
 92سالدرهااستانبه تفكيكاولويت هاي پژوهشيعناوينجدول
 

 كد
 نام استان

 كدحوزه پژوهشي عنوان پژوهشي

1 

قي
شر

ان 
ايج

ذرب
آ

 

 2 و ارائه راهكارهاي پيشنهادي هاي چندپايهكالسشناسايي موانع و مشكالت 

2 
هاي درسي) در ارتقاء علمي و ر تاليف كتابهاي ارسالي از دفت DVDوCD( هاي آموزشيبستهبررسي ميزان اثربخشي 

 3 اي معلمان اول، دوم و ششم ابتدايي توانمندسازي حرفه

 2 ها) و ارائه راهكارهاي عملي براي رفع آن6-3-3ها و تهديدها و نقاط ضعف و قوت نظام آموزشي جديد (بررسي فرصت 3

4 
تحصيلي) در وضعيت تحصيلي و تربيتي پايهچنددرآموزاندانشبامعلمبررسي تاثير اجراي نظام دوري (همراهي

 6 دانش آموزان

 پايه ششم ابتدايي تفكر و پژوهشو  كار و فناوريبررسي ميزان تحقق اهداف دروس جديد  5
54-115-401-5-577 

 5-54 

6 
مركز كشوري وتاثيرهاي متها وچگونگي تسري آن به پرداختهاي متمركز در استانبررسي ميزان موفقيت پرداخت

 4 آن درفرايند پرداخت مطالبات معلمان

 1 آموزان ابتداييهاي جامع آموزش ژيمناستيك، تنيس روي ميز و دو ميداني ويژه دانشارزشيابي فرآيند اجراي برنامه 7

 آموزاندر كيفيت يادگيري دانش هوشمند سازي مدارسبررسي تأثير  8
73-697-61-271-217-679-306-706-8-

119-266-331-417-443-679 

 2 وري آموزشي مدارسهاي آموزشي شهري و روستايي در ارتقاء كيفيت و بهرهبررسي نقش مجتمع 9

10 
- تبريز در جهت ارائه الگوي مناسب و شيوه 3بررسي وضعيت سطح علمي و تخصصي معلمان باالي بيست سال ناحيه 

 .سند تحول بنيادين هاي تقويت آنان از ديد

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 د تحول بنيادين آموزش و پرورش.بررسي راهكارهاي نحوه درآمدزايي در آموزش و پرورش با توجه به اهداف سن 11
409-644-59-60-123-180-225-232-

297-341-496-10-14-38-214-261-11-
68-392-12-278-399-620-645-17- 



12 
سند تحول هاي زير نظام پژوهش و ارزشيابي در بر اساس مؤلفه پژوهش محورارائه راهكارهاي تحقق آموزش و پرورش 

 آموزش و پرورش. بنيادين

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 
12-106 

 3 بررسي كارآيي معلمان غير متخصص دوره راهنمايي و متوسطه در مقطع ابتدايي 13

14 
تر با توجه هاي مطلوبغير حضوري و ارائه ساختار جهت برگزاري دوره آموزش ضمن خدمتهاي بررسي كارآيي دوره

 همسويي با آن سند تحول وبه 

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

360-592-107-31-560-14-81-82-283 

 70-15 در آموزش و پرورش اقتصاد مقاومتيهاي تبيين الگوها و شاخص 15

 5 ه كاربررسي ديدگاه معلمان ابتدايي نسبت به پوش 16

 سند تحول بنيادينانداز ي ششم بر اساس چشمتحليل محتواي كتب پايه 17

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 
 7 اي مردميهارائه ساز و كارهاي مناسب براي حفظ و ارتقاي مستمر سطح مشاركت 18

19 
هنري و تربيتي مدارس  -هاي فرهنگيهاي كيفي براي ارزيابي فعاليتهاي استانداردسازي و تدوين شاخصبررسي راه

 5 شهرستان شبستر

 7 مندي از تجارب فرهنگيان بازنشستههاي استقرار نظام مشورتي به منظور بهرهبررسي راه 20

 4  هاي نوين در مدارس مناطق محروميتفاده از فناورهاي ارتقاي ميزان اسمطالعه راه 21

22 

بي
غر

ان 
ايج

ذرب
آ

 

 1 علل گرايش دانش آموزان به استفاده از نمادها و كاالهاي خارجي

 2 آسيب شناسي و بررسي  عملكرد مجتمع هاي آموزشي و پرورشي  شهري و روستايي 23

 5 ارزيابي عملكرد مدارس غير دولتي  24

 6 وضعيت تحصيلي و رفتاري دانش آموزان دير آموز در مدارس عادي بررسي   25



 6 بررسي و تحليل نتايج (برنامه فردي شده) در دانش آموزان چند معلوليتي مراكز  26

27 
تربيت دوره هاي تحصيلي جهت ارزشيابي درس  دخترتهيه نرمهاي ميزان شده از مهارتهاي ورزشي دانش آموزان  

  استان آذربايجان غربي در مدارس  بدني

27-29-43-130-138-164-309-345-
350-411 

128-245-380-583-672-247-719-415-
27-28-126 

28 
 تربيت بدنيدوره هاي تحصيلي جهت ارزشيابي درس  پسرتهيه نرمهاي ميزان شده از مهارتهاي ورزشي دانش آموزان 

  در مدارس استان آذربايجان غربي 

28-29-43-113-164-667 
128-245-380-583-672-247-719-415-

27-28-126 

 مدارس متوسطه استان( نظام جديد) پسرو  دختربررسي عوامل موثر در بحث مرجع شناسي و تقليد دانش آموزان  29
27-29-43-130-138-164-309-345-

350-411 
28-29-43-113-164-667 

 303-30 سطح استان  و تربيتي كانونهاي فرهنگيبررسي راهكارهاي افزايش اثر بخشي  30

31 
در ارتقاء كيفيت فعاليتهاي  آموزشي و  هاي كوتاه مدت ضمن خدمت فرهنگيانارزيابي ميزان اثر بخشي دوره  

 283-82-81-14-560-31-107-592-360 پرورشي 

 2  90  -91و  89-90آسيب شناسي برنامه هاي عملياتي آموزش و پرورش استان آذربايجانغربي در سال تحصيلي  32

 3 بررسي راهكارهاي ايجاد رغبت و مهارت بين معلمان در استفاده از  فناوريهاي نوين آموزشي   33

34 
سال  50ناظر به  GISمطالعه وضعيت فضاهاي موجود آموزش و پرورش و مكان يابي فضاهاي مورد نياز با استفاده از 

 4 آينده 

 4  رس جهت توزيع عادالنه منابع بين مدارس استان  تهيه مدل ضريب محروميت مدا   35

 3 مطالعه شيوه هاي ارتقاء منزلت اجتماعي معلمان در استان   36

37 
بررسي نگرش و تمايالت رفتاري معلمان دوره ابتدايي در خصوص اجراي برنامه هاي درسي جديد همسوسازي شده با  

 3 ابتدايي ) برنامه درسي ملي ( پايه هاي اول ، دوم و ششم

38 
در آموزش و  سند تحول بنيادينبررسي ميزان رهبري تحولي مديران و رابطه آن با نوآوري آنها در مدارس با تاًكيد بر  

 پرورش ( در حد پايان نامه كارشناسي ارشد )

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17 

 تربيتي)–اوره تحصيليفرا تحليل تحقيقات انجام يافته در حوزه پرورشي (در موضوع مش  39
46-244-125-349-350-507-556-450-

39-243 



 5 فرا تحليل تحقيقات انجام يافته در حوزه پرورشي (در موضوع قرآن و عترت)    40

 5 هنري) –موضوع مسابقات فرهنگي فرا تحليل تحقيقات انجام يافته در حوزه پرورشي  (در  41

42 

يل
ردب

ا
 

آسيب شناسي بسترهاي پذيرش دانش آموزان استثنايي مشمول طرح آموزش فراگير ـ تلفيقي در مدارس عادي استان 
 2 اردبيل 

43 
دوره  پسرو دخترنگرش به مدگرايي و عوامل اجتماعي( خانواده، گروه همساالن و...) موثر بر آن در بين  دانش آموزان 

  هاي راهنمايي و متوسطه

27-29-43-130-138-164-309-345-
350-411 

28-29-43-113-164-667 

 613-241-384-156-88-44 دانش آموزان عشايري استان و ارائه الگوهايي براي ارتقاء اين مهارتها   مهارتهاي زندگيبررسي وضعيت  44

45 
خدمات ارايه شده توسط روابط عمومي آموزش و پرورش استان و  مندي فرهنگيان ازبررسي ميزان آشنائي و رضايت

 نواحي و مناطق تابعه و عوامل مرتبط با آن

46 
آموزان سال اول متوسطه از ديد هدايت تحصيلي(انتخاب رشته) دانش اي درمشاوره هاي نوين بررسي تاثير آزمون
 آموزانمشاوران و دانش

46-244-125-349-350-507-556-450-
39-243  

 بررسي عملكرد مدارس قرآني با تاكيد براهداف تشكيل اين مدارس 47

 هاي آموزشي مستقل و چند پايه      هاي نوين(فعال) تدريس دركالسروش شناسايي و ارايه 48

ايي و هاي سنتي در ميزان يادگيري دانش آموزان دوره هاي راهنمهاي موضوعي با كالساي كالسبررسي مقايسه 49
 2 متوسطه 

 2 هاي آموزشي با مدارس مستقل درسطح استان اردبيل. اي كارايي مدارس تحت پوشش مجتمعبررسي مقايسه 50

51 
دانش آموزان دوره متوسطه استان  پيشرفت تحصيليو  سالمت روانيداري با ميزان بررسي ارتباط بين ميزان دين

 اردبيل. 

