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ساعت خاتمه48:30 :

استانداری
دستور کار جلسه:
 تعیین اعضاء کمیته علمي جهت بررسي اولويتهای پژوهشي ارائه توضیحاتي در خصوص سامانه سمات توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی ارائه توضیحاتي درباره جشنواره ربع رشیدی در تبريز توسط سازمان مديريت و برنامه ريزی برنامه ريزی برگزاری مراسم هفته پژوهش سال 69 ساير مواردجلسه با نام و ياد خدا و سخنان جناب آقای دکتر نجفي ،معاون محترم پژوهشي و فناوری دانشگاه رازی و جناب آقای مهندس رحیمي
معاون محترم هماهنگي امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری آغاز گرديد .سپس جناب آقای دکتر ويسي ،مدير کارآفريني -پژوهش
های کاربردی وارتباط با جامعه دانشگاه رازی گزارشي از عملکرد کارگروه در سال  69ارائه دادند .سپس آقای نريمان محمدی مدير
آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزی در خصوص اقدامات انجام شده جهت اخذ اولويتهای پژوهشي دستگاههای اجرايي در
سال  ،69مشکالت موجود در سامانه سمات برای دستگاههای اجرايي و جشنواره ربع رشیدی توضیحاتي ارائه دادند .در ادامه در
خصوص برنامه ريزی مقدماتي برگزاری مراسم هفته پژوهش توسط حاضرين مطالبي مطرح گرديد.
پس از بحث و بررسي و ارائه نظرات و پیشنهادات  ،موارد ذيل مصوب گرديد:
رديف

مصوبات

4

مق رر گرديد کمیته علمي کارگروه جهت بررسي اولويتها و پیشنهادهای پژوهشي دستگاههای اجرايي ،متشکل از نمايندگان
ذيل باشد:
 دانشگاه علوم پزشکي :دکتر بهروز حمزه يا دکتر رضا خدارحمي مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعي :دکتر حسن خمیس آبادی يا دکتر محمد قیطوری پارک علم و فناوری :دکتر سیامک آزادی سازمان مديريت و برنامه ريزی :آقای کیومرث محمودی يا آقای نريمان محمدی -دانشگاه رازی :دکتر سید محمدباقر نجفي يا دکتر فرزاد ويسي

2

مقرر شد پیگیری مراحل مربوط به اخذ کد رهگیری توسط دستگاههای اجرايي در سامانه سمات با سازمان مديريت و برنامه
ريزی باشد.

3

مقرر گرديد امور مربوط به شرکت استان در جشنواره ربع رشیدی بر عهده پارک علم و فناوری باشد

1

ضمن تقدير از پارک علم و فناوری در خصوص برگزاری جشنواره فن آفريني زاگرس تاکید به عمل آمد که ترتیبي اتخاذ
نمايند که جشنواره مذکور ساالنه برگزار شود.

9

مقرر شد دبیرخانه کارگروه امور مربوط به مراسم هفته پژوهش را پیگیری نمايد

9

مقرر گرديد دبیرخانه کارگروه جهت پیگیری نتايج و نحوه اجرای طرحهای پژوهشي سال گذشته برنامه ريزی نمايد

7

تاکید شد که دستگاههای اجرايي برای جذب اعتبارات ملي اهتمام نمايند

حاضرين جلسه:
مهندس رضا رحیمي ،معاون هماهنگي امور اقتصادی و توسعه منابع انساني استانداری -دکتر سید محمد باقر نجفي ،معاون پژوهش و
فناوری دانشگاه رازی -دکتر فرزاد ويسي ،مدير کارآفريني -پژوهش های کاربردی وارتباط با جامعه دانشگاه رازی  -دکتر نوذر قنبری،
ريیس دانشگاه آزاد اسالمي -آقای معارف فالحي ،مدير کل برنامه ريزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری -آقای شهسوار بسطامي،
معاون آموزش و پژوهش استانداری -آقای بهزاد باباخاني ،مشاور معاونت اقتصادی استانداری -دکتر سینا زرشکي ،معاون آموزشي و
پژوهشي دانشگاه صنعتي -دکتر سید غالمرضا حسیني ،معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي – دکتر حسن خمیس آبادی ،ريیس مرکز
تحقیقات و آموزش کشاورزی -دکتر محمد قیطوری ،معاون پژوهشي مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی -دکتر سیامک آزادی ،معاون
فناوری پارک علم و فناوری -دکتر جهانگیر صفری ،معاون پژوهشي و برنامه ريزی اداره کل آموزش و پرورش -دکتر رضا خدارحمي،
مدير امور پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي - -آقای فرشاد فتاحي ،معاون توسعه مديريت و منابع اداره کل حفاظت محیط زيست  -خانم
آذر خسروی ،مدير کل دفتر زنان و خانواده استانداری -آقای نريمان محمدی ،مدير آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزی
استان  -آقای کريم خرمي ،رئیس گروه پژوهشي سازمان مديريت و برنامه ريزی استان  -خانم زهرا آقامرادی ،رئیس اداره آموزش،
پژوهش و فناوری سازمان صنعت ،معدن و تجارت - -سید محمد رئوف سپیده دم از اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

غايبين جلسه:
 مدير کل محنرم صدا و سیمای استان -رئیس بنیاد نخبگان استان -مسئول دفتر نخبگان شهید فهمیده منطقه غرب کشور -معاونتحقیقات سرارود

