
  88اولویت های پژوهشی سال 
  ...عوامل انسانی اعم از دانش آموزان ، معلمان ، اولیاء و  ردیف

  آموزش و پرروشمؤلفه های مختلف اصالح الگوی مصرف در   1
   تحقق سند چشم انداز بیست سالهومعلمان   2
  جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان   3
   ...)معایب، محاسن، مشکالت ، آسیب ها  و (کز استعدادهای درخشانآماده سازی دانش آموازن برای ورود به مرا  4
  نقش عامل انسانی به عنوان مهمترین عامل تولید در رشد و توسعه جامعه   5
   ...)دالیل ، نقاط ضعف، آسیب ها و (استقبال معلمان از بازنشستگی  6
  آنها  تکالیف و حقوق وفرهنگیان   7
  کارآمدی کارکنان اداری   8
  ...)شیوه ها ، تأثیرات و (مشارکت اولیاء در آموزش و پرورش   9
   ...)چگونگی ، آسیب ها ، عوامل تأثیر گذار و (نظم گریزی و بی انضباطی دانش آموزان  10
  بیماریهای معلمان  11
  )بویژه در روستاها ( تعامل اولیاء و مربیان مدارس   12
  وتوث در بین دانش آموزان  بل– اینترنت –آسیب شناسی تلفن همراه   13
  هم سوبودن رشته تحصیلی کارشناسان با تصدی امور محوله   14
  تاب آوری دانش آموزان عادی و استثنایی   15
  ...)مشکالت ، راهکارها و (ثبت نام مدا رس   16
   مهارتهای زندگی ودانش دختران   17
  توانمند سازی دختران آسیب پذیر   18
   ...)آسیب ها ، نقاط ضعف و قوت ، تأثیرات و (ی المپیادشرکت در کالس ها  19
   ...)تأثیرات ، آسیب ها ، مزایا و (عضویت در انجمن های علمی مختلف   20

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



  88اولویت های پژوهشی سال 
  کتب و رسانه های آموزشی)پرورشی-آموزشی-درسی(مدیریت و برنامه ریزی  ردیف

  مصرف با توجه به چشم انداز بیست سالهمدیریت و اصالح الگوی   1
  ...) آسیب ها ، تأثیرات ، مزایا و(استفاده از مجالت رشد  2
  آموزش و پرورش دوره های تحصیلی )  آموزشی–تربیتی (آسیب شناسی   3
  محتوای کتب درسی و مهارت های زندگی   4
  مدیریت زمان در آموزش و پرورش   5
  ...) کارایی ، اثر بخشی ، تأثیرات و (ی و پیشرفت دانش آموزان و معلمان جشنواره ها و همایش های علم  6
  عملکرد معاونان پرورشی   7
  )بویژه در مناطق محروم (به روز نبودن مدیریت مدارس   8
  ...)تأثیرات ، شیوه های اجراو (تفکر خالق و دانش آموزان ومعلمان   9
  محتوای آموزشی دروس و پیشرفت تحصیلی   10
  رشد نهضت نرم افزاری و تولید علم در فرایند آموزش و پرورش   11
  برنامه های آموزشی و نیازهای جامعه آینده  12
  تناسب فضای آموزشی و ورزشی با نیازهای تربیتی دانش آموزان دوره های مختلف تحصیلی    13
  نیازهای مدیران مدارس در مسیر ارتقاء سطح کیفی آموزش در مدارس   14
  توسعه فناوری در بین مدارس و دانش آموزان   15
  )درجهت رعایت اصول شهروندی ( کتاب های درسی و آموزش های شهروندی   16
  )بویژه در انجام مکاتبات و امور اداری (استفاده مدارس و کارکنان آن از فناوری اطالعات و ارتباطات   17
  ...)ر انتفاعی  ،نمونه دولتی و تیز هوشان وغی( تحلیل محتوای آزمون های ورودی مدارس مختلف   18
  رسانه ملی و یادگیری دانش آموزان  19
   کارکنان آموزش و پرورش مأموریت به تحصیل   20
  آشنایی کارکنان و مدیران با اصول برنامه ریزی  21
  تحکیم حجاب و عفاف  22
  ...)از دهی به مقاالت ، ارتقاء شغلی ، انتخاب معلم نمونه و ارزیابی معلمین و آثار معلمین در موارد مختلف ازاین قبیل امتی  23
  ...)مشکالت ، شیوه های تدریس ، ارزشیابی و( علوم پایه   24
  ...)تحلیل کتب ، شیوه های تدریس و ارزشیابی ، دانشجویان و(مراکز تربیت معلم   25
  )... سند برنامه درسی ملی ،سند نظام نوآوری در آموزش وپرورش،سند ملی آموزش و پرورش (تحول بنیادین در آموزش و پرورش   26
  انطباق کتب درسی مقاطع مختلف با الگوی صحیح مصرف    27

