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انجمن مطالعات برنامه درسی ایران
انجمن  علمی برتر

انجمـن مطالعـات برنامـه درسـی ایـران در سـال 137۸ بـه همـت جمعـی از پژوهشـگران و دانش آموختـگان 
عرصـه تعلیـم و تربیـت تاسـیس شـد. ایـن انجمـن، مـردم نهـادی ملـی، غیردولتـی و غیرانتفاعـی متشـكل از 
متخصصـان و دانش آموختـگان برنامـه درسـی اسـت كـه از طریق همـكاری و تعامـل ملی و جهانی و اسـتفاده 
از آخریـن دسـتاوردهای علمـی، پژوهشـی و فنـاوری در جهـت توسـعه دانش برنامه درسـی با چشـم اندازی 
جهانـی و بومی سـازی آن، بهبـود كیفیت سیاسـتگذاری و عملكرد، ارتقاء جایگاه علمـی و حرفه ای با پایبندی 

بـه اخـاق حرفـه ای فعالیـت نمـوده و تـاش می كند بـه مرجعیـت علمی نایـل آید.
اهداف انجمن مطالعات برنامه درسی ایران عبارتند از:

تولید و ترویج دانش برنامه درسی با توجه به نیازها
ارتقاء كیفی محیط و عملكرد یادگیری در نظام آموزشی ایران

)ICT(فرهنگ سازی برای تولید و كاربرد برنامه های درسی مبتنی بر فناوری اطاعات و ارتباطات
توسعه نظام نظارت حرفه ای و ارزشیابی از سیاست ها، برنامه ها و فعالیت ها

توسعه اجتماعی علمی و حرفه ای متخصصان برنامه درسی
توسعه تعامل و همكاری های سازمانی در سطح ملی و بین المللی

انتشـار نشـریات علمـی »مطالعـات برنامه درسـی« و »مطالعات برنامه درسـی آموزش عالی« توسـط انجمن و 
انتشـار نشـریات علمی »پژوهــش های برنــامه درســی«، »پژوهش در برنامه ریزی درسـی« و »نظریه و عمل 

در برنامـه درسـی« در همـكاری بـا سـایر دانشـگاه ها از مهمترین فعالیت های انجمن اسـت.
انجمـن مطالعـات برنامه درسـی ایران در قالب سـیزده گروه مطالعاتی و هفت كمیسـیون بـه فعالیت های علمی 
خـود می پـردازد و برگـزاری همایش هـا، نشسـت های علمـی، كارگاه هـا و دوره هـای آموزشـی از رویدادهایی 

اسـت كه توسـط این انجمن انجام می شـود.
اعضـای هیئـت مدیـره فعلـی انجمن عبارتنـد از: دكتر محمـد جوادیپور )رئیـس هیئت مدیـره(، دكتر مصطفی 
قـادری )نایـب رئیـس(، دكتـر علیرضـا صادقـی )عضـو هیئـت مدیره(، دكتـر سـعید صفایی موحـد )عضـو 
هیئـت مدیـره(، دكتـر زهـرا نیكنـام )خزانـه دار(، محمـود امانـی طهرانـی )عضـو علی البـدل هیئـت مدیـره(، 
دكتر رحمت الـه مرزوقـی )عضـو علی البـدل هیئـت مدیـره(، دكتـر پرویـن صمـدی )بـازرس( و دكتـر حسـن 

مظاهـری )بـازرس علی البـدل(.
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