206-51-244-519-124-174 
51-350-334-462-130 

 
 1 بررسي ميزان موفقيت طرح مدارس تخصصي ورزشي و موانع موجود در راستاي پيش برد اين طرح. 52

 1 بررسي توانمندي مدارس متوسطه درپيشگيري از آسيب هاي اجتماعي بين دانش آموزان استان. 53

54 
ء سطح مهارتهاي زندگي دانش آموزان پايه ششم در ارتقا كار و فناوري، پژوهشتفكر و بررسي ميزان اثربخشي دروس 

  ابتدايي .
54-115-401-5-577 

5-54 

 1 آموزان دوره متوسطه و راهنمايي و ارايه راه كارهاي مراقبتي.هاي اجتماعي دربين دانششيوع آسيببررسي ميزان  55

 1 .هاي رفتاري دانش آموزان مشاوران مدارس در كاهش ناهنجاري بررسي عملكرد 56



57 
طناورز) و موانع موجود در  –ژيمناستيك –ميدانيدو و  - هاي بنيادين ورزشي(شنا،سباحبررسي ميزان موفقيت طرح

7-57-247 ها.پيشبرد اين طرح  

 1 آموزان.هاي بنيادين با ساير دانشهاي فيزيولوژيكي وپيكرسنجي دانش آموزان مشمول طرحمقايسه ويژگي 58

 سند تحول بنيادينشتغال فارغ التحصيالن رشته هاي فني وحرفه اي و كاردانش و نقش آن با توجه به بررسي ميزان ا 59

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 سند تحول بنيادين.براساس  ني و حرفه ايهاي فهنرستانبررسي راهكارهاي جذب دانش آموزان در  60

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

599-308-460-509-60-361-642-643-
182-184 

 ان.استهوشمندسازي مدارس  درهاي مردمي بررسي راه كارهاي جذب مشاركت 61
73-697-61-271-217-306-706-8-119-

266-331-417-443-679 

 بررسي فضاي فيزيكي مدارس استان جهت شناسايي نقاط امن براي استفاده دانش آموزان و كاركنان در مواقع ضروري(حوادث احتمالي). 62
4 

 3 ده.مطالعه و بررسي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش استان در ده سال آين 63

 2 نقش آموزش و پرورش استان اردبيل درهشت سال دفاع مقدس. 64

65 
ها و نهادهاي مرتبط براي تقويت و ارتقاي فرهنگ تربيتي مدارس استان براساس تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده

 . سند تحول) 4-3راهكار (

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 3 )سندتحول بنيادين.8-6(-)2-3(	تدوين نظام جامع توانمندسازي مديران مدارس استان براساس راهكارهاي شماره 66

67 
عفاف و ه حيا، براي جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده ها در حفظ و تعميق و اشاع 	ارايه ساز و كارهاي اجرايي

  سند تحول.) 3-3استان براساس راهكار( پوشش دانش آموزان

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 



68 
سند تحول پرورش استان مبتني بر در آموزش و  فناوري اطالعات و ارتباطاتبررسي و تدوين برنامه عملياتي توسعه 

 بنيادين،

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 
393-405-68-623-560 

 476-680-633-69 درآموزش وپرورش استان اردبيل. ايراني –سبك زندگي اسالمي تدوين نظام جامع  69

 70-15 در آموزش و پرورش استان اردبيل. اقتصاد مقاومتيبررسي راهكارهاي عملياتي نمودن  70

 در مدارس دوره ي ابتدايي استان اردبيل. سالمتشناسايي اولويت هاي مداخالت  71
71-127-164-173-329-350-370-673-

684-167-248 

72 

ان
صفه

ا
 

 2 اصفهان استان پرورش و آموزش ادارات و مدارس در اداري اتوماسيون تحقق ميزان كيفي بررسي

 .اصفهان استان مدارس آموزش كيفيت بر هوشمندسازي تاثير  73
73-697-61-271-217-306-706-8-119-

266-331-417-443-679 

 3 مناسب الگوي ارائه و اصفهان استان در معلم مقام بزرگداشت روند بررسي 74

 3 اصفهان استان معلمان عملكرد در معلم مقام گداشتبرز تاثير بررسي 75

 5 اصفهان استان پرورش و آموزش انساني نيروي پژوهي آينده 76

 2 آن اقتصادي و سازماني فردي پيامدهاي و اصفهان استان سطح در انساني نيروي پراكندگي وضعيت بررسي 77

 3 مناسب الگوي ارائه و قرآن درس تدريس براي ابتدايي دوره معلمان توانمندسازي مختلف هاي شيوه مقايسه 78

 6 قرآن در تفكر و تدبر رويكرد با ابتدايي دوره در قرآني محتواي توليد سنجي امكان 79

 619-411-80 اسالمي فرهنگ ترويج راستاي در اصفهان استان معلمان انساني و فني ادراكي مهارت ارتقاء هاي شيوه بررسي 80
 283-82-81-14-560-31-107-592-360 اصفهان استان معلمان توانمندسازي در خدمت ضمن هاي دوره اثربخشي بررسي 81

 283-82-81-14-560-31-107-592-360 مناسب بومي الگوي ارائه و پرورش و آموزش هاي نظام در خدمت ضمن آموزش نوين هاي روش شناسايي  82

83 
 در متوسطه اول و راهنمايي سوم آموزان دانش رفتاري رواني و تحصيلي ازيتوانمندس طرح اثربخشي ميزان بررسي
 5 اصفهان استان

 2 مناسب الگوي ارائه و جنسيت تفكيك به كاردانش و اي حرفه فني نظري هاي رشته متوازن توسعه وضعيت تحليل 84

 1 مناسب الگوي ارائه و اصفهان استان مدارس در زندگي و دين درس ارائه اثربخش هاي شيوه مقايسه 85

 241-220-86 مطلوب الگوي ارائه جهت شده اجرا هاي برنامه ارزيابي و اصفهان استان آموزان دانش فراغت اوقات گذران الگوي بررسي 86



 -164-87 اصفهان استان آموزان دانش در رواني و جنسي زودرس بلوغ با مواجه راهكارهاي بررسي 87

 613-241-384-156-88-44 اصفهان استان آموزان دانش تربيتي و آموزشي رفتارهاي اصالح در زندگي هاي مهارت زشآمو تاثير بررسي 88

 461-460-90-89 عملكرد ارتقاء براي مناسب راهكار ارائه و آموزان دانش رواني و تحصيلي عملكرد بر ها شنبه پنج تعطيلي نقش بررسي 89

 461-460-90-89 عملكرد ارتقاء براي مناسب راهكار ارائه و معلمان رواني و كاري عملكرد بر ها شنبه پنج تعطيلي نقش بررسي 90

 5  -3 - ساله سه ي دوره 4 اصفهان يا استان وپرورشي آموزشي هاي مجتمع بخشي اثر بررسي 91

92 
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( ويژه دانشجويان بر موفقيت تحصيلي درس رياضي پايه پنجم ابتدايي  "مغز محور"بررسي تاثير آموزش يادگيري 

 5 تحصيالت تكميلي)

202 
در بين دانش آموزان دوره متوسطه استان ( ويژه دانشجويان  فرضيه نمازتاثير فعاليت هاي پرورشي بر دروني شدن 
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 دانشجويان تحصيالت تكميلي)
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   دانشجويان تحصيالت تكميلي) آسيب شناسي روشهاي تدريس درس تربيت بدني دوره ابتدايي استان ( ويژه 205
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 در پيشگيري و كاهش پيامدهاي ناشي از تهاجم فرهنگي در دانش آموزان دوره هاي راهنمايي تحصيلي نقش حراست

 519-175-491-226  و متوسطه استان خوزستان
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 7 وسعه و كيفيت بخشي آموزش هاي خانواده در آموزش و پرورش استان خوزستانبررسي روش هاي ت 229
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 7 )6-3-3آفرين در استقرار بهينه نظام جديد آموزشي (
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كت خانواده و نهادهاي تربيتي و آموزشي به منظور تقويت فرهنگ تربيتي خانواده و تحقق تدوين برنامه جامع مشار

 7 شايستگي هاي پايه دانش آموزان استان خوزستان
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126-671-234-236-145-147-668 
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 1 مذهبي ، مراكز فرهنگي بسيج و...) در جهت تقويت معارف و باورهاي مذهبي دانش آموزان استان –فرهنگي 

 570-441-688-518-239  شوراي تربيتي ، شوراي دانش آموزي ، شوراي بسيج و...)ي درون مدرسه اي (شوراهابررسي راه كارهاي افزايش كارآمدي و اختيارات  239

 1 بررسي روش هاي گسترش و تعميم نقش تربيتي معلمان و كاركنان در مدارس استان 240

241 
مهارت هاي قرآن كريم ، مسابقات فرهنگي هنري ، آموزش  نماز ،ارزيابي برنامه هاي جاري پرورشي با اولويت (آموزش 
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684-167-248 
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يادگيري توسط معلمان پايه هاي  - بررسي ميزان بكارگيري الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي در فرايند ياددهي 

 6 ايي اول ودوم وششم ابتد

 6 تحليل محتواي كتب درس پرورشي با رويكرد تحول بنيادين در دوره متوسطه   292

 5 يادگيري   –بررسي راهكارهاي ترويج درس پژوهي در فرايند يادهي  293

 5 بررسي مقايسه اي عملكرد آموزشي و تربيتي معلمان پژوهنده باساير معلمان  294

 659-397-311-295 دوره ابتدايي براي دانش دانش آموزان با نيازهاي ويژه  ارزشيابي توصيفيجراي بررسي نقاط قوت و ضعف ا 295

