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وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنا: سمتدکتر معین : نام و نام خانوادگی:دبیر جلسه1-7
: حاضرین جلسه1-8
فرهودي معاون - 2جناب آقاي دکتر معین وزیر محترم فرهنگ و آموزش عالی -1

پژوهشی و رئیس دائمی هیات امناي مناطق یک و دو پژوهشی و رئیس مرکز 
مضطرزاده رئیس پژوهشگاه مواد و انرژي و مشاور پژوهشی - 3تحقیقات علمی کشور 

وسسه پژوهش و برنامه توکل رئیسه م-4وزیر و دبیر هیات امنا منطقه یک پژوهشی 
سرکار خانم معظمی عضو - 5ریزي آموزش عالی و دبیر هیات امنا منطقه دو پژوهشی 

پور عضو هیات امناي منطقه جناب آقاي عباس- 6هیات امناي منطقه یک پژوهشی 
مکنون عضو -7یک و رئیس محترم کمیسیون آموزش عالی مجلس شوراي اسالمی 

میرزاده -8و دبیر شوراي پژوهشهاي علمی کشور هیات امناي منطقه یک پژوهشی 
معتمدي رئیس سازمان پژوهشهاي علمی و - 9عضو هیات امناي منطقه یک پژوهشی 

بلورچیان رئیس مرکز پژوهشهاي شیمی و مهندسی شیمی ایران - 10صنعتی ایران 
باریکانی -12المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله آشتیانی رئیس موسسه بین-11

صنعتی رئیس مرکز تحقیقات مهندسی ژنتیک و - 13ئیس پژوهشگاه پلیمر ایران ر
- 15الریجانی رئیس مرکز تحقیقات فیزیک نظري و ریاضیات - 14تکنولوژي زیستی 

: متاخرین1-9
ي بنیانیان آقا-آقاي دکتر حبیبی معاون اول محترم رئیس جمهور: اعضاي غایب1-10

آقاي دکتر توفیق رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردي-نماینده سازمان برنامه و بودجه
جناب آقاي دکتر اعتمادي مدیر کل دفتر آموزش عالی : سایر شرکت کنندگان1-11

- چی معاون پژوهشگاه مواد وانرژيجناب آقاي مهندس خشه–سازمان برنامه و بودجه 
جناب آقاي دکتر شمس مدیرکل –قانی مدیر کل دفتر هیات امنا جناب آقاي دکتر واش

جناب آقاي دکتر بهرامی قائم مقام -بودجه تشکیالت وزارت فرهنگ و آموزش عالی
پژوهشگاه هوا و فضا 



دکتر گلشنی رئیس پژوهشگاه - 16مهندس صباغ الوان رئیس پژوهشگاه صنایع رنگ 
زمردیان رئیس مرکز اقیانوس جناب آقاي دکتر-17علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 

غریبی رئیس مرکز اطالعات ومدارك -19احمدي رئیس سازمان سمت - 18شناسی 
الوانی - 22قورچیان - 21شریعتمداري عضو هیات امنا منطقه دو پژوهشی -20علمی 

داوري -23
:دستور جلسه-2

:مصوبات-3
.رسیدبه تصویب 1377موسسات عضو بر اساس سیاستهاي مصوب سال 1378بودجه سال -1
.موسسات عضو به کمیسیون دائمی مربوطه واگذار گردید1377هاي سال و اصالحیه1378هاي سال اختیار تصویب بودجه-2
.دستور جلسه مشترك هیات امنا به کمیسیونهاي دائمی مربوط واگذار گردید7تا 3بررسی و تصویب بندهاي -3
.در جلسات بعدي هیات امنا مطرح نمایندموسسات عضو موظف شدند طرحهاي راهبردي خود را-4
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وزیر فرهنگ و آموزش عالی و رئیس هیات امنا


