رديف

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥

عنوان

بهره بردار

بررسي و تدوين راهكارهاي عملياتي ارتقاء منزلت و جايگاه فرهنگيان مبتني بر سند تحول بنيادين

معاونت حقوقي و امور مﺠلﺲ

٢

بررسي ميزان تاثير آراء صادره از سوي هيات رسيدگي به تخلفات اداري در كاهش تخلفات اداري

معاونت حقوقي و امور مﺠلﺲ

٣

تحليل موضوعي و محتوايي مكاتبات دفتر امور مﺠلﺲ در دو دوره اخير ) مﺠلﺲ شوراي اسﻼمي(

معاونت حقوقي و امور مﺠلﺲ

١

٤
٥
٦

 7از  1ﺻﻔﺤﻪ

بررسي تذكرات و سواﻻت نمايندگان محترم مﺠلﺲ شوراي اسﻼمي از وزارت آموزش و پرورش و تعيين ميزان انطباق
آن با قوانين و مقررات جمهوري اسﻼمي ايران
آسيب شناسي آموزش و پرورش مناطق مرزي و ارائه راهكارهاي مناسب به منظور رفع آسيبها و اعتباربخشي آن
ارزشيابي جامع نظام توليد و پخش كتاب توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

معاونت حقوقي و امور مﺠلﺲ

سازمان مدارس غيردولتي
و مشاركت هاي مردمي و خانواده

كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥
رديف
٧
٨

٩

١٠
١١
١٢
١٣
١٤
١٥
١٦
١٧
١٨
١٩

عنوان

ارزشيابي تشكيﻼت و ساختار سازماني كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

ارزشيابي جامع كتابخانه هاي پستي و مراكز سيار )شهري و روستايي( كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
ارزشيابي جامع فعاليت ها و فرآيندهاي مراكز فرهنگي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان

تدوين استاندارهاي محتوايي برنامه درسي مهارت زندگي دوره ابتدايي و اعتبار بخشي آن

تدوين و اعتباربخشي استانداردهاي محتوايي و عملكردي دروس مختلف دوره ابتدايي دانش آموزان با نيازهاي ويژه
طراحي و تدوين منابع آموزش مناسب براي معلمان در حيطه دانش آموزان چند معلوليتي و اعتبار بخشي آن

ارزشيابي جامع پايگاه هاي حركت اصﻼحي استانها )برنامهها ،نتايج ،تﺠهيزات و دستاوردها(

ارزشيابي اجراي برنامه درسي تربيت بدني و ارائه راهكارهاي كيفيت بخشي آن

ارزشيابي از فضا ،امكانات و تﺠهيزات ورزشي مدارس از منظر استانداردهاي درس تربيت بدني

بهره بردار
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان
سازمان آموزش و پرورش استثنايي
سازمان آموزش و پرورش استثنايي
سازمان آموزش و پرورش استثنايي
معاونت تربيت بدني و سﻼمت
معاونت تربيت بدني و سﻼمت

معاونت تربيت بدني و سﻼمت

آسيب شناسي فرهنگي -تربيتي قانون گريزي )مصوبات شوراي عالي( در نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي

شوراي عالي آموزش و پرورش

ارزشيابي از اساسنامه مدارس ورزش

شوراي عالي آموزش و پرورش

طراحي الگوي عملياتي اقتصاد مقاومتي در آموزش و پرورش و اعتبار بخشي آن
ارزشيابي از اساسنامه مدارس نمونه دولتي

 7از  2ﺻﻔﺤﻪ

شوراي عالي آموزش و پرورش
شوراي عالي آموزش و پرورش

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥

٢٠

ارزشيابي از اساسنامه مدارس قرآني

٢٢

ارزشيابي جامع سامانه هاي نرم افزاري وزارت آموزش وپرورش و ارائه راهكارهاي مناسب براي يكپارچه سازي آن

