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 1396هفته پژوهش و فناوری سال  استانی ستادهای دبیران کمیته ها و جشنوارهنشست  اولین صورتجلسه

-سهروز  14:30در ساعت  1396ها و جشنواره های ستاد استانی  هفته پژوهش و فناوری سال دبیران کمیتهن جلسه اولی

 جان برگزار شد.دانشگاه زندفتر معاونت پژوهش و فناوری محل  در 09/08/1396شنبه 

به  ،یاستاندار یو تحول ادار ینوساز ،یزیرپور معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامهقیشف یمهندس عل یجلسه آقا نیدر ا

 سیرئ ی)با امضا یستاد استان ری( احکام دبیهفته پژوهش و فناور یستاد استان سیرئ نیسرشت )جانش کیدکتر ن یاز آقا یندگینما

مسائل و . در ادامه حضار دادند لیستاد(  را تحو سیرئ نیجانش یها )با امضاته ها و جشنوارهیکم رانیدب خانه،ریستاد(، مسئول دب

قرار گرفت که  گیریو تصمیم مورد بحث و گفتگو 1396در سال استانی  یهفته پژوهش و فناورهای موارد مختلف مرتبط با برنامه

 باشد:اهم آنها به شرح زیر می

در  یهفته پژوهش و فناور یدستورالعمل برگزارها با توجه به احکام صادره و براساس ها و جشنوارهم کمیتهدبیران محتر -1

 اقدام نمایند. های الزمریزیو برنامه مربوطهنسبت به تشکیل جلسات  ،استانها

ت )دعوتنامه، صورتجلسه، جلساها و فعالیتنسبت به تهیه مستندات الزم در خصوص  هاها و جشنوارهدبیران محترم کمیته -2

 د.ورنبه عمل آرا و اقدام الزم  توجهعکس و ...( 

، در استانها یهفته پژوهش و فناور یدستورالعمل مصوب برگزارها ضمن رعایت مفاد ها و جشنوارهدبیران محترم کمیته -3

 ستاد استانی ارائه نمایند.جلسه آتی شورای سیاستگذاری های پیشنهادهای خود را جهت طرح، بررسی و تصویب در برنامه

 2ماده  13الی  8های عملیاتی خود را در ارتباط با بندهای ها همچنین پیشنهادها و برنامهها و جشنوارهاعضای محترم کمیته -4

 ارائه نمایند. در استانها یهفته پژوهش و فناور یدستورالعمل برگزار

                                                                                       

 
                                                                                                                                       

 مکان: دانشگاه زنجان                             14:30ساعت جلسه:                 09/08/1396تاریخ جلسه

 نماینده حاضر حضور پست سازمانی نام و نام خانوادگی ردیف

  √ پزوهش و فناوری دانشگاه زنجانمحترم معاون  جناب آقای دکتر جلیلوند 1

 جناب آقای دکتر شغلی 2
معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و 

 خدمات بهداشتی و درمانی
√  

 پیداجناب آقای دکتر  3
دانشگاه علوم پزشکی و  ارزیابی محترم تحقیقات و مدیر

 خدمات بهداشتی و درمانی
√  

 سرشتنیک جناب آقای دکتر  4
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع 

 اریاستاند
√ 

 علی شفیقیجناب آقای 

 ریزی استانداری برنامهدفتر  آموزش و پژوهش محترم عاونم

 √ پارک علم و فناوری استانمحترم  رئیس جناب آقای دکتر مرادخانی 5
 فناوریمحترم  موسوی، معاونسیدمحمد جناب آقای 

 جذبمحترم  سرکار خانم ژاله عبداللهی مدیر

 √ زنجانمحترم  ارشهرد دکتر معصومیجناب آقای  6
 جناب آقای سعید ادیبان

 ریزی و توسعه سرمایه انسانی معاون محترم برنامه

 √ جهاد دانشگاهی استانمحترم  رئیس  جناب آقای مهندس عباسی 7
 جناب آقای مهدی محمدصالحی

 اجرای طرحهای فرهنگیمحترم  مدیر

 √ مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان جناب آقای تمجیدی 8
 اکبر حیدریجناب آقای 

 گروه تحقیق محترم  رئیس

 جناب آقای دکتر فضلی 9
معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلی در علوم پایه
  غایب

 جناب آقای مهندس شهیدی 10
رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت 

 تکمیلی در علوم پایه
  غایب

   ابوالفضل جلیلوند

 معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان

 استان دبیر کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوری و


