
  بانام وياد خدا

  ،آموزش و پرورش استان ايالم  شوراي تحقيقات اداره كل                                                    

از نتايج پژوهش هاي كاربردي در ساختار برنامه ريزي، تصميم  در جهت تحقق اهداف متعالي تعليم و تربيت و استفاده بهينه
فهرست اولويت تنگناهاي موجود در سطوح مختلف آموزش و پرورش استان  مشكالت و رفعگيري وتصميم سازي و حل 

  .اعالم مي دارد خود را هاي پژوهشي
از كليه فرهنگيان، اساتيد دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و تربيت معلم، متخصصين، پژوهشگران و دست اندركاران تعليم و  

  . تربيت جهت اجراي طرح هاي پژوهشي مذكور دعوت به همكاري مي نمايد
  .زال مربوط اقدام نمايندوعالقمندان مي توانند موضوع مورد نظر خود را انتخاب نموده، نسبت به تهيه و ارائه پروپ

  :شرايط وضوابط
  .مجري طرح الزم است حداقل داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد در رشته مرتبط با موضوع تحقيق باشد -1

محققيني كه مدرك تحصيلي آنها كارشناسي باشد، در صورت داشتن سابقه پژوهشي و با تأييد شوراي تحقيقات استان  مي توانند * 
  .اي پژوهشي باشندمجري طرحه

  .درصد امتياز و داشتن باالترين امتياز در اولويت مربوطه مي باشد 60پذيرش طرح منوط به كسب  -2
 به گروه تحقيقات استان ارائه ،درشش نسخه چاپ شده،  14سايز zarباقلم  word پيشنهاده حتماً به صورت تايپ شده درمحيط   -3

طرح هاي پژوهشي واصله . گرددارسال ilammpb@medu.ir :نشاني پست الكترونيكيا به   cdآن را به صورت لوح فشرده    wordومتن 
جمع بندي و پس از آن در كميسيون تخصصي شورا مطرح خواهد شد و كميسيون در صورت لزوم تغييرات  12/89/ 25تا تاريخ 

مجري موظف است در مهلت تعيين شده نسبت به . ممكن در پيشنهاده را به صورت كتبي به اطالع مجري محترم طرح خواهد رساند
  . شده خود را به گروه تحقيقات ارائه نمايداصالح كلي طرح و تايپ مجدد آن اقدام و سپس پيشنهاده تكميل 

  .پژوهشكده تعليم و تربيت هيچ گونه تعهدي مبني بر عودت پيشنهاد ه هايي كه به مرحله عقد قرارداد نرسيده اند، نخواهند داشت  -4
طرح بر اساس مفاد  پس از تصويب طرح درشوراي تحقيقات، قراردادي با محقق منعقد مي گردد و اعتبارات و هزينه هاي انجام -5

  .قرارداد و آئين نامه هاي مربوط در مراحل مختلف طرح با لحاظ قراردادن ميزان پيشرفت فيزيكي طرح پرداخت خواهد شد
به  كارشناسان ارشد يا دكتراي شاغل در آموزش و پرورش استان ويا از اساتيد صاحب نظر در استانبراي تحقيق مصوب يك نفر از - 6

توسط كميسيون تخصصي شوراي تحقيقات استان با توجه به ارتباط موضوع پژوهش و رشته تخصصي ناظر انتخاب عنوان ناظر طرح 
خواهد شد كه مجري الزم است مراحل مختلف طرح را با نظر ايشان انجام داده، گزارشهاي پيشرفت كار را پس از تأييد به شوراي 

  .تحقيقات ارائه نمايد
متخصصي كه در طرح پژوهشي معرفي شده اند، در اجراي طرح استفاده و در تدوين پيشنهاده  مجري موظف است از همكاران -7

  .را اخذ نمايد) سفارش دهنده(پژوهشي نظر كارشناسي مربوط 
  .شوراي تحقيقات استان و واحد سفارش دهنده طرح در تمام مراحل مختلف بر اجراي طرح نظارت خواهند داشت -8
در جلسه ) حين انجام فرآيند تحقيق و پس از اتمام طرح(مراه استاد محترم ناظر طرح، در دو نوبت مجري تحقيق بايد به ه -9

