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از همه باالتر قضيه آموزش و پرورش و قضيه دانشگاه و قضيه تعليم و 
تربيت است كه ما در اين جهت از همه جا، از همه جهات بيشتر احتياج 

   )٨١، ص ١٠صحيفه نور، جلد (داريم اصالح شود. 
  
  
  
  
  
  

مسئله آموزش و پرورش يك مسئله دائمي و هميشگي و در حقيقت قاعده 
  )٧/٨/٦٥(بيانات مقام معظم رهبري، نظام جمهوري اسالمي ايران است. 

وپرورش ترين فكرها بايد بنشينند و براي آموزشبهترين و برجسته
   )١٢/٢/٨٥له (بيانات معظمطراحي كنند. 

خواستم بودجه را تنظيم كنم، بالشك خيلي از اين بودجهن اگر ميم
زدم و مبلغ آن را شود، خط ميهايي را كه اآلن در مجلس تصويب مي

(از بيانات مقام معظم رهبري در جمع اساتيد دادم. براي كار پژوهش تخصيص مي
  )٩/١٢/٧٩دانشگاه صنعتي اميركبير 
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  ديباچه

 در آمده عمل به اقدامات و فعاليتها از مختصري گزارش شودمي مالحظه مجموعه اين در آنچه
 به باتوجه پژوهشكده. است) ١٣٩٢مهر تا ١٣٩٠ مهر از( گذشته سال ٢ظرف تربيت و تعليم پژوهشكده

 اجراي و طراحي به باشد،مي پرورش و آموزش نظام كيفيت ارتقاء و بهبود كه خود اساسي اركردك
 قالب. كندمي اقدام خود پژوهشي هايگروه فعاليت حوزه در ايتوسعه و كاربردي بنيادي، هايپژوهش

 به ابنپژوهشكده و است كشور پرورش و آموزش كيفيت ارتقاء به كمك پژوهشكده فعاليتهاي اصلي
 پژوهشكده، عملكرد است مرتبط هايپژوهش اجراي و طراحي به موظف زمينه اين در خود ذاتي نقش

 در كه است ارجمندي كارشناسان و علمي هيات اعضاء استادان، گروهي هايتالش و زحمات حاصل
  :از عبارتند هارده و هابخش اين. دارند همكاري پژوهشكده با مختلف هايرده و هابخش
 تربيت و تعليم پژوهشكده پژوهشي شوراي محترم ضاءاع 
 پژوهشي گروههاي شوراي محترم اعضاء 
 پژوهشكده كارشناسان و علمي هيات محترم اعضاء 
 و تعليم پژوهشنامه فصلنامه و اسالمي تربيت هايپژوهش فصلنامه تحريريه هيات محترم اعضاء 

 نوين تربيت
 پرورش و آموزش حوزه ارجمند پژوهشگران و 

 
 كه ايشان خالصانه هايتالش اميدوارم و كنممي تشكر بزرگواران اين همه دريغبي هايكوشش از

 صورت مؤثرتر هايپژوهش اجراي و طراحي و تركيفيت با و بهتر پرورش و آموزش تدارك هدف با
 رياست مؤثر رهنمودهاي و هاحمايت از دارد جا نيز. دارد قرار منان خداوند رضايت مورد است، گرفته
  .نمايم سپاسگزاري قدمي مجيد دكتر آقاي جناب پژوهشگاه، محترم

  
  

 دكتر فرهاد كريمي
 رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت

 ٩٢آذر 
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 ١آشنايي با پژوهشكده تعليم و تربيت-١
شوراي تحقيقات «آموزشي در زمينه آموزش و پرورش  -هاي علمينظر به اهميت انجام پژوهش

اساسنامه پژوهشكده تعليم و تربيت را تصويب كرد و اين  ١٣٧١در سال » پرورشوزارت آموزش و 
مورخ  ٢٢٥٧٥٦/٢٢پژوهشكده پس از تصويب شوراي گسترش آموزش عالي (به استناد موافقت قطعي 

آغاز به كار نمود. پس از تجميع مراكز و موسسات پژوهشي وزارت آموزش و  ١٣٧٤) درسال ١٣/١٠/٧٤
وهشگاه، به استناد مصوبه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مقرر شد تمامي فعاليت، در قالب پژپرورش

هاي پژوهشي اين پژوهشكده درچارچوب تشكيالت و تحت نظارت پژوهشگاه مطالعات آموزش 
  وپرورش صورت گيرد.

آموزشي در زمينه آموزش و  -هاي علميازتاسيس پژوهشكده تعليم و تربيت، انجام پژوهش ٢هدف
هاي زيربنايي است كه زمينه ارتقاي كيفيت نظام تعليم و تربيت كشور را فراهم و ساير فعاليت پرورش

  سازد.مي
  :تعليم و تربيت عبارتنداز پژوهشكدهوظايف 

پژوهش در زمينه مسائل گوناگون آموزش و پرورش (اجتماعي، رواني، اقتصادي) در سطوح  .١
 هاي تدريس.روشهاي درسي و مختلف تحصيلي شامل اهداف، برنامه

پژوهش در زمينه مسايل رواني و اجتماعي كودكان، نوجوانان، راههاي شكوفايي شخصيت و  .٢
 مشاركت اجتماعي آنها و همچنين مسايل اوقات فراغت.

 پژوهش در زمينه اقتصاد و برنامه ريزي توسعه آموزش و پرورش. .٣
پرورشي ساير -هاي آموزشيهانجام مطالعات تطبيقي به منظور استفاده از دست آوردها و تجرب .۴

 كشورها.
 گردآوري اسناد، آمار و اطالعات مربوط به آموزش و پرورش. .۵
 هاي پژوهشي مشترك.دار داخلي و خارجي، در اجراي طرحهاي صالحيتهمكاري با مؤسسه .۶
 هاي انجام شده در آموزش و پرورش.ارزشيابي كيفيت و ثمربخشي پژوهش .٧
 هاي پژوهشي آموزش و پرورش.يافته اتخاذ تدابير الزم براي كاربست .٨
 برگزاري دوره هاي كوتاه مدت آموزشي، مشروط به اينكه به مدرك تحصيلي ختم شود. .٩

گذاري عنوان دبيرخانه شوراي سياست پژوهشكده تعليم و تربيت عالوه بر وظايف فوق، به
ير اين شورا فعاليت تحقيقات وزارت آموزش و پرورش و رئيس پژوهشكده تعليم و تربيت، به عنوان دب

                                                           
1. Institute for Educational Research (IER) موارد ذكر شده در اين بخش، از اساسنامه پژوهشكده تعليم و تربيت (مصوب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت  هدف، وظايف و ساير.  ٢

و نيز پس از ادغام پژوهشگاه  ١٣٨٤) اقتباس شده است. پس از تجميع پژوهشكده در پژوهشگاه در سال ١٣٧٥فرهنگ و آموزش عالي در سال 
 ايجاد شده است.، تغييراتي در ساختار و وظايف پژوهشكده ١٣٩٠ريزي آموزشي، در آذر در سازمان پژوهش و برنامه
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ها و هاي آموزش و پرورش استانهاي شوراي تحقيقات سازمانهاي دبيرخانهنمود و هدايت فعاليتمي
وزارت آموزش و پرورش را به عهده داشته است كه پس از تأسيس پژوهشگاه، اين  پژوهشيهاي كميته

  وظيفه به رئيس پژوهشگاه محول شده است.
  اركان پژوهشكده

  عبارتنداز: وهشكدهپژاركان 
توسط رئيس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و از ميان اعضاي  رئيس پژوهشكده:الف) 

  شود.هيئت علمي منصوب مي
شورا تركيبي از رئيس پژوهشكده، معاون پژوهشي و سه تا هفت نفر از شوراي پژوهشي: ب) 

  هاي مربوط است.اعضاي هيئت علمي در زمينه
دهند. ي اصلي اين نهاد پژوهشي را شكل ميهاي پژوهشي بدنهگروه :هاي پژوهشيگروهج) 

هاي آموزش و پرورش و نيازهاي پژوهشي بخش نظامها با توجه به ساختار كلي هريك از گروه
تر به مسايل كالن وزارت آموزش و پرورش توجه دارند. در مختلف آن تاسيس شده است و بيش

هاي عضو هيئت علمي و يك كارشناس پژوهشي به فعاليت بر مدير گروه، دوهر گروه عالوه،
علمي و پژوهشي اشتغال دارند. براي هر گروه، شوراي پژوهشي پيش بيني شده كه اعضاي آن 
تركيبي است از همكاران رسمي شاغل در گروه، تعدادي از كارشناسان وزارت آموزش و پرورش 

ي شود. همهي بازوي پژوهشي گروه قلمداد ميهها. اين شورا به منزلو اعضاي هيئت علمي دانشگاه
هاي پژوهشي گروه را براي مدت هاي انجام شده، اولويتكوشند براساس نيازسنجيها ميگروه

  معين (يكسال يا بيشتر) تعيين كرده، به تصويب شوراي پژوهشي پژوهشكده و پژوهشگاه برسانند.
  شرح زير ذكر شده است: گروههاي پژوهشي پژوهشكده و شرح وظايف هركدام به

  گروه اقتصاد و نيروي انساني -١
  شرح وظايف: 

اقتصاد و نيروي انساني ي مسايل و مشكالت آموزش و پرورش در حوزهبررسي و مطالعه درباره .١
 هاي تحقيقاتي در اين زمينه.آموزش و پرورش و تعيين فهرست اولويت

 عي و فرهنگي كشور.بررسي نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي، اجتما .٢
بررسي مباحث اقتصادي در توليد و ارائه خدمات آموزش و پرورش و مقوله كارايي داخلي و  .٣

 وري.بهره
 ها.ريزي توسعه، بودجه ريزي، تخصيص منابع و هزينهبررسي مسايل مربوط به شيوه برنامه .۴
 بررسي تامين منابع مالي آموزش و پرورش. .۵
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 ا گروهمديريت پژوهشي در امور مرتبط ب .۶
  گروه تعليم و تربيت اسالمي-٢

  شرح وظايف: 
 ي تعليم و تربيت اسالمي.تبيين اهميت پژوهش در حوزه .١
 ي مربوط.بندي آنها در حوزهشناسايي مسايل پژوهشي و اولويت .٢
 ايجاد زمينه و بستر مناسب براي انجام مطالعه و پژوهش پيرامون مسايل و موضوعات مربوط. .٣
 مرتبط با گروه مديريت پژوهش در امور .۴
  اجراي طرحهاي پژوهشي در حوزه تعليم وتربيت اسالمي .۵
  هاي پژوهشي ها و گزارشارزشيابي از پيشنهاده .۶
تهيه و تدوين مقاالت پژوهشي درحوزه تعليم وتربيت اسالمي جهت چاپ درمجالت معتبر  .٧

  وزارت علوم
  گروه سالمت و تربيت بدني -٣

 شرح وظايف: 
هـاي پژوهشـي در حـوزه سـالمت و تربيـت بـدني در ت و انجام فعاليتمأموريت اصلي گروه مديري

  ترين وظايف گروه به شرح زير است:آموزش و پرورش است. مهم
هاي پژوهشي در زمينة حفظ، آموزش و ارتقـاء شناسايي نيازهاي پژوهشي، تعيين عناوين و اولويت .١

  معلمانآموزان و هاي اجتماعي در دانشسالمت و نيز پيشگيري از آسيب
هاي پژوهشي در زمينة تربيت بدني در آموزش شناسايي نيازهاي پژوهشي، تعيين عناوين و اولويت .٢

  و پرورش
هـاي اجتمـاعي و تربيـت بـدني در هاي پژوهشي در زمينة سالمت، پيشگيري از آسيباجراي طرح .٣

  آموزش و پرورش
زش و پرورش در زمينة سـالمت، ارزشيابي از پيشنهاده هاي پژوهشي و برنامه ها و فعاليت هاي آمو .۴

  هاي اجتماعي و تربيت بدنيپيشگيري از آسيب
هاي اجتمـاعي هاي علمي در زمينة سالمت، پيشگيري از آسيبتهيه و توليد كتاب، مقاله و گزارش .۵

  و تربيت بدني
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  فهرست همكاران شاغل در پژوهشكده تعليم و تربيت
 رئيس پژوهشكده دكتر فرهاد كريمي

 معاون پژوهشكده وش خلقدكتر ايرج خ
 مديرگروه-. دكتر عبداله انصاري١

 گروه پژوهشي اقتصاد و نيروي انساني
 عضو هيات علمي -. دكتر كيومرث فالحي٢
 عضو هيات علمي -. دكتر شمسي نامي٣
 عضو هيات علمي -. دكتر منيره رضايي٤
 دكتر عليرضا محمدي(كارشناس) .٥
 گروهمدير -. دكتر معصومه صمدي١

 گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسالمي
  عضو هيات علمي -. دكتر مجيد قدمي٢

معاون وزير و رئيس سازمان آموزش و (به عنوان 
 )پرورش استثنايي اشتغال دارد

 عضو هيات علمي -.  دكتر زهرا شعباني٣
 . آتيه عبدمواليي (كارشناس)٤
 مديرگروه -. دكتر مسلم پرتو١

 مت و تربيت بدنيگروه پژوهشي سال
 عضو هيات علمي -. دكتر ايرج خوش خلق٢
به ( عضو هيأت علمي -. دكتر حسن ضياءالديني٣

 عنوان مدير كل سالمت وزارت متبوع اشتغال دارد)
. دكتر مسعود كبيري (به عنوان كارشناس دفتر ٤

المللي تيمز و پرلز، به آن واحد منتقل مطالعات بين
 اند)شده

 مسئول دفتر رئيس پژوهشكده وكليسيدجالل ت
 نويسماشين شيرين اكبرنيا

  انتشارات 
  نمايد:وتربيت آثار پژوهشي خود را از طريق زير و با اهداف بيان شده منتشر ميپژوهشكده تعليم

ي آموزش و پرورش، به ي دانش نظري و علمي در زمينهاشاعه توليد كتاب و تك نگاشت: .١
ي اطالعاتي پژوهشگران آموزشي از طريق تاليف ي دامنهها و توسعهمنظور ارتقاي سطح آگاهي

 و ترجمه آثار علمي و پژوهشي مصوب در شوراي نشر پژوهشكده.
ي علمي كشور در ترين نشريهي تعليم و تربيت كه قديميفصلنامه فصلنامه ي تعليم و تربيت: .٢

 - ي علميبه اخذ درجهموفق  ١٣٨٥رود و در شهريور حوزه آموزش و پرورش به شمار مي
هاي ي نتايج پژوهشپژوهشي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري شد، به ترويج و اشاعه

آموزشي و پرورشي در بين مخاطبان، تمهيد كاربست و ايجاد پويايي علمي و تبادل افكار، 
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ر امور اندركاهاي دستنظران، مسؤوالن، مجامع و سازمانتجارب و نوآوري ميان معلمان، صاحب
 - ي علمي، در قالب مجله١٣٨٥ورزد. اين نشريه تا قبل از شهريور تعليم و تربيت، اهتمام مي

 ١١٠شود و تاكنون كرد. اين نشريه به صورت هر سه ماه يكبار منتشر ميترويجي فعاليت مي
 شماره از آن چاپ شده است. پس از ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش، از پژوهشكده تعليم و

  تربيت منتزع شد و در مديريت هماهنگي امور پژوهشي پژوهشگاه سازماندهي شد.
آموزشي  -آموزشي و پژوهشي كه ارگان جزيي -ي خبريماهنامه ي آموزشي:نامهپژوهش .٣

ي ي اخبار در زمينهرساني و ارائهشوراي تحقيقات وزارت آموزش و پرورش است و به اطالع
هاي ي فعاليتي وابسته، و ارتقاي اطالعات خوانندگان در زمينههاآموزشي و زمينههايپژوهش

شماره به چاپ رسيده است.  ١٠١پژوهشي داخل و خارج كشور مي پردازد. از اين نشريه تاكنون 
دهد و به فعاليت ادامه مي پژوهشنامه تعليم و تربيت نوينبا عنوان  ١٣٩٠اين نشريه از پاييز

 ترويجي تغيير داده است. -ه علميآموزشي ب -مشي خود را از خبري
گروه پژوهشي تعليم و تربيت اسالمي كه پيش از اين هاي تربيت اسالمي: فصلنامه پژوهش .۴

پژوهشدر شهر مقدس قم مستقر بود، در پنج سال اخير اقدام به توليد و انتشار فصلنامه تخصصي 
ست. اين نشريه (قبالً در شماره از آن چاپ شده ا ١٥نموده است و تاكنون  هاي تربيت اسالمي

شماره از آن  ٨نمود و ) با عنوان كتاب تربيت اسالمي فعاليت مي١٣٨٢الي ١٣٧٨هاي فاصله سال
چاپ شده بود. اقدامات الزم جهت اخذ مجوز علمي از وزارت علوم براي اين نشريه به عمل 

