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1396/8/13

((سال اقتصاد مقاومتی  ،تولید  -اشتغال))

صورتجلسه اولین نشست دبیران کمیته ها و جشنوارههای ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال 1396
اولین جلسه دبیران کمیتهها و جشنواره های ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری سال  1396در ساعت  14:30روز سه-
شنبه  1396/08/09در محل دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان برگزار شد.
در این جلسه آقای مهندس علی شفیقپور معاون آموزش و پژوهش دفتر برنامهریزی ،نوسازی و تحول اداری استانداری ،به
نمایندگی از آقای دکتر نیک سرشت (جانشین رئیس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری) احکام دبیر ستاد استانی (با امضای رئیس
ستاد) ،مسئول دبیرخانه ،دبیران کمیته ها و جشنوارهها (با امضای جانشین رئیس ستاد) را تحویل حضار دادند .در ادامه مسائل و
موارد مختلف مرتبط با برنامههای هفته پژوهش و فناوری استانی در سال  1396مورد بحث و گفتگو و تصمیمگیری قرار گرفت که
اهم آنها به شرح زیر میباشد:
 -1دبیران محترم کمیتهها و جشنوارهها با توجه به احکام صادره و براساس دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در
استانها ،نسبت به تشکیل جلسات مربوطه و برنامهریزیهای الزم اقدام نمایند.
 -2دبیران محترم کمیتهها و جشنوارهها نسبت به تهیه مستندات الزم در خصوص فعالیتها و جلسات (دعوتنامه ،صورتجلسه،
عکس و  )...توجه و اقدام الزم را به عمل آورند.
 -3دبیران محترم کمیتهها و جشنوارهها ضمن رعایت مفاد دستورالعمل مصوب برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استانها،
برنامههای پیشنهادهای خود را جهت طرح ،بررسی و تصویب در جلسه آتی شورای سیاستگذاری ستاد استانی ارائه نمایند.
 -4اعضای محترم کمیتهها و جشنوارهها همچنین پیشنهادها و برنامههای عملیاتی خود را در ارتباط با بندهای  8الی  13ماده 2
دستورالعمل برگزاری هفته پژوهش و فناوری در استانها ارائه نمایند.
تاریخ جلسه1396/08/09

مکان :دانشگاه زنجان

ساعت جلسه14:30 :

ردیف

نام و نام خانوادگی

پست سازمانی

حضور

1

جناب آقای دکتر جلیلوند

معاون محترم پزوهش و فناوری دانشگاه زنجان

√

2

جناب آقای دکتر شغلی

3

جناب آقای دکتر پیدا

4

جناب آقای دکتر نیکسرشت

معاون محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی
مدیر محترم تحقیقات و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی و
خدمات بهداشتی و درمانی
معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع
استانداری

√
√
√

5

جناب آقای دکتر مرادخانی

رئیس محترم پارک علم و فناوری استان

√

6

جناب آقای دکتر معصومی

شهردار محترم زنجان

√

7

جناب آقای مهندس عباسی

رئیس محترم جهاد دانشگاهی استان

√

8

جناب آقای تمجیدی

مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان

√

9

جناب آقای دکتر فضلی

10

جناب آقای مهندس شهیدی

معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه تحصیالت
تکمیلی در علوم پایه
رئیس محترم پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیالت
تکمیلی در علوم پایه

نماینده حاضر

جناب آقای علی شفیقی
معاون محترم آموزش و پژوهش دفتر برنامهریزی استانداری
جناب آقای سیدمحمد موسوی ،معاون محترم فناوری
سرکار خانم ژاله عبداللهی مدیر محترم جذب
جناب آقای سعید ادیبان
معاون محترم برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی
جناب آقای مهدی محمدصالحی
مدیر محترم اجرای طرحهای فرهنگی
جناب آقای اکبر حیدری
رئیس محترم گروه تحقیق

غایب
غایب

ابوالفضل جلیلوند
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه زنجان
و دبیر کمیته اجرایی و مسئول دبیرخانه ستاد هفته پژوهش و فناوری استان

