
  "اطالعيه  اولویت های پژوهشی ویژه پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدر " 

  

        

با توجه به توافق بعمل آمده بين این اداره کـل و سـتاد پيشـگيری از سـوء مصـرف مـواد مخـدر در اسـتان         

مرکزی، عناوین اولویت های پژوهشی مشترک که به صـورت ویـژه  بـه فراخـوان گذاشـته مـی شـود بـه         

  :ی باشدشرح ذیل م

در پيشــگيری از رفتارهــای  "مــدارس مــروجين ســالمت " بررسـی ميــزان اثــر بخشــی طـرح    -١

پسـر مـدارس تحـت پوشـش اسـتان       دختـر و  در دانـش آمـوزان   ء مصرف مـواد مخـدر  و سوپرخطر

  .مرکزی

و پيشـگيری از   در ارتقـاء سـالمت   "مدارس مشارکت محور " بررسی ميزان اثر بخشی طرح  -٢

 .پسر مدارس تحت پوشش استان مرکزیدختر و دانش آموزان  سوء مصرف مواد مخدر در

ــزان اثربخشــی طــرح   -٣ ــدگی "بررســی مي ــدگی  "مهــارت هــای زن ــاء مهــارت هــای زن  و در ارتق

مـدارس تحـت پوشـش اسـتان     و پسر دانش آموزان دختر  پيشگيری از سوء مصرف مواد مخدردر

     .مرکزی

  :  شرایط پژوهشگر

  .سی ارشدداشتن مدرک تحصيلی حداقل کارشنا -١

 . رشته پژوهشگر حتی االمکان با موضوع مرتبط باشد -٢

گـروه تحقيقـات و   بـه   ١٣٩٠شهریور سـال   ٢٠حداکثر تا) پيشنهاده تحقيق(وپزال در ضمن مهلت ارائه پر

  .این اداره کل یا ستاد مذکور  می باشد پژوهش

  

                   

 

 

 

 تحقيق و پژوهشگروه —معاونت پژوهش ، برنامه ریزی و منابع انسانی  



  

  

درراســتاي اعــتالي  پــرورش اســتان مرآــزي آمــوزش و اداره کــلشــوراي تحقيقــات دبيرخانــه 
فرهنگ پژوهش واستفاده از نتايج پژوهشهاي علمي درساختارتصميم گيـري وبرنامـه ريـزي    

فهرست اولويتهاي پژوهشي خودرابه شرح زيراعالم  مـي دارد   ، آموزشي وپرورشي استان
  .از طرحهای پژوهشی کاربردی و یا توسعه ای دیگر نيز استقبال می نماید  و در عين حال

  :شرايط مجري 
  .باشند پژوهشگران بايد حداقل داراي مدرك تحصيلي آارشناسي ارشد وياباالتر  -١
 .باشد  رشته تحصيلي پژوهشگران حتي االمكان مرتبط با موضوع پژوهش -٢
شوراي ) proposal(اده نويسي براي تدوين طرح پژوهشي ،استفاده ازفرم پيشنه -٣

 . تحقيقات الزامي است
قبل از تنظيم پروپوزال ، ضروری است به منظور اطالع از نظر حوزه سفارش دهنده  -٤

 .با دبيرخانه شورای تحقيقات هماهنگی الزم بعمل آید
  .می باشد  ٣٠/٩/٩٠پایان روز  مهلت ارسال پروپوزال حداکثر تا  -٥

س تاريخ وصول به دبيرخانه شوراي تحقيقات در اولويت بررسي طرحهاي پژوهشي بر اسا : توجه
  .قرار مي گيرند 

دانشجويان آارشناسي ارشد ودآتري نيز جهت انجام پايان نامه وتزدآتري خود ، مي توانند با  
مسائل آموزش وپرورش استان ودرصورت احرازشرايط ،ازحمايت  با تبطانتخاب موضوعات آاربردي مر

  .ندمالي برخوردارشو
پژوهشگران محترم مي توانند جهت آسب اطالعات بيشتر وچگونگي فرم پيشنهاده نويسي وفرم 

،آارشناس يا اداره آموزش وپرورش شهرستان محل خدمت يا  اداره کلتحقيقات  گروهارزشيابي به 
 .مراجعه نمايند                 ir.umed.markazi.www:           به آدرس اينترنتي 

  

