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گزارش عملکرد دفتر  رییس پژوهشکده-1
. طرحهاي پژوهشی پایان یافته1

تاریخ اتمامناظرمجريعنوان پژوهشردیف

1

تهیه و تدوین گزارش فراهم آوردن زمینه کاربست 
هاي پژوهشی در مدارس و نظام آموزش و یافته

هاي مورد به عنوان یکی از گزارش- - پرورش
استفاده در تدوین برنامه زیرنظام پژوهش و 

ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش

94شهریور دکتر مجید قدمیدکتر فرهاد کریمی

2
همکاري موثر در تدوین برنامه زیرنظام پژوهش و 

ارزشیابی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
دکتر مجید قدمی

دکتر فرهاد کریمی
94شهریور دکتر علیرضا عصاره

. طرحهاي پژوهشی مصوب و در دست اجرا -2
مالحظاتگروه پژوهشیناظرمجريعنوان پژوهشردیف

1
تدوین سند راهبردي  توسعه آموزش عمومی قران 

دکتر فرهاد کریمیکریم

2
هاي یادگیريآماده سازي ابزارهاي تشخیص ناتوانی

فرهاد کریمیدکتر

ها نظارت بر طرحهاي پژوهشی مصوب پژوهشگاه و سایر بخش-3
(پایان یافته و در دست اجرا)

سفارش دهنده مجريعنوان طرحناظرردیف
پژوهش

تاریخ 
اتمام

ی یمسایل و مشکالت مشاوره و راهنمادکتر فرهاد کریمی.١
پژوهشگاه(پژوهشکده محمد مخاطبدر مدارس

مدرسه)خانواده و
در دست 

اجرا



٤

. مقاالت علمی چاپ شده4
ترویجی منتشر شده یا پذیرفته شده براي چاپ در نشریات معتبر  -مروري، علمی- پژوهشی، علمی- مقاالت علمی

ردی
عنوان  مقالهف

مولف 
(مولفین)

مقاله
عنوان نشریه

درجه 
علمی نشریه

سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

١

انش آموزان پیش بینی عملکرد د
هاي کالمی ریاضی درحل مساله

از روي متغیرهاي شناختی، 
عاطفی و فراشناختی

دکتر فرهاد 
کریمی و 

دیگران

–فصلنامه علمی 
پژوهشی تعلیم و 

-علمی تربیت
پژوهشی

1394بهار 

مقایسه دانش فراشناختی دانش 
آموزان قوي و ضعیف در حل 

مساله
دکتر فرهاد 
کریمی و 

دیگران

ه کاربردي نشری
علوم تربیتی

اخذ پذیرش

٢

ها و فضاي مجازي: چالش
راهکارها

حلقه وصل 
(دبیرخانه ستاد 

همکاري 
هاي علمیه و حوزه

آموزش و پرورش

نشریه 
تخصصی

)94، تیر 17شماره 

هاي علمی معتبر هاي کنفرانس. مقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت یا مجموعه چکیده5
ارج از کشور)(داخلی و خ

عنوان ردیف
تاریخ برگزارينهاد برگزارکنندهنام کنفرانسمولف (مولفین)مقاله

1.
2.

تالیف/ ترجمه)کتابهاي چاپ شده (یا در دست چاپ-6

مولفعنوان کتابردیف
مترجم (درصورتی 
که کتاب ترجمه 

باشد)

نا
شر

سال نشر (براي 
کتابهاي چاپ 

شده)

گواهی شماره و تاریخ 
نشر (براي کتابهاي 
پذیرفته شده براي 

چاپ)
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مولفعنوان کتابردیف
مترجم (درصورتی 
که کتاب ترجمه 

باشد)

نا
شر

سال نشر (براي 
کتابهاي چاپ 

شده)

گواهی شماره و تاریخ 
نشر (براي کتابهاي 
پذیرفته شده براي 

چاپ)

1
مبانی نظري فراشناخت، 

سنجش و کاربردهاي آن 
(در دست تالیف)

دکتر 
فرهاد 
کریمی

هاي پژوهشی تهیه شده .طرح7
و ارسال شده به مرجع ذیربط جهت بررسی و تصویب

ر پژوهشکدهمرجع تصویب دگروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف
ارجاع 

به
1

هاي تحلیلی تهیه شده گزارش-8

تاریخ تهیه کنندهعنوان گزارش تحلیلیردیف
تهیه

سفارش 
دهنده

تایید کننده

هاي پژوهشگاه ماموریت1
دکتر فرهاد 

کریمی
پژوهشگاه94آذر 

ریاست محترم 
پژوهشگاه

2
جایگاه پژوهش در اسناد باالدستی و 

تحولی
فرهاد دکتر

کریمی
پژوهشگاه94آذر 

ریاست محترم 
پژوهشگاه

تخصصی و سخنرانی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده-هاي علمی. برگزاري نشست9

سخنران و ارائه ردیف
کننده بحث

- عنوان نشست علمی
تخصصی

تاریخ برگزاريمدعوینمحل برگزاريموضوع سخنرانی

1

همکاري در 
اجراي 

هاي نشست
- ، علمییپژوهش

تخصصی

تعامالت خانواده و مدرسه

نقش خانواده و 
مدرسه در ارتقاء 

فراشناخت و 
هاي مهارت

خودتنظیمی

سازمان پژوهش 
ریزي و برنامه

آموزشی

اساتید و 
کارشناسان حوزه 

هاي پژوهش
خانوده

1394بهمن 
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هاي آموزشی و پژوهشی . برگزاري کارگاه10

ف
عنوان کارگاه ردی

پژوهشیآموزش یا
ارائه 
کننده

تعداد 
ساعت

محل 
سفارش دهندهبرگزاري

تاریخ شماره 
گواهی 
صادره

تاریخ 
مخاطبانبرگزاري

1
تدریس در کارگاه 

تخصصی 
شناسی تربیت روش

دکتر فرهاد 
کریمی 

4
اردوگاه 
شهید باهنر

(معاونت 
پرورشی وزارت 

آموزش و 
پرورش)