 آمده و در جريان است.
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  ٩٠- ٩٢وهشكده براي سال هاي پژوهشي مصوب پژ. فهرست اولويت١
  

 عنوان پژوهش كد

١٧٩ 
مطالعه رفتار سرمايه گذاري طبقات مختلف خانوارها در انواع آموزش دولتي، غيردولتي، عالي و فني و 

هاي مورد نياز براي متنوع ساختن مدارس در كشور از جنبه تقاضاي خصوصي اي (بررس زمينهحرفه
 آموزش)

وابط مدرسه و جامعه محلي جهت افزايش نقش مدرسه به عنوان كانون بررسي راهبردهاي توسعه ر ١٨٠
 پيشرفت محلي

آموز پژوهنده) در مدرسه و ارائه الگوي بررسي وضعيت پژوهش (درس پژوهي/ معلم پژوهنده/ دانش ١٨١
 توسعه و تعميق آن

 ساني متوسطههاي درسي علوم انآموزان براساس برنامهميزان تحقق ارزشهاي اسالمي در دانش ١٨٢

هاي مصوب و كسب شده آموزش و پرورش در دوره راهنمايي و ارزشيابي اخالق اجتماعي در برنامه ١٨٣
 متوسطه

 آموزان و ارائه مدلتبيين سهم رفتار ديني و سبك تربيتي والدين بر التزام عملي دانش ١٨٤
 آموزان كشورسالمت دانش بررسي وضعيت آمادگي جسماني و تهيه نرم (هنجار) ملي مرتبط با ١٨٥
 هاي پيشگيرانه آموزش و پرورش در حوزه سالمتها و مداخلهارزشيابي اثربخشي برنامه ١٨٦

هاي آنتروپومتريك (تن سنجي) و ارتباط آن با كاركردهاي تحصيلي در كودكان بررسي شاخص ١٨٧
 استثنايي

 استثناييآموزان  عادي و بررسي سطح سالمت الگوهاي غذايي دانش ١٨٨
 آموزان عادي و استثناييهاي ايمونولوژيكي دانشبررسي و مقايسه شاخص ١٨٩

 
به تفكيك سه گروه پژوهشي با استفاده  ٩٣هاي پژوهشي سال الزم به ذكر است كه فهرست اولويت

  از متن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش تهيه شده و جهت تصويب به پژوهشگاه ارائه شده است.
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  طرحهاي پژوهشي پايان يافته. ٢
  

 تاريخ اتمام ناظر مجري عنوان پژوهش رديف

١ 
بررسي عوامل مؤثر در تأمين اعتبارات 
آموزش و پرورش عمومي در ايران و 
 مقايسه تطبيقي آن با چند كشور منطقه

دكتر عبداهللا  مريم جوادي
 ٧/١٢/٩١ انصاري

ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح آموزش  ٢
 يكرد تربيتيمبتني بر رو

دكتر معصومه 
 صمدي

دكتر الهه 
 ٥/١١/٩١ محمداسماعيل

ها و راهبردهاي بررسي رابطه بين سبك ٣
 آموزانيادگيري دانش

دكتر معصومه 
 صمدي

دكتر 
 ٤/٧/٩٠ عبدالرضاگودرزي

٣ 

بررسي تاثير آموزش زبان فارسي دوره 
ابتدايي (پايه سوم تا پنجم) براساس الگوي 

اركتي در تقويت راهنماي يادگيري مش
هاي هاي زباني و مهارتيادگيري توانايي

 آموزاناجتماعي دانش

سيد محمد 
 ٢٧/١٢/٩٠ دكتر نادر سلسبيلي حسين حسيني

هاي تاثير مهارتهاي زندگي بركاهش آسيب ٤
 آموزاناجتماعي دانش

دكتر علي 
 ١٦/١٢/٩٠ دكتر قدسي احقر دالور

ول آموزان ابررسي علل افت تحصيلي دانش ٥
 متوسطه شهرشادگان

اله دكتر نعمت
 ١٧/١١/٩٠ دكتر منيره رضايي متين

٦ 
آسيب شناسي و راههاي ترويج و توسعه 

برنامه معلم پژوهنده در آموزش و پرورش 
 شهر تهران

اله دكتر نعمت
 ٨/٩/٩١ دكتر شمسي نامي متين

بررسي تطبيقي آموزش معلمان در چند  ٧
 كشور موفق جهان

دكتر نيره شاه 
 حمديم

دكتر كيومرث 
 ٣١/٣/٩١ فالحي

٨ 
ارزشيابي ميزان تحقق اهداف ديني مصوب 
شورايعالي آموزش و پرورش براساس برنامه

 هاي درسي دوره ابتدايي
يداله رهبري 

 نژاد
دكتر ايراندخت 

 ٢٠/١٠/٩٠ فياض

بررسي عملكرد شوراي معلمان و موانع  ٩
 فراروي آن در مدارس متوسطه شهرتهران

دكتر رضا 
 ساكي

دكتر عبدالحميد 
 ٢٣/١١/٩٠ رضوي

١٠ 
تحليل تاثير افزايش عمومي بهاي كاالها و 

ها در خدمات بر سرمايه گذاري خانواده
 آموزش فرزندان خود

دكتر عبداهللا 
 ٦/١٠/١٣٩٠ دكتر نادر مهرگان انصاري

ارزشيابي اجراي آزمايشي كالسهاي  ١١
 موضوعي در دوره راهنمايي تحصيلي

دكتر شمسي 
 مينا

دكتر منوچهر فضلي 
 ١٧/٥/٩١ خاني

١٢ 
بررسي برنامه هاي هفته بزرگداشت مقام 

معلم از ديدگاه معلمان نمونه و مقايسه آن با 
نظرات مديران كل استانها و روساي ادارات 

دكتركيومرث 
 فالحي

دكتر اسداله اسدي 
 ٧/٢/٩٢ گرمارودي



10 تربيت و تعليم پژوهشكده دستاوردهاي و هافعاليت گزارش____________________________________    

 تاريخ اتمام ناظر مجري عنوان پژوهش رديف
 مناطق و شهرستانهاي آموزش و پرورش

وزش و پرورش ايران از ترجمه كتاب (آم ١٣
 نگاه بانك جهاني: آموزش و كاهش فقر)

دكترعليرضا 
 محمدي

مهندس عبدالحسين 
 ٢٥/١١/٩١ نفيسي

١٤ 
وضعيت جمعيت شناختي، خانوادگي شغلي، 

اجتماعي و روانشناختي زنان شاغل در 
آموزش و پرورش در مقايسه با عنوان شاغل 

 در آموزش و پرورش

دكتر زهره 
 خسروي

اصغر دكترعلي
 ٢٠/١٠/٩١ احمدي

١٥ 
فراتحليل تحقيقات انجام شده در حوزه 

هاي آموزش و دينداري با تاكيد بر برنامه
 پرورش

دكتر فرزانه 
 ١٠/٩/٩١ دكتر اصغر مينايي رعايي

١٦ 
بررسي نظام راهنمايي و مشاوره مالزي و 

وجوه مميز و مشترك آن با نظام راهنمايي و 
 مشاوره در ايران

تر عبدالعظيم دك احمد صافي
  كريمي

ترجمه كتاب (استانداردهاي ارزشيابي از  ١٧
 كارمندان)

دكترسيداحمد 
 ١٠/٩/٩١ دكتر منيره رضايي جاللي

آموزي در بررسي اثر بخشي شوراهاي دانش ١٨
دكترابوالفضل  زينب صادقي مدارس متوسطه شهرتهران

 ١٥/١٠/٩١ بختياري

١٩ 
ي هابررسي راهكارهاي كيفيت بخشي دوره

اختصاصي آموزش ضمن خدمت مديران و 
معاونان مدارس شهرتهران و حوزه ستادي 

آموزش و پرورش در سه سال منتهي به سال 
١٣٩٠ 

دكتر حيدر 
 ٢٩/١٢/٩١ دكتر فرهاد كريمي توراني

٢٠ 
سوادي از بررسي راههاي انسداد مبادي بي
التعليم و طريق آموزش كودكان الزم

 سوادآموزي بزرگساالن

دكتر 
حمدجعفر م

جوادي، دكتر 
فرهاد كريمي و 

 ديگران
 ٢٥/٨/٩٠ دكتر مجيد قدمي

٢١ 
تاثير آموزش هنر بر ميزان خالقيت و 

آموزان دوره پيشرفت تحصيلي دانش
 راهنمايي تحصيلي

دكتر مجيد 
 قدمي

دكتر محمدجواد 
 ١٧/١٢/١٣٩٠ مهدوي نژاد

بررسي طرح ساماندهي و مديريت نيروي  ٢٢
 رشانساني آموزش و پرو

دكتر كيومرث 
 فالحي

دكتر مصطفي 
  نيكنامي

فراتحليل عوامل مؤثر بر تحول اخالقي  ٢٣
 براساس تحقيقات انجام شده

دكتر زهرا 
 ٢٥/١٢/٩٠ دكتر محسن ايماني شعباني

ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح همگام با  ٢٤
 آموزان دوره راهنماييقرآن در دانش

دكتر ايرج 
 خوش خلق

دكتر عبدالعظيم 
 ٢٢/٨/٩٠ ريميك

٢٥ 
بررسي ميزان شيوع مصرف انواع مواد و 

آموزان پسر داروهاي غيرمجاز در بين دانش
 پايه سوم راهنمايي و متوسطه شهرتهران

 ١٠/١١/٩٠ دكتر قدسي احقر دكتر مسلم پرتو
 دكتر مژگان دكتر زهرا هاي انجمن اوليا و بررسي اثربخشي فعاليت ٢٦
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 تاريخ اتمام ناظر مجري عنوان پژوهش رديف
 مضانير شعباني مربيان مدارس كشور

٢٧ 
بررسي نظرات كارشناسان... درباره مسائل و 

مشكالت اجراي طرح ساماندهي زمان 
 آموزش دوره ابتدايي

دكتر مجيد 
در مورخ تير  مهدي نويد ادهم قدمي

 پايان يافت ٩٢
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. طرحهاي پژوهشي مصوب و در دست اجرا توسط همكاران پژوهشكده تعليم و ٣
  )(همكاران رسمي و غير رسمي٣تربيت

ردي گروه  ناظر مجري عنوان پژوهش ف
 مالحظات پژوهشي

١ 

بررسي مشكالت سالمت عمومي، 
بهزيستي روانشناختي و شيوع 

اختالالت و مشكالت مزمن سالمت 
در معلمان: سنجش مدل تبييني 

 براساس عوامل حفاظتي/ خطر ساز

دكتر حسن  دكتر مسلم پرتو
 ضياءالديني

سالمت و تربيت 
  بدني

وم مدرسه اثر بخش و بررسي مفه ٢
 سيرتحول آن

دكتر شمسي 
 نامي

دكتر محمد 
 حسن پرداختچي

اقتصاد و نيروي 
  انساني

٣ 
از  بخش اول و بخش پايانيترجمه 

 كتاب
International handbook of school effectiveness and improvement 

دكتر شمسي 
 نامي

دكتر منيره 
 رضايي

اقتصاد و نيروي 
  انساني

٤ 
تطبيقي چگونگي بزرگداشت  مطالعه

مقام معلم در نظام آموزشي 
جمهوري اسالمي ايران و ديگر 

 نظامهاي ديگر

دكتركيومرث 
 فالحي

دكترمحمدجع
 فر جوادي

اقتصاد و نيروي 
  انساني

  از كتاب:  بخش پنجمترجمه  ٥
school through stategic leadership Changing 

دكتر كيومرث 
 فالحي

دكتر منيره 
 رضايي

قتصاد و نيروي ا
  انساني

٦ 

بررسي ويژگيهاي معلم توانمند به 
منظور تهيه و اعتباربخشي ابزاري 

براي سنجش اين ويژگيها و ترسيم 
نيمرخ توانمندي معلمان در دوره 

 ابتدايي

دكتر منيره 
 رضايي

دكتر نادر 
 سلسبيلي

اقتصاد و نيروي 
  انساني

٧ 
از  بخش ششم، قسمت دومترجمه 

 كتاب:
International handbook of school effectiveness and improvement 

دكتر منيره 
 رضايي

دكتر شمسي 
 نامي

اقتصاد و نيروي 
  انساني

٨ 
بررسي سطح توانمندي و راهكارهاي 

تخصصي -ايارتقا توانمندي حرفه
يادگيري  -معلمان در فرايند ياددهي

 در رشته هاي مختلف تحصيلي

دكتر معصومه 
 صمدي

الحميد دكترعبد
 رضوي

و تربيت تعليم
  اسالمي

٩ 
Assessment for student learning Classroom  ترجمه كتاب 

دكترايرج خوش 
 خلق

دكتر منيره 
 رضايي

سالمت و تربيت 
  بدني

                                                           
 مصوب هم ذكر شده است. در اين جدول طرحهاي پژوهشي تاليف (و ترجمه).  ٣
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ردي گروه  ناظر مجري عنوان پژوهش ف
 مالحظات پژوهشي

١٠ 
تدوين و هنجاريابي مجموعه 
آزمونهاي تشخيص ناتوانيهاي 

آموزان يادگيري در مورد دانش
 مدارس ابتدايي

دكتر فرهاد 
 مژگان فرهبد ميكري

شناسي روان
تربيتي و مشاوره 

(پژوهشكده 
 خانه و مدرسه)

 

بررسي راههاي ارتقاي كيفيت به  ١١
اقتصاد و نيروي  دكتر زهرا نيكنام آتيه عبد مواليي هاي علمي معلمانانجمن

  انساني

١٢ 
ارزشيابي تحقق رفتار اخالقي در 

آموزان دوره متوسطه آموزش دانش
بر اهداف اخالقي و پرورش مبتني 

 مصوب وزارت آموزش و پرورش

محمدرضا 
 تمسكي

دكتر محمد 
 حسني

تعليم و تربيت 
  اسالمي

١٣ 
هاي آموزش بررسي اثربخشي دوره

در  ١٣٨٩كشوري و تامين مدرس سال 
خصوص كتب درسي جديد التاليف دوره 

اي از ديدگاه افراد متوسطه فني و حرفه
 شركت كننده در اين دوره ها

ناصر دكتر 
اقتصاد و نيروي  دكتر بهنام بهراد زادهعباس

 انساني
در بهمن 

پايان  ٩٢
 يافت

١٤ 
بررسي مشاوره از ديدگاه معصومين 
به منظور ارائه راهكارهاي مشاوره 

 مبتني بر فرهنگ اسالمي
دكترعبدالعظيم  بهنام حكمتي

 كريمي
تعليم و تربيت 

  اسالمي

١٥ 
و بررسي رابطه عوامل فردي، خانوادگي 

آموزان پايه آموزشگاهي با مردودي دانش
اول متوسطه شهرتهران و تعيين سهم هر 

 يك از اين عوامل در مردودي آنان
منوچهر حقيقت 

 خواه
شهرناز بخشعلي

 زاده
اقتصاد و نيروي 

  انساني

١٦ 
بررسي وضعيت فيزيكي مدارس 

شهرتهران و مقايسه با استانداردهاي 
 بهداشت محيط

صطفي دكترم نسرين حقگو
 نچواك

سالمت و تربيت 
  بدني

١٧ 
بررسي ميزان شيوع رفتارهاي پرخطر در 

آموزان دختر و پسر دوره بين دانش
 متوسطه

دكترراضيه ظهره
 وند

دكتر حسين 
 دهقان

سالمت و تربيت 
  بدني

١٨ 
بررسي رابطه بين شركت در برنامه
هاي اردويي تشكيالت بر تقويت 

ن آموزاارزشها و هويت ديني دانش
 آموزيمتوسطه عضو سازمان دانش

دكتر حسين  مينو قنبري پناه
 دهقان

تعليم وتربيت 
  اسالمي

١٩ 
تدوين برنامه راهبردي توسعه 

آموزش عمومي قرآن كريم در 
 كشور

دكتر فرهاد 
 كريمي

دكتر معصومه 
 صمدي

تعليم وتربيت 
  اسالمي

٢٠ 
بررسي تحليلي سهم اعتبارات غير پرسنلي 

آموزش و پرورش در در بودجه وزارت 
هاي سوم و چهارم توسعه كشور و برنامه

 برآورد آن طي برنامه پنجم توسعه
دكتر عبداهللا 

 انصاري
دكتر مجتبي 

 بهمني
اقتصاد و نيروي 

  اسناني
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ردي گروه  ناظر مجري عنوان پژوهش ف
 مالحظات پژوهشي

