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***** 

 های پژوهشیاولویتفراخوان 
 0011اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال 

 

 

***** 

 شرایط و نحوه ارسال پیشنهادات پژوهشی:

نامه ط حعیناً به ننارش  بای  این ادار  کل بود  و پژوهشتتتن ا  عناوین دقیق و مورد انتظارهای اعالم شتتت   اولویت   -

ستتای  عناوین م ط ب با این موعتتوعار مورد ب رستت) ق ار  در خصتتوا این عناوین اق ام نیاین    پژوهشتت) رپ وپولا  

 نخواهن  گ ف  

ذیل هر عنوام پژوهشی اقدام و این انمظارات را     تطالع  دقیق انمظارات تطرح شدهالزم است  پژوهشتارام تحمرم نت         -

 را تمناسب  ا آنها تنظیم نمایند.نات  پژوهشی طرحهای عنوام اهداف پژوهش انمخاب و سایر  خش

ارش  در رشته طحصی() م ط ب با پژوهشت) رمر ی الت()  بای  دارای ا اقل م رک کارشتناست)     نامهط حارائه دهن    -

 موعوع پژوهش باش  
از طریق تعاتل  ا توستتتتتات آتوزشتتی و پژوهشتتی    اشتتخاح یقیقی استتاق قانوم تنم تداه   راررنام دول ال الزم استت   ر  -

ها/ترارز تحقیقاتی/توستات آتوزش عالی دارای تجوز از وزارت ع ومال تحقیقات و فناوری یا وزارت  هداش ال ها/پژوهشکده)دانشااه

 هود اقدام نمایند.نات  پژوهشی طرحنت      ارسال  های دانش  نیام(درتام و آتوزش پزشکی و شرر 

 هیچ گونه اق) جه  عق  ق ارداد ب ای پژوهشن ا  ایراد نخواه  ک د نامه پژوهش) ط حارسا   -

 ارسا  کن  نامه پژوهش) ط حطوان  ه  پژوهشن  فقب ب ای یک) ال این عناوین م) -

وب در  0011های پژوهش) منوی خ مار پژوهش)، بخش اولوی بای  در قالب ف م من رج در های پژوهش) نامهط ح -

 ننارش و ارسا  گ دد  http://ptta-razavi.medu.irسای  گ و  طحقیق و پژوهش استا  به نشان) 

شیوه ارسال ( و غیر قا ل تمدید) 0441تاه تیر 3شن   پایام وق  اداری پنجپژوهشی  نات طرحیدارثر ته   ارسال  -

 wordارسا  فایل  اشد. تی ptta.razavi@iran.irآم صرفاً از طریق ایمیل گروه تحقیق و پژوهش اسمام    نشانی  

 الزام) اس   pdfو 

با شتتیار   بیشتتت  جه  کستتب اطالعار نامه پژوهشتت)پیش ال ننارش ط ح پژوهشتتن ا  محت مگ دد پیشتتنهاد م) -

 ف ماین  طیاس االل  12004001151
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 0011های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در سال اولویت
 

 

 (اول پایه بر تأکید با) اثربخش و کارآمد هایروش گذاری اشتراک و ابتدایی دوره در مجازی آموزش مشکالت. 0

 انتظارات از طرح:
 گرفتن مقتضیات منطقه ای)شهری، روستایی، عشایری(های فنی آموزش مجازی در دوره ابتدایی با در نظر آسیب شناسی زیرساخت 
 ای)شهری، روستایی، عشایری(های اجرایی آموزش مجازی در دوره ابتدایی با در نظر گرفتن مقتضیات منطقهآسیب شناسی زیرساخت 
   دوره ابتدایی با در نظر گرفتن مقتضیییات )کارشییناسییاد، مدیراد، مااوناد، آموزگاراد، ((((( در آموزش مجازی در   آسیییب شییناسییی عنیررد نیروی ان ییانی

 ای)شهری، روستایی، عشایری(منطقه
  ای)شهری، روستایی، عشایری(مجازی در دوره ابتدایی با در نظر گرفتن مقتضیات منطقه «آموزش عنل قبل از»آسیب شناسی فرایندهای 
  ای)شهری، روستایی، عشایری(گرفتن مقتضیات منطقهمجازی در دوره ابتدایی با در نظر « حین عنل آموزش»آسیب شناسی فرایندهای 
  ای)شهری، روستایی، عشایری(مجازی در دوره ابتدایی با در نظر گرفتن مقتضیات منطقه« پس از عنل آموزش»آسیب شناسی فرایندهای 
  ،شار برای انت آد آموزگاراد، (((( و آماده سازیشناسایی و دسته بندی تجارب زی ته نیروی ان انی دخیل در آموزش مجازی)کارشناساد، مدیراد، مااوناد 

