
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادداشت سردبیر                                  

 دکتر اعظم زرقانی
 

از تأسیس و فعالیت مداوم و بی  به بیست سالقریب 

گذرد. این فعالیت درسی ایران میمطالعات برنامهی انجمن وقفه

و پویایی، مرهون تالش تمامی اعضای هیأت مدیره در ادوار 

-مختلف و خیل عظیمی از دانشجویان، استادان و دانش

ها و رویدادهای آموختگانی است که با مشارکت خود در فعالیت

این اند. در طی اش، در بلوغ و بالندگی آن اثرگذار بودهعلمی

های انجمن ها و تالشمدت و به طور معمول، انعکاس فعالیت

های ها یا فصلنامهی علمی در قالب انتشار خبرنامهبه جامعه

شده است. انجام می -اگرچه همراه با فراز و فرودهایی-خبری 

درسی ایران نیز در هیات مدیره نهم انجمن مطالعات برنامه

-سیر انتشار منظم خبرنامهادامه سنت نیکوی پیشینیان خود، م

بخشی های انجمن و آگاهیها به منظور آشنایی اعضا با فعالیت

ای جدی در پیش گرفته علمی به آنان را با عزمی راسخ و اراده

ها، پیگیری برای است. تنظیم و تصویب قالب برای خبرنامه

و در نظر گرفتن « خبرنامه»دریافت مجوز انتشار آن با عنوان 

ای در مقام هیات تحریریه از جمله متخصصان رشته شورایی از

اقداماتی است که به روشنی از این عزم راسخ و اراده جدی، 

ای که پیش روی شماست طبق کند. البته شمارهحکایت می

قالب مصوب شده، تنظیم نشده است. سردبیر و اعضای هیات 

اش نیز به طور موقتی در این مقام و موقعیت منصوب تحریریه

یاد « پیش شماره»با عنوان  از آناند. از این رو الزم بود تا شده

ها و کننده فعالیتشود تا با تمرکز بر وجه خبری، صرفاً منعکس

اقدامات مهم انجام پذیرفته از آغاز به کار هیات مدیره نهم تا به 

های بعدی اکنون )یعنی اواخر خرداد ماه( باشد. انتشار شماره

نظر، به یاری و همراهی بسیاری از شما عزیزان در قالب مورد 

شود تا محتاج است. لذا از تمامی دوستان عالقمند دعوت می

مطالب مورد نظر خود در قالب یاداشت یا بحث ویژه، معرفی 

-های مطالعاتی، گزارش استادان و دانشجویان از فرصتفرصت

های مطالعاتی، معرفی کتب و مجالت تازه انتشار یافته، 

ها و تجارب معلمان، استادان و دانشجویان، اخبار دگاهدی

ها و رخدادهای بین المللی مرتبط و... را جهت استفاده انجمن

خبرنامه به نشانی   های آتی به رایانامهدر شماره

association@gmail.com0202news  بفرستند تا مورد

رفیعی و نفیسه رسی و استفاده سردبیر محترم، خانم دکتر بر

تیم همراهشان قرار بگیرد. امید که با یاری تمامی شما عزیزان، 

ساز گسترش این خانواده بزرگ و رشد و اعتالی علمی زمینه

 تمامی اعضای آن باشیم.

mailto:news2020association@gmail.com
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دکتر محمود مهرمحمدی گفت: ماموریت تاریخی و 

اصیل رشته )و به تبع آن انجمن( نباید در قبال ارتقاء 

وتربیت عمومی به فراموشی سپرده شده یا به   کیفیت تعلیم

آموزش وپرورش خانه اول رشته است و باید  حاشیه برود.

 خانه اول بماند.

عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس 

معتقد است که ضمن قبول نگاه پانورامایی به صحنه، هرگز 

ها نباید مخدوش یا جابجا شود. نباید ماموریت  اولویت

تاریخی و اصیل رشته )و به تبع آن انجمن( در قبال ارتقاء 

وتربیت عمومی به فراموشی سپرده شده یا به   یت تعلیمکیف

حاشیه برود. آموزش وپرورش خانه اول رشته است و باید 

خانه اول بماند. چون از حیث اهمیت و حساسیت با هیچ 

بخش دیگری قابل قیاس نیست. مداخله اصالحی اپسیلونی 

در آن هم وقتی به تعداد کسانی که تحت تاثیر اپسیلون قرار 

کند. به  گیرند ضرب شود ابعاد بسیار قابل توجهی پیدا می می

 «.در دل دوست به هرحیله رهی باید کرد»قول شاعر 

کند که حتی  ریاست سابق دانشگاه فرهنگیان تاکید می

اگر سیستم رسمی آموزش عمومی کشور و متولیان 

ریزی درسی ما را پس بزنند، ما نباید پس برویم. البته  برنامه

دهند یا در حدی که انتظار  را در خانه راه نمیاینکه ما 

شود، نیاز به  رود به متخصصان رشته بها داده نمی می

شناسی باید همدالنه و  شناسی دارد و در این آسیب آسیب

متواضعانه نقدهای مربوطه به عملکرد خودمان را هم 

چنانکه  بپذیریم و از خود درمانی طفره نرویم. راه حل، آن

شود، اصطالحا خداحافظی یا مهاجرت و  میبعضا شنیده 

 جالی وطن نیست. به باور من اگر آموزش وپرورش را از 

دایره تعلقات رشته و انجمن خارج کنیم یا حتی به حاشیه 

 ایم. تعلقات پرتاب کنیم خطایی استراتژیک مرتکب شده

وگویی تفصیلی با  دکتر محمود مهرمحمدی در گفت

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران به توصیف وضعیت 

 انداز انجمن، چگونگی ارتقاء و پیشرفت  کنونی و چشم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ها و نهادهای  انجمن و نقش آن در قبال سازمان

خوانید، مشروح  مسئول پرداخت. آنچه در ادامه می

 باشد. وگوی تفصیلی انجمن با ایشان می گفت

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: باتوجه به 

 اینکه شما چندین دوره رئیس انجمن مطالعات برنامه 

انجمن، درسی ایران بودید، از منظر شما رویکرد 

های انجمن چه باید باشند؟ و به نوعی  اهداف و اولویت

 اندازی را برای آینده انجمن متصور هستید؟ چه چشم

ی امن و محیط تعامل، رشد و  تواند خانه انجمن می

ای شاغل در حوزه  بالندگی استادان، دانشجویان، عناصر حرفه

مه اندرکاران برنا ویژه نهادها و دست تعلیم و تربیت و به

گذاران گرفته تا  درسی در سطوح مختلف باشد؛ از سیاست

های  سازان این حوزه. گرچه به موفقیت کارشناسان و تصمیم

ی زیادی  ایم، اما هنوز تا این قله فاصله خوبی دست یافته

هست و شاید حداکثر مسافت میان کوهپایه و قله به نیمه 

فراخور  رسیده باشد. دستاورد بدی نیست؛ اما حق رشته، به

های گوناگون  هایی که برای حضور در صحنه پتانسیل

وگوی نظری و اندیشگانی و همچنین پاسخ به نیازهای  گفت

ها  ای از پتانسیل عملی دارد، ادا نشده و بخش قابل مالحظه

 ناشناخته و معطل مانده است.

انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: دستاوردهای 

را از جهت نقاط قوت و  انجمن و وضعیت کنونی انجمن

 کنید؟ ها و خألهای موجود چگونه ارزیابی می ضعف

های علمی و تجربی و عاطفی  انجمن چیزی فراتر از ظرفیت

اعضاء و همچنین سطح باور عمومی به جایگاه این تشکل و 

شدت و ضعف همکاری ناشی از آن نیست. توفیقاتی که 

علمی رشته است  بحمداهلل قابل توجه بوده، متعلق به اجتماع

 ها اند زیر چتر انجمن گرد بیایند. کاستی که پذیرفته

گردد. مثال اعضاء و  هم به همین اجتماع و اعضاء آن باز می

درسی که شاید هنوز   داران رشته مطالعات برنامه دوست

انجمن را خانه اول، یا حداقل خانه دوم خود ندانسته و در 

اند، یک  برقرار نکردهسطح مورد انتظار با انجمن ارتباط 

شناسی در این عرصه  مساله است. انجمن باید پیشگام آسیب

باشد و با نگاه پاتولوژیک در جهت توسعه و استحکام 

های پیوند میان کل اعضاء جامعه تخصصی  بخشیدن به رشته

ای با مام سازمانی خود، یعنی انجمن، تدابیر خالق و  و حرفه

 کارسازی را به اجرا بگذارد. 

خوشبختانه تجربه دوره بیماری کرونا که همه را متوجه 

های تکنولوژی و فضای مجازی کرد، سبب شد  ظرفیت

تری از اعضاء  انتخابات اخیر انجمن با مشارکت طیف وسیع

برگزار شود. مشارکت بیشتر، بدون تردید آمادگی عاطفی و 

تعلق خاطر بیشتر را به همراه دارد که برای تخفیف شدت 

ای  دار مورد نظر پشتوانه ا مواجهه با موقعیت مسالهمساله ی

های  ارزشمند است. همچنین برداشته شدن محدودیت

گذشته در زمینه مدیریت انجمن با اتکاء به ساکنان در 

ای مرکز زدایی  سابقه مرکز، از مدیریت انجمن به شکل بی

کرد. انشاءاهلل این اتفاق هم در تحکیم و توسعه پیوندهای 

 لمی با انجمن نقش موثری خواهد داشت. جامعه ع

کنید  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران: فکر می

انجمن برای ارتقاء و پیشرفت وضعیت فعلی باید چه 

 هایی را طی کند؟ راه

انجمن نیاز به برنامه راهبردی و برنامه عمل ساالنه 

مبتنی بر برنامه راهبردی دارد. در گذشته دور برنامه 

ی کوتاهی به  راهبردی نوشته شد؛ اما متاسفانه جز در بازه

آن اعتنای جدی نشد. اکنون که در موجی تازه، هیات مدیره 

ده جدید در حال تدوین برنامه راهبردی جدید است و این ای

ای برای برطرف کردن یک خالء  جان دوباره یافته، امید تازه

جدی شکل گرفته است.  به گمان من در برنامه راهبردی، 

توسعه مشارکت به عنوان یک اصل اساسی باید در کانون 

تواند در قالب افزایش تعداد  توجه باشد. این توسعه می

ی های فعال انجمن تحقق پیدا کند که متاسفانه چند سیگ

 است روبه انفعال گذاشته است. 

 

 

 

 

 

 مهرمحمدی مطرح کرد:

 اصیل تاریخی و ماموریت 

 کیفیت ء در قبال ارتقا شتهر

 عمومی  تربیتتعلیم و 

 فراموشی       به نباید                

 .سپرده شود                           

های گذشته در باب برداشته شدن محدودیت

مدیریت انجمن، صرفا با اتکا به نیروهای ساکن 

ای سابقهدر مرکز از مدیریت انجمن به شکل بی

 مرکز زدایی کرده است. 
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همچنین با تاسیس واحدهای استانی هم مشارکت عینیت 

ها جواز  کند. در حال حاضر تنها معدودی از استان پیدا می

اند که کافی نیست.  را دریافت کردهفعالیت در سطح استان 

واحدهای استانی پس از تاسیس نیازمند پشتیبانی و نظارت 

بینی شده هستند.  بیشتر انجمن برای تحقق اهداف پیش

مشارکت در ابعاد دیگری از جمله ایده تاسیس کمیته ملی و 

 استانی معلمان و همچنین 

پیدا  تواند تبلور کمیته ملی و استانی دانشجویان هم می

توان  کند.خالصه فراز اصلی پیرنگ قصه موفقیت انجمن را می

جلب بیشتر مشارکت یا فراگیر ساختن احساس مالکیت و 

مسئولیت نزد آحاد جامعه علمی دانست. با درایت و خالقیت 

االمکان همه  باید به توسعه بسترهای موجود پرداخت تا حتی

رعیت و حس کنند در انجمن شهروند درجه یک هستند نه 

سیاهی لشکر. عالوه بر مواردی که اشاره شد، البته 

های آموزش و پژوهش  ویژه در حوزه های انجمن به کمیسیون

هم بستر مناسبی هستند که برای توسعه دامنه مشارکت بیش 

 برداری قرار گیرند.  از پیش باید مورد توجه و بهره

للی الم برای پاسخ به این سوال، از منظر نقد عملکرد بین

کنم چند  توان به موضوع نگریست. فکر می انجمن هم می

ایم؛ اما به دالئل  المللی در انجمن داشته اتفاق برجسته بین

بخش نبوده  المللی در مجموع رضایت گوناگون تعامالت بین

توان اشاره کرد و امید  است. بازهم به دستاورد دوره کرونا می

ازی و همچنین داشت که با تسهیل ارتباطات در فضای مج

تر شدن آن، انجمن بتواند در این زمینه اتفاقات درخشان  ارزان

 دیگری را رقم بزند. 

 

 

 

 

 

 

 

توانند برای  طور کلی می های علمی به از جمله انجمن

المللی استادان و دانشجویان رشته در  توسعه تعامالت بین

های مناسبی بکنند.  سازی های همکاری ظرفیت نامه قالب توافق

الملل  های علمی موفق کشور در عرصه بین تجربیات انجمن

 بخش ما باشد.  تواند الهام می

امه درسی ایران: به نظر شما انجمن مطالعات برن

مند و  تواند نیازهای دانشجویان عالقه انجمن چگونه می

های علوم تربیتی را رفع کند؟ و  فعاالن و استادان رشته

تواند در ایجاد پیوندی قوی بین  چقدر و چگونه می

 جامعه و دانشگاه موفق عمل کند؟

های تخصصی در  ها، که همان مینی انجمن به نظرم سیگ

توانند بخشی از نیازها را پاسخ دهند.  دل انجمن هستند، می

چون یکی از نیازهای اساسی دانشجویان پیداکردن یک هویت 

تخصصی در رشته مطالعات برنامه درسی است. کارکردی که 

نظیر  توانند داشته باشند، انصافا بی ها در این جهت می سیگ

ها را نمایندگی  ها تا حد امکان طیف هویت است. اگر سیگ

کنند این اتفاق مبارک خواهد افتاد و این نیاز اساسی 

دانشجویان پاسخی درخور از سوی انجمن پیدا خواهد کرد. 