بررسي وضعيت معلم پژوهنده وارائه  ٢١
 الگوي براي توسعه و تعميق آن

دكتر شمسي 
 نامي

دكتر عبدالعظيم 
 حكيمي

وي اقتصاد و نير
  انساني

٢٢ 
هاي نگهداشت مدال بررسي زمينه

آوران در داخل كشور وجذب آنان 
 از خارج در كشور

دكتر كيومرث 
 فالحي

دكتر عليرضا 
 قبادي

اقتصاد و نيروي 
  انساني

هاي ارزشيابي از كتابهاي درسي هديه ٢٣
 آسماني پايه دوم و ششم ابتدايي

دكتر معصومه 
 صمدي

دكتر فرهاد 
 كريمي

هشكده به پژو
ريزي درسي برنامه

 مربوط است
 

ارزشيابي از برنامه درسي هنر پايه  ٢٤
 دوم و ششم ابتدايي

دكتر منيره 
 رضايي

دكتر مجيد 
 قدمي

به پژوهشكده 
ريزي درسي برنامه

 مربوط است
 

ارزشيابي از برنامه درسي تربيت بدني  ٢٥
دكتر مصطفي  دكتر مسلم پرتو پايه دوم و ششم ابتدايي

 نچواك
ه پژوهشكده ب

ريزي درسي برنامه
 مربوط است

 

ارزشيابي از برنامه درسي علوم پايه  ٢٦
 دوم و ششم ابتدايي

دكتر ايرج 
 خوش خلق

دكتر عابد 
 بدريان

به پژوهشكده 
ريزي برنامه

درسي مربوط 
 است

 

٢٧ 
هاي درسي تدوين ارزشيابي برنامه

شده، اجراشده و كسب شده مكتب 
 يش دبستانيالقران الكريم در دوره پ

دكتر زهرا 
  شعباني
 

دكتر فرهاد 
كريمي و 

اله سيدنعمت
 فاضلي

تعليم و تربيت 
  اسالمي

 هايمجتمع عملكرد ارزيابي ٢٨
 شهري آموزشي

 مجيد دكتر
 قدمي

 عليرضا دكتر
 قبادي

 پژوهشگاه
 و آموزش مطالعات

 پرورش
 

 سنجش الگوي طراحي ٢٩
 محور شايستگي

دكتر ايرج 
 خوش خلق

صادق دكتر
 دكتر زاده،

 دالور

 تربيت و سالمت
 سفارش( بدني

 عاليشوراي
 و آموزش
 )پرورش

 

  
  هاي تربيت اسالميپژوهشهاي نشريات نامهبه اين مجموعه، بايد قراردادهاي توليد ويژه

(يك قرارداد براي سه شماره) را اضافه  پژوهشنامه تعليم وتربيت نوينشماره) و  ٣قرارداد براي  ٣(
كرد.
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  ت اعضاء هيأت علمي پژوهشكده بر طرحهاي پژوهشي مصوب پژوهشگاه . نظار٤
  ها (پايان يافته و در دست اجرا)و ساير بخش

 مجري عنوان طرح ناظر رديف
سفارش 
دهنده 
 پژوهش

تاريخ 
 اتمام

 دكتر مجيد قدمي ١
آموزان ارزيابي سطح علمي دانش

دوره متوسطه شهرك مرواريد و 
رج مقايسه آن با سطح داخل و خا

 استان به منظور
 ١٣/٩/١٣٩٠ پژوهشگاه دكتر رضا ساكي

ارزشيابي كتاب آموزش قرآن اول  دكتر مجيد قدمي ٢
 دبستان

دكتر محمد 
 حسني

سازمان پژوهش 
ريزي و برنامه

 آموزشي
 

درسي هنر پايه  ارزشيابي كتاب دكتر مجيد قدمي ٣
 دوم و ششم ابتدايي

دكتر منيره 
   رضايي

 دكتر مسلم پرتو ٤
بررسي ميزان شيوع سو تغذيه در 

آموزان نابينا، ناشنوا و بين دانش
كم توان ذهني دوره ابتدايي شهر 

 تهران

سيد مصطفي 
  پژوهشگاه نچواك

 دكتر مسلم پرتو ٥
بررسي سطح توانمندي ور اههاي 

اي و ارتقاء توانمندي حرفه
تخصصي مشاوران دبيرستانهاي 

 دخترانه شهر تهران

 دكتر عبداله شفيع
  پژوهشگاه آبادي

 دكتر شمسي نامي ٦
بررسي رويكردهاي تربيت اخالقي 
در نظام آموزشي ايران، با تأكيد 

 بر دبستان
دكترمحمد 

  پژوهشگاه حسني

دكتر فرهاد  ٧
 كريمي

بررسي ويژگيهاي شخصيتي دانش 
 پژوهان جوان

دكتر محمدرضا 
  پژوهشگاه اسدي يونسي

دكتر فرهاد  ٨
 كريمي

درسي تدوين  هايهارزشيابي برنام
شده، اجرا شده و كسب شده 
مراكز پيش دبستاني مكتب القران 

 الكريم

دكتر زهرا 
  پژوهشگاه شعباني

دكتر فرهاد  ٩
 كريمي

بررسي راهكارهاي كيفيت بخشي 
هاي اختصاصي آموزش دوره

ضمن خدمت مديران و معاونان 
مدارس شهر تهران و حوزه ستادي 
آپ در سه سال منتهي به سال 

١٣٩٠ 

دكتر حيدر 
 ٢٧/١٢/٩١ پژوهشگاه توراني

دكتر فرهاد  ١٠
 كريمي

هاي درسي هديه ارزشيابي كتاب
 آسماني پايه دوم و ششم ابتدايي

دكتر معصومه 
  پژوهشگاه صمدي
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 مجري عنوان طرح ناظر رديف
سفارش 
دهنده 
 پژوهش

تاريخ 
 اتمام

كيومرث  دكتر ١١
 فالحي

بررسي تشكيل كالسهاي چند پايه 
 در دورة راهنمايي تحصيلي

عالءالدين 
  پژوهشگاه كياالشكي

آسيب شناسي برنامه درسي هنر در  ترمنيره رضاييدك ١٢
 دوره آموزش عمومي

دكتر عليرضا 
  پژوهشگاه قبادي

دكتر منيره  ١٣
  پژوهشگاه زهره مجد آبادي ارزشيابي از برنامه درسي هنر رضايي

دكتر ايرج خوش  ١٤
 خلق

اصول و چارچوب هاي عملي 
ابزارهاي اندازه گيري ارزشيابي 

  توصيفي
 

  پژوهشگاه الوردكتر علي د

دكتر ايرج خوش ١٥
 خلق

ها و اصول روان سنجي مفروضه
 ابزارهاي ارزشيابي توصيفي

دكتر محمدرضا 
  پژوهشگاه فلسفي نژاد

دكتر ايرج خوش ١٦
 خلق

ارزشيابي اجراي آزمايشي طرح 
غني سازي تجارب يادگيري در 
دروس رياضيات و علوم تجربي 

 پايه اول راهنمايي
 ١٥/١٠/٩٠ پژوهشگاه دكتر احد نويدي

دكتر عبداله  ١٧
 انصاري

بررسي عوامل مؤثر درتأمين 
اعتبارات آموزش و پرورش 

 عمومي
  پژوهشگاه مريم جوادي

كيومرث  دكتر ١٨
 فالحي

بررسي تطبيقي آموزش معلمان در 
 چند كشور موفق جهان

دكتر نيره شاه 
 ١٠/١٣٩١ پژوهشگاه محمدي

دكتر معصومه  ١٩
 صمدي

ه راهبردي توسعه تدوين برنام
آموزش عمومي قران كريم در 

 كشور
دكتر فرهاد 

  پژوهشگاه كريمي

 دكتر مجيد قدمي ٢٠
رفتاري  -بررسي مشكالت هيجاني

اله راغب (اختالالت تيك) حجت
 آموزان كم توان ذهنيدر دانش

  پژوهشگاه اله راغبحجت

دكتر ايرج خوش  ٢١
 خلق

سنجي (اعتبار و ويژگيهاي روان
هاي ورودي دوره آزمون روايي)

راهنمايي مدارس استعدادهاي 
درخشان با استفاده از رويكرد 

گيري راش: با تاكيد بر اندازه
 هاي هوش و خالقيتآزمون

دكتر اصغر 
  پژوهشگاه مينايي

ارزشيابي آيين نامه پيشرفت  دكتر شمسي نامي ٢٢
 تحصيلي و تربيتي دوره ابتدايي

دكتر عبدالحميد 
  هپژوهشگا رضوي

ارزشيابي كتاب درسي قران پايه  دكتر مجيد قدمي ٢٣
 دوم و ششم ابتدايي

دكتر محمد 
  پژوهشگاه حسني
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 مجري عنوان طرح ناظر رديف
سفارش 
دهنده 
 پژوهش

تاريخ 
 اتمام

 دكتر مسلم پرتو ٢٤
 مهارتهاي و آداب درسي كتاب تاليف

 و) پسران و دختران ويژه(زندگي
 اول دوره اول پايه معلم راهنماي
 متوسطه

 حدادي فاطمه
 و تاليف دفتر

 هايبرنامه
 درسي

 

٢٥ 
  زهرا دكتر

 شعباني
 بسته محتواي و مفهومي شبكه توليد

 همراه ابتدايي سوم پايه قران آموزشي
 تحولي اسناد با

 انوشه ابوالفضل
 پور

 و تاليف دفتر
برنامه  هاي

 درسي
٣٠/٤/٩٢ 

٢٦ 
دكتر ايرج خوش 

 خلق
 سوم علوم درسي يبرنامه ارزشيابي

تاليف دفتر بدريان دكتر ابتدايي   
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  پژوهشي چاپ شده  -علمي. مقاالت ٥
  ترويجي منتشر شده يا پذيرفته شده براي چاپ  -مروري، علمي - پژوهشي، علمي -مقاالت علمي

  درنشريات معتبر توسط اعضاي هيات علمي و كارشناسان پژوهشگاه

ديف
ر

 عنوان  مقاله 
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

 عنوان نشريه
درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 ناشر شماره چاپ

ررسي تطبيقي حقوق و ب  ١
فصلنامه تعليم  عليرضا محمدي مزاياي معلمان

 و تربيت
-علمي

 پژوهشي
  ٩٠٠/م/١٩٣

٢٥/٨/١٣٩٠ 
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
 و پرورش

٢  
تاثير تفكر انتقادي برفرايند 

گيري در نخبگان تصميم
 علمي، اجتماعي

دكتر زهرا 
-علمي مشاوره شعباني

 پژوهشي
  ت٠/٠/ف١٠٤
٣/٣/٩١  

٣  
ن رابطه عوامل تعيي

روانشناختي و اجتماعي بر 
نوعدوستي خيرين مدرسه

 ساز

دكتر زهرا 
شعباني، 

دالور، دكترعلي
دكتر يوسف

 كريمي

روانشناسي 
 تربيتي

-علمي
 پژوهشي

  ٤٠/ف/٦١١
٤/٤/١٣٩١ 

دانشگاه عالمه 
 طباطبايي

۴  
تبيين باورها، ارزشها و ابعاد 

شخصيت بر نوعدوستي 
 خيرين

دكتر زهرا 
-علمي زشهاار شعباني

 پژوهشي
  ٤٠/ف/٠٦٣٣

٣/٢/١٣٩١  

۵  
بررسي اثر آزمون 

عملكردي بر نگرش و 
 يادگيري درس علوم

ايرج خوش 
 خلق

تعليم و فصلنامه
 نامه(ويژهتربيت 

 توصيفيارزشيابي
-علمي

 ١٣٩١ پژوهشي
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
 و پرورش

هاي حضرت موالنا و جلوه  ۶
 ارتباط غيركالمي

دكتر كيومرث 
 الحيف

نشريه 
تخصصي 

 موالنا پژوهي

علمي 
تخصصي 
 در شرف

-علمي
 پژوهشي

شماره چهارم 
 ٩١چاپ شهريور 

موسسه پژوهشي 
 حكمت و فلسفه

٧  
تعادل و سالمت معنوي بر 

هاي امام مبناي انديشه
 محمد غزالي

دكتر كيومرث 
 فالحي

پژوهشهاي 
 تربيت اسالمي

علمي 
 تخصصي

پذيرش 
٩٠١/١٠٠٠/٩٠٠  

١٩/٢/٩٠ 

ه پژوهشگا
مطالعات آموزش 

 و پرورش
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ديف
ر

 عنوان  مقاله 
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

 عنوان نشريه
درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 ناشر شماره چاپ

كاركردهاي رهبري در   ٨
 مدارس

دكترشمسي 
 نامي

تعليم و فصلنامه
 تربيت

-علمي
 پژوهشي

چاپ گواهي
  ٩٠٠/ت/٧

١٩/١٠/٩٠  
/  ١٠٩(در شماره 

چاپ  ١٣٩١بهار 
 شد)

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

 و پرورش

٩  
بررسي نقش تربيتي خانواده 

در نظام تربيت رسمي و 
لم و عمومي از ديدگاه ع

 دين

دكترمعصومه 
دكتر  -صمدي

 منيره رضايي

فصلنامه تعليم 
و تربيت 
 اسالمي

 -علمي
دانشگاه امام  ١٣٩١ پژوهشي

 حسين(ع)

١٠ 
هاي بررسي ويژگي

روانسنجي پرسشنامه سبك 
  سولومون-يادگيري فلدر
 

دكترمعصومه 
 صمدي

رويكردهاي 
 نوين آموزش

 -علمي
 پژوهشي

، ١٣شماره 
  ١٣٩٠سال

١١ 
يري انگيزشي گرابطه جهت

و راهبردهاي يادگيري در 
 تبيين موفقيت تحصيلي

دكتر معصومه 
 صمدي

فصلنامه 
راهبردهاي 

 آموزش
 -علمي

 پژوهشي
، ٢٠شماره 

  ١٣٩١سال

١٢ 
A case study of the 

predicting power of, 
cognitve,metacognitiv

e& motivational 
strategies in girl 

students achienement 

مه دكترمعصو
دكتر  –صمدي 

 مهدي دوايي

Proceeda-
socals 

behavioural 
science 

ISI ٢٠١١  

١٣ 
تحليل عاملي آزمون 

نظارت فراشناختي حل 
 هاي كالمي رياضيمساله

دكترفرهاد 
كريمي و  

 ديگران
علوم 

 روانشناختي
 -علمي 

 پژوهشي
 -٤٤شماره 

 خصوصي ٩١زمستان 

١۴ 
هاي والدگري نقش سبك

وانان در تحول اخالقي نوج
 دختر شهرتهران

 منيره رضايي
فصلنامه 

خانواده و 
 پژوهش

 -علمي 
 پژوهشي

گواهي پذيرش به 
 ١/٩١١/٩٠٣شماره 

 ٢٨/٦/٩١مورخ 

پژوهشگاه 
مطالعات آموزش 

 و پرورش

١۵ 

Problem solving, 
self- efficacy, and 
mental health in 

adolescents: 
Assessing the 

mediating role of 
assertiveness. 