 6 تحليل محتواي كتاب هاي درسي جديد پايه دوم ابتدايي 296

  سند تحول بنيادين آموزش و پرورشبررسي نقش و جايگاه دوره پيش دبستاني در  297
409-644-59-60-123-180-225-232-297-341-
496-10-14-38-214-261-11-68-392-12-278-
399-620-645-17-187-595-616-705-65-67 

 3 بررسي مقايسه اي دوره هاي حضوري و غير حضوري آموزش نيروي انساني   298

 5 ارزيابي ميزان اثر بخشي طرح همگام با قرآن در دوره متوسطه   299

 300-254-176 نوظهور در محيط هاي آموزشي  ي انحرافيجريان هابررسي آسيب ها و تهديدات  300

 بررسي و مطالعه راهكارهاي كاربست يافته هاي پژوهشي در آموزش وپرورش  301

 5 بررسي تاثير كالس هاي پيش دبستاني در رشد خالقيت كودكان 302

 303-30 استان  كانونهاي فرهنگي وتربيتي  ها وبرنامه هاي آسيب شناسي فعاليت 303

 5 بررسي ميزان اثربخشي مجتمع هاي آموزشي وپرورشي روستايي(طرح ترنم واليت ) 304
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 1 شناسايي و مستند سازي ورزش هاي بومي و محلي استان سمنان

 مدارس در استان سمنان هوشمند سازيآسيب شناسي فرايند 306
73-697-61-271-217-679-306-706-

8-119-266-331-417-443-679 

آسيب شناسي فراينداجرايي جشنواره الگوهاي برتر تدريس و شيوه هاي كار آمدسازي آن در دوره راهنمايي و 307
 6 متوسطه استان سمنان

هنرستان هاي فني و حرفه اي و بررسي و مطالعه تطبيقي در ارايه و طراحي الگوي مناسب جهت توليدي نمودن 308
  استان سمنان كاردانش

599-308-460-509-60-361-642-643-
182-184 

 استان سمنان دانش آموزان دختردر  فرهنگ حجاب و عفافبررسي شيوه ها و عوامل موثر در تقويت ارزش هاي  309
27-29-43-130-138-164-309-345-

350-411 
609-651-117-255-309-352-413-566 

يكي آموزش نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش استان پژوهشي و الكترون-تدوين و توليد محتواي آموزشي310
 3 سمنان

  دوره ابتدايي در استان سمنان             ارزشيابي توصيفيآسيب شناسي طرح 311
295-311-397-659 

بررسي راهكارهاي ارتقاء بخشي شوراي آموزش و پرورش استان در ابعاد آموزشي، پرورشي، مالي و اجرايي با 312
 2 ستفاده از تجربيات موفق ساير استان هاا

313 
بررسي راهكارهاي ايجاد انگيزه در دانش آموزان استان سمنان در گرايش به شاخه هاي فني و حرفه اي در ارتباط 

 6 با نياز بازار كار

   آسيب شناسي برنامه درسي درس پرورشي و راهكارهاي بهبود آن در آموزش و پرورش استان سمنان 314
1 

بررسي عوامل موثر بر عملكرد مشاوران در حل مشكالت تحصيلي ،رفتاري و خانوادگي دانش آموزان در استان 315
 3 سمنان

 6 ميزان اثر بخشي روش هاي مختلف آموزش فارسي دوره ابتدايي بر درك مطلب و سواد خواندن در استان سمنان316

317 
 معلم پژوهنده)در برنامه 89-90برتر معلمان استان سمنان(سال تحصيلي  تدوين گزيده گزارش هاي اقدام پژوهي

 چهاردهم
133-163-289-317-395-573 

 2 تدوين تاريخچه آموزش و پرورش استان سمنان318



319 

ران
 ته
هر
ش

 

 3 بررسي نگرش معلمان نسبت به تغييرات ايجاد شده در كتب درسي دوره ابتدايي 

 5 در جلوگيري از افت تحصيلي دانش آموزان دوره ابتدايي  "طرح معلم يار" بررسي ميزان تأثير  320

 1 هاي ورزشي و تربيت بدني در سطح مدارس ابتدايي هاي گسترش فعاليتبررسي راه 321

 5 هاي دوره پيش دبستاني در پيشگيري از افت تحصيلي در پايه اول دوره ابتدايي بررسي ميزان تأثير آموزش 322

 363-323-325-373 اجراي طرح ملي آموزش شنا در پايه سوم ابتدايي در مدارس شهرتهران  ارزشيابي 323

 5 شهرتهران ابتداييپايه اولتأليفتازههايآموزان در تغييرات ايجاد شده در كتابميزان يادگيري دانشبررسي 324

325 
و تأثير آن در تعميق فرآيند  صيفيارزشيابي توجراي روش بررسي راهكارهاي عالقمند سازي معلمان ابتدايي به ا

 363-323-325-373  يادگيري دانش آموزان  –ياددهي 

 3 هاي مناسب جهت نهادينه كردن مديريت مشاركتي در بين مديران مدارس ابتدايي شهرتهران بررسي راه 326

 6 ابتدايي  هاي پرورش تفكر و روحيه پرسشگري در دانش آموزان مقطعراه 327

 6 هاي رشد وتوسعه تفكر انتزاعي در بين دانش آموزان دوره ابتدايي شهر تهران بررسي راه 328

 آموزاندانشها درمياناز بيماريپيشگيريوبهداشت،سالمتفرهنگتوسعهبرايتهرانشهرمدارسعملكردبررسي 329

 1 هاي ديني ، ويژه دانش آموزان دوره ابتدايي نه كردن ارزشبررسي ميزان تأثير آموزش قرآن در نهادي 330

 در مناطق شهر تهران  مدارس هوشمندارزيابي عملكرد  331
73-697-61-271-217-679-306-706-8-

119-266-331-417-443-679 

 2 بررسي عملكرد مدارس هيأت امنايي در ارتقاء فعاليت هاي آموزشي  332

 2 هاي كاردانش و فني حرفه اي ايي و توليدي كردن هنرستانهاي خود اتكراه 333

 130-462-334-350-51 و رضايت مندي دانش آموزان   پيشرفت تحصيليبررسي نقش پشتيبان تحصيلي در  334
 

 5 اي و حرفهتحصيلي هنرجويان شاخه فنيآنان با پيشرفتتحصيليهنرآموزان و رشتهبررسي رابطه بين تخصص 335

 5 مديران دوره تحصيلي ابتدايي شهرتهران –بررسي تأثير تعطيلي روز پنجشنبه بر روند كار معلمان  336

 3 هاي نشاط سازي  درمحيط كاربررسي راهكارهاي كاهش فرسودگي شغلي در كاركنان آموزش و پرورش استثنايي با ارائه روش 337

 7 ها ها با كاهش فراواني معلوليتوامل معلوليتبررسي رابطه آموزش والدين در زمينه علل و ع 338

339 
يابي ، بي هاي درسي به منظور علتايجاد انگيزه در دانش آموزان استثنايي براي انجام تكاليف درسي ( بررسي كتاب

 6 انگيزگي و بي عالقه بودن دانش آموزان ) 



 2   3-3-6آسيب ها و چالش هاي پيش رو در استقرار نظام آموزشي   340

  سند تحول بنيادينهاي پيش رو در عملياتي نمودن ها و چالشبررسي آسيب 341

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 4 ر تهران آسيب سنجي اينترنت در بروز اختالالت رفتاري دانش آموزان شه 342

 1 هاي غرب بررسي وضعيت دانش آموزان شهر تهران در ارتباط با هجمه فرهنگي رسانه 343

 1 الگو سازي شخصيت هاي اسالمي انقالبي براي رفع مشكالت رفتاري دانش آموزان  344

 در عدم عالقه به برنامه هاي ورزشي  دانش آموزان دختربررسي مشكالت جسماني  345
27-29-43-130-138-164-309-345-

350-411 

 1 هاي دانش آموزان دهه چهارم و پنجم انقالب ضرورت بازنگري در برنامه هاي پرورشي با توجه به ويژگي 346

 1 بررسي اختالالت دين گريزي و عدم حظ معنوي دانش آموزان از فرائض ديني 347

 113-241-630-447-202-348-113 آموزان شهرتهران هاي راهنمايي دانشو فرهنگ نماز در دوره سازي اقامه نمازهاي نهادينه بررسي شيوه 348

 1 هاي دانش آموزان شهرتهران بررسي راهكارهاي فرهنگ سازي استفاده از خدمات راهنمايي و مشاوره در بين خانواده 349

350 
دانش عمومي  سالمتو  پيشرفت تحصيليهويت  ،   با رويكرد واقعيت درماني بر بحران مشاوره گروهياثر بخشي 

 هاي كاردانش آموزش پرورش شهرتهران هنرستان آموزان دختر

27-29-43-130-138-164-309-345-
350-411 

46-244-125-349-350-507-556-450-
39-243 

51-350-334-462-130 
 

71-127-164-173-329-350-370-673-
684-167-248 

 
 1 واليت مداري )شهرتهران (هايهاي انحرافي نوظهور در دبيرستانهاي مقابله و مواجهه با جريانشيوهبررسي و تحليل  351

 566-413-352-309-255-117-651-609 آموزان ابتدايي شهرتهران  در دانش حجاب و عفافهاي نهادينه سازي گوهر بررسي شيوه 352

