
 ١٣٨٨سازمان آموزش و پرورش استان گيالن در سال  اولویت های پژوهشی

   

 عملی جهت صرفه جویی و مصرف بهينه منابع در آموزش و پرورش استان گيالن ارائه راهکارهای -١

  و ارائه روشهای الگوی مصرف به دانش آموزان شناسایی  -٢

 TIMS درس علوم و ریاضی با توجه به مطالعات بين المللی بررسی موانع پيشرفت دانش آموزان در -٣

  هنرجویان نخبه در استان گيالن در ده سال گذشته و علل موفقيت آنان شناسایی دانش آموزان و -۴

    راههای ترغيب دانش آموزان به مطالعه قرآن و نهج البالغه بررسی -۵

  نی با نيازهای آموزش و پرورشساختار و تشکيالت اداری و منابع انسا ميزان انطباق -۶

 ) در بعد فرهنگی( آموزش و پرورش در حفظ و صيانت از دستاوردهای انقالب اسالمی  نقش حراست -٧

  ميزان اثرگذاری وظيفه نظارتی حراست در بهبود عملکرد کارکنان -٨

  ميزان اثرگذاری دبيران دینی و قرآن در گرایش دانش آموزان به مفاهيم دینی بررسی  -٩

ابتدایی و راهنمایی  دانش آموزان مدارس... ) عاطفی ، آموزشی ، فرهنگی ( بررسی تنوع مشکالت تربيتی   -١٠

 ) به تفکيک شهر و روستا( استان گيالن 

  دانش آموزان به رشته های فنی و حرفه ای و کار و دانش شيوه های ترغيب  -١١

 ن گيالن در مدیریت کالسدوره راهنمایی و متوسطه استا توانمندسازی معلمان  -١٢

  قانون گرایی و احترام به حقوق شهروندی در مدارس بررسی شيوه های آموزش  -١٣

  اوقات فراغت دانش آموزان شيوه های غنی سازی بررسی   -١۴

  رشد دانش آموزان استان گيالن بررسی ميزان آشنایی معلمان با نيازهای دوره های  -١۵

 )راهنمایی و متوسطه( به تفکيک .... مد و لباس و  نامناسب  ان به هنجارهایبررسی علل گرایش دانش آموز  -١۶

  تاثيرگذاری دوره مکتب القرآن بر ميزان آمادگی دانش آموزان پایه اول ابتدایی بررسی  -١٧

  ابا سایر استانه ارزیابی امکانات و ارائه خدمات رفاهی سازمان آموزش و پرورش استان گيالن و مقایسه آن  -١٨

  مدیریت مدارس بررسی ميزان عالقه مندی همکاران آموزشی جهت تصدی پست  -١٩

 اسالمی بررسی ميزان آشنایی مدیران مدارس با اصول مدیریت  -٢٠

 ارتقاء آن ميزان گرایش معلمان به شرکت در جشنواره روشهای برتر تدریس و راههای  -٢١

  و ارائه راهکارهای مناسب فکيک دوره های تحصيلیبررسی وضعيت برگزاری مراسم آغازین مدارس به ت  -٢٢

 بررسی وضعيت بهداشتی مدارس استان گيالن  -٢٣

 آموزان راههای افزایش اثربخشی نرم افزارهای آموزشی بر یادگيری و پيشرفت تحصيلی دانش  -٢۴

   های تحصيلی بررسی راههای ترغيب دانش آموزان به امر مطالعه و کتابخوانی در دوره  -٢۵

  راهکارهای افزایش نقش دانش آموزان در حفظ محيط زیست  -٢۶

  شناسایی علل مشکالت انضباطی در دوره متوسطه استان گيالن و راهکارهای کاهش آن  -٢٧

   نيازسنجی رشته های جدید کار و دانش در استان گيالن  -٢٨

 استانی ر اساس شاخصهای ملی وتوزیع اعتبار بين مناطق آموزش و پرورش استان گيالن ب تعيين شاخصهای  -٢٩

  ابتدایی استان گيالن ارزیابی عملکرد معلمان در اجرای طرح ارزشيابی توصيفی در مدارس  -٣٠

  ای در مدارس استان گيالن بررسی ميزان عالقه مندی دانش آموزان به آموزشهای مدرسه  -٣١

 ر آن در انتخاب رشته های تحصيلیمتوسطه و تاثی بررسی علل افت و مردودی دانش آموزان پایه اول  -٣٢



 زبان و ادبيات فارسی دوره متوسطه و ارائه راهکارهای آن بررسی روشهای موثر در تدریس  -٣٣

 مهارت های معلمان ابتدایی جهت کيفيت بخشی امور پرورشی راههای توانمندسازی  -٣۴

 دوره ابتدایی آموزش خانواده بر پيشرفت تحصيلی دانش آموزان بررسی تاثير کالسهای  -٣۵

 برداری بهينه از تجهيزات و فضای آموزشی مدارس و مراکز آموزشی استان گيالن بررسی روشهای بهره  -٣۶

 مدارس دوره متوسطه و نحوه استفاده از این تجهيزات در ICT  ،ITبررسی وضعيت تجهيزات رایانه ای و امکانات  -٣٧

 پرورش استان گيالن رسمی آموزش وبررسی مقایسه ای عملکرد معلمان حق التدریس و  -٣٨

 

 آموزش و پرورش استان گيالن شورای تحقيقات سازمان
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