94شهریور 

مدرسان 
هاي تربیت دوره

معاونت مدرس 
پژوهشی وزارت 

آموزش و 
پرورش

هاي پژوهشنامه . پیگیري امور چاپ و انتشار فصلنامه11
هاي کاربري تعلیم و تربیت اسالمی و پژوهشنامه تعلیم و تربیت نوین)(پژوهش

مالحظاتتاریخ اجراهاي انجام شدهفعالیتعنوان فصلنامه

پژوهشکده که جهت تایید اعتبار طرح و ورود به فرایند اشاعه و کاربست، . فهرست طرحهاي پژوهشی پایان یافته 12
اندارزشیابی شده

ف
تعداد ارزشیابیهاي ناظرمجريعنوان طرح پژوهشیردی

تاریخ ارزشیابیانجام شده

1

تأثیر بحث گروهی درباره 
معماهاي اخالقی، گفتگو در گروه
هاي کوچک به روش مشارکتی و 

ضاوت اخالقی سخنرانی بر رشد ق
آموزان و رفتار اخالقی دانش

دختر پایه دوم متوسطه

دکتر فرهاد کریمی
،دکتر خسرو باقري

دکتر علیرضا 
زادهصادق

1393دو بار

1394.فهرست برجستگیها و دستاوردهاي مهم اعضائ پژوهشکده در سال13
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آموزش و اقتصاد و نیروي انسانیپژوهشیگروهگزارش عملکرد  -2
شپرور

. طرحهاي پژوهشی پایان یافته1

تاریخ اتمامناظرمجريعنوان پژوهشردیف

1.
همکاري در اجراي طرح تامین، تخصیص و 

بنیادینتحولسندنظامزیرمصرف منابع مالی 
94آبان مهندس نفیسیدکتر نامی 

2.
اجراي طرح توسعه و تعمیق برنامه اقدام پژوهی 

زیر نظام سند تحول بنیادین
94مهر دکتر قدمینامی دکتر

3.
همکاري در اجراي طرح تامین، تخصیص و 

بنیادینتحولسندنظامزیرمصرف منابع مالی 
94آبان مهندس نفیسیمحمديعلیرضا 

4.
هاي توسعه زمینه پژوهشگري و افزایش توانمندي

حرفه اي معلمان از مجموعه پروژه هاي زیر نظام 
پژوهش و ارزشیابی

94مهر ر قدمیدکتدکتر رضایی

1. طرحهاي پژوهشی مصوب و در دست اجرا توسط همکاران پژوهشکده تعلیم و تربیت2

گروه ناظرمجريعنوان پژوهشردیف
پژوهشی

مالحظات

1.
و ارائه راهکارهاي روند پیشرفت و موانع موجودوضعیتررسی ب

گسترش براي جلب سرمایه گذاري بخش خصوصیاصالح و
در ایرانمدارس غیر دولتی 

دکتر 
فالحی

دکتر 
اله نعمت
متین

اقتصاد و 
نیروي انسانی

2.
اي معلمان متناسب با سند هاي تخصصی و حرفهتعیین شایستگی

هاتحول بنیادین و مبانی نظري آن و اعتباربخشی شایستگی
دکتر 
رضایی

دکتر 
پورموسی

اقتصاد و 
نیروي انسانی

3.
سیاستها و اقدامات معطوف به تبیین، تدوین و ارزشیابی راهبردها، 

پیاده سازي اندیشه اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش
دکتر 

انصاري
جاللی

اقتصاد و 
نیروي انسانی

دکتر بدریاندکتر نامیآزادعلمیهايآموزشگاهموجودوضعیتبررسیاجراي طرح .4
اقتصاد و 

نیروي انسانی

5.
مان بر پیشرفت تحصیلی بررسی تاثیر نظام موجود جبران خدمات معل

دانش آموزان
علیرضا 
محمدي

مهندس 
نفیسی

اقتصاد و 
نیروي انسانی

. در این جدول طرحهاي پژوهشی تالیف (و ترجمه) مصوب هم ذکر شده است.1
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ها . نظارت اعضاء هیأت علمی پژوهشکده بر طرحهاي پژوهشی مصوب پژوهشگاه و سایر بخش3
(پایان یافته و در دست اجرا)

سفارش دهنده مجريعنوان طرحناظرردیف
تاریخ اتمامپژوهش

اله انصاريدکتر عبد.٢
نظارت بر طرح پژوهشی ارزشیابی از اجراي 

1390برنامه پنج ساله سوادآموزي در سالهاي 
1392تا

1394فروردیننهضت سواد اموزيمرضیه دهقانی

دکتر شمسی نامی.٣
ر بررسی رویکرد اخالقی نظام آموزشی د

93اسفند پژوهشگاه مطالعاتدکتر محمد حسنیدوره ابتدایی

نامیدکتر شمسی.۴
مدارسمدیرانازارزشیابیفرایندارزیابی
94اردیبهشتدانشگاه آزاد اسالمیمرادي حقیقیارشدکارشناسینامهپایان- ابتدایی

. مقاالت علمی چاپ شده4
ترویجی منتشر شده یا پذیرفته شده براي چاپ در نشریات معتبر توسط -مروري، علمی- پژوهشی، علمی- مقاالت علمی

هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاهاعضاي 

ف
مولف (مولفین)عنوان  مقالهردی

مقاله
درجه عنوان نشریه

علمی نشریه
سال چاپ  و شماره 

چاپ
ناشر

٣

Investigating the
Relationship between
Service Recovery and
Customer Satisfaction

and Loyal

دکتر فالحی

Applied
Mathematic

s in
Engineering

,
Manageme

nt and
Technology

ISI

۴

مطالعه دالیل ایجاد شکاف میان 
مخارج و اعتبارات دولتی 

اختصاص یافته به آموزش و 
پرورش

دکتر انصاري
وتعلیمفصلنامه

تربیت
علمی 

پژوهشی
1394

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

و پرورش

۵

اصالحهايمؤلفهارزشیابی
کتبدرتولیدومصرفالگوي
( هفتموششمهايپایهدرسی

دکتر انصاري
مطالعاتفصلنامه

بسیجراهبردي
سازمان بسیج1394
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ف
مولف (مولفین)عنوان  مقالهردی

درجه عنوان نشریهمقاله
علمی نشریه

سال چاپ  و شماره 
ناشرچاپ

۶

Explaining the factors
effect on development
budget allocated to
education system

دکتر انصاري
ISI

1394
Indian

journal of
fundamental
and Applied
life sciences

٧

لیل محتواي کتب درسی دوره تح
متوسطه اول بر اساس  مؤلفه هاي 
اصالح الگوهاي تولید و مصرف 

خانواده (

وخانوادهدکتر انصاري
پژوهش

علمی
پژوهشی

پژوهشگاه1394

٨

تبیینبرايواگنرنظریهآزمون
اعتباراتتخصیصبرمؤثرعوامل

پرورشوآموزشبهپرسنلیغیر
علیم و فصلنامه تدکتر انصاري

تربیت
علمی

پژوهشی
پژوهشگاه1394

٩

Determinants of budget
deficit on public
education in Iran

دکتر انصاري

Jurnal Ump
– social
sciences

And
Technology
Manageme

nt

ISI1394
Jurnal ump-

socila
sciences and
technology

management

١٠

ريمحومدرسههايسیاستمقاله
ایراندر

ارسال براي دکتر نامی
مجالت

١١
ارسال براي دکتر نامیتربیتوتعلیمفلسفهمفهوممقاله

مجالت
هاي علمی معتبر هاي کنفرانس. مقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت یا مجموعه چکیده5

(داخلی و خارج از کشور)

مولف عنوان مقالهردیف
نهاد نام کنفرانس(مولفین)

برگزارکننده
تاریخ 

برگزاري

بررسی تاثیر منطقه آزاد انزلی بر بازاریابی و توسعه .3
گردشگري منطقه

سومین کنفرانس بین المللی دکتر فالحی
هاي کاربردي در پژوهش

مدیریت و حسابداري 
دانشگاه شهید 

93اسفند بهشتی

4.
اندیشهسازيپیادهسیاستهايوراهبردهابررسی
پرورشوآموزشدراومتیمقاقتصاد

همایش ملی اقتصاد آموزش دکتر انصاري
و پرورش بارویکرد اقتصاد 

مقاومتی
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مولف عنوان مقالهردیف
نهاد نام کنفرانس(مولفین)

برگزارکننده
تاریخ 

برگزاري

دکتر انصاريدولتیغیرمدارستوسعهبرمؤثرعواملواکاوي.5
کنفرانس بین المللی 

فرهنگ و توسعه مدیریت،
اقتصادي 

21/3/94مشهد

31/2/94دکتر انصاريمقاومتیاقتصادوگردشگريتوسعه.6

7.
وزارتاعتباراتکسريبرمؤثرعواملتبیین

دکتر انصاريپرورشوآموزش
نقش مدیریت انقالب 

اسالمی درهندسه قدرت نظام 
جهانی

31/2/94مشهد

اولین همایش ملی علوم دکتر نامیایراندرمحوريمدرسههايسیاست.8
شهریور دانشگاه تبریزتربیتی  

94

اولین همایش ملی علوم دکتر نامیتربیتومتعلیفلسفهمفهوم.9
شهریور دانشگاه تبریزتربیتی  

94

تالیف/ ترجمه-توسط اعضاء هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده-. کتابهاي چاپ شده (یا در دست چاپ)6

مولفعنوان کتابردیف
مترجم (درصورتی 
که کتاب ترجمه 

باشد)
ناشر

سال نشر (براي 
کتابهاي چاپ

شده)

شماره و تاریخ گواهی 
نشر (براي کتابهاي 

پذیرفته شده براي چاپ)

2
یادگیري –یاددهی 

عالی آموزش و شوراي1394دکتر رضاییکیفیت براي همه
پرورش

3
دراخالقیتربیت

گراییسازهرویکرد
دکتر 
نامی

انتشارات 
در دست چاپدر دست چاپمدرسه

4

مدخلچهارترجمه
برنامهمهدانشنابراي

درسی
در دست آماده سازي1394دکتر رضایی

5

مدخل3ترجمه
دانشنامه- براي

درسیبرنامه
در دست آماده سازي1394دکتر نامی

هاي پژوهشی تهیه شده توسط اعضاي هیات علمی، کارشناسان پژوهشکده و پژوهشگران دیگر .طرح7
ویبو ارسال شده به مرجع ذیربط جهت بررسی و تص

ارجاع بهمرجع تصویب در پژوهشکدهگروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف
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ارجاع بهمرجع تصویب در پژوهشکدهگروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف

1
هاي تحلیلی تهیه شده توسط اعضاء هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده. گزارش8

تهیه عنوان گزارش تحلیلیردیف
کننده

تاریخ 
تایید کنندهسفارش دهندهتهیه

1.1
ونسکو در خصوص ترجمه شاخصی از گزارش ی

ساعات تدریس معلمان
دکتر 

تیرماهرضایی
کمیسیون منابع انسانی 

شوراي عالی
مدیر گروه

2.
هاي علمی گزارش تحلیلی در خصوص انجمن

معلمان
دکتر 

مدیر گروهریاست پژوهشگاهاردیبهشترضایی

گروهمدیر مدیر گروهاردیبهشتمحمدياقتصاد آموزش و پرورش در سند تحول بنیادین.3

4.
تدوین نمودار گروه هاي زیرنظام تامین و تخصیص 

مدیر گروهمدیر گروهمردادمحمديمنابع در آموزش و پرورش

تخصصی و سخنرانی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده-هاي علمی. برگزاري نشست9

