوص ت و دي قرار گرفشناسنامه هاي عملياتي زير نظام هاي مرتبط با حوزه پژوهش و برنامه درسي ، مورد بحث و بررس

ين انامه هاي زير نظام ها بحث و گفتگو صورت گرفت. برو برنامه هاي تحولي  مفادكردن  يراهكارهاي مناسب براي اجراي

ادف شده بود، قم مص مقدسهجري به شهر 201 در سالورود حضرت فاطمه معصومه )سالم اهلل عليها(  شتگردهمايي كه با سالگ

 زير بود:نخست به شرح در روز 

  تالوت آياتي از كالم اهلل مجيد توسط همكار فرهنگي  -1

 پخش سرود جمهوري اسالمي  -2

 خير مقدم جناب آقاي شيخ االسالم ، مدير كل محترم آموزش و پرورش استان قم  -3

 

 



 
 

 

بخش  ي تحوليبرنامه هاو توضيح سخنراني آقاي دكتر كريمي ،رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در خصوص تبيين  -4

ورش كه وزش و پرزير خالصه برنامه تحول پژوهش در آم نمودار)در پژوهش و ارائه گزارش عملكرد از فعاليت هاي پژوهشگاه 

 توسط آقاي دكتر كريمي ارائه شد درج شده است(

 

 



 
 

 

 



 
 

سازمان  اي تحوليهدر خصوص بيان برنامه رئيس سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي سخنراني جناب آقاي دكتر توراني ،  -5

 برنامه ريزي آموزشيوپژوهش 

 

لش صوص چاخسخنراني جناب آقاي دكتر ميرزاده ، سخنگوي محترم كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي در  -6

رنامه هاي جراي باهاي تحولي در آموزش و پرورش و لزوم بهره گيري از ظرفيت هاي ديپلماسي در طراحي و  هاي اجراي برنامه

 و پرسش و پاسختحولي و تصويب قوانين مورد نياز وزارت آموزش و پرورش 

 



 
 

ي ار اجرايكازو سنحوه و ،سخنراني جناب آقاي رضا مددي، مشاور محترم وزير در اجراي سند تحول بنيادين در خصوص معرفي -7

 و پرسش و پاسخ اسناد تحولي در استانها شدن

 

نامه ها و بيين برت ،انتظارات  بيان ،برگزاري پنل با حضور مديران سازمان پژوهش و پژوهشگاه جهت ارائه گزارش عملكرد -8

و  منابع ن توسعهمعاودر اين بخش از برنامه ها، همكاران محترم به شرح زير به بيان ديدگاه ها پرداختند: )پرسش و پاسخ 

يس ماني، رئجناب آقاي دكتر ا،ابتدايي سازمان پژوهش پشتيباني سازمان پژوهش ،آقاي طاليي، مدير كل تاليف نظري و 

مركز  ،سرپرست قجناب آقاي دكتر خوش خل،شكده تعليم و تربيت سرپرست پژوه، خانم دكتر احقر،پژوهشكده خانواده و مدرسه 

هشكده پرست پژو، سر جناب آقاي دكتر رمضاني،، رئيس پژوهشكده كودكان استثنايي جناب آقاي دكتر كالنتري،تبريز  يپژوهش

 و مشاور ،ورانديشدندس جناب آقاي مه،، مدير كل دفتر تاليف فني و حرفه اي و كاردانش  جناب آقاي دكتر حسني،برنامه ريزي 

 (.جناب آقاي مهندس باهو،سازمان پژوهش در حوزه فناوري اطالعات رئيس 

 



 
 

  ند.شدمشرف  مسجد جمكران وحضرت معصومه )سالم اهلل عليها( حرم به زيارت پس از اجراي اين برنامه ،همكاران محترم 

سه گانه دعوت  هايگروه جلسه تبيين مسايل و چالش ها در حوزه تخصصي  2گزاري بردر روزدوم گردهمايي، برنامه ها بصورت 

 شده به گردهمايي به شرح زير بود:

