اولویت های پژوهشی وزارت آموزش و پرورش سال 1396

سدیف

عٌَاى

هشجع پیـٌْبد دٌّذُ

1

ثشسػی هیضاى ػطح داًؾ ٍ ساّکبسّبی استمبی آگبّی حمَلی کبسکٌبى دس کبّؾ ثشٍص تخلفبت

هعبًٍت حمَلی ٍ اهَس هجلغ

اداسی
عاصهبى هذاسع غیشدٍلتی ٍ

2

اهکبى ػٌجی تَػعِ آهَصؽ اص ساُ دٍس دس هٌبطك سٍػتبیی اص هٌظش هؤلفِ ّبی التصبدی

3

ثشسػی ًحَُ ًظبست ثش عولکشد ؿَساّبی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ ٍ اسائِ هبلك ّب ٍ هعیبسّبی الصم ثشای

عاصهبى هذاسع غیشدٍلتی ٍ

اسصیبثی آى ّب

هـبسکت ّبی هشدهی

4

اسصؿیبثی ٍضعیت هَجَد تعییي ؿْشیِ هذاسع غیشدٍلتی ٍ اسائِ الگَی هطلَة

عاصهبى هذاسع غیشدٍلتی ٍ

5

اسصؿیبثی عولکشد هشکض تئبتش ٍ ًوبیؾ عشٍػکی کبًَى پشٍسؽ فکشی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى

6

اسصؿیبثی کتبة ّبی هَجَد دس هشاکض فشٌّگی کبًَى پشٍسؽ فکشی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى

7

اسصؿیبثی ثشًبهِ دسػی پبیِ ؿـن داًؾ آهَصاى کن تَاى رٌّی دس صهیٌِ سیبضیبت ،خَاًذى ٍ ًَؿتي،

ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

علَم ٍ هْبست ّبی صًذگی

اػتثٌبیی

اسصؿیبثی فعبلیت ّبی پشٍسؿی هذاسع اػتثٌبیی ٍ اسائِ ساّکبسّبی هٌبػت ثشای ثْجَد ٍ کیفیت

ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

ثخـی آى

اػتثٌبیی

ثشسػی ٍ تذٍیي آخشیي تعبسیف اػتبًذاسد آهَصؿی ًَآهَصاى ٍ داًؾ آهَصاى آػیت دیذُ ؿٌَایی،

ػبصهبى آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

ثیٌبیی ٍ چٌذهعلَلیتی

اػتثٌبیی

10

ثشسػی ساّکبسّبی گؼتشؽ هـبسکت ّبی فشا ثخـی دس تَػعِ ٍسصؽ داًؾ آهَصی

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

11

هطبلعِ تطجیمی فعبلیت ّبی فَق ثشًبهِ تشثیت ثذًی هذاسع ٍ اسائِ ساّکبسّبی هٌبػت

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

12

ىیبصػٌجی آهَصؿی هعلوبى ٍ کبسؿٌبػبى تشثیت ثذًی ثِ تفکیك دٍسُ ّبی تحصیلی

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

13

ثشسػی ٍضعیت تجْیضات هذاسع اص هٌظش اسگًََهی ٍ اػتبًذاسدّب ٍ اسائِ ساّکبسّبی الصم

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

14

همبیؼِ تطجیمی ثشًبهِ ّبی ثْذاؿت هذاسع ایشاى ثب اػتبًذاسد ّبی ػبصهبى ثْذاؿت جْبًی

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

15

تذٍیي ٍ ثشٍصسػبًی ٌّجبس هلی آهبدگی جؼوبًی داًؾ آهَصاى ایشاًی

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

16

ٌّجبس ػبصی ٍصى کَلِ پـتی ثشای داًؾ آهَصاى ایشاًی

هعبًٍت تشثیت ثذًی ٍ عال هت

17

اسائِ ی هذل اجشای فعبلیت ّبی تشثیتی دس دٍسُ پیؾ دثؼتبى ،ثب تبکیذ ثش هحتَا ٍ فعبلیت ّب

