
 

 

 آماربخشي آموزش عاليكار گروه فني صورتجلسه 
 

 شاهين همايون آريا :آقايان :حاضرين

  شـيرين جعفـري،    ،ميتـرا اسـماعيلي    :هـا  خانم 

 خدابخش

 

انشگاه نماينده د(نژاد محمود فتحي آقاي  :�����

 )پيام نور

 اولين:شماره جلسه

 13/8/86 :خيرتا

 30/8:ساعت شروع

 00/12:ساعت پايان

 دفترگسترش آموزش عالي: محل

 

 

 

  نهايي واژه هاي مشترك دانشگاه پيام نور با معاونت هاي آموزشي و دانشجويي بررسي :دستور جلسه

 
 

 .مقرر شد در جلسه آينده كارگروه، از نماينده سازمان سنجش هم دعوت شود .1

 . تشكيل گردد27/8/86 مقرر شد جلسه آينده كارگروه ، روز يكشنبه  .2

 .عاونت آموزشي كه احتياج به  باز نگري داشت مورد بحث و بررسي قرار گرفتتمام واژه هاي م .3

تعدادي از واژه هاي معاونت دانشجويي كه احتياج به باز نگري داشت مـورد بحـث و بررسـي قـرار               .4

 .گرفت

 
 

 

 

 



 آماربخشي آموزش عاليكار گروه فني ورتجلسه ص
 

 خدابخش ،ميترا اسماعيلي :ها خانم :حاضرين

 

�����: - 

 دومين:لسهشماره ج

 22/8/86 :خيرتا

    00/9:ساعت شروع

 00/12:ساعت پايان

 سالن اجتماعات: محل

 

 

 

  نهايي واژه هاي معاونت دانشجويي بررسي :دستور جلسه

 
 

 .تمام واژه هاي معاونت دانشجويي كه احتياج به بازنگري داشت مورد بحث و بررسي قرار گرفت .5

انشجويي پس از جلسه براي اعالم نظـر نماينـده مركـز آمـار، ارسـال                واژه هاي معاونت د    مقرر شد  .6

 .گردد

واژه هاي معاونت دانشجويي پس از اعالم نظر نماينده مركز آمار، براي ويراسـتاري ادبـي                 مقرر شد  .7

 .ارسال گردد

 



 آماربخشي آموزش عاليكار گروه فني صورتجلسه 
 

دكتـر حميـد مهديان،اشـك        :آقايان :حاضرين

 ح محمديفتحي، فات

اقـدس تـراب زاده،فرشـته درزي نـژاد،          :ها خانم 

ــي،    ــاش ،آرا افالك ــه مهرت ــاران ،پون ــاجر عط  ه

 خدابخش

 

�����: - 

 سومين: شماره جلسه

 3/9/86 :خيرتا

 9: ساعت شروع

 14:10: ساعت پايان

دفتركل پاركها و مراكز رشد علم و : محل

 فناوري

 

 

 

 صنعتي ايران  و  معاونت هاي   –ك سازمان پژوهشهاي علمي     نهايي واژه هاي مشتر    بررسي   :دستور جلسه 

  پژوهشي و فناوري

 
 

سـازمان   واژه   5مقرر شد نماينده معاونت برنامه ريزي و نظارت كاربردي رياست جمهـوري  بـراي                 .1

 .تعريف استاندارد ارائه دهد   صنعتي ايران–پژوهشهاي علمي 

عريف كنوني آن جامع تـر و كـاملتر از تعريـف    مقرر شد تعدادي از واژه هاي معاونت پژوهشي كه ت         .2

 . مصوب آنها مي باشند باقي بمانند

 . كه احتياج به  باز نگري داشت مورد بحث و بررسي قرار گرفتفناوري تمام واژه هاي معاونت  .3

 . كه احتياج به  باز نگري داشت مورد بحث و بررسي قرار گرفتپژوهشيتمام واژه هاي معاونت  .4

