
1397 های پژوهشی آموزش و پرورش استان ایالماولویت  

 

در راستای دستیابی به اهداف سند تحول بنیادین و استفاده ی بهینه از نتایج پژوهش ها در حل مشکالت و رفع 

تنگناهای موجود در در سطوح مختلف، آموزش و پرورش استان ایالم، فهرست اولویت های پژوهشی خود را برای 

ز تمامی فرهنگیان، اساتید دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي، پژوهشگران و اعالم می دارد. ا 1397اجرا در سال 

 . دست اندركاران تعلیم و تربیت، جهت اجراي طرح هاي پژوهشي مذكور دعوت به همكاري مي نمايد

  های پژوهشیاولویت

  نهابررسی وضعیت آموزش های قرآنی در مدارس و ارائه راهکارهای ارتقاء و جذابیت آ .1

پایش آسیب های اجتماعی )گرایش به مواد دخانی)سیگار و قلیان(، مشروبات الکلی، مصرف مواد و اقدام به  .2

  خودکشی( در مدارس متوسطه اول استان ایالم

مورد مطالعه: معلمان  –یادگیری( -روش های نوین تدریس )یاددهی  علل کم رغبتی معلمان به بهره گیری از .3

  استان ایالم

  کارشناسان و مدیران این مراکز  آسیب شناسی مراکز پیش دبستانی استان از دیدگاه والدین، .4

  بررسی وضعیت سالمت روانی دانش آموزان دوره اول متوسطه استان ایالم .5

  شناسی فرآیند هدایت تحصیلی دانش آموزان پایه نهم استان ایالمآسیب .6

  انسانی آموزش و پرورش استان ایالمطراحی روش مناسب ساماندهی نیروی  .7  

  نگرش معلمان و دانشجو معلمان نسبت به آموزش چندفرهنگی در استان ایالم .8  

  مطالعه ی شیوه های درآمدزایی هنرستان های فنی حرفه ای و کاردانش آموزش و پرورش استان ایالم .9  

  در ساحت زیستی در مدارس استان ایالم مطالعه شیوه های اجرایی شدن اهداف سند تحول بنیادین .10  

  طراحی الگوی کارآفرینی برای دانش آموزان ابتدایی استان ایالم .11  

  نیازسنجی اماکن، تأسیسات و تجهیزات ورزشی مدارس آموزش و پرورش استان ایالم .12  

  نیازسنجی مسائل و اولویت های آموزش و پرورش استان ایالم .13  

  بررسی وضعیت سالمت جسمانی و روانی معلمان زن سرپرست خانوار .14  

  ایالم  تدوین محتوای آموزش حقوق شهروندی دانش آموزان مدارس ابتدایی استان .15  

  بررسی وضعیت تجهیزات مدارس استان از منظر ارگونومی و استاندارها .16  

  مرتبط با آنبررسی کیفیت تدریس معلمان استان ایالم و عوامل  .17  

 : شرايط و ضوابط



 . مجري طرح الزم است حداقل داراي مدرك تحصیلي كارشناسي ارشد در رشته مرتبط با موضوع تحقیق باشد .1

به 14سايز  B Nazanin با قلم word .پیشنهاده پژوهشی)پروپزال(، حتماً به صورت تايپ شده در محیط2  

 . ارسال گردد ilam.medur@gmail.com به نشاني پست الکترونیکی  Wordو pdf شکل

پژوهشكده تعلیم و تربیت، هیچ گونه تعهدي مبني بر عودت پیشنهاده هايي كه به مرحله عقد قرارداد نرسیده  .3  

 . اند، نخواهند داشت. عقد قرارداد منوط به تصویب نهایی طرح در سامانه ی سمات می باشد

ی پروپزال و تصویب آن از سوی کمیته تخصصی شورای تحقیقات تعیین می اعتبار اجرای هر عنوان، پس از بررس .4  

 . شود

 . مي باشد 22/10/96آخرين مهلت ارسال پروپزال ها به گروه تحقیق و پژوهش استان، حداكثر تا تاريخ  .5  

وه تحقیق و پژوهشگران محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بیشتر و دريافت فرم پیشنهاده)پروپزال(، با گر .6  

( تماس گرفته و در شهرستان 0۸۴ -333371۴0پژوهش اداره كل آموزش و پروش استان ایالم از طریق شماره تلفن )

ها و مناطق به كارشناس پژوهش يا رابط تحقیقات ادارات آموزش وپرورش در آن شهرستان/منطقه، مراجعه نمایند. 

قابل   ریزی و نیروی انسانی استانرتال معاونت پژوهش، برنامههمچنین پروپزال از طریق پورتال اداره کل و زیرپو

 . دریافت است

 




