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  بسمه تعالي  
  مراكز پژوهشي وپژوهشگاه ها، ن پژوهش و فناوري دانشگاه ها، امعاون اجالس پنجاهمينبرنامه  رئوس

  سيستان و بلوچستاندانشگاه در  22/10/95مورخ  شنبه چهار، علم و فناوري هاي پارك
  

  
  
  
  
  

  

  زمان   برنامه  دهنده ارائه  رديف
  اداي احترام به مقام شامخ شهداي گمنام  با حضور مقامات استان و اعضاء شركت كننده در اجالس   1

  8:30 -8  

 پذيرش    2
  9:00 -8:30  

  قرآن مجيد... تالوت آياتي از كالم ا    3
  9:00- 9:10  پخش سرود ملي جمهوري اسالمي ايران

  9:10- 9:20  بلوچستانكليپ معرفي دانشگاه سيستان و     4
  

  جناب آقاي دكتر  بنداني  5
  دانشگاه سيستان و بلوچستان محترم رئيس

  خير مقدم  
  9:30 -9:20  

  9:30- 9:35  قرائت پيام وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري    
  

  جناب آقاي دكتر كردي  6
  پژوهش و فناوري دانشگاه  سيستان و بلوچستان محترم معاون

و فناوري دانشگاه  سيستان  برنامه هاي پژوهشارائه گزارش از 
  و بلوچستان

  
9:45 -9:35  

  حجت السالم و المسلمين جناب آقاي سليماني  7
  9:45- 10:00    نماينده محترم ولي فقيه دراستان وامام جمعه زاهدان

  جناب آقاي مهندس علي اوسط هاشمي   8
  استاندار محترم سيستان و بلوچستان

مراكز پژوهش و فناوري در توسعه استان ها و مشاركت دانشگاه
  سيستان و بلوچستان

  
10:15 -10:00  

  جناب آقاي دكتر احمدي  9
  معاون محترم پژوهش و فناوري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

هاي وزارت علوم در حوزه پژوهش و ها و سياستبررسي برنامه
  فناوري در راستاي برنامه ششم توسعه

  
10:30 -10:15  

  و افتتاحيه نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري    10
  10:30- 11:00  پذيرايي

  توفيقيجناب آقاي دكتر   11
  

ها و مراكز پژوهش و هاي مؤثر در ارتقاء دانشگاهشاخص
  11:00- 12:00  الملليبين فناوري در سطح ملي و

  12:00- 14:00  نماز و ناهار    12
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  دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز پژوهشي و اجالس معاونان پژوهش و فناوري عصر شنبه چهار  يبرنامه ها
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  زمان   برنامه  دهنده ارائه  رديف
  جناب آقاي اميدخواه  1

  رييس محترم  پژوهشگاه شيمي و مهندسي شيمي ايران
به نمايندگي از پژوهشگاه هاي كشور، با موضوع نقش 
  14:00- 14:10  پژوهشگاه ها در برنامه هاي پژوهشي و فناوري كشور

2  
  جناب آقاي دكتر عريان 

گذاري و معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه شيراز و دبير شوراي سياست
  كشور 7ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه برنامه

) GDP(بررسي ميزان سهم پژوهش از درآمد ناخالص ملي 
  14:10- 14:20  براي توسعه علمي و فناوري كشور

  سركار خانم دكتر نورشاهي   3
  رئيس محترم موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي

  نقش و اهميت تحقيقات عمومي در توسعه مبتني بر دانش
  14:30 -14:20  

4  
  جناب آقاي دكتر رحيميان

- دبير شوراي سياست پژوهش و فناوري دانشگاه تهران و  محترم معاون
  كشور 1ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامه 

بررسي راهكارهاي ارتقاء جايگاه مديريت پژوهش و فناوري 
كشور و همچنين تقويت جايگاه شوراي عالي عتف براي تبديل 

  شدن به ستاد مشترك هدايت علم، پژوهش و فناوري كشور 
14:40 -14:30  

5  
  جناب آقاي دكتر فاطمي

- معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران و دبير شوراي سياست
 كشور 2ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامه

مأموريت گرايي پايان نامه ها، رساله ها و پروژه هاي تحقيقاتي 
دانشگاه ها و مراكز پژوهشي در راستاي حل مسايل و مشكالت 

  كشور
14:50 -14:40  

6  
  مقدم واحدآقاي جناب

- دبير شوراي سياستمعاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز و 
 كشور 3ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامه

برنامه ريزي علمي براي تهيه سند و برنامه هاي راهبردي و 
  14:50- 15:00  عملياتي جهت تحقق دانشگاه كار آفرين

  دهقان دكتر آقايجناب  7
  علوم و فناوري رئيس محترم پايگاه استنادي جهان اسالم و رئيس مركز منطقه اي

  گزارش وضعيت توسعه علمي ايران در پايگاه هاي بين المللي 
  

  
15:10 -15:00  

8  
  لوختن جناب آقاي دكتر 

بوعلي سينا همدان و دبير شوراي معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه 
  كشور 4ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهسياست

تدوين نظام نامه نحوه همكاري و تعامل پارك هاي علم و 
شگاه ها و مراكز پژوهشي با يكديگر در چارچوب نفناوري، دا

يك اكوسيستم نوآوري در حوزه هاي مراكز رشد، نوآوري، 
  كارآفريني، انتقال فناوري و فن بازار 

15:20 -15:10  

9  
  جناب آقاي دكتر جوشقاني 

معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه رازي كرمانشاه و دبير شوراي 
 كشور 5معاونان پژوهش و فناوري منطقه ريزي گذاري و برنامهسياست

تهيه برنامه عملياتي و اجرايي جهت ايجاد ارتباط و تعامل 
صنعت و مراكز خدماتي با دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي در 

  همكاري با بخش هاي صنعت 
15:30 -15:20  

10  
  جناب آقاي دكتر ابطحي

دبير شوراي معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان و 
  كشور 6ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهسياست

و جانبه دانشگاه ها و مراكز پژوهشي نقش و مشاركت همه 
فناوري در اجرا و تحقق اقتصاد مقاومتي، اقتصاد دانش بنيان و 

  انتقال فناوري
15:40 -15:30  

11  

 جناب آقاي دكتر درمحمد كردي تمنداني
معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه سيستان و بلوچستان و دبير 

 8پژوهش و فناوري منطقه  ريزي معاونانگذاري و برنامهشوراي سياست
  كشور

بررسي رديف هاي اعتباري پژوهشي و فناوري دانشگاه ها و 
  15:40- 15:50  تفكيك آنها در بودجه هاي غير پژوهشي

12  
  جناب آقاي دكتر  بهرامي 

دبير شوراي  معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد و
  كشور 9فناوري منطقهريزي معاونان پژوهش و گذاري و برنامهسياست

تهيه برنامه كالن راهبردي و عملياتي جهت مأموريت گرا 
كردن دانشگا هها و مراكز پژوهشي و فناوري در جهت توسعه 

  علمي كشور
16:00 -15:50  

13  
  جناب آقاي دكتر حاجي دولو

معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز و دبير شوراي 
  كشور 10ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهسياست

ها به عناوين پايان هاي تبديل نيازهاي پژوهشي سازمانمهارت
  16:00- 16:10  نامه و مقاله پژوهشي

  16:10- 16:30 پذيرايي  14
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  22/10/95مورخ  عصر شنبه چهار نشست هاي تخصصي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زمان  مسئول  عنوان  رديف

نحوه نهادينه كردن تفكر كارآفريني در   1
  ها و مراكز پژوهش و فناوريدانشگاه

  )رييس جلسه( وزارت دفتر امور فناوريمحترم جناب آقاي دكتر پيري، مديركل -
  دانشگاه يزد  محترم ، رئيساءجناب آقاي دكتر اولي  -
  پارك علم و فناوري سيستان و بلوچستانمحترم جناب آقاي دكتر شهيكي تاش، رئيس   -
مقدم واحد، معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه تبريز و دبير شوراي جناب آقاي  ـ

  كشور 3ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهسياست
و فناوري دانشگاه رازي كرمانشاه و  جناب آقاي دكتر جوشقاني، معاون محترم پژوهش ـ 

   كشور 5ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهدبير شوراي سياست
لو، معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه بوعلي سينا همدان و ختن جناب آقاي دكتر ـ 

  كشور 4ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهدبير شوراي سياست

18:00-16:30  

2  
مأموريت گرا كردن پايان نامه ها و رساله 

  ها
  

  )رييس جلسه( وزارتدفتر امور پژوهشيمحترم جناب آقاي دكتر شريفي، مديركل-
  پژوهش و فناوري دانشگاه تهران محترم معاون جناب آقاي دكتر رحيميان، ـ
  دانشگاه شيرازپژوهش و فناوري محترم معاون   جناب آقاي دكتر عريان، ـ
دبير  معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه فردوسي مشهد و جناب آقاي دكتر بهرامي، ـ