 اول دوره متوسطه آموزان در دانش سالمت سواد ارتقای در مجازی آموزش اثربخشی. 2

 انتظارات از طرح:

 91-کوویدگیری های )رسنی، ضننی( ارتقای سواد سالمت در دانش آموزاد دوره متوسطه اول در هنهآسیب شناسی و بررسی اثربخشی برنامه 
  91-کوویدگیری هنهآسیب شناسی و بررسی اثربخشی محتوای ارائه شده در جهت ارتقای سواد سالمت در دانش آموزاد دوره متوسطه اول در 
 91-کوویدگیری هنههای ارتقای سواد سالمت در دانش آموزاد دوره متوسطه اول در آسیب شناسی و بررسی اثربخشی روش 
  ،ای انتشار بر آد ، (((( و آماده سازیماینادشناسایی و دسته بندی تجارب زی ته نیروی ان انی دخیل در ارتقای سواد سالمت )کارشناساد، مدیراد، مااوناد 

 در پساکرونا متوسطه آموزان دانش در خودتنظیمی ارتقای بومی مدل . شناسایی3

 انتظارات از طرح:
  خودتنظینی در دانش آموزاد متوسطه استاد کارب ت راهبردهایتحییل وضایت موجود از حیث دانش، نگرش و 
 های دبیراد در پرورش خودتنظینی در دانش آموزاد متوسطه استادتحییل وضایت موجود از حیث دانش، نگرش و مهارت 
  خودتنظینی در دانش آموزاد متوسطه استاد راهبردهایجهت افزایش  ایبسته آموزشی چندرسانهتدوین، آماده سازی و تحویل 

 .شوند که انتظار سوم را محور کار خود قرار داده باشندهایی بررسی مینامهتنها طرح*** بسیار مهم: 

 پرورشی هایحیطه در غیردولتی مدارس عملکرد بررسی. 0

 انتظارات از طرح:

  مبتنی بر اسناد فرادستی های پرورشیغیر دولتی در حیطهدانش، نگرش و مهارت نیروی ان انی مدارس بررسی   
  مبتنی بر اسناد فرادستی های پرورشیدر حیطه غیردولتیمواد و منابع آموزشی ارائه شده در مدارس بررسی 
 مبتنی بر اسناد فرادستی های پرورشیغیردولتی در حیطهیادگیری برار گرفته شده در مدارس -بررسی راهبردهای یاددهی 
  مبتنی بر اسناد فرادستیغیردولتی در مدارس  های پرورشیمورد نیاز در حیطهبررسی فضا، امرانات و تجهیزات  
 انتشار  برای آد های پرورشی )کارشناساد، مدیراد، مااوناد، مایناد، (((( و آماده سازیشناسایی و دسته بندی تجارب زی ته نیروی ان انی دخیل در حیطه 

 شاهد مدارس در آموزشی کیفیت بررسی و آموزان دانش پذیرش ایندفر شناسی آسیب. 5

 انتظارات از طرح: 

 های اجرایی و مقتضیات محیی از منظر ذینفااد و متولیاد امرآسیب شناسی فرایند پذیرش دانش آموزاد در مدارس شاهد با در نظر گرفتن دستورالانل 
  شاهدنگرش و مهارت نیروی ان انی مدارس دانش، آسیب شناسی   
   بررسی فضا، امرانات و تجهیزات مدارس شاهد 
   شاهدیادگیری برار گرفته شده در مدارس -راهبردهای یاددهیآسیب شناسی   
 اهدمدارس ششاغل به تحصیل در ای عنیررد تحصییی دانش آموزاد گروه هدف و سایر دانش آموزاد آسیب شناسی و بررسی مقای ه 
 ارائه راهرارهای اجرایی در خصوص فرایند پذیرش دانش آموزاد در مدارس شاهد 
  ارتقای کیفیت آموزشی در مدارس شاهد جهت ارائه راهرارهای اجرایی 
  برای انتشار  آد )کارشناساد، مدیراد، مااوناد، مایناد، (((( و آماده سازی مدارس شاهدشناسایی و دسته بندی تجارب زی ته نیروی ان انی 
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 رضوی   خراسان پرورش و آموزش کارکنان انتقال و نقل فرایند کاربردی مدل ارائه و شناسی آسیب. 6

