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منابع انسانی
یستور كار جلسه:
 .0بررسی عملكری سال 54
 .8بررسی اولويتهای پژوهشی سال  59یستگاههای اجرايی
 .6بررسی بویجه پژوهشی سال  59یستگاههای اجرايی

جلسه توسط آقای مهندس رحیمی با ذکر فرمایشی از امام علی (ع) در خصوص رعایت نظم در امور و تبریک به
مناسبت فرارسیدن عید غدیر آغاز شد .ایشان تاکید نمودند که اعضاء کارگروه با جدیت بیشتری در جلسات حضور
داشته باشند و نیز علت غیبت بعضی از اعضاء در جلسه امروز مشخص شود.
با توجه به اهمیت موضوع برگزاری مراسم هفته پژوهش مهندس رحیمی اظهار داشتند الزم است گزارشی از نحوه
برگزاری این مراسم در سال  49ارائه و مشکالت و مسائل مربوطه بررسی گردد تا این مراسم در سال  49با کیفیت
بهتری ارائه گردد.
در ادامه دکتر جوشقانی گزارشی از برگزاری مراسم هفته پژوهش در سال  4949ارائه دادند.
پس از بحث و اظهار نظر توسط حاضرین در جلسه ،مقرر گردید کمیته ای سه نفره متشکل از آقایان معارف فالحی
از استانداری ،دکتر جوشقانی از دانشگاه رازی و خانم دکتر خان احمدی از پارک علم و فناوری در خصوص نحوه
برگزاری هفته پژوهش بررسی های اولیه را انجام دهند و نتیجه را در جلسات آتی ارائه دهند.
مهندس رحیمی با توجه به اهمیت نقش آموزش نیروی انسانی پیشنهاد نمودند که برنامه هایی هم به عنوان هفته
آموزش برگزار گرددکه مقرر شد موضوع در دستور کار جلسات بعدی کارگروه قرار گیرد.
در خصوص بودجه های پژوهشی دستگاهها در سال  49به علت وجود برخی ابهامات ذکر شده توسط حاضرین در
خصوص ضوابط بودجه پژوهشی مقرر گردید کمیته سه نفره متشکل از آقایان فالحی و خرمی و جوشقانی موضوع را
بررسی و نتیجه را در جلسه بعدی کارگروه جهت تعیین نحوه هزینه کرد و گردش کار انجام اولویتهای پژوهشی
سال  4949به کارگروه ارائه گردد.
در پایان مقرر شد جلسه بعدی در روز سه شنبه مورخ  49/7/6ساعت  46:91برگزار گردد.

حاضرين یر جلسه:
مهندس رضا رحیمی ،معاون استاندار -آقای معارف فالحی ،مدیر مرکز برنامه ریزی و توسعه فناوری اطالعات
استانداری -آقای محمد محمدی ،مدیر گروه نوسازی و تحول اداری استانداری -آقای علی اکبر ده حقی ،مشاور
معاونت برنامه ریزی استانداری -دکتر محمد جوشقانی ،معاون پژوهشی دانشگاه رازی -دکتر ویسی ،مدیر ارتباط با
صنعت دانشگاه رازی -دکتر محمد مهدی جوکار ،معاون پژوهشی دانشگاه آزاد -آقای کریم خرمی ،نماینده سازمان
برنامه و بودجه -خانم زهرا آقا مرادی ،رییس اداره آموزش،پژوهش و فناوری سازمان صنعت ،معدن و تجارت -آقای
منصور شهبازیان ،دبیر کمیته دانش بنیان در پارک علم و فن آوری -آقای ارسالن مرزبانی ،کارشناس اداره کل
ارتباطات و فن آوری اطالعات – خانم دکتر مریم اسالم پناه ،رییس بنیاد نخبگان -خانم شریفه حق شناس ،مدیر
کل دفتر امور زنان و خانواده
غايبين یر جلسه:
نمایندگان ادارات و دانشگاههای ذیل:
دانشگاه علوم پزشکی -دانشگاه صنعتی -جهاد دانشگاهی -جهاد کشاورزی -اداره کل صدا و سیما -حفاظت محیط
زیست استان -مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی -خانه صنعت ،معدن و تجارت

