بسمه تعالی

صورتجلسه
اولين جلسه كميته علمي ستاد هفته گراميداشت پژوهش و فناوري استتا رو چهارشتنهه مترر  1397/07/18ستاعت  10:00در
محل سالن شرراي ریاست دانشگاه علرم پزشکي با حضرر نمایندگا ستا مانها و دستتگاههاي مشتاركت كننتده در كميتته علمتي
تشکيل شد.
در ابتداي جلسه آقاي دكتر تفقدي ،و آقاي مهندس رحيميا به بيا تغييرات در مرضرعات اتخاذ شتده ا رترس ستتاد برگتزاري
هفته پژوهش و فناوري استا پرداختند .سپس جلسه با تمركز برروي كميسير هاي پيشنهاد شده ا ررس دانشگاه علترم پزشتکي
مشهد و مترليا آنها وارد دسترر كار اصلي خرد شده و مرارد ذیل به تصریب رسيد:
.1

اسامی کمیسیون انتخاب برگزیدگان برتر به شرح ذیل می باشد:

نام کمیسیون

متولی

پیشنهاد جهت تعداد برگزیدگان

انتخاب مرکز پژوهشی برتر

جهاد دانشگاهی

علوم بالینی پزشکی ،پیراپزشکی و بهداشت 1 :مرکز تحقیقات
علوم پایه پزشکی 1 :مرکز تحقیقات
علوم کشاورزی و فنی و مهندسی 1 :مرکز تحقیقات
علوم پایه 1 :مرکز تحقیقات
علوم انسانی و هنر 1 :مرکز تحقیقات
نهاد غیر دولتی 1 :نهاد
موسسه برتر آموزش عالی غیر انتفاعی 1 :موسسه

انتخاب محصول برتر دانشی ،طرح
های فناورانه و نوآورانه برتر

شرکت شهرک های
صنعتی خراسان رضوی

محصول برتر (بخش خصوصی و صنعت) :حداکثر  4مورد
طرح ها برتر فناورانه ،نوآورانه 3 :مورد

انتخاب مرکز رشد و شرکت فناور
و دانش بنیان برتر

پارک علم و فناوری

شرکتهای در مرحله رشد :حداکثر  2مورد
شرکتهای دانش بنیان در گروه نوپا ،تولیدی وصنعتی :حداکثر 4
مورد
شرکت های فناور :حداکثر  2مورد

انتخاب خیرین و واقفین پژوهش و
فناوری

مرکز نوآوران و همکاریهای
علمی شهید فهمیده

 2نفر

انتخاب معلمان و دانش آموزان
پژوهنده و برگزیده

اداره کل آموزش و پرورش

معلمین پژوهنده برتر 3 :نفر
معلم برگزیده 1 :نفر
دانش آموزان پژوهنده 8 :نفر

انتخاب طالب پژوهشی برتر

حوزه علمیه خراسان

یک نفر در هر سطح حوزه ،حداکثر  4نفر

سایر مصربات :
مقرر شد مترليا

هركميسير

در با ه ماني  1397/7/21لغایت  1397/7/25نسهت به مشخص نمرد محررهاي انتخاب برترین

ها و نيز شاخص هاي انتخاب برگزیدگا اقدام و حداكثر تا تاریخ  1397/07/26نتيجه را به دبيرخانه كميته علمي به آدرس ایميتل
 ssrc@mums.ac.irاعالم نمایند.
مقرر شد در جلسه آینده كميته علمي اسامي در خصرص اسامي پيشنهادي براي  4رو ایتام برگتزاري جشتنراره هفتته پتژوهش و
فناوري استا تصميم گيري شرد.
ساعت برگزاري جلسه آینده كميته علمي و مکا جلسه متعاقهاً ا ررس دبيرخانه كميته اعالم خراهد شد.

