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 نوآوری استان خراسان رضوی
 

 "دبیرخانه"
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 دانشگاهپژوهش و فناوری دفتر معاونت  :برگزاری مکان

 ، خانم عصاران،  آقای مهرخوان،  سعیدیاندكتر  آقای آسیایي ،دكتر بخشي ، ،  وریدكتر بیدخدكتر خیر خواه ، دكتر ظریف ، آقای رحیمیان ، دكتر بهرامي،  :ناحاضر
 مهندس امینآقای 

 

 کمیسیون پژوهش کارگروه  :جلسه موضوع
 

   شده اخذ تصمیمات/ شده  مطرح موارد مسئول اجرا تاریخ اقدام

  

 

 

 

 

 

 

 

سازمان مدیریت و 

 برنامه ریزی استان

 

 

 دبیرخانه كارگروه 

 
 

 ( 11/07/1397) مورخ ادامه مباحث جلسه گذشته در خصوص طرح های تحقیقاتی دستگاه های اجرایی استان  در

ضمن ارائه طرح های دریافتی به اعضای کمیسیون و با عنایت به مذاکرات انجام شده موارد مشروحه ذیل به تصویب 

 رسید.

 

یافتی توسط کمیته ای مرکب از به منظور دقت بیشتر و تسریع در فرآیند بررسی طرح ها ، مقرر گردید طرح های در -1

ارزیابی اولیه دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی و نمایندگان محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، استانداری و 

 وهش کارگروه ارئه گردد. ژقرار گرفته و نتیجه جهت اخذ تصمیم مقتضی به کمیسیون پ

 
 

حقیقاتی دستگاه های اجرایی استان و با عنایت به ضرورت تأمین در راستای تشکیل کمیته نظارت بر طرح های ت -2

اعتبار این فرآیند، مقرر گردید مراتب جهت تأمین هزینه های الزم از محل اعتبارات مصوب هر طرح ، بررسی و راه 

  مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.کارهای اجرایی آن جهت اخذ تصمیم در جلسات آتی 

 
 
 

 حاضرین در جلسه

 

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان -مهرخوانآقای                 و دبیر کارگروه  پژوهشرئیس کمیسیون  -آقای دکتر بهرامی 

 امه ریزی استاننماینده سازمان مدیریت و برن  -نماینده کمیسیون نوآوری                                    آقای دکتر سعیدیان  –آقای دکتر بخشی      

 نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  -نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان       خانم عصاران  –آقای دکتر ظریف 

 نماینده استانداری  –آقای آسیایی       نماینده استانداری                                            –آقای رحیمیان 

  نماینده کمیسیون نوآوری –آقای دکتر بیدخوری                                  نماینده کمیسیون آموزش –دکتر خیرخواه  آقای

            نماینده دبیرخانه کارگروه –آقای مهندس امین 

 


