
 باسمه تعالی

 صورتجلسه کمیته پژوهشی

 4/5/96مورخ چارشنبه  1396-97سال تحصیلی 

در ابتدا اعضای تیم پژوهشی بر اساس فراخوان های قبلی در جلسات انجمن اولیا و مربیان، شورای دبیران، 

شورای مدرسه و شواری دانش آموزی به صورت شفاهی مطرح گردید و درنهایت اعضای کمیته پژوهشی 

 به قرار ذیل می باشد : 

 سرکار خانم اعظم پشمینه مدیریت مجموعه .1

 فتاحی معاون آموزشی دوره اول سرکار خانم سوده .2

 سرکار خانم مهدیه محمدی نماینده دبیران .3

 دوره دوم سرکار خانم دکتر رشیدی مشاور و روانشناس دبیرستان .4

 سرکار خانم لیال صلح جو مشاور و روانشناس دبیرستان دوره اول .5

 پایه یازدهمسرکار خانم سالومه حیدرپور معاون  .6

 سرکار خانم فاِزه زمانی معاون پژوهشی  .7

 معاون پژوهشی سرکار خانم سارا شیخ محمدی .8

 سرکار خانم شوندی معاون فرهنگی دوره دوم  .9

 دس شکوهی رئیس انجمن اولیا و مربیاننجناب آقای مه .10

 انجمن اولیا و مربیان جناب آقای مهندس ذوالفقاری عضو .11

 جناب آقای دکتر ناصری انجمن اولیا و مربیان .12

 94سرکار خانم فاطمه آقایی دانش آموخته مرکز در سال  .13

 

 

 در این جلسه همچنین اولویتها به صورت شفاهی و رأی گیری به صورت ذیل مطرح گردید.

 شناسایی و بررسی آسیبهای فضای مجازی .1

 بررسی گفتمان سند تحول در بین دانش آموزان .2

 4تربیت دینی دانش آموزان دبیرستان فرزانگان  .3



از جمله : هویت،  4فرزانگانددوره دوم مسائل روانشناختی دانش آموزان سمپادی بررسی  .4

کمالگرایی ، هوش هیجانی و خالقیت عزت نفس، اعتماد به نفس، خودکارآمدی اجتماعی، 

 هیجانی

 بسط تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره اول .5

 پرورش و بستر سازی برای شکوفایی هوش و خالقیت داش آموزان پایه هفتم  .6

 

تصمیم گیری و برنامه ریزی جهت اجرایی شدن پروژه ها به جلسه آینده موکول گردید. زمان جلسه به 

 صورت تلفنی به اطالع اعضا خواهد رسید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 باسمه تعالی

 صورتجلسه کمیته پژوهشی

 18/5/96 چهارشنبه مورخ  1396-97سال تحصیلی 

 در ابتدای جلسه مصوبه جلسه قبلی یعنی اولویتهای تیم پژوهشی مطرح گردید : 

 شناسایی و بررسی آسیبهای فضای مجازی .7

 بررسی گفتمان سند تحول در بین دانش آموزان .8

 4فرزانگان  تربیت دینی دانش آموزان دبیرستان .9

از جمله : هویت،  4بررسی مسائل روانشناختی دانش آموزان سمپادی ددوره دوم فرزانگان .10

عزت نفس، اعتماد به نفس، خودکارآمدی اجتماعی، کمالگرایی ، هوش هیجانی و خالقیت 

 هیجانی

 بسط تفکر انتقادی در دانش آموزان دوره اول .11

 ت داش آموزان پایه هفتم پرورش و بستر سازی برای شکوفایی هوش و خالقی .12

سپس طرح ها و موضوعات اعضا یک به یک مطرح شد و در نهایت جهت اقدام پزوهی فعالیتهای ذیل 

 برای هر مهم در نظر گرفته شد : 

 جشنواره فضای مجازی و تشکیل ستاد اجراییبرگزاری  .1

 تربیت دینی و در نهایت بررسی نتایج آن کارگاهی آموزشیبرگزاری جلسات  .2

تشکیل تیم روانشناسی و پژوهش همبستگی تحت عناین مطرح شده با اجرای آزمونهای  .3

 روانشناختی و در نهایت تحلیل های آماری

 برگزاری کالسهای تفکر انتقادی در دوره اول .4

برگزاری کالسهای هوش و خالقیت در پایه هفتم و در نهایت برگزاری جشنواره دستاوردهای  .5

 دانش آموزی

 

 اجرایی و زمان اقدام هریک از اقدام ها تعیین گردیدند.سپس مسئولین 

 

 



 

 تاریخ  مسئول پیگیری پروژه 

  زمانی جشنواره فضای مجازی اجرایی ستاد تشکیل

  پشمینه  گفتمان سند تحول در بین دانش آموزان اقدام پژوهی

  شوندی برگزاری جلسات کارگاهی آموزشی تربیت دینی

  حیدرپور تشکیل تیم روانشناسی

  فتاحی برگزاری کالسهای تفکر انتقادی در دوره اول

  صلح جو برگزاری کالسهای هوش و خالقیت در پایه هفتم

 


