
 فراخوان اولويت هاي پژوهشي شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان يزد
 خود را به شرح ذيل اعالم 1389شوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان يزد فهرست اولويت هاي پژوهشي مصوب سال  

 .جهت اجراي طرح هاي پژوهشي دعوت به همكاري مي نمايد و ازكليه محققين، اساتيد، مدرسان و فرهنگيان عالقه مند به پژوهش 

 رديف موضوع

 1 بررسي راه هاي افزايش قانون گرايي واحترام به حقوق شهروندي بين دانش آموزان

 2 آسيب شناسي روابط دختران و پسران در بين دانش آموزان راهنمايي و متوسطه

در بين دانش آموزان دوره ... ) كم تحركي بدني، اعتياد، استعمال دخانيات، خشونت، سوء تغذيه و ( پرخطر بررسي شيوع رفتارهاي 

 متوسطه

3 

 4 بررسي وضعيت نشاط و شادابي و راه هاي تقويت آن دردانش آموزان

 5 يادگيري دانش آموزان دوره ابتدايي اثر بخشي ارزشيابي توصيفي در فرايند ياددهي-

 6 يادگيري و راه هاي ارتقاي آن در فرآيندياددهي-) خالق، انتقادي و الگوي حل مسئله ( بررسي ميزان بكارگيري انواع تفكر 

 7 يادگيري و عوامل مرتبط با آن بررسي ميزان استفاده معلمان از فناوري اطالعات و ارتباطات در فرآيند ياددهي-

 8 مدارس دوره متوسطه  *قرائت خانه هاي) و ضعف ها قوت ها ( بررسي عملكرد 

 9 در ميان دانش آموزان... ) تلفن همراه، اينترنت، ماهواره، بلوتوث و ( بررسي آسيب تكنولوژي هاي ارتباطي 

 10 بررسي ميزان تحقق اهداف آموزش مهارت هاي زندگي در آموزش وپرورش

 11 كاردانش در استاننياز سنجي رشته هاي 

 12 بررسي ميزان تحقق اهداف آموزش از راه دور و ارزيابي عملكرد آن

 13 بررسي ناهنجاري هاي ساختار قامتي دربين دانش آموزان

 14 آموزاندر پاسخگويي به سئواالت و شبهات اعتقادي و اخالقي دانش ... ) مدير، معلم و ( بررسي ميزان توانايي مربيان 

 15 بررسي راهكارهاي تقويت هويت ديني و ملي در بين دانش آموزان

 16 بررسي وضعيت موجود آموزش خانواده در مدارس و روش هاي كيفيت بخشي به آن

 17 دوره ابتدايي  آموزان در بين دانش) همراه با نقص توجه ( بيش فعالي  - ADHDبر اختالل  بررسي وضعيت اختالل هاي رفتاري با تأكيد 

 18 بررسي ميزان اثر بخشي برنامه ارتقاي مهارت هاي ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دربين معلمان دوره متوسطه

 19 و راه هاي بهبود آن  بررسي عملكرد مدارس شبانه روزي

 20 هاي علمي مقايسه اي و نقش آن در عملكرد دانش آموزانبررسي اثربخشي آزمون 

 21 بررسي ميزان اثربخشي برنامه ارتقاي دانش مديريت مديران مدارس

 22 بررسي مقايسه اي اثربخشي دوره هاي آموزشي سنتي و الكترونيكي برتوانمند سازي كاركنان

 23 تربيتي در رسيدن به اهداف وراه هاي ارتقاي آن – بررسي عملكرد كانون هاي فرهنگي 

 24 بررسي ميزان كارايي آموزش قرآن در دوره آمادگي باتوجه به ويژگي هاي گروه سني آنان



* Uيزد خارج از ساعات رسمی مدرسه اجرا می گردد به برنامه ای مطالعاتی اطالق می شود که در برخی از مدارس استان 

مناطق، گروه / محترم درصورت تمايل مي توانند با درنظر گرفتن شرايط زير به ادارات آموزش و پرورش شهرستان  متقاضيان 

 صفاييه - تحقيق و پژوهش اداره كل استان واقع در يزد -

ويا سايت   ) 8250041   -9 و 8241062تلفن (   پژوهشكده تعليم وتربيت مجتمع آموزشي، رفاهي فرهنگيان -  - خيابان عدالت   

مراجعه و فرم  گروه تحقيقات و پژوهش اداره كلبخش    WWW. Yazdedu . ir  :اداره كل آموزش وپرورش به نشاني 

ادارات   به اين اداره كل يا  20/08/89 را دريافت و پس از تكميل حداكثر تا تاريخ) proposal(مربوط به پيشنهاده پژوهشي 

 :آموزش وپرورش تحويل نمايند 

 .مدرك تحصيلي پژوهشگران حداقل كارشناسي ارشد باشد -1

 .حصيلي كارشناسي در صورت داشتن سابقه و سواد پژوهشي مي توانند پيشنهاد پژوهشي ارايه نمايندافراد داراي مدرك ت -2

 .رشته تحصيلي پژوهشگر حتي االمكان با موضوع پژوهش مرتبط باشد -3

 بعضي از اولويت هاي مطرح شده كلي است و مي توان با هماهنگي دبيرخانه شوراي تحقيقات عناويني جزيي تر استخراج -4

 .نمود

 .امتياز و داشتن باالترين امتياز ازميان طرح هاي ارايه شده با موضوع خاص است  %60پذيرش طرح منوط به كسب حداقل  -5

 .نسخه و بصورت تايپ شده باشد 3طرح پيشنهادي در -6

وپرورشي انتخاب و عالقه مندان مي توانند عالوه بر عناوين فوق موضوعات مورد نظر خود را در زمينه مسائل آموزشي  -7

 .جهت تصويب به شوراي تحقيقات استان ارايه نمايند

 

 

 دشوراي تحقيقات اداره كل آموزش و پرورش استان يز                                                                                

http://www.yazdedu.ir/�
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