هعبًٍت آهَصؽ اثتذایی

18

اسصؿیبثی ثشًبهِ جـٌَاسُ جبثشثي حیبى

هعبًٍت آهَصؽ اثتذایی

19

طشاحی الگَی تَػعِ حشفِ ای هذیشاى آهَصؿگبّی دس افك  1404ثب سٍیکشد آیٌذُ پظٍّبًِ

هعبًٍت آهَصؽ اثتذایی

20

ثشسػی ٍ اسائِ ساّکبسّبی ثْشُ گیشی هطلَة اص فٌبٍسی ّبی جذیذ دس دٍسُ اثتذایی

هعبًٍت آهَصؽ اثتذایی

21

هطبلعِ تطجیمی آهَصؽ ٍ پشٍسؽ عـبیش ٍ اسائِ ساّکبسّبی ثْجَد آى

هعبًٍت آهَصؽ اثتذایی

22

طشاحی ٍ تذٍیي ػبختبس دٍسُ آهَصؿی پیؾ اص دثؼتبى ٍ اعتجبس ثخـی آى

هعبًٍت آهَصؽ اثتذایی

هـبسکت ّبی هشدهی

هـبسکت ّبی هشدهی
کبًَى پشٍسؽ فکشی کَدکبى ٍ
ًَجَاًبى
کبًَى پشٍسؽ فکشی کَدکبى ٍ
ًَجَاًبى

8
9

1

23

اسصؿیبثی ثشًبهِ عطش اًتظبس ( هْذٍیت)

سٌّگی
هعبًٍت پشٍسؿی ٍ ف

24

اسصؿیبثی اص ثبصدُ ّبی کوی ٍ کیفی کتبثخبًِ ّبی هذاسع هتَػطِ پغ اص حزف پؼت کتبثذاس

سٌّگی
هعبًٍت پشٍسؿی ٍ ف

25

هطبلعِ تطجیمی ًظبم ّبی ستجِ ثٌذی هذاسع ثِ هٌظَس طشاحی الگَی ستجِ ثٌذی هذاسع دٍسُ هتَػطِ

هعبًٍت آهَصؽ هتَػطِ

26

اسصؿیبثی اًجوي ّبی علوی -پظٍّـی هذاسع

هعبًٍت آهَصؽ هتَػطِ

27

اسصؿیبثی اص عولکشد فعبلیت ّبی کبًَى ثبصًـؼتگبى ٍ اسائِ ساّکبسّبیی جْت استمبء آى

هعبًٍت تَػعِ هذیشیت ٍ

28

ثشسػی هیضاى تٌبػت هحتَای ؿجکِ سؿذ ثب ًیبصّب ٍعبلیك آهَصؿی کبسثشاى

29

اهکبى ػٌجی اسایِ الکتشًٍیکی هحتَای هجبلت تخصصی سؿذ

30

هطبلعِ تطجیمی الگَّبی اسصؿیبثی هجتٌی ثش ؿبیؼتگی

31

طشاحی الگَی تشثیت حشفِ ای هجتٌی ثش ؿبیؼتگی دٍسُ هتَػطِ ٍ اعتجبس ثخـی آى

32

سسػی تطجیمی سٍؿْبی آهبدُ ػبصی داًؾ آهَصاى ثشای ؿشکت دس الوپیبدّبی علوی دس  10کـَس
ة

هشکض هلی پشٍسسؽ اػتعذادّبی

داسای ستجِ ثشتش دًیب ٍ همبیؼِ آى ثب ایشاى

دسخـبى ٍ داًؾ پظٍّبى جَاى

33

هطبلعِ تطجیمی سٍؽ ّبی ؿٌبػبیی  ،جزة ٍ آهَصؽ داًؾ آهَصاى داسای اػتعذادّبی دسخـبى

هشکض هلی پشٍسسؽ اػتعذادّبی

34

هطبلعِ تطجیمی دس صهیٌِ ػبعبت ٍ سٍصّبی آهَصؿی هذاسع دس طَل ّفتِ

دفتش ٍصاستی پیگیشی ػٌذ تحَل

35

طبلعِ فشاتحلیلی عَاهل هَثش ثش افضایؾ کبسایی ٍ اًگیضُ هعلوبى دس فشآیٌذ تعلین ٍ تشثیت

