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انعقاد تفاهم نامه های مختلف در چارچوب تعامل با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

ژوهشی،پهایتواناییارتقایهدفباجنوبپهنهدردانشگاهیبرترآموختگاندانشازپشتیبانیوشناساییطرحاینهدف
جایزهران،چمدکترشهیدجایزهشاملنخبگانملیبنیادنامهشیوهشرایططبقدانشگاهیبرترآموختگاندانشآموزشوفناورانه

ارایدبرجستهعلمیهیأتاعضایازشیرازدانشگاهوعلوموزارتمشترکحمایتکشور،سرآمدانفدراسیون...وطباطبائیعالمه
.باشدمیکشورازخارجایرانیکارآفرینانومتخصصانباهمکاریقرارداددکترا،پساهایطرحهدایتدرقالبخاصامتیاز

رجستهبمیزبانعلمیهیأتاعضایودانشگاهیبرتردکتراپسامحققینطرحاینمخاطبینواجراستحالدرتاکنون1394سالاز
.هستنددانشگاهی

:استزیرمواردشدطرحاینآمدنوجوبهباعثکهمواردیاز

صنعتیهایطرحونیازها•

قرارداددعقطریقازپسادکتریهایپروژهاجرایجهتتخصصیپایگاهباکشورازخارجایرانیکارآفرینانومتخصصانباهمکاری•
.جمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتفناوریوعلمالمللیبینتعامالتمرکزفیمابین

کاربردیطرحهایوفناوریامور.فناوریوپژوهشمعاونتحوزه•

.استافزایشیشیبدارایطرحاین

.رددگمیتعهدمیزباناستادپژوهشیگرنتطریقازمالیمشارکتبعضاًیاونداردمالیمشارکتدانشگاههاحمایتنوعایندر
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نخبگان تعامل امور فناوری با بنیاد ملی 
(دانشگاهیتسهیالت ویژه دانش آموختگان برتر ) 3
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طرح هسته های مسئله محور

طرح شهید احمدی روشن

تسهیالت دوره پسادكتری

شهید دكتر چمرانطرح 

تسهیالت ادامه تحصیل دوره دكتری تخصصی

طرح شهید احدی

حمایت از رویدادهای رقابتی مسئله محور

طرح شهید بابائی



طرح شهید احمدی روشن
طرح هسته های مسئله محور
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فرایند اجرایی 

طرح شهید بابایی



پسادكترا ، طرح حمایت و رساله در قالب تعامل 
INSFصنایع و مؤسسات و از طریق با 

سبتنبهکشورفناورانوپژوهشگرانازحمایتصندوقوشیرازدانشگاهفیمابینمشترکحمایتنامه هایتفاهمچارچوبدراهدافجملهاز
:کرداشارهتوانمیزیرمواردبهدکتریرسالهوپژوهشیطرحپسادکترا،هایطرحقالبدر%70و30%

چارچوبدرعلوممختلفهایشاخهدرکشورعلمیهایاولویتاساسبرکشوراساسیمسائلحلودانشمرزهایپیشبردبهکمک•
.پسادکتریهایطرحقالبدرصندوقتخصصیکارگروه هایتوسطشدهاعالمپژوهشیحیطه های

بیندررقابتایجادودکترادانشجویانظرفیت هایازاستفادههدفباکشورتحقیقاتیاولویت  هایچارچوبدردکتراهایرسالهازحمایت•
.فناوریوعلمتوسعهبهکمکبرایکشورعلمیمراکزمتقاضیان

.کشوراساسیمسائلحلودانشمرزهایپیشبردبهکمکهدفباپژوهشگرانکاربردیوبنیادیپژوهشیهایطرحازحمایت•

قرارحمایتموردشده،پذیرفتهپسادکتراهایطرحشیراز،دانشگاهمالیمشارکتوINSFبافیمابیننامهتفاهمچارچوبدر98-99سالاز
.استگرفته