 1 ر هزاره سوم ( خاصه در مواجهه با فضاي مجازي) بررسي و شناخت راهكارهاي نوين تربيتي د 353

 2 ارائه مدل مطلوب نظارت بر فعاليتهاي سواد آموزي شهر تهران با توجه به ساختار سازماني جديد  354



 2 بزرگساالن سوادآموزي و آموزشهايكنندگان در برنامهشركتجذب و نگهدارينوينهايشيوهبررسي 355

 2 آموزي و آموزش بزرگساالن تهران در برنامه هاي سوادمدارس شهرهاي افزايش مشاركت مديرانبررسي راه 356

 6 تحليل محتواي كتاب هاي جديد التاليف دوره سوادآموزي  357

 3 استانداردهاي آموزشي در آموزش كوتاه مدت كاركنان آموزش و پرورش شهر تهران  358

 3 وزشي كوتاه مدت در توانمندسازي كاركنان آموزش و پرورش شهر تهران بررسي تأثير دوره هاي آم 359

 283-82-81-14-560-31-107-592-360 بررسي ميزان موفقيت ( آموزش هاي مجازي ) ضمن خدمت در ارتقاء آموزش كاركنان  360

361 
 هايحرفه اي هنرستان شاخه فني وبررسي و تجزيه تحليل علل پايين بودن نمرات هنرجويان در دروس تخصصي 

  شهر تهران
599-308-460-509-60-361-642-643-

182-184 

  هاي موجودهاي شهرتهران و ميزان انطباق آنها با شاخصارزيابي وضعيت فضاها و تجهيزات آموزشي هنرستان 362
5 

363 
محتوايي و رابطه آن با نياز  اي و كاردانش به لحاظهاي درسي جديدالتاليف شاخه  فني حرفهوضعيت كتاب ارزشيابي

 363-323-325-373  هاي جامعه و علم روز 

  هاي درسي دوره ابتدايي يادگيري برنامه-هاي ياددهيبررسي و تحليل اهداف،محتوا و روش 364
6 

  هاي تحصيلي هاي درسي جديدالتاليف دورهبررسي و تحليل محتواي توصيفي كتاب 365
6 

  هاي تحصيلي هاي درسي جديدالتاليف دورهواي ارتباطي كتاببررسي و تحليل محت 366
6 

  )و پرلز TIMSSبررسي چگونگي بهبود عملكرد دانش آموزان شهرتهران در مطالعه بين المللي رياضي ( 367
2 

 6 هاي فعال تدريس رياضي در مدارس شهرتهران بررسي مشكالت بكارگيري شيوه 368

 2 شهرتهران آموزانحانه و ميان وعده غذايي با موفقيت تحصيلي دانشبررسي ارتباط مصرف صب 369

 شهرتهران   ش در كاركنان آموزش و پرور سالمت عموميبررسي  370
71-127-164-173-329-350-370-673-

684-167-248 

 4 وزشي و پرورشي آموزان از بعدازظهر به صبح) بر مسائل آممدارس (انتقال دانشنوبته شدنتاثير يكبررسي 371

 7 جويي در منابع مالي آموزشي و پرورشي و ميزان صرفهآموزشي بر مسائلهايبررسي ميزان موفقيت مجتمع 372

  امتيازي كاركنان  100 ارزشيابي بررسي ميزان رضايت مندي معلمان از نحوه اجراي 373
373-325-323-363 
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 6 يزان اثربخشي تدريس محتواي تكميلي سمپاد از ديدگاه دانش آموزان و دبيران سمپاد.بررسي مقايسه اي م

375 
بررسي علل عدم استفاده مديران و دست اندركاران اداره كل آموزش و پرورش شهرستانهاي استان تهران و مناطق 

شويق آنان در بكارگيري نتايج پژوهش تابعه از نتايج و پيشنهادات پژوهشي و ارائه راهكارهاي عملياتي در ترغيب و ت
 3 در تصميم گيري ها. 

 6 بررسي و تحليل محتواي كتب درسي پايه ششم ابتدايي . 376

 6 بررسي و تحليل محتواي كتب درسي پايه دوم ابتدايي . 377

 4 بررسي اثربخشي نرم افزارهاي درسي ارائه شده به دانش آموزان در ميزان يادگيري آنها. 378

 6 آمايش رشته هاي فني وحرفه اي ، كاردانش درشهرستانهاي استان تهران  379

380 
از مدارس بعلت شركت درمسابقات منطقه اي و برون منطقه اي برمسائل يادگيري و  تربيت بدنيتاثير خروج معلمان 

 ايمني دانش آموزان كليه مقاطع تحصيلي و ارائه راهكارهاي مناسب.
128-245-380-583-672-247-719-415-

27-28-126 

381 
بررسي مشكالت موجود در زمينه پديده هاي نوظهور در ارتباط با تكنولوژي اينترنت،موبايل و ... و ارائه راهكارهاي 

 4 مناسب.

 3 بررسي ميزان شيوع اختالالت روحي و رواني دربين معلمان و ارائه راهكارهاي پيگيرانه عملياتي. 382

   نقش مراكز آموزشي غيرانتفاعي و آموزشگاههاي علمي درنگرش دانش آموزان به تحصيل و موفقيت.بررسي  383

384 
دوره نوجواني و جواني و ارائه راهكارهاي مناسب  مهارتهاي زندگيبررسي تاثير هنر(سرود،شعر،نمايش و...) بر يادگيري 

 613-241-384-156-88-44 در برنامه هاي آموزشي.

 3 ت جذب نيروي انساني در مناطق محروم و كمترتوسعه يافته و ارائه راهكارهاي مناسب.مشكال 385

386 
بررسي ، شناسايي و تطبيق مفاد سند برنامه درسي ملي در حوزه پايين دستي و هماهنگ با شرايط، نياز و وضعيت  

 2 موجود مناطق .

 5 عملياتي در جهت تاسيس اين پژوهش سراها. ضرورت طرح پژوهش سراهاي ابتدايي و ارائه راهكارهاي 387

 4 بررسي تطابق بودجه عمراني و جاري با نيازهاي آموزش و پرورش و ارائه راهكار. 388

389 
طراحي الگوي مناسب جهت پرورش مهارتهاي تفكر دانش آموزان در دوره آموزش عمومي با تاكيد برحوزه يادگيري 

 6 تفكر و حكمت . 

390 
ضعيت موجود صالحيت هاي عمومي و اختصاصي (حرفه اي)معلمان دوره ابتدايي و مقايسه آن با وضعيت بررسي و

 3 مطلوب وارائه راهكارهاي الزم.

 4بررسي وضع موجود نظارت بر هزينه ها و پرداخت هاي ادارات آموزش و پرورش و ارائه راهكارهاي الزم براي بهبود آن. 391



 مبتني بر سند تحول بنيادين.اجرايي مناسب نظام تامين ، تربيت و توسعه حرفه اي معلمان  شناسايي راهكارهاي 392

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 
 560-623-405-68-393 در نظام آموزشي .  فناوري اطالعات و ارتباطاتتحليل هزينه و فايده كاربرد  393

 4 تحليل فضايي مراكز آموزشي با مدلهاي تصميم گيري چندمعياره در سيستم اطالعات مكاني. 394

 ) در مدرسه و ارائه الگوي توسعه و تعميق آن.دانش آموز پژوهنده، معلم پژوهندهبررسي وضعيت پژوهش ( 395
133-163-289-317-395-573 

 
573-395 

   بررسي و تدوين برنامه ي مداخله اي به منظور ارتقاء رشد و شايستگي اجتماعي هيجاني دانش آموزان مقطع متوسطه. 396
 659-397-311-295 درمقطع ابتدايي و ارائه راهكار. ارزشيابي توصيفيبررسي نكات قوت وضعف  397

398 

س
فار

 

 6 ايراني  –با رويكرد تقويت سبك زندگي اسالمي  آسيب شناسي سبك زندگي در مؤلفه هاي برنامه درسي

399 
( پژوهش محوري، تفكر خالق،  سند تحول بنيادينارزيابي و تحليل محتواي كتب جديدالتأليف بر اساس مؤلفه هاي موجود در 

 تفكر نقاد، هوش معنوي و ...)