هشکض حشاػت

36

ثشسػی ٍ تحلیل گؼتشؽ ؿجکِ ّبی اجتوبعی دس هیبى داًؾ آهَصاى

هشکض حشاػت

37

ثشسػی ٍ تحلیل هیضاى تبثیشگزاسی ؿجکِ ّبی اجتوبعی دس افکبس ٍ عمبیذ داًؾ آهَصاى

هشکض حشاػت

38

آػیت ؿٌبػی ؿکل گیشی احؼبػبت لَهی ٍهزّجی دس ثیي کبسکٌبى ٍ داًؾ آهَصاى

هشکض حشاػت

39

ثشسػی هیضاى تطبثك الگَّب ٍ سٍؽ ّبی تشثیتی خبًَادُ ٍ هذسػِ ثب ػجك صًذگی ایشاًی -اعال هی

هشکض حشاػت

40

اسصؿیبثی اص فعبلیتْبی تـکل ّبی داًؾ آهَصی دس هذاسع ٍ اسائِ ساّکبسّبیی ثشای استمبء آى

هشکض حشاػت

41

ثشسػی علل گؼؼت ثیي ًؼلی ٍ تعبسض گفتوبى داًؾ آهَصاى ثب ًظبم اسصؿی جبهعِ

هشکض حشاػت

42

آػیت ؿٌبػی سؿذ ٍ فعبلیت فشلِ ّبی هزّجی ًَظَْس ٍ جشیبًبت اًحشافی دس ثیي داًؾ آهَصاى ٍ

هشکض حشاػت

پـتیجبًی
دفتش تکٌَلَطی ٍ اًتـبسات
کوك آهَصؿی ػبصهبى پظٍّؾ
ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصؿی
دفتش تکٌَلَطی ٍ اًتـبسات
کوك آهَصؿی ػبصهبى پظٍّؾ
ٍ ثشًبهِ سیضی آهَصؿی
دفتش تألیف کتبثْبی دسػی فٌی
ٍحشفِ ای ٍ کبسداًؾ
دفتش تألیف کتبثْبی دسػی فٌی
ٍحشفِ ای ٍ کبسداًؾ

دسخـبى ٍ داًؾ پظٍّبى جَاى

هیضاى گشایؾ داًؾ آهَصاى ثِ ایي فشلِ ّب
ػتبد ّوکبسی ّبی حَصُ ّبی

43

اسصؿیبثی طشح اعضام هجلغبى سٍحبًی ثِ هذاسع اص دیذگبُ هشثیبى پشٍسؿی

44

ثشسػی هیضاى اثشثخـی حضَس هذسػبى حَصٍی دس دٍسُ ّبی آهَصؽ ضوي خذهت فشٌّگیبى

ػتبد ّوکبسی ّبی حَصُ ّبی

ًؼجت ثِ ػبیش هذسػیي ّن طشاص

علویِ ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

علویِ ٍ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

2

تحلیل ٍ ّوبٌّگی ثشًبهِ دسػی لصذ ؿذُ ،اجشا ؿذُ ،کؼت ؿذُ دس سیبضی ٍ علَم ثعذ اص تغییشات

هطبلعبت ثیي الوللی هشکض تیوض ٍ

45

ثشًبهِ ّبی دسػی

پشل

46

مطبلعِ تطجیمی ؿیَُ ّبی جزة ٍ تأهیي ًیشٍی اًؼبًی دس ایشاى ٍتعذادی اص کـَس ّبی پیـشفتِ

هشکض ثشًبهِ سیضی هٌبثع اًؼبًی ٍ

47

ثشسػی اثشثخـی ًظبم اسصؿیبثی کیفی -تَصیفی دس دٍسُ تحصیلی اثتذایی

هشکض ػٌجؾ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

48

ثشسػی ساّکبسّبی ًَیي جْت استمبء ؿیَُ ّبی اسصؿیبثی تکَیٌی داًؾ آهَصاى

هشکض ػٌجؾ آهَصؽ ٍ پشٍسؽ

49

طشاحی الگَی ساٌّوبی فشآیٌذ ًیبصػٌجی دس تذٍیي ثشًبهِ دسػی اص طشیك هطبلعِ ٍ ثشسػی پظٍّـْب

دثیشخبًِ ؿَسای ّوبٌّگی علوی

ٍ تجبسة هؼتٌذ هَجَد

ػبصهبى پظٍّؾ

هطبلعِ تطجیمی فال حیت ّبی حشفِ ای ٍ عوَهی هعلوبى دس هذاسع ثیي الولل

هشکض اهَس ثیي الولل ٍ هذاسع

فٌبٍسی اطبلعبت

50

خبسج اص کـَس

3

