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 تعالیباسمه 

 ناره کل آموزش و پرورش استان گیالاد

 شورای تحقیقات

سالن مکان جلسه: 19الی  30/16: ساعت جلسه 27/12/97جلسه تاریخ  97 /هشتم شماره جلسه:

 اجتماعات اداره کل

 استناد قانونی مرجع یا کمیته پیشنهاد دهنده جلسهکاردستور ردیف

 روپوزال های رسیده بهپدر خصوص کمیته تخصصی ارائه گزارش  1

 و تصویب طرح های نهاییپژوهشکده 

پژوهشکده تعلیم و 

 تربیت

 

پژوهشکده تعلیم و  برنامه ریزی برای فعالیت های سال آتی 2

 تربیت

 

خالصه  

 مذاکرات:

 

 نادر آقای ریاستگیالن به  استان آموزش و پرورش جلسه شورای تحقیقات تمینشهبا حمد و سپاس خداوند منان،    

با حضور  و ر شورا، آقای علی سفیدی دبی(شورای تحقیقات قائم مقام ) محمد امجدی جهان آرای )رئیس شورای تحقیقات(،

ش و پرورش سالن اجتماعات اداره کل آموزدر  27/12/97مورخ  شنبه دوروز 30/16ساعت  در تحقیقات اعضاء شورای

  شد. آغاز از کالم اهلل مجیدبا تالوتی آیاتی  استان گیالن

جب و رضمن تبریک ایام  معاونت محترم پژوهش، برنامه ریزی و نیروی انسانی جناب آقای امجدی) قائم مقام شورا(

 ن بیانسال نو بیان داشتند با توجه به برنامه ریزی های انجام شده، هشتمین جلسه شورای پژوهش را آغاز می کنیم. ایشا

ز اسیاری ت های مختلفی از جمله درس پژوهی، اقدام پژوهی، طرح های تحقیقاتی، و بداشتند که در سال جاری توانستیم فعالی

ی سال فعالیت های دیگر را هدایت کنیم و در سطح کشور هم نتایج درخشانی را کسب کنیم که جای تقدیر و تشکر دارد. برا

. واهد شدخبهبود فعالیت های پژوهشی مطرح آینده برنامه هایی را پیش بینی کرده ایم که در اولین جلسه سال آینده در جهت 

ی و امجدی در بخش دیگر از سخنان خود به اهمیت پژوهش های دانش آموزی و فرهنگی در جهت باالبردن زمینه های یادگیر

دی خود ستادی و مناطق و نواحی و شهرستان ها خواست تا عناوین طرح های پیشنها حوزه یاددهی اشاده داشته و از همکاران

چنین شان هماینیروی انسانی ارسال نمایند .  تأثیرگذار در آموزش و پرورش باشند را به معاونت پژوهش، برنامه ریزی و هک را

ند ائه نمودار زمینه راتحقیقات پژوهشی در این گزارشی از آمار و وضعیت نیروی انسانی آموزش و پرورش استان گیالن جهت هدایت 

پوزال های أیید پروتکمیته تخصصی و فرایندی از برنامه های صورت گرفته از مرحله تعیین اولویت ها تا فته در و گزارشی از اقدامات انجام گر

 نهایی را ارائه نمودند. 
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دستور  ، اعضای حاضر در جلسهخدمت سالم و خیر مقدم  ضمن عرض آقای سفیدی رئیس گروه تحقیق و پژوهش) دبیر شورا(

ای هدر شورای تحقیقات و فراخوان اولویت  97داشتند با توجه به تصویب طرح های سال  ایراد فرمودند و بیانجلسه را 

لسات جپروپوزال رسیده به پژوهشکده توانستیم با همکاری و هماهنگی اعضای کمیته تخصصی و طی  40، از بین حدود پژوهشی

رائه را ا 96ت آورهای پژوهشکده در سال طرح را جهت انجام به تصویب برسانیم. ایشان گزارشی از دس 8پی در پی تعداد 

ه باید با ن زمیننمودند. ایشان همچنین بیان داشتند که نیازسنجی که هر ساله انجام می شود نیاز به تغییر اساسی دارد که در ای

 همکاری شورا و معاونت ها در این زمینه برنامه ریزی شود.