فاهي و ز آموزش رآموزش و نيروي انساني كه در محل سالن جلسات مركو دركارگروه معاونين محترم پژوهش ، برنامه ريزي  -1

ركز برنامه ريزي متشكيل شد، ابتدا آقاي دكتر حميدي سرپرست محترم  30/12الي  30/8و از ساعت  استان قم 2فرهنگي شماره 

ود ور يافته بمايي حضدر اين گرده سازمان پژوهش و پژوهشگاهآموزش نيروي انساني و فناوري اطالعات وزارت متبوع كه با دعوت 

 ز پرداخت وحولي مركو ت عادي برنامه هاي  خود و توضيح چالش هاي اجرايي و مسايل موجود در مسير اجراي، به بيان انتظارات 

ا مطرح رظرات خود ناستان ها سوءال ها ، ديدگاه ها ، و  و آموزش نيروي انساني  برنامه ريزي،  سپس معاونين محترم پژوهش

ارزشيابي  م پژوهش ورئيس پژوهشگاه ، به اختصار به معرفي زير نظا –آقاي دكتر كريمي  -در ادامه جلسه اول كارگروه كردند.

 مفاد برنامه هاي آن شد.  پرداخت و خواستار مشاركت جدي استان  ها در اجراي

 

ر د زه معاونت الت حوهمكاران مواجه شد، به بررسي و احصاء مسايل و مشك يلسه دوم كارگروه معاونين كه با استقبال حد اكثرج

متن  رر شدافت و مقيكارگروه اختصاص  بيانيه استان ها از حيث آموزش نيروي انساني ،پژوهش و برنامه ريزي آموزشي و تدوين 

كتر ه آقايان دين جلسيه قرائت شود. در امصوب و مورد تاييد اعضاي كارگروه توسط نماينده ايشان در جلسه جمع بندي و اختتام

 ( نيز حضور داشتند.يمركز پژوهش سرپرستمظاهري )مشاور رئيس پژوهشگاه( و دكتر كالنتري )



 
 

 

به پايان  10/13آغاز و در ساعت  30/8پژوهش استان ها كه از ساعت  وهاي تحقيق  هدر جلسه كارگروه روساي محترم گرو -2

 كمتي )مديرآقاي ح بررسي و تبيين برنامه ها و بيان انتظارات توسط -بررسي قرار گرفت : الفرسيد، موارد زير مورد بحث و 

رخواست دو گاه( پژوهشي پژوهش-خانم دكتر حسين پور)كارشناس مسئول برنامه ريزي علمي  وهماهنگي امور پژوهشي پژوهشگاه(

 ي برنامه هاي تحولي از روساي محترم گروه هاي پژوهشي استان جهت مشاركت جدي تر در اجرا

 



 
 

در . ن ها ش در استاو تحولي گروه تحقيق و پژوه عادي الش هاي اجرايي برنامه هاي چبحث و تبادل نظر و بيان سوءاالت و  -ب

و  داختندپر ي خود اجرايي تحت تصدو سوال ها و چالش هاي حوزه ها اين جلسه همه روء ساي محترم به تفصيل به بيان ديدگاه 

ه نكات از جلس بخشمحترم كارگروه در جلسه اختتاميه قرائت شود. در اين  دبيرمقرر شد جمع بندي مسايل و چالش ها توسط 

 مهمي از حيث برنامه ريزي و سازماندهي وظايف و فعاليت ها مطرح شد.