كه احتياج به باز نگري داشت مورد بحث         صنعتي ايران    وسازمان پژوهشهاي علمي    تمام واژه هاي     .5

 .و بررسي قرار گرفت

 
 

 

 

 



 آماربخشي آموزش عاليكار گروه فني صورتجلسه 
 

 خدابخش ،خالقي مقدم :ها خانم :حاضرين

 

�����: - 

 چهارمين:شماره جلسه

 4/9/86 :خيرتا

    15/12:ساعت شروع

 20/14:ساعت پايان

 جتماعاتسالن ا: محل

 

 

 

 نهايي واژه هاي معاونت طرح و توسعهبررسي : دستور جلسه
 

 .تمام واژه هاي معاونت طرح و توسعه كه احتياج به بازنگري داشت مورد بحث و بررسي قرار گرفت .1

تعاريف  واژه هاي معاونت طرح و توسعه، كه تعاريف عام دارند از مقرر شد براي تعاريف آن دسته از       .2

 .اونت برنامه ريزي و نظارت كاربردي رياست جمهوري استفاده گرددمع

 براي اعالم نظر نماينده مركز آمار،       2واژه هاي معاونت طرح و توسعه،  پس از اجراي بند             مقرر شد  .3

 .ارسال گردد

واژه هاي معاونت طرح و توسعه پس از اعالم نظر نماينده مركـز آمـار، بـراي ويراسـتاري                    مقرر شد  .4

 .ال گرددادبي ارس

 
 



 
 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 
 

 

  آماربخشي آموزش عالي كارگروه فنيصورتجلسه 
 

مهـدوي، دكتـر نظـري، مهنـدس آريـا،           دكتر   :آقايان: حاضرين

 زاده فتحي

 ئي، خدابخش زاده، جعفري، مقدسي، كاوه طبيب: ها خانم

 :  غائبين

 پنجمين: شماره جلسه

 11/9/86 :تاريخ

 00/9: ساعت شروع

 0/12: ساعت پايان

 زش عاليدفتر گسترش آمو: محل

  

 كاربردي و دانـشگاه پيـام نـور بـا     –هاي دانشگاه جامع علمي   بررسي تعاريف مشترك واژه    :دستور جلسه 

 ها ديگر حوزه

 

 كاربردي با معاونت آموزشي بررسي شد و مقرر گرديد پس از            –هاي مشترك دانشگاه جامع علمي       واژه -1

 . و دكتر نظري، در جلسه كميته تخصصي مطرح گرددارائه تعاريف يكسان توسط آقايان دكتر مهدوي

هاي دانشگاه پيام نور كه متولي آنها دستگاه ديگري بود مشخص گرديد و مقرر گرديد بقيه تعاريف  ه واژ -2

 .ها در جلسه كميته تخصصي مطرح گردد واژه

  



 
 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 
  آماربخشي آموزش عالي تخصصيكارگروه صورتجلسه 

 

 بخشجعفري و خدا: ها خانم: حاضرين

 -:  غائبين

 ششمين: شماره جلسه

 28/11/86 :تاريخ

 00/13: ساعت شروع

 10/15: ساعت پايان

 دبيرخانه كميته آماربخشي: محل

  

 )جلسه اول(ها  بررسي نهايي تعاريف حوزه :دستور جلسه

 

تعاريفي كه در جلسات كميته تخصصي به علـت وجـود اشـتراك بـا ديگـر                (هاي باقيمانده     تعاريف واژه  -3

 –معاونت آموزشـي، طـرح و توسـعه و دانـشگاه جـامع علمـي                ) ها به نتيجه قطعي نرسيده است       وزهح

 .شنبه موكول گرديد كاربردي به كارگروه روز سه

 صنعتي –هاي پژوهشي، دانشجويي، فرهنگي، فناوري، سازمان پژوهشهاي علمي  هاي حوزه   تعاريف واژه  -4

 مطـرح شـده در ايـن        يپيـشنهادها  گرفت و مقـرر گرديـد        ايران و دانشگاه پيام نور مورد بازبيني قرار       

