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 1371در ســال » شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش«آموزشی در زمینه آموزش و پرورش  -هاي علمینظر به اهمیت انجام پژوهش
اساسنامه پژوهشکده تعلیم و تربیت را تصویب کرد و این پژوهشکده پس از تصویب شوراي گسترش آموزش عــالی (بــه اســتناد موافقــت قطعــی 

، در قالــب پــرورشود. پس از تجمیع مراکز و موسسات پژوهشی وزارت آمــوزش و آغاز به کار نم 1374) درسال 13/10/74مورخ  225756/22
هاي پژوهشی این پژوهشکده درچارچوب تشکیالت و تحت پژوهشگاه، به استناد مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مقرر شد تمامی فعالیت

  نظارت پژوهشگاه مطالعات آموزش وپرورش صورت گیرد.
هاي زیربنایی است آموزشی در زمینه آموزش و پرورش و سایر فعالیت -هاي علمیده تعلیم و تربیت، انجام پژوهشازتاسیس پژوهشک 1هدف

  سازد.که زمینه ارتقاي کیفیت نظام تعلیم و تربیت کشور را فراهم می

  :تعلیم و تربیت عبارتنداز پژوهشکدهوظایف 
هــاي (اجتماعی، روانی، اقتصادي) در سطوح مختلف تحصیلی شامل اهداف، برنامــهپژوهش در زمینه مسائل گوناگون آموزش و پرورش  .١

 هاي تدریس.درسی و روش
پژوهش در زمینه مسایل روانی و اجتماعی کودکان، نوجوانان، راههاي شکوفایی شخصیت و مشارکت اجتماعی آنهــا و همچنــین مســایل  .٢

 اوقات فراغت.
 سعه آموزش و پرورش.پژوهش در زمینه اقتصاد و برنامه ریزي تو .٣
 پرورشی سایر کشورها.-هاي آموزشیانجام مطالعات تطبیقی به منظور استفاده از دست آوردها و تجربه .۴
 گردآوري اسناد، آمار و اطالعات مربوط به آموزش و پرورش. .۵
 هاي پژوهشی مشترك.دار داخلی و خارجی، در اجراي طرحهاي صالحیتهمکاري با مؤسسه .۶
 هاي انجام شده در آموزش و پرورش.و ثمربخشی پژوهشارزشیابی کیفیت  .٧
 هاي پژوهشی آموزش و پرورش.اتخاذ تدابیر الزم براي کاربست یافته .٨

 برگزاري دوره هاي کوتاه مدت آموزشی، مشروط به اینکه به مدرك تحصیلی ختم شود. .٩
گــذاري تحقیقــات وزارت آمــوزش و پــرورش و رئــیس عنوان دبیرخانه شوراي سیاست پژوهشکده تعلیم و تربیت عالوه بر وظایف فوق، به

هــاي آمــوزش و هاي شوراي تحقیقات ســازمانهاي دبیرخانهنمود و هدایت فعالیتپژوهشکده تعلیم و تربیت، به عنوان دبیر این شورا فعالیت می
وزارت آموزش و پرورش را به عهده داشته است کــه پــس از تأســیس پژوهشــگاه، ایــن وظیفــه بــه رئــیس  پژوهشیهاي ها و کمیتهپرورش استان

  پژوهشگاه محول شده است.

  ارکان پژوهشکده
  عبارتنداز: پژوهشکدهارکان 

  شود.توسط رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش و از میان اعضاي هیئت علمی منصوب می رئیس پژوهشکده:الف) 
  هاي مربوط است.شورا ترکیبی از رئیس پژوهشکده، معاون پژوهشی و سه تا هفت نفر از اعضاي هیئت علمی در زمینهاي پژوهشی: شورب) 
 نظامها با توجه به ساختار کلی دهند. هریک از گروهي اصلی این نهاد پژوهشی را شکل میهاي پژوهشی بدنهگروه هاي پژوهشی:گروهج) 

تر به مسایل کالن وزارت آموزش و پــرورش توجــه هاي مختلف آن تاسیس شده است و بیشهاي پژوهشی بخشآموزش و پرورش و نیاز
هاي علمی و پژوهشی اشتغال دارند. براي بر مدیر گروه، دو عضو هیئت علمی و یک کارشناس پژوهشی به فعالیتدارند. در هر گروه عالوه،

آن ترکیبی است از همکاران رسمی شاغل در گروه، تعدادي از کارشناســان وزارت  هر گروه، شوراي پژوهشی پیش بینی شده که اعضاي
کوشــند هــا مــیي گروهشود. همهي بازوي پژوهشی گروه قلمداد میها. این شورا به منزلهآموزش و پرورش و اعضاي هیئت علمی دانشگاه

معین (یکسال یا بیشتر) تعیین کرده، به تصویب شوراي پژوهشی  هاي پژوهشی گروه را براي مدتهاي انجام شده، اولویتبراساس نیازسنجی
  پژوهشکده و پژوهشگاه برسانند.