  .شوراي تحقيقات حضور يافته، از روند تحقيق خود گزارشي را به اطالع اعضاي شوراي تحقيقات برساند
هشي، قرارداد ديگري داشته باشد؛ به عبارتي انجام برابر مقررات مربوط هيچ كدام از مجريان نبايد در هنگام عقد قرارداد طرح پژو -10

  . قرارداد منعقده لغو خواهد شد ،دو طرح در يك زمان امكان پذير نمي باشد و در صورت مشاهده
سقف اعتبار ريالي طرح هاي پژوهشي بر حسب نظر نهايي اعضاي كميسيون تخصصي و شوراي تحقيقات  و محتواي طرح، بررسي  -11

ضمناً در پيش بيني و برآورد هزينه هاي تحقيق مجريان محترم بايد ميزان هزينه ها را بر اساس مقررات مربوط . شد و اعالم خواهد
  .تكميل نمايند

  .مي باشد 12/89/ 25آخرين مهلت ارسال پروپوزال ها به كارشناسي تحقيقات استان حداكثر تا تاريخ  -12



پژوهشگران محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر ودريافت فرم پيشنهاده نويسي وفرم ارزشيابي به گروه تحقيقات اداره  -13
كارشناس يا رابط تحقيقات اداره آموزش وپرورش تماس گرفته و با ) 0841-3331331و3360115(با شماره تلفن هاي كل 

  .مراجعه نمايند   www.ilam.medu.ir/ilammpbتي منطقه محل خدمت يا به نشاني اينترن/شهرستان
دانشجويان دوره هاي تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري چنانچه موضوع پايان نامه ي خود را از عناوين اعالم شده انتخاب  -14

  .نمايند مي توانند از تسهيالت مالي برابر ضوابط برخوردار گردند
   



  :عناوين پژوهشي
  

 10طرح سنجش سالمت جسماني و آمادگي تحصيلي نوآموزان بدو ورود به دبستان استان ايالم طي فرا  تحليل نتايج   1

 سال گذشته

 بررسي نقش مديران مدارس در تقويت امر پژوهش در مدارس استان ايالم 2

شناسايي و تدوين الگويي براي اطالع رساني و كاربست يافته هاي پژوهشي براي مديران،كاركنان،معلمان و مربيان  3

 آموزش وپرورش استان ايالم 

 هاي مجازي و الكترونيكي در آموزش ضمن خدمت كاركنان آموزش و پرورش استان ايالم راهكارهاي توسعه آموزش  4

 بررسي مدل علي ويژگيهاي شخصيتي ،سبكهاي يادگيري و پيشرفت تحصيلي در دوره متوسطه استان ايالم  5

 بررسي جايگاه برنامه ساالنه در كار اجرايي مديران مدارس استان ايالم 6

 آموزان مدارس استان ايالم به تفكيك دوره تحصيلي  آسيب شناسي تربيت ديني در دانش  7

هاي ديني و شكوفايي معنوي دانش آموزان  بررسي ميزان تأثير آموزشهاي پيش دبستاني و ابتدايي در يادگيري آموزه  8

 استان ايالم

 و نگذرانده در استان ايالم آموزان پايه اول كه دوره پيش دبستاني را گذرانده مقايسه ي پيشرفت تحصيلي دانش 9

بررسي Jigsaw)نيمه تجربي(و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان در مدارس استان ايالم  بر رشد مهارتهاي اجتماعي)  10

 (تاثيريادگيري مشاركتي 

 بررسي راهكارهاي توسعه و تعميق فرهنگ نماز و نماز خواني در بين دانش آموزان استان ايالم 11

 مدارس استان ايالمهمكاران آموزشي در ايفاي نقش تربيتي در بررسي راههاي جلب مشاركت 12

 آموزان استان ايالم ي تحصيلي دانش بررسي ميزان  تأثير ورزش صبحگاهي بر روحيه و انگيزه 13

 روشهاي توانمند سازي معلمان استان  در بكار گيري امكانات كارگاهي و آزمايشگاهي وitدر تدريس 14

 در حوزه هاي اداري،آموزشي و پرورشيتدوين بسته آموزشي براي توانمندسازي مديران مدارس استان  15

  
 


