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ای دانشطی)قطادیی مصطففی ای از گفت و گو با دکتر خالصه 
یس هیأت مدیره و نائب یئطعضو -طباطبائی دانشگاه عالمه 

آذی مطاه دی کطه ( سابق انجمن مفالعات برنامه دیسی ایران 
: گیردانجام گرفته است دی اختیای مخاطبان قرای می 1401

یسی به نظر شما مأموییت اصیل یشته مفالعات برنامه د-1
و به تبع آن انجمن مفالعات برنامه دیسی چیست؟ 

باید عرر  کرنم کره بررخالف تصروری کره از م موریرت رشرته 
مطالعات برنامه درسی در ایران وجرود دارد، م موریرت ایرن رشرته 

اب یادگیری یا آموزش نیسرت؛ بلکره م موریرت اصرلی رشرته انتخر
دانش، مهارت، و نگرش ارزشمند در مؤسسات آموزشی است، حراال 

:بنابراین. چه مؤسسات آموزشی رسمی و غیررسمی

عهده انجمن مطالعات برنامه درسی هم همین وظیفه را برطبیعتاً 
د درگیر دارد، یعنی انجمن مطالعات برنامه درسی در ایران بیشتر بای

مند انتخاب دانش ارزشمند شود؛ یعنی این که فهم ما از دانش ارزش
چیست و  در گذشته چه تصروراتی راجرب بره دانرش ارزشرمند در 

ت یک مطالعه ی تاریخی واقعا الزم اسر. کشور ما وجود داشته است
مند که طبیعتاً در مورد اینکه عقاید و تصورات در مورد دانش ارزشر

در طول یک صد سال گذشرته در ایرران چگونره بروده و در آینرده 
.  ستچگونه خواهد بود، یعنی آینده پژوهی هایی در این راستا الزم ا
الزم به اعتقاد بنده اینکه چه دانشری بررای آینرده کودکران ایرانری

است؛ مهم ترین مسئله است کره انجمرن مطالعرات برنامره درسری
ا ایران باید به صورت علمی درگیر این موضرو  شرود و لرذا اگرر مر
اظ بتوانیم در مورد فهم دانش ارزشمند و فهم برنامه درسی بره لحر

ی، هنرری و علوم انسانی، یعنی فهم فلسفی، الهیاتی، زیبایی شناسر
ر پدیدارشناسانه و غیره، درک عمیقری از اینکره دانرش ارزشرمند د
ود کشور ما چه دانشی است داشته باشیم؛ این مسرئله خرود بره خر

توان این را دارد یا امکان این را دارد که به یک موضو  مهرم بررای
اسرب بره تن. فعاالن رشته مطالعات برنامه درسی در ایران بدل شود

.تاین ماموریت مطالعات تاریخی و مطالعات آینده پژوهی الزم اس

ی متناسب با مأموییتی که برای این یشطته و انجمطن د-2
ت نظر می گیرید وضع موجود این یشته دی حال حاضر نسطب

به گذشته چگونه است؟ و چقدی انجمن دی تحقطق و شط ل
گیری این وضع موجود نقش داشته است؟

مت سفانه ما هم در دانشکده های علوم تربیتی و هرم در انجمرن
مطالعات برنامه درسی ایران در مورد مسئله های اساسی که عرر 

مند کردم، یعنی تاریخ نگاری عقاید مررتبط برا اینکره دانرش ارزشر
حقیقاتی برنامه درسی در ایران چگونه باید تحقق پیدا بکند، هنوز ت

شره ای و بیشتر تحقیقات در ایران به مسئله های کلی. انجام ندادیم
ط چهار سؤال تایلری یعنی هدف، محتوا، ارزشریابی و تردریس منرو

ا شده و هر چند به طور محسوسی ما از سال های اخیر تالشهایی ر
فتد؛ منتها شرو  کردیم برای اینکه فهم یا نوفهمی در رشته اتفاق بی
تمراً ما باید حاین تالش ها خیلی موثر نبوده است، از این جهت که 

.یمفهم تاریخی از نظریه و عمل مطالعات برنامه درسی داشرته باشر
بت بره در طول صد سال گذشته عقاید و باورها نسبت به رشته، نس

اب تکالیف رشته در مورد این که واقعاً عملکررد مرا در زمینره انتخر
فراق دانش ارزشمند چگونه بوده؛ مت سفانه هنوز این مسئله مهرم ات

رسری لذا به اعتقاد من، نگاه ها و تصورات از برنامره د. نیافتاده است
ا ما نیاز به نطوعی نطو فیمطی یط. در ایران ابتدا باید عو  شوند

ی بازفیمی، هم دی یشته ی مفالعات برنامه دیسی ایران، هم د
را ؛ چرموید ت الیف انجمن مفالعات برنامه دیسی ایران داییم
نمی که اگر ما از لحاظ تاریخی  عمل و نظریه را مرور نکنیم؛ میسر

د سال اینکه در طول ص. شود و یک نگاه تاریخی و نقادانه الزم است
؛ گذشته چقدر در مورد وظایف اصلی انجمرن کره بره اعتقراد بنرده

یری دوباره اینجا تکرار می کنم؛ انتخاب دانش ارزشمند بررای یرادگ
. موفق باشیمتوانستیم در مدرسه است چه اندازه 

ما ترین مسئله دی یشته میم 

میایت ایزشمند و ایزشمند، انتخاب دانش 
.نگرش ایزشمند است



سرت موضو  دوم، گفتگوی فعاالن رشته مطالعات برنامه درسی ا
شکل که باز در این زمینه هم مت سفانه گفتگوهای علمی و جدیدی
درسری نگرفته که ما متوجه شویم که فعاالن رشته مطالعات برنامه

ظرر به ویژه پیشکسوتان این رشته در چره زمینره هرایی اخرتالف ن
ر دارند، چه گفتمان هایی در رشته مطالعات برنامه درسری ایرران د

ایرن گذشته به وجود آمده و تفاوت این گفتمانها چگونه است، لرذا
جا الزم است که ما وارد گفتگوهای ملری در زمینره اینکره موضرو 

الیف اصلی یا موضوعات اصلی ما در رشته کدامند؟ و یا در مورد تکر
دانشکده های علوم تربیتی یرا بره طرور ویرژه گروههرای آموزشری 

جمرن راجب به تکرالیف ان. مطالعات برنامه درسی صحبت نکرده ایم
. مدر مورد سیاست های پژوهش برنامه درسی هم صحبت نکرده ایر

شستی این گفتوگوهای مغفول تاریخی انجام نگرفته اند؛ سوای دو ن
چیسرتی »تحرت عنروان 97یرا 96که در دانشگاه تهران در سال 

هرای تشکیل شد؛ و یکی از این به اصطالح؛ حرکرت« برنامه درسی
.خوب و مؤثر بود که به اعتقاد من باید ادامه پیدا کند

چگونه می توان یشته مفالعات برنامطه دیسطی یا بطه -3
مأموییت اصلی و وضع مفلوب و ایده آل خود یساند؟ نقطش
؟انجمن چه خواهد بود و الزم است چه اقداماتی انجام دهد

ن دو کار اساسی باید انجمن مطالعات برنامه درسری ایرران در ایر
نی ما ، یعی ی گسترش مفالعات تاییخی است: راستا انجام دهد

بفهمیم در صد سال گذشرته در رشرته مطالعرات برنامره درسری و
اده؛ مخصوصا در حوزه نظریه و عمل برنامه درسی چه اتفاقراتی افتر

بحث های . یعنی مطالعات تاریخی را در این زمینه باید بیشتر کنیم
وم د. مرتبط با تاریخ رشته را باید در صدر موضروعات قررار بردهیم

م کره مرا فهرنوعی نیضت نوفیمی دی یشته الزم است که این 
های جدید را، فهم های علوم انسانی ترر را، نره فهرم هرای فنری و 

سراله تکنیکی را که االن در کشور ما رواج دارند و مت سفانه اغلرب ر
ش های دکتری به این دسته نوفهمی ها نمی پردازند و اغلب پرژوه

، انوا  فهم های علوم انسانی از جمله هنری. های ما کلیشه ای است
ی کره در پدیدارشناسانه، هرمونتیکی، زبان شناسانه و سایر فهم های
ورد بررسی علوم انسانی شکل پذیرفته را با نگاه بومی و محلی باید م

قرار بدهیم و الزمه اش این هست که ما یک فهم انتقرادی هرم بره 
وضعیت موجود و هم به وضعیت گذشرته بینردازیم و همره ی ایرن

در اقدامات باید مسیر را، برای هم گروه های مطالعات برنامه درسی
د دانشکده ها و هم انجمن مطالعات برنامه درسی باز کند، تا مرا وار

ید واقعا آینده پژوهی در رشته مطالعات برنامه درسی شویم، یعنی با
برره ایررن فکررر کنرریم کرره کودکرران ایرانرری، دانررش آمرروزان ایرانرری، 

دانشجویان ایرانی در پنجاه سال آینده به چه دانش های 

ورد این لزوما نیاز به آینده پژوهی هایی در مر. نیاز دارندارزشمندی 
تکنولوژی، شربکه هرای یرادگیری و در مرورد مسرایل اجتمراعی و 
بسیاری از بحران هرای پریش رو دارد کره بره اصرطالح در جامعره 

.امروزی ممکن است اتفاق بیفتد

شته نقش دانشجویان، فایغ التحصیالن، اساتید این ی-4
ه و به ویژه اعضای انجمن برای تحقق مأموییت اصطیل یشطت

مفالعات چه خواهد بود؟

ا مر. واقعیت این است که ما هنوز در دوران ترجمه به سر میبریم
آثرار هنوز نتوانسته ایم در رشته مطالعات برنامه درسی آثار فراخر و

ارزشمندی را ترجمه کنیم و این ترجمههرا را در اختیرار معلمران و 
ثرار خیلری از آثرار اصریل، آ. جامعه تعلیم و تربیت کشور قرار دهیم

مهم در رشته ما هنوز ترجمه نشده اند، لذا هنوز با وجرود ایرن کره 
سالی از حضور رشرته و تراریخ رشرته در کشرور مرا مری ۴۰حدود 

ز گذرد؛ هنوز نتوانستیم آثرار فراخر رشرته را ترجمره کنریم و هنرو
انرد، کمبود منابب مطالعه داریم و کتاب های اصیلی ترجمه  نشرده

: بندهلذا به نظر 

دود بنده با کمک برخی از دانشجویان و اسراتید رشرته؛ حراخیرا 
ه درسری را نفر؛ توانستیم که دستنامه بین المللی پژوهش برنام۵۸

