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مقدمه

٣

ش«آموزش و پـــرورش بیـــت الغــزل مسائـــل بعـــد از انقالب ماست. اگر همه کارمان را ما – چه کارهای زیربنایی چه کارهای روزمره – همه این ها را درست کنیم؛ صنایع مان 

را راه بیندازیم، کشاورزی مان را درست کنیم، ادارات مان را درست کنیم… اما [اگر] آموزش و پرورش به صورت بنیان و عمیق در حال برنامه ریزی و طراح برای آینده 
نباشد؛ فکر این نهال هایی که سخاوت مندانه به دست شما سپرده است نباشد، آینده این انقالب آینده بسیار بدی خواهد بود. همـه این ها فرع است و ایــن اصل. همه 

آن فعالیت ها و تالش ها جسم است و این روح، همه آن ها حت زیربنایی هایش ناظر به حال است این ناظر به آینده است؛ فرقش این است»    

بیانات در زمان ریاست جمهوری ١٣٦٢/٥/٢٥

داشت زیرا که آموزش و پرورش کانون اساس برای خلق دنیای آینده است.
بیت الغزل با استفاده از ظرفیت مشارکت جمع فعاالن و صاحب نظران تعلیم 
و تربیت، دیده بان برای مسائل الیه حکمران و کالن آموزش و پرورش است 
که با هدف ارتقاء توجه به آموزش و پرورش و بسترسازی برای طرح دیدگاه ها 
و برنامه ها در جهت رسیدن به تحول بنیادین تحت راهبری موسسه مطالعات 

راهبردی تعلیم و تربیت برهان فعالیت م کند.
در کوتاه مدت، فرصت انتخابات و توجه عموم ناش از آن به مسائل کشور، 
زمینه ای است که م توان در این بستر به دنبال ارتقاء توجه به مسئله آموزش 
و پرورش بود و امکان ارزیابی رویکردها و برنامه های افراد مختلف در حوزه 

وزارت آموزش و پرورش را فراهم آورد. 

ضرورت پرداختن به مسئله آموزش و پرورش در اقدامات تصمیم گیران در 
دولت های مختلف، آن طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است و در اولویت
 ها جایگاه ویژه ای ندارد. از طرف عدم شناخت درست نظام آموزش و پرورش 
و نداشتن برنامه عملیات برای مواجهه با شبکه مسائل پیچیده فضای تعلیم 
و تربیت در راستای ایجاد تحول بنیادین، در مواردی، سبب اتخاذ تصمیمات 
و سیاست های غلط شده که آسیب هایی جدی به پیکره نظام تعلیم و 

تربیت وارد کرده است.
توجه به این نکته ضروری است که عالج ریشه ای بسیاری از مشکالت کشور، 

در گرو اصالح نظام آموزش و پرورش است. نظام آموزش و پرورش زیرساخت
 ترین نظام یک کشور و از این زاویه وزارت آموزش و پرورش حساس ترین و 
مهم ترین بخش اداره کشور است که نباید به دید یک دستگاه معمول و در 
عرض سایر دستگاه ها به آن نگاه شود. در واقع اگر به اصالح بخش های 
دیگر پرداخته شود اما به آموزش و پرورش به عنوان زیرساخت اصل پرداخته 
نشود، امیدی به موفقیت و پیشرفت عمیق در ادامه مسیر وجود نخواهد 



معرف بیت الغزل
سامانه بیت الغزل به عنوان یک از پروژه های طراح شده در موسسه برهان، 
ماموریت دیده بان نظام آموزش و پرورش را برعهده دارد. این سامانه یک پلتفرم 
تخصص و غیرسیاس جمع سپاری نخبگان با هدف پایش انتصابات، سیاست ها 
، منویات مقام  و برنامه های حوزه آموزش و پرورش در مسیر اهداف انقالب اسالم
معظم رهبری و اسناد باالدست به ویژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. 
هدف بیت الغزل زمینه سازی برای تبدیل فعاالن تعلیم و تربیت به یک از ارکان موثر 
از دو رویکرد مشارکت و  با بهره گیری  تحول در نظام آموزش و پرورش رسم 
شفافیت است ما این فرایند را نمونه ای بدیع برای مشارکت عموم نخبگان در 
حوزه آموزش و پرورش م دانیم. مطابق سیاست های بیت الغزل گزارش های تولید 
شده توسط این سامانه از طریق بسترهای بیت الغزل و رسانه ها منتشر شده و برای 

مسئوالن و نهادهای مرتبط ارسال م شود.
دورنمای بیت الغزل، فراهم کردن بستری برای جمع سپاری ارزیابی و نظارت بر 
اقدامات نظام تعلیم و تربیت و زمینه سازی برای انتصاب افراد شایسته تر و برنامه
 ریزی کارآمدتر از طریق مشارکت فعاالن این حوزه است. در کوتاه مدت با توجه به 
فرصت انتخابات، بیت الغزل به دنبال افزایش توجه به آموزش و پرورش در کنار دیگر 
زیرنظام های دولت ازطریق بستر سازی برای مشارکت فرهنگیان در معرف افراد 
شایسته برای وزارت آموزش و پرورش بود. به همین منظور یک نظرسنج با 
موضوع معرف افراد شایسته برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش از بدنه 
فعاالن تعلیم و تربیت انجام گرفت. هدف اصل این نظرسنج انتخاب شخص 

وزیر نبود که ادامه شرح داده خواهد شد.

۴



۵

گام اول؛ نظرسنج
شایسته گزینــی و ایجــــاد ثبات مدیــــریت در الیه
 های مختـــلــف و جلوگیری جدی از دخالــــت های 
سیــــاس و غیـــــر کارشنـــاس در عــــزل و نصــــــب
  مدیران رده باال و میان این وزارت خانه به عنوان 
الزمه اولیه برای امکان پذیــــر بـــودن برنامـــه ریزی
 های تحول و اجرای آن در دولـــت آیــنده است.

بیت الغزل به دنبای فعال کردن ظرفیت مشارکت 
معرف  در  صاحب نظران  و  نخبگان  تخصص 
و  سیاس  انتخاب های  به جای  شایسته  افراد 
به جای  تحول  و  نوآورانه  برنامه ریزی  به  کمک 

تکرار برنامه های گذشته است.

