صورتجلسه
شماره جلسه :دهمین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و تاريخ جلسه59.21.21 :
نوآوری استانی
رياست جلسه :آقای مهندس رضا رحیمی

ساعت شروع27:3: :

محل تشكيل :سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و ساعت خاتمه25:3: :
توسعه منابع استانداری
دستور كار جلسه:
 بررسی بودجه پژوهشی و پیشنهادهای پژوهشی دستگاههای اجرايی بررسی نحوه الزام دستگاههای اجرايی موضوع ماده  5قانون خدمات کشوری به هزينه کرد اعتباراتپژوهشی موضوع ماده  55قانون الحاق 2
در ابتدای جلسه ،مهندس رحیمی معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری با نام و ياد خدا،
کسب رتبه برتر توسط دانشگاه رازی و پارک علم و فناوری را در ارزيابی فعالیتهای علمی بین المللی دانشگاهها و
پارکهای کشور در سال تحصیلی  59-55تبريک گفتند.
ايشان بیان داشتند ذهنها بايد به سمت فناوری و نوآوری گرايش پیدا کند زيرا فناوری منجر به درآمد و رفاه بیشتر
در جامعه می گردد .همچنین اظهار داشتند خوشبختانه در شورای پژوهشی استان ،با يک فرآيند تیمی و هماهنگ
 ،اقدامات مربوط به بررسی ،داوری و تصويب طرحهای پژوهشی در موعد مقرر صورت گرفته و استان کرمانشاه در
اين زمینه ،اقدام موثری انجام داده است که می تواند میزان بهره وری در دستگاههای اجرايی را افزايش دهد.
در ادامه دکتر جوشقانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی پیشنهادهای پژوهشی دستگاههای اجرايی
را که در دو جلسه کمیته علمی بررسی شده بودند ارائه دادند که منجر به مصوبات ذيل گرديد:
 پیشنهاد پژوهشی " ارزيابی عملکرد بازارچههای مرزی استان کرمانشاه " از اداره امور اقتصادی و دارايی پذيرفتهنشد.
 مقرر شد شرکت شهرکهای صنعتی ضرورت استفاده از کلمه "توسط" را در پروپوزال " شناسايی علل پايین بودنجذب سرمايه گذاری توسط بخش خصوصی در استان کرمانشاه " بررسی نمايند که در صورت امکان حذف شود.
 پیشنهاد پژوهشی "شناسايی مواد دارويی موجود در انواع فرآورده های گیاهی الغری در عطاری های کرمانشاه"از اداره کل پزشکی قانونی بررسی شد و با توجه به تبصره  1ماده  9دستورالعمل اجرايی ماده  55قانون الحاقی  2در
صورتی پذيرفته می شود که  55درصد اعتبارات از طريق عقد قرارداد با دانشگاهها و مراکز آموزشی وابسته به وزارت
علوم ،تحقیقات و فناوری يا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی هزينه شود.
 مقرر شد ادارات صنعت ،معدن و تجارت  ،راه و شهرسازی ،برنامه و بودجه ،استاندارد و سازمان بازرسی به دلیلمشکالتی که در ارائه پروپوزال داشته اند ،پیشنهاد طرحهای پژوهشی خود را در اسرع وقت به دبیرخانه کارگروه
جهت بررسی و اعالم نظر ارسال نمايند.
ضمنا دستگاههای اجرايی حفاظت محیط زيست ،اداره منابع طبیعی و نیز امور عشاير طرح های سال گذشته را
ادامه خواهند داد.

 پیشنهادهای پژوهشی ذيل پذيرفته شدند:البته الزم است دستگاههای اجرايی از مجريان محترم طرحها بخواهند نظرات اصالحی داوران را در اجرای طرحهای
پژوهشی به کار برند.
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دستگاه اجرايی استان کرمانشاه
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بررسی علل عدم موفقيت واحدهاي توليدي در بخش كشاورزي و راهكارهاي
پيشنهادي
تحليل آسيب پذيري خانوارهاي كشاورز در برابر خشكسالی در استان
كرمانشاه
آسيب شناسی نظام بهره برداري خرد و راهكارهاي عملی و حقوقی در خصوص
يكپارچه سازي اراضی
بررسی و شناسايی موانع توسعه بازار در بين كارآفرينان زن روستايی
شهرستان كرمانشاه

بررسی و ارائه راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی در واحدهای پرورش

سازمان جهاد كشاورزي
سازمان جهاد كشاورزي
سازمان جهاد كشاورزي
سازمان جهاد كشاورزي

سازمان جهاد کشاورزی

طیور در استان
بررسی نقش وضعیت تغذيه ای درختان میوه بر تولید ضايعات سیب و هلو

سازمان جهاد کشاورزی

در شهرستان کرمانشاه
بررسی جايگاه روشهاي نوين تبليغ در بين مبلغين استان

اداره كل تبليغات اسالمی

تاريخ انقالب اسالمی در استان( -با تاکید بر رويدادها و شخصیت ها)

