
 

 21/9/89 - ين نشست ستاد برگزاري هفته پژوهش پنجمصورتجلسه 

  
 )حق گودارايي ، ،آقايان دكتر رضوي ،كيا، كرمانشاهي ، يوسفي ( همكاران پژوهشگاه  :حاضران 

مجيـد رعنايي، معاونت  -3محمد جهانتيغي ، معاونت مركز سنجش  -2اسماعيل برقي ، سازمان آموزش و پرورش استثنايي-1: نمايندگان معاونت ها 
سپيده رضا  - 6داروين علي پور ، معاونت مدارس غيردولتي  -5، اداره كل شهرستانها سيدعلي سيدطاهرالديني-4شوراي عالي آموزش و پرورش 

لطف اله سمندري، مركز آموزش نيروي  - 8بهمن كاظمي ، كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان  - 7پوراردكاني ، معاونت پرورشي و تربيت بدني 
سازي و توسعه و مهرداد فرج اللهي، سازمان نو - 10رويا جهاندوست ، اداره كل ارزيابي ؛ عملكرد و پاسخگويي به شكايات  - 9انساني ، آمار و فناوري 

بي ، مركز امور بين الملل و مدارس خارج از فاطمه بزرگ سهرا - 12آذر اسدالهي ، اداره كل آموزش و پرورش شهرتهران  -11 تجهيز مدارس كشور
معصومه هدهدي،  - 16زهرا زينال ، دفتر امور زنان  - 15سعيده توتونچيان ، معاونت آموزش متوسطه  -14احمد فراهاني ، امور استانها  - 13 كشور

غالمرضا فرسم  -19باشگاه دانش پژوهان جوان  مريم شربتدار قدس ، -18مرضيه صادقي، سازمان مركزي انجمن اوليا و مربيان  -17معاونت حقوقي 
  نوآوري و آموزش  ،دكتر حيدر توراني ، پژوهشكده برنامه ريزي  - 21) ص(انسيه زاهدي ، مجتمع آموزش عالي پيامبراعظم  - 20گر ، دفتر وزارتي 

  
 -4تربيت بدني و سالمت ، امورمعاونت نماينده  -3،  ابتداييآموزش معاونت  نماينده - 2توسعه مديريت و پشتيباني ، معاونت  نماينده -1: غايبان
 - 7 نماينده سازمان استعدادهاي درخشان -6نماينده مديركل حراست  -5 امور تحول بنيادين ، فرهنگي و برنامه ريزي راهبردي ، دفتر نماينده

نماينده گروه مشاوران  -10انشگاه تربيت دبير شهيدرجايي نماينده د -9نماينده سازمان نهضت سوادآموزي  -8نماينده دفتر امور شاهد و ايثارگران 
  جوان

  
  :مصـوبات جلسه 

 .نمايندگان معاونت ها در كارگروه ها و هم انديشي هاي عصر روز همايش مشاركت فعال داشته باشند - 1

اعالم نماينده محترم شهرتهران برنامه اجرايي افتتاحيه هفته پژوهش و نواختن زنگ پژوهش را در اسرع وقت  - 2
 .نمايند

برنامه هاي معاونت ها براي هفته پژوهش به تفكيك روز و شرح مختصر آن براي اطالع ساير معاونت ها و درج در  - 3
 )22/9/89حداكثر تا پايان وقت اداري (گزارش هفته پژوهش به دبيرخانه ارسال شود 

را تاكنون ارسال نكرده اند حداكثر تا معاونان و اعضايي كه مصاحبه ها و گزارش هاي الزم براي درج در ويژه نامه  - 4
 .به دبيرخانه ارسال كنند 22/9/89پايان وقت اداري 

  
   :دستور جلسه بعد 

 هماهنگي در مورد برنامه روز ملي پژوهش -

 22/9/ب.انجام شدهمعاونت ها و گزارش فعاليت هاي بررسي برنامه هاي  -

  دبيرخانه ستاد برگزاري هفته پژوهش          


