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  ي ابتدایی استان بررسی اثر بخشی برنامه هاي مصوب در دوره -31

  توصیفی در دوره ي ابتدایی استان –آسیب شناسی اجراي طرح ارزشیابی کیفی -32

منطقه ایی در دوره ي آموزش ابتدایی ویژه کالس هاي چند پایه استان  –طراحی الگوي مطلوب برنامه درسی -33

  خوزستان

  امکان سنجی ارائه محتواي آموزشی با رویکرد درس پژوهی در مدارس ابتدایی استان-34

یژه در مناطق روستایی و مرزي بررسی زمینه هاي تحقق کامل پوشش تحصیلی دانش آموزان دوره ي ابتدایی به و-35

  استان

ي ابتدایی و بررسی مناطق آموزشی استان تدوین شاخص هاي مربوط به کیفیت آموزشی و توسعه یافتگی در دوره- 36

  بر اساس شاخص هاي تدوین شده

، راه ارزیابی جامع فعالیت هاي آموزشی و اداري مراکز پیش دبستانی استان خوزستان (نیازها ، چالـــش ها - 37

  کارها)
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بررسی میزان مسئولیت پذیري مدیران مدارس در جذب و آموزش بیسوادان با تاکید بر جذب و آموزش اولیاي - 38

  بیسواد دانش آموزان

  بررسی اثر گذاري مدیران در تقویت فرآیند نظارت و ارزشیابی از فعالیت هاي سواد آموزي استان -39

دگاري مهارت هاي سواد (خواندن ، نوشتن ، حساب کردن و روخوانی قرآن) در بین سواد بررسی میزان مان- 40

  آموختگان استان

  شناسایی راه کارهاي عملیاتی انسداد بی سوادي در مناطق شهري ، روستایی و مرزي استان -41
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  آمایش سرزمین استان در زمینه آموزش هاي فنی و حرفه ایی و شاخه کاردانش-42

شناسایی موانع پیشرفت دانش آموزان دوره ي اول متوسطه در دروس علوم و ریاضی با توجه به یافته هاي -43

  مطالعات بین المللی تیمز و پرلز

شیوه هاي تقویت یادگیري پژوهش مدار در مدارس دوره ي اول و دوم متوسطه استان (زمینه پژوهشی بررسی -44

  مرتبط با سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش)

شناسایی عوامل تسهیل کننده مشارکت دستگاه ها و سازمان هاي دولتی و غیردولتی در توسعه همکاري ها براي - 45

  )ر شاخه کاردانش استان (توسعه مشارکت ها ارتقاي آموزش هاي مهارتی د

  تحلیل محتواي کتاب هاي تفکر و پژوهش ، تفکر و سبک زندگی و کار و فنآوري در دوره متوسطه اول – 46

  انطباق رشته محل هاي شاخه کاردانش در حال اجرا با نیاز واقعی بازار کار به تفکیک جنس و منطقه آموزشی-47

  ساله گذشته  5و وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن شاخه کاردانش در بررسی کارآیی بیرونی - 48

  شناسایی عوامل موثر بر افزایش کارآیی آموزش هاي فنی وحرفه ایی هنرستان هاي استان -49

بررسی دانش ، نگرش و رفتار دانش آموزان نسبت به شبکه هاي اجتماعی و بازي هاي رایانه ایی در مدارس -50

  و دوم استان خوزستان متوسطه دوره ي اول

بررسی و شناسایی عوامل موثر بر بهره وري مدارس دوره ي اول و دوم متوسطه به منظور تدوین الگوي مناسب در - 51

  این زمینه

ارزشیابی مدارس استعدادهاي درخشان از لحاظ مولفه هاي اصلی آموزش و پرورش (مدیریت و راهبري ) منابع  - 52

  ا و تجهیزات ، پژوهش و توسعه و برنامه آموزشی ) در استان خوزستان انسانی ، منابع مالی ، فض

بررسی تأثیر برون سپاري ، انعطاف پذیري ، عدم تمرکز ، متناسب سازي ، کل نگري و چابکی بر توسعه کارآیی ، -53

  اثر بخشی  و عملکرد مدارس دوره ي اول و دوم متوسطه استان
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طراحی شاخص هاي ساماندهی ساعات حق التدریس با تاکید بر بهره وري و بازدهی آموزشی مدارس (ساماندهی  - 54

  نیروي انسانی) 

  موثر فنآوري هاي نوین آموزشی در مدارس استانبررسی روش هاي بکارگیري -55

شناخت و تحلیل پاسخ هاي ناشی از بد فهمی دانش آموزان در آزمون هاي بین المللی تیمز و پرلز و کاربست -56

  نتایج در دوره هاي ضمن خدمت جهت ارتقاي صالحیت هاي حرفه اي معلمان

ت آزمون هاي بین المللی تیمز و پرلز به منظور ارائه ي شناسایی راهبردهاي حل مسأله دانش آموزان در سئواال-57

  الگو جهت ارتقاي مهارت هاي تفکر دانش آموزان دوره هاي ابتدایی و متوسطه اول و دوم استان

ي و کیفیت بخشی دوره هاي آموزشی کوتاه مدت (ضمن خدمت) کارکنان رسی راهکارهاي ایجاد تحول و نوآوربر-58

  و معلمان استان

  تربیتی بومی  و نظریه پردازي در آموزش و پرورش استان –ان سنجی مستندسازي تجربیات علمی اسک- 59
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  ی پیدایش مدعیان دروغین و راه هاي پیشگیري از این آسیب ها در محیط هاي آموزشیآسیب شناس- 60

