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کشور ، روزه چهارشنبه یک آذرماه ساعت  9وهش و فناوری دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و پارک های علم و فناوری منطقه ژجلسه معاونین پ

 سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل شد.در سالن شورای  12-9

در ابتدا جناب آقای دکتر بهرامی معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم ، گزارشی از جلسات وزارت علوم ارائه و 

ه ویژه به جذب منابع خارج از پرداختند. دکتر بهرامی توجسپس به تشریح طرح ماموریت گرایی و توجه به فرصت های پیرامونی در منطقه 

تیم، دانشگاه  در قالب عقد قراردادها و تفاهم نامه ها و نحوه صحیح استفاده از منابع موجود در اختیار دانشگاه و اینکه در حال حاضر کجاهس

 ه امور پژوهشی دانست. کجا می خواهیم برویم، و چگونه باید برویم، را دو رویکرد اساسی معاونت پژوهشی دانشگاه در رونق بخشیدن ب

ایشان تاکید نمودند که تقویت غیرت و حمیت دانشگاهی و دفاع تمام قد از رسالت و حقوق دانشگاهها با توجه به مشکالت و کمبودهای 

 موجود از وظایف اصلی مسئوالن حوزه پژوهش وفناوری است. 

در قالب  9و روان شناسی دانشگاه، به تشریح شیوه نامه علمی منطقه در ادامه خانم دکتر ارسطوپور عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی 

 طرح پژوهشی علم سنجی منطقه پرداختند. 

حکیم سبزواری، به بیان چالش های پیش روی دانشگاه ها پرداختند و کم بودن و در دکتر مولوی  معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه 

های پژوهشی ، هدر رفتن منابع در واگرایی تصمیمات مدیریتی ، نبود یا کمبود برنامه مدون اولویت نبودن تخصیص اعتبارات و بودجه 

تحقیقاتی توسط گروه ها و پایش آنها ، کمبود آزمایشگاه های مرجع و تخصصی و... از جمله چالش های پیش رو عنوان  نمودند. توجه به 

زایش تعامالت بین المللی ، تدوین برنامه تحقیقاتی توسط زیر گروه های آموزشی بین المللی ، اف  team workپایش پتانسیل اعضا و تشکیل 

 از پیشنهادات ایشان در این خصوص بود.  یو پایش آنها ، اختصاص گرنت های ویژه ، و... بخش

ق پژوهشی در مسیر توسعه دکتر اکبری ، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی و دبیر کمیته اخالق پژوهشی دانشگاه ، با موضوع اعتالی اخال 

 آموزش عالی ، توضیحاتی را در خصوص اخالق حرفه ای بویژه اخالق پژوهشی ارائه و به تشریح وظایف کمیته اخالق دانشگاه پرداختند. 

اهی دانشگاه فردوسی در ادامه دکتر ملک زاده ، مدیر دفتر توسعه و انتقال فناوری دانشگاه ، به بیان تجربه راه اندازی و مدیریت شبکه آزمایشگ

پرداخته و تاکید کردند که وجود شبکه های دانشگاهی می تواند ضمن ایجاد فرصت ها و بازار جدید برای پژوهشگران در انتقال تجربه مشهد 

 در منطقه نیز بسیار تاثیر گذار باشد. 

جاد ارتباط منظم و منسجم و تعامل روزا فزون موسسه پس از بحث آزاد ، دکتر بهرامی به جمع بندی مطالب طرح شده پرداخته و مجددا بر ای

 های هر منطقه و بهره گیری از امکانات و ایده ها که باعث ایجاد فرصت هم افزایی می گردد تاکید نمودند. 

  جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید. 

 


