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مقدمه
وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري بر طبق قانون ،وظيفه انسجام بخشي به امور اجرايي و سياستگذاري نظام علمي ،تحقيقاتي و
فناوري كشور و اداره امور دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي تحت پوشش وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري را داراست.
طبيعي است كه چشمانداز و رسالت روابط عمومي در وزارت علوم ،كمك به تحقق اهداف اسناد باالدستي است كه وظايف بسيار
سنگيني را براي وزارت علوم تعريف و مقرر كرده است .از سوي ديگر ،توسعه پايدار و همه جانبه كشور ،در گرو وجود تربيت نيروي
انساني متخصص است؛ رسالتي كه انجام بهينه آن نيز به عهده وزارت علوم گذاشته شده است.
بر اين اساس ،روابط عمومي در وزارت علوم كه به لحاظ داشتن مخاطبان خاص كه همگي از اعضاي فرهيخته و تحصيل كرده
اعم از استاد ،دانشجو و دانشگاهي هستند داراي اهداف ،برنامه ها ،مأموريت ها و فعاليت هاي متعددي است كه تدوين شاخص
هاي ازريابي عملكرد اين اداره كل ،مي تواند ارتقاي كيفي و كمي نظام آموزش عالي را از طريق انجام فرايند دقيق و به موقع
اطالع رساني و تبليغات به ارمغان آورد.
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با توجه به تنوع فعاليت هاي اداره كل روابط عمومي وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري ،ارزيابي در چند بخش انجام مي شود كه هر
بخش نيز داراي زيربخش هاي متعددي به شرح ذيل است:
-1
-2
-3

-4
-5
-6
-7
-8

اطالع رساني
تبليغات و انتشارات
ارتباطات
 – 3-1ارتباطات درون سازماني
 -3-2ارتباطات برون سازماني
الف -ارتباطات رسانه اي
ب -ارتباط با نمايندگان مجلس شوراي اسالمي  ،اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي ،روساي دانشگاهها ،مراكز
پژوهشي و فناوري
ج -ارتباط با مخاطان و تكريم ارباب رجوع
روابط عمومي الكترونيك
نظارت ،برنامه ريزي و ارزيابي
مستندسازي
توانمندسازي
پژوهش و افكار سنجي

 -1اطالع رسانی
شاخص ها
انعكاس اخبار از طريق شبكه هاي راديويي
انعكاس اخبار از طريق شبكه هاي تلويزيوني
انعكاس اخبار از طريق وب سايت اطالع رساني وزارت علوم
انعكاس اخبار از طريق خبرگزاري ها و سايت هاي خبري
انعكاس اخبار از طريق روزنامه هاي كثيراالنتشار
انعكاس اخبار از طريق نشريات محلي (در مواقع ضرورت و از قبيل سفر مسئوالن
وزارت علوم به استانها)
تهيه خبرنامه داخلي
تهيه بولتن خبري روزانه
انجام امور مربوط به مصاحبه هاي اختصاصي مطبوعاتي ،راديويي و تلويزيوني با
مسئوالن وزارت علوم
دعوت از خبرنگاران  ،عكاسان و تصويربرداران رسانه هاي جمعي براي پوشش
خبري از مراسم ها ،همايش ها و نشست هاي وزارت علوم
تهيه جوابيه  ،تكذيبيه و اصالحيه خبر در مواقع مورد نياز
برگزاري نشست هاي خبري براي مسئوالن وزارت علوم
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دارد

