
  بسمھ تعالی

  استانکارگروه تخصصی آموزش، پژوھش، فنآوری و نوآوری 

 )ھیأت وزیران ٢٤/٤/١٣٩٤ھـ مورخ ٥٠٩٦١/ت٥١٥٥١نامھ شماره  (تصویب

  

 :شود اعضای کارگروه تخصصی آموزش، پژوھش، فنآوری و نوآوری بھ شرح زیر تعیین می -٢٨ماده 

 )استاندار (رییس ربطیذمعاون  -الف

 )علوم، تحقیقات و فنآوری در استان بھ انتخاب وزیر (دبیر نماینده وزیر -ب

 ریزی استان رییس سازمان مدیریت و برنامھ -ج

 مدیر کل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان - د

 جمھور نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس -ھـ

 ، تحقیقات و فناورییکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان بھ انتخاب معاون پژوھشی وزیر علوم -و

 مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان - ز

 رییس خانھ صنعت، معدن و تجارت استان -ح

 مدیر کل حفاظت محیط زیست استان - ط

 رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان - ی

 رییس جھاد دانشگاھی استان -ک

 استان  مدیر کل آموزش و پرورش -ل

 سیمای مرکز استانمدیر کل صدا و  -م

 مدیر کل دفتر امور زنان و خانواده استانداری -ن

 نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح در استان بھ انتخاب وزیر -س

 ھا و مؤسسات پژوھشی دولتی استان بھ انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری یک نفر از رؤسای دانشگاه -ع

 ھای علوم پزشکی دولتی استان بھ انتخاب وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی یک نفر از رؤسای دانشگاه -ف

 زاد اسالمیآزاد اسالمی بھ انتخاب رییس دانشگاه آیک نفر از رؤسای واحدھای استانی دانشگاه  - ص



یین وظایف کارگروه تخصصی آموزش، پژوھش، فنآوری و نوآوری، بررسی و ارایھ پیشنھاد در موارد زیر تع - ٢٩ماده 
 :شود می

 تدوین و بھ روز رسانی سند آمایش علم و فنآوری استانی -الف

 ریزی در جھت استقرار و اصالح نظام نوآوری منطقھ در استان برنامھ -ب

مدت، میان مدت و بلندمدت آموزش، پژوھش، فنآوری و نوآوری استان بر اساس سند آمایش  ھای کوتاه تدوین برنامھ -ج
 مصوب

 ھای استانی ھا و مزیت ھای تحقیقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسایی نیازھا، توانایی اولویتتعیین  - د

 ھای علمی، فنآورانھ و نوآورانھ استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقیقات و فناوری نحوه نظارت بر فعالیت -ھـ

ھای  ھای فنآوری و شرکت ھای علم و فنآوری و شھرک ھای حمایت از توسعھ و ارتقای مراکز رشد، پارک تدوین برنامھ -و
 دانش بنیان در استان

ھای استانی در زمینھ آموزش، پژوھش، فنآوری و نوآوری با اھداف  تدوین ساز و کار ھمسویی بین اھداف و سیاست - ز
 ھای ملی و سیاست

  

  ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامھ

٣١/٤/١٣٩٤ 

 