حت و با سالم و تبریک سال جدید به اعضا، ص (رئیس شورا) ن گیالننادر جهان آرای، مدیر کل آموزش و پرورش استاآقای 

تالش ش در حوزه پژوه 97سالمتی همه را از خداوند آرزو نمودند. ایشان از همه کسانی که در کسب رتبه های برتر در سال 

ویی ش ها به سمت و سو بیان داشتند الزم است نتایج این دست آوردها منجر به کاربست شود و پژوه هتشکر نمود نمودند

وزه ها به حموفقیتی وجود دارد به خاطر توجه آن بیان داشتند اگر در سازمان هاهدایت شود که منجر به سرمایه گردد. ایشان 

 ارد. پژوهش بوده  و در استان گیالن نیز به دلیل متنوع بودن استان از جهات مختلف جای تحقیق و پژوهش بسیار وجود د

د که شو مطرح  حاضر در جلسه نیز پیشنهادات خود را در زمینه بهبود فعالیت های پژوهشی بیان داشتند همچنین همه اعضای

ر و د حوزه استثنایی که مربوط به آقای کریم زندی است در صورت اختصاص بودجه تصویب شودیکی از طرح های مربوط به 

  نهایت مصوبات ذیل به تصویب رسید.
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 باسمه تعالی

 (شورای تحقیقات) ل آموزش و پرورش استان گیالناداره ک

 یتعداد آرا 27/12/97مورخ :            هشتممصوبات جلسه شماره :     ردیف

 موافق

 پیگیری

 مهلت زمانی مسئول

1 
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ازی شیوه های توانمندس "طرح خانم سیده هائده کریمی با عنوان  -

 "میزرفتاری دانش اموزان در پیشگیری از رفتارهای خشونت آ -روانی

 جهت عقد قرارداد به تصویب رسید.

 بررسی تأثیر درمان "طرح آقای ضرغام مهرگان فرد با عنوان  -

وزان دوره فراشناخت گروهی بر کاهش عالئم کم رویی در دانش آم

 جهت عقد قرار داد به تصویب رسید.  "اول

کت طراحی مدل توسعه مشار "طرح آقای احداله عزیزی  با عنوان  -

 جهت عقد  "دانش آموزان در فعالیت ها و طرح های ورزشی مدارس 

 قرار داد به تصویب رسید.

ی شناخت روش های انگیزش "طرح خانم فاطمه انتشاری با عنوان  -

  "دانش آموزان در دستیابی به اهداف درس تربیت بدنی معلمان و 

 جهت عقد قرار داد به تصویب رسید.

 طراحی مدل مدیریت منابع "طرح خانم راضیه اشجعی با عنوان  -

  "الن انسانی آموزش و پرورش متناسب با سند تحول بنیادین استان گی

 جهت عقد قرار داد به تصویب رسید.

مینه راهکارهای توسعه ز "با عنوان  م پوراسماعیل کاظطرح آقای  -

جهت عقد   "های پژوهشگری و فرهنگ پژوهش در آموزش و پرورش

 قرار داد به تصویب رسید.

ر سواد د بررسی میزان تأثیر "با عنوان  خانم مرضیه هدایت پناهطرح  -

جهت عقد قرار داد به تصویب   "نوع و سبک زندگی سواد آموزان

 رسید.

ر در بررسی راهکارهای مؤث "با عنوان  حسن کریم زندیمطرح آقای  -

 ارتقای آموزشی دانش اموزان دیرآموز شاغل به تحصیل در مدارس

 جهت عقد قرار داد به تصویب رسید.  "عادی مقطع ابتدایی

ی ژوهشپدرصد از قرارداد با محققین برای امور کاربست یافته های  15

 دارهاز طرف محقق به حساب ا و اجرای همایش در قرارداد ذکر شده و

 کل واریز گردد.