هاي عملی تعمیق تربیت و آموزه هاي اسالمی و تقویت اعتقاد و التزام به ارزش هاي انقالب شناسایی راهکار-61

  اسالمی در مدارس استان
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منویات مقام معظم رهبري در زمینه تعلیم  و تربیت و مدیریت جهادي در آموزش و شناسایی راه کارهاي تحقق  – 1

  پرورش استان خوزستان 

  تدوین تاریخ رسمی آموزش و پرورش استان خوزستان ( به تفکیک شهرستانی ) – 2

خانواده و تدوین برنامه جامع مشارکت خانواده و نهادهاي تربیتی و آموزشی به منظور تقویت فرهنگ تربیتی  – 3

  تحقق شایستگی هاي پایه دانش آموزان 

  بررسی روش هاي توسعه و کیفیت بخشی آموزش خانواده در استان خوزستان  – 4

  بررسی میزان تحقق اهداف سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش  – 5

ر اعتالي آموزش و ارزشیابی عملکرد شوراي آموزش و پرورش و بررسی میزان اثرگذاري مصوبات این شورا د – 6

  پرورش استان 

  بررسی عملکرد آموزشی ، اداري و پرورشی مدارس غیردولتی استان خوزستان  – 7

  بررسی اثر بخشی برنامه هاي آموزشی خانواده و فعالیت هاي انجمن اولیاء و مربیان در مدارس استان خوزستان – 8

  رس استان شناسایی راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در مدا – 9

  شناسایی و طبقه بندي مسائل و مشکالت بانوان فرهنگی سرپرست خانوار ( نیازها ، چالش ها و ...) – 10

بررسی شیوه هاي جذب مشارکت هاي مردمی در مدرسه سازي و تقویت بنیه تجهیزاتی ، آموزشی و پرورشی  – 11

  مدارس و دانش آموزان استان خوزستان 

ي عملی کیفیت بخشی به مدیریت آموزشگاهی در مدارس استان ( شیوه هاي علمی توسعه شناسایی راه کارها – 12

  کیفیت بخشی به مدیریت آموزشگاهی )
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ارهاي پرخطر ( سوء مصرف مواد مخدر و قرص هاي رونگردان ها و...) میزان شیوع ، عوامل و بررسی رفت – 13

  راهکارهاي پیشگیرانه در مدارس استان خوزستان 

بررسی اثر بخشی شیوه هاي آموزش مهارت هاي ورزشی به دانش آموزان با محتواي الکترونیکی ( نرم افزار ،  – 14

  فیلم ، اسالید و...)

ی تاثیر برنامه آموزش مهارت هاي زندگی بر روي برخی عوامل محافظت کننده در گرایش دانش آموزان به بررس – 15

  رفتارهاي پر خطر 

بررسی وضعیت فیزیک مدارس استان و مقایسه با استانداردهاي بهداشت محیط و ارائه راهکارهاي مناسب در  – 16

  این زمینه 

  ت بدنی به تفکیک جنسیت و دوره هاي تحصیلی آموزش و پرورش استان طراحی الگوي ارزشیابی از درس تربی – 17

شناسایی راه کارهاي مناسب براي کیفیت بخشی به درس تربیت بدنی و اصول اولیه بهداشت و تغذیه             – 18

  دانش آموزان 

  ه سالمت آموزش و پرورش استان در حوز ي جاري و مداخله هاي پیشگیرانه ارزیابی برنامه ها – 19
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تحلیل وضعیت موجود نقل و انتقال کارکنان آموزش و پرورش استان و ارائه راهکارهاي مناسب براي بهینه سازي  – 20

  و نگهداشت نیرو 

  متفرقه در مدارس استان خوزستان آسیب شناسی نحوه کسب هزینه و درآمدهاي  – 21

رفاهی فرهنگیان ( خانه معلم ، درمانگاه، صندوق تعاون و وام ضروري ، بیمه  –ارزیابی عملکرد مراکز آموزشی  – 22

  تکمیلی و...) در استان و ارائه راهکارهاي مناسب 

  سال گذشته 10غیرمتمرکز تخصیص اعتبارات در آموزش و پرورش استان در  تحلیل نظام پرداخت متمرکز و – 23

شناسایی راهکارهاي ایجاد منابع درآمدي جدید و نحوه افزایش درآمدهاي اختصاصی در آموزش و پرورش  – 24

  استان خوزستان 
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  ري در دانش آموزان استان دینی و مسئولیت پذی –شناسایی راه هاي توسعه و تقویت هویت ملی  – 25

  بررسی میزان کارایی و اثر بخشی فعالیت هاي کانون فرهنگی ، تربیتی و مراکز دارالقرآن استان خوزستان  – 26

  شناسایی روش هاي موثر براي گسترش و تعمیم نقش تربیتی معلمان و کارکنان در مدارس استان  – 27

  اري و تحصیلی دانش آموزان دوره هاي اول و دوم متوسطه استان رفت –ارزیابی طرح توانمند سازي روانی  – 28

ارزیابی جامع برنامه هاي پرورشی با اولویت  آموزش نماز ، مسابقات فرهنگی ، آموزش قرآن کریم ، مهارت  – 29

  زندگی ، طرح نور ، فعالیت هاي اردویی ، اوقات فراغت و سرانه کتاب در مدارس استان 

ي ترغیب دانش آموزان دوره ي متوسطه به اجراي فرایض دینی و مذهبی در دبیرستان هاي بررسی شیوه ها – 30

  استان خوزستان  

  


