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تاريخ جلسه69/01/32 :

زمان جلسه03-01 :

حاضرين در جلسه

آقايان تنها و جانپرور و خانمها چراغچی ،توت آغاج ،آزادوار ،بزرگخو ،محقق،
فوالدی ،عظیمی نژاد و فرازمند

غائبین در جلسه

-

هدف از برگزاری جلسه،
 -0بررسی نکات ،پیشنهادات و چالشهای مصاحبههای حضوری صورت گرفته درمرحله اول با خبرگان
داخل و خارج از پژوهشگاه.
 -3تعیین لیست ساير خبرگان به منظور تکمیل مصاحبههای تکمیلی.
اهم موارد مطرح شده در جلسه به شرح زير میباشد:
 سواالت پرسشنامه تخصصی ،دستهبندی و ترتیب آنها از نظر مصاحبهشوندگان بسیار مفید و جامع است.
 مهمترين چالشهای معرفی شده در مصاحبههای اولیه با خبرگان است:
 .0يکی از چالشهای فعلی پژوهشگاه ,عدم حمايت کافی دولت از حوزه پژوهش و نوآوری است و به طور
کلی تمامی سازمانهايی که در حوزه های پژوهشی فعال هستند ،هم اکنون با چنین مشکلی مواجه
می باشند.
 .3پژوهشگاه از جهات مختلفی تحت فشار است و همچنین بودجه و اختیارات کافی ندارد ،لذا به منظور
افزايش بهرهوری پژوهشگاه ،الزم است تا اختیارات قانونی کافی به پژوهشگاه داده شود.
 .2در پژوهشگاه ،پروژههای کوتاه مدت بسیاری در حال اجرا است و اين بازه کوتاه مدت برای اجرای آنها
منجر به اين میشود که نتايج حاصل از پروژه به درستی عملیاتی نگردد ،لذا بهتر است تا پروژههای
مشابه در قالب يک طرح با بازه زمانی حداقل  3ساله تعريف شود تا نهايتا بتوان نتايج حاصل از اجرای
اين طرحها را به درستی پیاده سازی کرد.
 .4بودجه مستقل و برنامهريزی راهبردی دقیق از مشکالت ديگر پژوهشگاه می باشد.
 .5مشکالت بسیاری در روند اجرايی کارها در شورای پژوهشی وجود دارد ،لذا به هنگام اصالح فرايندهای
اجرايی در مرکز ،بايد به اين شورا و جايگاهش توجه ويژهای داشت.
 يکی از مهمترين چالشهای منابع انسانی ،عدم تعريف مشخص و شفاف موضوع ارتقای کارکنان و
پژوهشگران پژوهشگاه می باشد.
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در هنگام مصاحبه ،بهتر است چالشهای اصلی موجود در پژوهشگاه ،از خبرگان سوال شود ،تا در اولويت
اجرايی پروژه های بهبود ،قرار گیرند.
مصوب شد:
 .0ادامه مصاحبه با خبرگان داخل و خارج از پژوهشگاه طبق جدول پیوست انجام شود.

ردیف

نام مصاحبه شونده

نام مصاحبه گر

تلفن مصاحبه
شونده

0

مهندس علی شیخ حسنی

خانم بزرگ خو

3

دکتر مهدی فسنقری

خانم چراغچی

2

مهندس سیدهاشم مداح حسینی

خانم محقق

4

مهندس اعظم صادق زاده

خانم فوالدی

5

مهندس فرزاد بزازان

خانم فرازمند

9

مهندس حمید رضا خاری

خانم عظیمی نژاد

5

مهندس بهروز عمويی

آقای جانپرور

8

دکتر امیر هوشنگ تاجفر

خانم آزاد وار

6

مهندس فرزاد ابراهیمی

خانم توت آغاج

5365

5138-5255

 01مهندس حسین عظیمی نژاد

خانم عظیمی نژاد

5855

 00مهندس ولی اله قربانی

خانم محقق

5915

 03مهندس محمود خراط

خانم محقق

5805-5481

 02دکتر وحید يزدانیان

خانم چراغچی

 04دکتر نیلوفر مراد حاصل

خانم آزادوار

 05دکتر نور  -وزارت

خانم آزاد وار

09

5233

مهندس توکل  -وزارت

خانم چراغچی

 05مهندس مهدی خدايی میدانشاه

آقای جانپرور

5660

 08مهندس عاطفه قوامی فر

خانم آزاد وار

5584

 06مهندس تورج يوسفی

خانم عظیمی نژاد

5405

31

مهندس زارعی فر

آقای جانپرور

 30مهندس مهدی هاشمی

آقای جانپرور

5103

آقای جانپرور

5189

33

مهندس رضا کالنتری

تاریخ و ساعت مصاحبه

مالحظات
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 32دکتر محمد حسام تدين

خانم عظیمی نژاد

5422

 34مهندس کلثوم عباسی شاهکوه

خانم بزرگ خو

5656

 35مهندس محسن پازری

خانم چراغچی

39

آقای احمد نوروزی

خانم فرازمند

5104

35

آقای مجتبی تذکری

خانم بزرگ خو

5121

 38آقای بمانعلی طالبی

خانم چراغچی

5315

36

آقای حسن بذرافشان

خانم محقق

5661

21

دکتر روح اله نصیری

خانم فرازمند

20

آقای نیکنام اسماعیل زاده

خانم بزرگ خو

23

اسماعیل تنها

5959