ایده تاسیس کمیته دانشجویی هم مستحق توجه است. این 

را  تواند به شکل سیستماتیک مطالبات دانشجویان کمیته می

 های مختلف آن قرار دهد.  پیش چشم انجمن و مسئوالن بخش

المللی  ریزی برای توسعه تعامالت بین دانشجویان، در برنامه

هم قهرا در کانون توجه هستند و انجمن باید به سهم خود 

المللی آنها باشد. باالخره اینکه  های بین بستان کننده بده تسهیل

رسد  دانی به نظر میموضوع کارورزی و کسب تجربیات می

برای بخشی از دانشجویان که عالئق کاربردی دارند از نیازهای 

تواند در این زمینه هم از ظرفیت  اساسی باشد. انجمن می

 سازمانی خود برای پاسخ به این نیاز استفاده کند.

 

 

 

 

های انجمن و دریافت  منجر به روی کار آمدن هیات مدیره جدید شد. تشکیل جلسات هیات مدیره جدید با روسای کمیسیون 0011انجام انتخابات انجمن مطالعات برنامه درسی در بهمن ماه 

  و تقاضای خود روسای کمیسیون منتج به تغییراتی شد که در جدول صفحه بعد قابل مشاهده است:گزارش عملکردشان 

 

 مسئول/ مسئوالن قدیم مسئول/ مسئوالن جدید نام بخش/ رکن

 هیات مدیره

آرای، آقای دکتر محمود مهرمحمدی، خانم دکتر زهرا  آقای دکتر مرتضی کرمی، خانم دکتر نرگس کشتی

دکتر محمد جمالدینی، آقای دکتر علیرضا عراقیه، خانم دکتر فرزانه فرزادنیا، خانم دکتر لیال نام آقای  نیک

 خزائی، خانم دکتر نفیسه رفیعی

پور، آقای دکتر مصطفی قادری، آقای دکتر سعید صفائی موحد، خانم دکتر زهرا  آقای دکتر محمد جوادی

امانی، آقای دکتر رحمت هللا مرزوقی، خانم دکتر نام، آقای دکتر علیرضا صادقی، آقای دکتر محمود  نیک

 پروین صمدی، آقای دکتر حسن مظاهری

 آقای دکتر حسین چارباشلو آرای خانم دکتر نرگس کشتی کمیسیون پژوهش

 خانم دکتر فرزانه فرزاد نیا خزائی لیالخانم دکتر  کمیسیون آموزش

 نام دکتر زهرا نیکخانم  نام خانم دکتر زهرا نیک کمیسیون نقد و ارزیابی

 آقای دکتر مجید علی عسگری آقای دکتر مجید علی عسگری کمیسیون عالئق ویژه

 آقای دکتر سعید صفائی موحد آقای دکتر فرهاد سراجی کمیسیون فضای مجازی

 کمیسیون روابط 

 بین الملل
 خانم دکتر سولماز نورآبادی خانم دکتر سولماز نورآبادی

 آقای دکتر مصطفی قادری آقای دکتر محمد جمالدینی کمیسیون توسعه شعب

 خانم دکتر سارا شهیدی خانم دکتر اعظم زرقانی دبیرخانه

فراز اصلی پیرنگ قصه موفقیت انجمن را 

توان جلب بیشتر مشارکت یا فراگیر ساختن می

 احساس مالکیت و مسئولیت نزد آحاد 

 جامعه علمی دانست. 

 اخبار انجمن 

 تغییرات ارکان اجرایی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در دوره جدید 
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دوره نهم انجمن مطالعات برنامه درسی هیئت مدیره 

بهمن ماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز نموده  ۶۲ایران از 

جلسه با حضور تمامی 51و تا پایان خرداد ماه، با برگزاری 

البدل و با مشارکت تنی چند از  منتخبین اعم از اصلی و علی

ها  ها، برنامه مند به بررسی سیاست اساتید پیشکسوت و عالقه

های خود پرداخته است. اهم تصمیمات اتخاذ شده  و فعالیت

 در این مدت به شرح ذیل است:

 تدوین چارچوب مدیریت عملکرد انجمن  -5

این چارچوب با استفاده از چهار منبع اطالعاتی شامل 

برنامه راهبردی انجمن مصوب هیئت مدیره دوره هفتم، 

امزدهای گزارش عملکرد هیئت مدیره دوره هشتم، برنامه ن

انتخابات دوره نهم انجمن و چارچوب ارزیابی عملکرد 

های علمی ایران  های علمی از سوی کمیسیون انجمن انجمن

 )وزارت عتف( حاصل شده است. با تمییز وسایل و نتایج، سه 

گویی اجتماعی و  حوزه استراتژیک مرجعیت علمی، پاسخ

 آموختگان و سه توانمندساز اصلی پذیری دانش اشتغال

مشارکت اعضا، فضای مجازی و منابع مالی شناسایی شد. 

سازی  کننده این توانمندسازها و نتایج نهادینه حلقه متصل

آموختگان و  ها، دانش وگو در چهار سطح جامعه، دانشگاه گفت

 مدارس به عنوان فرایند است.

راهبری همایش هجدهم انجمن و ارائه چارچوب  -۶

 در اختتامیه همایش های انجمن ها و برنامه سیاست

بررسی و انتخاب دانشگاه شهید چمران اهواز جهت  -۳

برنامه درسی و مسئولیت »برگزاری همایش نوزدهم با عنوان 

در اسفندماه سال « اجتماعی در سده پانزدهم خورشیدی

 جاری

ایجاد کارگروهی برای ارزیابی وضعیت موجود فضای  -۴

 یفی این فضامجازی و تدوین طرحی جهت توسعه کمی و ک

به رهبری آقای دکتر سراجی. ارائه و نقد طرح تدوین شده 

 در جلسه هیئت مدیره و ارتقاء آن

نامه ارائه خدمات پژوهشی به منظور  تدوین شیوه -1

ها و نهادها و به  های پژوهشی برای سازمان ارائه طرح

 مشارکت طلبیدن جامعه علمی برنامه درسی کشور

پردازی از  های نظریه سیاخذ مجوز برگزاری کر -۲

پردازی نقد مناظره و  های نظریه دبیرخانه حمایت از کرسی

معلم »برگزاری مراسم افتتاحیه و نخستین کرسی با عنوان 

 «گر  بخش و کنش الهام

بررسی اقدامات انجام شده در خصوص تاسیس نظام  -۷

علوم تربیتی و ایجاد کارگروه متشکل از آقایان دکتر فتحی، 

ادری، دکتر حاتمی، دکتر جمالدینی و دکتر کرمی به دکتر ق

 منظور پیگیری موضوع تا تحقق آن

های توسعه، آموزش،  بررسی عملکرد کمیسیون -۸

های با عالئق ویژه با دعوت از  پژوهش، نقد و ارزیابی؛ و گروه

 های آینده سازی تدوین برنامه ها و زمینه مسئوالن آن

فکری  انجمن با موضوع همبرگزاری رویداد عیدانه  -۹

های آینده با حضور اعضاء هیئت مدیره در  در خصوص برنامه

 از طریق الیو اینستاگرامی 5۴۱۱اسفندماه سال  ۶۸تاریخ 

بررسی گزارش همایش هجدهم با حضور دبیر  -5۱

ای  علمی و تقدیر از زحمات ایشان و تصویب تدوین کتابچه

 زیابی آنجهت منعکس کردن رویدادهای همایش و ار

شناسی وضعیت موجود عضوگیری  بررسی و آسیب -55

ای در سه  و ارائه خدمات به اعضاء و تصویب تدوین برنامه

مندی  بخش توسعه عضوگیری، ارائه خدمات به اعضاء و بهره

های اعضاء به عنوان یکی از توانمندسازهای اصلی  از توانایی

 در برنامه راهبردی انجمن

انداز  ته معلمان در چشمتصویب تأسیس کمی -5۶

 اقدامات استراتژیک انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تر بین جامعه معلمان به عنوان هدف برقراری پیوند مستحکم

