صورتجلسه
شماره جلسه :یازدهمین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و تاريخ جلسه96.1.32 :
نوآوری استان
رياست جلسه :آقای معارف فالحی

ساعت شروع16:2: :

محل تشكيل :سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و ساعت خاتمه18:2: :
توسعه منابع استانداری
دستور كار جلسه:
 آخرین بررسی وضعیت فعالیت و طرحهای مصوب کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری درسال 5931

جلسه با نام و یاد خدا و عرض تبریک سال نو و نیز تبریک والدت با سعادت موالی متقیان علی (ع) توسط آقای
معارف فالحی ،رئیس مرکز برنامه ریزی و توسعه فناوری اطالعات استانداری آغاز شد .ایشان ضمن تشکر از زحماتی
که در سال  31جهت ساماندهی امور پژوهشی استان انجام گرفته است ،با تاکید بر محوریت پژوهش در توسعه
استان ،خواستار علمی تر شدن فعالیتهای کارگروه در سال  39شدند.
سپس آقای دکتر ویسی ،مدیر کارآفرینی ،پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه دانشگاه رازی وضعیت ثبت
طرحهای پژوهشی دستگاههای اجرایی استان را در سامانه سمات ارائه دادند.
در ادامه حاضرین ،درباره بهتر شدن روند کار در کارگروه بحث نمودند که موارد ذیل مصوب گردید:
مصوبات

رديف
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تاکید گردید تمامی اعضاء کارگروه و یا نماینده تام االختیار ایشان که جهت شرکت در جلسات و انجام
امور مربوطه معرفی گردیده اند ،حضور منظم و دائمی در جلسات داشته باشند.
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دبیرخانه در خرداد ماه سال جاری نسبت به فراخوان اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرایی اقدام نماید.
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جلسات هماهنگی برای امور مربوط به برگزاری مراسم هفته پژوهش سال  39از اردیبهشت ماه سال جاری
به طور ماهانه برگزار شود.
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کارگروه در جهت آگاه سازی بیشتر و ارائه توضیحات در خصوص برنامه های آن و به ویژه در نظر گرفتن
بازه زمانی مناسب در بهتر اجرا شدن اهداف کارگروه  ،جلسات توجیهی با شرکت معاونین و کارشناسان
پژوهش و فناوری دستگاههای اجرایی برگزار نماید.

حاضرين جلسه:
 آقای معارف فالحی ،رییس محترم مرکز برنامه ریزی ،نوسازی اداری و توسعه فناوری اطالعات استانداری -دکترفرزاد ویسی ،مدیر کارآفرینی ،پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه دانشگاه رازی -دکتر مهدی جوکار ،معاون
پژوهشی و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی -دکتر رضا خدا رحمی ،مدیر پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  -دکتر شهریار
بهنیا ،مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات -آقای جهانگیر صفری ،معاون پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش-

دکتر معصومه خان احمدی ،رئیس پارك علم و فن آوری استان کرمانشاه -مهندس فریدون یاوری ،معاون فنی اداره
کل حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه -آقای نریمان محمدی ،مدیر آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه-
دکتر محمد قیطوری ،معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی  -سید غالمرضا حسینی ،معاون پژوهشی
جهاد دانشگاهی -آقای علی شالنی ،مدیر پژوهش صدا و سیمای استان -خانم مینو مهتابی ،معاون مدیر کل دفتر
امور زنان و خانواده -خانم زهرا آقا مرادی ،رییس اداره آموزش،پژوهش و فناوری سازمان صنعت ،معدن و تجارت-
سید محمد رئوف سپیده دم ،کارشناس اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات
غايبين در جلسه:
معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه  -رییس بنیاد نخبگان استاد کرمانشاه -رئیس محترم جهاد
کشاورزی

