معرفی و خدمات سامانه اولویت های پژوهشی کشور
معرفی مختصر سامانه
سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور با جمع آوری  35.000عنوان اولویت پژوهشی از  600دستگاه اجرائی کشور در
فاصله سالهای  2331تا  ، 2336کاملترین بانک اطالعاتی متمرکز کشور در حوزه اولویت های پژوهشی می باشد .در این سامانه
هر اولویت پژوهشی یک صفحه مختص به خود داشته و جزئیات هر اولویت پژوهشی بر اساس اطالعات رسمی مندرج در
سایت رسمی دستگاهها و دانشگاهها در سامانه قرار داده شده است .این سامانه که توسط یکی از شرکتهای دانش بنیان کشور
راه اندازی شده است ،با ح مایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ،این قابلیت را برای سایر شرکتهای دانش بنیان
کشور نیز فراهم آورده است تا آنها نیز در کنار دستگاههای اجرائی و حاکمیتی ،اولویت های پژوهشی و طرحهای پژوهشی
خود را در سامانه اطالع رسانی نمایند.
شایسته ذکر است که اطالعات مندرج در این سامانه بر اساس داده های باز ) (open dataموجود در اینترنت جمع آوری
شده و مسئولیت صحت و سقم آن بر عهده خود دستگاهها می باشد .لذا ممکن است در مواردی اولویت پژوهشی مربوطه قبال
به افراد خاصی اعطا شده و ظرفیت آنها تکمیل شده باشد .همچنین ممکن است در مواردی دستگاههای کشور از اعطای
اولویت پژوهشی و یا حمایت مالی آن به هر دلیل من جمله مشکالت بودجه ای امتناع بورزند که مسئولیت این موارد بر عهده
خود دستگاهها می باشد و این سامانه صرفا درگاهی جهت اطالع رسانی می باشد .این سامانه بنا دارد در آینده نمایندگی
رسمی برخی از دستگاهها را جهت اعطای اولویت های پژوهشی ،به جهت تسهیل این فرایند برای دستگاهها و دانشجویان و
اساتید دانشگاه دریافت نماید.

خدمات سایت به دانشجویان ،اساتید و محققین کشور
بسیاری از دانشجویان و اساتید کشور تمایل دارند تا در زمینه مسائل واقعی کشور فعالیت نمایند .اما بسیاری از نخبگان راه
مشخصی برای شناخت اولویت ها و نیازهای کشور نمی شناسند .اولویت های پژوهشی کشور دریچه ای برای شناخت ،مسائل
دستگاهها اجرائی کشور می باشد .اما این اولویت ها به صورت پراکنده در سایت دستگاههای کشور اعالم شده و بعضا حتی
در خود سا یت دستگاهها نیز این اولویت ها مالحظه نمی شود و از طریق نامه ارسالی دستگاهها به دانشگاهها می توان به این
اولویت ها دسترسی پیدا کرد.
در این سامانه به کمک یک تیم تخصصی داده کاوی به صورت دستی و هوشمند ،کلیه اولویت های پژوهشی دستگاههای
کشور جمع آوری شده است .لذا دانشجویان و اساتید کشور می توانند بدون دغدغه همه اولویت های پژوهشی کشور دسترسی
پیدا کرده و اطالعات تکمیلی این اولویت ها را نیز مالحظه نمایند .اطالعاتی همانند اینکه اولویت مربوطه تا چه زمانی معتبر
است؟ ،تلفن ،نام و مشخصات فرد مرتبط در دستگاه مربوطه چیست؟ آیا انجام اولویت شرایط خاصی دارد؟

پس از ایجاد این سامانه به دنبال عالقمندی برخی از شرکتهای دانش بنیان ،قابلیتی تعریف اولویت های پژوهشی شرکتهای
دانش بنیان نیز پیش بینی گردید تا شرکتهای دانش بنیان نیز بتوانند در راستای توسعه محصوالت و فناوری های مورد نیاز
خود ،اولویت های پژوهشی تعریف کرده و از ظرفیت های جامعه دانشگاهی بهره مند شوند.
با توجه به اینکه در سامانه بجز اولویت های پژوهشی که مختص پایان نامه های دانشجویی می باشد ،طرح های پژوهشی نیز
پیش بینی گردیده است ،فارغ التحصیالن دانشگاهی نیز می توانند از قابلیت های این سامانه بهره مند شوند.
همچنین در این سایت ،قابلیت جستجوی پیشرفته فراهم شده است تا کاربران بتوانند دقیقا به نیازمندی خود دسترسی پیدا
کنند .کاربران می توانند به کمک این قابلیت به اولویت های پژوهشی ای که حمایت مالی داش ته و یا کسر خدمت سربازی
دارد و یا افراد در اولویت استخدامی شرکتهای دانش بنیان قرار می دهد دسترسی پیدا کنند.
لذا در یک جمله می توان گفت که دانشجویان و اساتید می توانند به صورت رایگان از یک پنجره واحد ،به کلیه اولویت های
پژوهشی دستگاههای اجرائی کشور ،مجموعه های بزرگ غیر دولتی همچون شهرداری ها ،شرکتهای خصوصی بزرگ همچون
بانکها ،بیمه ها و شرکتهای دانش بنیان و فناور دسترسی پیدا کنند.

