
 

 ریاست جمهوری 

 سازمان ربانهم وبودهج کشور

 سازمان مدرییت وربانهم رزیی استان اصفهان

:  3صورتجلسه :  3/9/9398شنبه یک اترخی ربگزاری

 صبح    91          زمان: کارگروه آموزش، ژپوهش، فناوری و نوآوری 

ر  رئیس ستاد: استاندا

ر کان: سالن اجتماعات استاندا  ی م
 رئیس سازمان مدرییت و ربانهم رزیی استاندبیر ستاد: 

 

 دستور کار جلسه:

 59تا  59های کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری از سال گزارش از فعالیتارائه  - 1 

 نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، ارائه ساختار جدید کارگروه - 2

 گیری در خصوص هفته پژوهشارائه پیشنهادات و تصمیم -   3

 اهم مباحث مطرح شده در جلسه:

شنبه مورخ یکروز  80ساعت  8351در سال  استاننوآوری  و فناوری پژوهش، آموزش، کارگروهجلسه  سومین

 تشکیل گردید. محترم و اعضاء استاندار رضاییاله مجید به ریاست آقای دکتر  با تالوت آیاتی چند از کالم 3/5/8351

به مناسبت ضمن تبریک  نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش، کارگروهتدا جناب آقای دکتر اکبری دبیر بدر این جلسه ا

 را ارائه نمودند. 8351و  8359های های کارگروه طی سالای از فعالیتهفته بسیج به حضار خالصه

صفری، دستور اول جلسه که در ادامه جلسه جناب آقای دکتر طالبی  ریاست محترم دانشگاه اصفهان و آقای دکتر 

 (.باشدمی پیوست به شده ارائه گزارش فایلرا ارائه نمودند) 8359تا  8359های های کارگروه طی سالای از فعالیتخالصه

دستور دوم جلسه توسط دکتر قاسمی شامل ساختار جدید کارگروه به سمع و نظر مدعوین جلسه رسانده شد و وضعیت 

 (.باشدمی پیوست به شده ارائه گزارش فایل)گردید پیگیری 51های پژوهشی سال پروژه

برگزاری نیز در خصوص دستور سوم جلسه و لزوم ریاست محترم دانشگاه صنعتی اصفهان جناب آقای دکتر ابطحی 

 هفته پژوهش مطالب خود را ارائه نمودند.



 مصوبات جلسه:

 از طریق دانشگاه اصفهان پیگیری گردد.مقرر گردید مسائل مربوط به سامانه سمات  -8

دانشگاهی اصفهان و صنعتی اصفهان، دبیر منطقه ویژه  های علوم پزشکی کاشان و اصفهان، جهادمقرر شد دانشگاه -2

 آموزش، به کارگروه عضوبه عنوان نور لم و فناوری، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری و دانشگاه پیامع

 اضافه شوند. آورینو و فناوری پژوهش،

شده بین های کاری و تقسیم وظایف انجامریزی در خصوص گروهساختار ارائه شده توسط سازمان مدیریت و برنامه -3

 ها مورد تصویب قرار گرفت.آن

به سازمان  اًها کتبهای اجرایی با توجه به وظایف هر گروه کاری عضویت خود را در آن کارگروهدستگاهمقرر شد  -4

 ریزی اعالم نمایند.مدیریت و برنامه

پس از معرفی اعضاء واگذار گردید، مقرر شد با توجه به اینکه مسئولیت هر سه گروه کاری به عهده استانداری  -9

های کاری منصوب و جلسات گروه کاری به طور منظم برگزار شده و برنامه پیشنهادی به استانداری، دبیران گروه

 های کاری در کارگروه ارائه گردد.ها توسط مسئولین گروههای آنات و نتایج فعالیتبرگزاری جلس

ای با حضور با توجه به مباحث انجام شده در خصوص برگزاری هفته پژوهش مقرر گردید دانشگاه صنعتی جلسه -6

ط برگزار کرده و تصمیمات نهایی برای چگونگی برگزاری مراسم این هفته اتخاذ نماید. برهای ذیها و دانشگاهدستگاه

 نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش،الزم به ذکر است مقرر شد تصمیمات جلسه مذکور به عنوان تصمیمات کارگروه 

 تلقی گردد.

 هر اقدامیقبل از را  خود)از هر منبع تأمین مالی( های پژوهشیطرحهای اجرایی تمامی مقرر گردید که کلیه دستگاه -9

-جهت تصویب ارسال نمایند و در صورت تصویب در این کارگروه می نوآوری و فناوری پژوهش، آموزش،به کارگروه 

 د.نند اعتبارات پژوهشی را هزینه نماینتوا