سخنران و ارائه ردیف
کننده بحث

- عنوان نشست علمی
تاریخ برگزاريمدعوینريمحل برگزاموضوع سخنرانیتخصصی

دکتر انصاري1.1

برگزاري جلسات کمیته 
زیرنظام تأمین و تخصیص 

منابع مالی آموزش و 
پرورش و کمیته اقتصاد 

آموزش و پرورش

تامین و تخصیص 
منابع

پژوهشگاه 
مطالعات

شوراي گروه و 
ایام سالدفاتر مربوط

دکتر فالحی.2

برگزاري جلسات کمیته 
خصیص زیرنظام تأمین و ت

منابع مالی آموزش و 
پرورش و کمیته اقتصاد 

آموزش و پرورش

تامین و تخصیص 
منابع

پژوهشگاه 
مطالعات

شوراي گروه و 
ایام سالدفاتر مربوط
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دکتر نامی.3

برگزاري جلسات کمیته 
زیرنظام تأمین و تخصیص 

منابع مالی آموزش و 
پرورش و کمیته اقتصاد 

آموزش و پرورش
نشستدرشرکت-
سندمفاهیمکردنیاتیعمل

بنیادینتحول
نشستدودرشرکت-

نظامزیرارزشیابیوپژوهش
بنیادینتحولسند

هايدرنشستشرکت-
معلمتربیتکارگروه

مطالعاتپژوهشگاه
هاينشستدرشرکت- 

شوراهاسازيفعالکارگروه
پژوهشیهايکمیتهو

تامین و تخصیص 
منابع

پژوهشگاه 
مطالعات

گروه و شوراي
ایام سالدفاتر مربوط

دکتر رضایی.4

برگزاري جلسات کمیته 
زیرنظام تأمین و تخصیص 

منابع مالی آموزش و 
پرورش و کمیته اقتصاد 

آموزش و پرورش

تامین و تخصیص 
منابع

پژوهشگاه 
مطالعات

شوراي گروه و 
ایام سالدفاتر مربوط

محمدي.5

برگزاري جلسات کمیته 
یص زیرنظام تأمین و تخص

منابع مالی آموزش و 
پرورش و کمیته اقتصاد 

آموزش و پرورش

تامین و تخصیص 
منابع

پژوهشگاه 
مطالعات

شوراي گروه و 
ایام سالدفاتر مربوط

هاي آموزشی و پژوهشی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده. برگزاري کارگاه10

ردیف
عنوان کارگاه 

آموزش یا 
پژوهشی

ارائه 
کننده

تعداد 
سفارش محل برگزاريساعت

دهنده

تاریخ شماره 
گواهی 
صادره

تاریخ 
مخاطبانبرگزاري

1
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هاي پژوهشنامه . پیگیري امور چاپ و انتشار فصلنامه11
هاي کاربري تعلیم و تربیت اسالمی و پژوهشنامه تعلیم و تربیت نوین)(پژوهش

مالحظاتریخ اجراتا)31/3/91هاي انجام شده(از فعالیتعنوان فصلنامه

. فهرست طرحهاي پژوهشی پایان یافته پژوهشکده که جهت تایید اعتبار طرح و ورود به فرایند اشاعه و کاربست، 12
اندارزشیابی شده

ف
تعداد ارزشیابیهاي ناظرمجريعنوان طرح پژوهشیردی

تاریخ ارزشیابیانجام شده

1

1394اي مهم اعضائ پژوهشکده در سال.فهرست برجستگیها و دستاورده13
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تعلیم و تربیت اسالمیپژوهشی گروهگزارش عملکرد -3

. طرحهاي پژوهشی پایان یافته1

تاریخ اتمامناظرمجريعنوان پژوهشردیف

2. طرحهاي پژوهشی مصوب و در دست اجرا توسط همکاران پژوهشکده تعلیم و تربیت2

ی)(همکاران رسمی و غیر رسم

گروه ناظرمجريعنوان پژوهشردیف
پژوهشی

مالحظات

1
بررسی و شناسایی آسیب هاي تربیت اسالمی بر اساس 

نظریه داده بنیاد

معصومه 
صمدي

دکتر صادق 
زاده

تعلیم تربیت 
اسالمی

طراحی وتدوین چارچوب مقدماتی مقوله هاي اخالق 2
اي معلمین دوره ابتداییحرفه

تعلیم تربیت دکتر حسنیشعبانیزهرا 
اسالمی

3
بررسی مروري پژوهش هاي انجام شده در حوزه 

تقویت و تعمیق  اقامه نماز در مراکز آموزشی

تعلیم تربیت دکتر طالبانعبدموالیی
اسالمی

4

ررسی میزان عمل به هنجارهاي اسالمی دردانش ب
آموزان دوره متوسطه رشته علوم انسانی شهر تهران

صادق سید 
نبوي

دکتر 
صمدي

گروه تعلیم 
تربیت اسالمی

ها . نظارت اعضاء هیأت علمی پژوهشکده بر طرحهاي پژوهشی مصوب پژوهشگاه و سایر بخش3
(پایان یافته و در دست اجرا)

سفارش دهنده مجريعنوان طرحناظرردیف
پژوهش

تاریخ 
اتمام

(و ترجمه) مصوب هم ذکر شده است.. در این جدول طرحهاي پژوهشی تالیف2
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سفارش دهنده مجريعنوان طرحناظرردیف
پژوهش

