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 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

بیعي استان در سال کشاورزی و منابع طو آموزش  گزارش عملکرد مرکز تحقیقات  1

1398 

و منابع  کشاورزیو آموزش مرکز تحقیقات 

 طبیعي

 حق شناسهادی 

 عابدیقدرت اهلل 

 مجیدیعباس 

 یغمایيفرهاد 

 نجفي نژادعلي 

 مختار مهاجر

 نوربخش داداشي

  الهه غیناقي

 کریم ابادیکلثوم 

 کنعانيمحمدرضا 

 قزلسفلوابوطالب 

 طلوعیانحسین 

 تجریاحمد 

 دهدهدشتي زارضا 

 نظریقدرت اهلل 

 هنرورمحمدرضا 

 فرجيابوالفضل 

 موسویسید عزیز 

 رضایيحمیدرضا 

 رضایيقاسم 

 انوری فرحسین 

 رضایيحامد 

 دهنوخلجيمجید 

 حاتميعلي 

 رمضاني فردمجید 

 

 

 

 استاندار

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

 دانشگاه جامع گلستان

 رزی و منابع طبیعيدانشگاه علوم کشاو

 سازمان جهادکشاورزی

 هواشناسياداره کل 

 امور بانوان و خانواده استانداری دفتر

 دفتر برنامه ریزی و نوسازی استانداری

 محیط زیست اداره کل 

 و آبخیزداری منابع طبیعي

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 و صنایع دستي گردشگری،  میراث فرهنگي

 استاندارداداره کل 

 آموزش و پرورشره کل ادا

 ، خدمات بهداشتي و درمانيدانشگاه علوم پزشکي

 و منابع طبیعي کشاورزیو آموزش مرکز تحقیقات 

 جهاد دانشگاهي

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي

 مرکز گلستان صدا و سیما

 دانشگاه جامع علمي و کاربردی

 پارک علم و فناوری

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 ان مدیریت و برنامه ریزیسازم

 میراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستي

 

 

 

 

  1398گزارش خالصه وضعیت طرح های پژوهشي سال  2
 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و 

 دستگاه های اجرایي

 استان مدیریت و برنامه ریزیسازمان   استان 1399سیاست ها و اولویت های پژوهشي پیشنهادی سال  3

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي 1399و برنامه های پیشنهادی سال  1398گزارش هفته پزوهش سال  4

 محترم رهنمودهای استاندار جمع بندی و 5

 
 مصوبات جلسه: 

 مورد تصویب قرار گرفت. 1399اولویت های پژوهشی سال  .1

دستگاه های اجرایی، دانشگاه هااو مرازات تیقاقااتی  ارت ما ه یا  هطتان نقتان ن اراه           .2

را بان دبارخانان زاارگروه       1399پاشنهادی خود در خصوص اولویات هاای پژوهشای ساال     

 سازمان م یریت و برنامن ریتی( ارسال نماین .

میا   از  در راساتای اولویات هاای پژوهشای مصاو       در اساتان   انجام طرح هاای پژوهشای   .3

مرازت تیقاقااتی  و دساتگاه هاای اجرایای      ،اعتباراه ملی، استانی و منابع داخلی دانشگاه ها 

 گارد.می صوره 

بررسی و برای تایا  نهاایی   وهشدر گروه زاری پژ 1399در سال ال های ارسال ش ه رپوزوپ .4

 شود. آموزش ، پژوهش و فناوری طرحزارگروه در 

و مرازت تیقاقاتی در زارگروه آموزش و پژوهش ارائن طرح های پژوهشی دانشگاه ها  نتایج .5

 گردد.

نتاجن نهایی طرح ت وین سن  جامع پایتخت فرهنگی اقوام ایران زماان توساا اداره   مقرر ش   .6

 ز  فرهنگ و ارشاد اسالمی استان در جلسن بع ی ارائن گردد.

گری اساتان  ت وین برنامن راهباردی، سااختاری و عملاااتی سان  گردشا     طرح مقرر ش  نتاجن  .7

 گردد.توسا اداره ز  ماراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در جلسن بع ی ارائن 

نهایی  رفات سنجی ، م یریت و ه ایت ساال  های ناگهانی  مقرر ش  تا پایان دی ماه طرح .8

اداره ز  منابع طباعای و آبخااتداری در قالاب اناماشان ارائان       حوضن آبریت گرگانرود توسا

 شود.

نتاجن طرح پتانسا  بخشی و اطلس اناریی باادی باا اساتطاده از فنااوری هاای ناوین         مقرر ش  .9

 توسا اداره ز  هواشناسی در جلسن بع ی ارائن گردد.

مقرر ش  نتاجن طرح های ارائن ما ل زااربردی بخاش صانعت مبتنای بار آماایش سارزمان و           .10

و تجاره  طراحی الگوی هوشمن  مصرت برق در بخش صنعت توسا سازمان صنعت، مع ن

 در جلسن بع ی ارائن گردد.

و  گرگان اجرای برنامن های هطتن پژوهش با میوریت دانشگاه علوم زشاورزی و منابع طباعی .11

کا  هاای   باا رعایات پروت   با همکاری دستگاه های اجرایی، دانشاگاه هاا و مرازات تیقاقااتی    

 صوره گارد. به اشتی

 مدعوين غايب

 جرايیدستگاه ا نام و نام خانوادگی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي 

 فني و حرفه ایاداره کل آموزش 

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

  


