






 

 

  :موضوع     

  

   : کانمزمان و    

معاون محترم توسعه مدیریت و منابع استانداري و رییس گروه کاري پژوهش، ریاست محترم سازمان   : اعضاء جلسه

ریزي، رییس محترم دانشگاه اصفهان، رییس محترم دانشگاه صنعتی اصفهان، رییس محترم  مدیریت و برنامه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، رییس محترم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 

بهداشتی درمانی کاشان، رییس محترم دانشگاه کاشان، رییس محترم دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان 

، رییس محترم دانشگاه هنر اصفهان، رییس محترم دانشگاه پیام نور استان، رییس محترم مرکز )اسگانخور(

تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی استان، مدیر کل محترم صنعت، معدن و تجارت استان، مدیر کل محترم 

رم انتقال خون حفاظت محیط زیست استان، مدیر کل محترم آموزش فنی و حرفه اي استان، مدیر کل محت

استان، مدیر کل محترم استاندارد استان، رییس محترم جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، رییس محترم 

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزي اصفهان، رییس محترم خانه صنعت، معدن و تجارت استان، نماینده 

  محترم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی

 

 

 )کارگروه آموزش، پژوهش، فناوري و نوآوري استان(جلسه گروه کاري پژوهش 

 ٩٩/ ٣/ ١٢:تاریخ جلسھ ٥: شماره جلسھ
تا  ١٣:٣٠:ساعت جلسھ

١٥:٣٠ 
سالن اجتماعات : مكان جلسھ

 استانداري

  :دستور جلسھ

  ٩٩بودجھ قانون  ٩بررسي موضوع تجمیع بودجھ پژوھشي استان موضوع بند ز تبصره   -١

 طرح برنامھ زماني پیگیري تجمیع بودجھ پژوھشي استان -٢

 ٩٩ھاي پیشران فناوري در استان براي سال  ھاي پروژه ھاي ارزیابي زیر ساخت تجدید اعتبار پروژه -٣

  :توضیحات جلسھ
ودجھ ریزي استان و لزوم بررسي موضوع تجمیع ب با توجھ بھ محدودیت زماني براي برگزاري شوراي برنامھ

، ضرورت داشت كھ این جلسھ بھ سرعت ھماھنگ و ١٣٩٩قانون بودجھ  ٩پژوھشي موضوع بند ز تبصره 
. ریزي پیشنھاد شود برگزار شود تا نظر اعضاي گروه كاري استماع شده و مصوبھ حاصل بھ شوراي برنامھ

 .از اعضاي محترم این گروه كاري براي حضور در جلسھ تشكر شد

  

  

 )واحد(مجري مصوبھ ھمصوبات جلس ردیف
تاریخ شروع مصوبھ و مھلت 

 اجرا

  ج/575/99

13  /03  /1399  

  

  کاري پژوهش استان گروه

  در سالن اجتماعات استانداري 15:30تا  13:30ساعت  99/ 3/ 12



 

١ 

دستورالعمل اجرایي بند ز  ٢در راستاي بند  -الف
كشور، مقرر شد كھ  ١٣٩٩قانون بودجھ  ٩تبصره 

ھاي اجرایي  پژوھشي دستگاه% ١تمامي اعتبارات 
كرد آن در كارگروه  مشمول، تجمیع و جھت ھزینھ

 . گیري شود پژوھش تصمیم

كاري  رئیس گروه
 پژوھش استان

٣/ ١٣ /
٩٩ 

 ٩٩در سال 

مقرر شد این مصوبھ جھت نھایي شدن، در دستور  - ب
ریزي و توسعھ استان  كار جلسھ آتي شوراي برنامھ

 .قرار گیرد و براي تصویب نھایي مطرح شود

سازمان مدیریت 
 ریزي و برنامھ

 ٩٩در سال  ٩٩/ ٣/ ١٣

٢ 

این صورتجلسھ  ١ع بند نظرات اعضا دربارة الزامات تجمیع موضو
    :مقرر شد. استماع شد

ھاي پژوھشي  ساز وكار تدوین و تصویب اولویت -الف
استان و نحوة تخصیص اعتبارات موضوع بند ز 

ھا در دبیرخانھ گروه كاري با  بھ این اولویت ٩تبصره 
ریزي و  ھمكاري نمایندة سازمان مدیریت و برنامھ

ن و در جلسھ آتي مشورت با اعضاي گروه كاري تدوی
 .براي تصویب، ارائھ شود

دبیر گروه كاري با 
ھمكاري سازمان 

مدیریت و 
 ریزي برنامھ

٣/ ١٣ /
٩٩ 

٣/ ٣١ /
٩٩ 

مقرر شد در ساز و كار مذكور، موضوع ارتباط  - ب
ھا و مراكز تحقیقاتي براي  ھا و دانشگاه بین سازمان

ھاي دانشگاھي در حل  نامھ استفاده از ظرفیت پایان
 .ھا مورد توجھ واقع شود نیازھاي پژوھشي سازمان