پژوهشکده تعلیم و تربیت  21

و  ، معاون پژوهش 

 معاونت های سازمان

  98فروردین15

 

 قیقاتیر کل و رئیس شورا تحدم                    دبیر شورا                                            قائم مقام شورا                                             

 ادر جهان آراین              محمد امجدی                                                            علی سفیدی شیرکوهی                         
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 باسمه تعالی

 اداره کل آموزش و پرورش استان گیالن

 شورای تحقیقات

 

سالن اجتماعات اداره محل تشکیل جلسه :  27/12/97مورخ : 97/هشتمی شورا تحقیقات در جلسه شماره : اسامی اعضای اصل

 کل

 عبارتند از : آیین نامه شورای سیاستگذاری تحقیقات وزارت آموزش و پرورش3الف اعضای اصلی شورا به استناد ماده 

ف
ردی

 محل امضاء روضعیت حضو سمت در شورا نوع مسئولیت نام و نام خانوادگی 

 غایب حاضر

نادر جناب آقای  1

 جهان آرای

مدیر کل آموزش و 

 پرورش

رئیس شورای 

 تحقیقات

  
 

   

جناب آقای محمد  2

 امجدی

معاون پژوهش ،برنامه 

 ریزی و نیروی انسانی

قائم مقام شورای 

 تحقیقات

    

سید جناب آقای  3

 کمال حسین پور

    عضو معاون آموزش متوسطه

ناب آقای جابر ج 4

 اخالقی

    عضو معاون پرورشی

جناب آقای علی  5

 حسین زاده

نماینده های ایشان    عضو معاون پشتیبانی

اقای احمد آقایی و 

 وحید پوررسول 

 داشتندر حضو 

آقای سیروس  جناب 6

 محمدی

    عضو معاون آموزش ابتدایی

    عضو معاون تربیت بدنی امیر سراجی 7

نرگس  سرکار خانم 8

 دستیار

نماینده ایشان آقای     معاون ابتدایی

شایگان فر حضور 

 داشتند

سرکار خانم پریسا  9

 فاطمی

     عضو رئیس اداره برنامه ریزی
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ف
ردی

 
 محل امضاء روضعیت حضو سمت در شورا نوع مسئولیت نام و نام خانوادگی

جناب آقای  10

 داوودمصطفی پور

    عضو رئیس اداره حراست

جناب آقای دکتر  11

محسن مشکبید 

 حقیقی

    عضو استاد دانشگاه

دکتر  جناب آقای 12

 مقصود فقیر پور

    عضو استاد دانشگاه

جناب آقای دکتر  13

 ایرج شاکر نیا

    عضو استاد دانشگاه

جناب آقای دکتر  14

 باستی

    عضو استاد دانشگاه

جناب آقای دکتر  15

 احمد هدایت پناه

     عضو استاد دانشگاه

جناب آقای علی  16

 سفیدی

     عضو دبیر شورای تحقیقات

جناب آقای دکتر  17

 منصورکارنیا

مدرس دانشگاه و 

 کارشناس تحقیقات

 پژوهشکده

    عضو

مسئول فناوری  آقای  زاهدی 18

 استانداری

    

جناب آقای دکتر  19

 محمود مرادی

استاد دانشگاه و عضو 

 شورای عتف استان

    عضو

جناب آقای دکتر  20

 حق پرست

    عضو رییس انجمن حسابداری

جناب آقای محمد  21

 رضا گلی

سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی

    عضو
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ف
ردی

 
 محل امضاء روضعیت حضو سمت در شورا نوع مسئولیت نام و نام خانوادگی

جناب آقای دکتر  22

 فیروز فاضلی

    عضو 

آقای دکتر امیر ملک   جناب آقای بایرامی 23

پور بجای ایشان حضور 

 داشتند

    عضو

جناب آقای مجتبی  24

 ابراهیمی

کارشناس تحقیقات 

 پژوهشکده

    

سیده طاهره نور  25

 موسوی

    عضو شورا 

 