 وبررسي و س پژوهشگاه (توسط آقاي دكتر كريمي )رئيگروه تحقيق و پژوهش توضيح و پاسخ به سواالت روساي محترم  -ج

 سازو كارهاي مناسب جهت حل و فصل مسايل و مشكالت حوزه گروه تحقيق و پژوهش  پيشنهاد

رايند فدر خصوص  نيز حضور داشتند و نكاتيخانواده و مدرسه و كودكان استثنايي هاي در اين جلسه روساي محترم پژوهشكده 

 ه و پژوهشكده خود بيان داشتند.هاي پژوهشي و توضيح و تشريح برنامه هاي پژوهشگا

 

 

 محتواي و ليلتح بررسي هاي گروه محترم رؤساي حضور با همايش مركز اصلي سالن در كه محتوا تحليل كارگروه جلسه در -3

 ايشان محترم ونينمعا و اماني دكتر آقاي جناب ابتدا شد، برگزار 12 الي 5/8 ساعت از جلسه دو قالب در پرورشي و آموزشي،

 كه تحصيلي هاي دوره فاهدا توضيح و  تبيين به احمدي خانم سركار و( دكتررمضاني خانم و نيا يامير نژاد، رهبري دكتر آقايان)

 .دادند پاسخ رينحاض سئواالت به آن مهم ابعاد تشريح ضمن و پرداختند رسيده پرورش و آموزش عالي شوراي تصويب به اخيراً



 
 

 

. پرداخت آن اساسي و  مهم نكات توضيح و درسي برنامه  نظام زير هاي برنامه بيان به نژاد ماليي دكتر خانم ابتدا ، دوم جلسه در 

 خود تسئواال و ها چالش ها، ديدگاه طرح به پرورشي و آموزشي محتواي تحليل و بررسي هاي گروه محترم رؤساي سپس

 آقاي جلسه اين در. دشو  قرائت گروه كار بيانيه قالب در اختتاميه، جلسه در و شود بندي جمع ها ديدگاه شد مقرر و پرداختند

 .داشت حضور مباحث در پژوهشگاه از نمايندگي به درسي ريزي برنامه پژوهشكده رئيس حسني، محمد دكتر

 



 
 

 آموز دانش قاري توسط يمكر قرآن قرائت با بود، اختتاميه و بندي جمع و ها كارگروه هاي بيانيه قرائت جلسه كه ظهر از بعد جلسه

 بيانيه ترتيب به ها كارگروه نمايندگان ابتدا جلسه، ادامه در سپس. شد مواجه حضار استقبال با كه شد آغاز جعفري آقاي جناب

 انساني نيروي موزشآ و ريزي برنامه پژوهش، محترم معاون) آينه خوش آقاي بخش اين در. نمودند قرائت را خود متبوع كارگروه

  : پرداخت زير شرح به كارگروه بيانيه قرائت به ها استان پژوهش معاونين كارگروه نماينده عنوان به ،(شمالي خراسان استان

 و كاركردها به عنايت با ها استان كل اداره ساختار در انساني نيروي آموزش و ريزي برنامه ، پژوهشي معاونت حفظ بر تاكيد -1

 آن از مشتق هاي نظام زير هاي برنامه و تحول سند اجراي حيث از معاونت وظايف

 ها استان پرورش و آموزش كل ادارات به پژوهشي بودجه اختصاص -2

 .شود مستقر محتوا  تحليل گروه در مدرسه ويژه برنامه خانه دبير -3

 .شود داده پژوهشي معاونت به استان  سراهاي پژوهش و آموزشي هاي گروه مستقيم مسئوليت -4

 شود مند قاعده و است مغتنم ها استان در درسي هاي كتاب مولفان حضور -5

 .(يابد صيصتخ ماه بهمن در صد در 50و ماه مهر در درصد 50) گيرد صورت ها استان پژوهشي بودجه جذب در تسهيل و تسريع -6

 .شود  احيا پژوهشي معاونت در ريزي برنامه كميته -7

 .يابد افزايش( تومان ميليون 25)پژوهش هفته كمكي بودجه -8

 .شود آوري روز به ها دستورالعمل ، شود برگزار منظم طور به تحقيقات شوراي جلسات -9

 .شود مستقر پژوهش و تحقيق گروه حوزه در تاليفات و آثار بررسي كميته -10

 (ها يافته ارائه جلسات) شود اشاعه ها استان در پژوهشگاه پژوهشي هاي طرح -11

 (معلمان بين در پژوهش فرهنگ ترويج) شود حمايت معلمان هاي پژوهش از -12

 .گيرد قرار كار دستور در الكترونيك محتوي توليد سازي نهادينه و پايش ، اشاعه -13

  پرورش و آموزش عالي شوراي با استان  رابط عنوان به استان پژوهشي معاون تعيين -14

 .شود تعيين ها نظام زير ريزي برنامه و استقرار تحوه -15

 .باشد داشته پژوهشي ،پيوست تدبير و تعالي طرح  جمله از پرورش و آموزش وزارت اجرايي هاي برنامه -16