 .هاي ذيربط برسد كارگروه به اطالع نمايندگان حوزه

هاي دانشگاه آزاد اسالمي، حوزه وزارتي و سازمان سنجش آموزش كشور متأسفانه به دليل                تعاريف واژه  -5

 . باشد عدم همكاري، نيازمند زمان بيشتري مي



 
 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 
 

 

 ماربخشي آموزش عالي  آكارگروه تخصصيصورتجلسه 
 

 جعفري و خدابخشخالقي مقدم، : ها خانم: حاضرين

 -:  غائبين

 هفتمين: شماره جلسه

 30/11/86 :تاريخ

 00/9: ساعت شروع

 00/11: ساعت پايان

 معاونت طرح و توسعه: محل

  

  بررسي نهايي تعاريف معاونت طرح و توسعه:دستور جلسه

هاي مورد استفاده در اين معاونـت بـه غيـر از وزارت علـوم، تحقيقـات و                    اكثريت واژه   متولي  دليل اينكه  به

  :ها اتخاذ گرديد  اين واژهاست، تصميمات زير در ارتباط بافناوري 

 

 كـه مقـرر گرديـد تعـاريف         ديـده اسـت    توسط دستگاه متولي آن تعريـف گر       ،ها  واژهتعاريف  تعدادي از    -1

 .استاندارد جايگزين آنها شود

گرديد فعالً تعاريف ارائـه     استاندارد نشده است كه مقرر       متولي   توسط دستگاه ها    واژه تعاريفتعدادي از    -2

 .شده توسط معاونت طرح و توسعه مورد استفاده قرار گيرد

باشد بـراي استانداردسـازي    ها كه متولي آن وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي       تعداد محدودي از واژه    -3

 .گردد به مركز آمار ايران ارسال مي

ي كـه تـاكنون تعـاريف       هاي جديد    آقاي دكتر مدد درخواست گردد كه واژه       ازاي    مقرر گرديد طي نامه    -4

وري در دستور كار استانداردسازي دستگاه   به طور مثال در حوزه بهرهاستاندارد براي آنها ارائه نگرديده،

 .مربوط قرار گيرد



 
 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 
 

 

  آماربخشي آموزش عالي كارگروه تخصصيصورتجلسه 
 

 مهندس آريا: آقايان :رينحاض

 جعفري، مقدسي، خدابخش: ها خانم

 -:  غائبين

 هشتمين: شماره جلسه

 20/11/86 :تاريخ

 00/11: ساعت شروع

 00/13: ساعت پايان

 دفتر گسترش: محل

  

  كاربردي- بررسي نهايي تعاريف مشترك معاونت آموزشي و دانشگاه جامع علمي :دستور جلسه

 

هاي ذيربط آموزش      كميته آمار بخشي آموزش عالي با شركت حوزه        در زمينه شي  پيشنهاد گرديد هماي   -1

ازهاي آمار  دان  ها و چشم    هاي متبوع هر كدام برنامه      تشكيل گردد و با اختصاص زمان خاص به وزارتخانه        

 .بخشي را از منظر خود شرح دهند

 .تهاي مشترك بين دو حوزه بررسي گرديد و مورد بحث قرار گرف تعاريف واژه -2



 
 

 

 وزارت علوم، تحقيقات و فنّاوري

 
 

 

  آماربخشي آموزش عالي كارگروه تخصصيصورتجلسه 
 

دكتــر اكبرپــور شــيرازي، دكتــر زنــدي، : آقايــان :حاضــرين

 آبادي فراهاني، مهندس آريا، زارع افشارفر، مصلح

 خدابخش: ها خانم

 -:  غائبين

 نهمين: شماره جلسه

 12/12/86 :تاريخ

 15/9: ساعت شروع

 00/12: ساعت پايان

 سالن اجتماعات:  تشكيلمحل

  