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 6 اعتبار بخشي كتاب هاي جديد التأليف از منظر دستيابي به اهداف  400

 577-5-401-115-54 و كار و فن آوري  تفكر و پژوهشبررسي عملكرد معلمان استان فارس در دروس  401

 6 رونيكي متناسب با دروس مختلف در دوره هاي ابتدايي و متوسطه تدوين استاندارد و تهيه و تدوين محتواهاي الكت 402

 6 ايراني  –بررسي و تحليل محتواي كتب درسي دوره هاي تحصيلي با رويكرد اصل تثبيت و تقويت هويت اسالمي  403

 5 تأثير تشكيل حلقه هاي درس پژوهي بر رشد حرفه اي معلمان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان 404

 560-623-405-68-393 در مناطق محروم استان  فناوري اطالعات و ارتباطاتمطالعه و امكان سنجي بهره گيري از  405

 406-727-555-191-581 ( زلزله ، بيماري هاي واگيردار و ...)  در پدافند غيرعاملارزشيابي از دانش و مهارت دانش آموزان و كاركنان  406

407 
شي جشنواره ها ( الگوهاي تدريس برتر ، اقدام پژوهي و ...) با رويكرد تقويت توانمندي هاي حرفه مقايسه ميزان اثربخ

 3 اي معلمان 

 5 ميزان تأثير طرح جابربن حيان بر پژوهش محوري دانش آموزان ابتدايي  408



409 
ابقات قرآن و ...) با توجه به اهداف ارزيابي ميزان موفقيت طرح هاي قرآني در آموزش و پرورش استان ( مدارس قرآني، مس

 تحول بنيادين تضمين شده در سند 

409-644-59-60-123-180-225-232-297-341-
496-10-14-38-214-261-11-68-392-12-278-
399-620-645-17-187-595-616-705-65-67 

 5 ارزيابي آموزش سواد خواندن و نوشتن و نقش آن در يادگيري دروس ديگر  410

  دختر آموزانبراي فرهنگيان و دانش  ايراني –فرهنگ اسالمي طراحي و ارائه الگوي مناسب پوشش مبتني بر  411
27-29-43-130-138-164-309-345-

350-411 -80-411-619 

اعي، مهارت هاي هنري، مهارت تفكر منطقي) مهارت هاي اجتم-شناسايي و طبقه بندي اسباب بازي هاي مناسب براي رشد مهارت هاي فكري ( تفكر خالق 412
 هاي حركتي،كمك درماني و يادگيري علوم 
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413 

  
  

...) و ارائه راهكارهاي مناسب در تشويق به  حجاب وشناسايي عوامل مؤثر بر ميزان عمل دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه به هنجارهاي اسالمي ( نماز، 
 566-413-352-309-255-117-651-609 انجام بيشتر آنها 

   چگونگي ارائه آموزش همراه توليد در هنرستان هاي فني وحرفه اي و كاردانش  414

 در دوره هاي مختلف تحصيلي  فعاليت هاي تربيت بدنيتوليد محتواي متناسب با  415
128-245-380-583-672-247-719-415-

27-28-126 

 1 زيكي در اندام فوقاني يا تحتاني و ارائه راهكار شناسايي دانش آموزان داراي ناهنجاري هاي في 416

 كالس هاي درس بر تعميق و سرعت يادگيري  هوشمند سازيتأثير  417
73-697-61-271-217-679-306-706-8-

119-266-331-417-443-679 

  بررسي ميزان شيوع اختالالت خواندن و نوشتن در دانش آموزان استان فارس  418
6 

  يزان كارايي آموزشياران در مدارس بررسي م 419
5 

420 
گانه تربيت (تعليم و تربيت اعتقادي، عبادي و اخالقي، تعليم و  6تدوين محتواي كمك آموزشي مناسب با ساحت هاي 

تربيت اجتماعي و سياسي، تعليم و تربيت زيستي و بدني، تعليم و تربيت زيبا شناختي و هنري، تعليم و تربيت 
 6 ه اي، تعليم و تربيت علمي و فناورانه) در قالب هاي الكترونيكي و كتاب چاپياقتصادي و حرف

   ارزشيابي و اعتبار بخشي به فعاليت هاي بسيج فرهنگيان به ويژه حلقه هاي صالحين  421
5 

  ساله بازمانده از تحصيل  50تا  6بازسازي سواد و تعميق يادگيري در افراد  422
  



423 

 قم

 2 صالح و تقويت مديريت مدارس به منظور ارتقاي كار آمدي آنها سازكار هاي ا

 1 بررسي راه كار هاي استحكام معنويت و روح ايمان و تدين در بين دانش آموزان  424

425 
طراحي برنامه راهبردي براي آموزش و پروش استان قم  با توجه به قوانين و برنامه هاي موجود ( نقشه جامع علمي

انون پنج ساله پنجم توسعه و... ( نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها ، تهديد ها ، راهبرد ها ، سياست هاي اجرايي كشور ، ق
 2 و برنامه و اقدامات استاني )

 2 طراحي نظام  مديريت دانش و اطالعات و ساز كار هاي تبديل دانش ضمني به دانش صريح 426

 2 ي و راه كار هاي جهت دهي  دانش آموزان نخبه به تحصيل در اين رشته بررسي تقويت جايگاه رشته ي علوم انسان 427

 1 طراحي سازكا رهاي الزم به منظور تقويت  تعامل  مسجد و مدرسه به منظور ارتقاي نقش آنها در تربيت ديني محله   428

429 
ي دانش آموزان و معلمان و اجراي طراحي  ساز كار اجرايي الزم براي ايجاد حلقه هاي   تفكر و مناظرات علمي برا

 6 آزمايشي آن 

 5 بررسي وضعيت آموزشهاي  قرآني در مدارس و راه كار هاي ارتقاء و جذابيت  آنها  430

431 
مطالعه و بررسي وضعيت موجود فرهنگ مهدويت در بين دانش آموزان دوره  متوسطه  و شيوه هاي ارتقاي وضعيت 

 5 آن

 6 الح و تقويت آموزش زبان عربي در دوره راهنمايي راه كا رهاي  اص 432

 6 بررسي علل عدم موفقيت در درس زبان انگليسي  و راهكار ها ي برون رفت  از وضعيت موجود    433

 6 بررسي ظرفيت استان قم در طراحي و تاليف كتب درسي و محتواي الكترونيكي  434

435 
ابعاد مختلف  و ارائه   راه كار هاي  ارتقاي عملكرد دانش آموزان در اين  بررسي  وضعيت درس رياضي در مدارس از

 5 درس 

 3 جمع آوري و تدوين تجارب  نو آورانه معلمان  ، مديران ، معاونين ، بازنشتگان  436

 1 بررسي برنامه هاي طرح پراكنده شاهد و ميزان تحقق اهداف آنها 437

 1 ي جريان هاي انحرافي نوظهور در محيط هاي آموزشي و راه كار هاي مقابله با آنهابررسيي آسيب ها و تهديد ها 438

439 
بررسي وضعيت  فرصت هاي برابر يادگيري در امور آموزشي و پرورشي دانش آموزان در مدارس  و ارائه مدلي براي 

 2 گسترش آن

 5 ارائه راه كا رهاي بهبود آن  ارزيابي عملكرد ، معاون  اجرايي و معاون فناوي  در مدارس و 440

441 
و افزايش  زمينه مشاركت بيشتر  اين شورا ها در فرايند تعليم و  شوراهاي درون مدرسهراه كا رهاي افزايش كار آمدي 

 570-441-688-518-239 تربيت  



442 
يج، كانو نهاي علمي وبررسي راهكار هاي افزايش حضور دانش آمو.زان د ر تشك هاي رسمي و قانوني از قبيل بس

 7 فرهنگي و..

 ( تهديد ها ، ضعف ها و قوت ها )  مدارس هوشمندبررسي وضعيت   443
73-697-61-271-217-679-306-706-8-

119-266-331-417-443-679 

 1 بررسي عمده ترين موارد بي انضباطي دانش آموزان دوره رهنمايي در مدارس 444

 2  ساعت 12ي اجراي تقسيم معلمان بصورت بررسي آثار مثبت و منف 445

 1 بررسي راه كا رهاي مواجهه با موبايل دانش اموزان و معلمان در كالس درس 446

 113-241-630-447-202-348-113  در دوره متوسطه گزاري  نماز جماعتآسيب شناسي بر  447

 1 ر مدارس متوسطه و راهنماييآسيب شناسي ميزان شركت دانش آموزان در فعاليت هاي پرورشي د 448

 1 بررسي اثر بخشي حضور روحانيون در مدارس  449

-450-556-507-350-349-125-244-46 عملكرد مشاوران مدارس راهنمايي و متوسطه مشاوره اي بربررسي آثار پرونده ي الكترونيكي  450
39-243 

 2 و راه كا رهاي كاهش آنبررسي مسائل و مشكالت موجود در بين مدارس دو شيفت  451

 2 در مدارس ابتدايي ( ضعف ها و قوت ها ) 3 - 3-6بررسي  و آسيب شناسي فرايند اجراي طرح   452

 5  ارزيابي فعاليت هاي برون سپاري  فعاليت هاي سواد آموزي 453

 2 دي بررسي علل عدم جذب دانش آموزان واجب التعليم در آموزش و پرورش و انسداد بي سوا 454

 2 آسيب شناسي طرح ها ي دست اجرا  در مدارس دوره ابتدايي، راهنمايي و متوسطه  455

 3 بررسي مشغله هاي مديران در مدارس ( مديريت زمان ) 456

 5 آسيب شناسي طرح جابر ابن حيان در دوره ابتدايي 457

 5 بررسي سطح  صالحيت هاي حرفه اي معلمان راهنمايي 458

 2 سيب شناسي فرايند انتخاب رشته تحصيلي  دانش آموزان دوره متوسطه آ 459

 مدارس فني و حرفه ايدر  تعطيلي پنج شنبه هابررسي كيفيت  آموزشي ساعات اضافه شده بعد از  460
599-308-460-509-60-361-642-643-

182-184 
89-90-460-461 

 461-460-90-89  سطه و راهنمايي در دوره متو تعطيلي پنج شنبه هابررسي عواقب  461

 130-462-334-350-51 دانش آموزان متوسطه پيشرفت تحصيليبررسي ميزان اثر گذاري كالس هاي جبراني بر  462



 1 بررسي ديدگاه مديران و معلمان و مربيان نسبت به فعاليت هاي پرورشي در مدارس دوره راهنمايي و متوسطه 463

 1 ت هاي پرورشي در مدارس  استان آسيب شناسي فعالي 464

 2 بررسي وضع موجود  شاخص هاي شادب سازي مدارس و راهها ي افزايش آن 465

 466-122 و هنري از ابعاد مختلف و ارائه راه كا رهاي كيفيت بخشي به آنها مسابقات فرهنگيمطالعه و بررسي وضعيت  466

