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توسوه منابع انسانم اس انداري
دستور كار جلسه:
 .1ب رسم بودجه پژمهشم دس گاههاي اج ايم
 .2بازنگ ي ف آيند تصويب م اج اي ط يهاي پژمهشم
 .3بمث درباره نموه ب گزاري م اسم هف ه پژمهش
جلسه با نا م ياد خدا م ع ض تسلم به مناسب ف ا رسمدح ماه مم  ،توسط رياس مم کارگ مه ،جناب آقاي
مهندس ريميم آغاز شد .ايشاح با تاکمد ب اهيم پژمهش در پمش ف اس اح م اب از تاسف از نهادينه نشدح آح،
خواس ار ارتقاء جايگاه پژمهش م فنامري در اس اح شدند.
سپس جناب آقاي مهندس ن يياح مميدي توضمماتم در خصوص دس ور کار امل جلسه (ب رسم بودجه پژمهشم
دس گاههاي اج ايم) ارائه نيودند م ب لزم پمگم ي سهم پژمهشم کلمه دس گاههاي اج ائم موضوع ماده  65قانوح
الماق  2تاکمد نيودند .هيچنمن با توجه به دس ورالويل اج اي بودجه م تنظمم موافق نامه هاي اع بارات هزينه اي
م تيلک دارايم هاي اس انم سال  ،56خواس ار اج اي اين شموه نامه در سال جاري شدند.
جناب آقاي کموم ث مميدي نمز با توجه به دس ورالويل ابالغم دبم شوراي ع ف خواس ار تشکمل کيم ه اي به
منظور تدمين ب نامه پژمهش م فنامري  3ساله اس اح شدند.
در ادامه جناب آقاي فاليم گزارشم از جلسه مورخ  56/7/6دادند م پمشنهاداتم در خصوص نموه ب گزاري م اسم
هف ه پژمهش اس اح در سال جاري ارائه نيودند.
بمث م ب رسم هاي به عيل آمده در جلسه ،به موارد ذيل من ج گ ديد:

رديف

مصوبات
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مق ر شد لمس کامل دس گاههاي اج ايم اس اح موضوع ماده  6قانوح خدمات کشوري که داراي اع بار
پژمهشم مم باشند توسط سازماح ب نامه م بودجه تکيمل م در اخ مار کارگ مه ق ار گم د.
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در خصوص دس سم به سامانه سيات رياس مم کارگ مه ضين مکاتبه با دک ميمد اييدي ،موامح
پژمهش م فنامري مزارت ع ف ،خواس ار دس سم به اين سامانه زمدت از موعد مويول خواهند شد.
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مق ر گ ديد سازماح ب نامه م بودجه اع بارات ماده  65قانوح الماق  2م هيچنمن جدمل اع بارات رديف

پژمهشهاي کارب دي را به دبم خانه کارگ مه تا تاريخ  56/7/26اعال نيايد.
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مق ر شد املوي هاي پژمهشم دس گاههاي اج ايم اس اح که به دبم خانه م سازماح مدي ي ارسال شده اند
توسط دبم خانه گ دآمري م هي اه با نقشه جامع عليم کشور در اخ مار اعضاء کارگ مه ق ار گم د م اين
املوي ها جه پااليش م تصويب در کارگ مه مط ح گ دند.
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با توجه به بند ها ماده 22دس ورالويل اج اي بودجه م تنظمم موافق نامه هاي اع بارات هزينه اي م
تيلک دارائمهاي س مايه اي مق ر گ ديد کيم ه اي م شکل از اعضاء ذيل ط يهاي پمشنهادي ماصله را
ب رسم م ط يهاي مورد تايمد را در چهارچوب نقشه جامع عليم کشور م سماس هاي کلم ابالغم علم م
فنامري م اع بارات دس گاهها توممن نيايند:
 .1نياينده سازماح ب نامه م بودجه :مهندس ن يياح مميدي
 .2يوزه کشامرزي :دک يسن خيمس آبادي
 .3يوزه خدمات م پش مبانم :آقاي موارف فاليم
 .4يوزه صنو  :مهندس ممسن رس يم
 .6يوزه پارک علم م فنامري :دک موصومه خاح اييدي
 .5يوزه علو پزشکم :دک مميود امم ي
 .7يوزه دانشگاهم :دک مميد جوشقانم
ضينا مق ر شد ممل تشکمل جلسات کيم ه فوق در دانشگاه رازي باشد م کلمه مکاتبات م دعوتنامه ها از
سوي دبم کارگ مه ارسال گ دد.
م نمز ط ايم م تدمين ب نامه  3ساله پژمهش م فنامري سال  ،56ب عهده کيم ه مذکور نهاده شد.
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با توجه به نزديک شدح موعد ب گزاري م اسم هف ه پژمهش م فنامري سال  ،56مق ر گ ديد جناب آقاي
موارف فاليم( رئمس م کز ب نامه ريزي نوسازي م توسوه فنامري اطالعات اس انداري) رئوس ب نامه هاي
هف ه پژمهش که مم بايس با مشارک کلمه دس گاههاي اج ايم انجا پذي د م هزينه هاي م تب ب آح
را در جلسه بودي ارائه نيايند.

حاضرين در جلسه:
مهندس رضا ريميم ،موامح هياهنگم امور اق صادي م توسوه منابع انسانم اس انداري – دک مميد جوشقانم،
موامح پژمهش م فنامري دانشگاه رازي -دک به مز ييزه ،موامح پژمهشم دانشگاه علو پزشکم -مهندس ن يياح
مميدي ،مدي آموزش م پژمهش سازماح ب نامه م بودجه -آقاي ک يم خ مم ،رئمس گ مه پژمهش سازماح ب نامه م
بودجه – آقاي کموم ث مميدي ،موامح بودجه سازماح ب نامه م بودجه -آقاي نادر پژماح ،کارشناس سازماح ب نامه م
بودجه -مهندس شه يار بهنما ،مدي کل ارتباطات م فنامري اطالعات -دک موصومه خاح اييدي ،س پ س مم
پارک علم م فنامري -دک يسن خيمس آبادي ،رئمس م کز تمقمقات م آموزش کشامرزي -سمد غالم ضا يسمنم،
موامح پژمهشم جهاد دانشگاهم -سمدکيال جاللم ،مدي پژمهشم دانشگاه صنو م -آقاي ف يدمح يامري ،موامح

فنم يفاظ مممط زيس اس اح -آقاي موارف فاليم ،رئمس م کز ب نامه ريزي م توسوه فنامري اطالعات
اس انداري -آقاي علم اکب ده يقم ،مشامر موامن ب نامه ريزي اس انداري -خانم ش يفه يق شناس ،مدي کل دف
امور زناح م خانواده -آقاي مميد مميدي ،رئمس گ مه نوسازي م تمول اداري اس انداري -خانم زه ا آقا م ادي،
ريمس اداره آموزش،پژمهش م فنامري سازماح صنو  ،مودح م تجارت -آقاي ساالر مميدي ،موامح بنماد نخبگاح-
آقاي م تضم که ارياح ،مدي ان شارات دانشگاه آزاد اسالمم -آقاي مميدرضا عباسم ،رئمس گ مه پژمهشم سازماح
جهاد کشامرزي -آقاي مميد مميد نژاد ،کارشناس دف ط ح م ب نامه دانشگاه رازي -آقاي خداداد م ادي،
کارشناس اس انداري
غايبين در جلسه:
نيايندگاح دس گاههاي اج ائم ذيل:
اداره کل صدا م سميا -خانه صنو  ،مودح م تجارت

