
 گيالن استان ١٣٨۶سال  اولويت هاي تحقيقاتي 

 
 فضای فيزیکی مدارس با الگوی زیست محيطی ارزیابی ميزان انطباق  -١
  تجهيزات و فضای آموزشی مدارس بررسی روش های بهره برداری بهينه از  -٢
 )به تفکيک دوره ها( دانش آموزان  شيوه های انتقال ارزش های هشت سال دفاع مقدس به  -٣
 دانش آموزان در دوره ابتدایی بررسی شيوه های جذاب سازی فضاهای آموزشی  -۴
  معلمان جذب شده از طریق نهضت سوادآموزی بررسی عملکرد نيروهای سرباز معلم ، حق التدریس و  -۵
  آموزان مدارس ابتدایی بهداشت روانی دانش بررسی وضعيت  -۶
  ابتدایی و راهنمایی بررسی وضعيت اموزش و ارزشيابی درس هنر در دوره های  -٧
  راهنمایی بررسيی مشکالت فراگيری زبان انگليسی و عربی درمدارس دوره  -٨
 ابتدایی بررسی راههای بهبود عملکرد گروههای اموزشی معلمان  -٩

 ریاضی دانش آموزان ابتدایی و راهنمایی در فراگيری درس بررسی مشکالت  -١٠
  بررسی راههای ارتقای هوش هيجانی در دانش اموزان ابتدایی و راهنمایی  -١١
  ميزان آشنایی معلمان با نيازهای دوره های رشد دانش آموزان  -١٢
 بکارگيری نيروهای غير متخصص در امور آموزشی ارزیابی  -١٣
 درمانگاهها انه های معلم وبررسی عملکرد خ  -١۴
 و پرورش بررسی شيوه های بهبود اجرای طرح تکریم ارباب رجوع درادارات آموزش  -١۵
  بررسی عوامل موثر در بروز انواع تخلفات اداری در آموزش و پرورش  -١۶
 کارایی بيرونی فنی و حرفه ای و کار و دانش مدارس  -١٧
  نش آموزانرایانه در ميان دا بررسی استفاده از  -١٨
  پژوهشی روشهای جذب دانش آموزان به انجام فعاليت های  -١٩
 ایرانی راههای ترغيب دانش آموزان دختر به پوشش اسالمی و  -٢٠
  بررسی راههای بهبود استفاده دانش آموزان از کتابخانه های مدارس  -٢١
 بررسی راههای ترغيب دانش آموزان به مطالعه قرآن و نهج البالغه  -٢٢
  ميزان اثرگذاری فعاليت های فوق برنامه دربهداشت روانی دانش آموزان بررسی  -٢٣
  های مدارس راهکارهای مشارکت اولياء مربيان و دانش آموزان در توسعه و تجهيز کتابخانه  -٢۴
 اجتماعی نقش درس تربيت بدنی و ورزش بر پيشگيری از آسيب های  -٢۵
  دارسبررسی مشکالت درس تربيت بدنی در م  -٢۶
  طرح بسيج دانش آموزی درمدارس بررسی مشکالت اجرایی  -٢٧
  ترویج مفاهيم دینی در سطح مدارس بررسی ميزان کارایی معلمان دینی و قرآن در  -٢٨
 جسمانی فرهنگيان بررسی راهکارهای افزایش سالمت روانی و  -٢٩
  در سطح مدارسدینی  بررسی ميزان کارایی معلمان دینی و قرآن در ترویج مفاهيم  -٣٠
( متوسطه در مسـابقات فرهنـگی و هنـری  بررسی علل کاهش حضور دانش آموزان پسر مدارس راهنمایی و  -٣١