 1 انش آموزانآسيب شناسي و اثر بخشي مسابقات قرآني د 467

 7 آسيب شناسي برنامه آموزش خانواده در مدارس متوسطه 468

 469-94-93 در مدارس انجمن اوليا و مربيانآسيب شناسي  469

 2 آسيب شناسي حضور اتباع خارجي در مدارس  470

 5 اسيب شناسي عملكرد پژوهشسراهاي دانش آموزي 471

 1 تقادي ، اخالقي و سياسي دانش آموزان راهنمايي و متوسطه استان بررسي تنوع سواالت  و شبهات اع 472

 2 شناسايي فراواني تخلفات اداري و راهكار هاي كاهش آن  473

 1 بررسي  خاطرات  ماندگار( تلخ و شيرين ) دانش آموزان از دوران تحصيلي خود   474

 7 آموزشي و تربيتي مدارس  راهكار هاي افزايش مشاركت خانواده ها در فعاليت هاي 475

476 
در بين خانواده اي دانش آموزان و ارائه راهكار ي كار آمد در جه تقويت  گيدسبك زنبررسي وضع موجود آداب و 

 476-680-633-69 ايراني  -سبك زندگي اسالمي  

 1 و معلمان  ارائه راهكار هاي عملياتي در جهت تقويت روحيه خود ارزيابي در بين دانش آموزان  477

 1 بررسي  وضعيت موجود خود باوري در بين دانش آموزان و ارائه راهكارهاي بهبود آن   478

 5 ژو هش هاي دانش آموزي  در مدارس ( تهديد ها ، ضعف ها ، قوت ها ، راهكار ها ي بهبود  )بررسي وضعيت پ 479

480 
راهكار هاي تقويت عالقمندي دانش آموزان به مصرف توليدات  و ارائه آموزان به توليدات داخليبررسي نگرش دانش 

 724-480 داخلي  

 1 جمع آوري و تدوين احكام شرعي مورد نياز معلمان   481

 1 مطالعه و بررسي موارد خطر ساز  احتمالي در داخل و پيرامون مدارس  482

 يي و متوسطه و بررسي نگرش آنها  در اين خصوص دوره راهنما دانش آموز ان دخترمطالعه و رصد وضعيت پوشش  483
27-29-43-130-138-164-309-345-

350-411 

 1 سنجش نگرش هاي ديني ، ملي و اجتماعي دانش آموزان  484

 1 بررسي عوامل موثر در فرهنگ عمومي در بين دانش آموزان و ارائه راه كار هاي ارتقاي آنها  485



 5 مع هاي آموزشي شهري و روستايي آسيب شناسي عملكرد مجت 486

 -487-172 دربين دانش آموزان از ابعاد مختلف  مواد مخدربررسي وضعيت  487
 488-190 دانش آموزان از ابعاد مختلف تغذيه بررسي وضعيت  488

489 

ان
ست
رد
ك

 

اده از اين كاالها در بين بررسي راه هاي ايجاد نگرش مثبت نسبت به كاالهاي ايراني و شيوه هاي ترويج فرهنگ استف
 1 دانش آموزان.

 728-490-197 در تغيير نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به ارزشهاي دفاع مقدس. اردوهاي دانش آموزي راهيان نورميزان تأثير  490

 519-175-491-226 در پيشگيري و كاهش پيامدهاي ناشي از تهاجم فرهنگي در بين دانش آموزان. نقش حراست 491

 3 شناسايي گونه ها و سطوح سرمايه اجتماعي معلمان و عوامل موثر بر آن. 492

 2 آسيب شناسي رابطه معلم و شاگردي در مدارس و راه هاي بهبود آن. 493

 2 ارايه مدل يا طرح نظام رتبه بندي معلمان.	 494

495 
ر تعامل عملي دانشگاه فرهنگيان با مدارس و نهادهاي علمي ارايه الگوي ارتقاي نظام تربيت حرفه اي معلمان با تاكيد ب

 3 و پژوهشي.

 در برآورد نياز اقليت هاي قومي و مذهبي. سند تحولبررسي امكان دستيابي اهداف 	 496

409-644 
-59-60-123-180-225-232-297-341-
496-10-14-38-214-261-11-68-392-

12-278-399-620-645-17-187- 

 6 دو زبانه بودن بر يادگيري دانش آموزان در دروس مختلف.تاثير  497

 2 راهكار مربوطه. 136گانه)به  23بررسي امكان عملي شدن اهداف عملياتي(	 498

499 
مطالعه ميزان تحقق، تامين و بسط عدالت آموزشي در بر خورداري از فرصت هاي تعليم و تربيت با كيفيت در مناطق 

 2 آموزشي.

 7 ن ميزان اثر بخشي مدارس هيات امنايي در ارتقا سطح آموزش و پرورش با توجه به اهداف تاسيس اين مدارس.تعيي 500

501 
، نمونه، شاهد و وابسته به استعدادهاي درخشانشناسايي منابع فشار رواني وآسيب هاي آشكاردر مدارس خاص(

 732-501-183-109  دانشگاه).

 5 اكز وكالسهاي پيش دبستاني از ديدگاه والدين ،كارشناسان، مربيان و مديران.بررسي مسائل و مشكالت مر 502

503 
مطالعه تطبيقي محتواي آموزشي دروس علوم و رياضي دوره ابتدايي با محتواي مواد آموزشي تدريس شده در دانشگاه 

 6 فرهنگيان.



 6 بهداشت فردي، اجتماعي ومسايل زيست بوم طبيعي وشهري . بررسي ميزان انطباق محتواي كتب درسي دوره ابتدايي با مفاهيم 504

 2 بررسي نارسايي و كاستي هاي اجراي برنامه ي هدايت تحصيلي و معرفي مشاغل  دانش آموزان دوره متوسطه. 505

 1 بررسي اثرات گسست بين نسلي بر رشد تربيتي و تحصيلي دانش آموزان دوره راهنمايي و متوسطه. 506

 در مدارس دوره متوسطه. مشاورهبررسي مشكالت   507
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 1 راههاي ارتقاء بهداشت رواني زنان فرهنگي سرپرست خانوار (امور بانوان) 521



 2 آموزان عشايري (اداره عشايري)هاي عادالنه آموزشي براي دانشي راهكارهاي ايجاد فرصتبررس 522

 4 هاي نوين (روابط عمومي)آوريبررسي عوامل مؤثر در بهبود عملكرد وظائف روابط عمومي با تكيه بر فن 523
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 و پرورش  سند تحول بنيادين آموزشنظري تحليل محتواي كتب جديدالتاليف ( اول ، دوم و ششم ابتدايي) بر اساس مباني 
409-644-59-60-123-180-225-232-297-341-
496-10-14-38-214-261-11-68-392-12-278-
399-620-645-17-187-595-616-705-65-67 

 
 4 راهكارهاي بسترسازي براي توسعه جنبش نرم افزاري در آموزش و پرورش استان گيالن 596

 7 تجارب بازنشستگان فرهنگي راهكارهاي استفاده از  597

 4 ميزان رضامندي فرهنگيان از شيوه هاي اجرايي بيمه طاليي و راه هاي برطرف نمودن موانع اجرايي آن 598

 و ارائه راهكارهاي مناسب سال سوم رشته هاي فني و حرفه ايارزيابي توانمندي هاي مهارتي هنر جويان  599
599-308-460-509-60-361-642-643-

182-184 

 2 راهكارهاي به صفر رساندن بي سوادي در استان گيالن  600

 1 بررسي وضعيت تدريس درس تربيت بدني و راه كارهاي تقويت آن در مدارس   601

 2 بررسي موانع اجرايي طرح مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهري و روستايي استان 602

 2 هنرستان ها در پنج سال اخير و راهكارهاي افزايش توليد بررسي وضعيت آموزش همراه توليد در 603

 1 شناسايي راهكارهاي افزايش تاثير گذاري برنامه هاي تربيت سياسي و اجتماعي دانش آموزان در مدارس  604

 1 ارائه شيوه هاي بهبود آموزش و انس با قرآن مجيد در دانش آموزان به تفكيك دوره هاي تحصيلي   605

 1 تاثير آموزش قصه هاي كوتاه قرآني بر تعليم و تربيت نو آموزان دوره پيش دبستاني   606



 1 آسيب شناسي عملكرد مدارس در تربيت ديني دانش آموزان و روش هاي تقويت آن  607

 1 شيوه هاي ترويج فرهنگ مهدويت در بين دانش آموزان  608

 566-413-352-309-255-117-651-609 در ميان دانش آموزان حجاب فرهنگ عفاف وشيوه هاي ترويج و تعميق  609

 3 مستند سازي تجارب نوآورانه معلمان ، مديران ، معاونين و ... به تفكيك موضوع 610

 3 بررسي راه هاي ارتقا گرايش معلمان به شركت در جشنواره الگوهاي برتر تدريس  611

 2 ن مدارس به تفكيك دوره هاي تحصيلي و ارائه راهكارهاي  بهبود آن بررسي وضعيت برگزاري مراسم آغازي 612

 613-88-241-384-156-44 بر اساس نظام معيار اسالمي به دانش آموزان ابتدايي مهارت هاي زندگيبررسي شيوه هاي بهينه آموزش  613

 6 بررسي وضعيت تدريس كتاب هاي جديدالتاليف دوره ابتدايي 614

 3 اي بهبود عملكرد گروه هاي آموزشيشيوه ه 615

 به پايه ششم ابتدايي سند تحول بنيادين آموزش و پرورشرويكرد روانشناختي و تربيتي  616
409-644-59-60-123-180-225-232-