گران عرصه عمل برنامه درسی با اندیشمندان عرصه  کنش

 درسی  نظر برنامه

نامه کمیته معلمان برای  نویس آیین تنظیم پیش -5۳

 تصویب در هیات مدیره

کنکاش در مفهوم علم »برگزاری نشستی با عنوان  -5۴

در مواجهه با « های درسی نافع و نسبت آن با برنامه

 های روز در جامعه ایرانی  بحث

تشکیل جلسات با مسئوالن سازمان پژوهش و   -51

ریزی آموزشی و پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش  برنامه

 ش فعال انجمن در پاسخگویی اجتماعیبه منظور ایفای نق

ریزی  تشکیل جلسه با متخصصان حوزه برنامه -5۲

ساله  ۹راهبردی برای تدوین روشمند برنامه راهبردی 

 انجمن

تشکیل جلسات با روسای شعب استانی انجمن  -5۷

مطالعات برنامه درسی به منظور ارائه راهکارهایی برای 

 توسعه شعبات در سراسر کشور

ل شدن روابط عمومی انجمن و آغاز فعالیت فعا -5۸

رسانی اخبار و رویدادهای انجمن در بستر فضای  منظم اطالع

 مجازی: کانال تلگرامی، صفحه اینستاگرام

ریزی برای برگزاری سه نشست علمی در  برنامه -5۹

راستای تبیین بیشتر اهداف استراتژیک انجمن تحت عناوین 

و کنشگری در اشتغال  مرجعیت علمی، پاسخگویی اجتماعی

 آموختگان دانش

فعالیت دفتر مرکزی انجمن در قالبی جدید که با  -۶۱

ای جهت تعامل و  حضور از پیش تنظیم شده اساتید رشته

آموختگان و سایر مخاطبان  پاسخگویی با دانشجویان، دانش

 همراه است.

 ریزی برای ارزیابی و نظارت بیشتر بر  برنامه -۶5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملکرد کلیه نشریات مستقل و وابسته انجمن و تنظیم

لیستی برای ارزیابی عملکرد نشریات طرف قرار داد با  چک

ای برای انجام ارزیابی عملکرد پنج  نامه انجمن و تنظیم شیوه

 « منشور نشر»نشریه موجود انجمن تحت عنوان 

بررسی عملکرد انتشارات انجمن و پیگیری صدور  -۶۶

انتشارات از وزارت ارشاد به منظور آغاز فعالیت مجوز 

های  ای انجمن در چاپ و انتشار کتب و درسنامه حرفه

 ای تخصصی رشته

های همکاری با  نامه نویس تفاهم تنظیم پیش -۶۳

ریزی آموزشی و نیز پژوهشگاه  سازمان پژوهش و برنامه

 مطالعات آموزش و پرورش جهت طرح در هیات مدیره

 

 اخبار انجمن 

مطالعات هیئت مدیره انجمن  هایفعالیت ماهه ازچهار عملکرد گزارش 

 درسی ایران برنامه



 

 

5 

 

 درسی های برنامه با آن نسبت و نافع علم مفهوم درباره کنکاش 
توسط « های درسی کنکاش درباره مفهوم علم نافع و نسبت آن با برنامه»نشست 

 برگزار شد. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

این نشست با حضور دکتر محمود امانی تهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و 

زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، دکتر  پرورش، دکتر رضوان حکیم

محمود مهرمحمدی، عضو هیات علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس، دکتر جواد 

یت مدرس، دکتر ابراهیم طالیی، عضو هیات حاتمی، عضو هیات علمی دانشگاه ترب

اله خسروی، عضو هیات علمی دانشگاه  علمی دانشگاه تربیت مدرس و دکتر رحمت

به صورت مجازی  1241خردادماه سال  42شنبه  فرهنگیان و دبیر نشست در روز سه

 برگزار شد.

نظام ماموریت اصلی »در ابتدای این جلسه دکتر محمود امانی تهرانی در خصوص 

آموزشی در دوره آموزش عمومی، تربیت رسمی و عمومی و وجه نیمه تخصصی دوره 

علم نافع  مقصود از و افزود: به سخنرانی پرداخت« اسناد تحولی دوم متوسطه با اتکا بر

هر علمی که با ماموریت نظام آموزشی مرتبط است و از  است.ماموریت نظام آموزشی 

ماموریت اصلی نظام آموزشی در بحث و  باشد می کند، علم نافع آن پشتیبانی می

شود که شامل  در سه حوزه به تعبیر سند تحول بنیادین بیان می آموزش عمومی

های  ها در ساحت آموزان، رشد و پرورش آن های پایه در دانش پرورش شایستگی

 سازی ملی مبتنی بر فرهنگ غنی ایرانی اسالمی هویتگانه ابعاد وجودی انسان و  شش

خواهیم تعیین کنیم با اصولی که ذکر شده مرتبط باشد،  اگر محتوایی که میباشد.  می

 .علم نافع است

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص ماموریت نیمه دیگر دوره دوم 

متوسطه گفت: در این دوره نظرات خیلی مختلف است. در حال حاضر، در اسناد ما 

سطه به رسمیت شناخته شده و در این وجه تالش وجه نیمه تخصصی دوره دوم متو

آموزان دست به انتخاب یک گرایش بزنند. در این گرایش دو مسیر روبه  شده دانش

هاست؛ یکی مسیر منجر به تحصیالت عالیه و دیگری مسیر منجر به کار. در  روی آن

دوره  ها گفته می شود، بیشتر ناظر به مجموع، آنچه که در خصوص نافع نبودن آموزش

 دوم متوسطه و بخش نیمه تخصصی آن است.

برنامه درسی بستری نافع یا »در خصوص  ادامه این نشست دکتر جواد حاتمی در

به سخنرانی پرداخت و افزود: ما در زمینه علم نافع با سواالت جدی « مضر برای زندگی

مورد مواجه هستیم. حرف من این نیست که برنامه درسی نافع است یا خیر. من در 

ایم؛  کنم معیار علم نافع را تعیین نکرده مضر بودن این محتواها عرض دارم. من فکر می

اینکه نافع بودن از نگاه چه کسی اصالت دارد، از نگاه چه کسی تقدم دارد، چه کسی 

 کند کدام علم نافع یا مضر است و..... تعیین می

ه ما فهم درستی از فردا ک این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این

های  در برنامهآنگونه که هست که جهان را  منصفانه آن است: نداریم، عنوان کرد

های درسی باشد تا کودکان را برای فردا  مطالبی باید در کتاب و نشان دهیمدرسی 

تر به  بنابراین باید مقداری جدی. آماده کند که زندگی شرافتمندانه داشته باشند

گیریم، از خود  ها تصمیم می بنگریم؛ به این جهت که کسانی که برای آنموضوع 

 اختیاری ندارند. پس باید محتاط باشیم و خودمان را برای نسل جدید مسئول بدانیم.