طرحعادی،وبرجستهپسادکتراهایطرحخصوصدرمشترکمالیمشارکتباINSFوشیرازدانشگاهفیمابیننامه هایتفاهمانعقادبا
.شداجراطرحایندکترارسالهوپژوهشی

میعلمرتبهدارایبرجستهمیزبانعلمیهیأتاعضایوعلمیخاصمشخصه هایوشرایطدارایپسادکترامحققین،طرحاینمخاطبین
.هستنداستادودانشیار

98سالاز.گرفته اندقرارصندوقحمایتموردخاصوکاربردینامه ایتفاهمغیرپسادکتراکنونتا94-98هایسالفاصلهدرهمچنین
پنجدریافزایششیببادکتریرساله هایوپژوهشیهایطرحعادی،وبرجستهپسادکتراهایطرحپذیرشبانامهتفاهمچارچوبدرتاکنون

.گرفتخواهندقرارحمایتموردروپیشسال

فناوریوپژوهشمعاونتمالیحمایتوجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونتبهوابستهINSFمالیحمایتبهطرحاینتسهیالتجملهاز
.کرداشارهشیرازدانشگاه
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تاپطرح 
(ایدارپتوانمندی سازی تولید و توسعه اشتغال سامانه )

فاهمتوهمکاریباتجارتومعدنصنعت،وزارتتوسطکهاقتصادیهایبنگاهباارتباطوتعاملراستایدرکهاستطرحی:تاپطرح
.گیردمیانجامفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتبانامه

:گرددمیتقسیمدستهسهبهتاپطرح
درندمایلکه(فناوریوتحقیقاتعلوم،وزارتازمجوزدارای)پژوهشیوعالیآموزشموسساتوهادانشگاهعلمیهیئتاعضاء:تاپاستاد-1

.مایندنفعالیتمشترکیامستقلهایپروژهانجاممعدنی،وصنعتیهایبنگاهدرمطالعاتیفرصتصنعتی،پسادکترایطرحقالب

سنجشنامهشیوهاساسبرکههارشتههمهدرکشورعالیآموزشموسساتوها¬دانشگاهتکمیلیتحصیالتدانشجویان:تاپدانشجوی-2
.باشندشدهپذیرفتهتاپطرحدرتجارتومعدنصنعت،وزارتمصوبدانشجوصالحیت

وبمصسربازصالحیتسنجشنامهشیوهاساسبرکهدکتریوارشدکارشناسیکارشناسی،آموختهدانشخدمتداوطلبان:تاپسرباز-3
.باشندشدهپذیرفتهتاپطرحدرتجارتومعدنصنعت،وزارت

:تاپطرحاهداف
.معینزمانمدتدربنگاهدردانشجویانحضوروتکمیلیتحصیالتهای¬نامه¬پایانتعریفطریقازبنگاهنیازرفع:الف

زمانمدتدربنگاهدرپروژهتعریفوپژوهشیوعالیآموزشموسساتوهادانشگاهعلمیهیئتاعضاءحضورطریقازبنگاهنیازرفع:ب
.معین

.مرتبطوتخصصیهایبخشدرسربازیخدمتمشمولآموختگان¬دانشکارگیری¬به:ج
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طرح های كاربردی مشاركتی همکاری با جامعه 
دردانشگاه شیراز ( مهجا )

نعت،ص-جامعهبارابطهایجادوکاربردیهایطرحسازیبستر،دانشگاهدرهاپژوهشنمودنکاربردیمنظوربه
متندررحطاین.باشدمیشیرازدانشگاهحمایتیشرایطجامعهباهمکاریمشارکتیکاربردیطرحدستورالعمل