مره ترجمه کنیم که بالغ بر هزار و هشتصد صفحه بروده و لرذا ترج
دتا، آثار بزرگ، آثار مهم و اساسی و پایه در رشته الزم است، که قاع

تاب خیلی از ک. از طریق فعالیت های علمی گروهی امکانپذیر است
ت های اصیل به خاطر حجم باالیی که دایند نیاز بطه مشطایک

. گروهی دایند

بطه )انجمن و هم اساتید و هم دانشجویان هم 
ضرویی است( دانشجویان دکتریویژه 

ترجمه، ترجمه کتابواید یک نیضت 
. شوندهای اصیل دی یشته 
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در قررردم بعررردی فکرررر میکرررنم کررره نررروعی نوبسترسرررازی 

Recontextualization معنای ساخت بستر و ساخت زمینهبه
ی بومی برای کاربرد نظریه های عراریتی، نظریره هرایی کره مرا از

ا نگاه بره کشورهای دیگر می گیریم؛ الزم است و با نگاه التقاطی و ب
شرته اصطالح ترکیبی الزم است که ما نوآوری هایی که در زمینره ر

نیم برنامه درسی در سطح بین المللی دارد انجرام مری شرود را بتروا
سری بره اغلب نظریه های برنامه در. برایش بستر بومی درست کنیم

صورت مدگونه و بره صرورت سرطحی و خیلری کلیشره ای مطررح 
ت مرا الزم اس. میشوند و بعد از مدتی به فراموشی سپرده می شوند

ا مرا منتها چرا کاربردی نمی شوند؛ قاعردت. این ها را کاربردی کنیم
لذا . مبستر الزم بومی برای کاربرد این ها را در ایران فراهم نکرده ای

زمینره هرای من نو بسترسازی را به معنای ساخت و فراهم کرردن 
نم کره مناسب کاربرد نظریه های عاریتی در محیط ایران تلقی میک

لی سازی البته نگاه من اینجا به بومی سازی، م-ما باید با نگاه بومی
زیشن؛ ما باید بلکه لوکا لیزیشن است؛ با نگاه محلی و لوکالی-نیست

رسرت عاریتی بتوانیم بستر محلری و عملری دنظریه های برای این 
طالح اصرکنیم که زمینه ی کاربردی هم داشته باشند و آن نگاه به 

.شودمدگونه برطرف یا مدگرا 

وت و آقای دکتر شما به عنوان ی ی از اساتید پیش س-5
و . فعال این یشته از اقطدامات و تجربیطات خطود بفرماییطد
ی بفرمایید اعضای هیأت مدیره انجمن دی این دویه، چگونه م
ی توانند فعالیت های انجمن یا بیش از پیش دی جیت اعطتال

هرچه بیشتر این یشته به کای گیرند؟

بنده دو دوره در انجمن حضور داشتم و همیشه در طول فعالیرت
حرفه ای خودم امور و کارهای انجمن را مرور و مطالعه می کردم و 

سال گذشته بوده ام، هرم در ۲۱در جریان کارهای انجمن در طول 
ناسری ت سیس اولیه آن مشارکت داشتم؛ زمانی که دانشرجوی کارش
کره ۸۰ارشد بودم و این رشته ت سیس می شرد، هرم در دهره ی 

عضرو 97هرم یعنری در سرال 9۰بازرس انجمن بودم و در دههری 
طر هیئت مدیره و نایب رئیس انجمن بودم و از این جهت تعلق خرا

وتان قاعدتا پیشکسر.  ویژهای به انجمن مطالعات برنامه درسی دارم
رشته در انجمن مطالعات برنامه ی درسی پایه های اصلی واین 

ل الزم است که نسل جدید؛ نس. اساسی را انجام داده اندکارهای 
کره جدید متخصصان برنامه درسی در ایران یا بهترر اسرت بگرویم
اشرته نسل سوم متخصصان فعالیت و همکاری بیشتری با انجمرن د
منهای باشند که انشاهلل این انجمن، همانطور که در گذشته جزو انج

ه، فاخر علوم تربیتی در ایران بوده و کارهای اساسی هرم انجرام داد
سرعه مرن مهرم تررین مسریر تو. بتواند توسعه و گسترش پیدا کند

انجمن را درگیری اسرتان هرا و فرارل التحصریالن رشرته و دانرش 
آموختگان رشته در استانهای مختلف مری دانرم، چرون بره صرورت 
ا سنتی انجمن در تهران رشد و توسعه پیدا کرده و اسرتان هرای مر

ره گذشته کمتر درگیر این مسئله شده اند، البته فعالیت هایی در دو
اسرتان در سرطح کشرور؛ شرعبه هرای ۱۲یعنی حردود . انجام شد
شد، انجمن مطالعات برنامه درسی در این استان ها ت سیساستانی 

استان بره صرورت ۴یا 3منتها، تعداد اندکی از این استانها؛ حدود  
.  دجدی وارد کار و تالش برای تالش علمی و توسعه انجمن  شده ان

نریم؛ الزم است که فارل التحصیالن استان ها را هم درگیر کقاعدتا 
هم دانش آموختگان کافی و وافری دارنرد، هرم استان ها چون واقعا 

ا وجرود افراد بسیار با تجربه، باسواد؛ و خالصه پیگیری در استان هر
سی به عنوان بازوهای انجمن مطالعات برنامه درمی توانند دارند که 

در ایران به توسعه ی این رشرته و توسرعه ی خرود انجمرن کمرک 
ضمن این که من معتقدم که ما باید در خرود سرازمان هرا و . کنند

ه نهادها؛ مثل وزارتخانه ها یا نهادهای دیگری که مرتبطند برا حروز
ه ی آموزش؛ که البته به اعتقاد بنده همه ی این ها برا آمروزش و بر

ویژه برنامه درسی در ارتبراط هسرتند؛ در آن جرا هرم بایرد شرعبه 
اشریم، داشته باشیم؛ مثال در وزارت بهداشت ما باید شعبه داشرته ب

در وزارت کشاورزی که بحث آموزش کشاورزی هرم خیلری مطررح 
هادها، است، باید شعبه داشته باشیم؛ یعنی هم در استانها و هم در ن

باط ما برا سازمانها؛ ما باید شعباتی را ت سیس کنیم که زمینه ی ارت
کل جامعه برنامه درسی در ایران، به صرورت حقیقری و بره صرورت

اریم کره عملی اتفاق بیفتد که در این راستا تالشهایی شده و امیردو
د این تالش ها در انجمن همان طور که عر  کردم با نسلهای جدی
ه متخصصان برنامه درسی به بهره برسد و آن ریل گذاری هرا، ادامر

.پیدا کند

:نو بسترسازی 

بومی ساخت بستر و ساخت زمینه ی 
برای کایبرد نظریه های( لوکالیزیشن)

عاییتی

:  دی مسیر توسعه انجمن

رسی استفاده از نسل جدید و متخصصان برنامه د

ه تشکیل شعبه هایی از انجمن مطالعات برنام
و سازمانیاستانی درسی به صورت 
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وت انجمن مفالعات برنامه دیسی ایران از شما دعفصلنامه 
ط یادداشت ویژه این شطمایه، کطه توسطتاملی بر می کند تا 

دانشطیای دانشطگاه عالمطه )علیرضطا صطادقی جناب دکتطر 
نامطه طباطبایی و عضو سابق هیئت مدیره انجمن مفالعات بر

مواید مغفطول انجمطن مفالعطات برنامطه »عنوان با (  دیسی
: د به یشته تحریر دی آمده است؛ داشته باشی« دیسی ایران

رنامره نگاه انتقادی اما منصفانه، شاید بتوان انجمن مطالعرات ببا 
و درسفح اول درسی ایران را در سه سطح مورد بررسی قررار داد؛ 
اسرت پرواضرح. مقایسه با سایر انجمن های علمی بین المللی است

نجمرن بدیهی است کره ا. که این قیاس شاید قیاس مب الفارق باشد
ا های علمی ایرانی به جهت نو  و محدوده فعالیت هایشان اساسا بر

مرر ایرن ا. انجمن های سایر کشورهای پیشرو قابل مقایسره نیسرت
لط بره دالیل زیادی می تواند داشته باشد که شاید موضو  عدم تس

و زبان خارجی، نو  و سطح تعامالت انجمن های ایرانی با انجمن ها
دن دانشگاه های سایر کشورها از جمله دالیل عدم برین المللری شر

و در مقایسره برا سطفح دوم در . انجمن های علمی داخلری اسرت
برخی از انجمن های پزشکی، صرنعتی، علروم پایره و حتری برخری

انجمن های علوم انسانی شراخ،، مثرل انجمرن جامعره شناسری،  
تی عملکرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با تمامی کم و کاسر

، ومسفح سدر . ها، قابل دفا  و در برخی از مواقب قابل تقدیر است
انجمن مطالعات برنامه درسی ایران نسبت بره سرایر انجمرن هرای

، بره در ایرن سرطح. علمی علوم تربیتی مورد مقایسه قرار می گیرد
جرات می توان گفت نو  و محدوه فعالیت هرای انجمرن مطالعرات 

تری، برنامه درسی ایران در مقایسه با سایر انجمرن هرای علروم تربی
. نقشی پر رنگ و پر نقش و نگاری است

مرن در پاسخ به سوال اصلی این نوشتار که موارد مغفرول انجاما 
ا و مطالعات برنامه درسی ایران چیست، نگارنده برخی از سرایت هر
سی فعالیت های انجمن های مختلف علوم تربیتی جهان را مورد برر

. ددر اغلب این سایت ها، چند عنصر مهم، قابل مشاهده بو. قرار داد
ن از جمله آنها  همه گیری علم، توسعه پژوهش و ارتباط برا اسرتادا

نرد عالوه بر ایرن، چ. رشته، شاید از همه بیشتر جلب توجه می کرد
به نظر می یسطد انجمطنویژگی مهم دیگر نیز وجود داشت کره 

رای های علمی ایرانی به ویژه انجمن مفالعات برنامه دیسی ب
: تقویت خود، نیازمند یعایت اصول زیر است

 انداز چشم اصل:

یکی از اصرولی کره در اغلرب موسسرات آموزشری و حتری غیرر 
آموزشی قابل مشاهده است، اصل داشرتن چشرم انرداز در سرازمان 

رین قابل توجه این که چشم انداز به عنوان یکی از اولیره تر. هاست
ی با نگاه. موضو  در انجمن های علمی نیز از اهمیت برخوردار است

به انجمن مطالعات برنامره درسری ایرران، چشرم انرداز مشرخ، و 
ز شاید فقردان چشرم انرداز مشرخ، یکری ا. مکتوبی مشاهده نشد