ندارد

توضیحات

 -2تبلیغات و انتشارات
شاخص ها
تهيه ويژه نامه هاي مناسبتي (هفته پژوهش و فناوري ،دهه مبارک فجر انقالب
اسالمي و )...
طراحي و چاپ بروشورهاي تبليغاتي از گزارش علمكرد وزارت علوم
طراحي و چاپ بنر به مناسبت هاي مختلف از قبيل  16آذر  ،روز دانشجو ،تجديد
ميثاق دانشگاهيان با آرمانهاي انقالب اسالمي  ،امام خميني (ره) و ....
طراحي و چاپ بنر به مناسبت هاي ملي و مذهبي و همچنين مراسم ها و همايش
هاي وزارت علوم
تهيه و ساخت تيزرهاي تبليغاتي و اطالع رسان مناسبتي (هفته پژوهش و فناوري16 ،
آذر؛روز دانشجو و )...
طراحي و چاپ بيلبوردهاي تبليغاتي
طراحي و چاپ استند
تهيه و ساخت نما كليپ
تهيه متون مورد نياز به منظور درج به صورت زيرنويس در شبكه هاي تلويزيوني
رپرتاژ آگهي
استفاده از نمايشگرهاي الكترونيكي (تلويزيون هاي ) LED
عكاسي از مراسم ها ،همايش ها و سمينارهاي وزارت علوم
فيلمبرداري از مراسم ها ،همايش و سمينارهاي وزارت علوم
ارسال پيامك هاي تبليغاتي و اطالع رساني به مسئوالن وزارت علوم
طراحي و چاپ كارت تبريك سال نو و عيد نوروز براي وزارت محترم
انتشار گزارش عملكرد وزارت علوم در قالب كتابچه
انتشار گزارش عملكرد وزارت علوم در قالب بروشور

دارد

ندارد

توضیحات

 -3ارتباطات
 -3-1درون سازمانی
شاخص ها
برنامهريزي جهت بازديد سرزده و بدون هماهنگي وزير محترم علوم از بخشهاي
مختلف ستاد وزارتخانه
برنامه ريزي جهت برگزاري مراسم در ستاد براي همكاران شامل:
 برنامهريزي جهت برپايي نماز جماعت – زيارت عاشورا از دهة اول محرم و دعايندبه در روز دوشنبه هر هفته در نمازخانه ستاد وزارت علوم
 ديدار نوروزي وزير محترم با مديران و كاركنان ستادي والدت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن5
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توضیحات