دكتر مسلم 
 پرتو

Procedia- 
Social and 
Behavioral 
Sciences 

ISI ،٢٠١١سال 
  ٣٠شماره؛ 
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ديف
ر

 عنوان  مقاله 
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

 عنوان نشريه
درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 ناشر شماره چاپ

١۶ 

Mindfulness, 
psychological well-

being and 
psychological 

distress in 
adolescents: 

Assessing the 
mediating variables 
and mechanisms of 
autonomy and self-

regulation 

لم دكتر مس
پرتو.، دكتر 
محمد علي 

 بشارت

Procedia- 
Social and 
Behavioral 
Sciences 

ISI ،٢٠١١سال 
  ٣٠شماره؛ 

١٧ 

The direct and 
indirect effects of 
self- efficacy and 

problem solving on 
mental health in 

adolescents: 
Assessing the role 

of coping strategies 
as mediating 
mechanism 

دكتر مسلم 
پرتو.، دكتر 
محمد علي 

 بشارت

Procedia- 
Social and 
Behavioral 
Sciences 

ISI ،٢٠١١سال 
  ٣٠شماره؛ 

١٨ 

بررسي مسايل و 
اي مشكالت حرفه

معلمان تازه كار: پيامدها 
 و راه حلها

دكتر منيره 
 رضايي

رهيافتي نو در 
مديريت 
 آموزشي

 -علمي 
 پژوهشي

گواهي پذيرش 
 ٣٢/٨به شماره 

 ٥/٢/٩١مورخ 
 

١٩ 

اي بررسي مسائل حرفه
ادراك شده از سوي 

معلمان با سوابق خدمتي 
متفاوت در نظام 
 آموزشي ايران

دكتر منيره 
 رضايي

نوآوريهاي 
 آموزشي

 -علمي 
 پژوهشي

گواهي پذيرش 
به شماره 

مورخ  ٠٢٤/٩٠
١٥/١٢/٩٠ 

سازمان پژوهش 
  ريزيو برنامه

 آموزشي

٢٠ 

آسيب شناسي فرايند 
ه و كاربست يافتهاشاع

هاي تحقيقات  آموزشي 
و ارائه پيشنهادهايي به 

 منظور بهبود آن

دكتر فرهاد 
 -علمي ماهنامه فارابي كريمي

 تخصصي
 -٢٥شماره 

بهمن و 
 ١٣٩٠اسفند

دبيرخانه 
جشنواره علوم 
انساني فارابي 
(پژوهشكده 

علوم، انساني و 
 -اجتماعي

 وزارت علوم)

٢١ 
بررسي تجربي تاثير سه 

حث گروهي روش ب
درباره معماهاي اخالقي، 

دكتر فرهاد 
كريمي و 

 ديگران

فصلنامه 
پژوهشهاي 
نوين روان 

 -علمي 
 پژوهشي

داراي گواهي 
چاپ شماره 

٧١/٩١-
 دانشگاه تبريز
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ديف
ر

 عنوان  مقاله 
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

 عنوان نشريه
درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 ناشر شماره چاپ

گفتگو در گروههاي 
كوچك به روش 

مشاركتي و سخنراني بر 
رشد قضاوت اخالقي 

 آموزاندانش

 ٢١/١١/٩١ شناختي

٢٢ 

برآورد كشش قيمتي 
قاضاي آموزش با ت

استفاده از سيستم 
 آلايدهتقاضاي تقريباً

فصلنامه تعليم  عبداله انصاري
 و تر بيت

 -علمي
 پژوهشي

داراي گواهي 
  چاپ به شماره

  ٩٠٠/الف/٢٢٦
١٠/٥/١٣٩٠ 

پژوهشگاه 
مطالعات 

آموزش و 
 پرورش

٢٣ 

اندازه گيري پيامدهاي 
رفاهي افزايش قيمت 
آموزش بر خانوارهاي 

 شهري ايران
فصلنامه تعليم  داله انصاريعب

 و تر بيت
 -علمي

 پژوهشي

داراي گواهي 
چاپ به شماره 

 -/ الف ٢٧١
١٤/٩/١٣٩٠ 

پژوهشگاه 
مطالعات 

آموزش و 
 پرورش

٢۴ 
آموزش و پرورش، بهره
برداري از منابع نفتي و 

 توسعه پايدار
 عبداله انصاري

فصلنامه تعليم 
  و

 تر بيت
 -علمي

 پژوهشي

داراي گواهي 
  هچاپ به شمار

 –/ الف ٢٧٥
٤/٧/١٣٩٠ 

پژوهشگاه 
مطالعات 

آموزش و 
 پرورش

هاي طراحي محيط ٢۵
 دار خانوادهدوست

محمد 
مشايخي، 

دكتر مجيد 
قدمي، دكتر 
مهدوي نژاد، 
دكتر محمد 
 رضا بمانيان

خانواده و 
 پژوهش

 -علمي
 پژوهشي

پاييز و -١١
 ١٣٨٩زمستان 

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

 پرورش

 نقش هنر در تربيت ٢۶
 معنوي

دكتر مهدوي 
دكتر  -نژاد

 -مجيد قدمي
 كوثر افضلي

تعليم و 
 تربيت

 -علمي
 پژوهشي

زمستان -١٠٨
١٣٩٠ 

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

 پرورش
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ديف
ر

 عنوان  مقاله 
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

 عنوان نشريه
درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 ناشر شماره چاپ

٢٧ 

نگرش عاطفي مادران 
كودكان ناشنوا و كم 
توان ذهني نسبت به 

 فرزندان معلولشان

دكتر مجيد 
دكتر  -قدمي

علي اصغر 
كاكو 

 جويباري

ايراني 
كودكان 
 استثنايي

 -علمي
 ١٣٩٠پاييز -٤١ پژوهشي

پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

 پرورش

٢٨ 
ميان رشته پژوهشي، 

پاراديم و دستاوردهاي 
 تربيتي

مه دكتر معصو
 صمدي

مطالعات ميان 
 ايرشته

 -علمي
 پژوهشي

سال  -١شماره
  ١٣٩١  

٢٩ 

ارزشيابي از اجراي 
آزمايشي طرح آموزش 
مبتني بر رويكرد تربيتي 

  م راهنماييدر پايه دو
 

مه دكتر معصو
 صمدي

هاي پژوهش
 برنامه درسي

 -علمي
 پژوهشي

 -دوره دوم
  ١٣٩١-١شماره 

٣٠ 

مطالعه عوامل مؤثر در 
مخارج خصوصي 

خانوارهاي شهري ايران 
 براي آموزش

 عبدالهدكتر
 انصاري

فصلنامه تعليم 
 و تر بيت

 -علمي
 پژوهشي

شماره  -٢٧سال 
 ٩١تابستان -٢

پژوهشگاه 
مطالعات 

زش و آمو
 پرورش

٣١ 
تحليل و ارزيابي وضع 
موجود تربيت هنري در 

 نظام آموزشي ايران
دكتر منيره 

 رضايي

مطالعات و 
فرهنگ و 
 ارتباطات

 -علمي
 پژوهشي

زير چاپ(شماره 
٢٨٢٩٠/٢/٩١٢ - 
 )٧/٣/٩٢مورخ 

پژوهشگاه فرهنگ 
و ارتباطات 

(وزارت فرهنگ 
 و ارشاد اسالمي)

٣٢ 

 زيبايي زبان تبيين
 و مجيد قران شناسانه

برنامه در آن داللتهاي
 تربيت و تعليم ريزي

 مجيد دكتر
 قدمي

 تعليم فصلنامه
 تربيت و

 - علمي
 پژوهشي

٢ 
١٣٩١ تابستان   

٣٣ 
 زيبايي مهارتهاي ارتقاء

 دانشجويان شناختي
 معماري

 مجيد دكتر
 قدمي

 نقش فصلنامه
 جهان

 - علمي
 پژوهشي

١ 
  زمستان و پاييز

١٣٩٠ 
 

٣۴ 

 هايبرنامه نقش
 خشونت و يونتلويز
 خشونت رفتار بر والدين

 آموزدانش آميز

 مجيد دكتر
 قدمي

 فصلنامه
 و خانواده

 پژوهش
 - علمي

 پژوهشي
) ١٥ پياپي( ٧

  ١٣٩١ بهار
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ديف
ر

 عنوان  مقاله 
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

 عنوان نشريه
درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
 ناشر شماره چاپ

 تربيتي هايسبك تاثير ٣۵
 ملي هويت بر والدين

 عبد آتيه
 - علمي رفتاري علوم مواليي

 پژوهشي
  زيرچاپ

١٠٥٦ 
 ٨/٥/٩٠مورخ

دانشگاه آزاد 
د اسالمي واح

 ابهر

٣۶ 

 نظري مباني بررسي
 در جداسازي رويكرد

 پرورش و آموزش
 ايران استثنايي

 مجيد دكتر
 قدمي

  فصلنامه
 روانشناسي

 استثنايي افراد
 - علمي

 پژوهشي
٨  
  ١٣٩١ زمستان

 نظام در هنري تربيت ٣٧
 ايران آموزشي

 منيره دكتر
 رضايي

 مطالعات
 و فرهنگ

 ارتباطات
 -علمي

 پژوهشي
 شماره -زيرچاپ

- ٢٨٢٩/٢/٩١٢ مهنا
٧/٣/٩٢ 

 

٣٨ 
موضوعي، كالسهاي
 هامحدوديت دستاوردها

 راهكارها و
 شمسي دكتر

 نامي
 نوآوريهاي
 آموزشي

 -علمي
 پژوهشي

  زيرچاپ
 شماره نامه

٠٧٩٦/٩٢-
٣/٩/٩٢ 

 

 مدرسه سياستهاي ٣٩
 ايران در محوري

 شمسي دكتر
 نامي

 فصلنامه
 پژوهشنامه

 و تعليم
 تربيت

 -علمي
 تخصصي

  زيرچاپ
  

۴٠ 

 دانش نقش رسيبر
 خودكارامدي و ايحرفه

 هايشيوه بر معلمان
 منفي و مثبت ارتباطي

 آموزاندانش با آن

 معصومه دكتر
 صمدي

 مطالعات مجله
 روانشناسي

 دانشگاه تربيتي
 و سيستان

 بلوچستان

 -علمي
 پژوهشي

 در چاپ پذيرش(
  )١٧ شماره

۴١ 
Religious 

Command and the 
study of high school 
girls students view 

points on – it 
Tehran 

 صفايي، طيبه
 معصومه

 ليدا و صمدي
 پورعلي

Journal of 
social 

issues and 
Humanitie

s 
 volume(1)Ls

sues6(2013)  
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  . مقاالت چاپ شده در ساير نشريات٦
  

ديف
ر

 

 عنوان  مقاله
مولف 

  (مولفين)
 مقاله

عنوان 
 نشريه

درجه 
علمي 
 نشريه

سال چاپ  و 
شماره چاپ 

(شماره و تاريخ 
 گواهي چاپ)

 مالحظات ناشر

١ 

ارزشيابي اجراي 
آزمايشي 
كالسهاي 

موضوعي در دوره 
راهنمايي 

تحصيلي، در سال 
 ٨٩-٩٠تحصيلي 

دكتر 
شمسي 

 نامي

پژوهشنامه
آموزشي 

نامه (ويژه
 پژوه)هفته

 ١٣٩٠آذر  -
پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

 پرورش
 

٢ 
آموز دانش

تاورد فرهيخته، دس
 معلم فرهيخته

دكتر 
شمسي 

 نامي
مجله 

دانشگاه  ١٣٩٠آذر  - فرهنگيان
  فرهنگيان

٣ 

گزارش اجمالي 
نتايج فرا ارزشيابي 
ارزشيابي توصيفي 
در مدارس ابتدايي 

 كشور

دكتر ايرج 
خوش 

 خلق
پژوهشنامه 
  پژوهشگاه ١٣٩٠آذر   آموزشي
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  هاي علمي معتبرهاي كنفرانسچكيده . مقاالت علمي چاپ شده درمجموعه مقاالت يا مجموعه٧
  (داخلي و خارج از كشور)

 برگزاركنندهنهاد  نام كنفرانس (مولفين)مولف  عنوان مقاله رديف
 برگزاريتاريخ 

١ 
پيش نيازها و پيش فرض
هاي مشاركت فرهنگيان 

در امور آموزش و 
 پرورش

دكتر منيره 
 رضايي

كنفرانس ملي 
مديريت آموزشي 

 در نظر و عمل
من مديريت انج

 ١٠/١١/٩٠ آموزشي

استعاره ابزاري در خدمت  ٢
 تفكر خالق و خالقيت

دكتر منيره 
 رضايي

سومين كنگره 
سراسري هنر 

 درماني در ايران
پژوهشكده خانواده 

دانشگاه شهيد 
 بهشتي

سوم تا پنجم 
 ١٣٩٠اسفند 

٣ 
تحليل مفاهيم، روشي 

براي كندوكاو فلسفي در 
 حوزه تعليم و تربيت

سي شم دكتر
 نامي

روش شناسي و 
روشهاي پژوهش 

 در فلسفه
انجمن فلسفه تعليم 

 ١٣٩١تير  و تربيت ايران

٤ 
مقايسه تطبيقي معنويت 
مدرنيسم پست مدرنيسم 

 و اسالم
دكتر زهرا 

 شعباني
همايش ملي دين، 
دانشگاه و علوم 

 انساني
 ١٣٩٠اسفند  ١٧ دانشگاه مازندران

دكتر زهرا  تاثير ارزشها بر اخالق ٥
موسسه پژوهش  همايش ملي ارزشها عبانيش

 امام خميني
آذرماه چكيده 

١٣٩١ 
٦ Diversifying  teacher compensation 

عليرضا 
 محمدي

Education economics from the islamic perspeetive 
١٥/١١/٢٠١١ آيسسكو  

٧ 
خالقيت و نوآوري پيش 
نياز موفقيت مديران در 

 نظام آموزشگاهي
دكترمعصومه 

 يصمد
اولين همايش 

مديريت آموزشي 
 در نظر و عمل

انجمن مديريت 
 ١٣٩٠ آموزشي

٨ 
جهاني شدن و تاثير آن 
بركاركرد خانواده در 
 تربيت ديني فرزندان

دكترمعصومه 
 صمدي

اولين كنگره بين
المللي خانواده 
 وجهاني شدن

دانشگاه شهيد 
 ١٣٩١ بهشتي

٩ 
-فرايند ياددهيحاكم در رويكردهاي آموزشي واكاوي خالقيت در   يادگيري

دكترمعصومه 
 صمدي

چهارمين همايش 
 ملي آموزش

دانشگاه شهيد 
١٣٩١ارديبهشت رجايي  

 در تعليم و تربيتهرمنوتيك و الزامات آن چيستي پژوهش  ١٠
دكتر 

معصومه 
 صمدي

روش شناسي و 
روشهاي پژوهش 

 در علوم انساني
١٣٩١تيرماه دانشگاه اصفهان  

 دست آوردهاي تربيتياي: پارادايم، خاستگاه و هاي ميان رشتهپژوهش ١١
دكترمعصومه 

 صمدي
روش شناسي و 

روشهاي پژوهش 
 در علوم انساني

١٣٩١تيرماه دانشگاه اصفهان  

 ناشي از جهاني شدنهاي اخالقي با چالشجايگاه آموزش در مقابله  ١٢
دكترمعصومه 

 صمدي
المللي كنفرانس بين

آموزش و جهاني 
 شدن

نهاد رياست 
١٣٩١مهرماه وريجمه  

١٣ 
 آموزشيمولفه جهاني بهسازي مديريت مبتني بر مدرسه، 

 كريميدكتر فرهاد 
 شدنآموزش و جهاني المللي كنفرانس بين

نهاد رياست 
 جمهوري

مهرماه  ١٢و  ١١
١٣٩١ 

١٤ 
 هرمنوتيكاعتباربخشي پژوهش گيري و چگونگي شكل

تيرماه  ١٤و ١٣ دانشگاه اصفهان ايران تعليم و تربيتهمايش انجمن فلسفه  رضاييدكتر منيره 
١٣٩١ 

 ١٥/٦/٩٠ آيسسكوالمللي كنفرانس بينعبداله  دكتربررسي تقاضاي  ١٥
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 برگزاركنندهنهاد  نام كنفرانس (مولفين)مولف  عنوان مقاله رديف
 آموزشدر درآمد واقعي  و قيمت آموزش در شرايط تغيير شهري ايران براي خصوصي خانوارهاي  برگزاريتاريخ 

 پرورش از منظر اسالماقتصاد آموزش و  انصاري

١٦ 
اختصاص منابع به 

اقتصاد  آموزش در
متقاضي دستيابي به توسعه 

 پايدار
عبداله  دكتر

 انصاري
المللي كنفرانس بين

اقتصاد آموزش و 
 ١٥/٦/٩٠ آيسسكو پرورش از منظر اسالم

١٧ 
هاي اعتقادي، ويژگي

اجتماعي و اخالقي انسان 
تربيت يافته: جستاري در 
 انسان شناسي امام سجاد

دكتر 
معصومه 
 صمدي

تعليم و تربيت اسالمي 
 مباني، منابع و اصول

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 ١٠/١٢/٩١ فرهنگي

١٨ 
تبيين رابطه عقالنيت و 
كرامت انساني در نظام 
 انسان شناسانه اسالمي

دكتر معصومه 
 صمدي

تعليم و تربيت 
اسالمي مباني، 
 منابع و اصول

پژوهشگاه علوم 
انساني و مطالعات 

 فرهنگي
١٠/١٢/٩١ 

١٩ 
بررسي مباني معرفت 
 -شناسي هويت اسالمي

 ايراني
دكتر معصومه 

 صمدي
همايش ملي الگوي هويت 

ايراني در چشم-اسالمي
 ش -ه١٤١٥انداز 

موسسه مطالعات 
 ٣٠/١/٩٢ ملي

٢٠ 
تدريس اثربخش و نسبت 

آن با تحول بنيادين در 
 آموزش و پرورش

دكتر معصومه 
 صمدي

مباني فلسفي تحول 
در آموزش و 

 پرورش
 ٢/٣/٩٢ انشگاه مشهدد

٢١ 
تببين جايگاه رويكرد 

اتحادي (وحدت نظر و 
عمل) درايجاد تحول در 

يادگيري  -فرايند ياددهي
 درنظام تعليم و تربيت

دكتر 
معصومه 
 صمدي

مباني فلسفي تحول 
در آموزش و 

 پرورش
 ٢/٣/٩٢ دانشگاه مشهد

٢٢ 
پيش بيني خودكارامدي 

معلمان براساس 
ا هاي ارتباطي آن بسبك

 آموزاندانش

دكتر 
معصومه 
 صمدي

پنجمين همايش بين
 المللي علوم شناختي

موسسه علوم 
 ١٢/٩١/ شناختي

٢٣ 
هاي فراروي چالش

تربيت زمينه ساز در عصر 
 اطالعات

ه دكتر معصوم
 صمدي

نهمين همايش بين
المللي دكترين 

 مهدويت
پژوهشكده آينده 

 ١٤/٣/٩٢ روشن قم

٢٤ 
بررسي نقش باورها در 

ر با تاكيد بر باور به رفتا
مهدويت: نقش باورها در 

 سازتربيت زمينه
د دكتر فرها
 كريمي

نهمين همايش بين
المللي دكترين 

 مهدويت
پژوهشكده آينده 

 ١٤/٣/٩٢ روشن قم

٢٥ 
جهاني شدن  و تاثيرآن 
بركاركرد خانواده در 
 تربيت ديني فرزندان

ه دكتر معصوم
 صمدي

المللي كنگره بين
 ني شدنخانواده و جها

دانشگاه  -تهران
 ١٣٩١ شهيد بهشتي

٢٦ 
The study of the role of Education in logical confrontation with challerges of globalization in moral Education 

ه دكتر معصوم
 صمدي

همايش آموزش و 
 جهاني شدن

نهاد  -تهران
 ١٣٩١ رياست جمهوري

 ١٣٩١دانشگاه شهيد چهارمين همايش دكتر واكاوي خالقيت  ٢٧
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 برگزاركنندهنهاد  نام كنفرانس (مولفين)مولف  عنوان مقاله رديف
موزشي دررويكردهاي آ برگزاريتاريخ 

