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استانداری
دستور کار جلسه :گزارش دستگاههای اجرايي در خصوص عملكرد پژوهشي سال  2.بر اساس بودجه پژوهشي

جلسه با نام و یاد خدا آغاز گردید و ضمن تبریک انتساب آقای دکتر نجفی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی و تقدیر و تشکر از
زحمات آقای دکتر جوشقانی معاون سابق پژوهشی و فناوری دانشگاه رازی به بحث پیرامون عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی،
هفته پژوهش و  ...پرداخته شد و موارد ذیل مورد موافقت اعضا قرار گرفت:
 .1ضمن بررسی عملکرد پژوهشی دستگاههای اجرایی در سال  59مقرر گردید:


نظر به اعالم برخی مشکالت در کار با سمات ( سامانه مدیریت اطالعات پژوهشی)  ،دستگاههای اجرایی هر چه
سریعتر درخواست خود را به صورت رسمی جهت انعکاس به وزارت عتف ،به دبیرخانه کارگروه ارسال نمایند.



دبیرخانه کارگروه جهت دسترسی نماینده سمات به امکان اخذ گزارش کلی از وضعیت ثبت طرحهای پژوهشی در
این سامانه توسط وزارت عتف ،اقدام نماید.



تمامی دستگاههای اجرایی استان پس از دریافت کد رهگیری می بایست کد مربوطه را به دبیرخانه ارسال نمایند.

 .2با استناد به نامه (شماره  1195511مورخ  )51.2.61دکتر نوبخت معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و
بودجه ،اخذ و جمع آوری اولویتهای پژوهشی دستگاههای اجرایی دارای اعتبار پژوهشی موضوع ماده  91قانون الحاقی،2
جهت طرح و تصویب در کارگروه ،به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قرار می گیرد.
 .6در راستای برگزاری مراسم هفته پژوهش و فناوری سال  51مقرر گردید :


به منظور برگزاری نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری در هفته سوم آذر ماه ،مرکز برنامه ریزی و توسعه فناوری
اطالعات استانداری با ریاست محترم نمایشگاه بین المللی کرمانشاه مکاتبه الزم را انجام دهد.



دبیرخانه ستاد استانی هفته پژوهش نسبت به تشکیل جلسات مربوطه و پیگیری امور مطابق با شیوه نامه استانی
هفته پژوهش اقدام نماید.

 .1مقرر شد سازمان جهاد کشاورزی گزارش کاملی از عملکرد پژوهشی خود در سال  59به دبیرخانه کارگروه اعالم نماید.

حاضرين جلسه:
مهندس رضا رحیمی ،معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری -مهندس طهمورث الیاسی بختیاری ،رئیس
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  -دکتر محمد باقر نجفی ،معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی -دکتر علیرضا معرفت ،مدیر
امور پژوهشی دانشگاه رازی -دکتر بهروز حمزه ،معاون پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی -دکتر سینا زرشکی ،معاون آموزشی و پژوهشی
دانشگاه صنعتی -دکتر سید غالمرضا حسینی ،معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی – دکتر محمد قیطوری ،معاون پژوهشی مرکز تحقیقات

و آموزش کشاورزی -دکتر سید سعید پورداد ،رئیس تحقیقات دیم موسسه تحقیقات کشاورزی و دیم -آقای معارف فالحی ،مدیر مرکز
برنامه ریزی و توسعه فناوری اطالعات استانداری -خانم مینو مهتابی ،معاون دفتر زنان و خانواده استانداری -مهندس شهریار بهنیا،
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات -مهندس محمد خسروی ،مدیر کل هواشناسی استان -آقای محمد احمدی ،سرپرست گروه
تحقیقات هواشناسی – آقای نریمان محمدی ،مدیر آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  -آقای کریم خرمی ،رئیس
گروه پژوهشی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  -دکتر علی محمد الیاسی ،رئیس گروه تحقیقات آموزش و پرورش -خانم زهرا
پورخوش ،معاون پژوهشی حوزه هنری -خانم زهرا آقامرادی ،رئیس اداره آموزش ،پژوهش و فناوری سازمان صنعت ،معدن و تجارت-
مهندس مهران یگانه ،رئیس اداره مهندسی و مطالعات اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانداری -آقای شهاب نجفی ،سرپرست
امور اداری و پشتیبانی اداره تعاون ،کار و رفاه اجتماعی -آقای قباد رده ،کارشناس پژوهشی تبلیغات اسالمی – آقای فریچهر رحیمی،
کارشناس آموزش اوقاف و امور خیریه -آقای محمد امین شرفیانی ،کارشناس عمرانی وزارت دفاع -آقای پیمان حیدریان ،کارشناس
حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای -آقای قیصر کاردان ،کارشناس پژوهشی استانداری

غايبین جلسه:
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی استان -رئیس پارك علم و فن آوری استان -رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان -مدیر کل محنرم صدا و
سیمای استان -رئیس بنیاد نخبگان استان -مدیر کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان

