صورتجلسه
شماره جلسه :ششمین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فناوری و تاريخ جلسه95.8.24 :
نوآوری استان
رياست جلسه :آقای معارف فالحی

ساعت شروع16:3: :

محل تشكيل :سالن جلسات معاونت هماهنگی امور اقتصادی و ساعت خاتمه18:3: :
توسعه منابع استانداری
دستور كار جلسه:
 .1ارائه گزارش از اقدامات انجام شده در خصوص هزينه کرد بودجه پژوهشی دستگاه های اجرايی
توسط نماينده سازمان برنامه و بودجه
 .2بررسی روند فعالیت های هفته پژوهش
 .3ارائه گزارش دبیر کمیته تبلیغات از اقدامات انجام شده

جلسه با نام و ياد خدا و تاکید مهندس رحیمی ،معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی بر
هرچه بهتر برگزار شدن مراسم هفته پژوهش آغاز گرديد.
سپس آقای عبدالمالکی پوستر طراحی شده برای هفته پژوهش را ارائه دادند،خانم آقامرادی هم از ارتباط با
صنعتگران توسط اداره صنعت ،معدن و تجارت در مراسم هفته پژوهش گفتند .خانم دکتر خان احمدی نیز درباره
برپايی نمايشگاه توضیح دادند  .اعضاء حاضر درباره موارد فوق و  ...به بحث و بررسی پرداختند و نظراتی برای بهتر
شدن مراسم ارائه کردند.

حاضرين جلسه:
مهندس رحیمی ،معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی  -آقای معارف فالحی ،ريیس محترم
مرکز برنامه ريزی ،نوسازی اداری و توسعه فناوری اطالعات استانداری -دکتر فرزاد ويسی ،مدير کارآفرينی ،پژوهش
های کاربردی وارتباط با جامعه دانشگاه رازی -دکتر علیرضا معرفت ،مدير امور پژوهشی دانشگاه رازی -آقای سید
کمال جاللی ،مدير پژوهش دانشگاه صنعتی -آقای محسن رضايی ،رئیس دفتر تارتباط با صنعت دانشگاه آزاد
اسالمی -دکتر بهروز حمزه ،معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی -دکتر معصومه خان احمدی ،رئیس پارك علم و
فن آوری استان کرمانشاه-دکتر محمد قیطوری ،معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی – دکتر ساالر
محمدی ،معاون بنیاد نخبگان -مهندس مهدی جلیلوند ،کارشناس گروه پژوهش سازمان جهاد کشاورزی -آقای علی
شالنی ،مدير پژوهش صدا و سیمای استان  -خانم زهرا آقا مرادی ،ريیس اداره آموزش،پژوهش و فناوری سازمان
صنعت ،معدن و تجارت -آقای مهدی عبدالمالکی ،از جهاد دانشگاهی

غايبين در جلسه:
نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزی -اداره محیط زيست استان -ارتباط و فناوری اطالعات استان -امور زنان و
خانواده استانداری -خانه صنعت ،معدن و تجارت

