
 
 

  

  

  12تا  10ساعت  - 16/8/89صورتجلسه دومين جلسه ستاد هفته پژوهش 

  
         كيا، بختياري،(همكاران پژوهشگاه رئيس ستاد هفته پژوهش و و  رئيس پژوهشگاه - دكتر مجيد قدمي: حاضران 

  )كرمانشاهي، يوسفي، حكيمي، حكمتي، محمودي، حسيني، دارايي، رحيميصادق موسوي ،
اردشير قيصر ، معاونت سازمان نهضت  - 2 باني و توسعه مديريتصداقت وفادار، معاونت پشتي - 1: ت ها نمايندگان معاون 

مرضيه صادقي ، سازمان  - 5سازمان پژوهش  ،  حيدر تورانيدكتر - 4معصومه هدهدي ، معاونت حقوقي  - 3سوادآموزي 
عباس  - 8عليرضا ذاكريان ، مركز سنجش  - 7يي ناهيد بريري ، معاونت آموزش ابتدا - 6مركزي انجمن اوليا و مربيان 

اسماعيل برقي ، سازمان  - 10يداله توكلي، معاونت آموزش متوسطه - 9اطالع رساني و روابط عمومي  ركزبروغني ، م
يعقوب حسين زاده ، معاونت باشگاه دانش  - 12حمد جهانتيغي ، معاونت مركز سنجش م - 11آموزش و پرورش استثنايي 

مركز امور بين الملل و  محمود هاشمي زاده ، - 14مجيـد رعنايي، معاونت شوراي عالي آموزش و پرورش  - 13پژوهان جوان 
داروين علي پور ، معاونت مدارس  - 16سيدعلي سيد طاهرالديني، اداره كل شهرستانها  - 15مدارس خارج از كشور 

  غيردولتي
  : غائبـــان  

 

  :مقرر شد 

نفر از  5تهيه و مطابق آن  دكتر تورانيمعاونت يا كميته پژوهشي توسط  انتخاب پژوهشگر برگزيده هرچارچوب  - 1

 .پژوهشگران انتخاب و در هفته پژوهش از آنها تقدير شود

ت يافته هاي پژوهشي حوزه مربوط خود را با دعوت از نشس ميته هاي پژوهشيدر هفته پژوهش هر يك از ك - 2

و برنامه پيشنهادي را براي هماهنگي . ( برگزار نمايندو ساير مدعوين كارشناسان اعضاي هيأت علمي پژوهشگاه 

 ).به پژوهشگاه ارسال دارند



 
 

  

  

 

كليه كميته هاي پژوهشي معاونت ها و سازمان ها نيازهاي خود را براي حضور فعال در نمايشگاه هفته پژوهش  - 3

 .اه اعالم دارندبه پژوهشگدر جلسه آينده ستاد ) دي ماه مصالي حضرت امام ره  10تا  4(

 .به ترتيب اولويت به پژوهشگاه ارسال شود) پيوست(هفته پژوهش  رباره شعارهاي پيشنهادينظرات نمايندگان د - 4

، اسامي جام مصاحبه نمايندگان معاونت ها ضمن هماهنگي با معاونان محترم وزير و رؤساي سازمان ها براي ان - 5

خذ مقاله به پژوهشگاه اعالم دارند و مقاالت خودشان را هم صاحبنظران پيشنهادي خود را براي مصاحبه و يا ا

 .براي بررسي به پژوهشگاه ارسال نمايند

بازنگري و ) كه از سوي وزارت علوم ارسال مي شود( فرمهاي انتخاب پژوهشگر و مدير پژوهشي برتر فعلي  - 6

 .و متناسب سازي شود اليت هاي آموزش و پرورش بوميمتناسب با فع

 

  )١٠ساعت  ٣٠/٨/٨٩يكشنبه : ( بعد دستور جلسه 

 بررسي برنامه هاي روز ملي پژوهش در آموزش و پرورش - 1

 در هفته پژوهش بررسي برنامه هاي معاونت ها و سازمان ها - 2

 تصميم گيري در مورد شعار هفته پژوهش - 3

 نيازهاي معاونت ها براي شركت در نمايشگاه ظرفيت ها و اعالم  - 4

  هشدبيرخانه ستاد برگزاري هفته پژو

 

 

 