 -حاكم در فرايند ياددهي
 يادگيري

معصومه 
 صمدي

 رجايي ملي آموزش

٢٨ 
چيستي هرمنوتيك و 

الزامات آن در تعليم و 
 تربيت

دكتر 
معصومه 
 صمدي

چهارمين همايش 
انجمن فلسفه تعليم 

 و تربيت
 ١٣٩١خرداد  دانشگاه اصفهان
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  تاليف/ ترجمه -توسط اعضاء هيات علمي و كارشناسان پژوهشكده  - (يا در دست چاپ). كتابهاي چاپ شده  ٨

 مولف عنوان كتاب رديف
(درصورتي كه مترجم 

 باشد)كتاب ترجمه 
 ناشر

كتابهاي (براي سال نشر 
 شده)چاپ 

 براي چاپ)پذيرفته شده (براي كتابهاي گواهي نشر شماره و تاريخ 

١  
آموزش و پرورش 

نك ايران (نگاه با
 جهاني)

 عليرضا محمدي -
پژوهشگاه 
مطالعات و 

 پژوهشسازمان
در حال  

 چاپ

رفتارشناسي   ٢
 ايرانيان

دكتر 
كيومرث 

 فالحي
انتشارات  -

 مهكامه

چاپ دوم 
تابستان 

چاپ  -٩١
 -سوم

 ٩٢تابستان 
 

٣  
اصول ساخت 

آزمون عملكرد 
ي براي دوره
 ابتدايي

ايرج خوش 
  ١٣٩١ زنده انديشان  خلق

دكتر منيره   زنانمطالعات   ۴
 رضايي

نهاد نمايندگي 
مقالم معظم 
رهبري در 
دانشگاهها 
(معاونت 
 پژوهشي)

١٣٩٠  

اثربخشي و   ۵
دكتر منيره   بهسازي مدرسه

 رضايي
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
 و پرورش

١٣٩٠  

۶  
دانشنامه جامعه 

شناسي آموزش و 
 پرورش

اله متين دكتر نعمت 
 و ديگران

پژوهشگاه 
ش مطالعات آموز
 و پرورش

 
داراي گواهي 
چاپ به شماره 

٢٠/١/٩٠٠ -
١٤/٢/٩٢ 

٧  
تأمين مالي 

آموزش و پرورش 
 در ايران

عبداله 
  انصاري

نورعلم و 
پژوهشگاه 

مطالعات آموزش 
 و پرورش

  

٨  
استراتژي و 
عمليات در 
 مديريت تور

دكتر 
كيومرث 

 فالحي
دفتر پژوهشهاي  

 فرهنگي
چاپ اول : 

١٣٩٠ – 
چاپ دوم: 

١٣٩٢ 
 

 زمان ماندهيسا  ٩
 آموزش

 مجيد دكتر
 و قدمي

  ديگران
 كانون

 پرورش
 فكري
 و كودكان

 نوجوانان

  ٩٢ بهار
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 مولف عنوان كتاب رديف
(درصورتي كه مترجم 

 باشد)كتاب ترجمه 
 ناشر

كتابهاي (براي سال نشر 
 شده)چاپ 

 براي چاپ)پذيرفته شده (براي كتابهاي گواهي نشر شماره و تاريخ 

١٠ 
 زيبايي زبان

 قرآن شناسانه
 مجيد

 مجيد دكتر
 و قدمي

 انتشارات  ديگران
  ٩٢ بهار مدرسه

١١ 
 نخستين تربيت،

 موضوع در رساله
 پرورش و آموزش

 ايران جديد
 اسفنديار
 پزيرچا  پژوهشگاه  معتمدي

١٢ 
 آزمون بانك
 پايه براي عملكرد

 ابتدايي سوم تا اول
 ايرج دكتر

   شورا  خلق خوش

١٣ 
از كتاب   ٦بخش

المللي راهنماي بين
اثربخشي و 

 بهسازي مدرسه
 منيره دكتر 

 رضايي
 پژوهشگاه
 مطالعات
 و آموزش

 پرورش
 زيرچاپ -

١۴ 
برنامه درسي و 
آموزش مفهوم 

محور: رويكردي 
 به پرورش تفكر

 
 نوري علي دكتر

 علي دكتر و
 عبدي

 زيرچاپ  پژوهشگاه

١۵ 
تقاضاي خصوصي 
آموزش و پرورش 

 در ايران
 عبداله دكتر

  انصاري

 و نورعلم
 پژوهشگاه
 مطالعات
 و آموزش

 پرورش
 

 داراي
 چاپ گواهي

 شماره به
-الف/٤٩٥
١٦/١٠/٩٠ 

رفتار شناسي ديگر  ١۶
 مردمان

 دكتر
 كيومرث
 فالحي

  ١٣٩٢ ماهور سرزمين 

١٧ 
از كتاب دو بخش 

راهنماي بين 
المللي اثربخشي و 

 بهسازي مدرسه
دكتر شمسي  

 نامي
پژوهشگاه 
مطالعات 
آموزش و 

 پرورش
-  

١٨ 
روش تحقيق 
پيشرفته در 
 روانشناسي

مسلم پرتو 
انتشارات آواي   و ديگران

  ١٣٩١ نور
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  . طرح هاي پژوهشي ارجاع شده از سوي پژوهشگاه و بررسي شده ٩
  شوراي گروههاي پژوهشي در شوراي پژوهشكده و

 بررسينتيجه 
 بررسيتاريخ 

 شدههاي انجام تعداد داوري
 رديف عنوان طرح پژوهشي مرجع بررسي

 
شهريور و مهر 

٩١و آذر   
 

دهشوراي پژوهشك ٦  
بررسي علل عدم استقبال بي

هاي سوادان از برنامه
 سوادآموزي

١  

 
شهريور و مهر 

٩١و آذر   
 

دهشوراي پژوهشك ٦  
يقي نظام آموزش مطالعه تطب

بزرگساالن در جهان و ارائه 
مدل كارآمد و مؤثر براي نظام 
 آموزش بزرگساالن دركشور

٢  

٩١شهريور    
دهشوراي پژوهشك ٤   

بررسي علل پايين بودن نرخ 
سوادان ثبت نام ماندگاري بي

 شده
٣  

٩١مهر    
 ٣ 

گروه پژوهشي 
 اقتصاد و نيروي

 انساني
بررسي تحليلي طرحها و اسناد 

رت آموزش و پرورش در وزا
 سال گذشته ٣٠

۴  

٩١مهر    ٣ 
گروه پژوهشي 
 اقتصاد و نيروي

 انساني

بررسي نقاط قوت و ضعف 
قانون رسيدگي به تخلفات 

اداري در وزارت آموزش و 
پرورش از ديدگاه اعضاي 

ها، فرهنگيان و هيات
 صاحبنظران

۵  

٩١مهر    ٣ 
گروه پژوهشي 

ت بهداشت و تربي
 بدني

حقوقي مربيان بررسي مسئوليت 
تربيت بدني در صورت بروز 

 حوادث
۶  

٩١آبان    ٣ 
گروه پژوهشي 

و  تعليم و تربيت
 تربيت بدني

بررسي ميزان شناخت، نگرش 
آموزان پايه و الگوپذيري دانش

آخر متوسطه از پيامبر (ص) و 
 معصومين (ع)

٧  

٩١آبان    اقتصاد و نيروي ٤ 
 انساني

فايده كاربرد  -تحليل هزينه
طالعات و ارتباطات فناوري ا

)ICT در وزارت آموزش و (
 پرورش

٨  

٩١آبان    تعليم و تربيت ٤ 
 اسالمي

بررسي چگونگي ارائه انديشه
هاي هاي امام خميني در برنامه

آموزش و پرورش از ديدگاه 
مربيان متخصصان و دانش

 آموزان
٩  

٩١آذر    ٥ 
 

 تعليم و تربيت
 اسالمي

عوامل و عناصر دروني مؤثر بر عمل 
ه هنجارهاي اسالمي در دوره ب

 متوسطه
١٠ 

٩١آذر   هاي اسالمي ميزان تحقق ارزش تعليم و تربيت ٤  ١١ 
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 بررسينتيجه 
 بررسيتاريخ 

 شدههاي انجام تعداد داوري
 رديف عنوان طرح پژوهشي مرجع بررسي

آموزان براساس برنامهدر دانش اسالمي
 هاي درس علوم انساني متوسطه

٩١آذر   ت بهداشت و تربي ٣ 
 بدني

بررسي ميزان آمادگي جسماني 
آموزان دوره راهنمايي دانش

ر تحصيلي مدارس شهرتهران د
 ٩٠-٩١سال تحصيلي 

١٢ 

٩١دي    كميته خاص ٣ 

بررسي و تدوين معيارهاي 
ارزشيابي اثر هنري دانش

هاي ابتدايي و آموزان در دوره
متوسطه با تاكيد بر هنر نقاشي 

 هنرهاي تجسميدر حوزه
١٣ 

الي  ٩١مهر  
٩١دي   ١٠ 

 تعليم و تربيت
 اسالمي

دهشوراي پژوهشك  

ارزشيابي برنامه درسي تدوين 
اجرا شده و كسب شده شده،

مكتب القران الكريم در دوره 
 پيش دبستاني

١۴ 

الي  ٩١اسفند  
 كميته ارزيابي ٤ ٩٢خرداد 

 پژوهشگاه
بررسي وضعيت معلم پژوهنده 
و ارائه الگويي براي توسعه و 

 تعميق آن
١۵ 

الي  ٩١اسفند  
كميته ارزيابي  ٦ ٩٢خرداد 

 پژوهشگاه
بررسي زمينه هاي نگهداشت 

 ١۶ ر داخل كشورمدال آوران د

رياست محترم  ٢ ٩٢تير  
 پژوهشگاه

مطالعه تطبيقي نشريه كمك 
آموز و آموزشي رشد دانش

مقايسه آن با نشريات كمك 
 آموزشي كشورهاي ديگر

١٧ 

رياست محترم  ٥ ٩٢بهار  
 پژوهشگاه

تدوين نرم ارزيابي آمادگي 
آموزان جسماني ملي دانش

دختر و پسر دوره ابتدايي و 
 متوسطه اول

١٨ 

رياست محترم  ٦ ٩٢بهار  
 پژوهشگاه

گذاري مطالعه رفتار سرمايه
طبقات مختلف خانوارها در 

 انواع آموزش
١٩ 

مديرگروه  ١ ٩٢مرداد  
 پژوهشي اقتصاد

دانش انرژي دانش بررسي
 ٢٠ متوسطه دوره آموزان

بهداشت و تربيت  ٣ ٩١پاييز  
 بدني

بررسي ميزان آمادگي جسماني 
م و ي چهارآموزان پايهدانش

 پنجم ابتدايي كشور
٢١ 

بهداشت و تربيت  ٣ ٩١پاييز  
 بدني

ميزان آشنايي دبيران و معلمان 
هاي تربيت بدني با مسئوليت

حقوقي و مدني در ساعت 
درس تربيت بدني در صورت 

 بروز حادثه
٢٢ 
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  هاي پژوهشي تهيه شده توسط اعضاي هيات علمي، كارشناسان پژوهشكده و پژوهشگران ديگر . طرح١٠
  و ارسال شده به مرجع ذيربط جهت بررسي و تصويب

تهيه  عنوان طرح پژوهشي رديف
 كننده

گروه 
 پژوهشي

مرجع تصويب 
 ارجاع به در پژوهشكده

١ 
بررسي نظام جبران خدمات معلمان 

هاي در مدارس دولتي ايران و شيوه
 بهبود آن

عليرضا 
 محمدي

اقتصاد و نيروي 
 انساني

ه رياست  پژوهشگا گروه پژوهشي
جهت تصويب و 

 اجرا

٢ 
آموزان بررسي ميزان شناخت دانش

از منابع اقتصادي كشور و شيوه 
 استفاده صحيح از آن

دكتر 
عبداهللا 
 انصاري

اقتصاد و نيروي 
 انساني

اه رياست  پژوهشگ گروه پژوهشي
جهت تصويب و 

 اجرا

٣ 
مطالعه رفتار سرمايه گذاري طبقات 
مختلف خانوارها در انواع آموزش 

غيردولتي، عادي، فني و  –تي (دول
 اي...)حرفه

دكتر 
عبداهللا 
 انصاري

اقتصاد و نيروي 
 انساني

شوراي 
 پژوهشكده

اه رياست  پژوهشگ
جهت تصويب و 

 اجرا

٤ 
بررسي ميزان عمل به هنجارهاي 

آموزان دوره اسالمي در دانش
 متوسطه

سيد 
صادق 
 نبوي

تعليم و تربيت 
 اسالمي

 رياست  پژوهشگاه گروه پژوهشي
جهت تصويب و 

 اجرا

٥ 
بررسي ميزان سواد انرژي دانش

 آموزان دوره متوسطه كشور
دكتر 
عبداهللا 
 انصاري

اقتصاد و نيروي 
 انساني

شوراي 
 پژوهشكده

 

٦ 
مقايسه اثربخشي و كارايي مدارس 

 دولتي و غيردولتي در ايران
دكتر 
عبداهللا 
 انصاري

اقتصاد و نيروي 
 انساني

شوراي 
 پژوهشگاه

هشگاه رياست پژو
 جهت اجرا

٧ 
بررسي ميزان سالمت جسمي و 

ي رواني دانش آموختگان دوره
 متوسطه

ومسلم پرت بهداشت و  
 تربيت بدني
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  (پروپوزال) وگزارش نهايي طرحهاي پژوهشي پايان يافته - . ارزيابي طرحهاي پژوهشي١١
  توسط اعضاي هيات علمي وكارشناسان پژوهشكده 

ردي
 ف

نام و نام 
خانوادگي 

و هيات عض
علمي يا 
 كارشناس

تعداد طرحهاي 
پژوهشي 

(پروپوزال) 
 بررسي شده

 ارجاع دهنده
تعداد پژوهشهاي 

پايان يافته ارزيابي 
 شده

 ارجاع دهنده

دكتر ايرج خوش  ١
رئيس پژوهشكده  )٩٢(خرداد٢ خلق

 تعليم و تربيت
  ٢٠)،٩٠(دي٢
 )٩٢(خرداد١)،٩١(آذر

رئيس پژوهشكده 
 تعليم و تربيت

دكتر  ٢
 )٩١الي  ٩٠(مهر ٥٦ ادكريميفره

رياست  پژوهشگاه، 
رئيس گروه 

پژوهشي مشاوره و 
 راهنمايي

 رياست پژوهشگاه )٩١الي  ٩٠(مهر ٢

دكتر كيومرث  ٣
رئيس پژوهشكده  )٢٤/١٢/٩٠(٢٠ فالحي

رئيس پژوهشكده  )٢٤/١٢/٩٠(٣ تعليم و تربيت
 تعليم وتربيت

دكتر عبداله  ٤
 انصاري

تا بهمن  ٩٠(اسفند ٥
معاونت پژوهشي  ٩٠آذر  -٣  )٩١

 پژوهشگاه
دكتر معصومه  ٥

 صمدي
تا بهمن  ٩٠(اسفند  ١٥

٩١( 
رئيس پژوهشكده 

رئيس پژوهشكده  )٩١(آذر  ٢ تعليم و تربيت
 تعليم و تربيت

دكتر زهرا  ٦
رئيس پژوهشكده  )٩١(تير١٣ شعباني

رئيس پژوهشكده  )٩٠(آذر ٥ تعليم و تربيت
 تعليم و تربيت

دكتر منيره  ٧
رئيس پژوهشكده  )٩١(آذر٢  )٩١(تير٦ رضايي

 تعليم و تربيت

دكتر شمسي  ٨
 نامي

(پژوهشكده برنامه  ٦
بهمن واسفند  -درسي

(شوراي  ١٥)،  ٩٠
  )٩٠بهمن  -پژوهشي

 -(گروه مديريت ٢٦
 )٩٠بهمن 

رئيس پژوهشكده 
 برنامه درسي و

  )٩٠پايان نامه (دي ١٩ 
 )٩١پژوهش(آبان ٢

رئيس پژوهشكده 
 ربيتتعليم و ت

رئيس پژوهشكده 
رئيس پژوهشكده  تعليم و تربيت

 برنامه درسي

 )٩١الي  ٩٠(تير ١٣ دكتر مسلم پرتو ٩
  رئيس

پژوهشكده تعليم و 
 تربيت

)، ٩٢(آذر ٢
 )٩٢(خرداد١

رئيس پژوهشكده 
 تعليم و تربيت

دكتر عليرضا  ١٠
 محمدي

الي بهمن  ٩٠(تير٣
٩١( 

  رئيس
پژوهشكده تعليم و 

 تربيت
رئيس پژوهشكده  )٩٢ر (شهريو٣

 تعليم و تربيت
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طرح (مهر تا  ٢٩ آتيه عبدمواليي ١١
 )٩٠اسفند

