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ساعت شروع23:61 :

،موا،و ی اموزر اقتيوا

و ساعت خاتمه23:61 :

تزسعه موابع انسانی استاندار
دستور كار جلسه:
 بررسی بز جه ژهو،شی ست ا،ها اجرايیو

جلسه با نام و يا خدا با بیانات و تاکید جواب آقا مهودس رحیمی معاون محترم ،ما،و ی امزر اقتيا
تزسعه موابع انسانی استاندار ر خيزص ،زيوه کر بز جه ژهو،شی ر سال جار آغاش گر يد.
ر ا امه جواب آقا کتر جزشقانی معاون محترم ژهو،شی و اواور انش اه راش تزضیحاتی ر باره ارآيود
کار کمیته علمی و جلسات تشکیل شده ارائه ا ند .ايشان اعالم نمز ند با تزجه به بز جه ژهو،شی ست ا،ها
اجرايی تعدا  76اولزي ژهو،شی ژذيراته شد و به مراکز تحقیقاتی و انش ا،ها سطح استان اراخزان ا ه شد و
نیز اش ست ا،ها اجرايی خزاسته شد تا ژس اش بررسی ژروژزشالها و ارشيابی اولیه تا  03بهمن آنها را به بیرخانه
اش ژروژزشال ،ا به بیرخانه جه بررسی ارائه و تعدا نیز ر شرف ارسال اس .
ارسال نمايود .تا کوزن تعدا
ژس اش بحث و بررسی و ارائه نظرات و ژیشوها ات حاضرين مزار ذيل ميزب گر يد:
رديف

مصوبات

1

مقرر شد کمیته علمی ر اسرع وق جلسات بررسی ژروژزشالها را برگزار نمايد و نتايج را به کارگروه اعالم
نمايد

2

مقرر گر يد بیرخانه تماس مقتضی با ست ا،ها اجرايی که تا کوزن ژروژزشال ارائه ندا ه اند برقرار
نمايد

0

قرار شد ر جلسه بعد کارگروه اش مدير کل محترم امزر اقتيا و ارايی استان ( جواب آقا محمد )
برا ،ما،و ی ر خيزص تبیین ما ه  67قانزن الحاقی عزت به عمل آيد

4

مقرر گر يد بیرخانه مکاتبه مقتضی با ست ا،ها اجرايی استان ر خيزص گزار ،طرحها سالها
قبل و وضعی طرحها و نتايج آنها اشته باشد

حاضرين جلسه:
مهودس رضا رحیمی معاون ،ما،و ی امزر اقتيا و تزسعه موابع انسانی استاندار – آقا معارف االحی مدير
مرکز برنامه ريز نزساش ا ار و تزسعه اواور اطالعات استاندار  -کتر محمد جزشقانی معاون ژهو ،و
اواور انش اه راش  -کتر بهروش حمزه معاون تحقیقات و اواور انش اه علزم ژزشکی -کتر محمد مهد
جزکار معاون ژهو،شی و اواور انش اه آشا اسالمی کرمانشاه -کتر مريم اسالم ژواه ريیس بویا نخب ان استا

کرمانشاه -کتر سهراب مجید ار مدير ارتباط با صوع انش اه صوعتی کرمانشاه -مهودس مويزر شهباشيان
بیر ان بویان ژارك علم و ان آور استان کرمانشاه -مهودس اريدون ياور معاون اوی ا اره کل حفاظ
محیط شيس استان کرمانشاه -آقا نريمان محمد مدير آمزش ،و ژهو ،ساشمان برنامه و بز جه -آقا کريم
خرمی ريیس گروه ساشمان برنامه و بز جه -کتر حسن خمیس آبا رئیس مرکز تحقیقات و آمزش ،کشاورش -
آقا شهسزار بسطامی معاون آمزش ،و ژهو ،استاندار  -سید غالمرضا حسیوی معاون ژهو،شی جها
انش ا،ی -سید محمد رئزف سپیده م کارشواس ا اره کل ارتباطات و اواور اطالعات -خانم سعیده اهیم
کارشواس مسئزل اتر امزر شنان و خانزا ه -خانم ش،را آقا مرا ريیس ا اره آمزش ،ژهو ،و اواور ساشمان
صوع معدن و تجارت -آقا محمدرضا عباسی رئیس گروه ژهو،شی ساشمان جها کشاورش -
غايبين در جلسه:
نمايوده محترم خانه صوع

معدن و تجارت استان کرمانشاه نمايوده محترم صدا و سیما استان

