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صورتجلسه
چهارمين نشست كارگروه بانوان محقق و نوآور شوراي مشورتي بانوان
وزارت جهاد كشاورزي
بر اساس هماهنگي بعمل آمده ،اين جلسه در محل معاونت زراعت واقع در ساختمان جديداالحداث وزارت
برگزار گرديد و طبق توافق قبلي مبني بر اينكه دبير جلسه بصورت چرخشي در بين اعضا در گردش باشد.
در ابتدا سركار خانم مهندس كرمي بعنوان دبير جلسه و ميزبان ضمن خوشامدگوئي ،به نهمين همايش
فرهنگ و مديريت جهادي كه به دعوت نمايندگي محترم ولي فقيه از تمامي مديران وزارت متبوع در
مجتمع فرهنگي آدينه مورخ  49/3/52برگزار گرديده بود ،اشاره نمود و ضمن ابراز تأسف از اينكه مديران زن
وزارتخانه كه در اين مراسم حضور داشته به تعداد انگشتان دو دست هم نمي رسيد از عدم حضور رئيس
كميسيون نيز گاليه نمودند.
با دستور جلسه تعيين شده پيرامون نهائي كردن شاخص هاي فرم زنان محقق و نوآور ،بحث جلسه
درخصوص شاخص هايي كه توسط سركار خانم ها دكتر نفري و ثقفي اصالحاتي در پيشنهادات خانم نجفي
كه در جلسه سوم تهيه گرديده بود ،آغاز شد.
با توضيحات سركار خانم دكتر عبادي درخصوص پروسه اخذ گواهي ثبت اختراع مورد تائيد سازمان
پژوهش هاي علمي و صنعتي ،اعضا ترجيح دادند كه اين جمله بصورت ذيل اصالح گردد.
 " پژوهشهايي كه منجر به اخذ گواهي ثبت اختراع مي گردد" .در ادامه مقرر شد سركار خانم دكتر نفري بر منباي نمره صد براي هر سطح زنان مبتكر و نوآور تمام
شاخص ها را امتياز بندي نموده و براي اجرايي شدن انتخاب زنان شاغل محقق ممتاز در وزارت متبوع،
طي نامه ائي از طرف رياست محترم كميسيون به واحدهاي ذيربط با اعالم شاخص هاي پيشنهادي كارگروه
و بر اساس معيارهايي كه در هر موسسه تحقيقاتي وابسته مي تواند مهم باشد حداكثر تا نيمه تير ماه نسبت
به معرفي  5نفر از همكاران واجدالشرايط به كارگروه اقدام نمايد .پس از انجام اين مورد كارگروه با تشكيل
كميته داوري نسبت به اعالم  5بانوي محقق ممتاز در وزارتخانه به جشنواره شهيد رجائي تا پايان تيرماه
مبادرت خواهد نمود .انجام اين مقوله منوط به مكاتبه عاجل رئيس كميسيون و شوراي مشورتي بانوان به
معاونت محترم توسعه و مديريت منابع انساني جناب مهندس جوادي جهت اخذ سهميه ائي پيرامون معرفي
زنان محقق و نوآور به جشنواره خواهد بود.
در بررسي گروه زنان شاغل مبتكر و نوآور كه در رده مديريتي امتيازبندي شده بودند اعضا ضمن حذف كلمه
ستادي به اين توافق رسيدند كه محورهاي  2و  6هر دو در محور  9ادغام شده و محور آخر نيز بدين شرح
اصالح گردد :برگزيدگي در جشنواره هاي مرتبط و بنياد نخبگان .در ادامه با توضيحات سركار خانم
مهندس كرمي مبني بر اينكه جمعيت كثيري از بانوان در وزارتخانه نه محقق بوده و نه مدير ،به ضرورت رده
بندي پرداخته و به ابتكار يك ماشين نويس و يا كارشناس عادي در انجام وظايف اداري خود اشاره نمودند
لذا با پيشنهاد تشكيل كميته پيشنهادات در هر مجموعه و بررسي افرادي كه با ابراز يك ايده موفق به

تسريع و باال رفتن بهره وري در محيط كار خود مي شوند ،مقرر گرديد ظرف  59ساعت تمامي اعضا نظرات
خود را در اين خصوص براي ايشان ايميل نمايند.
بحث زنان بهره بردار در حوزه كشاورزي كه با نظر اعضا كارگروه به زنان بهره بردار مبتكر و نوآور تغيير يافت.
با عنايت به اينكه رئيس شوراي مشورتي مدير كل دفتر امور زنان روستائي نيز مي باشند ،مقرر گرديد طي
مكاتبه رئيس كارگروه سركار خانم نجفي با ايشان جهت بررسي نهائي و اعالم نظر ارسال شود.
كارگروه ضمن بررسي دستور كار و تبادل نظر به تصميمات ذيل بمنظور پربار شدن اقدامات خود رسيد:
 تقاضاي برگزاري يك جلسه اضطراري شوراي مشورتي بانوان در آينده بسيار نزديك نظر به انصراف سركار خانم دكتر نبي زاده نماينده محترم سازمان تحقيقات طي مكاتبه ائي باعنايت به اهميت حضور نماينده آن سازمان در جلسات در اين كارگروه اقدام شود.
 با توجه به برگزاري چهارمين جلسه كارگروه اعضا غايب حذف و رئيس كارگروه ضمن انجام مكاتبهبا سركار خانم بني هاشم تقاضاي جايگزيني افراد غايب را نمايند و منبعد هر  9جلسه غيبت منجر
به حذف نماينده شود.
 با توضيحات سركار خانم فاطمي فر كه به نمايندگي از بانوان مركز شوريده در اين كارگروه حضوردارند درخصوص شيوع سرطانهاي مخصوص بانوان ،كارگروه تقاضاي خود جهت اعمال و رصد و
كنترل اين دسته از سرطانها در بانوان همكار در طرح پايش كه ساالنه از طريق وزارت متبوع صورت
مي گيرد ،اعالم داشته و انتظار پيگيري عاجل دارد.
 رئيس كارگروه با تكيه بر مكاتباتي كه از طريق سركار خانم بني هاشم بايستي صورت پذيرد و درمتن صورتجلسه به آنها اشاره شده به دنبال سرعت در تحقق انجام آن ،پيگيري الزم را مبذول
نمايند.
 جلسه بعدي با پيشنهاد سركار خانم دكتر نفري روز دوشنبه مورخ  49/9/52در محل سازمانشيالت برگزار خواهد شد.
 فايل صوتي اين جلسه از طريق ايميل براي حاضرين ارسال گرديد.حاضرين در جلسه:
سركار خانمها

-

ميترا نجفي رئيس كارگروه زنان محقق و نوآور (سازمان تعاون روستايي)
الهه ارشادي دبير شوراي مشورتي بانوان (معاونت امور دام)
طيبه كرمي عضو كارگروه زنان محقق و نوآور (معاونت زراعت)
مريم نفري يزدي عضو كارگروه زنان محقق و نوآور (سازمان شيالت)
آزاده فاطمي فر عضو كارگروه زنان محقق و نوآور (مركز پزشكي شهيد شوريده)
كبري ثقفي عضو كارگروه زنان محقق و نوآور (موسسه تحقيقات خاك و آب)
دكتر زهرا عبادي عضو كارگروه زنان محقق و نوآور (موسسه تحقيقات علوم دامي)
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