297-341-496-10-14-38-214-261-11-
68-392-12-278-399-620-645-17- 

 1 آن با بيمار يهاي روان تني  با ميزان شيوع فشارهاي رواني معلمان و ارتباط 617

 1 نقش رفتار شهروندي سازماني در بهبود عملكرد مدارس 618

 619-411-80 فرهنگ اسالمي ـ ايرانيبررسي تناسب فضاهاي تربيتي با ويژگي ها و نيازهاي دانش آموزان و اقتضائات  619

 ند تحول آموزش و پرورشاهداف سطراحي نظام ارزيابي صالحيت معلمان متناسب با  620

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 3 حرفه اي براي منابع انساني  –طراحي الگوي بالندگي شغلي  621

622 

ان
ست
لر

 

 6 تحصيلي دانش آموزان دوره متوسطه استان لرستان تاثير سبك هاي يادگيري بر انگيزش پيشرفت و عملكرد

 560-623-68-405-393 نوين بر رشد اجتماعي دانش آموزان فناوري اطالعاتي  و ارتباطيبررسي تاثير  623

 1 بررسي تاثير اينترنت در اختالالت رفتاري  دانش آموزان استان لرستان و راه هاي كنترل آن 624

 1 وع  آسيب هاي اجتماعي در بين دانش آموزان و راه هاي كنترل آنمطالعه ميزان شي 625

 1 اجتماعي  در آموزش مهارت هاي زندگي  دانش آموزان-نقش فعاليت هاي تربيتي 626



 1 راهكارهاي افزايش اثربخشي مدارس  قرآني در توسعه فرهنگ قرآني  دانش آموزان استان  لرستان 627

 1 ارهاي آموزش حقوق شهروندي  به دانش آموزانبررسي و ارائه راهك 628

 3 بررسي و ارائه راهكارهاي آموزش حقوق شهروندي  به كاركنان آموزشي  و اداري آموزش و پرورش  استان  لرستان 629

 113-241-630-447-202-348-113 و راه هاي بهبود آن  فرهنگ نمازبررسي تاثير طرح آموزش  نماز دوره ابتدايي بر گسترش  630

 2 سال استان لرستان به برنامه هاي سوادآموزي 10-49بررسي موانع و راه كارهاي جذب بيسوادان مطلق گروه  631

 2 بررسي علل پايين بودن نرخ ماندگاري در كالس هاي سوادآموزي استان لرستان 632

 476-680-633-69 وزان استان لرستاندر بين دانش آم اسالمي-سبك زندگي ايرانيشناسايي راه هاي تقويت  633

 1 بررسي آسيب ها و تهديدات جريان هاي انحرافي نوظهور در محيط هاي آموزشي و راه هاي مقابله با آن 634

 6 بررسي تناسب مفاهيم كتاب جديد  التاليف رياضي پايه اول ابتدايي  با سطح آمادگي يادگيري دانش آموزان 635

 1 تبط با اهمال  در انجام فرايض ديني دانش آموزان و ارائه راهكارهاي مناسببررسي عوامل مر 636

 1 بررسي ميزان انطباق فعاليت هاي پرورشي مدارس با اهداف تربيتي مصوب آموزش و پرورش 637

 1 بررسي راهكارهاي جذب دانش آموزان به شركت در مسابقات فرهنگي و هنري 638

 6 ر اصالح الگوي مصرف حامل هاي انرژي در مراكز آموزشي و تربيتي  آموزش و پرورش لرستانراهكارهاي راهبردي د 639

 689-640 مجالت رشدبررسي راهكارهاي افزايش استفاده دانش آموزان و معلمان از  640

 2 امكان سنجي توسعه آموزش هاي فني و مهارتي با توجه به طرح آمايش سرزمين 641

 هاي فني و حرفه اي و كاردانشو راهكارهاي گسترش كمي و كيفي شاخه  بررسي موانع  642
599-308-460-509-60-361-642-643-

182-184 

643 

ران
زند

ما
 

 و پرورش استان مازندران سرزميني فني وحرفه اي و كاردانش آموزشتدوين سند آمايش 
599-308-460-509-60-361-642-643-

182-184 

 سند تحولوين شاخص هاي كيفي براي ارزيابي فعاليت هاي فرهنگي و تربيتي مدارس براساس استاندارد سازي و تد 644
409-644-59-60-123-180-225-232-

297-341-496-10-14-38-214-261-11-
68-392-12-278-399-620-645-17- 

 در استان مازندران تحول و اهداف سندمعلمان متناسب با مباني  		(سنجش) صالحيت حرفه اي 	تدوين نظام ارزشيابي 645

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 



646 
تدوين برنامه جامع مشاركت خانواده ها و نهادهاي مرتبط براي تقويت و ارتقاي فرهنگ تربيتي مدارس استان

 7 مازندران

 3 تدوين نظام جامع توانمندسازي مديران مدارس استان مازندران 647

648 
براي جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده ها در حفظ و تعميق و اشاعه حيا ، عفاف و  	ارائه ساز وكارهاي اجرايي

 7 پوشش دانش آموزان استان مازندران

649 

زي
مرك

 

 1 وزان به جريان هاي انحرافيبررسي راهكارهاي پيشگيري از گرايش دانش آم

 1 مطالعه ي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان طرح پراكنده شاهد و راهكارهاي كاهش آن درسطح استان  650

651 
راهنمايي و متوسطه جهت  پذيرش دروني حياء،  دردانش آموزان دخترمطالعه راهكارهاي اغناي فكري و افزايش عالقه و انگيزه 

 عمل به آن   و حجاب عفاف و

27-29-43-130-138-164-309-345-
350-411 

609-651-117-255-309-352-413-566 

 2 بررسي داليل و عوامل مرتبط با رشد يا افت شاخص هاي عملكردي آموزش و پرورش استان  652

 1 راههاي وصول به آنراهكارهاي افزايش آگاهي دانش آموزان و اولياي آنان نسبت به مفهوم حيات طيبه و  653

 7 مطالعه ي راهكارهاي بهره گيري از تجارب بازنشستگان درآموزش و پرورش استان 654

 4 مطالعه ي  ميزان نياز آموزش و پرورش استان به اراضي با كاربري آموزشي در شهرهاي اراك ، ساوه ، خمين 655

656 
به بعد ) با دوره مشابه   86رش استان در دوره متمركز ( سال مقايسه كمي و كيفي كارايي بودجه بندي آموزش و پرو

 4 قبل

 4 بررسي راهكارهاي گسترش فرهنگ وقف در جامعه در راستاي تقويت آموزش و پرورش 657

658 
مطالعه راهكارهاي كيفيت بخشي كالس هاي چند پايه از طريق توانمند سازي دانش آموزان و ايجاد فرصت هاي 

 6 فيتآموزشي با كي

 397-311-295-659 از نظر اجرا ، نتايج و آثار آن در مدارس دوره ابتدايي استان ارزشيابي توصيفيآسيب شناسي نظام  659

 5 ارزشيابي طرح حمايت از ( آموزش جبراني ) دانش آموزان ديرآموز اول ابتدايي مدارس عادي استان 660

 6 پايه ششم با پايه هاي قبلي و بعدي بررسي ارتباط طولي و عرضي محتواي كتب  661

662 
بررسي ميزان بهره مندي هوشمندانه از فناوري هاي نوين در تدريس و رابطه آن با اثر بخشي و بهبود فرايند ياددهي و 

 4 يادگيري

 3 هاي تحصيلي  تحليل محتواي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان و ميزان انطباق آنها با نيازهاي آموزشي معلمان دوره 663

 2 نياز سنجي توسعه رشته هاي فني و حرفه اي و كار و دانش در آموزش و پرورش استان  664



 5 ارزشيابي طرح مجتمع هاي آموزشي و پرورشي شهري در استان و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها 665

 5 ارزيابي عملكرد تشكل هاي دانش آموزي در مدارس متوسطه استان  666

 667-164-113-43-29-28 از نظر اجرا و ميزان تحقق اهداف  آن مدارس پسرانهارزيابي طرح پوشش متحدالشكل دانش آموزي در  667

 668-147-145-236-234-671-126 آنها افزايش بهره وريارزشيابي مدارس قران كريم در آموزش و پرورش استان  و ارائه راهكارهاي  668

 1 ايراني در دانش آموزان -ويت آداب و سبك زندگي اسالمي راهكارهاي تق 669

 1 ارزشيابي مرحله ي آموزشگاهي مسابقات فرهنگي ، هنري دانش آموزان استان  670

671 
 ,و  افزايش بهره وريارزشيابي نحوه اجراي طرح هاي ملي ( سباح ، طناورز ) در ورزش مدارس استان و راهكارهاي 

 668-147-145-236-234-671-126 بهينه سازي آن ها

  تربيت بدنيبررسي نقش عوامل درون مدرسه اي و برون مدرسه اي در دستيابي به اهداف درس  672
128-245-380-583-672-247-719-415-

27-28-126 

 در تحقق اهداف طرح در مدارس استان سالمتبررسي ميزان اثر بخشي اجراي طرح مروج  673
71-127-164-173-329-350-370-673-

684-167-248 

 1 بررسي اثر بخشي طرح هاي پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي در استان 674

675 
بررسي راهكارهاي جلب مشاركت سازنده و اثربخش خانواده ها در حفظ ، تعميق و اشاعه ي حياء ، عفاف و پوشش

 1 دانش آموزان 

 2 1404يابي مديريت مدارس استان بر اساس مدرسه مطلوب در افق تدوين شاخص هاي كمي و كيفي به منظور ارز 676

