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بهره بردارعنوانردیف
مجلس امور حقوقی و معاونت بررسی میزان سطح دانش و راهکارهاي ارتقاي آگاهی حقوقی کارکنان در کاهش بروز تخلفات اداري 1

دمیسازمان مدارس غیردولتی و مشارکت هاي مرامکان سنجی توسعه آموزش از راه دور در مناطق روستایی از منظر مؤلفه هاي اقتصادي 2

سازمان مدارس غیردولتی و مشارکت هاي مردمیآن هاارزیابیبرايبررسی نحوه نظارت بر عملکرد  شوراهاي آموزش و پرورش  و ارائه مالك ها و معیارهاي الزم3

مردمیسازمان مدارس غیردولتی و مشارکت هايارزشیابی وضعیت موجود تعیین شهریه مدارس غیردولتی و ارائه الگوي مطلوب4
کودکان و نوجوانان کانون پرورش فکري ارزشیابی عملکرد مرکز تئاتر و نمایش عروسکی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان5
کودکان و نوجوانانکانون پرورش فکري ارزشیابی کتاب هاي موجود در مراکز فرهنگی کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان6
رسی پایه ششم دانش آموزان کم توان ذهنی در زمینه ریاضیات، خواندن و نوشتن، علوم و مهارت ارزشیابی برنامه د7

هاي زندگی
سازمان آموزش و پرورش استثنایی

سازمان آموزش و پرورش استثناییآنکیفیت بخشی و استثنایی و ارائه راهکارهاي مناسب براي بهبود مدارسپرورشیهايارزشیابی فعالیت8
سازمان آموزش و پرورش استثناییرسی و تدوین آخرین تعاریف استاندارد آموزشی نوآموزان و دانش آموزان آسیب دیده شنوایی، بینایی و چندمعلولیتیبر9
سالمتو معاونت تربیت بدنیبررسی راهکارهاي گسترش مشارکت هاي فرا بخشی  در توسعه ورزش دانش آموزي10

و سالمتمعاونت تربیت بدنیت هاي فوق برنامه تربیت بدنی مدارس و ارائه راهکارهاي مناسبمطالعه تطبیقی فعالی11

و سالمتمعاونت تربیت بدنین و کارشناسان تربیت بدنی به تفکیک دوره هاي تحصیلینیازسنجی آموزشی معلما12
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و سالمت معاونت تربیت بدنیو استانداردها  و ارائه  راهکارهاي الزمومیارگونبررسی وضعیت  تجهیزات مدارس از منظر 13
و سالمتمعاونت تربیت بدنیمقایسه تطبیقی برنامه هاي بهداشت مدارس ایران با استاندارد هاي سازمان بهداشت جهانی14
و سالمتبیت بدنیمعاونت ترملی آمادگی جسمانی دانش آموزان ایرانی تدوین و بروزرسانی هنجار 15

و سالمتمعاونت تربیت بدنیبراي دانش آموزان ایرانیهنجار سازي وزن کوله پشتی16

ابتداییآموزشمعاونتبا تاکید بر محتوا و فعالیت ها، ارائه ي مدل اجراي فعالیت هاي تربیتی در دوره  پیش دبستان17

ابتداییموزشآمعاونتارزشیابی برنامه جشنواره جابربن حیان18

آموزش ابتداییمعاونت با رویکرد آینده پژوهانه 1404طراحی الگوي توسعه حرفه اي مدیران آموزشگاهی در افق 19

ابتداییآموزشمعاونتبررسی و ارائه راهکارهاي بهره گیري مطلوب از فناوري هاي جدید در دوره ابتدایی20

ابتداییآموزشمعاونتي بهبود آنهاو ارائه راهکارمطالعه تطبیقی آموزش و پرورش عشایر 21
ابتداییآموزش معاونتطراحی و تدوین ساختار دوره آموزشی پیش از دبستان  و اعتبار بخشی آن22
و فرهنگیمعاونت پرورشیارزشیابی برنامه عطر انتظار ( مهدویت)23
و فرهنگیمعاونت پرورشیرس متوسطه پس از حذف پست کتابداري کمی و کیفی کتابخانه هاي مداهاارزشیابی از بازده24
متوسطهآموزشمعاونتمطالعه تطبیقی نظام هاي رتبه بندي مدارس به منظور طراحی الگوي رتبه بندي مدارس دوره متوسطه  25
متوسطهآموزشمعاونتپژوهشی مدارس- ارزشیابی انجمن هاي علمی26
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معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانیارزشیابی از عملکرد  فعالیت هاي کانون بازنشستگان و ارائه راهکارهایی جهت ارتقاء آن27