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  88اولویت های پژوهشی سال 
                    یادگیری و مسائل پرورشی–شیوه های آموزشی ، روشهای یاددهی  ردیف

  ...) و اعتقادی ، بهداشت و تندرستی ، ورزشی و مذهبی( 
  ...)روش ها، تأثیرات و (قرآن و آموزش و پرورش   1
  شبهات اعتقادی و اخالقی دانش آموزان دوره های راهنمایی و متوسطه   2
  انتقال ارزشها و عقاید مذهبی   3
  نیازسنجی رشته های شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش دوره متوسطه   4
  ناهنجاریهای ساختار قامتی دانش آموزان   5
  دانش آموزان )  اجتماعی –تحصیلی (  هنری ورزشی مدارس بر موفقیت –تأثیر مسابقات فرهنگی   6
   درمان و ارجاع مشکالت عاطفی و رفتاری –عملکرد مشاوران در تشخیص   7
   دانش آموزان  روابط دختر و پسر و پیشرفت تحصیلی–آموزش خانواده و رعایت پوشش   8
  روشهای ارزشیابی گروهی در دوره تحصیلی آموزش عمومی   9
  راهکارهای ایجاد عالقمندی معلمان به شغل خود   10
  وضعیت سطح جسمانی و مهارتهای ورزشی دانش آموزان   11
   میزان تحقق اهداف پرورشی در مدارس   12
  دوره های مختلف تحصیلیتوسعه آموزش از راه دور وکیفیت بخشی به آموزش در   13
  خدمات مشاوره ای و روانشناختی بر اساس آموخته های دینی و مذهبی   14
  بازیهای رایانه ای و بهداشت روانی دانش آموزان   15
  آشنایی اولیاء با ارزشیابی توصیفی   16
  ساعت و محتوی کتب درسی و اجرای طرح آموزش توصیفی   17
  ت درارتقا و کیفیت آموزشی مدارس برگزاری دوره های ضمن خدم  18
  دقت پایگاه های سنجش و اثر بخشی آن   19
  جایگاه و مشکالت دروس پرورشی در دوره متوسطه  20
  ...) شیوه های تدریس ، ارزشیابی ، محتوای کتب و ( پژوهش ها در عناصر تعلیم و تربیت بکارگیری نتایج  21
  موزشیافزایش جذابیت و آرامش در محیط های آ  22
  رنگ پوشاک و نشاط ویادگیری مدارس دخترانه  23
  ...)ریاضی ، زیست شناسی ، فیزیک ، شیمی و (تدریس در علوم پایه   24

  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  88اولویت های پژوهشی سال 
  کارکردها ی اداری ، مالی ، کالبدی ، زمانی و پشتیبانی  ردیف

  بهره وری در آموزش و پرورش فارس   1
  )برای دانش آموزان و معلمان ( ای صرفه جویی در مدارس راهکاره  2
  مطابقت هزینه ها در پیشبرد امور آموزشی   3
   صندوق رفاه – درمانگاه -  مصرف–عملکرد شرکتهای تعاونی مسکن   4
  روشهای ارزشیابی کارکنان و تأثیر آن در ایجاد تحول   5
  ازمان الگوهای بهینه سازی در هزینه کردن منابع مالی س  6
  تهدیدها و فرصت های منابع مالی آموزش و پرورش فارس   7
  کاربست یافته های پژوهشی   8
  بازخورد بخشنامه ها و سازماندهی سیستم اداری مدارس   9
   در مناطق آموزش و پرورش فارس و بهره وری آنان اجرای طرح مدیریت کیفیت   10
  ادارات مختلف آموزش و پرورش استان فارس رضایت ارباب رجوع از خدمات ارائه شده در  11
  ...)فرصت ها ، تهدیدها ، راهکارهاو (قانون مدیریت خدمات کشور   12
  ...)آسیب ها ، فرصت ها و (ساماندهی نیروی انسانی   13

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


