صورتجلسه
شماره جلسه :هفتمین جلسه کارگروه آموزش ،پژوهش ،فنااور و تاريخ جلسه92.9.59 :
نوآور استانی
رياست جلسه :آقا مهندس رضا رحیمی
محل تشكيل :سالن جلسات معاونا

ساعت شروع52 :

همااهن ی اماور اقتياا

و ساعت خاتمه51 :

توسعه منابع انسانی استاندار
دستور كار جلسه:
گزارش ستا هفته پژوهش استانی و نیز گزارش کمیته علمی ر خيوص تعیاین اولوتتهاا پژوه ای
ست اهها اجراتی استان

جلسه با نام و تا خدا توسط جناب آقا مهندس رحیمی معاون محترم هماهن ی امور اقتيا و توسعه منابع
انسانی استاندار و با ت کر و قدر انی ات ان از تمامی س اندرکاران برگزار مراسم هفته پژوهش آغاز گر تد.
سپس جناب آقا کتر جوشقانی  ،سرکار خانم کتر خان احمد و جناب آقا عبدالمالکی ر خيوص مراسم
تجلیل از پژوه ران و فناوران برتر استان ،ج نواره انش آموز  ،چ ون ی و نحوه برگزار نمات اه و کارگاهها،
اقدامات کمیته تبلیغات و  ...توضیحاتی ارائه نمو ند که منجر به ميوبات ذتل گر تد:
مصوبات

رديف
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ميوب گر تد تمامی ان اهها و ست اهها اجراتی استان ،گزارش عملکر پژوه ی ساالنه خو را ر
پاتان هر سال به بیرخانه کارگروه ارسال نماتند و بیرخانه موظف اس گزارشات را ر قالب لوح ف ر ه تا
مجلد آما ه نمو ه و ر اختیار کارگروه قرار هد.
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مقرر گر تد جناب آقا عبدالمالکی نسب به تهیه گزارش و مستندات از چ ون ی برگزار مراسم هفته
پژوهش سال جار اقدام نماتد.
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ميوب شد به منظور تسرتع ر امور فعالیتها ستا هفته پژوهش سال آتنده ،کمیته ا مت کل از
ان اهها و مراکز تحقیقاتی استان ت کیل گر .

ضمنا ر ا امه جناب آقا کتر جوشقانی روند کار بررسی اولوتتها پژوه ی استان ر کمیته علمی کارگروه را
ت رتح نمو ند و با توجه به ستورالعمل اجراتی نحوه هزتنه کر اعتبارات پژوه ی از معاون محترم هماهن ی امور
اقتيا و توسعه منابع انسانی استاندار به عنوان جان ین رتاس محترم کارگروه رخواس صدور ستور
مقتضی جه تدوتن سند برنامه راهبر سه ساله پژوهش و فناور نمو ند.
حاضرين در جلسه:
مهندس رضا رحیمی ،معاون هماهن ی امور اقتيا و توسعه منابع انسانی استاندار – کتر محمد جوشقانی،
معاون پژوهش و فناور ان اه راز  -کتر وتسی ،مدتر ارتباط با صنع ان اه راز  -کتر بهروز حمزه ،معاون
پژوه ی ان اه علوم پزشکی -آقا معارف فالحی ،مدتر مرکز برنامه رتز و توسعه فناور اطالعات استاندار -
سرکار خانم کتر معيومه خان احمد  ،رتاس محترم پارك علم و فن آور استان کرمان اه -جناب آقا کتر

شهرتار بهنیا ،مدتر کل محترم ارتباطات و فناور اطالعات -آقا کرتم خرمی ،نماتنده سازمان برنامه و بو جه-
آقا محمد قیطور  ،معاون پژوه ی مرکز تحقیقات و آموزش ک اورز  -آقا علی شالنی ،مدتر پژوهش صدا و
سیما استان -خانم آذر خسرو  ،مدتر کل فتر امور زنان و خانوا ه -خانم زهرا آقا مرا  ،رتیس ا اره
آموزش،پژوهش و فناور سازمان صنع  ،معدن و تجارت -آقا محمدرضا عباسی ،رئیس گروه پژوه ی سازمان
جها ک اورز  -آقا شهسوار بسطامی ،معاون آموزش و پژوهش استاندار  -آقا مهد عبدالمالکی ،از جها
ان اهی

غايبين در جلسه:
رتاس محترم بنیا نخب ان استا کرمان اه ،مدتر کل محترم حفاظ محیط زتس استان کرمان اه ،رتاس
محترم ان اه آزا اسالمی ،رتاس محترم ان اه صنعتی ،رتاس محترم خانه صنع  ،معدن و تجارت استان
کرمان اه