ایرران اشکاالتی باشد که بتوان برای انجمن مطالعات برنامه درسری
ه برای نمونه در چشم انداز یکی از انجمن های علمی آمرد. برشمرد
چشم انداز ما داشرتن زمینره هرای تحقیقراتی قروی، بررای »: است

ه جایی ک. حمایت از سیستم های آموزشی، پژوهشی و نوآوری است
ی، در آن علم جزء رکن اصلی و قابل اعتماد توسرعه پایردار اقتصراد

(.Science Europe)« زیست محیطی و اجتماعی است

 ها اصل ایزش:

ارزش ها یکی از مواردی است که اغلب انجمن های علمری روی 
آن تاکید کرده و موارد مشرخ، خرود را در خصروص ارزش هرای 

ا در در این بخش نیز م. انجمن علمی خود به روشنی بیان کرده اند
ات انجمن مطالع. اغلب انجمن های علمی ایرانی دچار نق، هستیم

من به برنامه درسی نیز از این قاعده مستثنا نیست و ارزش های انج
از در یکری. طور شفاف در جایی منتشر و یا مرنعکس نشرده اسرت

انجمن های علمی، موارد زیر را بره عنروان ارزش هرای آن انجمرن 
مرا مسرئولیت همره برازیگران را در حصرول »: مشخ، کررده انرد

ت، اطمینان از براالترین اسرتانداردهای ممکرن از کیفیرت، اخالقیرا
درک صداقت، فراگیر بودن و باز بودن در انجام و مدیریت تحقیقات

ی ما پیوندهای قوی بین تحقیق، آموزش و نروآوری را مر. می کنیم
ه نشر دانش علمی را نفب همگانی مری دانریم و ایرن کرما . شناسیم
«...در خدمت عموم باشدباید پژوهش 

 اصل داشتن ماموییت:

یکی از مواردی که بایرد همره سرازمان هرای پویرا در خصروص 
ماهیت فعالیت های خود بدان مشخصا اشاره کنند، ماموریت هرای

در خصوص انجمرن مطالعرات برنامره . نهادها یا انجمن علمی است
یعنری مشرخ، و. درسی ایران، این موضو  همچنان روشن نیست

مکتوب به این موضو  اشراره نشرده اسرت کره ماموریرت مشرخ، 
ت انجمن مطالعات برنامه درسی ایران چیست؟ نیل به ایرن ماموریر

ها چگونه است؟ آیا انجام آمروزش هرا یراپژوهش هرای برا کیفیرت 
؟ ...است؟ ارتباط با نهادهای آموزشی است و 



 اصل شمولیت:

نحصر نکته دیگری که شاید ذکر آن خالی از لطف نباشد موارد م
ده این به زعم نگارن. به فرد انجمن مطالعات برنامه درسی ایران است

شراید ایرن عردم . انجمن هنوز در اصل شمولیت دچار اشکال است
عطدم ( الطف. شمولیت را بتوان در سه بعد مورد بررسری قررار داد
ش در این بخر. شمولیت دی بخش دانشگاه ها و استادان یشته

سری انجمن مطالعات برنامه درسی گویی، انجمن مطالعات برنامه در
دانشگاه های دولتی است و آن هرم، تعرداد محردود و معردودی از 

فعالیرت اسرتادان خرارج از تهرران و. دانشگاه معتبر دولتری تهرران
چند بره هر. دانشگاه های آزاد و پیام نور تقریبا نزدیک به صفر است

بره کمک پتانسیل موجرود در فضرای سرایبر و برگرزاری انتخابرات
صورت آنالین اعضای جدیدی از دانشگاه های غیر دولتری هرم بره

ارکت اعضای اصلی انجمن اضافه شدند ولی این حضور به معنای مش
عططدم ( بو درگیررری اسررتادان رشررته در همرره دانشررگاه نیسررت 

رنامه شمولیت انجمن دی نیاد مرتبط با انجمن از جمله بخش ب
دیسی وزایت علوم، آموزش و پرویش و به ویطژه دی سطفح 

لی اساسا ارتباط انجمن با معلمران و کنشرگران اصر. معلمان است
در خصروص بخرش برنامره . مدرسه در حالت قطب مزمن قررار دارد

درسی وزارت علوم و حتی وزارت آموزش و پرورش بهتررین وصرف 
از شاید، شرایط نادیده انگاری از طرف آن موسسات و کرم تحرکری

د در ایرن بعر. دی سفح دانشجویان یشته( ج. طرف انجمن باشد
نیز انجمن دچرار مشرکل جردی اسرت و بره جرز تعرداد انردکی از 

ی نمی دانشجویان رشته، اغلب آنها نحوه تعامل با انجمن را به درست
دانند و بخش اعظمی از آنها نیرز احتمراال از وجرود انجمرن علمری 

در همه این موارد شراید بتروان.  مربوط به رشته خود نیز ناآگاهند
.ذیل اصل عدم شمولیت قرار داد

 اسططتفاده از سططرمایه انسططانی و ف ططری )اصططل اتصططال
(پیش سوت های یشته

ه شاید ی ی دیگر از چالش هایی که انجمن با آن دست بط
گریبان است، از دست دادن سرمایه هطای قطدیمی و اصطیل 

ا بر. انجمن آن هم دی بخش استادان پیش سوت یشته اسطت
رد کره یک حساب سرانگشتی می توان به این واقعیت دست پیدا ک

در حال حاضر چند نفر از اسرتادان پیشکسروت رشرته بره صرورت
مال زیاد ارگانیک و منظم با انجمن ارتباط وثیق دارند؟ پاسخ به احت

مساله این معضلی است که انجمن برای حل این. نگران کننده است
یرن هم اکنون به نظرر مری رسرد ا. باید دست به اقدام بنیادی بزند

!اتصال به انفضال تبدیل شده است

 کنشگری حرفه ایاصل

این موضو  تقریبا در همره ادوار مختلرف انجمرن وجرود داشرته 
خاصالبته در هر دوره اعضای هیات مدیره انجمن نیز دالیل . است

خود را داشته اند که شاید متفاوت از دوره های مختلرف بروده، امرا 
خروجی کار عدم موضرب گیرری و کنشرگری در خصروص مباحرث 
حرفه ای و اجتماعی بوده است و  فقدان یرک سیاسرت اصرولی در
خصوص کنشگری های حرفه ای و اجتماعی از سوی انجمن همواره 

بره غیرر از ترک . برای جامعه و اعضای آن محل سوال بروده اسرت
ر مضراب هایی که برخی از اعضای انجمن نه به واسرطه عضرویت د
انجمن بلکه به خاطر کنشگری های فردی از خرود برروز داده انرد،

فاعی در تقریبا انجمن به غیر یکی دو مورد محدود، کنشگری قابل د
.خصوص مسایل رشته ای و برنامه درسی از خود نشان نداده است

اصل آموزش و پژوهش

اقدامات انجمن مطالعات برنامه درسی ایران در بخش آمروزش و 
نجرا در ای. به ویژه در بخرش پرژوهش. پژوهش بسیار قابل نقد است

منظور نگارنده، اجرای طرح های محدود و سفارشی از سوی برخی
نهادهای آموزشی مثل وزارت علروم یرا آمروزش و پررورش نیسرت، 

امرا منظرور اصرلی . هرچند در این بخش هم کامیراب نبروده اسرت
ای نگارنده فقدان یک سیاست اصولی در خصوص انجام پژوهش هر
بره .بنیادین در خصوص مسایل رشته برنامره درسری ایرانری اسرت
در عنوان مثال انجمن در هر سال می توانست یک پژوهش بنیادین

نهاد فارل از این که این پیش. خصوص مسایل اصلی رشته انجام دهد
لرذا در ایرن بخرش دسرت . از سوی یک نهادخاص باشد یرا نباشرد

. انجمن بسیار خالی است

بندیجمع 

ای در این نوشتار سعی شد برخی از ویژگی های ثابت  انجمن هر
جمرن علمی در سطح دنیا مورد بررسی قرار گرفته و بر مبنای آن ان

یگر اما بخش د. مطالعات برنامه درسی ایران مورد مقایسه قرار گیرد
درسی این نوشتار، مربوط به زیست بوم خود انجمن مطالعات برنامه
خصری ایران بود که سعی شد، به صورت بالینی و از منظر تجربره ش

د امید اسرت اعضرای جدیر. نگارنده مورد توجه و بررسی قرار گیرد
صرمیم انجمن بتوانند با استفاده از مواردی که در این نوشتار آمد، ت

.های موثری اتخاذ کنند



بطا مطدیر انجمن مفالعات برنامطه دیسطی ایطران مصاحبه 
شطیای نویی داندکتر علی ، « سیگ عصب شناختی تربیتی»

مت به صویت خالصه خطدمالیرگروه علوم تربیتی دانشگاه 
ائه شما مخاطبان عزیز برای آشنایی با اقدامات این سیگ ای

:  خواهد شد

؛مدیر سیگ مطالعات عصب شناسی تربیتی مطرح کرد

ترویج دانش علوم اعصاب و ایتباط آن با ضرویت 
برنامه دیسی

ی دکتر علی نوری در گفت وگو با انجمرن مطالعرات برنامره درسر
آن و اهرداف« عصب شناسری تربیتری»ایران پیرامون معرفی سیگ 

رنامه طرح پیشنهادی این گروه با عنوان علوم اعصاب و ب: اظهار کرد
بررای تاسریس مرورد تصرویب هیرات ۱39۱تیر 7درسی در تاریخ 

وم عل»مدیره انجمن وقت رسید و از آن زمان به بعد با همین عنوان 
گاهی. به فعالیت های خود ادامه داده است« اعصاب و برنامه درسی

العرات مط»یا « علوم اعصاب تربیتی»اوقات با عناوین دیگری مانند 
.هم شناخته شده است« عصبی تربیتی

بخشی از دانشی که اخیرا در حروزه علروم اعصراب : وی ادامه داد
یری تولید می شود، در مورد فرایندهای شناختی است؛ اینکره یرادگ

د، چه هست و چگونه اتفاق می افتد، حافظه چگونره شرکل می گیرر

دانشرمندان علروم اعصراب.…  حل مسئله چگونه اتفراق می افترد و
ررسری این ها را با توجه به کارکرد و ساختار سیستم عصبی انسان ب

و بنرابراین زمینره هایی بررای اتصرال برین علروم اعصراب. می کنند
برنامه ریزی درسی وجود دارد چون برنامه ریزی درسری هرم دنبرال 

ری، باشرد یعنری یرادگیپرورش فرایندهای ذهنی یادگیرندگان مری
حافظه، توجه و هیجان هدفی هست که نظام هرای آموزشری دنبرال 

یر رفتار و ذهرن می توانیم بگوییم تعلیم و تربیت یعنی تغی. می کنند
زش ها افراد و وقتی ذهن و رفتار افراد تغییر می کند، مطابق با آن ار