رئيس پژوهشكده 
 رئيس پژوهشگاه )٩٠مورد (آذر ٢ تعليم و تربيت

  پژوهشي و علمي، ترويجي براي نشريات علمي معتبر- . ارزيابي مقاالت علمي١٢ 
  توسط اعضاي هيات علمي و كارشناسان پژوهشكده 

 رديف
و نام خانوادگي  نام

عضو هيات علمي يا 
 كارشناسي

پژوهشي بررسي شده براي  -تعداد مقاالت علمي
 به تفكيك عنوان نشريه -نشريات علمي معتبر

 دكتر مسلم پرتو ١
  مقاله ٤ –فصلنامه نوآوريهاي آموزشي 

  مقاله ٣ - پژوهشي، پژوهش در خانواده –فصلنامه علمي - ١
 الهمق ٥هاي تربيت اسالمي پژوهش-٢

 مقاله ١١فصلنامه تعليم و تربيت،  دكتر ايرج خوش خلق ٢

 دكتر فرهادكريمي ٣

  مقاله ٦فصلنامه تعليم و تربيت، -١
-)٩١مقاله(مهر ٣فصلنامه نوآوريهاي آموزشي، -٢

  ٩٢شهريور  -دومقاله
  مقاله٢فصلنامه كودكان استثنايي، -٣
تا مهر  ٩٠مقاله (مهر  ٣فصلنامه خانواده و پژوهش، -٤

٩١( 
  مقاله ٣فصلنامه فرهنگ و ارتباطات -١ دكتر كيومرث فالحي ٤

 ٩٢يك مقاله تير  -فصلنامه هنر-٢

 دكتر عبداله انصاري ٥
  مقاله١٩فصلنامه تعليم و تربيت، -١
 ٩٠فصلنامه نوآوريهاي آموزشي، يك مقاله (مرداد -٢

 )٩١تا مرداد 

 دكتر معصومه صمدي ٦

  همقال ٦فصلنامه تعليم و تربيت، -١
مقاله  ٤ريزي درسي، فصلنامه پژوهش در برنامه-٢
)٢٤/٣/٩٢(  
 ٨شناختي زنان، فصلنامه مطالعات اجتماعي، روان-٣

  ٩٢مقاله، تير ٨-) ٢١/٢/٩٢مقاله (
-)٩/١٢/٩١مقاله( ٦هاي تربيت اسالمي ، پژوهش-٤
  ٩٢مقاله خرداد ٣
 ٩٢مقاله، شهريور  ٤پژوهش در برنامه ريزي درسي،  - ٥

 ا شعبانيدكتر زهر ٧
  ٩١تا  ٩٠فصلنامه راهبرد فرهنگ، يك مقاله فروردين  - ١
  دوفصلنامه تعليم و تربيت اسالمي، سه مقاله -٢
  مقاله ٣ - فصلنامه تعليم وتربيت تبليغي-٣
 مقاله ٢ -هاي اسالمي تربيتفصلنامه پژوهش-٤

  )٣٠/١١/٩١مقاله ( ٢فصلنامه خانواده و پژوهش، - ١ دكتر منيره رضايي ٨
  )٩/١٢/٩١مقاله ( ٢هاي تربيت اسالمي، هشپژو- ٢
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 ٩٢تير - )٩١مقاله (اسفند  ٥فصلنامه فرهنگ وارتباطات، - ٣
هاي تربيت اسالمي، سه مقاله (آبان تا دي فصلنامه پژوهش - ١ دكتر شمسي نامي ٩

 ٩٢دومقاله، تير  -)٩١
يك مقاله،  -هاي تربيت اسالميفصلنامه پژوهش-١ آتيه عبد مواليي ١٠

 ٩١آبان 
اي توسط اعضا هيات علمي و كارشناسان پژوهشكده به بخشهاي ذيربط حوزه ستادي . ارائه خدمات مشاوره١٣

  هاها، كميسيونوزارت آموزش و پرورش عضويت شوراها، كميته
 رديف

نام و نام خانوادگي 
عضو هيات علمي 

 يا كارشناس

هاي پژوهشي و عضويت در زيرمجموعه
ارت آموزش و كارشناسي حوزه ستادي وز

 هاپرورش يا ساير بخش
مرجع صدور 

 ابالغ

 عضو كميته پژوهشي معاونت آموزش ابتدايي وزارت متبوع- ٢ رياست  پژوهشگاه شركت در جلسات كميسيون    شورايعالي آموزش و پرورش- ١ دكتر ايرج خوش خلق ١

 دكتر فرهادكريمي ٢

عضو هيأت علمي كميته پژوهشي سازمان پرورش -١
 تعدادهاي درخشان و باشگاه دانش پژوهان جواناس

نماينده پژوهشگاه در كميسيون آموزش عمومي قران -٢ رياست  پژوهشگاه
 كريم (معاونت پرورشي)

 -عضو كميته علمي همايش آموزش و پرورش و جهاني شدن- ٣
 ، برگزار شده توسط نهاد رياست جمهوري١٣٩١مهر 

يك كميته منتخب  عضو كميسيون تخصصي ماده -٤
رياست  سازمان  اعضا هيات علمي سازمان پژوهش

هاي پژوهشي سازمان عضوكميته كاربست يافته -٥ پژوهش
 پژوهش

 هاي تربيت اسالميعضو هيأت تحريريه فصلنامه پژوهش - ٧ رياست  پژوهشگاه عضو كميتة منتخب سازمان پژوهش -٦
علمي كميته پژوهشي سازمان نهضت عضو هيات  -١ دكتر كيومرث فالحي ٣

 رياست  پژوهشگاه سوادآموزي

 دكتر عبداله انصاري ٤

عضو كميته علمي كنفرانس بين المللي اقتصاد  -١
 )١٣٩٠آموزش و پرورش از نظر اسالم (آبان 

 رياست  پژوهشگاه
عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهشنامه تعليم و  -٢

 تربيت نوين
ها در آموزش ياتي هدفمند كردن يارانهعضو ستاد عمل -٣

 و پرورش
عضو هيات علمي كميته پژوهشي معاونت توسعه  -٤

 مديريت وزارت آموزش و پرورش
 رياست  پژوهشگاه هاي تربيت اسالميعضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهش - ١ دكتر معصومه صمدي ٥
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 رديف
نام و نام خانوادگي 
عضو هيات علمي 

 يا كارشناس

هاي پژوهشي و عضويت در زيرمجموعه
ارت آموزش و كارشناسي حوزه ستادي وز

 هاپرورش يا ساير بخش
مرجع صدور 

 ابالغ
 عضو كميته پژوهشي معاونت پرورشي وزارت متبوع -٢

 دكتر زهرا شعباني ٦
  هاي تربيت اسالميعضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهش -١
عضو كميته علمي همايش آموزش و پرورش و  -٢

، برگزار شده توسط نهاد رياست ١٣٩١مهر  -جهاني شدن
 جمهوري

 رياست  پژوهشگاه

هاي توسعه و منابع انساني عضو كميسيون برنامه -١ دكتر منيره رضايي ٧
 رياست  پژوهشگاه تاكنون) ١٢/٥/٩٠وزش و پرورش (از عالي آمشوراي

 دكتر شمسي نامي ٨
عضو هيات تحريريه فصلنامه پژوهشنامه تعليم و  -١

عضو كميته پژوهشي معاونت توسعه مديريت و  -٢ رياست  پژوهشگاه تربيت نوين
 پشتيباني وزارت متبوع

 دكتر مسلم پرتو ٩

ي و فرهنگي عضو كميته پژوهشي معاونت پرورش -١
 وزارت متبوع

 رياست  پژوهشگاه
عضو كميسيون سالمت، امنيت غذايي و رفاه  -٢

 اجتماعي وزارت متبوع
نماينده پژوهشگاه جهت عضويت در هيات داوري  -٣

  آموزجشنواره دانش
عضو كميته پژوهشي معاونت سالمت و تربيت بدني  -٤

 وزارت آموزش و پرورش
   

  
  ليلي تهيه شده توسط اعضاء هيات علمي و كارشناسان پژوهشكدههاي تح. گزارش١٤

  
سفارش  تاريخ تهيه تهيه كننده عنوان گزارش تحليلي رديف

 تاييد كننده دهنده

١ 

تدوين برنامه پژوهشي پيرامون 
تبيين نقش آموزش و پرورش 
در حمايت از توليد ملي،كار و 
سرمايه ايراني (مرور مطالعات 

 ست)(گزارش نخ –پيشين) 

عبداله دكتر 
٦/٣/١٣٩١ انصاري  

مدير حوزه 
رياست 
 -پژوهشگاه 

١/٣/١٣٩١  
 

رئيس 
پژوهشكده 

 تعليم و تربيت
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٢ 

بررسي برخي از پيامدهاي  -
پياده سازي قانون هدف مند 
سازي يارانه هادر آموزش و 

رياست پژوهشكده  -پرورش 
و مدير  حوزه رياست 

 پژوهشگاه

عبداله دكتر 
 ٣٠/٨/١٣٩٠ انصاري

دير حوزه م
رياست 
 -پژوهشگاه 

١/٣/١٣٩١  
 

رئيس 
پژوهشكده 

 تعليم و تربيت

٣ 

تدوين برنامه پژوهشي  -
پيرامون حمايت از توليد 
ملي،كاروسرمايه ايراني 

هاي كنوني الگوي (چالش
مصرف در ايران و برنامه ي 

 -گزارش دوم -آتي پژوهشي) 
 حوزه رياست پژوهشگاه

عبداله دكتر 
 ١٥/٧/٩١ انصاري

ر  حوزه مدي
رياست 
 -پژوهشگاه 

١/٣/١٣٩١  
 

رئيس 
پژوهشكده 

 تعليم و تربيت

٤ 
مفهوم تربيت زمينه ساز، جهت 

المللي ارائه در همايش بين
 دكترين مهدويت

دكتر معصومه 
رياست  ٨/٣/٩٢ صمدي

 پژوهشگاه
رئيس 

پژوهشكده 
 تعليم و تربيت

٥ 
امر به معروف و نهي از منكر: 
راهكاري كارامد در تحقق 

داف بنيادين نظام آموزش و اه
 پرورش

دكتر معصومه 
رياست  ١٢/٧/٩١ صمدي

 پژوهشگاه
رئيس 

پژوهشكده 
 تعليم و تربيت

بررسي وضعيت برنامه معلم  ٦
 هاپژوهنده: دستاوردها وكاستي

دكتر فرهاد 
رياست  ٩١شهريور  كريمي

 پژوهشگاه
رياست 

 پژوهشگاه
راهكارهاي گسترش اشاعه و  ٧

 پژوهشيهاي كاربست يافته
دكتر فرهاد 

 كريمي
ارديبهشت 

٩٢ 
رياست 

 پژوهشگاه
رياست 

 پژوهشگاه

طراحي الگوي برنامه درسي  ٨
 شايستگي محور

 خوش ايرج دكتر
 ٩٢ شهريور خلق

دبيرخانه شوراي
آموزش و عالي 

  پرورش و
پژوهشكده تعليم 

 و تربيت
 

سفارش  تاريخ تهيه تهيه كننده عنوان گزارش تحليلي رديف
 يد كنندهتاي دهنده

٩ 
 ابعاد و تعاريف بر مروري

 از هايينمونه و سالمت مفهوم
 با مرتبط فعاليتهاي و هابرنامه
 بسترسازي در آموزشي نظام

 محترم رياست ٩٢ تير پرتو مسلم دكتر
 پژوهشگاه

 رئيس
 پژوهشكده

 تربيت و تعليم
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 سالمت توسعه

١٠ 
 و مبادي در گريزيدين بررسي

 و پرورش و آموزش مباني
 وانشناسير

   ٩٢ مرداد دكتر زهرا شعباني

تحليل تربيت معلم در صدساله  ١١
   ٩٢شهريور  دكتر زهرا شعباني اخير

نشانگرهاي مالي در آموزش و  ١٢
 ٩٢ارديبهشت عليرضا محمدي پرورش

مديرگروه 
اقتصاد و نيروي 

 انساني
 

١٣ 
اقتصاد نيروي انساني در سند 

تحول بنيادين آموزش و 
 پرورش

 ٩٢خرداد  ضا محمديعلير
مديرگروه 

وي اقتصاد و نير
 انساني

 

 ٩٢تير  عليرضا محمدي منافع خارجي آموزش ١٤
مديرگروه 

وي اقتصاد و نير
 انساني

 

مخارج مدارس خصوصي و  ١٥
 ٩٢شهريور  عليرضا محمدي دولتي در كشورهاي منتخب

مديرگروه 
وي اقتصاد و نير
 انساني
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  مي پژوهشكده از برجستگي يا شاخص بودن در امر پژوهش . برخورداري اعضا هيات عل١٥
  (نظير دريافت لوح تقدير، نشان يا عنوان مشابه از مراجع رسمي جهت انجام فعاليت پژوهشي و به عنوان پژوهشگر برتر)

  

ديف
ر

 

نام و نام خانوادگي 
عضو هيات علمي 

برخوردار از 
 برجستگي

 نوع برجستگي
شماره و 
تاريخ 

گواهي 
 صادره

 دركنندهصا

پژوهشگر برتر وزارت آموزش  دكتر معصومه صمدي ١
 (رتبه سوم)١٣٩١وپرورش در سال 

٢٠٣٠١-  
٢٦/٩/٩١ 

وزير آموزش و 
 پرورش

 دكتر فرهاد كريمي ٢

مجري پايان نامه دكتري برتر وزارت 
با  ١٣٩١آموزش و پرورش در سال 

عنوان ساخت و اعتباريابي ابزارهاي 
انش،سنجش فراشناخت حل مساله (د

نظارت و باورهاي فراشناختي)و بررسي 
آموزان دوره رابطه فراشناخت دانش

راهنمايي با عملكرد آنان در حل مساله 
 هاي كالمي رياضي

  
  

٢٠٣٠٣١  

٢٦/٩/٩١ 

وزير آموزش و 
 پرورش

 دكتر معصومه صمدي ٣
مجري طرح پژوهشي برتر وزارت 

با  ١٣٩١آموزش وپرورش درسال 
مايشي طرح عنوان ارزشيابي اجراي آز

 آموزشي مبتني بر رويكرد تربيتي

١٨٣٢/١/١٠٠-
٢٩/٩/٩١ 

وزير آموزش و 
 پرورش
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  تخصصي و سخنراني توسط اعضاء هيات علمي پژوهشكده -هاي علمي. برگزاري نشست١٧
  

ديف
ر

 

سخنران و 
ارائه كننده 

 بحث
عنوان نشست 

 تخصصي -علمي
موضوع 
 سخنراني

محل 
تاريخ  مدعوين برگزاي

 برگزاري

دكتر عبداله  ١
 انصاري

هاي جلسه ارائه يافته
مطالعاتي در خصوص 
راهكارهاي اصالح 
الگوي مصرف، با 

حضور رياست  سازمان 
 پژوهش

راهكارهاي 
اصالح الگوي 

 مصرف

سالن جلسات 
سازمان 

پژوهش (طبقه 
اول، دفتر 
 رياست )

شوراي 
مديران 
سازمان 
 پژوهش

٢٥/٥/٩١ 

دكتر فرهاد  ٢
 كريمي

ضاء هيات انديشي اعهم
علمي پژوهشگاه 

درخصوص كاربست 
هاي پژوهشي با يافته

حضور رياست  سازمان 
پژوهش و رياست 

 پژوهشگاه

آسيب شناسي 
مسايل اشاعه و 
كاربست يافته
هاي پژوهشي 

در وزارت 
آموزش و 

 پرورش

سالن 
اجتماعات 

 ٨طبقه 
سازمان 
 پژوهش

اعضاءهيات 
علمي 

وكارشناسان 
 پژوهشگاه

٢٨/٣/٩٢ 

فرهاد دكتر  ٣
 كريمي

هاي مطالعاتي ارائه يافته
در خصوص كاربست 

 تحقيقات آموزشي

مسايل اشاعه و 
كاربست يافته
هاي پژوهشي 
در آموزش و 

 پرورش

سالن جلسات 
سازمان 

پژوهش (طبقه 
اول، دفتر 
 رياست )