علم نافع و عصر »در ادامه این نشست دکتر محمود مهرمحمدی پیرامون 

های  ر دیجیتال، بچهعصدر به سخنرانی پرداخت و در این خصوص افزود: « دیجیتال

های آموزشی  های درسی و سیستم هرگز محدود به آنچه در کتاب Zعصر اصطالحا 

ها  دهند، نیستند. نسل دیجیتالی های آموزشی نافع تشخیص می باشد، و سیستم می

های آموزشی تشخیص دادند.  مانند تا تسلیم علم نافعی شوند که سیستم منتظر نمی

گیری هویت مطلوب خود هستند و  ی نافع خود و شکلها در کار ساخت محتوا آن

دانند که خودشان تشخیص دهند برایشان نافع است. در این  مند می چیزی را بدن

ها را مدیریت کنیم. این  های تربیتی بتوانیم این بخش از آموخته موقعیت باید با روش

ی این نسل که ها اقدام در عصر دیجیتال الزم اما کافی نیست. بسیاری از یادگیری

در .مورد تایید والدین و معلمان نیست، خاستگاه دیگری به جز کتاب و مدرسه دارند

وجوی آگاهانه و یادگیری  این راستا، مدیریت باید نسبی و تربیتی باشد و جست

ها ایجاد شود که در این صورت نظام آموزشی توانسته کار  آگاهانه اصیل باید در بچه

 ل انجام دهد.خود را در عصر دیجیتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد در این خصوص افزود: اولین راهبرد، باال بردن جذابیت  3وی با طرح 

آموزان به دانش موجود در  منابع درسی و فرایندهای یادگیری یاددهی با ارجاع دانش

محوری در تربیت رسمی و  باشد؛ دومین پیشنهاد درپیش گرفتن راهبرد پرسش وب می

ای و کسب شایستگی مواجهه ارزیابانه و نقادانه  رسانه عمومی و سوم تمرکز بر سواد

 مخاطبان با دانش موجود در وب است.

گزارش میانی پروژه تعیین و »در ادامه دکتر ابراهیم طالیی نیز در خصوص 

سخنرانی کرد و افزود: بنده پروژه خود « سازماندهی محتوای ارزشمند در دوره دبستان

آغاز کردم. در این میان  11از سال « گ تعلیم و تربیتبازآفرینی فرهن»را تحت عنوان 

خواستیم از روی  شخصیت بود. ما می 3داستان جدیدی هم وارد داستان شد که دارای 

پداگوژی به این معنا که )چگونه باید آموزش داده شود( شروع کنیم که متوجه شدیم 

 د( و سنجش )از کجا دو شخصیت دیگر با نام برنامه درسی )آنچه باید آموزش داده شو

های علمیگزارش نشست  
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مطمئن شویم آموزش ما به اهدافش رسیده است( نیز وجود دارند که با یکدیگر در 

 تقابلند.

ترین چیزی که  که حداقل این عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان این

پایه است، ادامه داد: در بحث مثلث اول )برنامه باید به آن توجه کنیم این بنای سه 

بندی بین دانش پایه و دانش مرجع  درسی( و برای تعیین محتوای ارزشمند، تقسیم

اولویت حفظ جان،  5انجام شد. در خصوص اینکه چه چیزی ارزش آموختن دارد، 

ه شناسی ب ساالر و زیبایی کسب معاش، خانواده و فرزندپروری، تشکیل جامعه مردم

باشد. در انتها سواد بدنی،  بندی آن بسیار حائز اهمیت می دست آمد که اولویت

خواندن، نوشتن، ریاضی کاربردی، محیط فرابدنی )علوم طبیعی و علوم اجتماع(، سواد 

سواد پایه  01دیجیتال و رسانه، سواد مالی، سواد معنوی، زبان خارجی و هنر به عنوان 

های کلیدی، خودشناسی، خودمدیریتی،  ها و ارزش و در طرف دیگر در جدول مهارت

 دیگرشناسی و دیگر مدیریتی معرفی شدند.

برنامه درسی نافع و منظرهای »زاده، پیرامون  همچنین دکتر رضوان حکیم

به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: آنچه که مراد است، پرداختن به برنامه « نفعان ذی

کنیم، باید  ر مورد برنامه درسی صحبت میزمانی که د .درسی نافع و مطلوب است

کنیم و  مشخص کنیم که در مورد همان برنامه درسی نافع، مفید و کارآمد بحث می

که نفع منظور آن است باید مدنظر قراردهیم را  گوییم علم نافع همچنین وقتی می

چه سختی مسئله اینجاست که ما از بنابراین، باشد.  برای چه کسی و در چه زمانی می

 .آموز، جامعه، حاکمیت، معلمان( به برنامه درسی نگاه کنیم منظری )خانواده، دانش

گیری برنامه درسی افزود: اصل  های اصلی در تصمیم زاده در خصوص چالش حکیم

ریزی درسی این است که ما زمان محدود و ظرفیت یادگیری محدودی داریم.  برنامه

ای هنوز یکه  باشد. از طرفی تاکید رشته متنوع می تقاضاها بسیار باال و مطالبات زیاد و

تاز میدان است و نگاه خطی به برنامه درسی وجود دارد که این هم ناشی از 

 انگاری و توقع حداکثری از مدرسه است. ساده

مفهوم و ابعاد سودمندی در »اله خسروی نیز در خصوص  در ادامه دکتر رحمت

عنوان کرد: دانش ارزشمند در  نرانی پرداخت وبه سخ« های درسی تربیت معلم برنامه

باشد. از منظر شناخت نظری  تربیت معلم شامل سه بعد شناخت، کاربرد و کنش می

دانش ارزشمند، دانشی است که یک دانشجو معلم باید در طول تربیت معلم درباره 

که  شود آموزش، یادگیری و برنامه درسی بداند. این دانش خود به طبقاتی تقسیم می

شامل دانش نظری درباره محتوا، دانش نظری درباره پداگوژی و دانش نظری درباره 

عملی است که دانشجو دانش ارزشمند از منظر کاربرد، دانشی  خود برنامه درسی است.

ریزی و اجرای تدریس،  هایی از قبیل مهارت در برنامه معلمان را به کسب مهارت

کند. دانش ارزشمند از منظر فرهنگ  ترغیب می .و.. مهارت در تحلیل و تفسیر تدریس

گری و  معلمی در تربیت معلم نیز دانشی است که در بطن و متن خود فرهنگ پرسش

وگو و ارتباط  گویی، تعهد و پذیرش مسئولیت، مطالعه و نقد دانش و جامعه، گفت پاسخ

 باشد. موثر و شاگردپروری را دارا می

نشست دومی هم با همین مضمون در مردادماه برگزار با نظر به استقبال مخاطبان،   

 خواهد شد.

 

 

 پردازی انجمن مطالعات برنامه درسی ایران های نظریه آغاز فعالیت رسمی کرسی 
پردازی انجمن مطالعات  های نظریه مراسم افتتاحیه کرسی

برنامه درسی ایران در هفته بزرگداشت مقام معلم با ارائه کرسی 

 01در روز یکشنبه  «بخش و کنشگر معلم الهام»علمی ترویجی 

اردیبهشت ماه با حضور بیش از یکصد و هفتاد تن از اساتید و 

برنامه درسی ایران  نظران و دانشجویان انجمن مطالعات صاحب

 برگزار گردید.

