فراخوان اولویت های پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی در سال 3131
تِ فضل پشٍسدگاس هتؼال ضَسای تحقیقات اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش استاى آرستایجاى ضشقی دس ساستای تحقق اّذاف ًظام تؼلین ٍ
تشتیت  ،تَسؼِ ٍ تؼویق پژٍّص ّای ػلوی ٍ کاستشدی ٍ استفادُ تْیٌِ اص یافتِ ّای پژٍّطی دس ػشصِ ّای هختلف آهَصش ٍ
پشٍسش ٍ ّوچٌیي استقای داًص فٌی تشًاهِ سیضاى ٍ هذیشاى ٍ تصوین ساصاى ٍ تصوین گیشاى ٍ دست یاتی تِ سٍش کاس تشًاهِ ّا کِ
هٌجش تِ گطَدى گشُ ّای آهَصش ٍ پشٍسش گشدد  ،اٍلَیت ّای پژٍّطی سال  1333سا تِ ضشح ریل اػالى هی ًوایذ:


تشسسی فشصت ّا ٍ تْذیذ ّا ٍ ًقاط ضؼف ٍ قَت ًظام آهَصضی جذیذ (  ٍ ) 6-3-3اسائِ ساّکاسّای ػولی
تشای آًْا



تشسسی هیضاى تحقق اّذاف دسٍس جذیذ کاس ٍ فٌاٍسی ٍ تفکش پژٍّص پایِ ضطن اتتذایی



تشسسی ًقص هجتوغ ّای آهَصضی ضْشی ٍ سٍستایی دس استقاء کیفیت ٍ تْشُ ٍسی آهَصضی هذاسس تشسسی
ساّکاسّای ًحَُ دس آهذ صایی دس آهَصش ٍ پشٍسش تا تَجِ تِ اّذاف سٌذ تحَل تٌیادیي آهَصش ٍ پشٍسش





اسائِ ساّکاسّای تحقق آهَصش ٍ پشٍسش پژٍّص هحَس تش اساس هؤلفِ ّای صیش ًظام پژٍّص ٍ اسصضیاتی دس
سٌذ تحَل تٌیادیي آهَصش ٍ پشٍسش
تشسسی کاسایی دٍسُ ّای آهَصش ضوي خذهت غیش حضَسی ٍ اسائِ ساختاس جْت تشگضاسی دٍسُ ّای هغلَب تش
تا تَجِ تِ سٌذ تحَل ٍ ّوسَیی تا آى
اسائِ ساص ٍ کاسّای هٌاسة تشای حفظ ٍ استقای هستوش سغح هطاسکت ّای هشدهی



تشسسی ساّْای استقشاس ًظام هطَستی تِ هٌظَس تْشُ هٌذی اص تجاسب فشٌّگیاى تاصًطستِ



تشسسی ٍضؼیت تحصیلی ٍ سفتاسی داًص آهَصاى دیش آهَص دس هذاسس ػادی



ضٌاسایی هَاًغ ٍ هطکالت کالس ّای چٌذ پایِ ٍ اسائِ ساّکاس ّای پیطٌْادی



ساّکاسّای تْشُ هٌذی داًص آهَصاى سٍستایی ٍ ػطایشی کطَس اص فٌاٍسی ّای ًَیي آهَصضی

تذیي ٍسیلِ اص کلیِ هؼلواى ،اساتیذ ،داًطجَیاى ،پژٍّطگشاى حَصُ آهَصش ٍ پشٍسش ،داًطگاّْا ٍ هؤسسات آهَصش ػالی ٍ دست
اًذسکاساى تؼلین ٍ تشتیت جْت ّوکاسی دػَت هی ًوایذ .ػالقوٌذاى هیتَاًٌذ تا تَجِ تِ ًکات ریل تِ تْیِ ٍ اسائِ پیطٌْادُ
(پشٍپَصال) خَد اقذام ًوایٌذ:


حذاقل هذسک تحصیلی پژٍّطگشاى تشای اجشای عشح پژٍّطی کاسضٌاسی اسضذ هشتثظ تا هَضَع عشح پژٍّطی تاضذ.



پیطٌْاد پژٍّطی هی تایست هغاتق ًوَى تشگ هخصَظ اداسُ کل تا استفادُ اص ًشم افضاس (  )Word 2007تا
فًَت  Bzarسایض  14دس اًذاصُ کاغز  A4تایپ ٍ یک ًسخِ اص پیطٌْادُ تِ ّوشاُ لَح فطشدُ ( )CDهشتَعِ تِ دتیشخاًِ
ضَسای تحقیقات استاى (گشٍُ تحقیق ٍ پژٍّص) تحَیل گشدد.



ًوًَِ تشگ پیطٌْاد (پشٍپَصال ) اص دتیشخاًِ ضَسای تحقیقات ،کویتِ ّای پژٍّطی هٌاعق ٍ ًَاحی تاتؼِ قاتل دسیافت هی
تاضذ .ضوٌاً ًوَى تشگ پیطٌْادُ دس پایگاُ اعالػاتی گشٍُ تحقیق ٍ پژٍّص اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش تِ
آدسس ً www.cms.medu.ir /Tahghighیض جْت استفادُ ػالقوٌذاى قاتل دسیافت هی تاضذ.



ضَسای تحقیقات استاى ٍ حَصُ کاسضٌاسی ریشتظ تِ اًجام ًظاستْای کاسضٌاسی دس فشآیٌذ اجشا اقذام خَاّذ ًوَد.



هجشیاى عشحْای پژٍّطی هلضم تِ اسائِ هقالِ ػلوی هی تاضٌذ.



ّش فشد ًوی تَاًذ تِ عَس ّوضهاى هجشی تیص اص یک عشح پژٍّطی تاضذ.





الصم تِ یادآٍسی است ضَسای تحقیقات اص پایاى ًاهِ ّای کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشی ضاغلیي دس آهَصش ٍ پشٍسش تا
هَضَػات هَسد ًیاص آهَصش ٍ پشٍسش حوایت هالی هی ًوایذ .
آخشیي هْلت اسسال پیطٌْادُ پژٍّطی 1333/5/31 :
ًطاًی دتیشخاًِ  :تثشیض ،خیاتاى استص جٌَتی ،چْاسساُ تاؽ ضوال ،اداسُ کل آهَصش ٍ پشٍسش ،ساختواى ضواسُ ( )2گشٍُ
تحقیق ٍ پژٍّص تلفي ( ً- ) 04115554030 -04115531061واتش ( )04115566464



ٍب سایت www.cms.medu.ir /Tahghigh :



آدسس پست الکتشًٍیکی Tahghigh @ medu.ir :