 4 سال آينده 5شناسايي و تعيين اولويت هاي فن آوري ارتباطات و اطالعات آموزش و پرورش  استان در  677

678 
ائه راهكارهاي بررسي وضعيت( فرصت ها و موانع) استفاده از نرم افزارها و توليدات الكترونيكي آموزشي در مدارس و ار

 4 توسعه ي آنها

 مدرسه و تحقق اهداف تجهيزات هوشمند سازيارزيابي  مدارس هوشمند استان در استفاده از  679
73-697-61-271-217-679-306-706-8-

119-266-331-417-443-679 

680 

دان
هم

 

 476-680-633-69 خانواده آنان سبك زندگيمقايسه ميزان امنيت رواني دانش آموزان دوره متوسطه براساس 

 1 مقايسه الگوهاي تربيتي خانه و مدرسه و راه هاي هماهنگ سازي آنها 681

 2 بررسي عوامل مرتبط با مشاركت فعال معلمان و مديران مجتمع هاي آموزشي در فعاليت هاي سوادآموزي 682

 7 يش ارتباط عاطفي اعضاي خانواده از ديدگاه اوليابر افزا» طرح آموزش خانواده در مساجد«اثربخشي  683

 دانش آموزان دوره ابتدايي سالمت جسمانيميزان اثربخشي اجراي طرح طناورز بر  684
71-127-164-173-329-350-370-673-

684-167-248 



 2 داليل عدم گرايش دانش آموزان برتر جهت تحصيل در رشته ي علوم انساني 685

 2 شاخص هاي رتبه بندي مدارس دوره هاي مختلف تحصيليشناسايي  686

 3 تدوين شاخص هاي جذب و نگه داشت مديران به منظور افزايش ثبات مديريت در مدارس 687

 570-441-688-518-239 مدرسه اي از ديدگاه مسئولين آموزش و پرورش و متخصصان شوراهاي درونشيوه هاي افزايش كارآمدي  688

 640-689 آموز) بر افزايش كيفيت آموزش در دوره ابتدايي(معلم و دانش مجالت رشداثربخشي  ميزان 689

 6 تحليل محتواي كتاب رياضي پايه ششم دوره ابتدايي 690

 3 شناسايي عوامل مرتبط با توانمندسازي حرفه اي معلمان دوره ابتدايي به منظور ارائه راهكارهاي مناسب 691

 1 هاي توسعه سواد قرآني از ديدگاه مديران، معلمان و مسئوالن آموزش و پرورشبررسي راه  692

 5 هاي مختلف تحصيليبررسي ميزان به كارگيري رويكرد مديريتي نقدپذير و مشاركت جو در بين مديران مدارس دوره 693

 2 سميزان آمادگي مدارس جهت استقرار مديريت دانش از نظر مديران و دبيران مدار 694

 1 بررسي وضعيت مهارتهاي ارتباطي دانش آموزان دوره متوسطه و شيوه هاي تقويت آن 695

 1 هاي مختلف تحصيليبررسي شيوه هاي تعميق بصيرت ديني در بين دانش آموزان دوره 696

 ر كيفيت آموزشي در مدارس شاهد، هيأت امنايي وعاديهوشمندسازي بمقايسه تأثير  697
73-697-61-271-217-679-306-706-

119-266-331-417-443-679--8- 

  مشكالت و موانع پذيرش دانش آموزان با نيازهاي ويژه در مدارس عادي به صورت تلفيقي ـ فراگير 698
2 

  اثربخشي كالسهاي موضوعي بر يادگيري دانش آموزان دوره هاي مختلف تحصيلي 699
2 

  ايش سرزمين و تحوالت جمعيتي استان همدانمكان يابي احداث مدارس بر اساس آم 700
4 

  شناسايي زمينه هاي مشاركت و تعامل دانشگاه ها با آموزش و پرورش استان همدان  701
7 

  هاي فرهنگي( مساجد، حوزه هاي علميه ..)شناسايي زمينه هاي همكاري مدارس با كانون 702
1 

  ظور توليد محتواي آموزشي بومي استان همدانشناسايي ظرفيت ها و پيش نيازهاي علمي به من 703
6 

  بررسي صالحيت هاي  حرفه اي معلمان تربيت بدني به منظور ارائه الگوي تقويت آن در مدارس استان همدان  704
1 



705 

زد
ي

 

 اهداف سند تحول بنيادينهاي اول، دوم و ششم ابتدايي با بررسي تطبيقي اهداف كتب درسي پايه

409-644-59-60-123-180-225-232-
297-341-496-10-14-38-214-261-11-

68-392-12-278-399-620-645-17-
187-595-616-705-65-67 

 

706 
سازيهوشمندهاي نوين آموزشي در راستايكارگيري فناورياي معلمين در بههاي حرفههاي ارتقاي مهارتراه

 مدارس
73-697-61-271-217-679-306-706-8-

119-266-331-417-443-679 

 5هاي آموزشي و پرورشي شهري، روستايي و عشايري در استان و شناسايي نقاط قوت و ضعف آنارزشيابي طرح مجتمع 707

 1 آموزان دوره راهنمايي و متوسطه استان يزدبندي نيازهاي پرورشي دانششناسايي و اولويت 708

 1 مباني ديني و شرعي مورد نيازآموزان و معلمان از بررسي ميزان آگاهي دانش 709

 3 هاي افزايش آگاهي معلمان نسبت به سندتحول بنيادين در آموزش و پرورش و تقويت پايبندي و التزام به انبررسي راه 710

 1 هاي ارتقاي كيفيت آنبررسي ميزان التزام عملي فرهنگيان به فريضه امر به معروف و نهي از منكر و راه 711

 4 سي ميزان رضايت فرهنگيان از عملكرد مراكز رفاهي آموزش و پرورش استان يزدبرر 712

 2 هاي بهبود كيفيت آنبررسي ميزان تحقق اهداف مراكز آموزش از راه دور و راه 713

 1 كارهايي جهت بهبود آنبررسي و ارزيابي عملكرد طرح سباح در استان يزد و ارايه راه 714

 1 كارهايي جهت بهبود آنبي عملكرد طرح طناورز در استان يزد و ارايه راهبررسي و ارزيا 715

 1 نگر در مدارس ابتدايي استان يزدبررسي و ارزيابي طرح دندانپزشكي جامعه 716

 2 بررسي و تحليل كارايي و اثربخشي طرح مدرسه محور در ارائه خدمات سوادآموزي 717

 6 هاي محلي و بومي در مدارس ابتداييبررسي راه هاي توجه به بازي 718

 و تربيت بدني مدارس مربيان پرورشيمديران، معاونين، مشاوران،  ارزشيابي عملكردهاي مناسب بررسي روش 719

128-245-380-583-672-247-719-415-
27-28-126 

 
557-719 

 6 هاي درسي دوره ابتدايي با رويكرد پرورش خالقيتتحليل محتواي كتاب 720

 3 هاي آموزشي و پرورشيكارهاي عملي ارتقاي توانمندي مديران مدارس جهت افزايش كيفيت فعاليتراه 721

 237-722-593-120 شيفت عصر مدارس قرآنيارزيابي ميزان موفقيت طرح  722

 1 ها در زمينه دينداريآموزان دبيرستاني و والدين آنبررسي وجود شكاف نسلي بين دانش 723



 480-724 حمايت از كار و سرمايه ايرانيو  از توليدات داخليكارهاي ترويج استفاده بررسي راه 724

 2 مدار در مدارس راهنماييبررسي ميزان كارايي و اثربخشي طرح تعالي مديريت كيفيت 725

 7 بررسي اثرات روحي، رواني و انگيزشي توسعه مدارس خاص بر مردم و جامعه 726

 406-727-555-191-581 برمديريت بحران پدافند غيرعاملهاي ررسي تأثير آموزشب 727

 728-490-197 ايراني -در هويت بخشي اسالمي آموزي راهيان نوراردوهاي دانشبررسي ميزان اثربخشي  728

 7 هاي آموزشي و پرورشيها در ارتقاي كمي و كيفي فعاليتكارهاي افزايش مشاركت ساير نهادها و سازمانبررسي راه 729

 2 هاي عملكردي آموزش و پرورش استان يزدبرسي داليل و عوامل مرتبط با رشد يا افت شاخص 730

 3 هاي تحصيليها با نيازهاي آموزشي معلمان دورهتحليل محتواي برنامه درسي دانشگاه فرهنگيان و ميزان انطباق آن 731

 501-183-109-732 استعدادهاي درخشاندارس هاي ورودي مشناسي آزمونآسيب 732

 1 هنجاريابي نورم ارزشيابي درس تربيت بدني 733
 

  
  

  كدهاي حوزه پژوهشي:

 حوزه پرورشي، تربيت بدني و سالمت-1كد

 حوزه ساختار، دوره هاي تحصيلي، برنامه ها، مديريت-2كد

 آموزشحوزه منابع انساني شامل نيازسنجي، جذب و نگهداشت،-3كد

 حوزه منابع مالي، پشتيباني و امور رفاهي، امكانات و تجهيزات، فضا، فناوري-4كد

 حوزه پژوهش و فعاليت هاي علمي پژوهشي(اقدام پژوهي، پژوهشسراها، درس پژوهي و...)، ارزيابي-5كد

 حوزه محتواي درسي و تحليل محتوا، برنامه درسي، شيوه هاي آموزش-6كد

 موزش خانواده، انجمن ها و شوراهاآكت: نهادها و دستگاه ها و اوليا، حوزه مشار-7كد
 