یرر و جهان بینی های خاصی کره بره آن هرا پایبنرد هسرتیم نیرز تغی
.می کند و اصطالحا می گوییم که افراد را تربیت کرده ایم

در گذشرته :دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مالیر تصریح کرد
ر فرراهم برای اینکه شرایط ایجاد تغییر ذهن و رفتار را بتروانیم بهتر

ه بره کنیم، معموال سرال نظریه های روان شناسی می رفتیم و با توجر
ای آزمایش هایی که آنجا انجام شده بود و دانش و بینش و نظریره ه

ه یادگیری و رشد در اختیار ما قرار داده بودند، این شررایط را آمراد
ر اکنون علوم اعصاب هم به کمک روان شناسی آمرده و د. می کردیم

رضره فهم یادگیری و رشد به طور خاص شناخت بیشتری را به ما ع
. می کند

ه درسری بنابراین در کنار مبانی دیگر برنام: نوری خاطرنشان کرد
حتما زیست شناسی و به طرور خراص علروم اعصراب هرم می توانرد 
م پیام های روشنی داشته باشد و این دانش هم بره عنروان یرک علر
ن توصیفی و به عنروان یکری از مبرانی اصرلی برنامره درسری از ایر

کنرد پتانسیل برخوردار است که بتواند برنامه درسری را راهنمرایی
. تنها مبناالبته به عنوان یک مبنا در کنار سایر مبانی و نه به عنوان

ک ما درنظر داشتیم تا برا تاسریس ایرن گرروه یر: ایشان افزودند
ارتباط واقعی بین پژوهشگران حروزه علروم اعصراب و پژوهشرگران

ستین نخحوزه برنامه درسی شکل بگیرد؛ چون به نظر می رسد که 
قدم برای بیره گیری از دانش علوم اعصاب دی حوزه برنامطه

ان مرثال از سرخنران. دیسی یسیدن به یک زبان مشترک است
علوم اعصاب و برنامه درسی باهمدیگر دعروت کرردیم کره در یرک

رکی که زمینه مشخصی گفت وگو کنند یا سعی کردیم کارهای مشت
 ای انجرام به این شکل بین متخصصین دو حوزه به صورت بین رشته

. شده را منتشر و به مخاطبان معرفی کنیم

ده یکی دیگر از اهداف تاسیس این گروه ایرن برو: نوری ادامه داد
لروم که مبانی عصب شرناختی تعلریم و تربیرت در برنامره درسری ع

حیح شاید این هدف به صورت ص. تربیتی و تربیت معلم تلفیق شود
شرکده تحقق پیدا نکرده ولی خوشبختانه به صورت ضرمنی وارد دان
انشگاه ها علوم تربیتی و روان شناسی شده و ما می بینیم که بعضی د
ما هم در .حتی اقدام به تاسیس رشته علوم اعصاب تربیتی کرده اند

ایرن این زمینه سخنرانی هایی داشتیم، کتاب ها و مقاله هایی کره در
زمینرره منتشررر شررده را در اختیررار مخاطبرران قرررار دادیررم و برره 

لفیق صورت  های مختلف راهنمایی کردیم که چگونه می تواند این ت
.اتفاق بیفتد

بعدی ما هدف: دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه مالیر بیان کرد
این بوده که پژوهش هایی که در حوزه رابطره برین علروم اعصراب و
برنامرره درسرری وجررود دارد را راهنمررایی کنرریم و در ایررن زمینرره 
ه محصوالتی کره تولیرد شرده را ارزیرابی کنریم یرا محصروالتی کر

می توانیم چه در حوزه نرم افزار آموزشی و چه بسرته های آموزشری 
ار مخاطبران دیگر و به شکل آنالین یا آفالین تولید کنیم را در اختی

: شدهآخرین برنامه ای که تولید . قرار دهیم

« لمعصب تربیت مع»برنامه ای با عنوان 
این برنامه نوعی برنامه درسی . هست

هست که برای معلمان و دانشجو معلمان
طراحی شده و به آن ها یاد می دهد که 

ری و چگونه با پایه عصب شناختی یادگی
.آموزش آشنا شوند



هدف آخر مرا هرم ایرن بروده کره بتروانیم نشسرت ها، : وی گفت
وانند با سخنرانی ها و دوره های آموزشی برگزار کنیم تا افراد بهتر بت

گراه مبانی علمی هنر تدریس آشرنا شروند کره توانسرتیم چنرد کار
آموزشرری برگررزار کنرریم و در آن دوره هررای آموزشرری متعرردد، 

مرردیر سرریگ . شرررکت کنندگان بررا همررین بحث هررا آشررنا شرردند
چنرردین 97تررا 9۱از سررال : عصب شناسرری تربیترری عنرروان کرررد

گرزار سخنرانی و نشست به طور متوسط هر دوماه سه ماه یک بار بر
می کردیم و بعد از آن هم خالصه سرخنرانی ها در وبرالگ گررو  و 
کانال گروه منتشر شده اسرت؛ ایرن سرخنرانی ها هرم متمرکرز برر 

. تندموضوعاتی بودند که مشترک علوم اعصاب و برنامه درسی هس

به شرکل حضروری پیگیرری 97این فعالیت ها تا سال : وی افزود
می شد ولی بعد از آن به صورت مجازی و از طریرق کانرال سریگ و

اعصراب اکنون در کانال علوم. پیج اینستاگرام سیگ ادامه پیدا کرد
تربیترری برره صررورت پیوسررته هررر هفترره معرفرری کترراب، مقالرره و 
شخصیت های تاثیرگذار در این حروزه، ویردئوهای آموزشری مروثر، 

نره عکس نوشته و یادداشت هایی که اغلب توسرط بنرده در ایرن زمی
ا نوشته شده را داریم؛ البته دیگر همکاران هم در ایرن زمینره برا مر

مرا خررود محترروا می سرازیم، تولیررد مرری کنیم و .همکراری می کننررد
محتواهررای تولیررد شررده هررم تلفیقرری از مبررانی علمرری و برره ویررژه 

ی و عصب شناختی آموزش هست که در تلفیق با دانش برنامه درسر
.سایر مبانی برنامه درسی ساخته می شود

ابی دانشیار گروه علوم تربیتری دانشرگاه مالیرر در خصروص ارزیر
3اکنون مرا تر: وضعیت کلی سیک عصب شناسی تربیتی عنوان کرد

نش و از طرفی دیگر هدف ما این بوده که دا. خبرنامه منتشر کردیم
به پژوهش علوم اعصاب در حوزه برنامه درسی را گسترش دهیم که
. ردیمنظرم با توجه به امکاناتی که در اختیار داشتیم، خوب عمل کر
مرن. البته بهتر است ارزشیابی از بیررون از گرروه هرم انجرام شرود
اهی را پیشنهاد می کنم که انجمن برای همه سیگ ها پرسشنامه کوت
ر این تهیه کند و در آن از افرادی که عضو گروه هستند بپرسد چقد

. گروه در پیشبرد برنامه هایش موفق بوده است

در حال حاضرر : وی در خصوص معرفی اعضای سیگ اضافه کرد
نفر شورای علمی سریگ هسرتیم؛ 6در سیگ عصب شناسی تربیتی 

ته دکتر محمود مهرمحمدی، دکتر محمود تلخرابی بازنشسر: آقایان
کار دانشگاه فرهنگیان که به طور خاص در حوزه علوم شناختی هم

س، آقرای می کنند،دکتر ابراهیم طالیی دانشیار دانشگاه تربیت مدر
علی زند قشالقی که آن زمران کره گرروه تصرویب شرد دانشرجوی

شردند و دکتری برنامه درسی بودند ولی اکنون قطعا فارل التحصیل
ال در حر. خانم دکتر پونه حشمتی دکترای علوم اعصراب شرناختی

ر حاضر بیشترین مشورت در مورد فعالیت های گروه از طرف دکت

ک هست و ایشان به شکل های مختلفی به گروه کمرمهرمحمدی 
.می کنند

تی بیان نوری پیرامون امکان عضویت در سیگ عصب شناسی تربی
و بتوانرد اگر کسی سابقه فعالیت در این زمینه را داشته باشرد: کرد

ه این فعالیت ها را ادامه دهد حتما می تواند به عنوان عضو جدیدی ب
ان گروهری برا عنرو. ما اضافه شود و یا جایگزین اعضای قبلی شرود

ارد در پژوهشکده علوم شناختی وجود د« ذهن، مغز و تربیت»گروه 
باشرد اگر زمانی قررار. که آن گروه مرتبط ترین رشته با گروه ماست

ی ایجاد ارتباط گرفته شود باید با پژوهشکده علوم شناختی هماهنگ
ه شود و اعضای گروه معرفی شوند و همچنین اعضای گروه ما هم بر

. رار شرودآن ها معرفی شوند و به این ترتیب این ارتباط می تواند برق
ه من سعی می کنم این ارتباط را برقرار کرنم امرا طبیعری اسرت کر
انجمن هم به عنوان یک نهاد رسمی می تواند در ایرن زمینره نقرش

.مؤثرتری داشته باشد
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یگ س»با دبیرانجمن مفالعات برنامه دیسی ایران مصاحبه 
سطرکای خطانم دکتطر زهطرا ، « برنامه دیسی ییاضی و علوم

یحیمی استادیای گروه آمطوزش و پطرویش دانشطگاه عالمطه 
رای به صویت خالصه خدمت شما مخاطبان عزیز بطباطبایی

: آشنایی با اقدامات این سیگ ایائه خواهد شد

سیگ برنامه درسی ریاضیات و علوم مطرح کرد؛دبیر 

رصه سیگ برنامه دیسی ییاضی و علوم پیشگام ویود به ع
عمل و کنش گری

لوم سیگ برنامه درسی ریاضی و ع: زهرا رحیمی اظهار کرددکتر 
خرود حدود سه سال است که با تشکیل یک هسته مرکزی فعالیت

یگ در بدو امر چند چشم انداز کلی برای این س. را شرو  کرده است
ادگیری علوم قابل تصور بود؛ یکی اینکه با یک نگاه توصیفی حوزه ی

ار و ریاضیات مدرسه ای را به طور خاص مورد ارزیابی و توصریف قرر
یری توصیفی از حوزه یادگو ارزیابی به هرحال این مرور کیفی . دهد

ه دوم این است کهدف . بودعلوم و ریاضیات مدرسه ای اولین هدف 
انتقادی تری بعد از آن نگاه ارزیابانه و توصیفی، این بار مسئله با نگاه