به همین منظور با انجام یک نظرسنج ویژه که همه فرهنگیان و صاحب نظران آموزش و پرورش 
امکان شرکت در آن را داشتند، جمع از افراد شایسته برای تصدی مسئولیت وزارت آموزش و پرورش 

از منظر فعاالن آموزش و پرورش، شناسایی و معرف شدند که در ادامه اسام ایشان ذکر م شود.
 در این مسیر تالش شد تا با دسترس به شبکه انتشار گسترده ای از فعاالن آموزش و پرورش، تنوع 
، تنوع نقش ها و مسئولیت ها و تنوع بوم ها و استان ها برای  سالیق و دیدگاه های فکری و سیاس
افراد شایسته برای تصدی  ، معرف  مشارکت در نظرسنج فعال شوند. هرچند عنوان نظرسنج
مسئولیت وزارت بود اما هدف از نظرسنج انجام شده معرف یک شخص به عنوان وزیر نیست، بلکه 
هدف مشارکت فعاالن در معرف تعداد قابل توجه از گزینه ها به کمک جمع سپاری بود تا با این کار 
در گام دوم بیت الغزل، زمینه سازی برای شناخت بهتر گزینه های ممکن و حت کمتر شناخته شده و 
ارزیابی دیدگاه ها و برنامه های ایشان توسط فعاالن تعلیم و تربیت صورت پذیرد. این افراد ممکن 
است برای جایگاه وزارت یا جایگاه های مدیریت دیگر مناسب بوده یا منتقدان و مشاوران خوبی برای 

نظام آموزش و پرورش باشند. 



۶

فرم نظرسنج
فرایند نظرسنج به طور رسم از ١٤ خرداد ماه 
١٤٠٠ آغاز و به مدت ١٥روز ادامه یافت. شرکت

 کنندگان م توانستد یک تا پنج نفر از افرادی را 
و  آموزش  وزارت  که شایسته تصدی مسئولیت 
پرورش م دانند، معرف کنند. در نهایت پس از 
بازدید  این پرسش نامه  از  نفر  این مدت ١٤٢٩٠ 
نموده و ٣٠٣٣ نفر به نظرسنج پاسخ داده و 
شفافیت  برای  کرده اند.  تکمیل  را  پرسش نامه 
سامانه های  در  نظرسنج  پرسش نامه  بیشتر، 
مرسوم بوم ساخته شد تا درصورت لزوم داده

 های خام در دسترس قرار گیرد. همچنین به طور 
طبیع امکان ثبت بیش از یک  بار پاسخ با یک 
دستگاه در این سامانه فراهم نبود. آمار شرکت
نشان آن،  پراکندگ  و  نظرسنج  در   کنندگان 

 دهنده دغدغه بدنه فعاالن آموزش و پرورش و 
همچنین نمایانگر مطالبه جدی ایشان از رئیس 
جمهور منتخب برای انتخاب فردی شایسته و با 
توان باال برای مدیریت این وزارت خانه م باشد. 

نام و نام خانـوادگــی فرد شایستـــــه بـرای
تصدی مسئولیـت وزارت را وارد کنید

بــــرای سهـــولت دستــــرســـی  و شنـــاســــایی
فرد مورد نظر، اگر شنـاختـه شده نیستــند

(شماره تماس) با معرف کل راه ارتباط
داشته باشید

اصل ترین مسئولیت یا سابقه شغل
خودتان را انتخاب کنید

سایر

استان محل سکونت خود را انتخاب کنید

نمایندگان مجلس، مسئوالن
ارشــد کشـــور

معلمـــان و مربـــیـــان مـدارس

اساتیـــــــد حــــوزه یـــا دانشگـــــاه
پژوهشگران آموزش و پرورش

مدیران مدارس

کارشناسان ستادی، معاونین
استـــانــــی یـــا مدیـــران منــاطــق

آموزش و پرورش

وزیران، معاونیــن یا مدیـــران کل
ستادی یا استان آموزش و پرورش

نمونه سواالت فرم نظر سنج

، ، اجتماع فعالین فرهنگ
سیاس یا مذهبی



٧

با توجه به اینکه سواالت نظرسنجــــی باز پاسخ 
بود و از قبل گزینه های مشخص پیش روی افراد 
کنندگان  بود، شرکت  نگرفته  قرار  انتخاب  برای 
مجاز بودند نام هر فردی را بنویسنـــد. همچنیـــن 
در مـــواردی افـــراد دقــــت کافــی در متــــن ســوال 
پرسش نـــامه نداشتــــه و در ســـــوال دوم کـــــه از 
ایشان راه ارتباط با فرد معرف شده را خواسته 
بود، نام نفرات بعدی مد نظر خـــود را وارد کرده 
بودند. به همین دلیل سع شد با وسواس زیاد 
همه داده ها تمییــــز شونــــد تا نظـــر فـــردی ضایع 
نشود. در این فراینــــد موارد روبرو رعایـــت گردیـــد. 

الف) با توجه به اینکه هر فرد مجاز به وارد کردن پنج نفر بود، در مواردی نام فردی، توسط یک شرکت
 کننده بیش از یک مرتبه تکرار شده بود. برای همین دقت شد که نام های تکراری که یک نفر وارد 

کرده در شمارش تاثیر نداشته باشد

ب) تا حد امکان سع شد اگر شرکت کننده، نام صحیح را به دلیل بی دقت در سواالت پرسش
 نامه در جای درست وارد نکرده  است، نظر ایشان ضایع نشود و در پاالیش داده ها این موارد رفع 

شد

پ) اگر فردی در مجموع بیش از پنج نفر را معرف کرده بود، مثال در یک سلول پاسخ نامه بیش از یک 
نفر را وارد کرده بود، پنج نفر ابتدایی معرف شده توسط ایشان مبنا قرار گرفت

ت) در مواردی که فقط نام خانوادگ وارد شده بود اگر از روی توضیحات که شرکت کننده درباره ایشان 
وارد کرده بود امکان شناسایی ایشان وجود داشت هویت کامل ایشان ثبت گردید

ث) اسام افراد کامال غیرمرتبط و نامشخص حذف گردید (مثال افراد فوت شده، سلبریت های غیر 
مرتبط مانند هنرپیشه خارج یا فوتبالیست)ا

در ادامه پس از پاالیش داده ها بر اساس نظرات ٣٠٣٣ شرکت کننده، تعداد ٤٢٢٠ آرای صحیح بدست 
آمد (با توجه به اینکه افراد امکان معرف بیش از یک نفر را داشتند) و ٩٧۱ نام منحصر به فرد معرف 

شد.