  كاربردي- بررسي نهايي تعاريف مشترك معاونت آموزشي و دانشگاه جامع علمي :دستور جلسه

 

هاي ذيربط آموزش     پيشنهاد گرديد همايشي در زمينه كميته آمار بخشي آموزش عالي با شركت حوزه             -3

اندازهاي آمار     و چشم  ها  هاي متبوع هر كدام برنامه      تشكيل گردد و با اختصاص زمان خاص به وزارتخانه        

 .بخشي را از منظر خود شرح دهند

 .هاي مشترك بين دو حوزه بررسي گرديد و مورد بحث قرار گرفت تعاريف واژه -4



 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

 

 

 صورتجلسه كارگروه كميته تخصصي آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي
 

 دكتر طالبي، تاريخي: آقايان: مدعوين

 وش، جعفري، خدابخش پيام: ها خانم

 11 :شماره جلسه

 22/2/87: تاريخ

 10:00: ساعت شروع

 12:15: ساعت پايان

 دفتر رئيس دبيرخانه حوزه :محل تشكيل

 وزارتي

 -: غايبين

 :موضوعات مورد بررسي

 ها و تعاريف حوزه وزارتي واژهبررسي  -

 : نكات عمده

 .استفاده گردد» مقررات اعضاي هيأت علمي دانشگاههامجموعه قوانين و «پيشنهاد گرديد از تعاريف كتاب  -

 . تعريف حوزه وزارتي مورد بحث و بررسي قرار گرفت19تعداد  -

الملل به علت اينكه سازمان ديگري متولي آنهاست، نياز به بازنگري مجـدد               ها و تعاريف دفتر همكاريهاي بين       تعدادي از واژه   -

 .دارد

 

 :تصميمات رديف

 . بررسي گردد29/2/87ه تعاريف حوزه وزارتي در جلسه يكشنبه مقرر گرديد ادام 1

...  هيـأت علمـي   پيشنهاد گرديد در صورت صالحديد از نظرات افراد باتجربه و مطلع در حوزه قوانين آموزشي، اعضاي     2

 .يف استاندارد آموزش عالي، استفاده گردددر ارتباط با تعار
 
 

 جعفري وش پيام تاريخي دكتر طالبي

  

 خدابخش

 

 



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 

 صورتجلسه كارگروه كميته تخصصي آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي
 

 12 :شماره جلسه وش، جعفري، خدابخش پيام: ها خانم: مدعوين

 29/2/87: تاريخ

 10:00: ساعت شروع

 12:15: ساعت پايان

 دفتر رئيس دبيرخانه حوزه :محل تشكيل

 وزارتي

 -: نغايبي

 :موضوعات مورد بررسي

 ها و تعاريف حوزه وزارتي واژهبررسي ادامه  -

 : نكات عمده

 .هاي حوزه وزارتي مورد بحث و بررسي اوليه قرار گرفت تمام واژه -

 .در مورد بانكهاي اطالعاتي با مسئول بانك اطالعاتي دفتر وزارتي صحبت شد -

 

 :تصميمات رديف

  .الملل ارائه شود تر و بهتري از دفتر همكاريهاي بين  جامع واژه تعريف4مقرر شد راجع به  1
 

 

  جعفري وش پيام 

  

 خدابخش

 

 

 

 



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 

 صورتجلسه كارگروه كميته تخصصي آماربخشي آموزش عالي و پژوهشي
 

 دكتر زندي، مهندس افشارفر: آقايان: مدعوين

 ابخشزاده، مهرتاش، خد تراب: ها خانم

 13 :شماره جلسه

 5/3/87: تاريخ

 10:00: ساعت شروع

 12:00: ساعت پايان

  سالن كنفرانس:محل تشكيل

 مهندس كيارزم، محمدي: آقايان: غايبين

 :موضوعات مورد بررسي

 بررسي اقالم آماري حوزه پژوهشي -

 : نكات عمده

 . قلم آماري حوزه پژوهشي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت46 -