ی، دیده شود و چالش های آموزشی علوم و ریاضیات مدرسه ای بررس
.توصیف و معرفی شوند

 ای در گام سوم با مطالعه جایگاه ایران در مطالعات ملی و منطقره
و مقایسه وضرعیت آمروزش ریاضری و علروم در مردارس ایرران برا 

به جهت کشورهای دیگر، به یک مبنای متقنی دست پیدا می کنیم
در ایرن اینکه بتوانیم راهکارهای مناسبی برای بهبود کیفی آموزش

در این زمینه مرا نیازمنرد همکراری اسراتید و. دو عرصه ارائه کنیم
صاحب نظران در هر دو حوزه علوم و ریاضی و چه آموزش ریاضی و 

منتها هدف عمرده ای کره بنرده . علوم و حوزه برنامه درسی هستیم
سیگ می خواستم در این سیگ دنبال کنم این بوده که فعالیت های

 های به برگزاری نشست، سرخنرانی، مباحرث تئوریرک و گمانره زنی
کالمی محدود نشود و حتما انجمرن وارد عرصره عمرل شرود و آن 

.راهکارهایی را که پیشنهاد می دهد، عملی کند

: کردایشان در خصوص نقاط قوت و قابل بهبود این سیگ عنوان

گطزایی مثبت این سیگ آن است که به یوند ت رایی برن ته 
نشست اکتفا ن رده و خودش واید عرصه عمل شده و تالش

خطود کرده که دی مسیر کنش گری و مسیر اثرگذایی تربیتی
. پیش قدم باشد

مجمررو  سرریگ برنامرره درسرری علرروم و ریاضرری هرچنررد کرره در 
ن تالش هایی داشته ولی لزوما من نمی تروانم ادعرا کرنم کره بهترری

عملکرد ممکن را داشته است؛ اما به هر حرال نقراط قابرل بهبرود و
اگر که حمل بر خودسرتایی نشرود چرون عمرال . مثبت زیادی دارد

اینجررا خررودی وجررود نرردارد و در واقررب مررن همکرراران خررودم را 
.موردستایش قرار می دهم

مرا تابسرتان امسرال برا همرت بچره های انجمرن : گفرترحیمی 
دانشجویی دانشگاه عالمه طباطبرایی وارد عرصره آمروزش معلمران

سره شدیم و با همکاری کتابخانه های مرکزی استان فارس یک مدر
وه برر عال. را راه اندازی کردیم« در مسیر آموزش»تابستانی با عنوان 

انجمن مطالعات که به عنوان یکی از واحردهای همکرار مرا در ایرن 
طرح بود از همکاری دانشگاه ها و واحدهای دیگرر در سرطح کشرور 

جلسه آموزش بررای 6۰استفاده شد و یک دوره آموزشی با بیش از 
یرن معلمان تدارک دیده شد و معلمان سراسر کشور توانسرتند در ا

آموزش هرا در حروزه موضروعی و آمروزش ایرن . دوره شرکت کنند
ت مدرسه ای بود و بازخوردهایی که از معلمان دریافت کرردیم مثبر

.بود

ی ما در عرصه های دیگر مثل هنر، زبان فارسی و فناور: وی افزود
محور یک دوره را تعریرف ۵هم ورود پیدا کردیم و با تمرکز بر این 

بره فکر می کنم نکته مثبرت سریگ برنامره درسری ورودش. کردیم
عرصه عمل هست و اینکه کنش گری را از خودش دریغ نکررده امرا 

عملکررد . قطعا نقاط قابل بهبرودی هرم در ایرن سریگ وجرود دارد
ند و سیگ های مطالعاتی تاجایی که من می دانم قائم بره فررد هسرت

ته مرکزی اگر مدیر سیگ به هر دلیلی نتواند فعالیتی بکند، آن هس
و از هم می پاشرد و فکرر مری کنم شراید برگرزاری جلسرات بیشرتر

ط مردیر پیگیری بیشتر اعضای هیئت مدیره از سیگ ها و اینکه فقر
سیگ پاسخگو نباشد و سایر افرراد مجموعره هرم درگیرر و معرفری

.شوند، حائز اهمیت باشد

نهرا یکی دیگر از اقدامات ما، این است که ما اگر ت: رحیمی گفت
ایش سیگ نباشیم جزو معدود سیگ هایی هستیم که برگرزاری همر

ما در این سیگ برا همرت اصرلی گرروه آمروزش وپررورش . داشتیم
ین دانشگاه عالمه طباطبایی و با حمایت انجمن برنامره درسری اولر

سرتان و همایش تولید محتوای الکترونیکی برای علوم و ریاضری دب
ه دی دوی. پیش از دبستان را در تابستان جراری راه انردازی کرردیم

معلم 800هم ما  توانستیم حدود « دی مسیرآموزش»تابستانه 
یا آموزش دهیم و بطه نظطرم این طه ایطن سطیگ توانسطته 
مخاطبش یا با یک آمای قابل توجه جطذب کنطد جطزو نقطاط 

.مثبت است

ن ته مثبت این سیگ آن است که به یوند ت رایی 
برگزایی نشست اکتفا ن رده و خودش واید عرصه عمل
شده و تالش کرده که دی مسیر کنش گری و مسیر 

. اثرگذایی تربیتی خود پیش قدم باشد



 ایران مفالعات برنامه دیسی نقد انجمن عمل رد کمیسیون گزایش

.نامنیکدکترزرقانی،دکترفاضلی،دکترمهرمحمدی،دکتر:کمیسیوناعضای

(عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه خوارزمی)زهرا نیک نام خانم دکتر : یئیس کمیسیون

رشپرووآموزشوزیرجدیدپیشنهادویژهبهوپرورشوآموزشدراستخدامیهایسیاستخصوصدرنقدکمیسیوناقداماتجملهاز
ورودمانبلذاوبگرداندکارشناسیدانشجویانبهمنحصررامعلماناستخدامیکهداردنظردرطرحایناست؛۱-3طرحعنوانبا

جملهزادارداساسیاشکالچندینکهشدخواهدپرورشوآموزشبهدکتریوارشدآموختگاندانشوتکمیلیتحصیالتدانشجویان
نشده،اعالم۱-3طرحبیشترجزییاتکهجاییآناز!!!دانشگاهیتحصیالتمیزانحداقلباکشور،درمعلمیداشتننگاهکوچک

.استنمودهدنبالراآنموضو ،بهنسبتمدیرههیئتاعضاسازیآگاهواوضا رصدسطحدرنقدکمیسیون

باشدمیانجمنبرایمالیپایدارمناببتامینبرایتالشدرمدیرههیئتهمچنین.

ای مدیر سیگ برنامه درسی ریاضریات و علروم پیرامرون برنامره ه
مسریر آمروزش: عملیاتی این سیگ در ادامه مسیر خاطرنشان کررد

معلمان با کمترین هزینره و در عرین حرال برا ارائره گرواهی ضرمن 
خدمت که احساس اتالف وقت هم به آنان دست ندهد گرام خروبی 

ان هر ما به کمک ارزیابی هایی که در پای. است و می تواند ادامه یابد
د جلسه آموزشی از دوره قبلری داریرم می تروانیم ایرن برار از اسراتی

علمان متخص، تر دعوت کنیم و از محورهایی که بیشتر مورد نیاز م
.هست استفاده کنیم و دوره های بعدی را طراحی بکنیم

الیرت برگزاری کارگاه های آموزشی تقریبا تنهرا فع: وی اضافه کرد
می توان در ادامه در عرین . ما بوده و این هم جزو نقاط ضعف ماست

حال با برگزاری این دوره هرا، از برگرزاری نشسرت ها هرم بی نصریب
هرم بسیار خوب است کره از تجربره های بین المللریمنتها نباشیم؛ 

ش کمک بگیریم یعنی در عین توجه به نقراط قروت و ضرعف آمروز
ریاضیات و علوم در داخل کشرور بره ایرن هرم دقرت کنریم کره در 
کشورهای اطراف و پیش رو در آموزش ریاضی و علوم چره اتفاقراتی

. می افتد و چه وجوه الهام بخشی برای ما دارند

ام ططان : رحیمرری در خصرروص امکرران عضرروگیری بیرران کرررد
عضوگیری دی انجمن قفعا هست و اگطر افطراد عالقه منطدی 

دنطد باشند که بخواهند به عنوان هسته مرکزی بطه مطا بویون
ه این را هرم بگرویم کر.زحمت مدیر سیگ خیلی کمتر می شود

م از اگر افرادی در این مجموعه نبودند که به من کمک کنند من قد
ل قدم نمی توانستم بردارم و طبیعتا حضور این اعضا در همه مراح

تقاضای من از انجمطن هطم ایطن اسطت کطه . مهم اسرتبسیار 
وی حمایتش فقط به استفاده ما از اعتبای آن و آویدن نام آن ی

دی بنابراین به نظطرم انجمطن می توانطد. پوستر محدود نشود
وجططه اطالر یسططانی و تبلیغططات حمایططت بیشططتری یا از 

.باشدداشته فعالیت های سیگ ها 
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ره ای فصلنامه انجمن مفالعات برنامه دیسی با افتخای خاط
شیرین که دی برداینده تجربه ای سودمند و نطاب از جنطاب

گاه دانشیای و عضو هیئت علمی دانشط)دکتر علیرضا عراقیه 
از دیدای با استاد فرزانه مرحطوم دکتطر علطی (آزاد اسالمی

شططریعتمدایی اسططت بططه مخاطبططان خططود، پژوهشططگران و 
: دانشجویان تحصیالت ت میلی ایائه می کند

ای هف ویانه،چالش پایان نامه غفلت از تبیین » : عنوان 
«دکتریو یساله های ایشد کایشناسی 

و یکری از روزهرای زیبرای بهرار برود و ۱3۸7فروردین مراه ۲۸
هفتمین همایش انجمن مطالعرات برنامره درسری ایرران برا عنروان 

چالش ها و چشرم انرداز : برنامه درسی دوره راهنمایی و متوسطه »
دل فصل بهار با بهار. در دانشگاه خوارزمی در حال برگزاری بود« ها

اول بعرد از برگرزاری قسرمت. انگیز مباحث علمی تلفیق شده برود
همایش و در میانه روز و زمان استراحت،  به خاطر دارم که درسرت 

شهریور دانشگاه خوارزمی و در فضای  ۱7در کنار درب ورودی تاالر 
گپ و گفت های مرسوم همایش ها؛  تعدادی از دانشجویان مشغول

ودنرد و صحبت و بحث علمی با یکری از بزرگران تعلریم و تربیرت ب
ن تعدادی از ایشان هم با درخواست از استاد فرزانره مشرغول گررفت