.(جامعهباهمکاریمشارکتی)یعنیشودمیبردهنام"مهجا"اختصاربه

یانهادهاصنایع،درصدی50حداقلمشارکتباطرحمالیمنبعآنهادرکههاییطرحازعبارتند"مهجا"طرح
سالیانه،گرنتدرصد50حداکثرمالیمشارکتو(جامعهطرفاختصاربه)غیرهودولتیخصوصی،هایسازمان
شاملردیموادروباشندشدهتأمیندستورالعمل،بنابرعلمیهیأتمحترماعضایتکمیلیتحصیالتیاآغازین
.گرددمینیزپژوهشیمعاونتاختصاصیهایحمایت
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كارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و 
نوآوری استان فارس

17



18
اعضای کارگروه

(رییس)معاون ذیربط استاندار -الف
(دبیر)نماینده وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری در استان به انتخاب وزیر -ب
رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان-ج
مدیر كل ارتباطات و فنآوری اطالعات استان-د

نماینده معاونت علمی و فنآوری رییس جمهور-هـ
یکی از رؤسای پارک علم و فنآوری استان به انتخاب معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری-و
مدیر كل صنعت، معدن و تجارت استان-ز

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان-ح
مدیر كل حفاظت محیط زیست استان-ط
استانطبیعیمنابعوكشاورزیتحقیقاتمركزرییس-ی
رییس جهاد دانشگاهی استان-ک
استانمدیر كل آموزش و پرورش-ل
مدیر كل صدا و سیمای مركز استان-م
مدیر كل دفتر امور زنان و خانواده استانداری-ن

نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در استان به انتخاب وزیر-س
یک نفر از رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی دولتی استان به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری-ع
یک نفر از رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی دولتی استان به انتخاب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-ف
یک نفر از رؤسای واحدهای استانی دانشگاه ازاد اسالمی به انتخاب رییس دانشگاه ازاد اسالمی-ص



19
وظایف اعضای كارگروه

:می شودتعیینزیرموارددرپیشنهادارایهوبررسینوآوری،وفنآوریپژوهش،آموزش،تخصصیكارگروهوظایف

استانیفنآوریوعلمآمایشسندرسانیروزبهوتدوین-الف

استاندرمنطقهنوآورینظاماصالحواستقرارجهتدربرنامه ریزی-ب

وبمصآمایشسنداساسبراستاننوآوریوفنآوریپژوهش،آموزش،بلندمدتومدتمیانكوتاه مدت،برنامه هایتدوین-ج

استانیمزیت هایوتوانایی هانیازها،شناساییمبنایبراستانفنآوریوتحقیقاتیاولویت هایتعیین-د

فناوریوتحقیقاتعلوم،شورایمصوباتچارچوبدراستاننوآورانهوفنآورانهعلمی،فعالیت هایبرنظارتنحوه-هـ

دانششركت هایوفنآوریشهرک هایوفنآوریوعلمپارک هایرشد،مراكزارتقایوتوسعهازحمایتبرنامه هایتدوین-و
استاندربنیان

واهدافبانوآوریوفنآوریپژوهش،آموزش،زمینهدراستانیسیاست هایواهدافبینهمسوییكاروسازتدوین-ز
ملیسیاست های
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قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از 

قانون اساسـی123مقررات مالی دولت در اجرای اصل 
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22
اقدامات انجام شده 

برنامه اجرایی پژوهشی استان فارس و بارگذاری در سامانه سماتتدوین(  الف

مشاركت و برنامه ریزی برای برگزاری هفته پژوهش استان( ب

برگزاری جلسات منظم كارگروه و تصمیم گیری های كلی ( ج

برگزاری جلسات منظم كمیته های تخصصی ( د

دریافت اولویت های پژوهشی سازمان های مختلف-

فرم خام پروپوزال/ تصویب اولویت های پژوهشی منتخب با توجه به نیازهای استان-

فراخوان اولویت های پژوهشی استان-

داوری طرح های دریافتی -

نظارت بر عقد قرارداد بین سازمان ها و پژوهشگران برگزیده و اخذ كد سمات-