 : جع به اقالم در نظر گرفته شده حوزه پژوهشي بيان شدنكاتي را -

 .براي سفر علمي، آمار مدت سفر را نداريم:       الف

 شود در سفر علمي، تفكيك بلندمدت استفاده نمي:        ب

 

 :تصميمات رديف

گانه رشـته تخصـصي       هاي شش   ، سال انتشار، گروه   ISIسازي در     با صفات نوع، نمايه   » نشريه داخلي «مقرر گرديد عنوان قلم      1

 .گانه آموزشي به جدول اقالم اضافه شود هاي نه و گروه

  . ساعته صورت گيرد4مقرر گرديد ادامه بررسي اقالم در يك جلسه  2
 

 

 مهندس افشارفر دكتر زندي

 

 

 مهرتاش زاده تراب

 خدابخش 

 

 

 



 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 

تخصصي آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوريصورتجلسه كارگروه كميته   
 

مهنـدس بهرامـي، مهنـدس مقيمـي، مهنـدس افـشارفر و خـانم               : آقايان: مدعوين

 خدابخش

 14 :شماره جلسه

 22/3/87: تاريخ

 13:20: ساعت شروع

 16:00: ساعت پايان

  سالن كنفرانس:محل تشكيل

 دكتر زندي، مهندس آريا، خانم جعفري: آقايان: غايبين

 :ات مورد بررسيموضوع

 ها و تعاريف سازمان سنجش آموزش كشور بررسي نهايي واژه -

 : نكات عمده

 .ها و تعاريف سنجش مورد بازنگري قرار گرفت تمام واژه -

 

 :تصميمات رديف

 .اي تعريف بهتري ارائه شود هاي ناحيه هاي قطبي و رشته ، رشتهTSEمقرر گرديد براي سه تعريف آزمون زبان  1

 را به دبيرخانـه كميتـه       6/3/87 مورخ   2202/135 موضوع نامه شماره     1/4/87گرديد نماينده سازمان سنجش تا تاريخ       مقرر   2

 .آماربخشي ارسال نمايند

باشد ولي تعاريف آنها متفاوت اسـت     هايي كه با سنجش مشترك مي       مقرر گرديد نماينده دانشگاه آزاد اسالمي در ارتباط واژه         3

 ...مانند استان بومي، رشته، محل، .  اعالم نمايند1/4/87ريخ نظرات خود را تا تا
 
 

 

 

 

 خدابخش مهندس افشارفر  مهندس مقيمي مهندس بهرامي

   
 



 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
 

 

 صورتجلسه كارگروه كميته تخصصي آماربخشي علوم، تحقيقات و فناوري
 

 محمدي، مهندس افشارفر: آقايان: مدعوين

 زاده، خدابخش تراب: اه خانم

 15 :شماره جلسه

 26/3/87: تاريخ

 9:00: ساعت شروع

 12:00: ساعت پايان

  سالن كنفرانس:محل تشكيل

 دكتر زندي، مهندس كيارزم، خانم مهرتاش: آقايان: غايبين

 :موضوعات مورد بررسي

 ادامه بررسي اقالم حوزه پژوهش -

 : نكات عمده

 . مورد بررسي قرار گرفت قلم مشترك حوزه پژوهش100تعداد  -

، صفتهاي بهتري كه ابهامي در آن پـيش   ...مقرر گرديد در ارتباط با تعدادي از اقالم مانند كارگاه آموزشي، مالكيت فكري و                -

 .نيايد، ارائه شود

 

 :تصميمات رديف

 . كميته ارائه نمايند به دبيرخانه1/4/87 را تا تاريخ 6/3/87 مورخ 2202/135مقرر گرديد نمايندگان موضوع نامه  1

 .پيشنهاد گرديد با تغيير نماينده پژوهشي و معرفي نماينده جديد در انتهاي كار اقالم موافقت نشود 2
 
 

 

 

 

 خدابخش زاده تراب مهندس افشارفر محمدي

   
 

 


