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 :شرايط عضويت   
 . ـ آگاهي به مسائل تعليم و تربيت اسالمي١
 .مند به مباحث علمي و پژوهشي در تعليم و تربيت اسالمي  ـ عالقه٢
 .تحول در تعليم و تربيت اسالميليت و دلسوزي در راه ايجاد  مسئو ـ احساس٣

 
 : موردنظراهدافبرخي از    

 . ـ بررسي و ساماندهي طرحهاي پژوهشي موجود در موضوع تعليم وتربيت اسالمي١
 .وين راهبردها و راهكارهاي اجرايي ـ آغاز اشاعه، توسعه و تعميق مباحث علمي و پژوهشي تا سطح گردآوري و تد٢
 .هاي پژوهشي  از حاصل مباحث حلقهبندي مسائل پژوهشي تعليم و تربيت اسالمي استخراج و اولويت ـ ٣
با حضـور مقامـات   ( تعليم و تربيت اسالمي هاي پژوهشي در حيطه  هاي حلقه ارائه يافته ـ برگزاري همايش ملي  ٤

 )ارشد همراه با ديدار با مقام معظم رهبري
 .ربط و راهكارهاي پيشنهادي جهت ارائه به مسئوالن و سياستگذاران ذي ـ تدوين مجموعه مقاالت ٥

 
  :نام مكان ثبت

     قم ـ ميدان شهدا ـ خيابان حجتيه ـ جنب فروشگاه فرهنگيان ـ گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسالمي: آدرس   
 www.rie.ir:                       وب سايت    Islamicedu@rie.ir:                       پست الكترونيكي٧٧٤٤٣٠٩: تلفكس

 
 :مشخصات داوطلب   
 :شماره تلفن :محل خدمت :مدرك تحصيلي :شغل :نام و نام خانوادگي  
 
  ـ٤  ـ ٣  ـ ٢   ـ ١ :هاي پژوهشي مورد عالقه حلقه   

 :مقام معظم رهبري 
تحقيق و پژوهش منبع تغذيـه و

هــاي آموزشــي و رشــد بخــش
باشــد اگــر علمــي كشــور مــي

پـــژوهش را جـــدي نگيـــريم
همچنان با مشكل وابسـتگي بـه
منابع خارجي و عـدم اسـتقبال

نشگاهي كشور روبروعلمي و دا  
 .خواهيم شد

 ٩/٧/٨٦در ديدار با استادان دانشگاهها در 

 :رياست محترم جمهوري 
بياييد نظمي بـه كارهـا بدهيـد

گوينـد دههـا كـار مـوازي  مي
پژوهشي در آموزش و پـرورش

پـژوهش الزم. شـود   نجام مـي  ا
يك مركز داشته باشيداست اما   

ها را هدايت كند از  كه پژوهش 
د و جايي ارائه بدهدجايي بگير 

ــاي مهندســي ــن يــك معن و اي
اقتصاد در آمـوزش و پـرورش

 . است
ــوزش و ــاطق آم ــاي من در اجــالس رؤس

 ٣١/٤/٨٦پرورش كشور در 

 :احمدي  وزير محترم آموزش و پرورش جناب آقاي دكتر علي
ل فقدان فرهنگ پژوهش است ولي اگر نهادهاي تحقيقاتييك مشك 

در آموزش و پرورش متاع و كاالهـاي خـوبي ارائـه كننـد قطعـاً
 .ر و غيره قرار خواهد گرفتپژوهش مورد توجه مسئوالن باالت

 ٢٥/٢/٨٦در ديدار از پژوهشگاه مطالعات در 

 



