
 کمیسیون پژوهش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران

 :هدفا

سیون پژوهش  سترا    کمی ستای اهداف ا سخگویی اجتماعی   تژیک انجمن در ابعاد مرجعیت علمی و در را شکیل  پا ت

سیون   سعه کیفی و کمی  گردید. این کمی شار  تولیدمنظور به  پژوهشبا هدف تو سی در حوزه   و انت دانش برنامه در

ی مبرنامه درساای و تولید دانش  با آموزش و یادگیری مرتبطبرای حل مسااایل  هاییارایه راهکار به که نظر و عمل 

 است.  تشکیل شده انجامد،

 : فعالیتهاوظابف و 

  صص و عالقمندیهای پژوهشیتخاعضای انجمن در راستای شبکه سازی  .1

دساااتگاه های اجرایی کشاااور، نهادها و جمن مطالعات برنامه درسااای به ان پژوهشااای معرفی توانمندیهای .2

 به منظور انعقاد قرارداد با آنها غیر دولتی اموزشی -موسسات عمومی

 در طرح های پژوهشی نوع الف شنهاد پژوهشگر صاحب صالحیت )مجری( و ناظران علمی به هیات مدیرهپی .3

سایل ارجاع     .4 سی م سیگهای    برر سیون ها و  عناوین  تدوینبه منظور  و... انجمن شده از کمیته معلمان، کمی

 و سازماندهی تیم پژوهشی مرتبط  پژوهشی

ساالنه انجمن از نقطه نظر عن  .5 شگاه همکار  برنامه ریزی همایش های  شنهاد   ،وان، انتخاب دان دبیر علمی و پی

 به هیات مدیره

 پیشنهاد سردبیر و سایر ارکان نشریه به هیات مدیره در صورت لزوم .6

 جهت تصویببه هیات مدیره جدید و ارسال نشریه تاسیس مربوط به  اتپیشنهادسی ربر .7

  اعالم بازخورد به هیات مدیره و نامهجهت عقد تفاهم نشریات درخواست کننده  کیفی بررسی .8

صالح ، بازنگری و   .9 برگزاری جشنواره دوساالنه انتخاب رساله دکتری برتر)جشنواره دکتر شریعتمداری( در       ا

 حوزه برنامه درسی

 در حوزه برنامه درسی  دفاع شده کیده های تفصیلی رساله های دکتریتدوین کتاب چ .10

سعه و تولید دان       .11 سیگهای مطالعاتی انجمن به منظور تو سایی منابع معتبرعلمی و ارجاع ان به  رنامه ش بشنا

 درسی در حوزه نظر و عمل
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