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 ریاست جمهوری 

 رشوسازمان ربانمه وبودجه ک 

 صفهانتان ااس  یزیرسازمان مدرییت وربانمه 

:  1 صورتجلسه :  12/10/1400یکشنبه  اتریخ ربگزاری

 15        زمان: وری وآی و ن فناور  ،ژپوهش   کارگروه آموزش،

ر  رئیس ستاد: استاندا

کان: سالن اجتماعات اس   ی ردا نتام
 ستانه رزیی اانمرب ویت سازمان مدری سررپستدبیر ستاد: 

 

 دستور کار جلسه:

نوآوری  و یکاری آموزش، پژوهش، فناور هایهریزی استان در مورد گرو( گزارش سازمان مدیریت و برنامه1

 استان.

 .1400در سال  دانشگاه اصفهانتوسط  گزارش عملکرد گروه کاری پژوهش( 2

  .1400 سال طیاستان  گروه کاری پژوهشدرهای پژوهشی، بررسی شده ( بررسی و تصویب طرح3

 

 

 مباحث مطرح شده در جلسه: اهم

تالوت آیاتی از  با( 15)راس ساعت  12/10/1400شنبه مورخ یکروز  کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استانجلسه  اولین

 تشکیل یوستپلیست  مطابق و اعضاء مدعوآقای دکتر مرتضوی  ،در سالن اجتماعات استانداری به ریاست استاندار محترم قرآن مجید،

 گردید.

ی و نوآوری موزش، پژوهش، فناورآکارگروه ریزی و دبیر در شروع جلسه آقای دکتر قاسمی، سرپرست محترم سازمان مدیریت و برنامه

نوآوری  های کاری آموزش، پژوهش، فناوری وگزارشی از گروهو تسلیت شهادت ایام فاطمیه، خیر مقدم به حضار  عرض ، ضمناستان

 پرداختند. 1400های پژوهشی در کارگروه پژوهش استان طی سال ارائه نموده و به بررسی روند تصویب طرح

ی در مورد وضیحاتت روه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوریآقای دکتر مرتضوی، استاندار محترم و رئیس کارگز ارائه گزارش، پس ا

ستان ارائه اریزی و توسعه پتانسیل و ظرفیت استان و جایگاه مهم کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری ذیل شورای برنامه

ملکرد همتر از  عمسالتی ری، باید و وظایف قید شده در آیین نامه اجراینمودند. ایشان بیان داشتند با عنایت به اهمیت این کارگروه 

های هاستان در حوزهای اساسی و چالششناسایی مشکالت  با نگاه راهبردی برایهای کالن به تبیین سیاست و بیشترداشته فعلی 

 .وارد عمل شود و سیاستگذاری کند و ... مختلف از جمله آلودگی هوا، ترافیک، اقتصاد

 شورای»تر به وظایف خود مطابق آیین نامه اجرایی فعال ی عملیاتیهاهای کاری نیز با ترسیم برنامهگروه داشتند، اظهارایشان 

ارچوب چ در راستایکارگروه  و راهبردهای ها. در ادامه فرمودند برای سال آتی سیاستعمل کنند« ریزی و توسعه استانبرنامه

رصت فبه موقع برگزار و  های کاریو گروه تا جلسات کارگروه ،رددتبیین گ استان یهای مهم آموزشی، پژوهشی، فناوری و نوآوراولویت

 کافی برای اجرایی کردن تصمیمات وجود داشته باشد.
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ارائه  1399های پژوهشی سال در راستای دستور جلسه دوم آقای دکتر صباحی، دبیر گروه کاری پژوهش، گزارشی از عملکرد طرح

نمودند  را تشریح 1400قانون بودجه سال « 9»تبصره « ه»های پژوهشی استان از محل بند انتخاب طرحهمچنین سازوکار نموده و 

 باشد(.)فایل ارائه شده به پیوست می

 

 مصوبات جلسه:

 :دگردیبه شرح زیر مشخص و مصوب  ذیل کارگروه، گانه سههای کاری و دبیر گروهرئیس  (1

 ن؛ه اصفهاکتر ربانی، مشاور محترم استاندار، و دبیر آن دانشگادرئیس گروه کاری آموزش به ترتیب آقای  -

شگاه آن دان بیرخضری، معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداری و د دکتر آقایرئیس گروه کاری پژوهش  -

 اصفهان؛

مه ریزی نقش، معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و برنادکتر رئیس گروه کاری فناوری و نوآوری آقای  -

 استانداری و دبیر آن شهرک علمی و تحقیقاتی استان.

 نماید.را تعیین  1400های پژوهشی استان در سال ژوهش در اسرع وقت تشکیل و طرحمقرر گردید گروه کاری پ (2

ه دبیرخانه بخود را تبیین و  هایراهبردنونی ذیل کارگروه، سیاست و های کاری مطابق وظایف قامقرر گردید گروه (3

 کارگروه ارسال نمایند.

جلسات  های کاری به همه وظایف خود توجه ویژه داشته باشند و هر شش ماه یکبار گزارش عملکردمقرر گردید گروه (4

 روه ارسال نمایند.خود را به دبیرخانه کارگ

ری وآوری، پیگیریزی استان، بعنوان دبیرخانه کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نمقرر گردید سازمان مدیریت و برنامه (5

 را انجام دهد. ون بودجهقان 9مصوب از محل بند)ه( تبصره های پژوهشی طرحت االزم جهت ابالغ و تخصیص اعتبار

 یت پرداخت قرار گیرند.را دارند، در اولو« سمات»ی دیون، که کد ثبتی های پژوهشی دارامقرر گردید طرح (6


