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 ارائه کننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 1400هشي سال و ارائه اولویت های پژو 1399پیگیری طرح های پژوهشي مصوب سال  1
سازمان مدیریت و برنامه 

 ریزی استان

 حق شناسهادی 

 عابدیقدرت اهلل 

 نوراهلل عباسي

 عفت همدم

 یغمایيفرهاد 

 مهاجرمختار 

 طاهره جباری

 کلثوم کریم ابادی

 مهدی غفاری

 کنعانيمحمدرضا 

 طلوعیانحسین 

 سید محسن حسیني

 احسان گوهری

 محمد احمدی 

 بني عقیل  صادق

 رورهنمحمدرضا 

 فرجيابوالفضل 

 علیرضا کیاني

 دهنوخلجيمجید 

 حاتميعلي 

 محسن شفایي

 آستارایي حسیني

 نجف زاده

 

 

 

 استاندار

 مدیریت و برنامه ریزیسازمان 

 معاون استاندار

 معاون استاندار

 دانشگاه جامع گلستان

 سازمان جهادکشاورزی

 امور بانوان و خانواده استانداری دفتر

 وسازی استانداریدفتر برنامه ریزی و ن

 پارک علم و فناوری

 محیط زیست اداره کل 

 سازمان صنعت، معدن و تجارت

 شرکت آب منطقه ای

 آموزش و پرورشاداره کل 

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 اداره کل انتقال خون

 ، خدمات بهداشتي و درمانيدانشگاه علوم پزشکي

 بیعيو منابع ط کشاورزیو آموزش مرکز تحقیقات 

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمي

 

 

2 
یکپارچه و از طریق مدیریت رگان گارائه طرح پژوهشي مطالعات جامع نجات خلیج 

 حوضه مربوطه
 استانداری

 استانداری ارائه طرح پژوهشي پهنه بندی ریسک خطر لرزه ای در شهر فراغي کالله  3

 محترم رهنمودهای استاندار جمع بندی و 4

 
 مصوبات جلسه: 

کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامهه ییه،ید نانشه ال م هشا کشهاویزی و       .1

منابع طبیعی گرگاند نانش ال گ ستاند نانشه ال م هشا ش،یهکی و اهدمام نیمهانید      

و مرک، تحقیقام کشاویزی و منهابع طبیعهی    د جهان نانش اهیشایک م م و فناویی

یا نی قالب گهرول   1400سال  هفته نسبت به معرفی طرح شژوهشی  ظرف مدم یک

کایی شژوهش ذیل کایگرول آمشزشد شژوهش و فناویی اقداا و به استاندای محترا 

 امالا نمایند.

ک یام طرح مطالعام جهامع ناهام ا هیر گرگهان از طریهر مهدیریت یکوای هه و         .2

 حشضه مربشطه  مشین تایید امضای کایگرول قرای گرفت.

یهر فراغی  نی یهرستان کالله  مهشین  ک یام طرح شهنه بندی ییسک اطر لرزل ای  .3

 تایید امضای کایگرول قرای گرفت.

ساله م مد فناویی سند یاهبرنی شنرمقری گرنید : استاندایی گ ستان طرح شژوهشی  .4

مشزش د شژوهشد فنهاویی  و  نی ج سه آتی کایگرول آ یا  و نشآویی استان گ ستان

 ایائه نماید . نشآویی

و ایائه  یطراحکشاویزی استان گ ستان طرح شژوهشی  مقری گرنید : سازمان جهان  .5

 نی ج سهه آتهی  یا  اسهتان گ سهتان   ینیآب نی مرصه سرزم یبهرل وی یمدل کایبرن

 و نشآویی ایائه نماید .کایگرول آمشزش د شژوهشد فناویی 

مقری گرنید : انایل کل منابع طبیعی و آبخیه،نایی اسهتان گ سهتان  طهرح شژوهشهی       .6

 یالبهایسه  تیو هدا تیریاستان باهدف مد یها لیه ها و مسیوناان یسنا تیظرف

نی ج سهه  یا  نی سطح استان گ ستان ،یآبر یحشضه ها کیو مخرب به تفک یناگهان

 آتی کایگرول آمشزش د شژوهشد فناویی  و نشآویی ایائه نماید .

و  1397های شژوهشی سال های نایای طرح که نست ال های اجرایی  :مقری گرنید .7

بایندد االصه ای از گ،ایش نهایی طرح اشن یا به صشیم شاویششینت به  می 1398

 .نبیراانه کایگرول جهت بریسی و ایائه نی ج سام آتی کایگرول ایسال نمایند

 مدعوين غايب

 دستگاه اجرايی نام و نام خانوادگی

 استاندارد و تحقیقات صنعتياداره کل  

 فني و حرفه ایاداره کل آموزش 

 منابع طبیعي و آبخیزداری ه کلادار

 اداره کل صدا و سیمای مرکز گلستان

  