 انتظارات از طرح:

 رمهای اجرایی، مقتضیات بومی و محیی از منظر ذینفااد و متولیاد اآسیب شناسی  فرایند نقل و انتقال کارکناد با در نظر گرفتن قوانین و دستورالانل 
   رش سایر ها و آموزش و پروتجارب سایر دستگاه ،طراحی الگوی نقل و انتقال کارکناد آموزش و پرورش خراسیاد رضیوی مبتنی بر مقتضیات بومی و محیی

 ها  استاد
 ساله نقل و انتقال کارکناد آموزش و پرورش خراساد رضوی ارائه برنامه عنییاتی پنج 

 بازنشستگان در آموزش و پرورش خراسان رضوی اجتماعی -رفاهی خدمات توسعه راهکارهای بررسی. 7

 انتظارات از طرح:

  یقی)تجارب و مطالاات تطباجتناعی به بازنش تگاد آموزش و پرورش خراساد رضوی مبتنی بر مقتضیات بومی و محیی  -ارائه خدمات رفاهیطراحی الگوی
 ها( ها و آموزش و پرورش سایر استادسایر کشورها، سایر دستگاه

 اجتناعی بازنش تگاد آموزش و پرورش خراساد رضوی -ساله خدمات رفاهیارائه برنامه عنییاتی پنج 

 رضوی خراسان پرورش و آموزش کل اداره در شایستگی رویکرد با سازمانی رهبران پرورش مدل . طراحی8

 انتظارات از طرح:

 بر اساس مبانی نظری و اسناد فرادستی سازمانی رهبرادهای شای تگی در تدوین مولفه 
 در آموزش و پرورش خراساد رضوی با رویررد شای تگی ها و موانع موجود در جهت پرورش رهبراد سازمانیشناسایی چالش 
   و با رویررد شیای یتگی در آموزش و پرورش خراسیاد رضوی مبتنی بر مقتضیات بومی و محیی   طراحی و اعتباریابی تجربی الگوی پرورش رهبراد سیازمانی 

  (هاها و آموزش و پرورش سایر استاددستگاه کشورها، سایر تجارب سایرمطالاات تطبیقی)
 ساله پرورش رهبراد سازمانی با رویررد شای تگی در آموزش و پرورش خراساد رضویارائه برنامه عنییاتی پنج 
 
 آموزشگاهی مدیریت در پژوهشی هاییافته کاربست . چگونگی9

 انتظارات از طرح: 

 های پژوهشی در مدیریت آموزشگاهی در آموزش و پرورش خراساد رضویها و موانع کارب ت یافتهبررسی چالش 
  های پژوهشیی در مدیریت آموزشیگاهی مبتنی بر مقتضییات بومی و محیی و مطالاات تطبیقی)تجارب سایر کشورها،    کارب یت یافته ارائه راهرارهای اجرایی

 ها( ها و آموزش و پرورش سایر استادسایر دستگاه
 

 جازیم هایآموزش در ارزشیابی فرایند اجرای جهت کاربردی مدل ارائه و زیسته تجارب شناسایی شناسی،. آسیب01

 انتظارات از طرح:
 های فنی ارزشیابی در آموزش مجازی با در نظر گرفتن مقتضیات منطقه ای)شهری، روستایی، عشایری(آسیب شناسی زیرساخت 
 های اجرایی ارزشیابی در آموزش مجازی با در نظر گرفتن مقتضیات منطقه ای)شهری، روستایی، عشایری(آسیب شناسی زیرساخت 
 د نیروی ان یییانی)کارشیییناسیییاد، مدیراد، مااوناد، آموزگاراد، ((((( در ارزشییییابی در آموزش مجازی با در نظر گرفتن مقتضییییات آسییییب شیییناسیییی عنیرر

 ای)شهری، روستایی، عشایری(منطقه
    ،دآ آموزگاراد، ((((( و آماده سازیشیناسیایی و دسته بندی تجارب زی ته نیروی ان انی دخیل در ارزشیابی در آموزش مجازی)کارشناساد، مدیراد، مااوناد 