شوراي 
مديران 
سازمان 
 پژوهش

 ٩٢مرداد 

دكتر ايرج  ٤
 خوش خلق

برنامه درسي شايستگي 
 محور

الگوي  ارايه
 عملياتي

سالن 
اجتماعات 

 ٨طبقه 
سازمان 
 پژوهش

اعضاءهيات 
علمي 

وكارشناسان 
پژوهشگاه و 

سازمان 
 پژوهش

 ٩٢مهر 
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  هاي آموزشي و پژوهشي توسط اعضاء هيات علمي پژوهشكده. برگزاري كارگاه١٨
  

ديف
ر

 

عنوان 
كارگاه 

آموزش يا 
 پژوهشي

ارائه 
 كننده

تعداد 
 ساعت

محل 
 برگزاري

سفارش 
 هندهد

تاريخ 
شماره 
گواهي 
 صادره

تاريخ 
برگزار

 ي
 مخاطبان

١ 
كاربرد 

راهبردهاي 
 فراشناختي

دكتر 
فرهاد 
 كريمي

٢٤ 
 ساعت

دانشگاه 
 خوارزمي

معاونت 
پژوهشي 
 دانشگاه

ارديبهشت 
١٣٩٢ 

دانشجويان 
دكتري روان

شناسي 
تربيتي 
ورودي 

١٣٩١ 
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  علميهاي ها و كنفرانسمقاالت علمي براي همايش ي. داور١٩
  توسط اعضاء هيات علمي و كارشناسان پژوهشكده

  

نام و نام 
 خانوادگي

تعداد مقاالت 
 داوري شده

شماره و 
تاريخ 

گواهي 
 صادره

عنوان همايش 
يا كنفرانس 

 علمي
تاريخ 

 برگزاركننده برگزاري

دكتر شمسي 
 -٥٠٦١/٩٠ ده مقاله نامي

١٨/١٠/٩٠ 
مديريت آموزشي 

انجمن علمي   در نظر و عمل
 يت آموزشيمدير

دكتر فرهاد 
 كريمي

  مقاله كامل ٦
  

المللي كنفرانس بين
آموزش و جهاني 

 شدن
  ٩١مهر 

 
المللي مركز بين

جهاني شدن، دفتر 
 رياست جمهوري

  مقاله كامل٢٠
نهمين همايش 

دكترين مهدويت: 
 تربيت زمينه ساز

پژوهشكده  ٩٢خرداد 
 مهدويت

دكتر معصومه 
 صمدي

مقاله كامل و  ٦
ه چكيد ٦

 تفصيلي
-٤/ب١١/٩٢

٥/٣/٩٢ 
چهارمين همايش 

انجمن فلسفه تعليم 
 و تربيت

انجمن فلسفه تعليم  ٩٢اسفند
 و تربيت

دكتر زهرا 
كنفرانس آموزش و   مقاله ٨ شعباني

 ٩١مهر  جهاني شدن
المللي مركز بين

دفتر  -جهاني شدن
 رياست جمهوري

دكتر شمسي 
چهارمين همايش   مقاله ٧ نامي

دانشگاه شهيد  ٩١يبهشتارد ملي آموزش
 رجايي
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  هاي پژوهشكده. پيگيري امور چاپ و انتشار فصلنامه٢٠
  

 مالحظات تاريخ اجرا )٣١/٣/٩١هاي انجام شده(از فعاليت عنوان فصلنامه

فصلنامه  -١
هاي پژوهش

  تربيت اسالمي
 

تا  ٩١تير  فعال سازي دبيرخانه نشريه
 ٩١شهريور

 

 ٩١ر مه تدوين فرم داوري مقاالت
 ٩١مهر و آبان  داور ٣ارزيابي هفت مورد از مقاالت رسيده توسط 

مقاله سفارشي قبالً تهيه شده و آماده  ٢١بازيابي 
 ٩١مهر و آبان  سازي جهت ارسال براي داوري

مقاله وارده و آماده سازي جهت ارسال  ٣٤بازيابي 
 براي داوري

  ٩١آذر 
 

مقاله  ١١و اصالح  سازي، بازنويسي، ويرايشآماده
 ١٥و  ١٤و چاپ و انتشار آنها در قالب شماره پياپي 

 )١٣٨٨و پاييز  ١٣٨٨نشريه (بهار، تابستان 
 ١٣٩١زمستان 

 ١٣٩٢خرداد  برگزاري جلسه هيات تحريريه فصلنامه
سازي آن جهت طرح تهيه شيوه نامه نشريه و آماده

 ٩٢خرداد و تير  در هيات تحريريه
 ٩٢خرداد  شرح خدمات سه شماره سفارشي تهيه متن

پژوهشي  -هاي علميتهيه متن پوستر فراخوان مقاله
جمعيت تمهيد مقدمات اخذ درجه علمي، پژوهشي 

 از وزارت علوم براي نشريه
 ٩٢خرداد و تير 

تهيه متن قرارداد براي توليد مقاالت سه شماره 
سفارشي فصلنامه و ارسال به دفتر رياست  

 گاه جهت بررسي، تصويب و عقد قراردادپژوهش
 ٩٢تير 

عقدقرارداد 
 -صورت گرفت

 ٩٢شهريور 

فصلنامه  -٢
پژوهشنامه تعليم و 

 تربيت نوين

  ٩١مهر  فعال سازي دبيرخانه نشريه
  ٩١آذر  بررسي وضعيت موجود مقاالت رسيده

مقاله از اساتيد و اعضا هيات علمي و  ٢٥دريافت 
مقاله  ٥از اين ميان،  -يارسال آنها براي داور

 ٥هركدام توسط سه داور بررسي و نهايي شده ، 
 ١٠مقاله ديگر جهت داوري اول ارسال شده است و 

 باشدمقاله نيز در دست بررسي اوليه مي

الي آذر  ٩٠آذر 
٩١  

پيگيري اجراي قرارداد توليد مقاالت سه شماره 
ط هاي فصلنامه پژوهشنامه و پرداخت اقساويژه نامه

شهريور الي 
  -٩١بهمن 
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فروردين الي  پژوهش
 ٩٢شهريور

  . فهرست طرحهاي پژوهشي پايان يافته پژوهشكده كه جهت تاييد اعتبار طرح ٢١
  اندو ورود به فرايند اشاعه و كاربست، ارزشيابي شده

ديف
ر

 

 تعداد ارزشيابي ناظر مجري عنوان طرح پژوهشي
 هاي انجام شده

تاريخ 
 ارزشيابي

١ 
رسي كارايي عملكرد بر

آموزشهاي شاخه فني و حرفه
 اي و كاردانش

دكتر مهدي 
 ١٢/٩/٩٠ ٢  شريعت زاده

٢ 

بررسي اثربخشي آموزش 
مهارتهاي زندگي بر ارتقاء و 
بهداشت رواني و بهبود توانايي

اجتماعي دانش -هاي رواني
 آموزان اول متوسطه شهرتهران

دكتر مسلم 
 پرتو

دكتر پريرخ 
 ١٦/٩/٩٠ ٢ دادستان

٣ 
فراتحليل عوامل مؤثر بر تحول 

اخالقي مبتني بر تحقيقات 
 ٦٥-٨٨انجام شده در سالهاي 

دكتر زهرا 
 شعباني

دكتر محسن 
 ١١/٩/٩٠ ٢ ايماني

٤ 
گزارش نتايج ارزشيابي اجراي 
آزمايشي ارزشيابي توصيفي در 

 هاي چهارم و پنجم ابتداييپايه
ايرج خوش 

 خلق
دكتر حسن 
 ٣٠/٨/٩٠ ٢ پاشاشريفي

٥ 
ها و بررسي رابطه بين سبك

راهبردهاي يادگيري دانش
آموزان با انگيزه پيشرفت 

 تحصيلي

دكتر 
معصومه 
 صمدي

دكتر عبدالرضا 
 ١٢/٩/٩٠ ٢ گودرزي

٦ 
بررسي سيرتاريخي و تكويني 
تربيت معلم در ايران از آغاز 

 )١٣٩٠تا  ١٢٩٠تاكنون (
 ٧/٩/٩٠ ٢ دكتر رضا ساكي احمد صافي

٧ 

ثير عوامل مؤثر بر بررسي تا
آموزان اضطراب امتحان دانش

دختر دوره متوسطه مدارس 
دولتي شهرتهران و ارائه 

  راهكارهايي جهت كاهش آن
 

دكتر قدسي 
 احقر

اله دكتر ولي
 ٩/٩/٩٠ ٢ فرزاد

 ١٥/٩/٩٠ ٢دكتر زهرا خسرو صادق بررسي سوالها و اشتباهات  ٨
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ديف
ر

 

 تعداد ارزشيابي ناظر مجري عنوان طرح پژوهشي
 هاي انجام شده

تاريخ 
 ارزشيابي

آموزان براساس آموزش دانش
  دين در دوره متوسطه

 

 عبانيش موسوي

٩ 
بررسي فعاليتهاي فوق برنامه 
مدارس از نظر معرفي آراء و 

هاي حضرت امام انديشه
 خميني در دوره راهنمايي

دكتر 
سيدكاظم 

 اكرمي
دكتر علي اصغر 

 ٢٩/٨/٩٠ ٢ احمدي

١٠ 
بررسي ويژگيهاي عمومي و 
حرفه اي مديران آموزشي 

 دوره متوسطه
دكتر حسين 

 عبدالهي
قهدكتر علي عال

 ٥/٩/٩٠ ٢ بند

١١ 
بررسي و ارزيابي دانش و 

نگرش مديران مدارس ابتدايي 
شهرتهران نسبت به اقدام 

 پژوهي

نرگس حسن 
 مرادي

دكتر شمسي 
  ٢٥/٨/٩٠ ٢ نامي

 

بررسي اثربخشي روش  ١٢
 درمانگري خود آموزش دهي

دكتر قدسي 
 ١٥/٩/٩٠ ٢  احقر

١٣ 
هاي فوق برنامه بررسي فعاليت

عرفي آراء و مدارس از نظر م
هاي حضرت امام انديشه

 خميني(ره) در دوره متوسطه

دكتر محمد 
 ٥/٩/٩٠ ٢  آرمند

١٤ 

بررسي تطبيقي نظام راهنمايي 
و مشاوره در آموزش و 

پرورش مالزي بانظام راهنمايي 
و مشاوره در ايران و وجوه 

 مشترك آن

دكتر عبدالعظيم  احمد صافي
 ٢٤/٩/٩٠ ٢ كريمي

١٥ 
اجراي  گزارش ارزشيابي

آزمايشي طرح همگام با قران 
آموزان دوره در دانش

 راهنمايي

دكتر ايرج 
 خوش خلق

دكتر عبدالعظيم 
 ١/٩/٩٠ ٢ كريمي

١٦ 
ساخت و هنجاريابي پرسشنامه 

  خودكارامدي معلم
 

مژگان سپاه 
 منصور

اله دكتر ولي
 ١/٩/٩٠ ٢ فرزاد
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ديف
ر

 

 تعداد ارزشيابي ناظر مجري عنوان طرح پژوهشي
 هاي انجام شده

تاريخ 
 ارزشيابي

١٧ 
بررسي جايگاه و چگونگي 
انجام كاركردهاي نظارت و 

مايي آموزشي در نظام راهن
 آموزش ابتدايي ايران

دكتر بيژن 
 عبدالهي

دكتر مصطفي 
 ١٦/٩/٩٠ ٢ نيكنامي

١٨ 

بررسي فعاليتهاي فوق برنامه 
مدارس از نظر معرفي آراء و 

هاي حضرت امام انديشه
  خميني در دوره ابتدايي

 

دكتر 
سيدكاظم 

 اكرمي
 ٢٧/٨/٩٠ ٢ يحيي فوزي

١٩ 
 بررسي عوامل مؤثر در تامين
اعتبارات آموزش و پرورش 
عمومي در ايران و مقايسه 

 تطبيقي آن با چندكشور منطقه
دكتر عبداله  مريم جوادي

 ١٣٩١آذر  ٢ انصاري

٢٠ 
ارزشيابي اجراي آزمايشي 

طرح آموزش مبتني بر رويكرد 
 تربيتي

دكتر 
معصومه 
 صمدي

دكتر الهه محمد 
 ١٣٩١آذر  ٢ اسماعيل

٢١ 
تحليل تاثير افزايش عمومي 
بهاي كاالها و خدمات بر 

ها در سرمايه گذاري خانواده
 امر آموزش

دكتر عبداله 
 انصاري

دكتر نادر 
 ١٣٩١آذر  ٢ مهرگان

٢٢ 

بررسي تاثير آموزش زبان 
فارسي دوره ابتدايي (پايه سوم 

تا پنجم) براساس الگوي 
راهنماي يادگيري مشاركتي 
در تقويت يادگيري توانايي

هاي هاي زباني و مهارت
 آموزاناجتماعي دانش

سيد محمد 
حسين 
 حسيني

دكتر نادر 
١٣٩١آذر  ٢ سلسبيلي  

٢٣ 
تاثير مهارتهاي زندگي 

هاي اجتماعي بركاهش آسيب
 آموزاندانش

دكتر علي 
١٣٩١آذر  ٢ دكتر قدسي احقر دالور  

٢٤ 
بررسي علل افت تحصيلي 

آموزان اول متوسطه دانش
 شهرشادگان

دكتر نعمت
 اله متين

ره دكتر مني
١٣٩١آذر  ٢ رضايي  



47 ____________________________________تربيت  و تعليم پژوهشكده دستاوردهاي و هافعاليت گزارش

ديف
ر

 

 تعداد ارزشيابي ناظر مجري عنوان طرح پژوهشي
 هاي انجام شده

تاريخ 
 ارزشيابي

٢٥ 
آسيب شناسي و راههاي 

ترويج و توسعه برنامه معلم 
پژوهنده در آموزش و پرورش 

 شهرتهران

دكتر نعمت
 اله متين

دكتر شمسي 
١٣٩١آذر  ٢ نامي  

٢٦ 
ارزشيابي اجراي آزمايشي 

كالسهاي موضوعي در دوره 
 راهنمايي

دكتر شمسي 
 نامي

دكتر منوچهر 
١٣٩١آذر  ٢ خانيفضلي  

بررسي تطبيقي آموزش معلمان  ٢٧
 در چند كشور موفق جهان

دكتر نيره شاه 
 محمدي

دكتر كيومرث 
١٣٩١آذر  ٢ فالحي  

٢٨ 
ارزشيابي ميزان تحقق اهداف ديني 

مصوب شورايعالي آموزش و 
هاي درسي پرورش براساس برنامه

 دوره ابتدايي

يداله رهبري 
 نژاد

دكتر ايراندخت 
١٣٩١آذر  ٢ فياض  

٢٩ 
حليل تحقيقات انجام شده در فرات

حوزه دينداري با تاكيد بر برنامه
 هاي آموزش و پرورش

دكتر فرزانه 
 رعايي

دكتر اصغر 
٩١اسفند  ٢ مينايي  

٣٠ 
بررسي ميزان اثربخشي شوراهاي 

آموزي مدارس متوسطه دانش
 شهرتهران

دكتر ابوالفضل  زينب صادقي
٩٢فروردين ٢ بختياري  

٣١ 
 ايهدوره اثربخشي بررسي
 دبيران خدمت از پيش آموزش

 متوسطه هنرآموزان و
 نادر دكتر

 ٩٢ شهريور ٢ دكتر زهرا نيكنام سليماني

٣٢ 
 مساله حل روشهاي اثربخشي

 و استرس دربهبود
 )دكتري نامه پايان(اضطراب

 تقي دكتر
 ٩٢ تير ٢  ابوطالبي

٣٣ 

 جمعيت وضعيت بررسي
 شغلي، خانوادگي، شناختي،

 زنان ياجتماع و روانشناختي
 شاغل

 زهره دكتر
دكتر علي اصغر  خسروي

 ٩٢خرداد ٢ احمدي
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ديف
ر

 

 تعداد ارزشيابي ناظر مجري عنوان طرح پژوهشي
 هاي انجام شده

تاريخ 
 ارزشيابي

٣٤ 
 مصرف شيوع ميزان بررسي

 آموزاندانش در مواد انواع
 شهرتهران متوسطه دوره

 مسلم دكتر
   دكتر قدسي احقر پرتو
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  هاي پژوهشي پايان يافته. اشاعه نتايج طرح٢٢
  

 رديف
عنوان طرح 

پژوهشي پايان 
 و اشاعه شدهيافته 

  شرح اقدامات به عمل آمده  ناظر مجري
 هابراي اشاعه يافته

١ 
بررسي ميزان 

اثربخشي شوراهاي 
آموزي مدارس دانش

 متوسطه شهرتهران
 زينب صادقي

دكتر 
ابوالفضل 
 بختياري

اي با حضور مسئولين و نتايج طرح طي جلسه-١
اعضاء هيات علمي پژوهشگاه و پژوهشكده تعليم 

كارشناسان ذيربط معاونت پرورشي وتربيت و 
وزارت متبوع ارائه شد (زمان جلسه ارائه يافته ها: 

مكان: سالن جلسات طبقه  ١٠-١٢ساعت  ٢١/٣/٩٢
 ساختمان خسرو) ٦

مقاله برگرفته از طرح، جهت درج در سايت -٢
 پژوهشكده در فرايند داوري قرارگرفت

 از مجري  خواسته شد خالصه فصول گزارش-٣
تحقيق را جهت انعكاس به معاونت پرورشي حوزه 

 ستادي تهيه و ارسال كند.
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  هاي پژوهشي در دست اجرا.  پايش طرح٢٣
  

 شرح اقدامات به عمل آمده ناظر مجري عنوان طرح رديف

١ 

رابطه بين شركت در 
هاي اردويي برنامه

تشكيالتي با هويت 
آموزان ديني دانش

مقطع متوسطه عضو 
شسازمان دان

 آموزي شهرتهران

حسين  مينو قنبري
 دهقان

اي با حضور اعضاي گروه، رياست محقق درجلسه
پژوهشكده و معاون پژوهشكده به ارائه گزارش 
اجراي طرح پرداخت و  اعضاء جلسه در راستاي 

هاي ارتقاء كيفيت طرح و مراقبت از اجرا ديدگاه
 خود را در اختيار مجري طرح قرار دارند.