 يشترب توجه مستلزمها، كارگاه طريق از آموزان دانش سازي توانمند اما است مناسب وكاردانش اي وحرفه فني درسي برنامه -17

 .است



 
 

 . كند نظارت فرهنگيان دانشگاه محتوي توليد امر بر پژوهش سازمان -18

 .گيرد صورت ماهه 6 زماني دوره در رشد فيلم جشنواره هاي فيلم نمايش -19

 .شود برگزار حضوري صورت به آموزشي هاي دوره -20

 نماينده  نوانع به( تهران استان شهرستانهاي پژوهش و تحقيق گروه محترم رئيس) گيلده، كريمي علي دكتر آقاي درادامه  

 : پرداخت زير شرح به كارگروه اعضاي توافق مورد يها ديدگاه بيان به پژوهش و تحقيق كارگروه

 "واقعاها  استان كارانهم و است كرده ايجاد ها استان در را اميد  هاي بارقه پژوهشگاه و پژوهش سازمان سطح در جديد انتصابات

 . كند پيدا تسري هم ها استان پژوهش به تحوالت اين هستيم اميدوار و. هستند خوشحال

  پژوهشي اعتبارات محور – الف

 ابالغ ها استان به پژوهش هفته برگزاري از قبل را پژوهش هفته برگزاري اعتبارات كه كنم مي تشكر پژوهشگاه و سازمان از -1

 . شود برابر اعتبارسه اين داريم درخواست ولي است كرده

 .يابد اختصاص اعتبار پژوهنده معلم و تحقيقات شوراي براي -2

 .شود روزرساني به و اصالح ها دستورالعمل -3

 .شود منتقل 6 يا 1 فصل به پژوهش هفته 2 فصل اعتبار -4

 است؟ چگونه استان اختصاص هاي درآمد از پژوهش سهم -5

 ها استان و پژوهشگاه ارتباط -ب

 .شود اندازي راه  ها استان امور هماهنگي براي پژوهشگاه خانه دبير -1

 .شود ارسال موقع به پژوهشگاه ي ها بخشنامه -2

 گروه روساي از بسياري اينكه به عنايت با  بخصوص شود برگزار پژوهشگاه توسط كاربست بخصوص پژوهشي آموزشي هاي دوره -3

 .هستند جديداالنتصاب ها استان پژوهش و تحقيق هاي

 جلوگيري رتكراريكا از تا شود طراحي اي  سامانه و برسد ها استان همكاران اطالع به پژوهشگاه پژوهشي هاي طرح نتايج -4

 .شود لحاظ نآ در دانش مديريت تبادل و( متقابل و تبادلي صورت شودبه طراحي سامانه ها استان تجارب  تبادل جهت. شود

 ها استان وهشگرانپژ روي به پژوهشي – علمي مجالت  باب و باشند شود داده ها استان به سهميه پژوهشي – علمي مجالت از -5

 .باشد باز



 
 

 .شود فعال ها قطب و پژوهشي  هاي كانون -6

 .باشد مشخص و اصالح تبيين، ها استان ارزشيابي هاي مالك -7

 ها استان در پژوهش يكپارچه مديريت -ج

 توسط پژوهي ماقدا و متوسطه معاونت  توسط پژوهي درس: دارد وجود ها استان در پژوهشي كارهاي در پراكندگي و تفرق -1

 .گيرد صورت رويه وحدت است الزم كه شود مي گيري پي پژوهش معاونت

 .شود انجام تر جدي كار بايد و است بوده افول  روبه اخير هاي سال طي همكاران هاي انگيزه -2

