
  ٩٠-٩١اولویتهای پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال تحصيلی  

رمانشاه برای تحقق اهداف متعالی تعليم و شورای تحقيقات اداره کل آموزش و پرورش استان ک
تربيت و اعتالی فرهنگ پژوهش و شناسایی مشکالت آموزش و پرورش استان و ارائه طریق، 

بدینوسيله از کليه . به شرح ذیل اعالم می دارد ١٣٩٠-٩١اولویتهای پژوهشی خود را در سال 
پژوهشگران و دست اندرکاران تعليم  معلم، فرهنگيان، اساتيد دانشگاه ها، محققين مراکز تربيت

  .و تربيت جهت اجرای طرح های پژوهشی دعوت به همکاری می نماید

  

  :شرایط ارائه پيشنهاده پژوهشی

افراد با مدرک کارشناسی در صورت داشتن (دارا بودن حداقل مدرک تحصيلی کارشناسی ارشد 
  ).  شورای تحقيقات می توانند مجری طرح پژوهشی باشندسابقه پژوهشی و تأیيد 

  .رشته تحصيلی پژوهشگران ترجيحًا با موضوع پيشنهادی مرتبط باشد
دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در صورتی که از اولویت های اعالم شده، موضوع پایان 

  .نامه خود را انتخاب نمایند از حمایت مالی برخوردار خواهند شد
  .ویتهای سطح دو جهت اجرا درسطح شهرستان و یا در قالب پایان نامه قابل اجراء می باشنداول

سایر موضوعات مرتبط با مسائل و مشکالت آموزش و پرورش استان به پيشنهاد محققان و با 
 . تأیيد شورا قابل ارائه و بررسی است

خود را ) پروپزال(انتخاب اولویت پژوهشی اعالم شده، پيشنهاده تحقيق محققين می توانند با 
به گروه تحقيقات و پژوهش اداره کل  ) wordدر محيط(همراه با لوح فشرده حاوي فايل پيشنهاده 

 .نمایند ارسال
برای دریافت فرم پيشنهاده تحقيق، می توان با مراجعه به کميته های پژوهشی شهرستانها و 

طق استان و کارشناسی تحقيقات یا سایت اصلی اداره کل و پژوهشکده تعليم و تربيت، آنرا منا
  .دریافت نمود wordبه صورت فایل 

  
پ . کرمانشاه، خيابان شهيد مصطفی امامی، ابتدای بلوار فرهنگيان فاز یک، اداره آل آ: آدرس

   .استان کرمانشاه، شورای تحقيقات
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 ***) *********  ١سطح   *********** ( 

  راههای ارتقاء مهارتهای شغلی معلمين در بکارگيری فناوری های نوین آموزشی .١

  کارکنان اداری با پست سازمانی  ) ادراکی، فنی، انسانی ( بررسی انطباق توانائيهای  .٢

  طراحی الگویی مناسب جهت توليدی نمودن هنرستانهای فنی و حرفه ای و کاردانش .٣

  حجاب در دانش آموزان روشهای تقویت عفاف و  .٤

  شيوه های تقویت باورهای دینی دانش آموزان  .٥

  معاونين و مربيان پرورشی )  فنی، انسانی و ادارکی(بررسی انطباق توانمندیهای .٦

  ميزان اثر بخشی فعاليتهای فرهنگی تربيتی مدارس .٧

  شيوه های تقویت یادگيری مبتنی بر پژوهش در مدارس .٨

  ارزیابی کمی و کيفی آموزش در هنرستانهای فنی و کاردانش .٩

  نياز سنجی بازار کار به منظور هدایت تحصيلی و شغلی هنر جویان هنرستانهای فنی و حرفه ای و کار دانش  .١٠

  شيوه های بهبود ارائه و اجرای ارزشيابی درس تربيت بدنی در مدارس  .١١

  وزان از مربيان پرورشی  با عملکرد آنهاميزان انطباق انتظارات دانش آم .١٢

  بررسی کارایی و اثر بخشی کالسهای فوق برنامه در مدارس  .١٣

  بررسی ميزان بهره برداری از شبکه رشد در مدارس استان  .١٤

  بررسی علل کاهش استقبال از مدارس غيردولتی  .١٥

  راههای بهينه سازی کارگاهها و آزمایشگاهها  .١٦

  جرای طرح ارزشيابی توصيفی در مدارس ابتدایی استان  ارزیابی ا .١٧

  عوامل موثر در بکار گيری روشها و فن آوری های نوین تدریس در معلمان  .١٨

  رفتاری دانش آموزان در پيشگيری از رفتارهای خشونت آميز -شيوه های توانمند سازی روانی .١٩

  ده عوامل موثر بر بهبود کيفيت دوره های آموزش خانوا .٢٠

  شيوه های اجرای عملی مدرسه بدون کيف در دوره ابتدایی  .٢١

  روشهای جلب مشارکت اولياء در فعاليتهای مدرسه .٢٢

 

  ) **********  ٢سطح   ******** ( 

  بررسی عوامل موثر بر افزایش انگيزه معلمين  .١

  راههای افزایش مشارکت معلمان در فعاليتهای پژوهشی .٢

  راههای ارتقاء مهارتهای ارتباطی معلمين با دانش آموزان .٣

  ارزیابی شيوه های برگزاری مسابقات ورزشی در مدارس  .٤

  ارزیابی عملکرد انجمن های اولياء و مربيان استان .٥

  شيوه های تقویت هسته های مشاوره آموزش و پرورش .٦

  بدنی شيوه های ارتقاء مهارتهای شغلی آموزگاران درس تربيت  .٧

  شيوه های تقویت اميد به آینده و نشاط دردانش آموزان  .٨

  روشهای فراهم سازی زمينه مشارکت دانش آموزان در فعاليتهای گروهی و اجتماعی .٩

  شيوه های اثرگذاری شورای معلمان در تصميم گيری های واحدهای آموزشی .١٠

  صرف مواد مخدر عوامل خطر ساز و محافظت کننده دانش آموزان در سوء م .١١



  بررسی شيوه های کاربست یافته های پژوهشی در آموزش و پرورش  .١٢

  ارزیابی دوره های ضمن خدمت و نقش آن در ارتقاء حرفه ای معلمان  .١٣

  مقایسه تاثير جنسيت آموزگاران بر ویژگی های عاطفی شخصيتی دانش آموزان پسر دوره ابتدایی .١٤

  ه از نيروهای توانمند آموزش و پرورش شيوه های بهره مندی بهين .١٥

  )مدیریتی، آموزشی و اداری(ریخت شناسی کار کنان آموزش و پرورش استان  .١٦

  شيوه های تقویت انجمن های فرهنگی و هنری در مدارس  .١٧

  تاثير مدارس قرآنی در افزایش توانایی روخوانی و روان خوانی قرآن دانش آموزان .١٨

  عوامل موثر بر ترک تحصيل دانش آموزان عشایر استان کرمانشاه  .١٩

  وضعيت انگيزه تحصيل در دانش آموزان  .٢٠

  شيوه های تقویت درس انشاء در دوره ابتدایی .٢١

  شيوه های کاربست یافته های حاصل ازجشنواره الگوهای برتر تدریس .٢٢

  