  معاونت آموزش ابتدایی رديف 

١  
قوت  نقاط ارزشيابی طرح  مجتمع های آموزشی و پرورشی روستایی در استان  و شناسایی

  .ن و ضعف  آ

٢  
آســيب شناســی  نظــام  ارزشــيابی توصــيفی از نظــر اجــراء ، آثــار و نتــایج آن درمــدارس دوره   

  ابتدایی استان 

٣  
بر ميزان عالقه مندی دانش آمـوزان بـه فراگيـری    دوره ابتداییتاثير طرح قران آموزی در مدارس

  قرآن

٤  
ارزشيابی  طرح ارتقای سـواد خوانـدن  دانـش آمـوزان دوره ابتـدایی در مـدارس تحـت پوشـش         

  استان 

٥  
 ابتـدایی  بـر روی دانـش آمـوزان پایـه پـنجم     " خالقيت با رویکرد اصالح الگوی مصـرف "تاثير طرح 

  استان

  مطالعه راهکار های کيفيت بخشی  در کالس های چند پایه دوره ابتدایی استان  ٦

  ارزشيابی طرح آموزش آداب و مهارت زندگی اسالمی در مدارس دوره ابتدایی استان   ٧

  و ارائه راهکارهای بهينه سازی آن  استان آسيب شناسی وضع فعلی دوره پيش دبستانی  ٨

  )طرح مکتب القرآن ( رنامه انس با قرآن در دوره پيش دبستانی استان ارزشيابی ب  ٩

 

 

 

  



 

  

  پشتيبانیمعاونت  رديف 

  شناسایی زمينه های بهره گيری از تجارب بازنشستگان و ارائه راهکارهای مناسب در استان  ١٠

  بررسی مصادیق عملی جهاد اقتصادی در آموزش و پرورش استان   ١١

١٢  
نياز آموزش و پرورش استان به اراضی با کاربری آموزشی در شـهرهای اراک  شناسایی ميزان

  ، ساوه ، خمين

  در آموزش و پرورش استان ....... راهکارهای افزایش مشارکت مردم ، نهادها ، صنایع و   ١٣

١٤  

بررسی تطبيقی آموزش و پرورش استان مرکزی با سایر استان ها در ابعاد آموزشی ، مالی ، 

  .........و رفاهی

  

١٥  
) بـه بعـد   ٨٦سال (مقایسه کمی و کيفی بودجه بندی آموزش و پرورش استان در دوره متمرکز

  .با دوره مشابه قبل آن

١٦  
آسيب شناسی  سامانه های  نرم افزاری آموزش و پرورش اسـتان و ارائـه راهکارهـای بهينـه     

  سازی آنها 

 

 

 

  

  معاونت آموزش متوسطه رديف 

  رایی  مدارس دوره راهنمایی  چند پایه  با  مدارس روستا مرکزیمقایسه کا  ١٧

١٨  
 درسـی  تحليل محتوای درسی مراکز تربيـت معلـم و ميـزان انطبـاق آنهـا بـا نيـاز هـای برنامـه         

  معلمان دوره ابتدایی و  راهنمایی

  مطالعه راهکارهای افزایش  انگيزه برای تصدی پست مدیریت و معاونت مدارس  ١٩

  به استفاده از روش های فعال و نوین تدریس معلمانه راهکارهای افزایش انگيزه درمطالع  ٢٠

٢١  
ــوزان ســال اول      ــش آم ــيلی در دان ــت تحص ــاهش اف ــه راهکارهــای ک ــایی( مطالع  -دوره راهنم

  استان)متوسطه

٢٢  
آسـيب شناســی برگـزاری جشــنواره خـوارزمی در ســطح اسـتان و ارائــه راهکارهـای افــزایش      

  وزان در این جشنواره مشارکت دانش آم

  رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش در آموزش و پرورش استان ی نيازسنجی توسعه  ٢٣

٢٤  
آسيب شناسی مـدیریت کـالس درس و راهکارهـای بهينـه سـازی آن توسـط معلمـان در دوره        

  های تحصيلی سه گانه

٢٥  
  ان استان های تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در دانش آموز بررسی راه

  

  

 

 

  



  معاونت پژوهش و برنامه ریزی رديف 

٢٦  
تدوین شاخص های کمی و کيفی به منظور ارزیابی مدیریت مدارس استان براسـاس مدرسـه   