51 ____________________________________تربيت  و تعليم پژوهشكده دستاوردهاي و هافعاليت گزارش

  پژوهشي - تهاي پژوهشكده در خصوص چاپ آثار علمي. فعالي٢٤
  قراردادهاي توليد كتاب) -ترجمه -(تاليف

 مالحظات عنوان فعاليت رديف

١ 
برگزاري جلسات شوراي نشر به منظور بررسي آثار و 

هاي هاي تاليف و ترجمه و تدوين سياستپيشنهاده
 نشر آثار

 جلسه ٦به تعداد 

طرح تاليف  ٥ادبررسي، ارزيابي و داوري تعد ٢
 اثر جهت عقد قرارداد ١پيشنهادي و تصويب

فهرست آثار تصويب شده و رد شده به 
 است ٢٤- ١شرح جدول 

طرح ترجمه  ١١بررسي، ارزيابي و داوري تعداد ٣
 اثر جهت عقد قرارداد ١٠پيشنهادي و تصويب 

فهرست آثار تصويب شده و رد شده به 
 است ٢٤- ٢شرح جدول 

مورد متن تاليف ١١و داوري تعدادبررسي، ارزيابي  ٤
 اثر جهت عقد قرارداد ٣شده (متن كامل) و تصويب 

فهرست آثار تصويب شده و رد شده به 
 است ٢٤- ٣شرح جدول 

مورد متن ترجمه  ٢بررسي، ارزيابي و داوري تعداد ٥
 اثر جهت عقد قرارداد ١شده (متن كامل) و تصويب

فهرست آثار تصويب شده و رد شده به 
 است ٢٤- ٤دول شرح ج
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  آثار مصوب و رد شده - . طرح تاليف پيشنهادي ٢٤-١جدول  
  

تصميم متخذه در  مولف عنوان اثر رديف
 شوراي نشر

ساير اقدامات 
 به عمل آمده

هاي مشاركتي اي بر روشمقدمه ١
  اداره كالس درس

قابل بررسي به شرط 
تاكيد بر فنون كاربردي 

 روش مشاركتي
 

دين و تربيت مباحثي در باب  ٢
  رد  ديني

  رد  تعليم و تربيت ورزشي ٣

ده گفتار در سنجش پيشرفت  ٤
 تصويب شد  تحصيلي

جهت عقد قرارداد 
به مديريت امور 
 مالي ارسال شد

هاي ارتباطي گذري بر مهارت ٥
  در دست بررسي  تاكيد بر سيره معصومين (ع)
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  آثار مصوب و رد شده –ي . طرح ترجمه پيشنهاد٢٤ -٢جدول  
 شوراتصميم متخذه در  مترجم عنوان اثر رديف

 آمدهساير اقدامات به عمل 
١ Teacher Action Research   تصويب جهت

 ترجمه
ارسال قرارداد پيشنهادي 

 جهت امضاء
٢ Visible learning   تصويب جهت

 ترجمه
ارسال قرارداد پيشنهادي 

 جهت امضاء

٣ 
ائرهد"بخش دوم مقاالت 

المعارف جامعه شناسي 
 "آموزش و پرورش

 
تاييد صالحيت 

مترجمين و تصويب 
 آن

متن قرارداد ترجمه در 
 دست تدوين است

٤ Safe and Healthy School  
تصويب به شرط 

سازي اقتباس و بومي
 متن

متن قرارداد ترجمه در 
 دست تدوين است

٥ 
آموزش و پرورش ايران از 
نگاه بانك جهاني، آموزش 

 راهي براي كاهش فقر
 

تصويب اثر وتعيين 
مهندس عبدالحسين 
 نفيسي به عنوان ناظر

قرارداد ترجمه تدوين شد و 
پس از ترجمه كامل اثر و 
تاييد ناظر، متن اثر ترجمه 

شده جهت تطبيق، 
ويرايش، چاپ و انتشار به 
مديريت هماهنگي امور 

 پژوهشي تحويل شد.

٦ International Handbook of school effectieveness  
پس از بررسي 

مقاله  ٢٥فهرست، 
 منتخب تصويب شد

 ٤عقد قرارداد ترجمه در 
مترجم منعقد  ٤بخش با 

 گرديد.

٧ 
المعارف مقاالت دائره

جامعه شناسي آموزش و 
 )١پرورش (

 تصويب شد 

متن قرارداد ترجمه تدوين و 
ترجمه شده توسط ويراستار 

انگليسي و فارسي ويرايش شد 
س از نهايي شدن، جهت و پ

چاپ و انتشار به مديريت 
هماهنگي امور پژوهشي ارائه 

 شد.
٨ Corrupt schools, corrupt universities: What can be done?  

قرار تشكيل تيمي 
براي ترجمه و 

 تصويب
عقد قرارداد به عمل آمده و 

 كار در دست اجراست

٩ The personnel evaluation standard  شد تصويب 

قرارداد ترجمه تدوين شد و 
متن ترجمه شده توسط 

ويراستار انگليسي و فارسي 
ويرايش شد و پس از نهايي 

شدن، جهت چاپ و انتشار به 
مديريت هماهنگي امور 

 پژوهشي ارائه شد.
١٠ Classroom Assessmant for student learning  عقد قرارداد به عمل آمده و  تصويب شد

 ستكار در دست اجرا
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 شوراتصميم متخذه در  مترجم عنوان اثر رديف
 آمدهساير اقدامات به عمل 

  ترجمه كتاب ١١
Handbook of formatting Assessment 

عقد قرارداد به عمل آمده و  تصويب شد 
 كار در دست اجراست
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  آثار مصوب و رد شده -. متن كامل تاليف شده٢٤- ٣جدول 
 تصميم متخذه در شورا مولف يا مترجم عنوان اثر رديف

 يادگيري هنر به سبك داوينچي ١

 
يق آثار در يك تاييد پيشنهاد تلف

كتاب با نظارت علمي يكي از 
 اعضاي شوراي نشر

 طراحي آموزشي با رويكرد تلفيقي ٢

 الگوي تدريس با رويكرد تلفيقي ٣

هاي نظرورزانه در تعليم و جستاري ٤
 تصويب  تربيت

 رد  تاريخچه آموزش و پرورش خلخال ٥

٦ 
تبيين جايگاه مديريت مشاركتي در 

هاي با تاكيد بر آموزهبرنامه آموزشي 
 اسالم در آموزش و پرورش

مكاتبه با مولف جهت اعمال  
 اصالحات

فلسفه تعليم و تربيت كودكان با نياز  ٧
 در دست بررسي  هاي دين اسالمويژه مبتني بر آموزه

٨ 
هاي راهبردي فناوري تدوين سياست

اطالعات و ارتباطات در آموزش و 
 پرورش

 در دست بررسي 

عه مقاالت تعليم و تربيت و مجمو ٩
 -  علوم تربيتي با رويكرد اسالمي

فلسفه تعليم و تربيت مقطع پيش از  ١٠
 در دست بررسي  دبستان كودكان با نيازهاي ويژه

١١ 
تربيت، نخستين رساله در موضوع 
آموزش و پرورش جديد ايران به 

همراه نخستين نظامنامه مدرسه 
 ايرانيان استانبول

 ٥٠٠اثربا تيراژ تصويب چاپ  
 عدد لوح فشرده
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  آثار مصوب و رد شده -. متن كامل ترجمه شده٢٤ -٤جدول  
تصميم متخذه  مترجم عنوان اثر رديف

 در شوراي نشر
ساير اقدامات به عمل 

 آمده

١ Stories for Inclusive 
School  رد  

٢ 
برنامه درسي و آموزش 

مفهوم محور: رويكردي به 
 پرورش تفكر

 ويب اثرتص 

متن كامل و نهايي پس از 
اعمال اصالحات پيشنهادي 

داوران، توسط ويراستار 
انگليسي، تطبيق داده شد 
وسپس توسط ويراستار 

فارسي بررسي و ويرايش 
شد و جهت عقد قرارداد، 
چاپ و انتشار به مديريت 
هماهنگي امور پژوهشي 

 تحويل شد.
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  ام شده در پژوهشكده . فهرست ساير فعاليتهاي انج٢٥جدول 
  گنجدكه در قالب برنامه ساالنه پژوهشكده نمي

 عنوان فعاليت رديف

هاي پژوهشي پژوهشكده و گروههاي پژوهشي تابعه براساس سندتحول بنيادين تدوين فهرست اولويت ١
 ١٣٩٣و ١٣٩٢براي اجرا در سال –آموزش و پرورش

٢ 

محترم پژوهشگاه در خصوص توسعه و بهبود امور و  اي پيشنهاد جهت ارائه به رياستتدوين مجموعه
 هاي پژوهشي در پژوهشگاه به شرح زير:اصالح روند فعاليت

  تدوين چك ليست نظارت فرايندي بر طرحهاي پژوهشي (شامل فرمهاي الف و ب)-١
آيين نامه استخدامي هيات علمي به سفارش شوراي مديران  ٢٤تدوين دستورالعمل اجراي ماده -٢

  ويرايش) ١٥گاه (در پژوهش
 هاي پژوهشيتدوين مراحل و سازوكار نظارت بر طرح-٣
 نامه اجراي طرحهاي پژوهشيتدوين فرم تيپ تفاهم -٤
 تدوين ضوابط تعيين حق مديريت مديران پژوهشگاه -٥
هاي پژوهشي حوزه ستادي وزارت، نحوه تدوين تجديد نظر در سازوكار و نحوه تعامل با كميته -٦

 اي پژوهشي و...هاولويت
 هاي تربيت اسالميفصلنامه پژوهشپژوهشي براي  –تدوين شرح خدمات توليد مقاالت علمي -٧

هاي تربيت فصلنامه پژوهشو ارسال جهت تاييد رياست پژوهشگاه، تدوين فراخوان مقاله براي 
 هاي تربيت اسالميفصلنامه پژوهش، تدوين ضوابط نگارش و تهيه مقاله براي اسالمي

 برخاسته از سند تحول بنيادين آموزش و پرورش –هاي پژوهشي حوزه پژوهش تدوين اولويت-٨
هاي پژوهشي و اجراي آن در هاي كاربردي مستخرج از يافتهتدوين چارچوب براي پيشنهاد توصيه -٩

 سطح پژوهشكده

٣ 
با  تشكيل جلسات بررسي پيشرفت كار طرحهاي پژوهشي در دست اجراي پژوهشكده

از اين  -مجري، ناظر، مدير و اعضاي گروههاي پژوهشي، رئيس پژوهشكده و معاون پژوهشكدهحضور 
 مورد برگزار شده است ٥ماهه اول،  ٦در ١٣٩٢نوع جلسات، در سال 

ارسال اخبار مربوط به فعاليتهاي پژوهشكده جهت بارگذاري درسايت پژوهشگاه و تغذيه سايت  ٤
 مورد انجام شده است) ١٥، ١٣٩٢ماهه اول سال  ٦(در –پژوهشگاه 

٥ 
رياست  ٢٩/٣/٩٢-٧١٩٢نامه تدوين فهرست مسايل و مشكالت پژوهشگاه به انضمام مستندات، كه طي

محترم پژوهشگاه خطاب به معاون محترم توسعه مديريت سازمان ارسال شد و مقرر شده براساس آن، 
  مسايل پژوهشگاه، حل شود.
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 عنوان فعاليت رديف

٦ 

امور مربوط به كميته منتخب پژوهشگاه و سازمان اجرا، هماهنگي و پيگيري برخي 
و كميسيون تخصصي ماده يك كميته منتخب (ترفيع اعضاء هيات علمي، احتساب سنوات، پژوهش

  تبديل وضعيت، ارتقاء مرتبه) شامل موارد زير:
نويس فرم تفصيلي موضوعات ماده يك آيين نامه ارتقاء مرتبه اعضاء هيات علمي جهت تدوين پيش -١
  رح در كميسيون تخصصي ماده يكط
نويس آيين نامه داخلي كميسيون تخصصي ماده يك مربوط به آيين نامه ارتقاء مرتبه تدوين پيش -٢

  اعضاي هيات علمي
  پرونده) ٢٥انجام امور مربوط به ترفيع ساليانه كليه اعضاء هيات علمي پژوهشگاه (-٣
  پرونده)٣هيات علمي ( انجام امور مربوط به احتساب سنوات برخي اعضاء -٤
  پرونده) ٨انجام امور مربوط به ارتقاء مرتبه برخي همكاران هيات علمي ( -٥
  پرونده) ٣انجام امور مربوط به تبديل وضعيت برخي كارشناسان پژوهشگاه به هيات علمي ( -٦
 -علميامتياز مقاالت  ٢٠انجام امور مربوط به اعمال ترفيع تشويقي اعضاء هيات علمي از محل  -٧

 مورد) ٥پژوهشي (

٧ 
نهمين همايش دكترين مهدويت: ريزي، طراحي و اجراي پنل ارائه مقاالت علمي در برنامه

هاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسالمي ، در سالن همايش١٤/٣/٩٢، در مورخ سازتربيت زمينه
اين حوزه، كه با استقبال  مقاله تخصصي توسط اعضاء هيات علمي پژوهشگاه در ٨ايران و مديريت ارائه 

 اساتيد دانشگاه و حوزه علميه مواجه شد.

  



59 ____________________________________تربيت  و تعليم پژوهشكده دستاوردهاي و هافعاليت گزارش

   ٩٢الي ٩٠خالصه گزارش پژوهشكده از مهر 
  

 تعداد موضوع رديف
 ٢٧ طرحهاي پژوهشي پايان يافته  ١

 ٤+٢٩ طرحهاي پژوهشي مصوب و در حال اجرا  ٢
 (فصلنامه)

 ٢٦ نظارت اعضاء بر طرحهاي پژوهشي  ٣
 ٤١ شي چاپ شدهپژوه -مقاالت علمي  ۴
 ٣ مقاالت چاپ شده درساير نشريات  ۵
 ٢٨ هامقاالت چاپ شده در مجموعه مقاالت همايش  ۶
 ١٨ كتابهاي چاپ شده يا در دست چاپ  ٧
 ٢٢ طرحهاي پژوهشي بررسي شده در شوراي پژوهشكده و شوراي گروهها  ٨

طرحهاي پژوهشي تهيه شده توسط همكاران و ارسال شده به مرجع ذيربط   ٩
 ٧ ت تصويبجه

 ١٢٤ پژوهشي -هاي علميارزيابي مقاالت فصلنامه ١٠
 ١٥ گزارشهاي تحليلي تهيه شده جهت ارائه به حوزه ستادي وزارت ١١
 ٣٤ هاي دانشجويي ساير دانشگاههاراهنمايي و مشاوره پايان نامه ١٢
 ٤ هاي علميبرگزاري نشست ١٣
 ٢ هاي آموزشيبرگزاري كارگاه ١۴
 ٦٣ هاي تخصصيايشداوري مقاالت علمي هم ١۵
 ٣٤ طرحهاي پژوهشي ارزشيابي شده جهت ورود به فرايند اشاعه و كاربست ١۶
 ٢ اشاعه نتايج طرحهاي پژوهشي ١٧
 ٣ پايش طرحهاي پژوهشي دردست اجرا ١٨
 مورد ٣٤ ايپيگيري فعاليتهاي چاپ و نشر آثار تاليفي و ترجمه ١٩
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