تاریخ 
اتمام

صمديدکتر1
موزش تهیه و تدوین سند راهبردي آ

عمومی قران کریم

دکتر فرهاد 
کریمی

معاونت پرورشی

ررسی میزان عمل به هنجارهاي اسالمی بصمديدکتر2
دردانش آموزان دوره متوسطه رشته علوم 

انسانی شهر تهران

نبويسید صادق 
گروه تعلیم تربیت 

اسالمی

. مقاالت علمی چاپ شده4
ترویجی منتشر شده یا پذیرفته شده براي چاپ در نشریات معتبر توسط -مروري، علمی- پژوهشی، علمی- مقاالت علمی

اعضاي هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه

ف
مولف (مولفین)عنوان  مقالهردی

درجه عنوان نشریهمقاله
علمی نشریه

سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

1

بررسی دیدگاه کارشناسان 
پیرامون عناصر اصلی دروس 

اب جدید التالیف هدیه هاي کت
آسمان پایه دوم ابتدایی

صمديمعصومه
پژوهش در بر 

نامه ریزي درسی  
-علمی 

پژوهشی

سال دوازدهم 
شماره - دوره دوم

47پیاپی 20

دانشگاه آزاد 
اسالمی واحد 

خوراسگان و انجمن 
برنامه درسی 

2
Spirituality and
mysticism and

contemporary human

Taghavi,M,
Izadi, M,

Samadi,M

BULLETIN OF

THE

GEORGIAN

NATIONAL

ACADEMY OF

SCIENCES

-vols. 9, no.
1, 2015

2015 Bull.
Georg. Natl.

Acad. Sci

3

بررسی تاثیر سبک هاي تربیتی 
والدین بر هویت ملی و اجتماعی 

دانش آموزان

دکتر ایرج ساعی 
آتیه -ارسی

عبدموالیی

-علمیريعلوم رفتا
پژوهشی

دانشگاه آزاد 94بهار 
اسالمی واحد ابهر
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ف
مولف (مولفین)عنوان  مقالهردی

درجه عنوان نشریهمقاله
علمی نشریه

سال چاپ  و 
ناشرشماره چاپ

4

هاي دوره مقایسه تاثیر آموزش
هاي زبان بر مهارتآمادگی 

القران و آموزي فارسی مکتب
سایر مراکز در دوره پیش 

دبستانی

دکتر شعبانی

راهبردهاي 
شناختی در 

یادگیري

-علمی
پژوهشی

پذیرش بهمن 
دانشگاه همدان1394

5
شیابی برنامه درسی مکتب ارز

دکتر شعبانیالقران 
پژوهشنامه 
تربیت دینی

-علمی
تخصصی

پذیرش اسفند 
1394

موسسه عالی اخالق 
و تربیت

6

تبیین ارائه مدل نوعدوستی 
خیرین مدرسه ساز در ده ساله 

اخیر
-علمیدو فصلنامه دکتر شعبانی

پژوهشی

سال چاپ

1394فروردین 
پژوهشگاه حوزه و 

گاهدانش

هاي علمی معتبر هاي کنفرانسمقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت یا مجموعه چکیده-5
(داخلی و خارج از کشور)

مولف عنوان مقالهردیف
تاریخ نهاد برگزارکنندهنام کنفرانس(مولفین)

برگزاري

1

بررسی استلزامات تولید 
علم در حوزه علوم انسانی 

معصومه 
صمدي

همایش ملی ششمین
انجمن فلسفه تعلیم و 

تربیت ایران 

دانشگاه شهید بهشتی  

با همکاري انجمن 
فلسفه تعلیم و تربیت

1394آبان 



١٧

مولف عنوان مقالهردیف
تاریخ نهاد برگزارکنندهنام کنفرانس(مولفین)

برگزاري

2

بررسی رابطه بین تفکر 
انتقادي و خود تنظیمی در 

یادگیري دانش آموزان 

معصومه 
–صمدي 

کبري نقی 
لو

اولین کنگره پژوهشی 
سراسري توسعه و ترویج 

ی ، روان علوم تربیت
شناسیو جامعه شناسی و 

علوم فرهنگی ایران 

انجمن توسعه و 
ترویج علوم و فنون 

بنیادین

شهریور 
94

فراشناخت و چالش هاي 3
آن در تعلیم و تربیت 

معصومه 
صمدي

اولین کنگره پژوهشی 
سراسري توسعه و ترویج 
علوم تربیتی ، روان 

و جامعه شناسی و شناسی
علوم فرهنگی ایران

انجمن توسعه و 
ترویج علوم و فنون 

بنیادین

شهریور 
94

4
تبیین فلسفی ارزشهاي 
وفاق آفرین (دوستی، 
محبت و صمیمت) در 

نظام تعلیم و تربیت 

معصومه 
صمدي

-دومین همایش علمی
پژوهشی علوم تربیتی و 

هاي شناسی آسیبروان
اجتماعی و فرهنگی ایران

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی
سروش حکمت 

مرتضوي

1394

5

تبیین باورها، ارزش 
هاي و ابعاد شخصیت بر 

نوعدوستی خیرین

دومین کنفرانس ملی زهرا شعبانی
واولین کنفرانس بین 
المللی پژوهش نوین در 

علوم انسانی

خرداد 22
1394

6

مقایسه تحلیلی مفاهیم 
قضاوت اخالقی ،تحول 
اخالقی و رفتار اخالقی در 

جام شده طی تحقیقات ان
1388-1365سالهاي 

جامعه شناسی واخالقزهرا شعبانی

دومین کنفرانس ملی 
واولین کنفرانس بین 

المللی

مهرماه انجمن جامعه شناسان 

پذیرفته 
1394شده
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مولف عنوان مقالهردیف
تاریخ نهاد برگزارکنندهنام کنفرانس(مولفین)