وجره مت. شده و جلرو رفرتمکنجکاو . عکس یادگاری با ایشان بودند
دایی استاد فرهیخته و فرزانه آقای دکتر علی شطریعتمشدم 
اد مری خیلی عالقمند بودم من هم عکسی به یادگار با اسرت. هستند
ود و لکن در آن روزها گوشی های همراه خیلی پیشرفته نبر. گرفتم

.من هم دوربین عکاسی به همراه نداشتم

بررر اسرراس ادب و وقرراری کرره در دوران تحصرریل در مواجهرره بررا 
ید جناب ببخش: اساتیدم آموخته بودم به ایشان نزدیک شده و گفتم

عکرس آقای دکتر شریعتمداری بزرگوار، من خیلی عالقمند بودم تا
. نردارمیادگاری با شما داشته باشم، ولی متاسفانه دوربین به همراه

در عو  اگر منت گذاشرته و مرن را نصریحت بفرماییرد، مطمرئن
باشید فرمایشات و نظرات ارزشرمند  شرما را بره یادگرار بره ذهرن 

ایشان رو بره مرن کردنرد و برا لحنری آرام و شرمرده . خواهم سپرد
:گفتند

۲ی بر اساس دقت و تامل در دانشرجویان تحصریالت تکمیلرما "
ضعف عمده را در کار ایشران شناسرایی کررده ایرم و آن دو ضرعف 

ق دانشجویان تحصیالت ت میلی عمی-1عبارت از آن است که 
عمیق و ژیف قلم نمی زننطد و -2وو ژیف مفالعه نمی کنند 

حال پیشنهاد می کنیم اعضای هیات علمی در زمان. نمی نویسند
. "نمایندو آینده برای این حل مسائل تالش 

رساله ی دکتری خود بروده و عرزمنگارش سال ها در فرایند آن 
تردیرد را کنرار گذاشرته و در نگرارش ترس و خود را جزم کردم تا 

ی و به نرم افزارهای آمار"تاسی صرف"رساله خود از سایه سنگین 
تکثیررر مکررانیکی دانررش و کپرری کررردن عنرروان مقرراالت و فامیررل

ود بره نویسندگان و سال انتشار آثار در کنار یافته های پژوهشی خر
ین به شدت خودداری کرده؛ خود را نجات داده و تبیر!  اسم  تبیین

فکورانه و قلم زدن و نگرارش همرراه برا تحلیرل را در رسراله خرود 
کننرده ی به گمانم راهنمایی استاد و پشتیبانی دلگرم. امتحان کنم

اد بره تیم رساله باالخره در طول مدت تحصیالت این فرصت و اعتم
نرد نفس را به من داد تا در سراسر قسمت هایی از رسراله کره نیازم

. م و بنگارمقلم بزنشخصاً قلم محقق و تبیین و تحلیل بود، بتوانم 

سال از فرمرایش اسرتاد پیشکسروت علروم ۱۴امروز که بیش از 
مری تربیتی؛ مرحوم آقای دکتر شریعتمداری می گرذرد، بره نیکری

و ی ی از ضعف ها و چالش های پایان نامه های ایشدبینم که 
یساله های دکتری دیست دی قسمت هایی است کطه انتظطای

بنگاید می یود دانشجو بتواند شخصاً تف ر نموده، قلم بزند و
.و تحلیل کند

له هرا و بر این اساس، ضعف تکراری قالب تحقیقات در بیان مسا
سرت و به ویژه تبیین ها و تحلیل ها و کشف های فصل پنجم کارها

این پدیده ی نامیمون به موضروعی نگرران کننرده در پرژوهش هرا 
نم در تصور می ک. تبدیل شده که از شدت وضوح مغفول مانده است

ی ی از میم ترین دالیطل بطروز ایطن بین مجموعه ای از علرل، 
مساله، احساس ضعف دی اعتمطاد بطه نفطس و نطوعی تطرس 
دانشجو از قلم زدن و نگایش عقاید و تحلیل های خطود بطه 

یف عنوان پژوهشگر می باشد که البته ضعف دی مفالعطه ی ژ
ه در ترسری کر. آثای علمی دی بروز این مساله بی تاثیر نیسطت

برخی موارد دانشجو به خود اجازه نمی دهد در تبیین ها، سوژه هرا
الرب و  تحلیل ها و کلمات خود استفاده نموده و با عاریه گرفتن مط

ه، بیران از جمالت و نتایج تحقیقات دیگران به اسرم تبیرین فکورانر
اگرر دانشرجو ترا پایران . کارها را خاتمه مری دهرد۵مساله و فصل 

نگارش رساله دکتری خویش؛ خودباوری و نگرارش برا قلرم خرود و
عرم تبییین فکورانه را تجربه نکند، پرس چره زمرانی قررار اسرت ط

! شیرین آن را بچشد؟



خسطایات : آمطوزش و یطادگیری آنالیطن»علمطی نشست 
بطا حضطوی سطخنران« اجتناب ناپذیر دی خالل بیمایی کرونا

رنامطه پروفسوی ویلیام پاینای استاد تمطام مفالعطات بکلیدی 
تر سعید با مدیریت آقای دکدیسی دانشگاه بریتیش کلمبیا، 

نظری و نیز همراهی اعضای پنل جناب آقای دکتطر محمطود 
ان میرمحمدی، دکتر مصففی قادیی و دکتر فریدون شطریفی

رنامطه توسط کمیسیون یوابط بین المللی انجمطن مفالعطات ب
.شیریویماه به صویت مجازی برگزای شد29دیسی ایران 

گزارش انجمن مطالعات برنامه درسی ایرران؛ در ایرن نشسرتبه 
ه علمی ابتدا آقای دکتر نظری صحبت های مقدماتی جهرت ورود بر
انی بحث اصلی را فراهم نموده و در ادامه پروفسور پاینار بره سرخنر

ه در از دیدگاه ایشان فناوری ها می توانند عالوه بر مداخلر. پرداختند
حرت تفکر و نیرز رفترار شرهروندان را تشیوه های رفتار یادگیرنده، 
در این میان نقش آموزش مجرازی بره کمرک ایرن . ت ثیر قرار دهند

ست آموزان ا، فراتر از یادگیری مطالب درسی توسط دانشفناوری  ها
ر رابطه با سپس د. که به طور تفصیلی در رابطه با آن صحبت کردند

ظرام مشکالت و به عبارتی خساراتی که در پی بیمراری کرونرا برر ن
.آموزشی مدارس کانادا وارد شد، توضیحاتی ارائه نمودند

در ادامه برخی از سؤاالت حاضرین مطرح و جنراب پاینرار پاسرخ 
دقیقره، مردیر محتررم جلسره از حضرور و 9۰دادند و نهایتا بعد از 

ور الزم به ذکرر اسرت حضر. سخنرانی ارزشمندشان قدردانی کردند
پرشررور اسرراتید و متخصصرران برنامرره درسرری و نیررز دانشررجویان 

.ه شدتحصیالت تکمیلی این رشته، باعث افزایش کیفیت جلس

ه بخش دوم جلسه، اعضای پنل در رابطه با نکرات اشراره شرددر 
ه شرده سخنران کلیدی به ارائه نظر، و بعضا نقد برخی مطالب اشرار

هرای خسرارات وارده همچنرین بره شرباهت. پاینار پرداختندجناب 
در . دناشی از بیماری کرونا به نظام آموزشی ایران و کانادا اشاره شر
طررح این بخش دانشجویان در خصوص یادگیری آنالین سرواالتی م

. تکردند و اینکه در این مدت چه تاثیراتی روی آموزش داشته اسر
ا باعرث پاینار نیز توضیح دادند کره یرادگیری آنالیرن مشخصردکتر 

ایرن کاهش کیفیت آموزش به ویژه در مقاطب پایین شده است؛ بره
صورت که خیلری از دانشرجویان و دانش آمروزان مقابرل سیسرتم ها

ر اینکره نمی نشستند و به نوعی از یادگیری طفره می رفتند به خراط
اطب به صورت آنالین اجباری نبود که حتما آنجا باشند ولری در مقر

بره ایرن باالتر این مسئله کمتر تاثیرگذار بوده؛ چراکره دانشرجویان
راین از توانایی و تفکر رسیده بودند که یرادگیری مهرم هسرت، بنراب

سیسرتم طور کلی خللی کره دربه . مقابل سیستم ها کنار نمی رفتند
از آموزشی در تمام دنیا به وجود آمده بود، کناره گیری دانش آموزان

گرفتره یادگیری بود و با توجه به تحقیقات صرورت گرفتره، نتیجره
پیردا شده که درصد زیادی از توانایی یادگیری دانش آموزان تحلیل

در ادامه این نشست برخی سرؤاالت حاضررین مطررح و. کرده است

ه بنردی جلسرسررانجام جمرب. توسط اعضای پنل پاسخ ها ارائه شد
رای توسط رئیس کمیسیون انجام گرفت و از حاضرین در جلسره بر

.شرکت در نشست های آتی کمیسیون دعوت به عمل آوردند

بر اساس این تجربه در طول سال هایی کره راهنمرایی و مشراوره 
دارم؛پایان نامه و رساله های دکتری را بر عهده 

عنوان یک معلم و عضوی کوچک از خانواده انجمرن مطالعرات به 
یان برنامه درسی ایران، به یاری خدا، تجربه پرورش چنرین دانشرجو

واره موفقی که در تحصیالت تکمیلی موفرق بروده و حتری در جشرن
ان شریعتمداری بر اساس فراینردهای جردی داوری فرهیختگردکتر 
زء مطالعات برنامه درسی موفق بوده اند را داشته  و آن ها را جرشته 

خود دانسته و بره عنروان پژوهشرگر و همکراری کوچرک، افتخارات 
که پیشنهاد می کنم، پرورش دانشجویان موفق؛ اصل و محوری است

در سایه تحقیقات و نگارش مقاالت ارزشرمند اعضراء محتررم هیرات
. علمی نباید در حاشیه قرار بگیرد

گر هموایه به دانشجویان توصیه می کنم به عنوان پژوهش
دی کایهای خود تحلیطل کننطد، ژیف نگطری کننطد، عمیطق 

صطرف"مفالب یا مفالعه کنند و عمیق بنویسطند و مقیطوی
ایائه داده و اعداد نرم افزایها و بسنده کردن بطه معنطی دای 

ها و سفحی نگری دی کایها نشده و تبیین"بودن فرمول ها
و تجزیه و تحلیل ها و نوآویی ها و ایده های نطوی خطود یا 

.بنویسند و بنگایند و تف ر و تامل کنند



چالش های پطیش یوی یوش شناسطی مفالعطات »نشست 
دی دانشگاه عالمطه 1401آبان ماه 23دی« برنامه دیسی ایران

