
 ها، پژوهشگاه معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه شورای هماهنگی و برنامه ریزی هشتمین نشست

کشور 9ها و پارک های علم و فناوری منطقه   

کشور ، در  9ها و پارک های علم و فناوری منطقه  ها، پژوهشگاه تمین نشست معاونین پژوهش و فناوری دانشگاهشه

تشکیل شد.  فردوسی مشهد در محل سازمان مرکزی دانشگاه 9-13ساعت  ،1397ماه اسفند 9 پنجشنبهروز   

، توضیحاتی را در خصوص نگاه جدی به فرآیندهای ه، ضمن عرض خیر مقدم دبیرشورادر ابتدا آقای دکتر بهرامی 

.تولیدات علمی ارائه نمودندفناوری و پژوهشی و   

به ارائه برنامه های انجام شده در  مشهدفردوسی سپس آقای دکتر مصلحیان، مدیر پژوهشی دانشگاه  •

بر اساس شاخص  جهت ارائه خدمات ویژه  درصد منتخبین دانشگاه 5ازجمله ارزیابی و انتخاب ، دانشگاه

توجه ویژه  پرداخته و و برنامه اجرایی دوره ویژه دانش آموختگان دکتری  9، علم سنجی منطقه های کیفی

به  راو مسئوالنه  یات علمی دانشگاه در قالب فعالیت های اثربخشبه کلیه فعالیت های پژوهشی اعضای ه

حمایتهای  ،آیین نامه استاد ممتازیتدوین  ، دانستندعنوان یکی از دغدغه های مدیریت پژوهشی دانشگاه 

و... را جزء برنامه های آتی این  تسهیل مقررات پژوهشی،تشویقی برای پژوهشهای اصیل و تأثیر گذار

ردند. شم بر مدیریت  

خصوص برنامه در توضیحاتی را م و فناوری استان خراسان رضوی، آقای دکتر قنبری ، رئیس پارک عل در ادامه

و به ارتباط هر چه  ی منطقه  ارائه نمودندها جهت ایجاد ارتباط و تعامالت بیشتر با سایر پارکهای در حال اجرا 

تامین کننده نیروی انسانی و بستر تجاری سازی ایده ها تاکید به عنوان بیشتر دانشگاهها و پارکهای علم و فناوری 

در استان و جذب هر چه بیشتر شرکت های متقاضی منطقه  9منطقه  کردند. تشکیل شبکه پارک های علم و فناوری

   است.  این فعالیت ها اجراییدر پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی جزء اولویت های 

دانشگاه فردوسی  ل، مدیر محترم همکاری های علمی بین المللی و امور دانشجویان غیر ایرانیدکتر احسان قبوآقای 

، گزارشی را مربوط به استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه و آسیای میانه ارائه نمودند. شناسایی ظرفیت مشهد

همسایه در سه سطح فرادست، هم های کشورهای   منطقه و متناسب سازی آن با دانشگاه های های موجود دانشگاه

ویژه از مسیر فعالیت های فرهنگی مورد توجه هر کشور ه ایجاد زمینه های ارتباط بیشتر ببر تراز، و فرودست، و 

 تاکید نمودند.

  



به ارائه گزارشی در خصوص شبکه  های دانشگاه فردوسی مشهد  مدیر شبکه آزمایشگاه دکتر وکیلی آقای در ادامه

و دانشگاه فردوسی   9های منطقه بین دانشگاههمکاری مشترک عقد قرارداد  آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد و

در خصوص تجهیز، واسپاری و ارائه خدمات به تفصیل اشاره نمودند.مشهد   

  موارد زیر جهت اجرا به تصویب رسید:

 دانشگاه سطح بندی وزارتیرعایت شد ضمن  د، پیشنها9های منطقه  دانشگاهبه جهت تنوع در نوع نیازهای  .1

های مجزا تشکیل و مشکالت شناسایی شده هر گروه  به شورای هماهنگی و برنامه ریزی  ، کارگروهها

جهت تصمیم گیری ارجاع شود.)سطح بندی دانشگاه ها در انتهای  صورت جلسه آورده شده  9منطقه 

 است(

و سایر  های منطقه از لحاظ تولید علم دانشگاهو شاخص های علم سنجی  وضعیت پژوهشیروز رسانی  به .2

دن وجهت مشخص نم مرکز علم سنجی دانشگاه فردوسی مشهدشاخص های رتبه بندی، با هماهنگی با 

 انجام فرآیند توسط دانشگاه مبدا یا دانشگاه فردوسی مشهد.

با شبکه آزمایشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص تجهیز،  9های منطقه  عقد قرارداد دانشگاه .3

 ارائه خدمات. وواسپاری 

های کشورهای ازبکستان، تاجیکستان، قر قیزستان  با دانشگاه 9های منطقه  توسعه همکاری دانشگاه .4

 وکشورهای همسایه از طریق شناسایی ظرفیت های علمی و فرهنگی مشترک بین دو کشور.   

های منطقه در جلسات بعدی در خصوص برنامه های ویژه در حال اجرا و  رائه گزارش توسط سایر دانشگاها .5

 برنامه های آینده خود.

ن ا، در پارک علم و فناوری استان خراس 9مقرر شد جلسه آینده شورای هماهنگی و برنامه ریزی منطقه  .6

 رضوی تشکیل گردد. 

 

با ذکر صلوات به پایان رسید.  13جلسه در ساعت   

 

 

 



:9های منطقه  سطح بندی دانشگاه  

ها عناوین دانشگاه  سطح 

 سطح یک دانشگاه فردوسی مشهد

 سطح دو بیرجند،سمنان، شاهرود،

، دانشکده بجنورد،حکیم سبزواری، دامغان

  تربت حیدریه، نیشابور سجاد، خیام،

  و چهار  سطح سه

، مجتمع علم و فناوری، پژوهشکده هاپارک های 

 های آموزش عالی و...

پنج  سطح  

 

 