 برای انتشار
   یناد اارائه راهرارهای اجرایی ارزشیییابی در آموزش مجازی مبتنی بر مقتضیییات بومی و محیی و مطالاات تطبیقی)تجارب سییایر کشییورها، تجارب زی ییته م

 ها( استاد و آموزش و پرورش سایر استاد

 اول متوسطه دختر آموزان دانش در رسانآسیب خود رفتارهای پدیدارشناختی . مطالعه00

، قابل بررسی نخواهند قبیی های نگارش شیده بدود هناهنگی نامهاسیت( طرح  الزامی 02904880150نامه پژوهشیی تناس با شیناره   *** پیش از نگارش طرح
 بود***
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 رضوی خراسان پرورش و آموزش نیازهای رفع در استان فرهنگیان تکمیلی تحصیالت هاینامه پایان . سهم02

 انتظارات از طرح:
 های تحصیالت ترنییی فرهنگیاد استادتحییل موضوعی پایاد نامه 
 پژوهشی آموزش و پرورش خراساد رضویهای تحصیالت ترنییی فرهنگیاد استاد با نیازهای تطبیق موضوعی پایاد نامه 
 تحصیالت ترنییی فرهنگیاد استاد با نیازهای پژوهشی آموزش و پرورش خراساد رضویهای راستایی موضوعی پایاد نامهها و موانع همشناسایی چالش 
  های تحصیییالت ترنییی فرهنگیاد اسییتاد در جهت رفع نیازهای پژوهشییی آموزش و پرورش اسیتفاده حداکرری از ررفیت پایاد نامه ارائه راهرارهای اجرایی

 ها( آموزش و پرورش سایر استاد ها و، سایر دستگاهت تطبیقی)تجارب سایر کشورهامبتنی بر مقتضیات بومی و محیی و مطالاا خراساد رضوی
 های تحصیالت ترنییی فرهنگیاد استادهای حاصل از پایاد نامهساله جهت ساماندهی موضوعی، حنایت و کارب ت یافتهارائه برنامه عنییاتی پنج 

 رضوی خراسان فرهنگیان پژوهشی و علمی هایفعالیت مدیریت جامع سامانه طراحی و الگو . تدوین03

 انتظارات از طرح:
 یر کشورها، سایر )تجارب سا یاد خراسیاد رضیوی مبتنی بر مقتضییات اسیتانی و مطالاات تطبیقی    های عینی و پژوهشیی فرهنگ ت فاالیتتدوین الگوی مدیری

 ها( ها و آموزش و پرورش سایر استاددستگاه
  های عینی و پژوهشی فرهنگیاد خراساد رضویسامانه جامع مدیریت فاالیتطراحی، پیاده سازی و تحویل 

 تماس حاصل فرمائید. 15038001921نامه حتماً با شماره *** بسیار مهم: پیش از نگارش طرح

 
 مدرسه بوم بر مبتنی رضوی خراسان آموزان دانش در گریپرسش هایمهارت توسعه مدل . طراحی00

 انتظارات از طرح:
 و های پرسیشیگری در دانش آموزاد خراساد رضوی مبتنی بر اسناد فرادستی، مبانی نظری، مطالاات تطبیقی با کشورهای پیشرفته  مدل توسیاه مهارت  طراحی 

 مقتضیات بومی و محیی  
 اد امرمنظر ذینفااد و متولیهای اجرایی، مقتضیات بومی و محیی از های پرسشگری با در نظر گرفتن قوانین و دستورالانلتوساه مهارت بررسی موانع 
 های جنایتی و تحصیییبا در نظر گرفتن شاخص خراساد رضویهای پرسشگری در دانش آموزاد توساه مهارتساله ارائه برنامه عنییاتی پنج  

 ارائه راهکارها و اداری تخلفات بروز در موثر . عوامل05

 انتظارات از طرح:

 گیرشناسی و تهیه نقشه بروز تخیفات اداری در آموزش و پرورش خراساد رضوی هنه 
 ّهای جنایت شناختیای بروز تخیفات اداری بر اساس شاخصمقای ه-یبررسی عی 
 ای در جهت کاهش تخیفات اداریارائه راهرارهای پیشگیرانه و مداخیه 

 


