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ديران محترم ستادي وزارت م و مشاورانپژوهش و فناوري وزارت عتف، معاون عتف و  يدبير محترم شوراجلسه با حضور 
صبح روز  9ساعت هاي علم و فناوري، پاركو مراكز پژوهشي ساي ور و هاپژوهشي دانشگاهمحترم متبوع، معاونين 
تشكيل و پس از بحث و تبادل نظر موارد زير باغ موزه نگارستان  -در محل دانشگاه تهران 14/4/1396چهارشنبه مورخ 

 جمع بندي و پيشنهاد گرديد.

(حداقل  هاپژوهشي دانشگاهبودجه سهم ضرورت دارد ، ت از تخصيص بودجه پژوهش و فناوريبا هدف صيان -1
در قالب رديف مستقل  موسسهبودجه كل از %) 30(حداقل ، مراكز پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري %)15

همچنين مطابق بخشنامه سازمان  قرار گيرد.آنها تعيين و در اختيار معاونت پژوهشي و فناوري و فناوري پژوهشي 
در اين خصوص  و ودبايد اجرايي ش و فناوريه معاونان پژوهشي نامه و بودجه تفويض اختيار بودجه پژوهشي برب

 به عمل خواهد آمد. هاي مقتضي از طرف وزارت عتفپيگيري

هاي ارائه شده در برنامه _فرصتتكاليف و هاي علم و فناوري در خصوص ها، مراكز پژوهشي و پاركدانشگاه -2
 مرتبطهاي نامهآييندر اين خصوص ضروري است  برخورد فعال نمايند. 1396ششم توسعه كشور و قانون بودجه 

 د. با تكاليف حوزه پژوهش و فناوري تهيه، مصوب و اجرايي شو

ها، مراكز پژوهشي و پاركهاي علم و فناوري در جامعه و راهكارهاي اجرايي به منظور اثربخشي بيشتر دانشگاه -3
مراكز آموزش قتصادي كشور از طرف هاي ا دستگاهي و بنگاه تقاي نقش آنها در حل مشكالت كالنصنعت و ار

وزارت عتف در خصوص جمع بندي و  .به معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف ارائه شود عالي منطقه يك
 .الزم را به عمل آورداجرايي نمودن اين راهكارها اقدام 

و  پژوهش، هاي موسسات آموزش عالي_با توجه به نظام آمايش پژوهش و فناوري كشور شايسته است فعاليت -4
و علمي  هايمأموريتد. معاونت پژوهش و فناوري وزارت عتف بر اين اساس نگرا شو كشور ماموريت فناوري

  رد بازبيني و تكميل قرار دهد.مودر سطح كشور را اين موسسات فناوري 



هاي اقتصاد مقاومتي ها، مراكز پژوهشي و پارك هاي علم و فناوري در اجراي پروژهضروري است كليه دانشگاه -5
ويژه خود بر اساس ماموريت پروژه كالن مصوب ابالغي از سوي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي)  4(تبوع وزارت م

 .و برنامه خود را ارايه دهندباشند مشاركت فعال داشته 
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي منطقه يك بر توسعه و ترويج فرهنگ علم باوري و ارتقاي اخالق علمي در  -6

لوم، تحقيقات و راستا، ضرورت دارد دستور العمل ابالغي از سوي وزير محترم عاين در ورزند. جامعه اهتمام 
اي به _اجرايي شود و گزارش عملكرد آن به صورت دورهبه صورت جدي پيرامون ارتقاي اخالق پژوهشي  فناوري

 وزرات عتف منعكس شود. 

و  كارآفرينيبه سمت پژوهش محوري مبتني بر فناوري، نوآوري و مراكز آموزش عالي  رويكرداصالح به منظور  -7
شود _پيشنهاد مي ،و در راستاي تحقق دانشگاه كارآفرينابتكارگرا  كارآفرين هاي دانشگاهبه  ها دانشگاهتبديل 

 .شودتشكيل با هماهنگي معاونت پژوهشي و فناوري با حضور اعضاي منتخب منطقه كارگروه تخصصي 
در  هاي علم و فناوري به منظور گسترش ديپلماسي بين الملليها، مراكز پژوهشي و پاركدانشگاهشايسته است   -8

هاي _كارگروه توسعه پژوهشدر اين راستا پيشنهاد مي شود  .اقدامات الزم را انجام دهندحوزه پژوهش و فناوري 
ريزي و مساله را دي برنامهو به صورت جشود تشكيل و ديپلماسي علمي و فناوري در منطقه يك بين المللي 

 پيگيري نمايد.

هاي مرتبط در _در دستور كار شورايو هنر در حوزه علوم انساني به صورت خاص برنامه ششم توسعه  هايظرفيت -9
 .خواهد آمدريزي مقتضي به عمل _و در اين خصوص برنامه خواهد گرفت قرارعتف وزارت 

ها و روالها، _شاخصها، نامهآيينبه منظور تحقق رشد مطلوب در پژوهش و فناوري كشور ضروري است  -10
 .شودبازنگري پژوهش و فناوري  ارتقايدر مسير فرايندهاي حوزه پژوهش و فناوري 

 ي قرار گيرد. بينمورد باز فرايندهاي موجودموفق صنعت و دانشگاه ضروري است  تعاملبه منظور تحقق  -11

اقدامات الزم صورت هاي تحصيالت تكميلي، _ها و رسالهنامهپايانمتوازن نمودن  كاربرديبه منظور هدفمند و  -12
 .پذيرد

هاي استاندارد از _شود سازمان استاندارد استانهاي تهران و البرز، براي امور مربوط به صدور گواهي_پيشنهاد مي -13
لي منطقه به عنوان آزمايشگاه مرجع استاندارد استفاده نمايد آزمايشگاهها و كارگاههاي موجود در مراكز آموزش عا
 آزمايشگاههاي مربوطه اقدام الزم را بعمل آورد.  17025و در اين راستا نسبت به صدور مجوز تاييد صالحيت 

آزمايشگاههاي  HSEضروري است دانشگاهها و مراكز آموزش عالي منطقه اقدامات الزم را براي كسب گواهي  -14
  .فراهم آوردتمهيدات و تسهيالت الزم را براي سهولت امر با فوريت به عمل آورند و همچنين وزارت عتف  خود