  ١٤٠٤مطلوب درافق 

٢٧  
آمـوزش و  ......) برنامـه هـا ، طـرح هـا ، مسـایل و      ( نظر سنجی جامع در مورد وضعيت جاری 

  پرورش استان 

٢٨  
 و تدوین تاریخ آموزش و  پرورش استان مرکزی مطالعه

  

٢٩  
بررسی اثر بخشی دوره های آمـوزش ضـمن خـدمت معلمـان و ارائـه راهکارهـای افـزایش اثـر         

  بخشی آنها

٣٠  
  ارزشيابی طرح اتصال مدارس به اینترانت ملی در استان 

   

٣١  
 ٥پـرورش  اسـتان در    شناسایی و تعيين اولویت های فن آوری ارتباطات و اطالعـات آمـوزش و   

  سال آینده 

٣٢  
رها و توليدات الکترونيکـی آموزشـی در   استفاده از نرم افزا)فرصت ها و موانع(بررسی وضعيت

  و ارائه راهکارهایی برای توسعه ی آنها استان 

  بررسی کارآمدی کارکنان اداری آموزش و پرورش  استان و ارائه راهکارهای ارتقاء آن   ٣٣

  در آموزش و پرورش  استان ) دانش آموز -کالس(تعيين تراکم)شيوه ها(خص هایتدوین شا  ٣٤

  

 

  

  معاونت پرورشی رديف 

  مطالعه ی راهکار های افزایش ميزان مطالعه ی دانش آموزان استان   ٣٥

  و ارائه راهکارهای مناسب جهت ارتقاء کيفيت آناستان  ارزشيابی اردوهای دانش آموزی  ٣٦

   آنانو تاثير آن بر رشددانش آموزان دوره ابتدایی استانيت تغذیهبررسی وضع  ٣٧

٣٨  
ارزشيابی مدارس قرآن کریم در آموزش و پرورش اسـتان  و ارائـه ی راهکارهـای افـزایش بهـره      

  وری آنها

٣٩  
تهيه و تدوین نرم های توصيفی آمادگی جسمانی بـرای دانـش آمـوزان ابتـدایی دختـر و پسـر       

  استان 

٤٠  
ــات فراغــت   ارزشــي ــت هــای تابســتانی اوق ــرورش ابی فعالي اســتان و شناســایی   آمــوزش و پ

  راهکارهای افزایش بهره وری آنها

٤١  
اثربخشی طرح آموزش عملی نماز درپایان  دوره ابتدایی و ارائه راهکارهای افزایش اثربخشـی  

  آن 

   ارزشيابی مرحله آموزشگاهی مسابقات فرهنگی و هنری دانش آموزان استان  ٤٢

  

  

  

  

  



  هماهنگیمعاونت  رديف 

  بررسی بسترهای مناسب برای پذیرش دانش آموزان تلفيقی و دیرآموز در مدارس عادی  ٤٣

٤٤  
ــرورش      ــه آمــوزش و پ بررســی مشــکالت خــانواده هــای دارای دانــش آمــوز اســتثنایی در زمين

  فرزندانشان و راهکارهای کاهش آن

  آموزان به جریان های انحرافی بررسی راهکارهای پيشگيری از گرایش دانش  ٤٥

٤٦  
ارزشيابی عملکرد مراکـز آمـوزش از راه دور اسـتان بـا توجـه بـه اهـداف آن و ارائـه راهکارهـای          

  .ها عملکرد آن) بهبود(ارتقاء 

٤٧  
مطالعه عوامل موثر بر افت تحصيلی دانش آموزان طرح پراکنده شاهد و راهکارهای کـاهش آن  

  در سطح استان 

٤٨  
با توجه بـه   ٨٦-٩٠های تحصيلی  ساله آموزش و پرورش استان در طول سال ٤لکرد تحليل عم

  اهداف مورد انتظار و راهکارهای  ارتقاء آن 

٤٩  
بررسی راهکارهای ایجاد عالقه و انگيزه بيشتر در دانـش آمـوزان دختـر راهنمـایی و متوسـطه      

  جهت استفاده از حجاب برتر 

  ها نواده مدارس استان  و ارائه راهکارهای بهبود آنآسيب شناسی کالس های آموزش خا  ٥٠

  ها آسيب شناسی  حقوقی امالک آموزش و پرورش استان  و ارائه راهکارهای تملک آن  ٥١

  

  

  

  