   كشور 9ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقهگذاري و برنامهشوراي سياست
معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه مازندران و دبير  جناب آقاي دكتر فاطمي،  ـ

           كشور 2ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه برنامهگذاري وشوراي سياست

18:00-16:30  

3  

  
  اخالق علمي

  
  

  )رييس جلسه( بوعلي سينادانشگاهمحترم ، استاد زلفي گلمحمدعليجناب آقاي دكتر-
  معاونت حقوقي و امور مجلس وزارتمحترم نماينده  ـ
  هيأت تخلفات اداري اعضاي هيأت علمي  محترم نماينده ـ
معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه شهيد چمران  جناب آقاي دكتر حاجي دولو، ـ

  كشور 10ريزي معاونان پژوهش و فناوري منطقه گذاري و برنامهاهواز و دبير شوراي سياست

18:00-16:30  

  طرح هاي اقتصاد مقاومتي  4

  )رييس جلسه(هيأت علمي  محترم دانشگاه تربيت مدرس سمنانيان،جناب آقاي دكترـ  ـ 
  معاون پژوهش و فناوري در اقتصاد مقاومتي محترم  مشاور جناب اقاي دكتر قاضي نوري،

جناب آقاي دكتر ابطحي، معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه صنعتي اصفهان و دبير ـ 
  كشور 6پژوهش و فناوري منطقه ريزي معاونان گذاري و برنامهشوراي سياست

  

18:00-16:30  
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  اجالس معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز پژوهشي و پنجاهمين

  سيستان و بلوچستاندر دانشگاه  22/10/95شنبه مورخ  چهار، علم و فناوري هاي پارك
  زمان  برنامه  رديف

  16:30-18  هاي كشورمصاحبه مطبوعاتي با اصحاب رسانه   1
  21-22  جلسه ويژه با دبيران مناطق ده گانه كشور  2
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، علم و فناوري هاي پارك اجالس معاونان پژوهش و فناوري دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، مراكز پژوهشي و پنجاهمينرئوس برنامه 
  بلوچستانسيستان و در دانشگاه  23/10/95مورخ شنبه پنج

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  زمان   برنامه  ارائه دهنده  رديف
  قرآن مجيد... تالوت آياتي از كالم ا    1

  8:05 -8:00  

2  
 جناب آقاي دكتر واعظ مهدوي،

توسعه امور علمي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه  محترم معاون
  ريزي كشور

وضعيت اعتبارات پژوهش و فناوري در بودجه 
  8:05- 8:20  كشور

 جناب آقاي دكتر معتمدزادگان  3
  و فناوري استان مازندرانرييس محترم پارك علم 

به نمايندگي از پارك هاي علم و فناوري كشور، 
  8:20- 8:30  با موضوع نقش پارك ها در توسعه فناوري كشور

  جناب آقاي دكتر واشقاني فراهاني  4
  معاون محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسالمي

حوزه پژوهش و فناوري نحوه تعامل و همكاري 
دانشگاه آزاد اسالمي با دانشگاهها و مراكز 

  پژوهش و فناوري وزارت عتف
8:40 -8:30  

جهت طرح سؤاالت و پيشنهادات برنامه هاي پژوهش و  تريبون آزاد  5
  8:40- 9:40    فناوري

رئيس محترم اجالس معاونان پژوهش وجناب آقاي دكتر احمدي،  6
  9:40- 11:00  جمع بندي  فناوري به اتفاق مديران محترم حوزه ستادي معاونت پژوهش و فناوري

  11:00- 11:15  صدور بيانيه پاياني اجالس   7
    ناهار و نماز   8
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  "23/10/95مورخ  عصر شنبهپنج برنامه هاي جانبي”
  

 مكان رديف
 نمايشگاه دستاوردهاي پژوهش و فناوري استان سيستان و بلوچستانبازديد از  1
  بازديد از موزه استان سيستان و بلوچستانو همچنينتور علمي بازديد از قسمت هاي مختلف پژوهشي و فناوري دانشگاه 2
 هاي صنايع دستي پاركنمايشگاهوبازديد از پارك علم و فناوري استان 3

  
  

 :نكات مهم
 .ابل مشاهده استق seminars.usb.ac.ir/moavenin  تغييرات احتمالي برنامه، از طريق سايت -1
 زاهدان، خيابان دانشگاه سيستان و بلوچستان :اجالس برگزاري محل آدرس -2

  
  
  
  
  


