
  

 :شود اعضاي كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري به شرح زير تعيين مي -28ماده 

 

 )رييس(ربط استاندار  معاون ذي -الف

 

 )دبير(نماينده وزير علوم، تحقيقات و فنĤوري در استان به انتخاب وزير  -ب

 

 ريزي استان سازمان مديريت و برنامهرييس  -ج

 

 مدير كل ارتباطات و فنĤوري اطالعات استان -د

 

 جمهور نماينده معاونت علمي و فنĤوري رييس -هـ

 

 يكي از رؤساي پارك علم و فنĤوري استان به انتخاب معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري -و

 

 مدير كل صنعت، معدن و تجارت استان -ز

 

 رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان -ح

 

 مدير كل حفاظت محيط زيست استان -ط

 

 رييس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان -ي

 

 رييس جهاد دانشگاهي استان -ك

 

 استان  مدير كل آموزش و پرورش -ل

 

 مدير كل صدا و سيماي مركز استان -م

 

 استانداريمدير كل دفتر امور زنان و خانواده  -ن

 

 نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير -س

 

 ها و مؤسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنĤوري يك نفر از رؤساي دانشگاه -ع

 

 استان كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري



 درمان و آموزش پزشكيهاي علوم پزشكي دولتي استان به انتخاب وزير بهداشت،  يك نفر از رؤساي دانشگاه -ف

  اسالمي آزاداسالمي به انتخاب رييس دانشگاه  آزاديك نفر از رؤساي واحدهاي استاني دانشگاه  -ص

دونفر از مديران ارشد شركت هاي توليدي و خدمات مهندسي و دانش بنيان استان كه حداقل يك نفر از آنان از بخش  -ق

 .غيردولتي باشد با معرفي استاندار

 

و نوآوري، بررسي و ارايه پيشنهاد در موارد زير تعيين  فناوريوظايف كارگروه تخصصي آموزش، پژوهش،  -29ماده

 :شود مي

 

 تدوين و به روز رساني سند آمايش علم و فنĤوري استاني -الف

 

 ريزي در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوري منطقه در استان برنامه -ب

 

يان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري استان بر اساس سند آمايش مدت، م هاي كوتاه تدوين برنامه -ج

 مصوب

 

 هاي استاني ها و مزيت هاي تحقيقاتي و فنĤوري استان بر مبناي شناسايي نيازها، توانايي تعيين اولويت -د

 

 وراي علوم، تحقيقات و فناوريهاي علمي، فنĤورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات ش نحوه نظارت بر فعاليت -هـ

 

هاي  هاي فنĤوري و شركت هاي علم و فنĤوري و شهرك هاي حمايت از توسعه و ارتقاي مراكز رشد، پارك تدوين برنامه -و

 دانش بنيان در استان

 

اهداف و هاي استاني در زمينه آموزش، پژوهش، فنĤوري و نوآوري با  تدوين ساز و كار همسويي بين اهداف و سياست -ز

 هاي ملي سياست

 


