
نشست معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و  دهمینصورتجلسه 

 کشور 9فناوری منطقه 

نشست معاونین محترم پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و  دهمینبا نام و یاد پروردگار           

با  9 -12:30در ساعت 1398 ماه آبان 22 مورخ در روز چهارشنبه کشور، 9پارک های علم و فناوری منطقه 

 .تشکیل شدسمنان دانشگاه  پارک علم و فناوریدر محل  اعضاحضور 

مطالبی در ، ضمن عرض خیرمقدم رییس محترم دانشگاه سمنان، زرندی نصیریدر ابتدا جناب آقای دکتر      

جناب سپس  راهبردهای دانشگاه مطرح کردند.خصوص توانمندی های استان و دانشگاه سمنان و سیاست ها و 

سمنان گزارشی تحلیلی از میزان تولیدات، میزان ، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه سعدالدینآقای دکتر 

در رتبه بندی های معتبر ارائه کردند و به تشریح نقاط قوت و ضعف  9استنادات و رتبه دانشگاه های منطقه 

 دانشگاه سمنان پرداختند.تولید علم در منطقه و 

، ضمن تشکر از میزبانی دانشگاه سمنان و ریاست 9در ادامه جناب آقای دکتر بهرامی، دبیر محترم منطقه         

، مطالبی در خصوص چرخه کامل 9محترم دانشگاه سمنان و از شرکت اعضا منطقه در دهمین جلسه منطقه 

ی علم ارائه کردند و از دانشگاه ها درخواست کردند مدل آموزش، پژوهش و فناوری، نوآوری و تجاری ساز

 پژوهشی دانشگاه خود را تدوین نمایند و فعالیت های خود را منطبق بر آن برنامه ریزی نمایند.مفهومی 

جناب آقای دکتر حقیقی، رییس محترم پرک علم و فناوری دانشگاه سمنان، توضیحات مبسوطی در        

 پارک علم و فناوری دانشگاه سمنان ارایه کردند.خصوص معرفی و عملکرد 

وهش در دانشگاه و تفویض امور واحدهای ژتوضیحاتی در خصوص آیین نامه جدید تاسیس واحدهای پ      

 .توسط آقای مهندس محمدی بیان شد پژوهشی به هیات امنا و دانشگاهها

و اعضا، نقطه نظرات خود را در  ردیدبه مدت یک ساعت برگزار گ در ادامه، جلسه پرسش و پاسخ        

زیر مورد توجه قرار  خصوص مطالب ارائه شده و سایر موضوعات مرتبط بیان نمودند و مقرر گردید موارد

 گیرد:

از یکدیگر شد اعضای جلسه با هماهنگی با توجه به اختصاص اعتبار خرید تجهیزات پژوهشی، مقرر  -

 خرید دستگاه های تکراری اجتناب نمایند.

حوزه  مقرر شد موضوع به ،صادره از وزارت عتفجدید آیین نامه های  با توجه به وجود ابهامات در  -

 نعکس شود.معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتف م

درخواست گردد تا نسبت به ارسال پیش نویس  معاونت پژوهش و فناوری وزارت عتفمقرر شد از  -

 سی اولیه در مناطق اقدام نمایند. آیین نامه و دستورالعمل های وزارتی برای برر



پیشنهاد می شود ورود کارشناسان نهادهای نظارتی در دانشگاه ها با لحاظ حساسیت های فعالیت علمی  -

 چشم اندازهای تخصصی انجام گیرد.  و کاران و همچنین رعایت ماموریت هاهم

جدید استخدام نیاز به به نظر می رسد الزام فرصت مطالعاتی در صنعت برای اعضای هیات علمی  -

 بازبینی دارد.

الزم است گفتمان علمی در جامعه ترویج شود تا اینکه عامه جامعه نیز به دستاوردهای دانشگاهی  -

 مباهات کرده و باعث احیای امید شود. مقدمه این اقدامات انسجام بین نخبگان است.

و توسعه منابع توسط معاون محترم مقرر شد موضوع تنوع بخشی به درآمدهای پایدار برای دانشگاهها  -

 پژوهش و فناوری دانشگاه بیرجند تهیه و در جلسات آینده مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقرر شد در صورت امکان جلسه ای با حضور جناب آقای دکتر نیسی در خصوص خرید تجهیزات  -

 تشکیل گردد. 9در منطقه  پژوهشی

در با ذکر صلوات اح آزمایشگاه مرکزی دانشگاه سمنان پس از برگزاری نماز جماعت و افتتجلسه  -

 به پایان رسید. 14ساعت 


