
 19در روز چهارشنبه  کشور، 9پژوهش و فناوری دانشگاهها، پژوهشگاهها و پارک های علم و فناوری منطقه محترم نهمین نشست معاونین 

دفتر حمایت و محترم  به همراه مدیر کلبا حضور معاون محترم پژوهش و فناوری وزارت متبوع   10:30-12:30در ساعت  1398تیرماه 

و مدیر کل محترم دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی، مشاور محترم معاون پژوهش و فناوری وزارت پشتیبانی امور پژوهشی 

 در محل سازمان مرکزی دانشگاه تشکیل شد.عتف و کارشناس محترم مناطق ده گانه کشور 

کشور، ضمن عرض خیرمقدم به جناب آقای دکتر برومند و هیات همراه و میهمانان  9 در ابتدا جناب آقای دکتر بهرامی، دبیرمحترم منطقه

با قوی تر گسترش روابط  ،فعالیت های پژوهشی و فناوری در توسعه ملی و بین المللی 9منطقه  نقششرکت کننده در جلسه، به بررسی 

و فناوری توجه به وضعیت پژوهشی . شور پرداختندپذیرش مأموریت های کالن کشوری و کمک به رفع مشکالت داخل ک ،همسایگان

با آزمایشگاه  9دانشگاههای منطقه از لحاظ تولید علم و سایر شاخص های رتبه بندی،  عقد قرارداد گروهی )کنسرسیومی (دانشگاههای منطقه

، توجه ویژه به فعالیت های فناورانه در منطقه و آماده سازی زیر این دانشگاهو ارائه خدمات ویژه توسط فردوسی مشهد مرکزی دانشگاه 

 ساخت های مناسب از اهم موارد  مطرح شده توسط ایشان بود. 

ضعیت  به تشریح و 9منطقه  3و  2سپس آقای دکتر خیری، معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه دامغان به نمایندگی از دانشگاههای سطح 

های  محدودیت، علمی معتبر تولید مقاالتانتشار و ، انجام طرح های کاربردیایشان موانع موجود در زمینه  .پرداخت دانشگاههای این سطح

به موارد  وی در تشریح جزئیاتمحور اصلی مشکالت پیش روی منطقه دانستند.  4را محدودیت های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مالی و 

دانشگاه، محدودیت ها در پذیرش طرح های کالن کشوری، کمبود امکانات و تجهیزات پیشرفته عدم اعتماد صنعت به ذیل اشاره نمود: 

 آزمایشگاهی، بودجه محدود و عدم تخصیص اعتبار به صورت کامل، وابستگی شدید به منابع مالی دولتی و ... 

نیز به ذکر  9یندگی از پارک علم و فناوری منطقه در ادامه آقای دکتر قنبری رئیس محترم پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی به نما

توسعه فضای کاربری و استقرار  رداخت.به توسعه و پیشرفت پارک های علم و فناوری منطقه پضرورت اهتمام جدی نکاتی در خصوص 

شهرکهای صنعتی و پارک های واحد های دانش بنیان، ردیف بودجه زیر ساختهای مناطق ویژه از محل فصل صنعت و معدن قابل اعمال در 

استفاده از  ،ار شرکت های موفق رشدی در پارک علم و فناوریرجهت استق های عمرانی علم و فناوری جهت توسعه زیر ساختها، هزینه

 ه توازن(ظرفیت مشترک پارک و دانشگاه در انجام پروژه های کالن، عدم تمرکز به نقاط اتصال شبکه نوآوری و فناوری، باالسری دولت)بودج

موضوع بند )ی انتقالی به شرکت ها، اختصاص بخشی از کمک های فنی و اعتباری به صندوق های پژوهش و فناوری شاز قراردادهای پژوه

 کشور بود. 9مطالبات پارک های علم و فناوری منطقه مهمترین از جمله  (،قانون بودجه 18الف تبصره 

 برگزار گردید که مدیران محترم حوزه پژوهشی وزارت عتف به سواالت پاسخ دادند.عت به مدت یک سا جلسه پرسش و پاسخدر ادامه، 

 توضیحاتی را به شرح ذیل ارائه نمودند: به منظور جمع بندی موارد مطرح شده،قای دکتر برومند جناب آ پایان جلسه

 موجود است. موانعبررسی و رفع دست در سربازی  اجرای طرح امریه .1

 درصد طرح متوازن در حال بررسی و پیگیری است، و نتیجه به مناطق اعالم خواهد شد. سهعدم کسر  .2

پیگیری و درخواست ؛ امکان پذیر استع تطرح ها در سامانه سافراخوانی کلیه ق وجود ندارد، و بطرح های کالن ملی به شکل سا .3

از حساب )طرف  "خزانه اعتبارات را مستقیماپس از طی فرآیند تصویب طرح  رد.یصورت گطرح باید از طریق سامانه مذکور 

 و به حساب دانشگاه واریز می نماید. برداشتقرارداد( 



به منظور تسریع و تسهیل فرآیندهای اجرایی در حوزه مالی و همچنین تقویت اعتبارات در حوزه فناوری، آئین نامه و دستورالعمل  .4

 به زودی به پارک های علم و فناوری ابالغ خواهد شد.های مربوط به گرنت های فناوری در وزارت عتف تعریف و 

انعکاس فعالیت های پزوهش و فناوری دانشگاه  ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و اطالع رسانی در این زمینه مورد تاکید قرار  .5

 گرفت. 

مورد با دانشگاهها، جهت اطالع از مفاد دستورالعمل ها وآئین نامه های تدوین شده وزارت متبوع دقیق مکاتبات و بررسی مطالعه  .6

 انتظار است.

جهت هزینه درصد بودجه پژوهش و فناوری و تفویض اختیار مالی متمرکز 15پیشنهاد شد وزارت علوم مساعی الزم جهت تفکیک  .7

 پیگیری و اقدام نماید.را کرد در امور پژوهش و فناوری، 

 که اشتغال پذیر یا اشتغال زا باشند. یتربیت فارغ التحصیالن ، وژه به ماموریت های منطقهتوجه وی .8

  توسط وزارت عتف صورت گرفته است. به دانشگاه ها و مراکز پژوهشیبیشتر اختیارات واسپاری   .9

 ضروری است. توجه ویژه به الزامات انعقاد قراردادهای صنعتی ) استانداردها و دستورالعمل ها( .10

مسئولیت ها و ظرفیت ها وتوانمندی ها، آشنایی بیشتر با با رویکرد تبیین برگزاری جلسات ویژه بین دانشگاهها و پارک های استانی،  .11

 .اختیارات پارک ها و انتقال آن به دانشگاهها

معاونین محترم پژوهش و فناوری در انتها نیز دکتر بهرامی، ضمن قدردانی مجدد از حضور جناب آقای دکتر برومند و هیات همراه و 

 آمادگی دانشگاه فردوسی مشهد را برای انجام تعامالت بیشتر با منطقه اعالم نمودند. 9منطقه 

 به پایان رسید. 13جلسه با ذکر صلوات در ساعت 

 

 