برگزاري

7

بررسی و شناسایی ابعاد 
سازه کیفیت زندگی 
دردانشجویان دانشگاههاي 

تهران

کنفرانس ملی روان زهراشعبانی
وم رفتاريشناسی و عل

انجمن روان شناسی و 
علوم رفتاري

مرداد 22
1394

8

هاي امر به بررسی چالش
معروف و نهی از منکر در 

عصر جهانی شدن

معصومه 
صمدي

-دومین همایش علمی
پژوهشی علوم تربیتی و 

هاي شناسی آسیبروان
اجتماعی و فرهنگی ایران

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی 
سروش حکمت 

يمرتضو

1394

9

بررسی سبک زندگی 
دانشجویان دانشگاه آزاد 

و » واحد تهران مرکز«
ارتباط آن با زیست جهان 

ايآنان و متغیرهاي زمینه

معصومه 
صمدي

-دومین همایش علمی
پژوهشی علوم تربیتی و 

هاي شناسی آسیبروان
اجتماعی و فرهنگی ایران

مرکز مطالعات و 
تحقیقات اسالمی 
سروش حکمت 

يمرتضو
1394

تالیف/ ترجمه-توسط اعضاء هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده-. کتابهاي چاپ شده (یا در دست چاپ)6

عنوان ردیف
مترجم (درصورتی که مولفکتاب

کتاب ترجمه باشد)
نا

شر

سال نشر (براي 
کتابهاي چاپ 

شده)

شماره و تاریخ گواهی نشر (براي 
کتابهاي پذیرفته شده براي 

چاپ)

6

هاي پژوهشی تهیه شده توسط اعضاي هیات علمی، کارشناسان پژوهشکده و پژوهشگران دیگر .طرح7
و ارسال شده به مرجع ذیربط جهت بررسی و تصویب

مرجع تصویب در پژوهشکدهگروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف
ارجاع 

به
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توسط اعضاء هیات علمی و کارشناسان پژوهشکدههاي تحلیلی تهیه شده. گزارش8
تایید کنندهسفارش دهندهتاریخ تهیهتهیه کنندهعنوان گزارش تحلیلیردیف

1
نقد و ارزیابی جمع بندي پژوهش 

هاي انجام شده در حوزه تربیت دینی
معصومه 
صمدي

-پژوهشکده94

2
سواالت، شبهات و نیازهاي ،چالش ها

پایه هاي دوره دوم دانش آموزان 
متوسطه در حوزه دین

فدفتر تالی94شهریورماه عبدموالیی

ریاست 
پژوهشکده

3
و ارزیابی جمع بندي پژوهش تحلیل

ي برنامه قرآن دوره هاي انجام شده
ابتدایی

زهرا 
شعبانی

مرداد
1394

شوراي علمی 
هماهنگی
سازمان

رئیس سازمان 
پژوهش

4

هاي درسی قرآن فراتحلیل برنامه
پرورش عمومی در آموزش و

تحقیقات انجام شده طی سال 
1377-1391"هاي

زهرا
9216/1/101شعبانی

26/8/94
94شهریور 

شوراي علمی 
هماهنگی
سازمان

دکتر 
محمدیان

5

آسیب شناسی برنامه هاي درسی  
پرورش طی قرآن آموزش و

"93-1377"سالهاي

زهرا
31/6/91شعبانی

11898/1/101

شوراي 
هماهنگی 

سازمان

ارائه شفاهی 
دفتر آقاي 

دکتر 
محمدیان

تخصصی و سخنرانی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده-هاي علمی. برگزاري نشست9

ردیف
سخنران و ارائه 

کننده بحث
- عنوان نشست علمی

تاریخ برگزاريمدعوینمحل برگزاريموضوع سخنرانیتخصصی
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دکتر زهرا 1
شعبانی

شوراي تحول در علوم 
انسانی

تبیین موضوعات 
شناسی روان

اسالمی

پژوهشکده 
تعلیم و 
تربیت

اعضاء هیات 
علمی 

پژوهشکده 
تعلیم و تربیت

16/9/94

هاي آموزشی و پژوهشی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده. برگزاري کارگاه10

عنوان کارگاه آموزش ردیف
یا پژوهشی

ارائه 
کننده

تعداد 
تساع

محل
برگزاري

سفارش 
دهنده

تاریخ شماره 
گواهی 
صادره

تاریخ 
مخاطبانبرگزاري

1

کارگاه اجراي  
: روش تحقیق تخصصی

در حوزه علمیه 
خواهران

دکتر 
شعبانی

رفیعه 10
المصطفی

حوزه 
علمیه 

خواهران

14/2/94
6770

اردیبهشت 
94

کارشناسی 
ارشد 
خانواده

2

ش اجراي کارگاه رو
تحقیق پیشرفته و 
پروپوزال نویس 
کلینیک آل یاسین

دکتر 
شعبانی

کلینیک 20
آل یاسین

کلینیک 
آل یاسین

1436/95/162
30/6/94

مرداد  -تیر
و شهریور

کارشناسی 
ارشد 

شناسی روان
و علوم 
تربیتی

هاي پژوهشنامه . پیگیري امور چاپ و انتشار فصلنامه11
تربیت اسالمی و پژوهشنامه تعلیم و تربیت نوین)هاي کاربري تعلیم و(پژوهش

عنوان 
)31/3/91هاي انجام شده(از فعالیتفصلنامه

تاریخ 
مالحظاتاجرا

1
چاپ یک شماره از فصلنامه پژوهش هاي مسائل کاربردي در حوزه 

تعلیم و تربیت اسالمی 
زمستان 

94

2
ل کاربردي در آماده سازي دومین شماره از فصلنامه پژوهش هاي مسائ

-حوزه تعلیم و تربیت اسالمی 
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. فهرست طرحهاي پژوهشی پایان یافته پژوهشکده که جهت تایید اعتبار طرح و ورود به فرایند اشاعه و کاربست، 12
اندارزشیابی شده

