
 صورتجلسهمشخصات 

 دومین  :هجلسب رتيت                                    01/11/1399  :ريخات                       15 :  ساعت            و نوآوری  فناوری ،کارگروه آموزش ، پژوهش       : جلسه عنوان   

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان  :دبير                                  استانداررئيس:                                       29/10/1399  مورخ             574346: ماره و تاريخ دعوتنامهش    

 

 ارائه کننده دستورجلسه
 مدعوین حاضر

 

 دستگاه اجرایي نام و نام خانوادگي

 مان مدیریت و برنامه ریزی استانساز 1399ارائه عناوین طرح های پژوهشي پیشنهادی سال  1
 هادی حق شناس

 قدرت اهلل عابدی

 علیرضا نوراني

 عباس مجیدی

 فرهاد یغمایي

 علي نجفي نژاد

  الهه غیناقي

 کلثوم کریم ابادی

 عادله کشمیری

 محمد احمدی

 نوربخش داداشي

 حسین طلوعیان

 رضا دهدشتي زاده

 مهدی غفاری

 سعید حسن پور

 عبدالوحید ریاضي فر

 ن بهترکرمضا

 محمد اسماعیل عسکری

 علیرضا بزی

 محمدرضا هنرور

 ابوالفضل فرجي

 سید عزیز موسوی

 حمیدرضا رضایي

 علیرضا شریفي فرد

 سید مجتبي حسیني

 مجید دهنوخلجي

 علي حاتمي

 محسن شفایي

 فاطمه سادات حسیني

 یاسر قندهاری

 حاج امان یلمه

 حسین مومني

 مریم نیکزادفر

 محمد رضا قلي نژاد

 عطارچيحسین 

 مهدی سقایي

 استاندار

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 دانشگاه گلستان

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي

 دفتر امور بانوان و خانواده استانداری

 دفتر برنامه ریزی و نوسازی استانداری

 اسالمي اداره کل فرهنگ و ارشاد

 اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات

 اداره کل هواشناسي

 اداره کل صنعت، معدن و تجارت

 اداره کل استاندارد

 پارک علم و فناوری

 جهادکشاورزی اداره کل

 محیط زیستحفاظت اداره کل  

 منابع طبیعي و آبخیزداریاداره کل 

 میراث فرهنگي ، گردشگری و صنایع دستي

 و پرورش اداره کل آموزش

 دانشگاه علوم پزشکي، خدمات بهداشتي و درماني

 مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي

 جهاد دانشگاهي

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي

 صدا و سیما مرکز گلستان

 اداره کل انتقال خون

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 و برنامه ریزی سازمان مدیریت

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی

 میراث فرهنگي، گردشگری و صنایع دستي

 آموزش فني و حرفه ای

 دانشگاه گلستان

 اداره کل هواشناسي

 اداره کل شیالت

 جهاد کشاورزیاداره کل 

 مجری طرح گردشگری

 

 

ارائه گزارش نهایي طرح تدوین سند بخش گردشگری استان مبتني بر سند آمایش  2

 1414سرزمیني در افق 

اداره کل میراث فرهنگي، گردشگری و 

 صنایع دستي

ارائه گزارش نهایي طرح پتانسیل بخشي و تهیه اطلس انرژی تجدید پذیر بادی با  3

 استفاده از فناوری های نوین در استان
 واشناسياداره کل ه

 دانشگاه گلستان 1398ارائه عملکرد پژوهشي سال  4

 جمع بندی و رهنمودهای استاندار محترم 5

 
 مصوبات جلسه: 

کمیته ای متشکل از سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی    .1

جهاد دانشگاه  و مرکیز  گرگان، دانشگاه گلستان، دانشگاه علوم پزشک  و خدمات درمان ، 

تحقیقات کشاورزی و منابع طبیع  ظرف مدت یک هفتیه نسیبت بیه معرطی  طیره پ وهشی        

را در قالب گروه کاری پی وه  یییل کیارگروه زمیوزژ، پی وه  و       1399پیشنهادی سال 

 طناوری اقدام و به استاندار محترم اعالم نمایند.

شینبه میور    یکهادی را تیا روز  اعضیای محتیرم جلسیه، عنیاویح طیره هیای پیشین        *تبصره:

 به سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت طره در جلسه مزبور ارسال نمایند. 05/11/1399

 1414در اطق بخ  گردشگری استان مبتن  بر سند زمای  سرزمین  مطالعات سند  .2

 .کلیات طره طوق مورد تایید کارگروه قرار گرطت 

  تحقیقات  حیداکرر ظیرف میدت ییک هفتیه      دستگاه های اجرای ، دانشگاه ها و مراکز

نقطه نظرات پیشنهادی در خصوص مطالعات سند زمای  بخ  گردشیگری اسیتان در   

 را به اداره کل میراث طرهنگ ، گردشگری و صنایع دست  ارسال نمایند. 1414اطق 

        اداره کل میراث طرهنگ ، گردشگری و صنایع دست  و مجیری طیره د دکتیر سیقای

ت سییند زمییای  بخیی  عییاوز نسییبت بییه بییازنگری و اصییاله مطالر 10حیداکرر ظییرف  

د نفطه نظرات ارائه شده در جلسه و نظیرات ارسیال  دسیتگاه     1414گردشگری در اطق 

های اجرای ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقات   اقدام و گزارژ اصالح  را برای سیازمان  

 مدیریت و برنامه ریزی ارسال نمایند.

 رای برنامه ریزی و توسیعه اسیتان توسید اداره کیل مییراث      گزارژ نهای  در جلسه شو

 طرهنگ ، گردشگری و صنایع دست  و مجری طره ارائه گردد.

کلیات طره پتانسیل بخش  و تهیه اطلس انرژی تجدید پذیر بادی با استفاده از طنیاوری هیای    .3

 نویح در استان گلستان  مورد تایید کارگروه قرار گرطت.

مجری طره پتانسیل بخش  و تهیه اطلس انرژی تجدید پیذیر بیادی بیا    اداره کل هواشناس  و  .4

 استفاده از طنیاوری هیای نیویح، منیاطق مسیتعد بیا ظرطییت انیرژی قابیل توسیعه بیادی جهیت            

 سرمایه گذاری را تهیه و در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه نماید. 

 مدعوين غايب

 جرايیدستگاه ا نام و نام خانوادگی

 کاربردی -دانشگاه جامع علمي  

 

  