٢١
٢٣
٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

٢٩
٣٠

٣١
٣٢

ارزشيابي طرح جامع تقويت و تعميق نماز در مراكز آموزشي و تربيتي

تهيه ،تدوين و اعتبار بخشي ارزشيابي مؤلفه هاي نظام آموزش و پرورش ايران

بررسي چالش هاي ساختاري براي نظارت و ارزشيابي كيفيت در آموزش و پــرورش و ارائــه راهكارهــاي ﻻزم و اعتباربخشــي
آن

تﺠزيه و تحليل نتايج امتحانات نهايي جهت تعيين نقاط قوت وضعف در طراحي سئواﻻت امتحاني
امكان سنﺠي اجراي نظام دوري در دوره ابتدايي

آسيب شناسي اجراي ساختار جديد نظام آموزشي و ارائه راهكارهاي بهبود آن

بررسي و چگونگي توسعه كمي و كيفي آموزش و پرورش روستايي و عشايري
ارزشيابي كارايي بيروني رشته هاي زمينه ي صنعت در شاخهي فني و حرفهاي
ارزشيابي جامع آيين نامه و عملكرد گروه هاي آموزشي

ارزشيابي مسابقات فرهنگي و هنري

طراحي و تدوين الگوي جامع ارائه خدمات راهنمايي و مشاوره) ،سازگاري ،تحصيلي و شغلي( براساس ساختار  ٦-٣-٣و
اعتبار بخشي آن

 7از  3ﺻﻔﺤﻪ

شوراي عالي آموزش و پرورش
شوراي عالي آموزش و پرورش

مركز برنامه ريزي نيروي انساني و فناوري اطﻼعات
مركز سنﺠش آموزش و پرورش
مركز سنﺠش آموزش و پرورش
مركز سنﺠش آموزش و پرورش
معاونت آموزش ابتدايي

معاونت آموزش ابتدايي
معاونت آموزش ابتدايي

معاونت آموزش متوسطه
معاونت آموزش متوسطه

معاونت پرورشي و فرهنگي
معاونت پرورشي و فرهنگي

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥
طراحي الگوي جامع ارتقاي سﻼمت روان در مدارس كشور

٣٣

تدوين شاخص هاي برآورد هزينه تمام شده دانش آموزي در بخش دولتي به تفكيك دوره تحصيلي در استان هاي كشور

٣٥

تدوين مباني نظري سبك شناسي تصوير در كتاب هاي درسي با تفكيك جنبه هاي محتوايي در پايه اول و دوم ابتدايي

٣٤

٣٦
٣٧
٣٨

٣٩
٤٠
٤١
٤٢
٤٣
٤٤

طراحي ،تدوين و اعتباربخشي استانداردهاي كاﻻ و خدمات مورد نياز آموزش و تبيين راهكارهاي اجرايي آن
مطالعه تطبيقي انتخاب فونت مناسب براي آموزش حروف الفبا

بررسي تناسب حﺠم و دشواري مفهومي دروس پايه هاي تحصيلي )يا كتاب درسي خاص( با زمان اختصاص يافته در جدول
دروس

ارزشيابي كتابنامه رشد مدارس )دانش آموزان و معلمان( جهت توسعه منابع يادگيري

بررسي ميزان كاربرد رسانه هاي ديداري – شنيداري )فيلم وكتاب گويا( و نرم افزارهاي آموزشي توسط معلمان و آسيب شناسي آن

طراحي و اعتبار بخشي مدل برنامه درسي شايستگي فناورانه

مطالعه تطبيقي آموزش فني و حرفه اي در محيط كار كشورهاي منتخب

ارائه ي مدل تبييني گرايش دانش پژوهان جوان به تحصيل و اشتغال در خارج از كشور

ارزشيابي جامع مدارس پرورشي استعدادهاي درخشان از نظر مؤلفه هاي اصلي آموزش و پرورش

ارزشيابي محتواي آموزشي مبتني بر بلوغ دختران و پسران با توجه به اقتضائات تربيتي و آموزشي بومي