.طباطبائی برگزای شد

دکتر محمود میر محمدی سخنرانی 

: شناسرینسربت میران مسرئله شناسری و روش : بحثموضور 
ی دوباره یا مدخلی روش شناسانه بره مقولره مسرئله شناسرنگاهی 
پژوهش

فره ای به ویرژه غیرحر)من یکی از دالیلی که پژوهشگران به نظر 
قادر به صورت بندی مسرائل خروب پژوهشری نیسرتند، همران ( ها

ف روش ، این است که با طیرفقر مسئله شناسیپدیده موسوم به 

.های پژوهشی آشنایی کافی ندارند mediaها یا 

« برد م»اساسی این است که دانش روش شناسی می تواند نکته 
اب خوب و مولدی برای شناسایی مسئله یا ایده پژوهشی خوب و نر
ش در حوزه مطالعات برنامه درسی و در نتیجه غنی سازی بدنه دانر

.رشته در پرتو یافته های چنین پژوهش هایی باشد

:استمدعای اصلی این بحث چنین پس 

ری رایج و متعارف این است که پژوهش خوب از به کرارگیتصور 
یرا روش یا ابزار بازنمایی مناسب و متناسب با مسرئله ای مشرخ،

ه البترکره )شرودمجهولی معلوم و از پیش مشخ، شده حاصل می 
سخن نادرستی نیست که هیچ، از شردت وضروح بردیهی هرم مری 

من پرداختن بره امرری مسرلم و « مدعای»است که روشن (. نماید
یران یعنی انتخاب آگاهانه از م. بدیهی در حوزه روش شناسی نیست

، تصور بله. پژوهشطیف روش پژوهش به اقتضای مسئله یا پرسش 
.استناق، و ناتمام و نابسنده امّا نیست؛ رایج نادرست 

قش و نگاه من مقوله روش شناسی به مثابه یک حوزه دانشی ندر 
کنرد و کارکردی بس تعیین کننده تر و زایشی در پژوهش ایفا می

"یتموضوع"، (که مسلم است)"طریقیت"عالوه بر به بیرانی 

.دی ت وین مسئله پژوهش پیدا می کند

م هر"ذاتری"بدین گونه در نگاه من دانش روش شناسی اصرالت 
کره و این بعد را به نگاه متعارف و کالسیک بره روش شناسریدارد 

.دارد می افزاید"ابزاری"تنها ارزش 

ای واقب قلمرو دانش روش شناسی را باید متشکل از منظومهدر 
رد کره فهم و تفسیر ک( معرفت شناسی)از نظریه های روش شناسی

ی موقعیت های مسطئله دا"فرد آشنا با این قلمرو در مواجهه برا 
دارای مزیررت ویررژه ای برررای شناسررایی و اسررتخراج "بیرونططی

اب، بیران شروبره . که امری سوبژکتیو است، می شرود، "مسئله"

اسرت کره بره  eclecticو polyfocalمزیت او قردرت مشراهده 
این مزیرت.. ادراک و تجربه او از موقعیت، غنای ویژه ای می بخشد

.هم نامیدهنر مشاهده و ادراک موقعیت را می توان 

در پرارادایم "ترک نظریره"به عبرارت دیگرر همرانطور کره هرر 
ود نور پرکتیکال شوابی بر موقعیت های مسئله دار از منظر خاص خ

ه می تاباند، روش شناسی های پژوهش هم، هر یک موقعیت مسرئل
دار خاموش را به شکل خاصی به سخن در می آورند و الهام بخرش 
نو  خاصی از صورت بندی مسرئله پژوهشری در آن موقعیرت مری 

.شوند

ا آن چون مشاهدات ما آمیخته و آغشته به نظریه هایی است که ب
سرت یا مشاهده و تجربه مسبوق و مصبول به نظریه ا)ها انس داریم 

نظریطه هطای معرفطت، (و معصومانه، آینه وار و ابژکتیرو نیسرت
د نقرد مانن)شناختی پشتیبان یوش شناسی های غیر متعایف

، توسعی، جستار نظرورزانه، سرنتز پژوهشری، مرردم نگراری، روایری
نظریره و همچنین( پدیدار شناختی، زیباشناختی، تاریخی، انتقادی

های معرفت شناختی که در پس روش شناسی های متعارف کمری
دی وجود دارد در نگاه به موقعیت مسئله دار و شناخت و صورت بنر

. سوبژکتیو مسئله دخالت مستقیم دارد

شرربه "در حروزه روش شناسرری هرای متعررارف یرا کمرری، روش 
"وش  ر. یک نظریه معرفت شناختی را نمایندگی می کند"تجربی

ل تحلیر"، "انکووا"، "مانوا"، "آنووا"همینطور، "علی پس رویدادی
اننرد حتی تکنیرک هرایی م. "ایضا... و "تحلیل ساختاری"، "عاملی

روپری تحلیرل محتروای آنت"، "تجزیه و تحلیل ساختاری"، "دلفی"
.ترا هم می توان حامل نگاه خاصی به معرفت معتبر دانس"شانون

، یا به مدیا یعنی چه؟ مدیا یعنی ابزاینمایی واقعیت
.زبان نشست ما یعنی یوش شناسی پژوهش

در خاستگاه پژوهش خوب، مسئله ناب و بدیب است و
ر تکوین یرا سراخت چنرین مسرئله ای دانرش پژوهشرگ

ه بر. نسبت به حوزه روش شناسی یا مردیاها نقرش دارد
مسئله پژوهشی خروب مری توانرد از بطرندیگر سخن، 

!!!دانش روش شناسی متولد شود

مدعا؟ 

؟ تبیین



: ردکروابط بین الملل انجمن مطالعات برنامه درسی ایران برگزار کمیسیون 

(2020)کاوشی دی ابت ای عمل سند جدید برنامه دیسی ژاپن »علمی نشست 

یرل و هم نگاه مکملی کره بره دل( یک سویه)نگاه کالسیکهم ( 1
مهجور بودن آن مورد ت کید من است، هر دو در سرپهر یرا پرارادایم 

ون جا می گیرند، اما در نگاه من چ"کثرت گرائی یوش شناسی"
اسرت، رابطه میان مسئله شناسی و روش شناسی دوسویه و متقابل

ی برای ایرن پرارادایم منجرر مرمنفق و توجیه مضاعفی گویی به 
.شود و مشروعیت آن استحکام پیدا می کند

من فقر مسئله شناسی را هدف قرار داده ام و برایش راه حرل( 2
ه تالش می کرنم ایرن گونره دیردن رابطر. روش شناختی ارائه کردم

.میان مسئله و روش که دوسویه است را برجسته کنم

کل واقب پاسخ من به این مسئله که پژوهشی خوب چگونه شردر 
ریره می گیرد؟ این است که از جمله با احاطه به حیطه دانش یرا نظ

.های روش شناسی در گسترده ترین شکل

از شدت فقر مسئله شناسی می توان از طریق مواجیطه ی
.مؤثر با فقر یوش شناسی کاست

در درس هررایی کرره بررا هرردف آشناسررازی دانشررجویان یررا ( 3
پژوهشگران بالقوه با روش هرای تحقیرق در دسرتور کرار قررار مری 

رد باید به مقوله نظریه یا وجه نظریه ای توجه ک"گیرند، حتما

د با تکنیرک صررف، کرارکرد مرورد نظرر را نخواهروگرنه آشنایی 
ئله یعنی به عنوان یک مزیت دی نگاه به موقعیت مسط. داشرت

دای و شناسایی مسئله پژوهش تازه و بطدیع محسطوب نمطی
.شود

میعلنشستایندرایران؛درسیبرنامهمطالعاتانجمنگزارشبه
عضوواشیزوکهنروفرهنگدانشگاهازکویاموتوتتسوپروفسوی

یملدرسیبرنامه»خصوصدرژاپندرسیبرنامهمطالعاتانجمن
.پرداختندسخنرانیبه«ژاپن۲۰۲۰

تماماستاد،میرمحمدیمحموددکترمدیریتباجلسهاین
1401آذی30تاریخدرمدرستربیتدانشگاهدرسیبرنامهمطالعات

برگزارایرانوقتبه15:30تا13:30ساعتدرومجازیصورتبه
.شد

نتیجه؟



شوآبعملییوی ردبرشرحیدیسی؛برنامه:کتابعنوان

خسرویاهللیحمتدکتر:مولف

۱۴۰۱پاییزاولچا –فرهنگیاندانشگاه:ناشر

پژوهشگران،استادان،دانشجویان،معلمان،:کتابمخاطبان

آموزشودرسیبرنامهحوزهمندانعالقهدیگروگیرندگانتصمیم

کتابخریدوسفایش:bookshop.cfu.ac.ir

می رودیشپنیستیومرگسمتبهعمل،کردنتلقیرعیتونظریهدانستنسلطانبادرسیبرنامهقلمرو:کتاببهنگاهینیم.
دررسیدبرنامهودانشگاهیمتخصصاناستیالیاو.کردمتوازنراعملونظریهرابطهبینابینی،موضبیکاتخاذباشوآبجوزف

محیطوشرایطبهآشناخبرگانودانش آموزانمعلمان،چونکنشگرانیحضوربرونمودهنکوهشرادرسیبرنامهتصمیم گیری های
برنامهدربارهشوآبعملیاندیشه هایازرمزگشاییقصدبهحاضراثر.استکردهت کیددرسیبرنامهتصمیم گیرندگانترکیبدرتربیتی
.استشدهنگاشتهبدحالموجوداینجاننجاتبرایاوراهکارهایازبهره گیریودرسی

بیناتمفالع)دیسیبرنامهدیپژوهشالمللیبیندستنامه:کتابعنوان
(دیسیبرنامهدیالمللی

قادریمصطفیدکتر:فایسیویراستای

۱۴۰۱ماهآذراولچا –نورآوای:ناشر

۰۲۱-669673۵۵-6:تماستلفننورآوایانتشارات:کتابخریدوسفایش

کلید97سالدردرسیبرنامهپژوهشالمللیبیندستنامهترجمه:کتابدیبایه
صفحه۱۵۰۰ازبیشدکتریدانشجویانواساتیدازنفر۵۰حدودتوسطوخورد
.گرفتانجامترجمه

وارزادهیادگغالمرضادکترپور،جوادیمحمددکترملکی،حسندکترمهرمحمدی،محموددکترازپیشگفتاریبهمزینکتاب
عسگریعلیدمجیدکتربهمترجمانطرفازکتاب.استپاینارویلیامازاختصاصیپیشگفتارینیزوموحدصفاییسعیددکتر
.استشدهتقدیمایراندرسیبرنامهمطالعاترشتهاعتالیزمینهدرایشانتالش هایخاطربهخوارزمیدانشگاهاستاد

منتشرآثایدیگر
مصففیدکترشده

:قادیی



.دادراخوانفاولمتوسفهدیسیکتاب هایدیس هایبازطراحیبراینظری،متوسطهوابتداییدرسیکتاب هایت لیفوبرنامه ریزیدفتر

استزیرشرحبهفراخواناینمعیارهایدیگر:
آینده نگریوخودشناسی:الف
(...وصفاتنگرش،عالقه،استعداد،هیجانات،تعقل،فطرت،)وجودیظرفیت هایشناخت
وخودتنظیمیخودمدیریتی،وخودارزیابی...
،مسئولیت پذیریتوکل،خودپاالیی،خودباوری
برنامه ریزیوهدف گذاری
(...وتحصیلیرشته)تصمیم گیریوانتخابتوانایی
مؤثرارتباطبرقراری
تیمیکاروتعاملتوانایی
(...وانعطاف پذیریتاب آوری،ابهام،تحملریسک پذیری،نوآوری،)کارآفرینیروحیۀتقویت.

