
 

 15/9/89 - صورتجلسه چهارمين نشست ستاد برگزاري هفته پژوهش 

  
 )و خانم كاظمي دارايي ، نظري،آقايان دكتر رضوي ،كيا، كرمانشاهي ، رحيمي ، يوسفي ( همكاران پژوهشگاه  :حاضران 

اسماعيل  - 3ناهيد بريري ، معاونت آموزش ابتدايي  - 2اردشير قيصر ، معاونت سازمان نهضت سوادآموزي   -1: نمايندگان معاونت ها 
مجيـد رعنايي، معاونت شوراي عالي آموزش و  - 5محمد جهانتيغي ، معاونت مركز سنجش  -4برقي ، سازمان آموزش و پرورش استثنايي

سپيده رضا پوراردكاني ، معاونت  -8داروين علي پور ، معاونت مدارس غيردولتي  -7داره كل شهرستانها افسانه پناهي، ا-6پرورش 
لطف اله سمندري، مركز آموزش نيروي انساني ،  - 10بهمن كاظمي ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  - 9پرورشي و تربيت بدني 

رويا جهاندوست ، اداره كل ارزيابي ؛ عملكرد و  -12پژوهش دانشگاه شهيد رجايي محمد اسفندآبادي ، مدير امور  - 11آمار و فناوري 
ي ، مركز اطالع رساني عباس بروغن -14مهرداد فرج اللهي، سازمان نوسازي و توسعه و تجهيز مدارس كشور  -13پاسخگويي به شكايات 

آذر اسدالهي ، اداره كل آموزش و پرورش  -16 حميد رحماني ، سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان -15و روابط عمومي 
  فاطمه بزرگ سهرابي ، مركز امور بين الملل و مدارس خارج از كشور -18فاطمه بهزادي ، اداره كل حراست  - 17شهرتهران 

  
         حقوقي و امورمجلس، معاونت نماينده -3توسعه مديريت و پشتيباني ، معاونت  نماينده-2سازمان پژوهش ،  نماينده -1: غايبان

 انجمن اوليا و مربيان ، سازمان مركزي نماينده-6تربيت بدني و سالمت ،  امورمعاونت نماينده - 5آموزش متوسطه ، معاونت  نماينده-4
آموزش عالي  جتمعم نماينده-9امور تحول بنيادين ، فرهنگي و برنامه ريزي راهبردي ،  دفتر نماينده- 8امور زنان ،  فترد نماينده-7

  باشگاه دانش پژوهان جواننماينده  - 11، رتيدفتر وزا نماينده - 10، )ص(پيامبر اعظم 
  

  :مصـوبات جلسه 
 .پوستر هفته پژوهش مطابق طرح ارائه شده در جلسه با اعمال اصالحات مطرح شده ، تصويب شد - 1

 .كليه اعضاء ، اسامي همكاران مسوول نمايشگاه را به ستاد اعالم نمايند - 2

اداره كل آموزش و پرورش ( .برنامه هاي زنگ پژوهش در يكي از مدارس نزديك مصلي برنامه ريزي شود - 3
 )شهرتهران

كليه اعضاي جلسه (  .حداكثر تا پايان هفته به دبيرخانه ستاد پژوهش ارسال شود ي معاونان محترممصاحبه ها - 4
 ).پي گيري نمايند

  
  )صبح  01ساعت  – 21/9/89يكشنبه ( :دستور جلسه بعد 

 بررسي برنامه هاي روز ملي پژوهش -

 15/9/ب.بررسي برنامه هاي هفته پژوهش در معاونت ها -

  دبيرخانه ستاد برگزاري هفته پژوهش          