پاالیش داده ها



٨

هر فرد م شود) نسبت تعداد آرا از یک نقش، به تعداد کل افراد آن نقش، تحلیل داده ها
محاسبه و این نسبت به ازای نقش های مختلف برای هر نفر جمع زده شد و 
بر اساس آن مقایسه انجام گرفت. در الگوی دیگر هدف این بود که بتوان با 
روش رتبه بندی افراد را بر اساس میزان محبوبیت در همه گروه های نقش ها 
رتبه بندی کنیم. مثال اگر فردی همه رای خود را از گروه معلم ها آورده و گروه
 های دیگر اقبال به ایشان ندارند ول فرد دیگری در اکثر گروه ها رای مطلوب 
داشته ول رایش در مجموع، کمتر از رای نفر اول بوده، با منطق رتبه بندی بر 
اساس مقبولیت در همه نقش ها انجام شود. همچنین تحلیل های دیگری 

براساس انحراف از میانگین و انحراف از معیار انجام گرفت.

، تعداد آرای همه اسام منحصر به فرد در هر  بعد از یکسان سازی اسام
یک از نقش ها (منظور نقش شرکت کنندگان در نظرسنج است که بر 
اساس فرم نظرسنج در ٨ دسته طبقه بندی شدند) و در نتیجه آراء کل هر 
نفر مشخص شد. عالوه بر رتبه بندی افراد بر اساس آراء کل، دو الگوی دیگر 

برای رتبه بندی افراد مورد بررس قرار گرفت.
در یک الگو به جای جمع تعداد آرا از هر گروه نقش ها (که همان جمع کل آرا 

تصویری از نمونه
بررس های  آماری

نظرات



٩

چالش های متداول که در اینگونه نظرسنج های عموم 
مورد انتظار است، در این مسیر وجود داشت که م تواند در 
جریان رسیدن به نتایج مطلوب تاثیرگذار باشد. اما طراح 
روند بیت الغزل به گونه ای است که تالش شده اثرات آن را 
کاسته و یا خنث کند. از جمله این موارد م توان به رای دادن 
به افراد بر اساس تبلیغات، در نظر گرفتن تعصبات استان و 
یا وجود منفعت اقشاری برای رای آوردن افرادی اشاره کرد که 
بخش از این موارد با تحلیل نتایج نظرسنج و بخش با رصد 
تحرکات که در حین زمان نظرسنج در شبکه های اجتماع 
مرتبط با فرهنگیان اتفاق م افتاد قابل مشاهده بود. بیت
 الغزل با علم به این موارد اعالم کرده بود که جمع از افراد، 
بدون رتبه بندی معرف خواهند شد تا در گام بعد با فراهم 
کردن فرصت برای همه، دیدگاه هایشان را پیرامون مباحث 
کالن مدیریت آموزش و پرورش منعکس کند که در ادامه به 

جزییات آن اشاره خواهد شد.
با توجه به وجود اشکاالت فراوان در ورود اطالعات توسط 
مخاطبان زمان زیادی به تمیز کردن داده ها اختصاص داده 
شد. سپس تحلیل های آماری مختلف برای رسیدن به خروج 
صحیح و کاربردی مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت مبنای 
معرف گروه از افراد، بر اساس دارندگان بیشترین رای و بدون 

ذکر تعـــداد آرا و بر اســاس حروف الفبا  انجــام گرفــت.
گراف خوشه بندی شده افراد پیشنهادی



١٠

پراکندگ استان
در نظرسنج

از میان ٣٠٣٣ نفر فعاالن آموزش و پرورش که در 
نظرسنج شرکت کرده اند، ٢٨٧٥ نفر، استان خود را 
مشخص کرده اند (وارد کردن استان اختیاری بود) 
که پراکندگ آن در ادامه م آید. الزم به ذکر است 
، فعاالن تعلیم و تربیت از همه  در این نظرسنج
استان ها حضور داشته اند. در ادامه جدول پراکندگ 
از استان های  و پرورش  آموزش  مشارکت فعاالن 

مختلف  م آید.
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پراکندگ استان شرکت کنندگان
در نظرسنج از جهت تعداد افراد

شــرکـــت کننـــــده
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رتبه مشارکت فعاالن هر استان به
نسبت جمعیت آن استان
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     پراکندگ نقش            
شرکت کنندگان در نظرسنج

ـــج معــــرف وزیر آمـــوزش و پرورش مشــــارکــــت داشتنــــــد دارای  افرادی که در نظرسن
نقـــــش ها و مسئولیــــت های متنـــــوع هستــــنــــد. در ایــــن نظرسنج که ٣٠٣٣ نفر از 

فعــــاالن آموزش و پرورش در آن شرکــــت داشتنـــد، افراد بر اساس خوداظهاری، اصل
 ترین سابقه مسئولیت خود را از میان موارد ذیل انتخاب کردند. فراوان شرکت

 کنندگــــان بر اســــاس هر نقــــش نیـــــز در جدول مشخص شده است.

نقش و مسئولیت

نمـاینــــدگان مجلــــس، مسئــوالن ارشــد
کشـور

وزیران، معاونین یا مدیـران کل ستـادی
یا استان آموزش و پرورش

کـارشناسان ستادی، معاونین استـــــان
یا مدیران مناطق آموزش و پرورش

مدیران مدارس
اساتید حوزه یا دانشـگاه، پژوهشــگـــران

آموزش و پــــرورش
معلمان و مربیان مدارس

، سیـــاس یا ، اجتماع فعالین فرهنگ
مذهبی
سایر
جمع

فراوان
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خروج نظرسنج
بیت الغزل سامانه انتخاب وزیر نیست بلکه بستری مستقل برای افزایش مشارکت و نظارت عموم 
نخبگان بر نظام آموزش و پرورش است هدف پروژه جاری بیت الغزل، افزایش مشارکت نخبگان با هدف 
اثرگذاری بر انتخاب وزیر و مدیران ارشد و در جهت انتخاب افرادی شایسته تر است تا کنون یک مرحله 
از این پروژه اجرا شده. هدف این اقدام انتخاب یک شخص نبوده است. بلکه هدف گردآوری مجموعه 
بزرگ از افراد صاحب نظر و مقبول بوده تا بتوان در ادامه، بیشتر با دیدگاه های این افراد آشنا شد.این 
خروج نه لزوما به معنای شایسته بودن افراد معرف شده برای تصدی مقام وزارت آموزش و پرورش 

است و نه به معنای عالقه مندی برگزیدگان به تصدی این مقام. 
خروج منتشر شده مرحله اول، شامل سه فهرست است. فهرست نخست شامل افرادی است که 
توسط مخاطبان بیشتری معرف شده اند. این نتایج بر مبنای کسب حداقل از تعداد معرف و بدون رتبه

 بندی تنظیم شده است. فهرست دوم شامل افرادی از میان ۵۰ رتبه برتر نظرخواه است که انحراف 
معیارِ نسبت تعداد رای های شان در هر یک از دسته های هشت گانه رای دهنده به نسبت مجموع این 
شاخص در مورد خودشان کمترین بوده است. فهرست سوم که شامل اسام همه معرف شدگان 
است نیز در پیوست آمده است.  تمام خروج ها به ترتیب حروف الفبای نام خانوادگ تنظیم شده 
است. مبنای ذکر نقش مشهور افراد، وجهه و مسئولیت شاخص افراد بوده است که در جامعه بیشتر 

به آن شناخته م شوند. 
تمرکز بیت الغزل در این فرایند صرفا بر معرف افراد نیست. بلکه در گام بعد هدف، پرداختن به نظام 
مسائل و برنامه های مدیریت و تحول در آموزش و پرورش از منظر برگزیدگان است. این گنجینه ارزشمند 
نیز به صورت عموم منتشر خواهد شد تا برای اهال تعلیم و تربیت و همچنین وزیر آینده قابل بهره

 برداری باشد.