در این مراسم که با تالوت آیات نورانی قرآن کریم و پخش 

کلیپ در خصوص جایگاه و شان رفیع معلم آغاز شد، ابتدا آقای 

دکتر مرتضی کرمی، رییس انجمن مطالعات برنامه درسی و 

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گزارشی از فرایند دریافت 

های نظریه پردازی از شورای عالی انقالب  ی کرسیمجوز برگزار

فرهنگی توسط انجمن ارائه و بر تالش برای دستیابی به نقش 

مرجعیت علمی انجمن به عنوان یک هدف استراتژیک کالن و 

پردازی به عنوان یک اقدام کلیدی در این زمینه  ترویج نظریه

 االسالم و المسلمین آقای دکتر تاکید نمودند. سپس حجت

عبدالحسین خسروپناه، رئیس دبیرخانه هیئت حمایت از 

نظریه پردازی، نقد و مناظره شورای عالی انقالب  های  کرسی

فرهنگی در جلسه افتتاحیه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران 

های  حضوریافته و نسبت به فرایند اجرا و برگزاری کرسی

 مودند.پردازی، نوآوری، نقد و مناظره سخنرانی ن نظریه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بختش و   معلتم الهتام  »در ادامه این نشستت علمتی، کرستی    

اهلل خسروی، استادیار و عضو  با ارائه آقای دکتر رحمت «کنشگر

هیات علمی دانشگاه فرهنگیان و نقد علمتی دو نفتر از صتاحب    

آقای دکتر محمود مهرمحمتدی   درسی برنامه  نظران و اساتید 

تربیت مدرس و آقای دکتر علیرضا عصاره استتاد  استاد دانشگاه 

دانشگاه تربیت دبیر شتهید رجتایی و متدیریت نشستت توستط      

آقای دکتر علیرضا عراقیه دانشیار دانشتگاه آزاد استالمی واحتد    

 اسالمشهر برگزار گردید. 

های معلتم   آقای دکتر خسروی در این کرسی از جمله ویژگی

تغییترات مثبتت بترای     بخش را فراهم کردن فرصت ایجتاد  الهام

آموزان، والدین و همکاران و همچنین ترویج ذهنیت رشد  دانش

 و انگیزه بخشی برشمردند. 

ای،  همچنتتین در ایتتن جلستته فهتتم درستتت، اختتال  حرفتته 

متوز دیتدن،   آ ختود را در تتار و پتود زنتدگی دانتش      دلسوزی و

احساس مسئولیت در قبتال یتادگیری شتاگردان، شتاداب نگته      

س درس بتته عنتتوان خصوصتتیات معلتتم  داشتتتن محتتیط کتتال 

 بخش و کنشگر مورد تحلیل و تبیین قرار گرفت. الهام



 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جزی دکتر فریدون شریفیان

 تربیتی دانشگاه اصفهانعضو هیات علمی گروه علوم 

 
هايعلميازمنظرنهاديياسازمانيدرگذرزمانوازنسليبهنسلهايارشتهديسيپلين

هايهايفعالمربوطبهرشتهازالزامديگر،بايدتوانبازآفرينيخودراداراباشند.وجودانجمن

هيوترسيممسيرپيشرفتهايدانشگاهايعلميدرمعرفيرشتهاينبازآفرينياست.انجمن

بيناينرشته مليو سطح در ميها ايفاء انجمنالمللينقشاساسي در هايمطالعاتکنند.

ميبرنامه کوشش مختلف، کشورهاي چشمدرسي اساس بر تا ماموريتشود و هايانداز

فعاليتتعريف با مجلهشده، انتشار مانند کنفرانسهايي برگزاري تخصصي، تهاي و شکيلها

 هايمطالعاتي،رشدوبالندگياينرشتهتضمينشود.کميته

 ايران، درسيانجمنمطالعاتبرنامه»در متخصصانبرنامه« تالشگروهياز درسيبا

اينانجمنبالطفخداوندمتعال،تالشاعضايهيئتمديرهدردوره هايکشورشکلگرفت.

نقش افراد همتتمام حمختلف، و عالقمايتآفرين و دانشجويان زمرههاستادان، در مندان،

برگزاريهمايشانجمن پژوهشي، علمي مجله چند وجود است. بوده موفق هايساالنه،هاي

هايمطالعاتيازنمودهايهاوگروهگيريکميسيوندرسيوشکلتدويندانشنامهايرانيبرنامه

فکوشششدهاستتااينانجمننسبتبههايمختلآيد.دردورهاينموفقيتبهحسابمي

عينرسالت در باشد. پاسخگو خود اجتماعي و آموزشي علمي، بههاي همواره انجمن حال،

پيشرفت زمان، تغيير ابعادنظريوهايعلميرشتهبهداليليمانندنيازهايناشياز در ويژه

ست.اينواقعيت،ايجابکردههايمتنوعوجديدمواجهاگسترشتقاضاهاياجتماعيبارسالت

بهتالش ضمنتوجه آناستتا نتايجحاصلاز از استفاده برنامهراهبرديهايگذشتهو ها،

نش که اينبرنامه در باشد. داشته انجمنقرار کار دستور در منابعاتدوينشده، از تگرفته

چشم ترسيم ضمن است مختلف راهباطالعاتي و اهداف رويکردها، حوزهانداز، سه از ردها

)ارتباط فرايندها توسعهمنابعانساني(؛ توانمندسازها)مشارکتاعضاء،مديريتفضايمجازي،

سازمان و جامعه دانشگاهبا با ارتباط دانشها، با ارتباط وها، مدارس(؛ با ارتباط آموختگان،

آموختگان،يدانشپذيراشتغالگريدرهاياستراتژيک/نتايج)پاسخگويياجتماعي،کنشحوزه

 مرجعيتعلمي(صحبتشدهاست.

هايهايانجمندرعرصهريزيهاوبرنامهکندکهفعاليتراهبرديبودناينبرنامهاقتضاءمي

مبنايجهت ميانگيريمختلفبر کوتاههايزمانيبلندمدت، اساسسطوحمدتو بر مدتو

 تعريف انتظار، قابل نتايج مطمختلف انجمن برنامهشود. بخشالعات کنار در هايدرسي

هايکشوروتمامفعاالناينرشته،هايعلومتربيتيدانشگاهدرسي،گروهها(برنامه)دپارتمان

بهويژهآموزشوباجامعهوسازمانهايعملازجملهتقويتارتباطضمنآنکهبهعرصه ها

تواندبريکجنبهپردازد،مياعيميآموختگانوپاسخگويياجتمپذيريدانشپرورش،اشتغال

پيشديگرکهمي تقويتتوانآنرا اينجنبه، تاکيدکند. بايستتحققمواردمذکوردانست،

هاييدرسيدرکشوراست.ازاينمنظر،درمجموعهرسالتذاتوماهيترشتهمطالعاتبرنامه

ملزمبهپاسخگوييبهآنهامي توجهکهانجمنخودرا ويژهبهبنيادهاينظريمطالعاتداند،

آموزشبرنامه در ماننددرسي مرتبط، علمي رويدادهاي ديگر و رشته اين دانشگاهي هاي

سازگسترشمرزهايتواندزمينههاضرورتدارد.عنايتبهاينجنبهدرگامنخستميهمايش

نقشدانشبرنامه مرجعيتعلميو بعد، وهله در و باشد کشور فرينيمتخصصانآدرسيدر

عرصه باشد.الملليمطالعاتبرنامههايبينايرانيدر داشته همراه پيشبه بيشاز درسيرا

جنبه دغدغه شود گفته که نيست گزافي سخن شايد رسالتبنابراين، و کاربردي هايهاي

برنامه رشته که آناجتماعي به نسبت درستي به نبايددرسي پاسخگوست، و حساس ها

هاينظرياينرشتهرابهدنبالداشتهباشد.هيبهجنبهتوجکم














 

