
 

 

 
 
 

 

    

        شوراي تحقيقات سازمان آموزش استان به منظور اعتالي فرهنگ پژوهش و استفاده بهينه از شوراي تحقيقات سازمان آموزش استان به منظور اعتالي فرهنگ پژوهش و استفاده بهينه از شوراي تحقيقات سازمان آموزش استان به منظور اعتالي فرهنگ پژوهش و استفاده بهينه از شوراي تحقيقات سازمان آموزش استان به منظور اعتالي فرهنگ پژوهش و استفاده بهينه از 

پژوهش هاي علمي در ساختار تصميم گيري و برنامه ريزي آموزش و پرورش عناوين پژوهش هاي علمي در ساختار تصميم گيري و برنامه ريزي آموزش و پرورش عناوين پژوهش هاي علمي در ساختار تصميم گيري و برنامه ريزي آموزش و پرورش عناوين پژوهش هاي علمي در ساختار تصميم گيري و برنامه ريزي آموزش و پرورش عناوين 

        .... را به شرح ذيل اعالم مي دارد را به شرح ذيل اعالم مي دارد را به شرح ذيل اعالم مي دارد را به شرح ذيل اعالم مي دارد88888888----89898989تحصيليتحصيليتحصيليتحصيليسال سال سال سال     پژوهشيپژوهشيپژوهشيپژوهشي

سمنان، بلوار حكيم الهي، پژوهشگاه معلم استان سمنان، كارشناسي سمنان، بلوار حكيم الهي، پژوهشگاه معلم استان سمنان، كارشناسي سمنان، بلوار حكيم الهي، پژوهشگاه معلم استان سمنان، كارشناسي سمنان، بلوار حكيم الهي، پژوهشگاه معلم استان سمنان، كارشناسي  :::: به نشاني به نشاني به نشاني به نشانيعالقه مندان مي توانند طرح هاي پژوهشي خود راعالقه مندان مي توانند طرح هاي پژوهشي خود راعالقه مندان مي توانند طرح هاي پژوهشي خود راعالقه مندان مي توانند طرح هاي پژوهشي خود را

        .... ارسال نمايند ارسال نمايند ارسال نمايند ارسال نمايند1389138913891389////2222////15151515    تحقيقات حداكثر تا مورخهتحقيقات حداكثر تا مورخهتحقيقات حداكثر تا مورخهتحقيقات حداكثر تا مورخه

   ميزان اثربخشي روشهاي مختلف آموزش فارسي دوره ي ابتدايي بر درك مطلب و سواد خواندن در استان سمنان-1

مايي تحصيلي استان با تأكيد بر ارزشيابي مستمر و راهكارهاي توسعه و تقويت آن در  آسيب شناسي نظام ارزشيابي دوره ي راهن-2

  استان سمنان

   بررسي شيوع مشكالت رواني و رفتاري در بين داش آموزان دوره ي راهنمايي و متوسطه استان سمنان-3

اهش افت تحصيلي آن در دوره ي راهنمايي و  آسيب شناسي فرآيند ياددهي و يادگيري درس زبان انگليسي و شناسايي راهكارهاي ك-4

  متوسطه استان سمنان

سوء تغذيه دانش آموزان دوره ي ابتدايي و شناسائي علل و راهكارهاي كاهش آن در استان ) اپيدميولوژي( بررسي همه گيرشناسي -5

  سمنان

  نايي دوره ي ابتدايي استان سمنان بررسي تأثير گفتار درماني بر مهارت خواندن و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان استث-6

       از با استفاده... ناسائي و بررسي كامل تمامي مدارس استان سمنان از حيث موقعيت جغرافيايي، مساحت، تعداد كالس و  ش-7  

               )GIS(اطالعات جغرافيايي  سيستم

  دفاع مقدس سال8 بررسي عملكرد سازمان آموزش و پرورش استان سمنان در - 8     
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   داشتن حداقل مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و مرتبط با موضوع-1

ق و  افراد داراي مدرك تحصيلي كارشناسي كه داراي سابقه ي تحقي-2

  .پژوهش باشند نيز مي توانند پيشنهاد پژوهشي خود را ارائه نمايند

 پيشنهاد پژوهشي مي بايست مطابق فرمت مخصوص سازمان -3

  . ارائه گرددWordتهيه و در سه نسخه و با نرم افزار 

 فرمت تهيه ي پروپوزال در سايت سازمان آموزش و پرورش استان -4

  .سمنان قابل دسترسي مي باشد