در مرحله اول، عضویت اشخاص در تیم بیت الغزل، موجب حذف شخص از فهرست نبوده و صرفا نتایج آراء مخاطبان با رعایت *

امانتداری و حفظ هویت پلتفرم سامانه منتشر شده است. در ادامه و بر اساس منطق بیت الغزل، هیچ یک از اعضای تیم بیت

 الغزل امکان حضور در فرآیند ارزیابی را ندارند.



۱۴

مسائل نظام آموزش و پرورش از منظر فرا دستگاه

۹ بخش پرسش نامه نظرخواه از برگزیدگان

مسائل کالن نظام آموزش و پرورش

مسائل جارِی فوری نظام آموزش و پرورش

مسائل مرتبط با حوزه یادگیری و رشد

مسائل مرتبط با حوزه منابع انسان

، فضا و تجهیزات مسائل مرتبط با حوزه منابع مال

مسائل مرتبط با مدرسه

مسائل مرتبط با آینده نظام آموزش و پرورش

درخواست های راهبردی از رئیس جمهور

اعالم  مخاطبان  به  که  همان گونه  دوم،  گام  در 
مشارکت  از  به نمایندگ  بیت الغزل  است؛  شده 
کنندگان، برگزیدگان را فارغ از تمایل به پذیرش یا 
عدم پذیرش جایگاه وزارت، به ارائه دیدگاه هایشان 
در حوزه اداره و تحول نظام آموزش و پرورش دعوت 
م کند. دیدگاه های تخصص برگزیدگان به عنوان 
صاحب نظران مقبول جامعه تعلیم و تربیت برای 
بیت الغزل و جامعه تعلیم و تربیت کشور ارزشمند 

و قابل استفاده خواهد بود.
برای گردآوری نظرات صاحب نظران برگزیده گام اول، 
پرسش نامه ای در ۹ بخش تنظیم شده و در اختیار 

برگزیدگان قرار گرفته است. در ٨ بخش اول این 
پرسش نامه از فرد برگزیده خواسته شده است بین 
۰ تا ۳ مسئله مهم مرتبط با آن بخش را همراه با ایده 
کلیدی خود برای حل آن مسئله و استدالل کارآمد 
بودن آن ایده ثبت نماید. بخش نهم به پیشنهاد ۳
درخواست راهبردی که وزیر باید از رییس جمهور 

داشته باشد اختصاص دارد.
خروج این پرسش نامه به عنوان خالصه دیدگاه های 
برگزیدگان برای اداره نظام آموزش و پرورش و فارغ از 
موضوع انتخاب وزیر منتشر خواهد شد و در اختیار 

تصمیم سازان و تصمیم گیران قرار خواهد گرفت.

گام دوم؛ برنامه ها



۱۵

مسیر آینده بیت الغزل
بیت الغزل به دنبال افزایش مشارکت مبتن بر شناخت و آگاه فعاالن تعلیم و تربیت 
در تصمیم گیری های نظام آموزش و پرورش است. در همین راستا اولین پروژه بیت الغزل 
با هدف ایجاد زمینه مشارکت فعاالن تعلیم و تربیت در انتخاب وزیر شایسته و برنامه

 های مدیریت و تحول کارآمدتر برای این وزارت خانه اختصاص یافت.
به یاری خدا و در صورت موفقیت این فرایند، جمع سپاری معرف افراد شایسته برای دیگر 
جایگاه های سازمان وزارت آموزش و پرورش از جمله مدیران کل استان از طریق فعاالن 
همان استان فراهم خواهد شد و با مشارکت صاحب نظران از استان های مختلف کشور 
، امکان شناخته شدن نخبگان و افراد شایسته ای که خارج از پایتخت  در نظرسنج

هستند فراهم م شود.
هم چنین زمینه الزم برای گفتگوهای تخصص تر و چالش تر صاحب نظران با هدف 
روشن شدن جزییات نظرات و ایجاد فضای هم افزایی برای تحول در نظام آموزش و 

پرورش توسط بیت الغزل ایجاد خواهد شد.
بر  نظارت  و  ارزیابی  جمع سپاری  برای  بستری  کردن  فراهم  بیت الغزل،  دورنمای 
اقدامات نظام تعلیم و تربیت و زمینه سازی برای انتصاب افراد شایسته تر از طریق 

مشارکت فعاالن این حوزه است.



۱۶

علیرضا هاشم فر
ناظر پروژهمدیر پروژه

شبکه های اجتماعطراح و گرافیستشبکه سازی

مشاور پژوهش
و محتـــــوا

طراح و
مشاور پروژه مشاور رسانه

کارشناس ارشد ریاض محض

پژوهشگـــر موسســه مطالعــات 
راهبردی تعلیم و تربیت برهان

پارسا هژبری
کارشناس گرافیک

دبیر گرافیک و گرافیست

امیرمحمد پاپایی
کارشناس مدیریت دولت

مدیر دیجیتال مارکتینگ

ایمان رفعت عالم
کارشناس الکترونیک

دستیار اجرایی خانه نوآوری 
تعلیم و تربیت

محمدعل کبریایی
دانشجوی دکتری فلسفه

 تعلیم و تربیت

مدیر مدرسه 

محمد آزین
دانشجوی دکتری فلسفه

 تعلیم و تربیت

مدیر مدرسه و پژوهشگر 

عباس بیات
کارشناس ارشد مدیریت آموزش

رئیس گروه آموزش های فن و 
حــرفـــه ای ســازمــــان  پــــژوهـــش 

سعید یغموری

مدیـــــــرعــامـــل خــانــــــه  نــــوآوری
 تعلیم و تربیت

کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزش

اعضــای تیم 
بیـــت الغـــزل
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نفر( به ترتیب حروف الفبا به شرح ذیل است. الزم به ذکر    ۹۷1کنندگان معرفی شدند )اسامی همه افرادی که در فرایند نظرسنجی توسط شرکت
الغزل خواهند داشت تا در  طراحی شده بیتهایشان را نسبت به مباحث کالن آموزش و پرورش در بستر است همه این افراد امکان ابراز دیدگاه

