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توسعه منابع انسانی استاندار
دستور كار جلسه:
 بررسی اولويتها پژوهشی ست اهها اجرايی ميوب کمیته علمی بررسی رخواس ا اره کل امپزشكی ر خيوص استفا ه از اعتبار پژوهشی موضوع ما ه 65الحاقی قانون بو جه مربوطه ر پروژه تحقیقاتی متمرکز و ملی
جلسه کمیته علمی ارائه

ر اين جلسه جناب آقا کتر جوشقانی جانشین محترم بیرکارگروه گزارشی از هش
ا ند که اولويتها پژوهشی ميوب ر آن ،مور تايید حاضرين ر جلسه قرار گرف .
ر ا امه ،تقاضا مدير کل محترم امپزشكی استان ر خيوص استفا ه از اعتبار پژوهشی ما ه  65قانون الحاق 2
مربوط به آن ا اره ،ر پروژه تحقیقاتی متمرکز و ملی بررسی گر يد .با توجه به اهمی اجرا طرح کشور "
تحقیق و توسعه ر راستا ارائه معمار مطلوب فاوا و فرآيندها مطلوب تولید ،تدارک و بهبو سامانه ها
الكترونیكی سازمان امپزشكی کشور" و نیز توانايی آزمايش اه معمار سازمانی انش اه راز که به عنوان زير
مجموعه آزمايش اه معمار سازمانی انش اه شهید بهشتی فعالی می کند با رخواس فوق مشروط بر اينكه
بخشی از کار به آزمايش اه معمار سازمانی استان سپر ه شو موافق گر يد.
ر پايان جلسه ،اولويتها پژوهشی ست اهها اجرايی ذيل نیز تايید گر يدند.
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ستی و گر ش ر

مر م ن ار روستاها شهرستان هرسین

ا اره کل میراث فرهن ی ،صنايع
ستی و گر ش ر
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شركت شهرك هاي صنعتي كرمانشاه
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شركت شهرك هاي صنعتي كرمانشاه
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شركت شهرك هاي صنعتي كرمانشاه
شركت شهرك هاي صنعتي كرمانشاه
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اجرایی شدن طرح

شركت آب و فاضالب روستايي
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بررسی میزان رضایت شغلی و بهره وری کارکنان شرکت آبفار کرمانشاه و راهکارهای
افزایش آن

شركت آب و فاضالب روستايي
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بررسی عوامل موثر بر میزان عمر لوله اعم از خورندگی خاک و بارهای وارده بر آن و
ارائه راهکارهای مناسب با توجه به شرائط اقلیمی و نوع خاک استان کرمانشاه

شركت آب و فاضالب روستايي
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روش بررسی بهینه انتقال اطالعات ایستگاهی از فرستنده های محلی به اتاق کنترل
مرکزی در سیستم های اسکادا با در نظر گرفتن پدافند غیر عامل

شركت آب و فاضالب روستايي
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تحليل وضعيت فرهنگ كارآفريني در استان كرمانشاه و ارائه الگويي براي توسعه آن

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي
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بررسي سبك زندگي مردم كرمانشاه

اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي

22
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تصحيح و شرح ديوان نقي آزاد
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شركت شهرك هاي صنعتي كرمانشاه
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