  گروههاي پژوهشی پژوهشکده و شرح وظایف هرکدام به شرح زیر ذکر شده است:

                                                        
اقتباس شده است. پس از ) 1375موارد ذکر شده در این بخش، از اساسنامه پژوهشکده تعلیم و تربیت (مصوب شوراي گسترش آموزش عالی وزارت فرهنگ و آموزش عالی در سال  هدف، وظایف و سایر. 1 

 ایجاد شده است.، تغییراتی در ساختار و وظایف پژوهشکده 1390ریزي آموزشی، در آذر و نیز پس از ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش و برنامه 1384تجمیع پژوهشکده در پژوهشگاه در سال 

 1آشنایی با پژوهشکده تعلیم و تربیت-1



  

 ٤

  گروه اقتصاد و نیروي انسانی -1
  شرح وظایف: 

اقتصاد و نیروي انسانی آموزش و پرورش و تعیین فهرست اولویتي مسایل و مشکالت آموزش و پرورش در حوزهبررسی و مطالعه درباره .١
 هاي تحقیقاتی در این زمینه.

 بررسی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور. .٢

 وري.بررسی مباحث اقتصادي در تولید و ارائه خدمات آموزش و پرورش و مقوله کارایی داخلی و بهره .٣
 ها.ریزي توسعه، بودجه ریزي، تخصیص منابع و هزینهبه شیوه برنامه بررسی مسایل مربوط .۴

 بررسی تامین منابع مالی آموزش و پرورش. .۵
 مدیریت پژوهشی در امور مرتبط با گروه .۶

  گروه تعلیم و تربیت اسالمی-2

  شرح وظایف: 
 ي تعلیم و تربیت اسالمی.تبیین اهمیت پژوهش در حوزه .١
 ي مربوط.بندي آنها در حوزهاولویتشناسایی مسایل پژوهشی و  .٢
 ایجاد زمینه و بستر مناسب براي انجام مطالعه و پژوهش پیرامون مسایل و موضوعات مربوط. .٣

 مدیریت پژوهش در امور مرتبط با گروه .۴
  اجراي طرحهاي پژوهشی در حوزه تعلیم وتربیت اسالمی .۵
  هاي پژوهشی ها و گزارشارزشیابی از پیشنهاده .۶
  مقاالت پژوهشی درحوزه تعلیم وتربیت اسالمی جهت چاپ درمجالت معتبر وزارت علومتهیه و تدوین  .٧

  گروه سالمت و تربیت بدنی -3
 شرح وظایف: 

ترین وظــایف هاي پژوهشی در حوزه سالمت و تربیت بدنی در آموزش و پرورش است. مهممأموریت اصلی گروه مدیریت و انجام فعالیت
  گروه به شرح زیر است:

هــاي هاي پژوهشی در زمینۀ حفظ، آموزش و ارتقاء سالمت و نیز پیشــگیري از آســیبنیازهاي پژوهشی، تعیین عناوین و اولویت شناسایی .١
  آموزان و معلماناجتماعی در دانش

  هاي پژوهشی در زمینۀ تربیت بدنی در آموزش و پرورششناسایی نیازهاي پژوهشی، تعیین عناوین و اولویت .٢
  هاي اجتماعی و تربیت بدنی در آموزش و پرورشی در زمینۀ سالمت، پیشگیري از آسیبهاي پژوهشاجراي طرح .٣
هاي اجتماعی و تربیت ارزشیابی از پیشنهاده هاي پژوهشی و برنامه ها و فعالیت هاي آموزش و پرورش در زمینۀ سالمت، پیشگیري از آسیب .۴

  بدنی
  هاي اجتماعی و تربیت بدنیالمت، پیشگیري از آسیبهاي علمی در زمینۀ ستهیه و تولید کتاب، مقاله و گزارش .۵
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  فهرست همکاران شاغل در پژوهشکده تعلیم و تربیت