 همينراستا در اساسشواهديماننداينکهبهنظرمينکتهديگر بر حالحاضر، رسددر

دانشگاه دورهوجود در که مختلف کارشناسيهاي دانشجوهاي رشته اين دکتري و ارشد

دانشمي توجه قابل تعداد رشتهپذيرند، موجود، علمي منابع شمار و رشته اين آموختگان

کمچنينازنوعکمّيمواجهنيستيادستيهايدرسيدرايرانچندانباچالشمطالعاتبرنامه

مختلفچالش ابعاد در رشته اين براي آنچه مقابل، در ندارند. قرار اولويتنخست در هايي

بيمي است. کيفيت سطح فزاينده ارتقاء باشد، اولويت در مطالعاتتواند انجمن شک،

بهبرنامه کشوردرسي در رشته اين با مرتبط مهم نهاد يک درميعنوان نقشمهمي تواند

درسيهايکنونيدرانجمنمطالعاتبرنامههايمختلفاينارتقاءکيفيايفاکند.تالشزمينه

کوشش تداوم که رشتهايران روز تحوالت متوجه و انجمن اين در شده انجام قبلي هاي

زمينهمي،درسياستبرنامه دتواند کشور در اينرشته بيشتر چه هر توسعه جنبهساز هاير

بي باشد. عملي و ونظري دانشجويان استادان، همراهي به منوط توفيق اين حصول شک

.منداناينرشتهاستهآموختگان،معلمانوهمهعالقدانش





یادداشت ویژه   

 های پیش روانجمن و رسالت   

انجمن همواره به داليلي مانند نیازهای ناشي از تغییر زمان، 

ويژه در ابعاد نظری و گسترش تقاضاهای های علمي رشته بهپیشرفت

های متنوع و جديد مواجه است.اجتماعي با رسالت  
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هویت »هجدهمین همایش سالیانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان 

به صورت  ۸۰۱۱اسفند ماه  ۸1و  ۸۱ایرانی برنامه درسی و آموزش در عصر پساکرونا 

 الکترونیکی برخط برگزار گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

در این همایش دکتر محمود مهرمحمدی استاد دانشگاه تربیت مدرس و عضو عالی 

 نگاری تعلیم و تربیت: نگاه از پس پاندمی آینده»شورای آموزش و پرورش  در خصوص 

برنامه » دکتر بختیار شعبانی ورکی استاد دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص « کرونا

، دکتر محمد عطاران دانشیار دانشگاه خوارزمی در خصوص «ای درسی در جهان آینه

دکتر احد فرامرز قراملکی « ای در علوم تربیتی ایران افالطون یا زور بای یونانی: پرسه»

، دکتر جواد حاتمی «آموزش موثر اخالق بزرگساالن» استاد دانشگاه تهران در خصوص

بازتعریف برنامه درسی در فضای دیجیتال و » استاد دانشگاه تربیت مدرس در خصوص 

، دکتر امید نوروزی عضو هیات علمی دانشگاه واخنینگن «نقش نوین معلمان در ایران

ا و پساکرونا و تجربه زیسته دانشگاه واخنینگن هلند در عصر کرون» هلند در خصوص 

 و دکتر فرشاد مومنی استاد دانشگاه عالمه « های آن برای نظام آموزش ایران داللت

اقتصاد »طباطبایی  تهران در خصوص 

سیاسی توسعه در عصر پساکرونا و 

به « داللت های آن برای برنامه درسی

سخنرانی پرداختند. حضار در روز اول 

این همایش همچنین از سه پنل 

ر سالن مولوی استفاده تخصصی د

 کردند.

پور رئیس سابق  اختتامیه این همایش شامل تقدیر از جناب آقای دکتر محمد جوادی

ت مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، سخنرانی جناب آقای دکتر مرتضی أهی

گزارش جناب  و کرمی رئیس جدید هیات مدیره انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

ثانی دبیر علمی همایش بود. حضار در این همایش همچنین  سین جعفریآقای دکتر ح

ور که ذکر شد، در اختتامیه طهمان از دو پنل تخصصی در سالن مولوی استفاده کردند.

 به  درسی ایران  همایش دکتر مرتضی کرمی رئیس هیئت مدیره انجمن مطالعات برنامه 

های جدید  ها و برنامه ارائه سیاست

مطالعات برنامه درسی ایران انجمن 

اظهار کرد: هیئت مدیره  پرداخت و

ای که تشکیل داده به  جلسه ۰جدید در 

های جدید  ها و برنامه بیان سیاست

 .پرداخته است

منبع مطالعاتی بررسی شده است؛ ابتدا بحث برنامه  ۰وی ادامه داد: در گام نخست 

تدوین شد، گزارش هیئت مدیره هشتم راهبردی انجمن که در هیئت مدیره دوره هفتم 

های علمی  و برنامه نامزدهای انتخابات نهم هیئت مدیره و چارچوب کمیسیون انجمن

های علمی به عنوان منابع مفید مورد بررسی قرار گرفت تا  کشور برای ارزیابی انجمن

 بتوان با رویکرد مهندسی معکوس به معیارهای کلی مدنظر یک انجمن کلی برسیم.

ریزی درسی دانشگاه فردوسی مشهد بیان کرد: در مجموع  نشیار گروه برنامهدا

ها نیازمند است و بین  دادها و فرایندهایی که انجمن به آن بایستی نخست بین درون

ها برسد، تمایز قائل شد. با تمییز  نتایج، پیامدها و دستاورهایی که قرار است به آن

که  رای دوره سه ساله انجمن پیشنهاد شده استوسایل و اهداف، سه دوره استراتژیک ب

گویی  افزایش پاسخ، المللی بحث مرجعیت علمی انجمن در سطح ملی و بینشامل 

 باشد. می پذیری دانشجویان اشتغالو  انجمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنها اشاره شده بود،   از بین توامندسازها یا وسایلی که در منابع چهارگانه بهوی افزود: 

تراتژیک جهت توسعه در این دوره مورد توجه قرار گرفتند؛ منبع اول سه منبع اس

مشارکت اعضا بوده و انجمن قطعا خانه تمامی این عزیزان خواهد بود. همچنین بحث 

های گسترده بدون منابع  فضای مجازی و در کنار آن منابع مالی که قطعا اجرای برنامه

تلفیق توامندسازها و نتایج، مدلی برای مدیریت ، با  بنابراین .پذیر نخواهد بود مالی امکان

عملکرد مطالعات انجمن برنامه درسی ایران برگرفته از جلسات سه هفته اخیر انجمن به 

 .آید دست می

 

 

 

هاهمایش درسی ایران مروری بر همایش گذشته انجمن مطالعات برنامه «   
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 دعوت به حضور و مشارکت در همایش آینده انجمن مطالعات برنامه درسی ایران«                                      

 

درسی برای مشارکت و حضور در  مندان به حوزه برنامه هو عالقانجمن مطالعات برنامه درسی از تمامی اعضا 

نماید.  دعوت می« برنامه درسی و مسئولیت اجتماعی در سده پانزدهم خورشیدی»همایش نوزدهم انجمن با عنوان 

 4و  3این همایش به میزبانی دانشگاه شهید چمران اهواز و با دبیری علمی آقای دکتر عبداهلل پارسا، در روزهای 

 برگزار خواهد شد. برخی محورهای مورد نظر برای نگارش مقاالت تخصصی بدین قرار است:  1441اسفندماه 

سهم خودگردانی مدارس در تحقق   -شهروند مجازی و مسئولیت اجتماعی -برنامه درسی و شهر یادگیری

