
 استان گيالن ١٣٨۴اولويت هاي تحقيقاتي نيم سال اول 
  
تحليل شرايط موجود در مدارس استان گيالن براي اجراي طرح مدرسه محوري  .١
ميزان انطباق ويژگيهاي معلمان با صالحيتهاي حرفه اي معلمي  .٢
بررسي عملكرد مراكز رفاهي و درماني فرهنگيان و چگونگي بهينه سازي آن  .٣
بررسي باورهاي بسندگي آموزشي معلمان و نقش آن در كارآيي آنان  .۴
ميزان استفاده معلمان از بازخورد ارزشيابي تحصيلي در بهبود يادگيري آنان  .۵
)  عدادهاي درخشاناست(بررسي ميزان روايي و اعتبار امتحان ورودي مدارس .۶
ميزان استفاده از نگرش سيستمي و شيوه هاي بهسازي آن در واحدهاي مختلف سازمان آموزش و پرورش .٧

استان  
بررسي موانع و مشكالت تدريس كتاب بخوانيم و بنويسيم در مدارس ابتدايي استان  .٨
ظريه ارتباط محاوره اي  معلم در واحدهاي آموزشي با تكيه بر ن بررسي شيوه هاي ارتباط مدير –.٩

نيازسنجي محتواي دوره هاي آموزش خانواده  .١٠
ارزيابي عملكرد طرح سرباز معلم در دوره هاي متفاوت تحصيلي  .١١
تحليل محتواي آيين نامه انضباطي مدارس از لحاظ اجرا و كارآيي  .١٢
در دوره ابتدايي   )خواندن و نوشتن( اعتباريابي و روايي يابي آزمونهاي پيشرفت تحصيلي .١٣
بررسي نقش شوراي برنامه ريزي در فعاليتهاي متفاوت سازمان آموزش و پرورش و راههاي تقويت اثربخشي آن  .١۴
تاثير اجراي سيستم بكفا در استفاده از نيروي انساني در دوره هاي متفاوت تحصيلي  .١۵
در فراگيري دروس متفاوت آموزش . ) ..وسايل آموزشي و , محتواي درس, معلم( تبيين سهم شاخص هاي .١۶

متوسطه   
بررسي رابطه بين اجراي برنامه هاي تداوم آموزش با ماندگاري سواد فراگيران  .١٧
آسيب شناسي شوراهاي دانش آموزان مدارس  .١٨
بررسي مسائل مربوط به نقل و انتقاالت فرهنگيان و ارائه الگوي مناسب  .١٩
م ارباب رجوع در سازمان آموزش و پرورش  بررسي وضعيت اجراي طرح تكري.٢٠
شناسايي موانع مشاركت بخش غيردولتي در آموزشهاي فني و حرفه اي  .٢١
وضعيت شادي دانش آموزان دوره هاي متفاوت تحصيلي و عوامل موثر در آن  .٢٢
معلمان و مشاوران با نيازهاي دوره هاي رشد دانش آموزان  , ميزان آشنايي مديران.٢٣
ن تحقق اهداف برنامه سوم توسعه در آموزش و پرورش استان   ميزا.٢۴
شناسايي موانع اجرايي نظام پيشنهادها در آموزش و پرورش و ارايه راهكارهاي رفع موانع  .٢۵
مقايسه عملكرد آموزش معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزي در مقايسه با ساير معلمان  .٢۶
هبي در دانش آموزان متوسطه  ارتباط تيپ شخصيتي و نگرش هاي مذ.٢٧
ميزان آگاهي دانش آموزان از حقوق شهروندي و شيوه هاي تحقق آن  .٢٨
  ١٣٨۴-٨۵مساله يابي و تعيين اولويت هاي پژوهشي سال تحصيلي .٢٩
دانش آموزان ممتاز مدارس استان گيالن  ...) فرهنگي و, اقتصادي, اجتماعي, فردي( بررسي ويژگيهاي .٣٠
ان آشنايي دانش آموزان با برنامه هاي سازمان دانش آموزي و ارزيابي اثر بخشي اين برنامه   بررسي ميز.٣١
راههاي ايجاد انگيزه و جذب خيرين داخل و خارج استان جهت مشاركت در رفع مشكالت آموزش و پرورش   .٣٢
وضعيت خالقيت معلمان و راههاي ارتقا آن  .٣٣
دگي زنان شاغل در آموزش و پرورش  ارتباط نقش حرفه اي با نقش خانوا.٣۴
آموزش و پرورش   تعيين شاخصهاي توسعه آموزشهاي فني و حرفه اي در مناطق مختلف .٣۵
)  بندر گشتالت و هوش هيجاني, وكسلر( هنجاريابي آزموهاي رواني.٣۶
ميزان تحقق اهداف آموزشي كتاب هاي بينش ديني  .٣٧
مدارس شبانه روزي استان گيالن و راههاي بهبود آن  تربيتي _ بررسي وضعيت عملكرد آموزشي.٣٨
وضعيت آموزش درس انشاء در دوره ابتدايي  .٣٩
در دبيرستانهاي استان ) به غير از زيست و شيمي و علوم اجتماعي(بررسي وضعيت آموزش دروس متوسطه.۴٠

گيالن  
تان  ميزان تاثير گذاري دوره هاي اقدام پژوهي در عملكرد كالسي معلمان اس.۴١
بررسي وضعيت جايگاه معلمان به عنوان گروه مرجع دانش آموزان و عوامل موثر در آن  .۴٢
اثر بخشي طرح سنجش ورود به مدارس ابتدايي  .۴٣
اثر بخشي برنامه هاي اجرا شده در افزايش مهارتهاي زندگي دانش آموزان  .۴۴
يژگيهاي گيالن  بررسي روشهاي ارتقا آموزشهاي فني و حرفه اي با توجه به و.۴۵
 