پژوهش و برنامه سازمانآموزشیدفتر تکنولوژي و انتشارات کمکبررسی میزان تناسب محتواي شبکه رشد با نیازها وعالیق آموزشی کاربران28
ریزي آموزشی

پژوهش و برنامه سازمانآموزشیدفتر تکنولوژي و انتشارات کمکامکان سنجی ارایه الکترونیکی محتواي مجالت تخصصی رشد29
ریزي آموزشی

سازماناي و کاردانشوحرفههاي درسی فنیدفتر تألیف کتابمطالعه تطبیقی الگوهاي ارزشیابی مبتنی بر شایستگی 30
موزشیپژوهش و برنامه ریزي آ

سازماناي و کاردانشوحرفههاي درسی فنیدفتر تألیف کتابطراحی الگوي تربیت حرفه اي مبتنی بر شایستگی دوره متوسطه و اعتبار بخشی آن31
پژوهش و برنامه ریزي آموزشی

کشــور داراي10بررسی تطبیقی روشهاي آماده سازي دانش آموزان براي شرکت در المپیادهــاي علمــی در 32
رتبه برتر دنیا و مقایسه آن با ایران

پژوهان جوانمرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش

پژوهان جوانمرکز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانشدرخشانش دانش آموزان داراي استعدادهاي مطالعه تطبیقی روش هاي شناسایی ، جذب و آموز33

سند تحولپیگیري –دفتر وزارتی ت و روزهاي آموزشی مدارس در طول  هفته مطالعه تطبیقی در زمینه ساعا34
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مرکز حراست عوامل موثر بر افزایش کارایی و انگیزه معلمان در فرآیند تعلیم و تربیتیمطالعه فراتحلیل35

بررسی و تحلیل گسترش شبکه هاي اجتماعی در میان دانش آموزان36
مرکز حراست

بررسی و تحلیل میزان  تاثیرگذاري شبکه هاي اجتماعی در افکار و عقاید دانش آموزان37
مرکز حراست 

مرکز حراست آسیب شناسی شکل گیري احساسات قومی ومذهبی در بین کارکنان  و دانش آموزان 38

مرکز حراست اسالمی-زندگی ایرانیبا سبکربیتی خانواده و مدرسهبررسی میزان تطابق الگوها و روش هاي ت39

مرکز حراست ارزشیابی از فعالیتهاي تشکل هاي دانش آموزي در مدارس و ارائه راهکارهایی براي ارتقاء آن40
مرکز حراست بررسی علل گسست بین نسلی و تعارض گفتمان دانش آموزان با نظام ارزشی جامعه 41

ت فرقه هاي مذهبی نوظهور و جریانات انحرافی در بین دانش آموزان و میزان آسیب شناسی رشد و فعالی42
گرایش دانش آموزان به این فرقه ها 

مرکز حراست 

و آموزش و پرورشهاي علمیه ستاد همکاري هاي حوزه ارزشیابی طرح اعزام  مبلغان روحانی به  مدارس از دیدگاه مربیان پرورشی43

ی حضور مدرسان حوزوي در دوره هاي آموزش ضمن خدمت فرهنگیان نسبت بــه بررسی میزان اثربخش44
سایر مدرسین هم طراز

و آموزش و پرورشهاي علمیهستاد همکاري هاي حوزه

در ریاضــی و علــوم بعــد از تغییــرات درسی قصد شده، اجرا شده، کسب شدهتحلیل و هماهنگی برنامه45
هاي درسی برنامه

مرکز تیمز و پرلز ی مطالعات بین الملل
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ریزي منابع انسانی و فناوري اطالعاتمرکز برنامهمطالعه تطبیقی شیوه هاي جذب  و تأمین  نیروي انسانی  در ایران وتعدادي از کشور هاي پیشرفته 46

آموزش و پرورش کز سنجش مرتوصیفی در دوره تحصیلی ابتدایی-بررسی اثربخشی نظام ارزشیابی کیفی47

آموزش و پرورش مرکز سنجشبررسی راهکارهاي نوین جهت ارتقاء شیوه هاي ارزشیابی تکوینی دانش آموزان  48

از طریــق مطالعــه و بررســی طراحی الگوي راهنماي فرآینــد نیازســنجی در تــدوین برنامــه درســی 49
ها و تجارب مستند موجودپژوهش

پژوهش و برنامه علمی سازمانگی هماهندبیرخانه شوراي 
ریزي آموزشی

و مدارس خارج از کشورمرکز امور بین المللمطالعه تطبیقی صالحیت هاي حرفه اي و عمومی معلمان در مدارس بین الملل50