 الغزل منعکس شده و قابل استفاده برای همه اهالی تعلیم و تربیت باشد. تارنمای بیت

 حسن بازوبندی محمد میثم امرودی  فرهاد اسماعیلی  نژاد محمود احمدی صادق ابراهیمی  یسلمان آذر 
 صادق باطنی محمد مریم امیدی  مراد اسماعیلی  هدایت حمید احمدی محسن ابراهیمی  ان ی آذر  محمد 
 مجتبی باغدارنیا فراهانیاحمد امیرآبادی اسماعیلی مصطفی  سیدمهدی اخوان  تبارعبدالحمید ابراهیمی ی جهرم یآذر  محمدجواد

 حسین باغگلی  رضا امیرخانی  مهدی اصفهانی  فر حسین اخوان جواد ابطحی سید نژاد یآذر  لیاسماع
 علی باقرزاده  امیرامجد امیرغیاثوند علیرضا اعرافی  احمدرضا اخوت  سیدعبدالحمید ابطحی  آرام نیحس
 خسرو باقری  محمدعلی امیری  احمدرضا اعالیی  امیرحسین اخوین  ابوالقاسمیمحمود  ی آرپناه د یجمش

 عباسعلی باقری  معین امیری  اصغر افتخاری  مصطفی اخوین ابوالمعالی ی آزادشهرک  محمدطاها 
 علیرضا باقری  مهدی امیری  ایمان افتخاری  محمدحسین ارجمندنیا  لوئیانعلی اجل یآزاد دهللای 

 لنکرانی کامران باقری عباس امینی  غالمعلی افروز  مریم اردبیلی  احمدنژاد احمد  نی آز  محمد 
 رشید بامدادسوها شهرام امینیان عماد افروغ  اردستانی احمد احمدی  ی آقاتهران ی مرتض

 نورمحمد بامری  علی امینیان مقدم رضا افشار ساالر ارزیده  امیرمسعود احمدی  ی نیآقاحس یتق
 اصفهانی بانکی تقویحمید انگورج بهرام افشاری اورگانی حسین استکی احمدی حسین  یآقاخان ابوالحسن

 پورامیرحسین بانکی عمر اوطمیشی  نسترن افشم عبدهللا اسدی  رضا احمدی  زاده آقا محرم
 ناصر باهنر شهین ایروانی  سیدمحمد افضلی  گرمارودی اسدهللا اسدی اصغر احمدی علی ی آقاس وش ی دار 

 محسن باهو داود بابائی فرشته افکاری حسین اسکندری  کرامت احمدی  ی مهماندار یار ی آقا شهرام
 زاده بحریاسماعیل  هللا بابالوخلیل ابوالقاسم اکبری نسب احمد اسکندری مهدی احمدی  یی باباآله حجت

 مهدی بختیاری علیرضا بابایی  فرزاد الفتی راداصغر اسالمیعلی مهران احمدی  یفراهانیآهنگران نیام
 حسین برزگران محمد محمدرضا بابایی  دادگرسیدامین اله محمدمهدی اسالمیه  هادی احمدی  ی اللهتیآ درضایحم

 عادل برکم  علی بارانی رادصفدر الهی زاده محمدعلی اسماعیل سراوانی احمدی ی اللهتیآ زهرا
  عباس بازرگان  محمود امانی  علی اسماعیلی  الشکی قاسم احمدی انیابراهم عادله
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 اکبری علیمحمدجواد حاج علی جنتی  محمدمهدی تهرانچی  مجید پیروزان  علی پارسانیا امیرحسین برنجیان

 مرتضی حاجی  فرزاد جوادیان  حسن تیمورزاده  نمازیسیدمحمدباقر پیش عباس پازوکی  نژادرضا بزرگ

 زاده علیرضا حاجیان پورمحمد جوادی مسعود ثقفی  میرسامان پیشوایی  سرشت کمحمد پا سیدمحمد بطحایی 

 بابایی حمیدرضا حاجی آراستهرضا جوان علی جانباز عادل پیغامی  کوشا پالیدی  مجید بکائی 

 بابایی محسن حاجی آراستهمحمدرضا جوان پوراسماعیل جانعلی سیدمصطفی تاجزاده  حسن پرداختچی محمد بهارستانی علی 

 بابایی محمدرضا حاجی نورهللا جوانشیری محمد جبارپور حسین تاریخی  منوچهر پرنو محسن بهارلو

 بابایی مسعود حاجی آذر جوانعلیمرتضی  صالح جباریمحمد اله تائبی ولی پرورش  پور محمدپیام بهرام

صادق  محمد مسعود پزشکیان  ابوالحسن بهرامپوری 
 جهرمی زادهتراب

 پوررضا حاجی شهاب جوانمردی سیدیاسر جبرائیلی 

 دلیگانی حسینعلی حاجی سیدمحسن جوالیی  عاملی محمدسعید جبل حمیدرضا ترابی  نصرهللا پژمانفر حسن بهرامی 

 زاده امیرعلی حاجی بزرگی محمدصادق جهان پورسیدمحمدرضا جزایری سیدعلیرضا تراشیون پناهی معصومه  سعید بهشتی 

 میرزایی محسن حاجی فرزاد جهانبین  علی جعفرآبادی ابوالفضل ترک علیرضا پناهیان علیرضا بهشتی 

 ابوطالب حافظی تیغمحسن جهان منفرد سعید جعفرپور حامد تقدیری  اصفهانی پور نیلی محمود بهشتی 

 اکبر حامدی علی حمید چاپی  عباس جعفری  مسعود تقیانی  پوریا پورآسا احسان بهلولی 

 زاده بیگم حائریخیریه علیرضا چوگانی  نسا جعفری  پورحمیدرضا تقی علی پورجبار سحر بیات 

 حدادعادلغالمعلی  اسفندیار چهاربند  منش یاسر جاللی محمد تکبیری  رضا پورحسین  عباس بیات

 الدین حدادعادلفرید چیان هانی چیت سعید جلیلی  محمود تلخابی  حامد پورطالبی  علیرضا بیات

 هللا حریزاوی روح فروشان محسن چینی میثم جلیلی  عباس توان  خان اسحاق پورقره محمد بیگی 

سیدمحمدرضا   علیرضا پورمسعود نیازمحمدحسین بی
 آتشگاه توحیدی

 نوال حزباوی حاتمی جواد  وحید جلیلی 

 بیگی جالل حسن فرزاد حاتمی  محمد جمالی  پورمحمودرضا توحیدی صالح پورمند محمد حمید پارسانیا