 7از  4ﺻﻔﺤﻪ

معاونت پرورشي و فرهنگي

معاونت توسعه مديريت و پشتيباني
معاونت توسعه مديريت و پشتيباني

اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

اداره كل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دبيرخانه شوراي هماهنگي علمي سازمان پژوهش
دفتر تكنولوژي و انتشارات كمكآموزشي
دفتر تكنولوژي و انتشارات كمكآموزشي

دفتر تأليف كتابهاي درسي فنيوحرفهاي و كاردانش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر تأليف كتابهاي درسي فنيوحرفهاي و كاردانش
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان
مركز ملي پرورش استعدادهاي درخشان و دانشپژوهان جوان
دفتر وزارتي -سند تحول

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥

٤٥
٤٦
٤٧
٤٨

٤٩
٥٠
٥١
٥٢
٥٣
٥٢
٥٣
٥٥
٥٦

بررسي و تدوين عوامل تعيين كننده شاخص هاي سرمايه انساني با هدف دستيابي به نقطه بهينه سهم اعتبارات آموزش و
پرورش از توليد ناخالص ملي

دفتر وزارتي

بازنگري تﺠربه اجراي طرح معلم پژوهنده در آموزش و پرورش و ارائه راهكارهايي جهت تقويت و گسترش آن و

دفتر وزارتي

امكان سنﺠي تدوين برنامه درسي ملي غير متمركز مبتني بر آمايش سرزمين

دفتر وزارتي

اعتباربخشي راهكارها.

طراحي الگوي رشد اخﻼقي و ديني متناسب با مراحل رشد دانش آموزان در چهارچوب فلسفه تعليم و تربيت اسﻼمي

امكان سنﺠي استفاده از عناصر قومي و بومي در تدوين استاندارد ها و الگوهاي لباس و پوشش مناسب دانش آموزان

دفتر وزارتي
دفتر وزارتي

مطالعه تطبيقي نحوه انتخاب مديران ارشد دستگاه آموزش و پرورش در كشور هاي توسعه يافته به منظور ارائه الگوي مطلوب

دفتر وزارتي

طراحي الگوي جامع توسعه ي امنيت فرهنگي پايدار در آموزش و پرورش

مركز حراست

بررسي راهبردهاي مقابله با جنگ نرم در آموزش و پرورش
مطالعه تطبيقي پيشگيري و مواجه با آسيب هاي اجتماعي

مطالعه تطبيقي علل ارتقاء عملكرد دانش آموزان ايران در مطالعات تيمز و پرلز

مطالعه تطبيقي خدمات آموزشي و پرورشي كشورهاي منتخب به رزمندگان ،بازماندگان جان باختگان جنگ و ارائه مدل
مطلوب تر در جمهوري اسﻼمي ايران
اثربخشي طرح امين

بررسي و تعيين راهكارهاي ارتقاء وضعيت دختران دانش آموز و ارائه برنامه جامع بهبود بخشي

 7از  5ﺻﻔﺤﻪ

مركز حراست
مركز حراست
تيمز و پرلز

اداره كل امور شاهد و ايثارگران
ستاد همكاري هاي حوزه هاي علميه و آموزش و پرورش
دفتر امور زنان و خانواده

سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي و خانواده

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥

٥٧
٥٨
٥٩
٦٠
٦١
٦٢

بررسي و شناسايي مولفه هاي توانمند سازي و ارتقاء جايگاه مديريتي زنان در آموزش و پرورش و ارائه برنامه جامع

تعيين مﻼك ها و معيارهاي انتخاب انﺠمن اوليا و مربيان برتر از ديدگاه اوليا ،مديران و معلمان

