
  بسمھ تعالی

با نام و یاد خدا ، سومین نشست معاونین پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري 

کشور ، با میزبانی معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسی مشهد و حضور معاونان پژوهش و  9منطقه 

اردیبهشت ماه  30روز پنج شنبه مورخ در  9منطقه فناوري، مدیران پارك هاي علم و فناوري و میهمانان مدعو 

  در سالن شوراي سازمان مرکزي دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.  1395

ضمن معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه ، بهرامی پس از تالوت آیاتی از کالم اهللا مجید، آقاي دکتر 

شگاه ها در حوزه پژوهش و فناوري را تدوین برنامه راهبردي و ماموریت گرایی دان خوشامدگویی به حاضران، 

. دانستند  9محوله معاونت محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم و تحقیقات و فناوري به منطقه  یت مامور

وجود سند راهبردي و تعریف برنامه هاي کالن و جزئ دانشگاه  در حوزه پژوهش و فناوري مطابق این سند را 

  دند.برشمراقدام اصلی و ویژه این حوزه 

بررسی و اطالع از وضعیت موجود در دانشگاه هاي منطقه و بویژه دانشگاههاي استان جهت تدوین سند  

شناسایی عرصه هاي همپوشان در سند هاي راهبردي دانشگاه هاي منطقه جهت ،راهبردي مربوط به هر دانشگاه 

و همکاري دانشگاه فردوسی مشهد جهت تحقق موارد مطرح شده رسیدن به یک مدل همکاري بین دانشگاه ها 

و رسیدن هر چه سریعتر به یک مدل پیشرفته همکاري با در نظر گرفتن ظرفیت هاي اجتماعی ، علمی و فرهنگی 

  تند.سرا جزء اقدامات اصلی دان دانشگاه ها و همچنین ظرفیت هاي زیر ساختی 

م برنامه و بودجه دانشگاه ، در بخش اول  به ارائه توضیحاتی در تی ، مدیر محتراردر ادامه آقاي دکتر مه

خصوص سند راهبردي و تجربه تدوین آن در دانشگاه فردوسی مشهد پرداختند . وجود تفکر راهبردي در حوزه 

  دانستند.پژوهش و فناوري را امري ضروري  و نبود آن را چالش بزرگی در عرصه پژوهش و فناوري 

تدوین سند راهبردي در دانشگاه ها  هیچ گونه منافاتی با برنامه هاي آمایش استانی  داشت،  دکتر مهارتی بیان

ندارد ، وجود اسناد باالدستی ، سند چشم انداز آموزش عالی ، نگارش سند راهبردي را در دانشگاه ها امکان 

به دانشکده  آن الغ  برنامه هاي اب ترویج سند و  پذیر می سازد. ایشان مهمترین اصل در اجراي سند راهبردي را ،

ي دانشکده اي و تفهیم آن در کل دانشگاه دانسته که ضمانت اجراي آن نیز به عهده دانشگاه ها  هها و گرو

  خواهد بود. 



دکتر مهارتی در بخش دوم نیز توضیحاتی در خصوص ماموریت گرایی در دانشگاهها بر مبناي  سند وزارت 

  طرح آمایش آموزش عالی ، و ضوابط ملی آمایش سرزمینی را ارائه نمودند. علوم ، تحقیقات و فناوري ، 

دکتر بهرامی ضمن جمع بندي مطالب مطرح شده ، موارد ذیل را به عنوان دستور کار جلسه بعدي گردهمائی 

  براي بررسی بیشتر و ارائه گزارش توسط دانشگاه هاي منطقه اعالم نمودند. 9معاونین منطقه 

، دانشگاه هاي منطقهدر حوزه پژوهش و فناوري و شناسایی نقاط ضعف و قوت   9وجود منطقه بررسی  وضع م

شناسایی ماموریت هاي حاصل از شناسایی ظرفیت هاي تخصصی ، زیر ساختی و محورهاي اولویت دار منطقه، 

ي براي بررسی همفکري ها براي موسسات و دانشگاه ها، شناسایی عرصه هاي همپوشان اسناد و تشکیل کمیته  ا

  .9بیشتر اسناد راهبردي تدوین شده براي رسیدن به یک مدل همکاري بین دانشگاه هاي منطقه 

  در ادامه دکتر بهرامی و دکتر مهارتی به سئواالت حاضران پاسخ دادند . 

  با ذکر صلوات به اتمام رسید. 12.30جلسه در ساعت   

 