 .شود ديده همكاران انتقال و نقل هاي فرم در پژوهشي كارهاي امتياز -3

 .شود اجرا تاليفات و آثار كميسيون -4

 .شود اصالح پژوهشي قراردادهاي در كاركنان  مداخله منع قانون و تحصيلي مدرك يك تنها اعمال قانون -5

 ه قرار گيرد.اري آن مورد توجذو اثر گ در آموزش و پرورش  تحقيقات جايگاه خصوص در ميرزاده آقاي جناب فرمايشات -6

 داشته باشد  حضور كل  اداره نماينده ، ها استان عتف كارگروه در -7

 تحليل گروه ندهنماي عنوان به كردستان، استان پرورش و آموزش محتوي بررسي گروه رئيس رحماني آقاي جناب بعد، بخش در و

 :پرداخت زير شرح به كارگروه محترم اعضاي توافق مورد بيانيه قرائت به محتوي

 ي تشكر از مسئولين سازمان پژوهش ، پژوهشگاه واداره كل آموزش و پرورش استان قم جهت برگزاري گردهماي-1

 حفظ گروه تحليل محتوا در ساختار اداره كل استان ها  -2

 اشاعه سند تحول در مدارس به گروه  تحليل محتوي ابالغ شود. -3

 واگذاري انجمن هاي علمي به گروه بررسي محتوي  -4

 بدون نظر گروه تحليل  محتوا هيچ محتوايي  به مدارس وارد نشود. -5

وي نيست و تفاوت فعاليت  گروه هاي آموزشي همسو با گروه تحليل  محت -7پايش و بازنگري كتب درسي مد نظر قرار گيرد. -6

 ت.دارند و دوسال است كه نقد و بررسي از گروه ها ي آموزشي منفك و به گروه محتوي داده شده اس

 شرح وظايف گروه محتوي با برخي فعاليت هاي محوله منافات دارد. -8

 الزم صادر جوزهايمفعاليت هاي استان ها درخصوص نقد، بررسي و توليد محتوي توسط سازمان بررسي و بازخورد داده شود و  -9

 شود.



 
 

 

 سراسر علميه هاي حوزه پژوهشي معاون اميرمعزي، والمسلمين االسالم حجه جناب آن از پس و شد پخش سرود جلسه ادامه در

 جستجوي و پژوهشگري تكريم در ايشان رويكرد كه پرداخت پژوهش و علم طلب ضرورت و اهميت در سخناني ايراد به كشور

 جمع قالب در را ودخ ديدگاههاي پژوهش سازمان محترم سرپرست توراني دكتر آقاي ادامه در. شد مواجه حضار استقبال با دانش،

راي اسناد تحولي و وي راهكارهايي جهت پي گيري و اج. نمود بيان گروه كار سه هاي بيانيه در مطروحه نكات به پاسخ و بندي

 جرايا ضرورت و هميتا بر خود سخنان از بخش اين در ويمقابله با چالش هاي اجرايي ارائه نمودكه مورد توجه حضار قرار گرفت. 

 اهداف تصريح و توضيح رد چند نكاتي بيان به پژوهشگاه رئيس كريمي، دكتر آقاي ادامه در. نمود تأكيد تحولي ها برنامه مدبرانه

 اجراي و متبوع توزار پژوهشي نيازهاي به پاسخگويي و پژوهش فرهنگ توسعه جهت در يسازمان تكاليف اجراي لزوم و گردهمايي

 و شد حاضر تريبون در قم، استان پرروش و آموزش محترم كل مدير االسالم، شيخ آقاي جناب سپس. پرداخت نظام زير هاي برنامه

 پايان جمعي ستهد عكس گرفتنذكر صلوات بر محمد و آل محمد و   با جلسه. نمود تمجيد قم استان استانها همكاران حضور از

   .يافت

 گزارش كامل اين نشست در اطالعيه هاي بعدي به اطالع خواهد رسيد