 پورامین حسن اقلی فرزانه حاج محمدرضا جمشیدی  حیدر تورانی  خانقاه عبدهللا پیامی خسرو پارسانیا
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 مرضیه دستجردی  طاسکوه علی خورسندی مجید خدام  حیدربیگی حسین  تبارزهرا حسینی تبارخوشرودی مهدی حسن

 نشاننادر دست سهیال خورشیدی  مرتضی خداوردی احمد حیدری  تبارمعصومه حسینی زاده سعید حسن

 رضا دستوار  خانی مهران خیراله سعید خرّمی  غالمحسین حیدری  نژاد سیدوحید حسینی آملی زادهحسن حسن

 سعید دسمی  پیمان خیرخواه  کمال خرازی نقی حیدری محمد محمدرضا حشمتی  ابوالفضل حسنی

 علی دالور مهدی دادگسترنیا احمد خرقانی  ویانا حیدری  فرشته حشمتیان  رضا حسنی 

 مریم دالور محسن دارابی محمد خرم  اردکانی محمود حیدری اللهی عباس حق محمد حسنی 

 نادیا دواری فردعباس دارابی افشین خسروانی  عباس حیصمی  نیا وهاب حقانی مهدی حسنی 

 سلمان دوایی  گی جواد داروغه عبدالحسین خسروپناه محمد خاتمی  جوانمرد جویشقایق حق ندا حسنی 

 علیرضا دوخایی  آشتیانیفخرالدین دانش محمدرضا خسروی  ابولفضل خادمیان شناس بهرام حق برتاجبخش حسین

ابوالقاسم  مصطفی خاکبازان  شناس محسن حق ملکی زادهحسینصادق 
 آبادیسهلخسروی

 احمدرضا دوراندیش  نژاد افشین دانش 

 علیرضا دوستانی  فریور دانشور  سیدکمال خشوعی  شکرهللا خاکرند  مقدم محسن حقیقی سیدامین حسینی 

 علیرضا دهقان  داودی لیلی  یاسر خطیبی  محسن خاکی  زاده رضوان حکیم بشیر حسینی سید

 منصور دهقان  خسرو داوودی  مجید خدام  مسعود خالقی  حامد حمیدی  جواد حسینی سید

 طزرجانی وجیهه دهقان حسن داوودی محمد مرتضی خداوردی ثمرین عادل خالقی مهرزاد حمیدی  حسین حسینی سید

 خدایار دهقانی  دخایی عباسعلی  سعید خرّمی  احمد خامسان  حسین حمیدیان  سیدسلمان حسینی 

 ابوالفضل دهنوی  فریبرز درتاج  کمال خرازی سیدمهدی خاموشی  نوبندگانی اعظم حمیدی سیدمجید حسینی 

 بهروز دهنوی علی درزی  احمد خرقانی  عرفان خانی  نوبندگانی فاطمه حمیدی محمد حسینی 

 وردیمهمحمد  جعفر درونه  محمد خرم  اکبر خداداد بهزاد حمیدیه  محمود حسینی 

 معصومه ذبیحی  متولیامیرحسن درویش افشین خسروانی  رضا خدادادیان  زاده علی حنیف محمد حسینیان

 مجتبی ذوالنور  رضا دژبخش  عبدالحسین خسروپناه پورولی خداقلی حسن حیدربیگی  پویامهدی حسینی
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 زهرا سعیدی  وند زینیمجتبی   محمدجواد زارعان  ایمان رضوانی  رضا رزاقی  علی ذوعلم 

 فاطمه سعیدی حمید ساجدیان  سجاد زارعی  مجید رعنایی  محمدرضا رزاقی  صادق ذوفن 

 سالمی  حسین ماجدی پری سادات اصغر زارعی علی محمدرضا رعیتی  علیرضا رزمی  محمدحسین راحمی 

 سلطانیابوذر  خسرو ساکی  محمدامین زارعی  ابراهیم رفیعی  حبیب رسا  پوراکبر رائفیعلی

 هللا سلطانی روح مهدی ساکی  بهجانی مهدی زارعی ناصر رفیعی  راشد رسائی  سعید ربوشه 

 محمود سلطانی  هاشم ساکی  زوارکی اسماعیل زارعی طاری حسین رفیعیمحمد عباس رستمی  نیا عبدالمجید ربیع

 مقداد سلطانی  طلعت ساكی  علیرضا زاکانی  هللا رمضانخانی صفی غالمعباس رستمی  محمد ربیعی 

 عباس سلطانیان  عنایت ساالریان  سعید زاهدی  کشتلی نیاقربانعلی رمضان امین رسولی  دهنویرسول ربیعی

 صبورعطاءهللا سلطانی دلیریمهدی سام محمدمهدی زاهدی  سعید رمضانی  محسن رسولی  حسین رثایی 

 زاده ناصر سلیمان سبحانی محمد  محمدرضا زائری  عباس رمضانی  الهه رشیدی  اکبر رجبی 

 لیال سلیمانی علی احمد سبزه علی زرافشان محمد رمضانی  ابراهیم رضاپور  رضا رجبی 

 علیرضا سلیمی  حسن سبزیان  شهریار زرشناس  محسن رنانی  هللا رضاعلی روح تقی رجبی محمد

 نمین سلیمیسارا  سورنا ستاری  فاطمه زرعکانی  احد رنجبری  سهراب رضایی  یکتا سیدحسن رجبی

 مجید سمیعی  نرگس سجادیه  فاطمه زروک  حسن روحانی  فیروز رضایی  محمد رحمانی 

 نسب مصطفی سمیعی ابراهیم سحرخیز  احمد زرهانی  داوود روستایی  محسن رضایی  انشاءهللا رحمتی 

 فاضل سنقری مریم سخا  حمیدرضا زرین  فرهاد رهبر  محمد رضایی  ازغدی پورحبیب رحیم

 علیرضا سنگتراشان اردکانی محمدرضا سرافرازی گل محمدعلی زلفی نژادحسین ریاحی محمدرضا رضایی  ازغدی پوررحیمحسن 

 محمدرضا سنگری  محمد سرشار حسین زمانی  ءهللا ریگی عطا زاده عیسی رضایی علیرضا رحیمی 

 حسین سوزنچی  سرکارآرانیمحمدرضا  علیرضا زنگنه  مرتضی رئیسی زاده مرتضی رضایی مجید رحیمی 