حوزه هنری سازمان تبلیغات
اسالمی

تدوين سند راهبردي  9ساله توسعه موقوفات استان
پيامدسنجی واگذاري اماكن ورزشی بر ابعاد مختلف ورزش همگانی و قهرمانی
در استان كرمانشاه
بررسی راهكارهايی براي بهبود سطح كشتی استان كرمانشاه از ديدگاه
صاحبنظران
تدوين سند توسعه تجارت خارجی و شناسايی توليدات صادرات محور استان و
راه كارهاي رونق آن
بررسی موانع اجتماعی توسعه اقتصادي در استان
بررسی وضعيت و عوامل موثر بر پديده بيكاري در استان و ارايه راهكارهاي
بهبود وضعيت

موانع موجود در جذب بانوان به عنوان اهداء کننده خون

اداره كل اوقاف و امور خيريه
اداره كل ورزش و جوانان
اداره كل ورزش و جوانان

استانداری
استانداری
اداره كل امور اقتصادي و دارايی

پايگاه منطقه ای آموزشی انتقال
خون

27
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سنجش میزان اثربخشی برنامه ها و فعالیت های سازمان بهزيستی در
خصوص ايجاد اشتغال پايدار برای جامعه هدف سازمان
بررسی شیوع انواع معلولیتها و شناسايی عوامل موثر بر آنها در استان

اداره کل بهزيستی

کرمانشاه
روش بررسی بهینه انتقال اطالعات ايستگاهی از فرستنده های محلی به

25

اداره کل بهزيستی

شرکت آب و فاضالب روستايی

اتاق کنترل مرکزی در سیستم های اسکادا با در نظر گرفتن پدافند غیر
عامل

1:

12

11

تحلیل آماری-همديدی مخاطرات جوی (سیل وامواج سردو گرم) و روش

اداره کل هواشناسی

های پیش بینی آن در استان کرمانشاه
بررسی همديدی پديده گرد و غبار و راهکارهای پايش و پیش بینی آن در

اداره کل هواشناسی

استان کرمانشاه
مطالعه و ارائه طرح اختالط مناسب روسازی بادوام در برابر نمک پاشی

اداره کل راهداری و حمل و نقل

های مداوم برای جلوگیری از خرابی های مرتبط به منظور به کار گیری در

جاده ای

شیب ها و گردنه های برف گیر (فاز )1
13

14

19

مقايسه مدل ها و روش های درمان اعتیاد در زندان ها و ارائه مدل بهینه

تربیتی
بررسی تاثیر آموزش کنترل استرس با الگوی شناختی رفتاری بر بهزيستی

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

روان شناختی و انعطاف پذيری زندانیان جوان زندان مرکزی کرمانشاه

تربیتی

تحلیل وضعیت فرهنگ کارآفرينی در استان کرمانشاه و ارائه الگويی برای

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

توسعه آن
تصحیح و شرح ديوان نقی آزاد

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

امکان سنجی تدوين مدل کسب و کار جهت حوزه موسیقی استان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

16
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کرمانشاه
مردم نگاری روستاهای شهرستان هرسین

11

15

سازمان زندانها و اقدامات تامینی و

اداره کل میراث فرهنگی ،صنايع
دستی و گردشگری

نقش بانک ها و سیاست های پولی در توسعه بخش تعاون

اداره کل تعاون کار و رفاه
اجتماعی

حاضرين جلسه:
مهندس رضا رحیمی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری – دکتر محمد جوشقانی،
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی -دکتر بهروز حمزه ،معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی -دکتر

سینا زرشکی ،معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه -دکتر معصومه خان احمدی ،رئیس پارک علم و
فن آوری استان کرمانشاه -مهندس فريدون ياوری ،معاون فنی اداره کل حفاظت محیط زيست استان کرمانشاه-
آقای نريمان محمدی ،مدير آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه -دکتر محمد قیطوری ،معاون پژوهشی مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی -آقای شهسوار بسطامی ،معاون آموزش و پژوهش استانداری -سید غالمرضا حسینی،
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی -خانم مینو مهتابی ،معاون مدير کل دفتر امور زنان و خانواده -خانم زهرا آقا
مرادی ،ريیس اداره آموزش،پژوهش و فناوری سازمان صنعت ،معدن و تجارت -آقای محمدرضا عباسی ،رئیس گروه
پژوهشی سازمان جهاد کشاورزی -آقای علی اکبر ده حقی ،مشاور معاونت برنامه ريزی استانداری -آقای عثمان
میرانی ،پژوهشگر صدا و سیما
غايبين در جلسه:
ريیس دانشگاه آزاد اسالمی کرمانشاه -ريیس بنیاد نخبگان استاد کرمانشاه -مدير کل ارتباطات و فناوری اطالعات