ف
تعداد ارزشیابیهاي ناظرمجريعنوان طرح پژوهشیردی

تاریخ ارزشیابیانجام شده

1

رفتار اخالقی ارزشیابی تحقق
در دانش آموزان دوره متوسطه 

آموزش و پرورش مبتنی بر 
اهداف اخالقی مصوب وزارت 

آموزش و پرورش 

محمدرضا 
تمسکی

3دکتر محمدحسنی
8/10/94
9/10/94

1394.فهرست برجستگیها و دستاوردهاي مهم اعضائ پژوهشکده در سال13

شماره و تاریخعنوان برجستگینوع برجستگیردیف
گواهی صادره

1
کسب رتبه سوم طرح پژوهشی برتر وزارت 

1394آموزش و پرورش در سال 
رتبه سوم طرح 

پژوهشی برتر
193262-

24/9/94
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سالمت و تربیت بدنیه پژوهشیگروگزارش عملکرد -4

. طرحهاي پژوهشی پایان یافته1

تاریخ اتمامناظرمجريعنوان پژوهشردیف

5.
ارزشیابی تهیه و تدوین الگوي

به سفارش شوراي -شایستگی محور
عالی اموزش و پرورش 

دکتر خوش 
خلق

10/12/94دکتر صادق زاده

6.

3. طرحهاي پژوهشی مصوب و در دست اجرا توسط همکاران پژوهشکده تعلیم و تربیت2

(همکاران رسمی و غیر رسمی)

گروه ناظرمجريعنوان پژوهشردیف
پژوهشی

مالحظات

6.
اجتماعی موثر -هاي روانیعوامل و شایستگیتعیین

دوم ي بر حفظ و ارتقاي سالمت دانش آموزان دوره
وسطهمت

دکتر 
مسلم 
پرتو

دکتر بهنام 
بهراد 

سالمت و 
تربیت بدنی

7.
ارزشیابی ملی اثر بخشی وکارایی برنامه پایه ششم 

ابتدایی
خوش 

خلق
دکتر شریفی

سالمت و 
تربیت بدنی

8.
خشی طرحهاي آموزشی پیشگیري در ارزشیابی اثرب

مدارس

دکتر 
مسلم 
پرتو

دکتر حمید 
پورشریفی

سالمت و 
تربیت بدنی

هاو سایر بخش. نظارت اعضاء هیأت علمی پژوهشکده بر طرحهاي پژوهشی مصوب پژوهشگاه3
(پایان یافته و در دست اجرا)

سفارش دهنده مجريعنوان طرحناظرردیف
تاریخ اتمامپژوهش

. در این جدول طرحهاي پژوهشی تالیف (و ترجمه) مصوب هم ذکر شده است.3
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سفارش دهنده مجريعنوان طرحناظرردیف
تاریخ اتمامپژوهش

دکتر مسلم 1
پرتو

راهنماي طراحی فعالیت چارچوبتدوین
هاي یادگیري درس زبان انگلیسی دانش 
آموزان دوره دوم متوسطه بر اساس اسناد 

باالدستی ، مبانی نظري حوزه آموزش زبان 
انگلیسی و نیازهاي یادگیري دانش آموزان

دکتر ویدا 
رحیمی نژاد

پژوهشگاه مطالعات 
آموزش و پرورش

در دست 
اجرا

. مقاالت علمی چاپ شده4
ترویجی منتشر شده یا پذیرفته شده براي چاپ در نشریات معتبر توسط -مروري، علمی- پژوهشی، علمی- مقاالت علمی

اعضاي هیات علمی و کارشناسان پژوهشگاه

عنوان  مقالهردیف
مولف (مولفین)

عنوان نشریهمقاله
درجه 

علمی نشریه
شماره سال چاپ  و 
ناشرچاپ

1

بررسی اثربخشی برنامه آموزش 
هاي زندگی بر بهبود مهارت

ورزي خود کارآمدي و جرات
آموزان پایه اول در دانش
فصلنامه تعلیم و متوسطه.

)، 2(31، 1394تربیت، تابستان 
145-170

دکتر مسلم 
پرتو

فصلنامه تعلیم 
و تربیت، 

-علمی
پژوهشی

1394 ،31)2 ،(
145-170.

وهشگاهپژ

2

تبیین مبانی نظري هوش. 
1394فصلنامه نخبگی تابستان 

1شماره 
خوش خلق

فصلنامه اندیشه 
نو

-علمی
پژوهشی

30-23ص 1شمار 
1393
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مولف (مولفین)عنوان  مقالهردیف
مقاله

درجه عنوان نشریه
علمی نشریه

شماره سال چاپ  و 
چاپ

ناشر

3

گیري مذهبی و نقش جهت
اجتماعی -وضعیت اقتصادي

در تحول قضاوت اخالقی 
نوجوانان دانش آموز

دکتر مسلم 
پرتو

فصلنامه مسائل 
م کاربردي تعلی
و تربیت 
اسالمی

-
1394
1شماره 

پژوهشگاه

هاي علمی معتبرهاي کنفرانس. مقاالت علمی چاپ شده درمجموعه مقاالت یا مجموعه چکیده5
(داخلی و خارج از کشور)

مولف عنوان مقالهردیف
تاریخ نهاد برگزارکنندهنام کنفرانس(مولفین)