مزیت های سایت برای دستگاههای اجرائی کشور
دستگاههای اجرائی کشور به دلیل آنکه اولویت های پژوهشی آنها به صورت مناسبی دیده نمی شود ،رزو مه های اندکی برای
آنها ارسال شده و بعضا به دلیل جامعه مخاطب کم ،نمی توانند کارهای کیفی ای تحویل بگیرند .لذا عمال هدف و فلسفه
تعریف اولویت پژوهشی آنگونه که مورد انتظار است برای دستگاههای کشور ،محقق نمی شود .سامانه جامع اولویت های
پژوهشی کشور ،به دلیل جمعیت گسترده مخاطب خود ،این قابلیت را برای دستگاههای اجرائی کشور فراهم می کند تا اولویت
های پژوهشی آنها بیشتر دیده شده و دایره انتخاب گسترده تری از میان نخبگان کشور داشته باشند.

مزیت های سایت برای شرکتهای دانش بنیان
شرکتهای دانش بنیان و فناور کشور ،به جهت توسعه محصوالت خود نیازمند تحقیق و توسعه هستند .از طرفی این شرکتها در
جذب نیروی انسانی کیفی با مشکالت متعددی مواجه هستند .سامانه جامع اولویت های پژوهشی کشور ،این امکان را برای
شرکتهای دانش بنیان کشور فراهم می آورد تا اولویت ها و طرحهای پژوهشی آنها به صورت گسترده تری در کشور دیده
شده و روند توسعه محصوالت آنها با مدد گرفتن از ظرفیت ها و پتانسیل های ارزان قیمت دانشجویی بهتر و سریعتر انجام
شود .از طرف دیگر این شرکتها می توانند افرادی که در توسعه محصوالت این شرکتها نقش داشته و فعالیت کیفی ای را
انجام داده اند جذب نماین د و لذا فرایند جذب نیروی انسانی نیز به صورت کیفی تری و کم هزینه تری انجام می شود.

لیست خدمات تکمیلی قابل ارائه به دستگاههای اجرائی کشور و شرکتهای دانش بنیان
 .2امکان نمایش اطالعات اولویت پژوهشی دستگاه مربوطه در سامانه
 .1اختصاص یک صفحه خبری ویژه برای هر دستگاه ،به جهت اطالع رسانی برای اولویت های پژوهشی تعریف شده
 .3ارائه های کامنتهای کاربران در اولویت های پژوهشی دستگاه مربوطه ،به جهت رفع ابهام و آشنایی با سواالت
کاربران در اولویت های تعریف شده
 .4امکان نمایش نام کاربری کاربرانی که صفحات اولویت پژوهشی دستگاه محترم را دیده اند و پردازش بر روی
اطالعات بازدیدکنندگان در قالب دانشگاهها ،رشته ها و مقاطع تحصیلی مختلف
 .5امکان نمایش گرافیکی نتایج جستجوی کاربران و تهیه گزارشات تحلیلی برای آن دستگاه محترم
 .6امکان دریافت آنالین رزومه کاربران متقاضی انجام اولویت پژوهشی
 .7امکان پردازش روز مه های آنالین کاربران و پیشنهاد برخی از دانشجویان مستعدتر و با سابقه تر جهت انجام کیفی
تر اولویت پژوهشی مورد نظر آن مجموعه محترم
 .8تعریف و تدقیق اولویت پژوهشی برای دستگاهها توسط تیم تخصصی خبره شرکت و شبکه مشاوران شرکت
 .3داوری طرحهای پژوهشی آن دستگاه محترم توسط تیم تخصصی شرکت و شبکه مشاوران آن
 .20امکان قبول مسئولیت کلیه کارهای اجرائی آن مجموعه محترم در فرایند اعطای اولویت پژوهشی به دانشجویان و
اساتید متقاضی و نظارت بر آنها توسط تیم تخصصی شرکت و شبکه مشاوران آن ،به جهت کاهش بار مراجعات تک
تک افراد به آن مجموعه محترم
 .22امکان تعریف فرآیند اتوماسیون در سامانه ،جهت بارگزاری آنالین و الکترونیکی کلیه اسناد و مدارک مورد نیاز آن
مجموعه محترم و مدیریت فرایند تعریف ،نظارت و داوری اولویت پژوهشی

