اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال 69
شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در راستای تحقق اهداف متعالی تعلیم و تربیت و شناسایی عوامل اثرگذار در
آموزش و پرورش استان ،اولویتهای پژوهشی خود را در سال  69به شرح ذیل اعالم می دارد .از کلیه فرهنگیان ،اساتید دانشگاه ها ،محققین،
پژوهشگران و دست اندرکاران تعلیم و تربیت جهت اجرای طرح های پژوهشی دعوت به همکاری می نماید .دانشجویان کارشناسی ارشد و
دکتری در صورتی که از اولویت های اعالم شده ،موضوع پایان نامه خود را انتخاب نمایند و یا عنوان پایان نامه آنها با تشخیص شورا مرتبط با
اولویتهای پژوهشی و سند تحول بنیادین باشد ،از حمایت این اداره کل در اجرای پایان نامه برخوردار خواهند شد.
شرایط ارائه پیشنهاده پژوهشی:
•دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد .داشتن سوابق پژوهشی در پذیرش طرح موثر خواهد بود.
•رشته تحصیلی پژوهشگران مرتبط با موضوع پیشنهادی باشد.
• سایر موضوعات مرتبط با تحقق مفاد سند تحول بنیادین و مسائل و مشکالت آموزش و پرورش استان به پیشنهاد محققان و با تأیید شورا
قابل ارائه و بررسی است.
•پیشنهاده های پژوهشی پ س از تصویب در کمیته تخصصی ،در صورتی منجر به عقد قرارداد اجرایی خواهند شد که در سامانه سمات مورد
تأیید قرار گرفته و موفق به اخذ کد رهیگیری شوند.
•عالقه مندان می توانند با انتخاب اولویت پژوهشی اعالم شده ،پیشنهاده تحقیق (پروپزال) خود را به گروه تحقیقات و پژوهش اداره کل
تحویل و یا از طریق پست الکترونیک به آدرس ذیل ارسال نمایند.
•حد اکثر زمان ارسال پیشنهاده ها ،پایان دی ماه  69خواهد بود ( تمدید شد)
• برای دریافت فرم پیشنهاده تحقیق ،می توان با مراجعه به کمیته های پژوهشی شهرستانها و مناطق استان و کارشناسی تحقیقات یا سایت
اصلی اداره کل در بخش اطالعیه ها آنرا دریافت نمود.
************************** موضوعات اولویتهای پژوهشی *************************
 - 1راهکارهای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در مدارس
متوسطه دوم
 - 2اثر بخشی برنامه تعالی مدیریت آموزشگاهی در ارتقاء کیفیت
آموزشی مدارس
 - 3راهکارهای افزایش عالقه مندی دانش آموزان به رشته های فنی
و حرفه ای و کار دانش
 - 4راههای کیفیت بخشی برنامه آموزش خانواده در مدارس
 - 5راهکارهای افزایش مشارکت اولیاء در مدیریت مدارس
 - 9میزان اثر بخشی آموزش های ضمن خدمت و راهکارهای
کیفیت بخشی به این آموزش ها
 - 7آسیب شناسی آموزش و پرورش مناطق مرزی استان
 - 8تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش دانش آموزان به استفاده از
کتابهای راهنما و گنجینه سؤال به جای کتاب های درسی
 - 6اثر بخش نمودن برنامه ها ی درسی در راستای حفاظت از
محیط زیست
 - 11بررسی موانع کاربرد فناوری های نوین در مدارس
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عوامل مؤثر در گرایش معلمان به تولید محتوای الکترونیکی واستفاده از آن در فرایند یاددهی -یادگیری
آمایش رشته های فنی و حرفه ای و کاردانش با توجه به قابلیتهای شهرستانهای استان
ارائه مدل اجرایی استانی فعالیت های تربیتی در دوره پیشدبستانی با تأکید بر محتوای آموزشی
راهکارهای توسعه کیفی مدیریت در مدارسموانع گسترش خالقیت و تفکر انتقادی در دانش آموزانارزیابی عملکرد راهبران آموزشی در مدارس چند پایهارزیابی نحوه اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در دوره ابتداییارائه مدل اجرایی هدایت تحصیلی دانش آموزانبررسی وضعیت استفاده از مجالت رشد و اثربخشی آن درارتقای دانش و مهارت معلمان و دانش آموزان
ر اهکارهای کیفیت بخشی به فعالیت های مشاوره ای درمدارس

•آدرس :کرمانشاه ،بلوار شهید بهشتی-روبروی پاالیشگاه -جنب هنرستان زنده یاد محمدیان -ساختمان پژوهشکده تعلیم و تربیت-
گروه تحقیق و پژوهش شماره تماس 183-38376112
آدرس سایت اداره کل www.kermanshah.medu.ir
آدرس سایت پژوهشکده www.tahqiqkermanshah.medu.ir
آدرس پست الکترونیک tahqiqkermanshah@medu.ir