 دبیر گروه كاري
٣/ ١٣ /

٩٩ 

٣/ ٣١ /
٩٩ 

ي مقرر شد موضوع جذب اعتبارات كشور - پ
ھا نیز در ھمین راستا بررسي و نحوه جذب  سازمان

 .حداكثري براي استان بررسي و پیگیري شود

سازمان مدیریت و 
ریزي با  برنامھ

ھمكاري دبیر گروه 
 كاري

٣/ ١٣ /
٩٩ 

٣/ ٣١ /
٩٩ 

٣ 

كلیات برنامة زماني پیگیري تجمیع بودجھ پژوھشي استان مطرح و 
جلسات الزم تا شھریور  مقرر شد برنامھ. مورد تایید قرار گرفت

ھا یك  ھمچنین مقرر شد براي ھماھنگي. براي اعضا ارسال شود ٩٩
 .گروه مجازي تشكیل شود

 دبیر گروه كاري
٣/ ١٢ /

٩٩ 
/ ٣/ ٣١تا 

٩٩ 

٤ 

كارگروه آموزش،  ٩٨/ ٤/ ١٠و  ٩٨/ ٢/ ١٦با توجھ بھ مصوبات 
پژوھش، فناوري و نوآوري استان در پنج موضوع زیر، مقرر شد 

ھاي مرتبط، گزارشي از اقدامات خود در راستاي  یندگان سازماننما
موضوع را براي جلسة ھفتھ اول تیرماه در گروه كاري پژوھش 

 :ارائھ كنند

   

ریزي نظام نوآوري استان توسط دانشگاه  برنامھ -الف
 ٩٨/ ٢/ ١٦علوم پزشكي مصوب 

دانشگاه علوم پزشكي 
 اصفھان

٣/ ١٢ /
٩٩ 

ھفتھ اول تیر 
 ٩٩ماه 

تدوین برنامھ كوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت  - ب
پژوھش استان بر اساس سند آمایش توسط دانشگاه 

 ٩٨/ ٢/ ١٦صنعتي مصوب 

دانشگاه صنعتي 
 اصفھان

٣/ ١٢ /
٩٩ 

ھفتھ اول تیر 
 ٩٩ماه 

تشكیل كمیتھ تخصصي تامین مالي پژوھش و  - پ
/ ٤/ ١٠فناوري توسط نماینده سازمان مدیریت مصوب 

٩٨ 

سازمان مدیریت و 
 ریزي برنامھ

٣/ ١٢ /
٩٩ 

ھفتھ اول تیر 
 ٩٩ماه 



 

    

  

 

 

تشكیل كمیتھ تخصصي نقد آموزش و پژوھش در  - ت
استان توسط نماینده مركز تحقیقات كشاورزي مصوب 

٩٨/ ٤/ ١٠ 

مركز تحقیقات 
 كشاورزي

٣/ ١٢ /
٩٩ 

ھفتھ اول تیر 
 ٩٩ماه 

راي ھاي دانشگاھي ب نامھ دھي بھ پایان گزارش جھت - ث
% ١ھاي اجرایي مشمول تجمیع  رفع نیازھاي سازمان

 ٩٨/ ٢/ ١٦بودجھ پژوھشي مصوب 

ھاي  دانشگاه
اصفھان، علوم 

پزشكي اصفھان، 
صنعتي اصفھان، 

كاشان، علوم 
پزشكي كاشان، 

ھنر، آزاد 
اسالمي، پیام 
نور، مركز 

تحقیقات 
 كشاورزي

٩٩/ ٣/ ١٢ 
ھفتھ اول تیر 

 ٩٩ماه 

٥ 

ھاي پیشران  ارزیابي زیرساختھاي پروژه" تامین اعتبار مطالعھ
" فناوري در استان و تاثیر آنھا در توسعھ اقتصادي و فناوري استان

طرح و تصویب شده بود،  ٩٨اسفند سال  ٢١و  ٧كھ در جلسات 
مقرر شد . بھ تصویب گروه كاري رسید ٩٩براي اجرا در سال 

بھ  ریزي ھا توسط سازمان مدیریت و برنامھ اعتبار این طرح
 .استانداري ابالغ شود

سازمان مدیریت و 
 ریزي برنامھ

٣/ ١٢ /
٩٩ 

اجرا در 
 اسرع وقت

٦ 

در  ٩٨و  ٩٧ھایي كھ در دو سال  مقرر شد سازمان
ھاي مصوب  ژه كارگروه و گروه كاري پژوھش پرو

اند، گزارش مكتوبي از پیشرفت پروژه بھ  داشتھ
وه دبیرخانھ ارسال كنند و در یكي از جلسات آتي گر

 .كاري خالصھ گزارش ارائھ شود

محیط زیست، 
مركز تحقیقات 

كشاورزي، اداره 
اوقاف و امور 
خیریھ، ناحیھ 
 نوآوري استان

٩٩/ ٣/ ١٢ 
ھفتھ اول تیر 

 ٩٩ماه 

 

  
 

 
 

 
 

    طالبی هوشنگ    

        



 

   

 

    

    

    

    

  

  مومنی مهدي      
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