
 

  30/8/89 - صورتجلسه سومين نشست ستاد برگزاري هفته پژوهش 
 

كيا، بختياري،صادق موسوي ،كرمانشاهي، يوسفي، حكيمي، حكمتي، محمودي، (همكاران پژوهشگاه : حاضران 
  )حسيني، دارايي، رحيميكاظمي،نظري ،

دكترحيدر توراني ،  سازمان  - 2اردشير قيصر ، معاونت سازمان نهضت سوادآموزي   - 1: نمايندگان معاونت ها  
         ناهيد بريري ، معاونت آموزش ابتدايي - 4مرضيه صادقي ، سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان  - 3پژوهش 

محمد  - 7سازمان آموزش و پرورش استثنايي اسماعيل برقي ،  - 6يداله توكلي، معاونت آموزش متوسطه  - 5
سيدعلي سيد - 9مجيـد رعنايي، معاونت شوراي عالي آموزش و پرورش  - 8جهانتيغي ، معاونت مركز سنجش 
سپيده رضا پوراردكاني ،  - 11داروين علي پور ، معاونت مدارس غيردولتي  - 10طاهرالديني، اداره كل شهرستانها 

حسن ثابتي ، مجتمع آموزش  - 13احمد فراهاني، قائم مقام وزير در امور استانها  - 12معاونت پرورشي و تربيت بدني 
لطف اله سمندري، مركز  - 15بهمن كاظمي ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  - 14) ص(عالي پيامبراعظم 

رويا  - 17هيد رجايي محمد اسفندآبادي ، مدير امور پژوهش دانشگاه ش - 16آموزش نيروي انساني ، آمار و فناوري 
مهرداد فرج اللهي، سازمان نوسازي و توسعه  - 18  جهاندوست ، اداره كل ارزيابي ؛ عملكرد و پاسخگويي به شكايات 

 آقاي دكتر شمس ، دانشگاه شهيد رجايي - 20خانم هدهدي ، معاونت حقوقي  - 19 و تجهيز مدارس كشور

  
سپس آقاي كيا ضمن پوزش از عدم حضور رياست محترم پژوهشگاه . جلسه با تالوت آياتي از قرآن آغاز گرديد

 ١٠تا  ٤اشاره كردند كه از  تاريخ و عنوان هفته پژوهشدر ابتدا ايشان به . به قرائت مصوبات جلسات پرداختند

  .اعالم گرديد) دوشنبه ( 6/10/89) ملي روز ( دي ماه خواهد بود و روز ملي از سوي وزارت علوم به عنوان 

 

  :مقرر شد 

     ، در خصوص مصاحبه با معاونين و رؤساي  17/8/89مورخ  51/3547/900پيرو نامه شماره  - 1

 كميته هاي پژوهشي حوزه ي ستاد از سوي نمايندگان تام االختيار ستاد پي گيري هاي الزم به عمل 

 



 

 

 

 

ارسال مكتوب نظرات بر اساس سؤاالت ارسالي حداكثر تا تاريخ  آيد و در صورت تمايل به مصاحبه يا

 .هماهنگي هاي الزم با روابط عمومي پژوهشگاه صورت پذيرد 3/9/89

به عنوان شعار هفته پژوهش در آموزش و پرورش  »پژوهش مبناي تحول در آموزش و پرورش «  - 2

  .انتخاب شد

معاونت هاي خود را حداكثر تا تاريخ  نمايندگان حوزه هاي ستادي حاضر در جلسه برنامه هاي - 3

 .به دبيرخانه ستاد هفته پژوهش اعالم نمايند 9/9/89

اعالم شركت معاونت ها و ساير حوزه هاي ستادي وزارت در نمايشگاه هفته پژوهش به صورت مكتوب  - 4

و معرفي نماينده يا نمايندگان در اين خصوص تا تمهيدات الزم جهت  3/9/89حداكثر تا تاريخ 

 .تصاص فضاي مناسب فراهم شوداخ

اعضاي ستاد، نظرات خود را در خصوص نوع تقدير مادي و معنوي از برترين هاي هفته پژوهش  - 5

 .به دبيرخانه ستاد اعالم دارند 8/9/89حداكثر تا تاريخ 

 30/8/ب.خواهد بود ١٤/٩/٨٩روز يكشنبه  ١٢تا  ١٠جلسه بعدي ستاد ساعت  - 6

  

  دبيرخانه ستاد برگزاري هفته پژوهش 

 

 

 