 محمدعلی سوهانی  ایرج سعادتمند  العابدین مسعود زین محمد زادمهر  فرزانه رضائی  حمید رحیمیان 
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 نژادمهدی عباس حسینی حمید طریفی حبیب صفرزاده  علیرضا صادقی  عبدالمحمد شعرانی  رنانی مریم سهرابی

 حسن عباسی  ابراهیم طالیی  حسین صفری محمد وند حسنصادقیعلی  مجتبی شکوری سیدابوالفضل سیدموسوی 

 علی عباسی  فائزه طوسی  علیرضا صمدی  سمرجانی حسن صادقی رسول شکیبافر سیدحجت سیدوکیلی 

 محمد عباسی  سعیدی مسعود طوسی نسرین صمدی  حسین صالح  آذرفرهاد شكیبایى محمدجواد سیف 

 معصومه عباسی  صحرایی محمد طیب حسین صیادزاده  فرشاد صالحی  حسن شمس  شهین سیمیاری

 ولدی محسن عباسی محمدجواد ظریف  سعید ضرغامی  کیوان صالحی  بابک شمشیری  کرم سینا

 علی عبدالعالی  احمد عابدی  هللا ضرغامی عزت حامد صبوری  محمدسجاد شویکلو  پروانه شادمانی 

 اعظم عبدالعظیمی  محمدرضا عابدی  ضیاپور حمید  زاده علی صحاف عمران شهابی  محمدی مهدی شاه

 سعید عبداللهی  احمد عابدینی  مجید ضیغمی  محمد صحافی  آرش شهبازی  مرادیان سیدمحمدرضا شاه

 هللا عبدالملکی حجت ایمان عادلی  کامبیز طاطار سروش صحت  حسین شهرستانی  میری سیدامیر شاه

 زادهابوالفضل عبداله  محمدرضا عارف  محسن طاهرخانی  زاده صداقتمیثم  مجید شهریاری  فر مهدی شایان

 میرزایی رسول عبداله محمد عاشوری تهمینه طاهردل  حمید صدیق  االسالمی حسن شیخمحمد حسین شجاعی 

 محمدحسین عبدالهی  محمدامین عالمی  زاده اصغر طاهرعلی رضا صدیق  شاهین شیخی  زهرا شجاعی 

 نامدار عبدالهیان آمنه عالی  پویان طاهری  سجاد صدیقی  شیرزادمنصور  مسلم شجاعی 

 امیرمهدی عبدی  مرضیه عالی  محمدرضا طاهری  محمدحسین صفارهرندی  علی صاحبی  مهدی شجاعی 

 علیرضا عبدی  سعیدرضا عاملی سید طاهریان  حسین صفایی محمد پورصادق صادق احمد شجاعیان 

 سیداحمد عبودتیان مجید عاملیان  نیاباقر طاهریعلی مقدم مسعود صفایی ختنی فائقه صادق علی شریعتی 

 نیا علیرضا عراقی حسین عبادتی  سیدمحمد طباطبایی  موحد سعید صفایی قمصری زادهعلیرضا صادق اردانی هللا شریفیرحمت

 ابوذر عرب عباسپور عباس  سیدمحمود طباطبایی  پورحامد صفایى نژاداشکان صادق محمدرضا شعبانعلی 

 محمدعلی عرب  علی عباسپور  رادسیدمهدی طباطبایی اکبر صفرپورعلی جعفر صادقی  ورکی بختیار شعبانی
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 زاده حسین قلی مسگر مصطفی قاسم حسین فریدونی محمد اللهی کاظم فتح علیرضا عینی زاده رویا عرب

 عبدالهی امیرحسین قلی حسین قاسمی  پیشههللا فالحتحشمت آبادیجلیل فتح لطیف عیوضی شاهی سروش عرب

 فریمانی حمیدرضا قلیلی محسن قاسمی  شیروانی محمدرضا فالح طوبی فتحی  زاده محسن غایب نسب ساالر عرفانی

 محمد قلیها  محمد قاسمی  احمدحسین فالحی  مسلم فتحی  ابوالفضل غفاری  علی عسکری 

 محمد قمی  غالمرضا قاسمیان  الدین اکبر فلکعلی واجارگاه فتحیکوروش  حسین غفاری  حسین عسگری 

 حسن قنبری  مدانی ساالر قاسمی محمدحسن فوآدیان  احمدرضا فتورچیان  خلیل غفوری  مسعود عسگری 

سیدامیرحسین   یحیی فوزی محمد فخارزاده  فردسوده غفوری حسنلوئی مسلم عسگری
 هاشمی زادهقاضی

 محسن قنبریان 

 الدین قندالی شهاب هاشمی زادهعلیرضا قاضی مهدی فوقی  عبدالعظیم فدایی  زاده عظیم غالم فر حامد عسگریسید

 یوسف قویدل  پورحمید قاطع عبدالرضا فوالدوند  فدایی  زاده فریده غالم مصطفی عطاران 

 قهرمان یونس  یحیی قائدی  هللا فوالدی عزت مقصود فراستخواه  علی غالمی  حمیدرضا عظمتی 

 سوسن قهرمانی  مجید قدمی  ایراندخت فیاض دارزینی فتانه فرامرزپور محمدرضا غالمی  مجتبی عظیمی 

 احمد قیومی  اصغر قدیمی  بخش محمدعلی فیاض دانارضا فرجی پیمان غنایی سید حامد عالمتی 

 کارکنمهناز  محسن قرائتی  پور محمد فیاض مهرداد فرحبخش  امیر غنوی الهدی جمیله علم

 کاشانی فاطمه قربان  امیر فیاضی بخشیان رضا فرح محمدتقی فاتحی  الهدی سیداحمد علم

 منیراعظم کاشانی محمد قربانی  عبدالوحید فیاضی  هاشم فردانش رقیه فاضل  الهدی سیدمسعود علم

 علیرضا کاظمی  محمدرضا قربانی  مسعود فیاضی  مرتضی فرسمانه  محمد فاضلی  حمیدرضا علوی 

 مجتبی کاظمی  لوامیر قرجه محمد فیروزی  فاطمه فرشیدی  نژادسیدمرتضی فاطمی حسن علوی سید

 محمدمهدی کاظمی  عباسعلی قشقایی  داود فیض محمود فرشیدی  نیاخلیل فاطمی احمدی علیرضا علی

 مهدی کاظمی  چی کاظم قلم مهدی فیض مرتضی فرهادی اصغر فانی علی اکبریان محمدجواد علی

 هومن کاغذیان  خان حسن قلی مصطفی قادری  مهدی فرهادی پرویز فتاح عبدالرسول عمادی
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 حسین مظفر  رضا مددی  سعید محمد  مجتبی لشکربلوکی  علی کشوری کامبیز کاوش 

