
  آارگروه پژوهش فناوري و نوآوري و وظايف اعضاء 
   

 پژوهش ، فناوری و نوآوری کار گروه   اعضاء 
  ) رييس(استاندار       
   )دبير(استاندار معاون پشتيباني و منابع انساني      

وم ،         ر عل اب وزي ه انتخ تان ب ي اس ي دولت ات پژوهش گاهها و موسس اي دانش ر از روس ك نف ي
  تحقيقات و فناوري و باحكم استاندار 

ان و         ر بهداشت درم ه انتخاب وزي يك نفر از روساي دانشگاههاي علوم پزشكي دولتي استان ب
  آموزش پزشكي و با حكم استاندار 

  رييس دفتر نخبگان      
   رييس پارك علم و فناوري استان      
   مديرآل صنايع و معادن استان      
   مديرآل جهاد آشاورزي      
  رييس جهاد دانشگاهي استان      
   مديرآل آموزش و پرورش استان   .١
  رييس سازمان آموزش فني حرفه اي استان    .١
   مدير مرآز صدا و سيماي استان   .١
   مديرآل آموزش و پژوهش استانداري   .١
  نماينده وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از بخش دولتي با حكم استاندار    .١

   
عالوه بر اعضاي فوق حسب مورد از افراد زير بدون حق راي در جلسه هاي  –تبصره 

  :آارگروه دعوت به عمل مي آيد
  انتفاعي استان به انتخاب استانداريك نفر از روساي دانشگاههاي غير دولتي و غير  - ١
  :سه نفر از نخبگان يا دانشمندان استان به انتخاب استاندار از بين افراد زير - ٢

  سه نفر به پيشنهاد دفتر امور نخبگان –الف 
  سه نفر به پيشنهاد روساي دانشگاههاي دولتي استان - ب
دو نفر از مديران ارشد شرآتهاي توليدي و خدمات مهندسي و دانش بنيان مهم استان آه  - ٣

حداقل يك نفر از آنان از بخش غير دولتي باشد با معرفي مراجع ذي ربط و با تاييد و حكم 
  .استاندار

 رييس سازمان بسيج علمي پژوهشي و فناوري استان - ۴

   
    



 فناوری و نوآوریپژوهش ،  کار گروه   وظايف
   
بررسي و تلفيق برنامه هاي آوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت پژوهشي ،      .

  .فناوري و نوآوري استان جهت ارائه به شورا 

بررسي پيشنهادها و برنامه هاي حمايت از تحقيقات و توليد فناوري و      .
  .عرضه نوآوري جهت ارائه به شورا 

تهاي تحقيقاتي و فناوري استان برمبناي شناسايي نيازها ، تعيين اولوي     .
  .تواناييها و مزيتهاي منطقه اي و ارائه آن به شورا

بررسي برنامه هاي پيشنهادي برقراري ارتباط موثر بين دستگاههاي      .
اجرايي ، دانشگاهها ، مراآزتحقيقاتي و صنايع استان به منظور ايجاد زمينه 
هاي عرضه و تقاضاي فناوري و نوآوري در راستاي برنامه هاي توسعه 

  .استان و ارائه آن به شورا

مساعدت در جهت استقرار چرخه نوآوري و تالش در جهت فراهم آردن      .
  .زمينه هاي تجاري سازي دستاوردهاي تحقيق و توسعه و اختراعات

گيزه پژوهشگران ، نوآوران بررسي راهكارهاي موثر به منظور تقويت ان     .
و فناوران و بهره گيري بهينه از توان ، تجربه و تخصص موجود در استان 

  .و ارائه آن به شورا

بررسي راهكارهاي همكاري با نهادهاي موثر در امر پژوهش ، فناوري و      .
نوآوري در سطوح استاني و ملي در جهت پيشبرد اهداف توسعه پژوهش ، 

  .ري استان و ارائه آن به شورافناوري و نوآو

بررسي راهكارهاي اشاعه فرهنگ پژوهش ، فناوري و نوآوري در سطح        
 .استان و ارائه آن به شورا

 


