صورتجلسه :دومین نشست کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري استان کرمانشاه
تاريخ جلسه49/02/01 :

شماره جلسه2 :

رياست جلسه :آقای مهندس رحیمی ،معاونت محترم هماهنگی ساعت شروع01 :
امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری كرمانشاه
محل تشكیل :سالن جلساا معاونات محتارم همااهنگی اماور ساعت خاتمه01 :
اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری كرمانشاه
دستور کار جلسه:
جلسه با نام و ياد خدا تشكیل شد و پس از خوش آمد گويی رياست محترم جلسه ،آقای دكتر جوشقانی ،معاون محترم پژوهش و فناوری
دانشگاه رازی ،سخنانی در مورد اهداف و ساختار كارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و نوآوری استان و نیز خالصه ای از نتايج اولین جلسه
كارگروه ايراد نمودند .در ادامه موارد ذيل مورد بحث و تبادل نظر و توافق اعضاء كارگروه قرار گرفت .
مصوبات

رديف

مصوب گرديد ذيل كارگروه ،سه كمیته تخصصی به شرح زير تشكیل شوند:
 -0کمیته امور فنآوري و نوآوري
دبیرخانه :پارک علم و فناوری استان كرمانشاه
اعضای كمیته:

-0



رياست پارک علم و فناوری -رئیس كمیته



معاونین پژوهش و فناوری كلیه دانشگاههای استان



معاون پژوهشی آموزش و پرورش استان



مركز رشد سالمت



مركز رشد دانشگاه رازی



مركز رشد ICT



مركز تحقیقا و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی



سازمان صنعت ،معدن و تجار



مدير كل امور مالیاتی استان



مدير عامل شركت شهركها(فن بازار)



مدير كل ارتباطا و فناوری اطالعا استان



سازمان مديريت و برنامه ريزی



صندوق كارآفرينی



اتاق بازرگانی



سازمان نظام مهندسی كشاورزی



سازمان نظام مهندسی ساختمان



بنیاد ملی نخبگان



خانه صنعت ،معدن و تجار



مدير كل گمرک استان به عنوان مدعو

 -2کمیته امور آموزش
دبیرخانه :دانشگاه صنعتی كرمانشاه
اعضای كمیته:


رياست دانشگاه صنعتی -رئیس كمیته



معاونین آموزشی كلیه دانشگاههای استان



صدا و سیما



بنیاد ملی نخبگان



جهاد دانشگاهی



معاون آموزشی مركز تحقیقا و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی



نماينده سازمان محیط زيست به عنوان مدعو

 -3کمیته امور پژوهش
دبیرخانه :دانشگاه رازی
اعضای كمیته:


رياست دانشگاه رازی – رئیس كمیته



معاونین پژوهشی كلیه دانشگاههای استان



جهاد دانشگاهی



معاون پژوهشی مركز تحقیقا



پژوهشگاه نفت



سازمان جهاد كشاورزی



سازمان صنعت ،معدن و تجار



رئیس بنیاد ملی نخبگان



اداره كل آموزش و پرورش



اداره برق منطقهای



اداره آب منطقهای



نیروی انتظامی



سازمان محیط زيست



اداره مسكن و شهرسازی



اعضاء حقیقی صاحب نظر :دكتر فرزاد ويسی ،دكتر آدينه وند ،دكتر علی مصطفايی ،دكتر مقداد پیرصاحب

و اموزش كشاورزی و منابع طبیعی

قابل ذكر است تصمیم نهايی در خصوص كمیته ها از جمله اعضاء و و ظايف ،به جلسا هم انديشی روسای كمیته ها موكول
گرديد.
-2

مصوب گرديدفراخوان اولويت های پژوهشی و نیز طرح های پژوهشیكلیه دستگاه های اجرايی توسط دانشگاه رازی در اسرع
وقت انجام پذيرد.

-3

مقرر گرديدبه منظور سامان مند نمودن فعالیت های پژوهشی در استان ،سامانه مديريت اطالعا پژوهشی استانكه قبال توسط
سازمان مديريت و برنامه ريزی تهیه شده بود در اسرع وقت فعال و سطح دسترسی مديريت آن جهت دبیرخانه كمیته پژوهش
استان تعريف شود.

-9

مقرر گرديد بررسی و داوری طرح های پژوهشی دستگاه های اجرايی توسط گروه های داوری متشكل از اعضا هیا علمی و نیز
صاحب نظران پژوهش و فناوری شاغل در دستگاه های اجرايی و بخش خصوصی صور گیرد ..همچنین صدور گواهی پايان كار
و حسن انجام كار منوط به تايید باالترين مقام اجرايی دستگاه اجرايی باشد.

-1

مقرر گرديد تامین هزينه های داوری و نظار طرح ها از محل بودجه های پژوهشی دستگاه های اجرايی ارائه دهنده و يا بهره
بردار طرح پژوهشی تامین شود

اعضای حاضر در جلسه
نام و نام خانوادگی
مهندس رضا رحیمی
دكتر محمد جوشقانی
علیرضا معرفت
زهرا آقا مرادی
عباس رضايی زاد
جلیل رستمی
فريدون ياوری
جهانگیر صفری
نوذر قنبری
علی اختری
حسن مرادی
شهريار بهنیا
نريمان محمدی
كريم خرمی
تورج شیرزاديان
بهرام بادكو
معصومه خان احمدی
جواد الماسی
مريم اسالم پناه

سمت /سازمان
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری كرمانشاه
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه رازی
مدير امور پژوهشی دانشگاه رازی
رئیس اداره آموزش ،پژوهش و فناوری سازمان صنعت ،معدن و تجار
معاون پژوهش و فناوری مركز تحقیقا و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی
مشاور حقوقی خانه صنعت معدن و تجار
معاون سازمان حفاظت محیط زيست
رئیس گروه طرح و برنامه اداره كل آموزش و پرورش
رئیس دانشگاه آزاد اسالمی
رئیس دانشگاه صنعتی كرمانشاه
امور فناوری استانداری
مدير كل ارتباطا و فناوری اطالعا
مدير آموزش و پژوهش سازمان مديريت
رئیس گروه پژوهش سازمان مديريت
نماينده معاونت تحقیقا و فناوری دانشگاه علوم پزشكی
رئیس سازمان جهاد دانشگاهی
سرپرست پارک علم و فناوری
خبرنگارخبرگزاری جمهوری اسالمی
رئیس بنیاد نخبگان

امضاء

