بسمه تعالی

«شوراي ژپوهش و نشر سازمان ربانهم و بودهج»
صـورتجلسه
تاريخ1396/1/29 :

ضوارُ جلسِ6 :

ساعت13 :
هكاى :دفتز هعاًٍت تَسعِ هٌابع اًساًی ٍ ّواٌّگی استاىّا
حاضراى:
خاًن دکتر اربابی ٍ آقاياى :دکتر سعیدی ،دکتر ابراّیویفر ،هٌْدس هصطفَی ،دکتر هعصَهیراد
غايبیي:
آقاياى :هٌْدس صدر ًَری ،دکتر گرايیًژاد

دستَر جلسِ

تصوین ضَرا

 سیر تحَالت ضاخصّای تَسعِ پايدار )(SDGsاز ريَ ( )1991تا ريَ 12+()1211
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 -هَلفاى :آقایاى فزسام پَراصغز سٌگاچیي ،رهضاى اسذی ٍ حویذُ حیذرسادُ ٍ -احذ

تاکیذ بز ًظز جلسِ قبلی ضَرا

درخَاستکٌٌذُ :اهَر بزًاهِریشی ،آهایص سزسهیي ٍ هحیطسیست
 -راٌّوای تحلیل سیاستّای سالهت
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 -هَلفاى :آقایاى حوشُ ضْباسی ،رحین خذایاری سرًق

ارسال بِ اهَر سالهت ٍ اهَر رفاُ اجتواعی بزای
اخذ ًظز تخصصی.

ٍ -احذ درخَاستکٌٌذُ :حَسُ ریاست ،رٍابط عوَهی ٍ اهَر بیيالولل

ترجوِ

بررسی آثار پیطٌْادی

 -هديريت داًص با ّدف دستیابی بِ هسيت رقابتی در ضرايط بحراى اقتصادی
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 -هتزجن :خاًن ًزگس رحوتی

تاییذ ًطذ.

 ٍاحذ درخَاستکٌٌذُ :هتزجن -هقدهِ ای رٍاى بر  GISبا ًرم افسار هتي باز ٍ آزاد ) (QGISبرای ّوِ
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 -هتزجن :آقای علیزضا بٌیاسذی

ارسال بِ ساسهاى ًقطِبزداری کطَر ٍ اهَر
بزًاهِریشی،آهایص سزسهیي ٍ هحیط سیست
جْت اخذ ًظز تخصصی.

 ٍاحذ درخَاستکٌٌذُ :رئیس ساسهاى بزًاهِ ٍ بَدجِ استاى کزهاى -درخَاست ترجوِ گسارش بررسی اقتصادی– اجتواعی سال  1216آسیا ٍ
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اقیاًَسیِ

ٍ -احذ درخَاستکٌٌذُ :حَسُ ریاست ،رٍابط عوَهی ٍ اهَر بیيالولل

با تزجوِ اثز هَافقت ضذ.
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 -گسارضات اقتصادی هعاًٍت ّواٌّگی برًاهِ ٍ بَدجِ

با اًتطار گشارضات تخصصی هَافقت ضذ.

 ٍاحذ درخَاستکٌٌذُ :اهَر اقتصاد کالى -گسارضات هعاًٍت تَسعِ اهَر علوی ٍ فرٌّگی

با اًتطار گشارضات تخصصی هَافقت ضذ.

 ٍاحذ درخَاستکٌٌذُ :هعاًٍت تَسعِ اهَر علوی ٍ فزٌّگی -پیوايص هلی سٌجص سرهايِ اجتواعی در ايراى ()1385
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 -سفارشدٌّذُ :داًطگاُ بْشیستی ٍ تَاىبخطی

هَافقت ًطذ.

 ٍاحذ درخَاستکٌٌذُ :هعاًٍت تَسعِ اهَر علوی ٍ فزٌّگی -هعرفی اّداف ٍ رسالت ،ساختار برًاهِ ،فعالیتّا ٍ اعتبارات دستگاُّای اجرايی
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بزًاهِریشی بزای تعوین بِ ّوِ اهَر ساسهاى.

(ضٌاسٌاهِ اهَر)

ساير هَارد

 سفارشدٌّذُ :اهَر فزٌّگ ،گزدضگزی ٍ ٍرسش -پیطٌْاد قرار دادى پاياىًاهِّای هرتبط ٍ صرفاً در سطح دکتری در دستَر کار
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ضَرای پژٍّص ٍ ًطر

هَافقت ضذ.

اهضاء اعضای حاضر در ضَرای پژٍّص ٍ ًطر
 -1خاًن دکتر اربابی
 -1آقای دکتر سعیدی
 -3آقای دکتر هعصَهی راد
 -4آقای دکتر ابراّیویفر

 -5آقای هٌْدس هصطفَی

