
  

  

  

گردهمائی معاونین پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، و پارك هاي علم و فناوري 

  1394 مهر ماه 13کشور /  9منطقه 

روز کشور   9ها، و پارك هاي علم و فناوري منطقه  معاونین پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پژو هشگاه جلسه

با حضور دانشگاه فردوسی مشهد و در سالن شوراي سازمان مرکزي   13.30مهرماه در ساعت  13دوشنبه مورخ 

  (فهرست پیوست) تشکیل شد. عضو افراد

ضران ، توضیحاتی را در در ابتدا، جناب آقاي دکتر کافی ریاست محترم دانشگاه، ضمن خوشامدگویی به حا

  ارائه نمودند.و فناوري  خصوص چالشها و فرصتهاي پیش روي فعالیتهاي پژوهشی

  زیر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت: مباحث سپس 

  عدم تخصیص کامل اعتبارات توسط فناوري و وجود مشکالت جدي در حوزه اعتبارات پژوهشی و

 و فناوري دانشگاه. معاونت پژوهشدانشگاهها به 

 9هاي منطقه پژوهش و فناوري در دانشگاه تعیین متولی پیگیري اعتبارات در حوزه . 

  متناسب نبودن برخی از آئین نامه هاي وزارتی، (آئین نامه ارتقا و..) با وضعیت و سطح علمی برخی از

 .)تازه تاسیسدانشگا هها (بویژه دانشگا ههاي 

  و برگرداندن کسر مالیات به وضعیت قبلی بویژه در طرح هاي درصد    10پیگیري حذف مالیات

 برون دانشگاهی. پژوهشی

  تر به ایجاد شرکت هاي به کارآفرینی و تاکید هر چه بیشو فناوري ویژه در معاونت هاي پژوهشی توجه

 دانش بنیان.

   در راستاي نیازهاي جدي جامعه پژوهش هاي کاربردي تقویت. 

 تحقیقات   به صورت متمرکز در وزارت علوم از هر منطقه تامین منابع و پایگاه هاي اطالعاتی مورد نی ،

  وفناوري.

  و فناوري.برگرداندن باالسري طرح هاي پژوهشی ، به معاونت پژوهشی 



  در صورت آزاد شدن مطالبات ایران پس ازتحریمبه دانشگاه ها تخصیص اعتبار پژوهشی ویژه. 

  9فناوري در منطقه ارگروه  ویژه کپژوهش و  کارگروه ویژهتشکیل. 

 براي استفاده بهینه و مطلوب از آن ها. 9و امکانات دانشگاههاي منطقه  اطالع رسانی توانمندیها 

  جلسات (ترجیحا در روزهاي آخر هفته) مستمربرگزاري 

  

  :مصوبات جلسه

  ماه یکبار با موضوع مشخص و ابالغ مصوبات به مدیران ارشد وزارت علوم 6برگزاري جلسات هر ،

  تحقیقات و فناوري.

  انتخاب شد.  9منطقه دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان دبیر  معاون پژوهش و فناوري 

 به صورت موردي می تواند در  برگزار گردد و مشهد دانشگاه فردوسی به صورت متمرکز در  جلسات

 نیز برگزار شود. سایر دانشگاه هاي منطقه 

  :جمع بندي و پیشنهادات

  سایر دانشگاه ها ي منطقه و مقایسه آن با سایر دانشگاهها در و فناوري بررسی ظرفیت هاي پژوهشی

 .مناطق کشور 

  منطقه با سایر مناطقو فناوري  مقایسه موفقیت هاي پژوهشی.  

  منطقه و ارتقاء مرجعیت علمیو فناوري  روش هاي  ارتقاء جایگاه پژوهشی.  

 معرفی فرصت هاي موجود در منطقه براي بهره برداري توسط دانشگاه ها. 

 معرفی نقش آفرینان دانشگاه ها ي منطقه. 

  به اتمام رسید. 17وات در ساعت جلسه با ذکر صل

 