 رئیس پژوهشکده دکتر فرهاد کریمی

 معاون پژوهشکده دکتر ایرج خوش خلق

 مدیرگروه-. دکتر عبداله انصاري1

گروه پژوهشی اقتصاد و نیروي 
 انسانی

 علمیعضو هیات  -. دکتر کیومرث فالحی2

 عضو هیات علمی -. دکتر شمسی نامی3

 عضو هیات علمی -. دکتر منیره رضایی4

 دکتر علیرضا محمدي(کارشناس) .5

 مدیرگروه -. دکتر معصومه صمدي1

گروه پژوهشی تعلیم و تربیت 
 اسالمی

  عضو هیات علمی -. دکتر مجید قدمی2
 استثنایی اشتغال دارد) (به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش

 عضو هیات علمی -.  دکتر زهرا شعبانی3

 . آتیه عبدموالیی (کارشناس)4

 مدیرگروه -. دکتر مسلم پرتو1

گروه پژوهشی سالمت و تربیت 
 بدنی

 عضو هیات علمی -. دکتر ایرج خوش خلق2
وزارت متبوع (به عنوان مدیر کل سالمت  عضو هیأت علمی -. دکتر حسن ضیاءالدینی3

 اشتغال دارد)
المللی تیمز و پرلز، به آن . دکتر مسعود کبیري (به عنوان کارشناس دفتر مطالعات بین4

 اند)واحد منتقل شده
 کارشناس اسناد مهرانگیز کردي 

 مسئول دفتر رئیس پژوهشکده سیدجواد توکلی

 نویسماشین شیرین اکبرنیا
 

  انتشارات
  نماید:وتربیت آثار پژوهشی خود را از طریق زیر و با اهداف بیان شده منتشر میپژوهشکده تعلیم

ي هــا و توســعهي آموزش و پرورش، به منظور ارتقاي سطح آگاهیي دانش نظري و علمی در زمینهاشاعه تولید کتاب و تک نگاشت: .١
 ژوهشی مصوب در شوراي نشر پژوهشکده.ي اطالعاتی پژوهشگران آموزشی از طریق تالیف و ترجمه آثار علمی و پدامنه

رود و ي علمی کشور در حوزه آموزش و پرورش به شمار میترین نشریهي تعلیم و تربیت که قدیمیفصلنامه فصلنامه ي تعلیم و تربیت: .٢
هــاي نتایج پــژوهشي پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري شد، به ترویج و اشاعه -ي علمیموفق به اخذ درجه 1385در شهریور 

نظران، آموزشی و پرورشی در بین مخاطبان، تمهید کاربست و ایجاد پویایی علمی و تبادل افکار، تجارب و نوآوري میان معلمان، صاحب
ي ه، در قالــب مجلــ1385ورزد. این نشریه تا قبــل از شــهریور اندرکار امور تعلیم و تربیت، اهتمام میهاي دستمسؤوالن، مجامع و سازمان

شماره از آن چاپ شده است. پــس از  110شود و تاکنون کرد. این نشریه به صورت هر سه ماه یکبار منتشر میترویجی فعالیت می -علمی
ادغام پژوهشگاه در سازمان پژوهش، از پژوهشکده تعلیم و تربیت منتزع شد و در مدیریت هماهنگی امور پژوهشی پژوهشگاه سازماندهی 

  شد.

آموزشی شوراي تحقیقات وزارت آموزش و پرورش  -آموزشی و پژوهشی که ارگان جزیی -ي خبريماهنامه ي آموزشی:نامهپژوهش .٣
ي فعالیتهاي وابسته، و ارتقاي اطالعات خوانندگان در زمینهآموزشی و زمینههايي پژوهشي اخبار در زمینهرسانی و ارائهاست و به اطالع



  

 ٦

بــا عنــوان  1390شماره به چاپ رسیده است. ایــن نشــریه از پــاییز 101هاي پژوهشی داخل و خارج کشور می پردازد. از این نشریه تاکنون 
 ترویجی تغییر داده است. -آموزشی به علمی -دهد و مشی خود را از خبريبه فعالیت ادامه می پژوهشنامه تعلیم و تربیت نوین

گروه پژوهشی تعلیم و تربیت اسالمی که پیش از این در شهر مقدس قم مستقر بود، در پنج سال اسالمی: هاي تربیت فصلنامه پژوهش .۴
شماره از آن چاپ شده است. این  15نموده است و تاکنون  هاي تربیت اسالمیپژوهشاخیر اقدام به تولید و انتشار فصلنامه تخصصی 

شماره از آن چاپ شده بود. اقدامات الزم  8نمود و عنوان کتاب تربیت اسالمی فعالیت می) با 1382الی 1378هاي نشریه (قبالً در فاصله سال
 جهت اخذ مجوز علمی از وزارت علوم براي این نشریه به عمل آمده و در جریان است.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