(...واجتماعیاقتصادی،موقعیت های)زندگیوکایدنیایشناخت:ب
مرتبطمشاغلوتحصیلیرشته های  اجتماعیفرهنگی،تحلیل
شغلیزمینه هایشناخت
حرفه هاومشاغلتحلیل
فناوریعصربرت کیدبامشاغلتغییراتروندتحلیل
حرفه ایوفنیمهارت هایبه کارگیری
نوفناوری هایودیجیتالسواد
(...وتورمواردات،وصادراتبورس،سهام،خریدوفروش،سود،-درآمد )اقتصادیپایهمهارت های
(...وتعاوننیکوکاری،انصاف،بهینه،مصرفزیست،محیط حفظ)اقتصادیرفتارواخالقیارزش های
(...ومصرفعرضه،تولید،)بازارتحلیلتوانایی
کسب وکارمدل هایطراحیوایده پردازی
محصولساختوطراحی
وکارکسب مدیریت 

(تلفیقیوموقعیت محوییوی ردبرتأکیدبا)یادگیریواحدطراحیالگوی:ج
درساصلیهدفومفهومبامتناسبمسئلهطرحو(حرفه  ها/مشاغل)کاردنیایازواقعیموقعیتیکروایت
مطرح شدهمسئلهتبیینفرصتایجاد
(نوینفناوری هایازبهره گیریبا)عملوتجربهایده پردازی،فرصتایجاد
تحصیلیهرشتآیندهبرایتصمیم گیریدربارهدانش آموزانت ملوخودارزیابیفرصتومطرح شدهموقعیتشغلیآیندهروندتحلیلفرصتایجاد

.(...ومنزلفعالیت هایوتکلیفبه عنوان)

شده،اضاتقباتجربهوعالقه مندمعلمانازفراخوانایندرآموزشی،برنامه ریزیوپژوهشسازمانبین المللاموروعمومیروابطگزارشبه
بههتوجبافناوریوکارزندگی،سبکوتفکراجتماعی،مطالعاتریاضی،علوم تجربی،درس هایکشوریدبیرخانه هایهماهنگیبا
مشارکتلیماقدامایندر«(تربیتیوآموزشیفرصت های)درسیبرنامه هایدرتحصیلیهدایتواستعدادیابیبهناظرشایستگی های»

.کنند
حرفه هاومشاغلبادانش آموزانآشناییمتوسطه،اولدورهاهدافمهم ترینازیکی،«آموزش وپرورشعالیشورایمصوبه»بر اساس

استشدهررمقاساس،اینبر.است...وشخصیتارزش ،عالقه،استعداد،بامتناسبشغلی،وتحصیلیآیندهمسیربرنامه ریزیبه منظور
.شوندبازطراحیمتوسطهاولدورهکتاب های

سایتبهبیشتراطالعاتبرایhttp://oerp.ir/کنیدمراجعه.

ایسالوکنندایسالدیس هادبیرخانه هایبه1401/11/15تایاخودکایهاینمونهتوانندمیعالقمندان:زمانیتقویم
.بودخواهد1402/02/05آموزشیبرنامه ییزیوپژوهشسازمانبهدیس هادبیرخانه هایازبرترآثای

http://oerp.ir/


همایشمحویهای:

اجتماعیمسئولیتهایویژگیومفیوم
اجتماعیمسئولیتروانشناختیوشناختیجامعهفلسفی،مبانی
درسیهایبرنامهدراجتماعیمسئولیتودینپیوند
اجتماعیمسئولیتبهدرسیبرنامهپردازاننظریهرویکرد
(بشریالمللی،بینملی،محلی،)اجتماعیمسئولیتکاربردیومفهومیگستره

کشویتربیتینظاماجتماعیمسئولیت
پذیرمسئولیتتربیتینظامیکهایویژگی
آموزاندانشاجتماعیمسئولیتکردننهادینهدرعمومیورسمیتربیتینظامدرسیهایبرنامهت ثیر
علمیهی تاعضایودانشجویاناجتماعیپذیریمسئولیتبهدهیجهتدرعالیآموزشنقش
معلماناجتماعیمسئولیتومعلمتربیت
اجتماعیمسئولیتوایرشتهمیاندرسیهایبرنامه
درسیهایبرنامهعناصروابعادسطوح،دراجتماعیمسئولیتمفهومومعنانمودونفوذ
مدارساجتماعیمسئولیتبارسمینیمهدرسیهایبرنامهوهابرنامهفوقپیوند
تماعیاجمسئولیتسازینهادینههدفباهارسانهوفرهنگیواجتماعینهادهایخانواده،نهادباعمومیورسمیتربیتنظاماثربخشتعامل

اجتماعیمسئولیتعملیومفیومیتوسعهدیدنیاآموزشیهاینظامالمللیبینتجایب
درسیهایبرنامهدراجتماعیمسئولیتشمولیجهانماهیتبهتوجه
آموختگاندانشاجتماعیمسئولیتعلمی،دیپلماسی
جهانیشهروندتربیتدراجتماعیپذیریمسئولیتجایگاه

اجتماعیمسئولیتخصوصدیاندیشیآینده
پایدارتوسعهبهدستیابیدرآموزشینظاماجتماعیمسئولیت
نوینهایفناوریوهاپردازیایدهها،نوآوریازبرداریبهرهوخلقدرآموزشینظاماجتماعیمسئولیت
پساکرونادوراندردرسیبرنامهاجتماعیمسئولیت
اجتماعیمسئولیتومحوریمدرسه
مدارسوآموزشینظاماجتماعیمسئولیتبهعملبرایپاسخگوواثربخشآموزشیمدیریتنظاماستقرار
اجتماعیمسئولیتیکعنوانبهمداومآموزش
اجتماعیوانسانیهایسرمایهتوانمندسازیوآموزشدرهاسازماناجتماعیمسئولیت

:شودمیبرگزار«اجتماعیمسئولیتودیسیبرنامه»عنوانباایراندرسیبرنامهمطالعاتانجمنملیهمایشنوزدهمین

(همایشیعلمدبیرپایسا،عبداهللدکتر)استشدهایجادزمانیتقویمدیتغییراتیهادیخواستبهتوجهبا:زمانیتقویم

همایشعلمیکمیتهنشستپیشاولینمهرماه۱۸دوشنبه

شدتمدیدماهدی۱۵پنجشنبهتاریختاتفصیلیچکیدهارسال.

همایشعلمیکمیتهنشستپیشدومینماهدی۵دوشنبه

ماهدی۲۱شنبهچهارتاداورینتایجاعالم

ماهبهمن۱۲چهارشنبهتااصالحاتوپوسترهاارسال

ماهبهمن۲۰شنبهپنجتاوجهواریزونامهثبت



:نمایدمیهمکاریبهدعوتزیرهایحوزهدرخودمندعالقهوفعالاعضاییکلیهازدرسیبرنامهمطالعاتانجمن

انجمنتخصصیهایسیگوهاکمیسیوندرفعالیت

علمیرویدادهایسایروهانشستها،کارگاهرسانیاطال منظوربهپوسترطراحی

خبرنامهبرایمطالبنگارش

کهایدنممیدعوتآموختگاندانشودانشجویاناساتید،کلیهازایراندرسیبرنامهمطالعاتانجمنخبریفصلنامهتحریریههیات
نشانیبهفصلنامهرایانهبهانتشار،ازپیشماهیکحداکثرشده،تایپصورتبهراخودمطالب

news2020association@gmail.comاستآزادارسالیمطالبویرایشهمچنینوپذیرشورددرتحریریههیات.نمایندارسال.

. گرددمیاعالمانجمندرعضویتشرایطایران،درسیبرنامهمطالعاتانجمندرعضویتبرایمتقاضیانمکرردرخواست هایبهتوجهبا

ومولفانوعلمیهیئتاعضایمعلمان،دانشجویان،تمامیازانجمناینایران؛درسیبرنامهمطالعاتانجمنگزارشبه
.می پذیردعضوحوزه،ایندرعالقه مندومستعدفایغ التحصیالن

:انجمندریکسالهعضویتجهتنیازموردمدارک

عضویتحقپرداختفیشتصویر.1

تومان،هزار3۰۰استادیار:علمیهیاتاعضای-تومانهزار۲۰۰:سایرینومولفان-هزارتومان۱۵۰:معلمان-تومانهزار۱۰۰:دانشجویان
.تومانهزار۵۰۰:استادتومان،هزار۴۰۰:دانشیار

پرسنلییادانشجوییکارتتصویر.2

چهاردرسهعکستصویر.3

.می باشدساالنهعضویتحقپرداختیفیشتصویر.۲وعضویتکارتتصویر.۱شاملعضویتتمدیدبرایالزممدارکهمچنین

انجمنشمارهبهبایدانجمندرعضویتبراینیازموردمدارکو۵۸۵9۸37۰۰۰39۴9۵3انجمنکارتشمارهاست؛ذکرشایان
.شودارسالایتادر۰9۰۱696۱۸۰۲

راه های ارتباطی با انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

انجمنپنجم،طبقه،6پالکنیا،دهقانیشهیدکوچهشمالی،ایرانشهرخیابانزند،خانکریمخیابانتهران،:مرکزیدفترنشانی
ایراندرسیبرنامهمطالعات

.با ارائه پیشنهادات و نظرات انتقادی سازنده، ما را در انجام بهتر رسالت ها و م موریت های انجمن یاری رسانیدلطفا 

۰9۰۱696۱۸۰۲: تلفن تماس

info@icsa.org.ir:  ایمیل

:نشانی ما دی فضای مجازی
@icsa_ir: تلگرام

@icsa_ir: اینستاگرام

www.icsa.org.ir: سایتوب 

mailto:news2020association@gmail.com