 »انه ولي التوفيق«

  م و تربيت اسالميتعليكارگروه مشترك در مسائل و موضوعات ي پژوهشي ها عناوين حلقه
 
 .نظران عاليقدر حوزوي ري و ديگر مراجع و صاحب، مقام معظم رهب)ره(بررسي رهنمودهاي امام حلقه پژوهشي  ـ ١
 .حلقه پژوهشي بررسي رهنمودها و انتظارات وزير محترم آموزش و پرورش و عوامل و راهكارهاي مؤثر در ازدياد موفقيت ايشان ـ ٢
 .تحقق آنهاراهكارهاي  رهنمودها و انتظارات مديريت محترم حوزه علميه قم و بررسيحلقه پژوهشي  ـ ٣
 .هاي حوزه و وزارت آموزش و پرورش هاي مشترك با كميته پژوهشي ستاد همكاري حلقه پژوهشي بررسي و تعيين اهداف و برنامه ـ ٤
 .موضوعات مسأله محور و نظرات صاحبنظرانو تعيين اولويتهاي پژوهشي با تكيه بر پژوهش حلقه پژوهشي بررسي مسائل  ـ ٥
 .ها و پيشنهادات پژوهشي آوري و تلخيص يافته هاي پژوهشي همراه با جمع حلقه پژوهشي بررسي راهكارهاي اشاعه و كاربست يافته ـ ٦
 كميته فعاليت. (يجستجوي روشهاي افزايش در تعميق ارزشهاي اخالقآموزان و  تربيت اخالقي دانشمسائل  پژوهشي بررسي  حلقه ـ  ٧

 .)٤/٣/٨٧مصوب در جلسه 
 . ـ حلقه پژوهشي ايجاد بانك اطالعات و موضوعات پژوهشي در حيطه تربيت ديني٨
 .هاي پژوهشي كارگروه محقق، اهل قلم و انديشمند به منظور سازماندهي و عضويت در حلقهشناسايي فرهنگيان حلقه پژوهشي  ـ ٩

 .آموزان دانشديني مسائل در حيطه زشگاهي و مديران مدارس ررسي مسائل آموحلقه پژوهشي ب ـ ١٠
 .ي در حيطه تعليم و تربيت اسالميهاي معلمان پژوهنده و اقدام پژوه   پژوهشي روشهاي ارتقاء كيفي برنامه حلقه ـ ١١
 .آموزان با همكاري سازمان پژوهش و نحوه ياددهي و يادگيري دانشهاي آموزشي، درسي   ـ حلقه پژوهشي بررسي برنامه١٢
 . راهكارهاي نوين  ـ حلقه پژوهشي بررسي مسائل دنياي كالس، نحوة اداره آن با تأكيد بر ارائه١٣
 .حلقه پژوهشي بررسي ارزشيابي پيشرفتهاي تحصيلي به ويژه در دروس ديني و اسالمي ـ ١٤
 .امه درسي و روشهاي آموزش قرآن در آموزش و پرورش ـ حلقه پژوهشي بررسي برن١٥
 .ديني پاسخگويي به سواالت ديني رايج آنها با همكاري مركز ملي سواالتآموزان، سخنان و  حلقه پژوهشي ارتباط با دنياي دانش ـ ١٦
 . تحقيقي منتشره در قم به منظور تهيه نمايهمقاالتحلقه پژوهشي بررسي  ـ ١٧
 .آموزان و ارتباط آن با تربيت ديني با تأكيد بر ماندگاري نتايج آموزشها هاي پرورشي دانش ررسي برنامه ـ حلقه پژوهشي ب١٨
 .اندازهاي وضع مطلوب ها در وضع موجود تربيت ديني و چشم  ـ حلقه پژوهشي بررسي آسيب١٩
 . ديگرهاي پژوهشي آوري اطالعات در جهت تأمين نيازهاي حلقه حلقه پژوهشي بكارگيري فن ـ ٢٠
 .هاي كاربردي اساتيد و صاحبنظران دانشگاهي در تربيت ديني ها و توصيه  انديشهآوري  و جمعـ حلقه پژوهشي بررسي ٢١
 . ـ حلقه پژوهشي استفاده از هنر و بازي در تربيت ديني٢٢
نهـايي  (هاي پژوهشـي      ير حلقه برد كار براي سا     ـ حلقه پژوهشي مركزي و مديريت كارگروه، با اهداف تدوين برنامه چگونگي پيش            ٢٣

هاي پژوهشـي، اتخـاذ تصـميمات كـاربردي           ها و فعاليتهاي حلقه     ، ايجاد هماهنگي و ارتباط در برنامه      )نامه در دست اقدام     كردن شيوه 
 .هاي پژوهشي صالح و تدوين مجموعه گزارشهاي تحليلي تهيه شده توسط حلقه جهت ارائه به مراجع ذي

 .هاي پژوهشي  ارائه نتايج كار حلقهبرگزاري همايش ملي  ـ كميته علمي و اجرايي٢٤
 )قم(پژوهشكده تعليم و تربيت اسالمي 

١٠/٤/٨٧: آخرين ويرايش