 رضا مظفری  سعید مدرسی  مهدی محمدآقایی  احسان لطفی  محمد کشوری امیرحسین کاوند 

 عباسعلی مظفری  محمدصالح مذنبی  منصور محمدزاده  علی لطفی  حمیدرضا کفاش  سیدمحمد کبابیان

 نژادحسین مظفری سینا مرادحسینی نصرآبادیلیال محمدزاده علی لطیفی  کفراش محمدعلی کبریایی 

 محراب مظهری  حسین مرادی  شاهین محمدصادقی  محمد لطیفی  محمد کالنترزاده  پروین کدیور

 داود معروفی  شهاب مرادی الینی زهرا محمدصالحی مهدی لطیفی  اصفهانی کالهدوزرحیم  غالمحسین کرباسچی 

 هانی معلمی  محمدعلی مرادیها  رسول محمدقلی  پورعلی لطیفی همدانی مالاحمد کاله محمدرضا کرباسچی 

 مصطفی معین رضا مرتضوی  حسین محمدی  میثم لطیفى اکبر کمالی علی مهدی کرباسچیان محمد

سیدمحمدحسین   حمید محمدی  حسین لونی محمد مطلق زهرا کمالی کردی میرزا 
 بهفر مرتضوی

 آساسیدمهدی مقام

 حمید مقامی  علی مردانی  سلمان محمدی  دارمحمدجواد لیاقت ای علیرضا کمره منا کرمیان 

 مقتدر سکینه  سیدمحمد مرعشی  کاوه محمدی  پروانه مافی  نژادجبار کوچکی پورمقدن فاطمه کرمی

 زاده علی مقدم علی مروی  بهرام محمدیان  آزاد هللا متفکرروح محمدمهدی کوهکن  اصغر کریمی 

 معصومه مقیمی  علینقی مشایخی  جبرائیلی مهدی محمدی مجدفر  وحید کیارشی  عبدالعظیم کریمی 

 منصور مقیمی  آقایی مشهدیحمید  روزبهانیکیانوش محمدی اردوان مجیدی  غالمرضا کیانی غالمرضا کریمی 

 محمد مالکی  یزدیمجتبی مصباح احمد محمودزاده  مجید مجیدی  زاده صدیقه کیانی فرهاد کریمی 

 حسن ملکی  نژادعباس مصلی محمودزاده  عظیم محبی  مهرجردی رضا گلشن موسی کریمی 

 صادق ملکی  محسن مطلبی  محمدرضا محمودیان  فاطمه محبی  خلیل گوهریان  پور مجتبی کریمی

 ملکی  مریم علی مطهری  محمدرضا مخبردزفولی  علی محجوب  زهرا گویا  خشاب حمدهللا کریمی

 ملکی  محمد مطهری  هللا مخبریان روح خراسانی محمدرضا محدث محسن گیالنی  فیروزجایی کریمی علی

 ملکیان داوود   میثم مطیعی  عباس مدحی  بیگی محمد محسن علی الریجانی  سوسن کشاورز
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سیدمحمدرضا   شهیندخت موالوردی  علیرضا منادی
 الدینی میرتاج

 علیرضا وحیدی  محمدرضا نورهانی  سیدمحمود نبویان 

 محمد وحیدی  زاده نوریعالم تقی نجاتی محمد نژادفاطمه میرحسینی سیدمحمد مولوی  توری شاهتورج منتظری

 زاده ناهید وکیل نیما نوری عباس نجار سیدامیرحسین میردامادی  مجید مومنی  علیرضا منصوری

 پور مرتضی ولی یوسف نوری  محمدعلی نجفی  میرحمایت میرزاده  رضا مومنین محسن منصوری 

 زاده منصور ولی محمدرضا نوکنده  یوسف نجفی  حسین میرزایی  امیرحسین مهاجر  محمدحامد منصوری

 شنی امیر هادی ادهم مهدی نوید ممتازعلی نجفی سعید میرزایی  مهاجرانی هللا عطاء حمیدهللا موحد 

 زهرا هاشمی  محمد نیرو  الهدی سیدیحیی نجم صابر میرزایی  فاطمه مهاجرانی  عبدالقدوس موحدی 

 سیدعباس هاشمی  محمدرضا نیستاتی امین نخعی محمد علی میرزایی  محمدرضا مهدلوترکمانی  کورش مودت 

 سیدمحمدجواد هاشمی  مهدی نیکبخت  محمد نصراصفهانی  جعفری سیدابراهیم میرشاه حسین مهدویان محمد سیدامیرسادات موسوی

 سیدمیثم هاشمی  علی نیکزاد مهدی نصیری سیدمصطفی میرلوحی  حسن مهدیار سیدمحمد موسوی 

 هاشمی  فطرت نیکمسعود  سعید نظری  مهدی میرهادی  میثم مهدیار  سیدمختار موسوی 

 فر کاظم هاشمی حامد نیکوئی  مرتضی نظری  پورفرحناز مینایی زاده ایرج مهدی سیدمرادعلی موسوی

سیدمحمدصالح   محمدرضا نیلی  زاده مهدی نظری نژادمحمد مینائی زاده محسن مهدی سیدمصطفی موسوی 
 گلپایگانی هاشمی

 نکو سیدبابک هاشمی احمدآبادیمیثم نیلی بنفشه نعمتی سیده الیاس نادران  زاده میالد مهدی سیداحمد موسوی

 حمید هری  سینا واحدی  میثم نعمتی  احمد نادری محمدعلی مهرآزما  سیدامیر موسوی 

 حسین هژبری  مهدی واحدی  حسینی حسین نقوی محمد ناصری  محمود مهرمحمدی  فر سیدمحمدحسن موسوی

 حسین همتی  عبدالحمید واسطی  زاده محرم نقی ناظمی امیر  محمدرضا میبدی  نژادسیدامین موسوی

 همتی  فریدون واسعی  طاهره نقیئی  مهدی نامداری  دریکوند علی میرانی نژادمریم موسوی

 فر مجتبی همتی مجتبی وافی  ایرج نوذری  حسن نبویمحمد سیدمهدی میرباقری  پور هللا موسینعمت

 حسین هنری  شبیریحسن وحدتیسید سیدحسام نوربخش  محمود نبوی باقری میر زاده زهره موسی
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      مصطفی هوشمند 

      زکریا یازرلو

      پوروحید یامین

      الهام یاوری 

      رضا یاوری

      پناه علی یزدان

      خواه سیدعلی یزدی

      حسین یکتا

      عاطفه یکتا

      تاز محمدسعید یکه

      محمد یمنی 

      علیرضا یوسفی 
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