 )رقيق ، شعر و داستان ، سرود ، تاتمطالعه و تح
  شيوه های جذب معلمان به انجام فعاليت های پژوهشی  -٣٢
  کميته های پژوهشی مناطق بررسی عملکرد  -٣٣
 فرهنگی در ميان کارکنان راست در پيشگيری وکاهش پيامدهای ناشی از تهاجمنقش ح  -٣۴
  وظایف حراست ميزان آشنایی فرهنگيان استان نسبت به جایگاه شرح  -٣۵
  ميزان اثرگذاری وظيفه نظارتی حراست در بهبود عملکرد کارکنان  -٣۶
از آفات بی تفاوتی و  نظور مصون ماندنبررسی روشهای موثر حفظ روحيه و انگيزه شغلی پرسنلی حراست بم  -٣٧

 ثرپذیری محيطیا
  کالسهای ضمن خدمت فرهنگيان بررسی عوامل موثر در برگزاری بهينه  -٣٨
  پيگير بر ایجاد انگيزه درفراگيران بررسی و اثربخشی طرح آموزش نماز در گروههای  -٣٩
  موزیبزرگساالن نهضت سوادآ بررسی موانع و مشکالت موجود در آموزش  -۴٠
 مقطع متوسطه بررسی مشکالت فرایند یاددهی ، یادگيری دروس ریاضی  -۴١



 کارکنان اداری بررسی عملکرد گروههای آموزش از دیدگاه معلمان ، مدیران و  -۴٢
 متوسطه مشکالت فرایند یاددهی ، یادگيری درس فيزیک در مقطع  -۴٣
 دانش آموزان دوره متوسطه ه معنوی و دینیبررسی ميزان تاثير کتاب دین و زندگی در افزایش روحی  -۴۴
 متوسطه راههای نهادینه کردن دین باوری در دانش آموزان مقطع  -۴۵
  بررسی شيوه های افزایش کارایی گروههای اموزش عمومی و متوسطه  -۴۶
  بررسی عوامل موثردر تربيت عقالنی دانش آموزان متوسطه  -۴٧
 دارسآموزش زمين شناسی در م بررسی وضعيت  -۴٨
  در سطح مدارس ICT ميزان موانع اجرایی طرح  -۴٩
 جهت شرکت در المپيادها ) تيزهوش و نوآور( بررسی مشکالت آماده سازی مدارس و دانش آموزان توانمند   -۵٠
 استان جهت ورود به مراکز آموزش عالی بررسی راههای ارتقاء مومفقيت دانش آموزان و هنرجویان  -۵١
 سطح مدارس م های نيایش و نماز درآسيب شناسی مراس  -۵٢
  بررسی ميزان آمادگی مدارس در مواجهه با حوادث غير مترقبه -۵٣
  بررسی مهارت های مقابله های دانش آموزان در مواجهه با بحران -۵۴
 ميزان تاثير نماز بر شادابی دانش آموزان نمازگزار در سه مقطع تحصيلی بررسی -۵۵
  های مقابله ای در بهبود وضعيت روانی وتحصيلی دانش آموزاناثر آموزش مهارت بررسی -۵۶
 مناسب ميزان انطباق شيوه های ارزشيابی ، روشهای تدریس فعال وارائه مدل بررسی -۵٧
  راهکارهای ارتقاء اتحاد ملی وانسجام اسالمی -۵٨
  یلیسازی انجمن اوليا و مربيان مدارس به تفکيک دوره های تحص بررسی راههای فعال -۵٩
  والدین جهت شرکت در کالسهای آموزش خانواده شيوه های ترغيب  -۶٠
  نگهداری مدیران کارآمد در مدارس بررسی شيوه های مناسب جذب و  -۶١
-٨۵سازمان و ادارات آموزش و پرورش استان در سال تحصيلی  وضعيت موجود و مطلوب نظام اطالع رسانی در -۶٢
٨۶   
 ایش دانش آموزان به فرهنگ دینی وملیارتقاء گر بررسی راههای -۶٣
  بدخطی در بين دانش آموزان دوره ابتدایی راهکارهای عملی اصالح مشکل -۶۴
  توانمندی مشاوران در مدارس دوره متوسطه ارائه راهکارهای عملی جهت افزایش -۶۵
  پرورش بررسی سرانه مطالعه معلمين آموزش و -۶۶

 

 