 برنامه -ان تعلیم و تربیتگذار مسئولیت اجتماعی سیاست  -تربیت منش و مسئولیت اجتماعی -مسئولیت اجتماعی

برنامه درسی، فرهنگ و مسئولیت  -تربیت معلم و مسئولیت اجتماعی -محور و مسئولیت اجتماعی درسی مدرسه

برنامه  -های زندگی برنامه درسی و مهارت  -برنامه درسی و خانواده -آموزش بزرگساالن و شهر یادگیرنده -اجتماعی

مسئولیت اجتماعی برنامه  -مبانی فلسفی مسئولیت اجتماعی نظام آموزشی -های نو در کسب و کار درسی و مهارت

 مسئولیت اجتماعی برنامه درسی در آموزش متوسطه و...    -درسی در آموزش عالی

 

 

 

درسی با هدف توسعه علمی و  برنامهانجمن مطالعات 

و تعالی نظری و عملی متخصصان، اساتید،  پیشرفت

ریزی درسی  کارشناسان و دانشجویان در رشته برنامه

تاسیس شده است. به منظور دستیابی به این اهداف و 

ها و  رسیدن به افق روشن مورد نظر، هر ساله نشست

، به همت این انجمن یا با علمی های مختلف همایش

شود . اگر شما عزیزان  کشور برگزار میدرمشارکت آن، 

ایران  عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی متقاضی

هستید، الزم است به خاطر داشته باشید که اولین و 

عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی  ترین شرط مهم

باشد؛ اما  یداشتن مدرک تحصیلی مرتبط و معتبر م ایران

ای که در اینجا اهمیت دارد، این است که بر اساس  نکته

نوع عضویت در انجمن، مدرک تحصیلی مورد نیاز نیز 

 متفاوت است. 

اگر متقاضی عضویت پیوسته در انجمن مطالعات 

بایست حداقل مدرک  برنامه درسی ایران باشید، می

ریزی درسی  و یا رشته  کارشناسی ارشد رشته برنامه

ای مرتبط و وابسته را داشته باشید . داشتن مدرک ه

ها و حداقل پنج سال سابقه اشتغال  کارشناسی این رشته

ریزی درسی و  های مرتبط و وابسته با برنامه در رشته

شرایط عضویت در انجمن مطالعات  آموزش نیز از جمله

برای عضویت به شکل وابسته  برنامه درسی ایران

شرایط عضویت در  ای افتخاری،باشد. اما برای اعض می

اندکی متفاوت  انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

باشد که  باشد. این نوع عضویت مخصوص اشخاصی می می

ای در راستای اهداف انجمن انجام داده  خدمات ارزنده

باشند. انواع دیگر عضویت در انجمن شامل عضویت 

که  هایی حقوقی و عضویت دانشجویی است. کلیه سازمان

فعالیت علمی و پژوهشی مربوط به حوزه برنامه درسی و 

توانند به عضویت حقوقی  آموزش داشته باشند، می

انجمن درآیند. کلیه دانشجویان اعم از کارشناسی و 

های  کارشناسی ارشد علوم تربیتی و آموزش و رشته

مند به عضویت در انجمن مطالعات  مربوط نیز که عالقه

توانند اعضای دانشجویی انجمن را  میبرنامه درسی باشند 

تشکیل دهند. داشتن تمام مدارک اعالم شده از سوی 

شرایط عضویت در انجمن  مراجع مربوطه نیز از دیگر

است که این مدارک باید در  مطالعات برنامه درسی ایران

 زمان ثبت نام ارائه گردند.

مدارک الزم برای عضویت در انجمن مطالعات  از جمله

، 4در  3تصویر یک قطعه عکس  ،درسی ایران برنامه

تصویر فیش بانکی مربوط به  ،تصویر کارت شناسایی ملی

، شماره تماس و آدرس پرداخت هزینه عضویت در انجمن

توان نام برد . همچنین متقاضیان  را می پست الکترونیک

بسته به نوع عضویت خود که عضویت پیوسته، وابسته، 

باید مدرک شناسایی مورد حقوقی یا دانشجویی باشد 

کارت آخرین مدرک تحصیلی و تصویر  نیاز )تصویر

را ارائه دهند.   کارت دانشجویی و...( یا شناسایی پرسنلی

چنانچه قبال در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران عضو 

اید و اکنون تمایل دارید عضویت خود را تمدید  بوده

را ارسال کرده کنید، باید تصویر کارت عضویت قبلی خود 

حداکثر  .و هزینه عضویت یک ساله را نیز پرداخت نمایید

توانید کارت عضویت خود را  روز کاری می 11تا  14بین 

 دریافت نمایید.

 

ساله در انجمن مطالعات برنامه  هزینه عضویت یک

 های سه گانه زیر، متفاوت است: درسی در گروه
 

  :هزار تومان 011دانشجویان 

 هزار تومان 051 :التحصیالن و معلمان فارغ 

 هزار تومان  011 : اعضای هیأت علمی 

 

 شماره کارت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

5959950111599955 

 

در حال حاضر ارسال تمامی مدارک مورد نیاز در قالب 

 info@icsa.org.irیک فایل فشرده به ایمیل انجمن 

یا از طریق واتساپ به شماره موبایل انجمن  

پذیر است؛ اما قصد داریم تا در  امکان 49416961040

اندازی سامانه عضویت و تمدید در  ای نزدیک، با راه آینده

درسی ایران به  سایت انجمن مطالعات برنامه برنامه وب

ها را به  کلیه عضوگیری www.icsa.org.irنشانی 

 رت آنالین ادامه بدهیم.صو

  

هاهمایش  

 انواع و شرایط عضویت در انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

mailto:info@icsa.org.ir
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  نماید: های زیر دعوت به همکاری می مند خود در حوزه انجمن مطالعات برنامه درسی از کلیه اعضای فعال و عالقه

 

 های تخصصی انجمن ها و سیگ فعالیت در کمیسیون 

 ها و سایر رویدادهای علمی ها، نشست رسانی کارگاه طراحی پوستر به منظور اطالع 

 نگارش مطالب برای خبرنامه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، طبقه پنجم، انجمن مطالعات برنامه درسی ایران ۶نیا، پالک  خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، کوچه شهید دهقانی نشانی دفتر مرکزی: تهران، خیابان کریم

 9991۶9۶1090تلفن تماس: 

 info@icsa.org.ir ایمیل

 

 نشانی ما در فضای مجازی: 

 (icsa_ir@تلگرام )

 ( icsa_ir@اینستاگرام )

 ( www.icsa.org.irسایت ) ب و

 

 رسانید.های انجمن یاری  ها و ماموریت لطفا با ارائه پیشنهادات و نظرات انتقادی سازنده، ما را در انجام بهتر رسالت

 

 

 

 دعوت به همکاری

 تماس با ما

نماید که وت میهیات تحریریه فصلنامه خبری انجمن مطالعات برنامه درسی ایران از کلیه اساتید، دانشجویان و دانش آموختگان دع

 مطالب خود را به صورت تایپ شده، حداکثر یک ماه پیش از انتشار، به رایانه فصلنامه به نشانی

news2020association@gmail.com   .ارسال نمایند 

 .ارسالی آزاد استهیات تحریریه در رد و پذیرش، و همچنین ویرایش مطالب 

mailto:info@icsa.org.ir
mailto:news2020association@gmail.com
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