بررسي نقش جشنواره تﺠارب و نوآوري هاي انﺠمن هاي اوليا و مربيان مدارس در ارتقاي كمي و كيفي فعاليت هاي
آموزشي و پرورشي مدارس

بررسي شيوه هاي مديريت مراكز ارائه دهنده خدمات مشاوره اي با هدف حصول به خودگرداني مراكز راهنمايي و مشاوره
خانواه  ،انﺠمن اوليا و مربيان

نيازسنﺠي مسايل والدين و خانواده ها در رابطه با تربيت فرزند و روابط اعضاي خاواده با هدف پرداختن به اين نيازها در

ماهنامه آموزشي -تربيتي پيوند

مطالعه تطبيقي در خصوص علل و عوامل موفقيت كشورها در توسعه ي مدارس بين المللي و بين الدولي با سيستم آموزشي
كشور خود ) مانند تركيه ،آلمان ،انگليﺲ و(...

 7از  6ﺻﻔﺤﻪ

دفتر امور زنان و خانواده

سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي و خانواده

دفتر برنامه ريزي انﺠمن هاي مدارس آموزش خانواده و مشاوره اوليا
سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي و خانواده

دفتر برنامه ريزي انﺠمن هاي مدارس آموزش خانواده و مشاوره اوليا
سازمان مدارس غيردولتي و مشاركت هاي مردمي و خانواده
دفتر برنامه ريزي انﺠمن هاي مدارس آموزش خانواده و مشاوره اوليا
مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور

فراخوان اولويتهاي پژوهشي سال ١٣٩٥
رديف
٦٣
٦٤
٦٥
٦٦
٦٧
٦٨

٦٩
٧٠
٧١
٧٢
٧٣
٧٤

 7از  7ﺻﻔﺤﻪ

عنوان

بهره بردار

پيشنهاد دهنده

بررسي تأثير گسترش آموزش و پرورش بر پرهيز از مصرف زدگي ،اسراف و تبذير  ،قناعت و ترجيح مصرف كاﻻي توليد داخل

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بررسي ويژگيهاي نظام پرداخت به معلمان و ارزيابي آن براساس معيار شايستگي و رويكرد رقابتي و ارائه الگو

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

ارزشيابي سياست ها،برنامه ها و عملكرد آموزش و پرورش در زمينه دوره پيش دبستاني به ويژه در مناطق محروم

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

بررسي برنامههاي درسي دوره آموزش و پرورش عمومي از جنبه پرداختن به تعليم و تربيت اقتصادي

مقايسه كارايي مدارس دولتي و غيردولتي

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

بررسي فلسفه تربيتي انتظار و تبيين جايگاه آن در مولفههاي اساسي نظام تعليم و تربيت رسمي و عمومي ) اهداف ،اصول و روشها(

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

تبيين و ارائه الگوهاي عملياتي مفاهيم اساسي سند تحول بنيادين در آموزش و پرورش

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

تدوين استانداردهاي اجراي فعاليت هاي فرهنگي – تربيتي در مدارس و اعتبار بخشي آن

خوانش نوگرايانه مجموعه مجلدات المحجه البيضاء في تهذيب اﻻحياء جهت تدوين مفهومي در حوزه تربيت اسﻼمي

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط
سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

آسيب شناسي برنامه درسي تربيت بدني و سﻼمت به منظور ارائه الگويي جهت تدوين برنامهها با رويكرد فرهنگي -تربيتي

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

تعيين استانداردها و اقتضائات برنامههاي درسي تربيت بدني و فعاليتهاي ورزشي و ميزان انطباق آن با وضعيت موجود مدارس و

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط

فضاهاي تربيتي

تهيه و تدوين "سند سﻼمت درحوزه آموزش و پرورش با تاكيد بر تبيين الگوها و مفاهيم نظري مربوط به حوزة يادگيري سﻼمت"

به عنوان زير نظام سندتحول بنيادين آموزش و پرورش

سازمان ها و معاونت هاي ذيربط
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