صورتجلسه :سومين نشست كارگروه آموزش ،پژوهش ،فنآوري و نوآوري استان كرمانشاه
شماره جلسه3:

تاريخ جلسه29/1/92 :

رياست جلسه :جناب آقاي مهندس رحيمی

ساعت شروع 03/33 :صبح

محل تشكيل :سالن جلسات معاونت هماهنگی امور ساعت خاتمه 19/03 :ظهر
اقتصادي و توسعه نيروي انسانی استانداري
دستور كار جلسه :ارائه گزارش عملكرد كميته ها و بررسی طرحهاي پژوهشی ارسال شده به كميته امور ژوهشی
استان كرمانشاه
جلسه با نام و ياد خدا تشكيل گرديد و موارد زير مورد تايد اعضاي كميته قرار گرفت.
مصوبات:
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مصوب گرديد سازمان مديريت و برنامه ريزي ،طي نشستي با رؤساي كليه دستگاههاي اجرايي استان كه در
تاريخ  59/0/30برگزار خواهد گرديد ضمن ابالغ ميزان اعتبارات پژوهشي هر دستگاه ،به تببين اولويتهاي
پژوهشي و شرايط و ضوابط اجراي طرحهاي پژوهشي هر دستگاه بپردازد.
مصوب گرديد كليه دستگاههاي اجرايي تا تاريخ 59/0/30طرحهاي پژوهشي سال 59خود را به دبيرخانه
كميته امور پژوهشي كارگروه آموزش ،پژوهش ،فنآوري و نوآوري استان ارائه نمايند.
مقرر گرديد ورود اطالعات و ثبت كليه طرحهاي پژوهشي دستگاههاي اجرايي در سمات بر عهده دبيرخانه
كميته امور پژوهشي(دانشگاه رازي) قرار گيرد.
پيشنهاد گرديد سند آمايش فناوري استان كرمانشاه در كميته فنآوري و نوآوري كارگروه آموزش،
پژوهش ،فنآوري و نوآوري استان ،تنظيم و جهت تصويب به كارگروه ارجاع گردد.

اعضاي حاضر در جلسه
نام و نام خانوادگي

سمت در دستگاه اجرايي/دانشگاه

مهندس رضا رحيمي

معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع انساني استانداري

دكتر محمد جوشقاني

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه رازي

دكتر فرزاد ويسي

مدير ارتباط با صنعت دانشگاه رازي

خداداد مرادي

مدير كل فناوري اطالعات استانداري

دكتر علي اكبر اختري

رييس دانشگاه صنعتي كرمانشاه

دكتر حسن مرادي چشمه بيگي

امور فناوري استانداري

نريمان محمدي

مدير آموزش و پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي

كريم خرمي

رييس گروه پژوهش سازمان مديريت و برنامه ريزي

دكتر حسن خميس آبادي

رييس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي

عباس رضايي زاد

معاون مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي

شهريار بهنيا

مدير كل اداره كل ارتباطات و فناوري اطالعات استان

صادق ناصري

كارشناس استانداري

منصور شهبازيان

دبير كميته دانش بنيان جهاد دانشگاهي

بهرام بادكو

رييس سازمان جهاد دانشگاهي

دكتر معصومه خان احمدي

سرپرست پارك علم و فناوري

عاطفه خوش كردار

رييس تحول اداري بهزيستي

بهنوش اميري

كارشناس آموزش بهزيستي

زهره همتي

كارشناس اموزش و پژوهش سازمان صنعت ،معدن و تجارت

مجيد دايي چي

كارشناس برنامه و بودجه دانشگاه صنعتي كرمانشاه

مرتضي كهراريان

مدير انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي

امضاء