برگزاري

1
بررسی کارآمدي برنامه آموزش 

هاي هاي زندگی بر بهبود شیوهتمهار
آموزان پایه مقابله با تنیدگی در دانش
اول متوسطه

دکتر 
مسلم 
پرتو

یالمللنیکنگره بنیدوم
ي، علوم رفتار

تهران دانشگاه شهید 
1394بهشتی،

2
آموزان سنجش نیازهاي آموزشی دانش

هاي زندگی و ي مهارتدر زمینه
-هاي روانیپیشگیري از آسیب

اعیاجتم

دکتر 
مسلم 
پرتو

یالمللنیکنگره بنیدوم
ي، علوم رفتار

تهران دانشگاه شهید 
1394بهشتی،

3
هاي کارآمدي برنامه آموزش مهارت
زندگی در ارتقاء حل مسأله 

آموزان، دانش

دکتر 
مسلم 
پرتو

ویکنفرانس ملنیدوم
یالمللنیکنفرانس بنیاول

در علوم نینويپژوهش ها
یانسان

مرکز -تهران
هاي همایش

المللی صدا و بین
سیما

1394

مذهبی گیريتحولی جهتبررسی4
آموزدرونی و بیرونی در نوجوانان دانش

دکتر 
مسلم 
پرتو

ویکنفرانس ملنیدوم
یالمللنیکنفرانس بنیاول

در علوم نینويپژوهش ها
یانسان

مرکز -تهران
هاي همایش

المللی صدا و بین
سیما

1394

5
نقش عوامل خانوادگی در گرایش به 

آموزان در مصرف مواد توسط دانش
معرض خطر

دکتر 
مسلم 
پرتو

مشاوره، "اولین کنگره ملی 
خانواده و توانمند سازي 
"اقشار آسیب پذیر جامعه

تهران، کمیته امداد 
1394امام خمینی (ره)

تالیف/ ترجمه-یات علمی و کارشناسان پژوهشکدهتوسط اعضاء ه-. کتابهاي چاپ شده (یا در دست چاپ)6

عنوان ردیف
مترجم (درصورتی که مولفکتاب

کتاب ترجمه باشد)
نا

شر

سال نشر (براي 
کتابهاي چاپ 

شده)

شماره و تاریخ گواهی نشر (براي 
کتابهاي پذیرفته شده براي 

چاپ)
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عنوان ردیف
مترجم (درصورتی که مولفکتاب

کتاب ترجمه باشد)
نا

شر

سال نشر (براي 
کتابهاي چاپ 

شده)

شماره و تاریخ گواهی نشر (براي 
کتابهاي پذیرفته شده براي 

چاپ)
7

رشناسان پژوهشکده و پژوهشگران دیگرهاي پژوهشی تهیه شده توسط اعضاي هیات علمی، کا.طرح7
و ارسال شده به مرجع ذیربط جهت بررسی و تصویب

ارجاع بهمرجع تصویب در پژوهشکدهگروه پژوهشیتهیه کنندهعنوان طرح پژوهشیردیف

1

هاي تحلیلی تهیه شده توسط اعضاء هیات علمی و کارشناسان پژوهشکده. گزارش8

سفارش تاریخ تهیهتهیه کنندهلیلیعنوان گزارش تحردیف
تایید کنندهدهنده

1
هاي پیشگیري تحول مدار در نظام فعالیت

ها و راهکارهاآموزش و پرورش، چالش
دکتر پرتو

رئیس 
پژوهشکده

رئیس 
پژوهشکده

تخصصی و سخنرانی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده-هاي علمی. برگزاري نشست9

ردیف
ئه سخنران و ارا
کننده بحث

- عنوان نشست علمی
تاریخ برگزاريمدعوینمحل برگزاريموضوع سخنرانیتخصصی

6.1
1
1
1

دکتر پرتو

هاي انجام فعالیت
مقدماتی برگزاري 

نشست تخصصی

2

دکتر خوش 
خلق

نشست ارزشیابی 
شایستگی محور 

شوراي عالی آموزش و 
پرورش

شوراي عالی 
اموزش و 

پرورش

در طول سال 
93
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هاي آموزشی و پژوهشی توسط اعضاء هیات علمی پژوهشکده. برگزاري کارگاه10

ف
عنوان کارگاه آموزش یا ردی

پژوهشی
ارائه 
کننده

تعداد 
ساعت

محل 
برگزاري

سفارش 
دهنده

تاریخ 
شماره 

گواهی 
صادره

تاریخ 
مخاطبانبرگزاري

وهشنامههاي پژ. پیگیري امور چاپ و انتشار فصلنامه11
هاي کاربري تعلیم و تربیت اسالمی و پژوهشنامه تعلیم و تربیت نوین)(پژوهش

عنوان 
فصلنامه

هاي انجام شده(از فعالیت
31/3/91(

تاریخ 
اجرا

مالحظات

و ورود به فرایند اشاعه و کاربست، . فهرست طرحهاي پژوهشی پایان یافته پژوهشکده که جهت تایید اعتبار طرح12
اندزشیابی شدهار

ف
تعداد ارزشیابیهاي ناظرمجريعنوان طرح پژوهشیردی

انجام شده
تاریخ 

ارزشیابی

1
ي آموزش ارزشیابی بسته

علوم دوم و ششم
دکتر خوش 

خلق
دکتر بدریان

طرح در شوراي 
هماهنگی

از:ندداوري شده عبارتهايهمقالعنوان

يبه تفکر انتقادشیخانواده و گرایارتباطيلگوهاانیدر رابطه بیمذهبيرگیجهتيگرواسطه-1

یلیتحصشرفتیبا پیو هوش اخالقییگراکمال،یلیتحصزشیرابطه انگ-2

رابطه رهبري معنوي با توانمندسازي کارکنان-3

آموزان مقطع ابتدایی شهر سمیرمهاي تربیت اسالمی در روابط اجتماعی دانشبررسی نقش روش-4

یمذهبریو غیمذهبيهاخانوادهيداراانیدر دانشجویو شناختیجانیه،یتیشخصيهایژگیوسهیمقا-5
یآمليجواداهللاتیآدگاهیبر ددیبا تأکینیدتی) و نسبت آن با تربی(تجربعلومیبرنامه درس-6