 والت حضرت علي (ع) و روز مرد تقدير از دانش آموزان ممتاز كاركنان ستاد وزارتخانه در شهريور ماه با اهداي لوحتقدير و هديه
 مراسم جشن پيروزي انقالب اسالمي هفته بزرگداشت دفاع مقدس روز عرفه و نيايش در نماز خانهبرنامهريزي جهت برگزاري نمايشگاه كتاب و محصوالت فرهنگي در ستاد وزارت
برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقات ورزشي براي كاركنان با هماهنگي امور اداري
برنامه ريزي جهت برگزاري مسابقه كتابخواني با محوريت حجاب و عفاف و امر به
معروف و نهي از منكر براي كاركنان
ارسال پيامهاي تبريك به مناسب سالروز تولد ،ازدواج  ،بازنشستگي همكاران از طريق
پيامك و سامانه وزارت علوم
تهيه بولتن الكترونيكي اخبار آموزش عالي و درج در سامانه  msrtبه طريقي كه
همه كاركنان رويت نمايند
تهيه گزارشهاي تصويري (عكس) از مراسم هاي وزارتخانه از قبيل ديد و بازديد عيد
نوروز همكاران  ،مسئوالن وزارتخانه اعياد و مناسبت هاي ملي و مذهبي و نصب در
تابلو اعالنات يا تلويزيون هاي  LEDمقابل آسانسورها
برنامه ريزي ديدار وزير محترم علوم و مسئوالن وزارت علوم با خانواده معظم شهدا و
ايثارگران ستاد وزارتخانه به مناسبت روز بزرگداشت شهدا در  22اسفندماه
ارسال پيام به مديران ستادي و مسئوالن وزارتخانه به مناسبتهاي مختلف از طريق
پيامك و ايميل به صورت مناسبتي
دريافت پيشنهادات كاركنان ستاد وزارتخانه و ارجاع به بخشهاي ذيربط و تقدير
مناسب از پيشنهاد كنندگان توسط مسئوالن وزارتخانه
ارسال پيامك هاي اطالع رساني از اخبار توليدي و مناسبتهاي مختلف به مسئوالن
وزارت علوم (وزير محترم  ،معاونان و مديران كل)
تهيه و تحويل روزانه روزنامه هاي كثير االنتشار به مسئوالن وزارت علوم
برنامهريزي جهت ضيافت افطار كاركنان ستاد وزارت علوم در يكي از روزهاي ماه
مبارک رمضان
اطالع رساني از گزارش عملكرد وزارت علوم به همكاران و مراجعان به وزارتخانه از
طريق تلويزيون هاي  LEDو چاپ و نصب استند در طبقات ساختمان.
نصب پوستر همايشها ،سمينارها و جشنواره ها در تابلوهاي اعالنات يا تلويزيون هاي
 LEDمنظور اطالع رساني به همكاران و مراجعان
دريافت پيشنهادات كاركنان ستاد وزارتخانه و ارجاع به بخشهاي ذيربط و تقدير
مناسب از پيشنهاد كنندگان توسط مسئوالن وزارتخانه
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 -3-2ارتباطات برون سازمانی
الف -ارتباطات رسانه ای
شاخص ها
برگزاري نشست خبري مسئوالن وزارت علوم ( وزيرمحترم ،معاونان و مديران كل
ستادي ) حسب برنامه و مناسبتي
هماهنگي جهت حضور خبرنگاران ،عكاسان و تصوير برداران رسانه هاي جمعي در
نشستها ،مراسمها ،جلسات و سمينارهاي وزارت علوم به منظور پوشش خبري.
هماهنگي حضور مسئوالن وزارت علوم (وزير محترم  ،معاونان و مديران كل
ستادي ) ،روساي دانشگاهها ،پژوهشگاهها و پارک هاي علم و فناوري سراسر
كشور ،استادان برتر و برجسته مراكز آموزش عالي در برنامه هاي راديويي و
تلويزيوني صداو سيما.
مالحظه :هماهنگي جهت شبكه هاي راديويي و تلويزيوني استاني از طريق مديران
روابط عمومي دانشگاههاي بزرگ و مادر استان ها يا دبيران شوراي هماهنگي
روابط عمومي دانشگاههاي مناطق انجام مي شود
هماهنگي جهت حضور برنامه سازان شبكه هاي راديويي و تلويزيوني در دانشگاهها
و مراكز آموزش عالي ،پژوهشگاهها و پارکهاي علم و فناوري به منظور توليد
برنامه هاي مستند علمي و فرهنگي
تشكيل اتاق فكر رسانه با حضور مديران رسانههاي جمعي ،استادان دانشگاه و
صاحبنظران عرصه ارتباطات و روابط عمومي
هماهنگي بازديد مسئوالن وزارت علوم (وزير علوم ،معاونان و مديران كل ستادي )
از خبرگزاري ها به صورت ماهيانه و مناسبتي
برگزاري تور رسانهاي خبرنگاران حوزه آموزش عالي جهت بازديد از دانشگاهها و
مراكز آموزش عالي ،پژوهشگاهها و پارک هاي علم و فناوري به منظور تبيين
دستاوردهاي علم ،پژوهش و فناوري
بارگذاري اخبار توليدي وزارت علوم  ،دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري در
سامانه اطالع رساني  msrt.irجهت استفاده و بهره برداري خبرگزاري ها و
مطبوعات كثيراالنتشار
پايش اخبار خبرگزاري ها و مطبوعات كثيراالنتشار و تهيه بريده جرايد روزانه به
منظور اطالع مسئوالن وزارت علوم (وزير علوم  ،معاونان و مديران كل ستادي) از
اخبار مربوط به آموزش عالي
بارگذاري بولتن الكترونيكي (بريده جرايد) تهيه شده از اخبار آموزش عالي در سايت
 msrt.irبه منظور اطالع همكاران شاغل در ستاد وزارت علوم ،دانشگاهها مراكز
پژوهش و فناروي و خبرنگاران رسانه هاي جمعي
برنامهريزي جهت برگزاري جشنواره تقدير از خبرنگاران برتر آموزش عالي با حضور
مسئوالن وزارت علوم
تجليل از خبرنگاران ،عكاسان و تصويربرداران حوزه آموزش عالي به مناسبت روز
خبرنگار
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ضيافت افطار خبرنگاران  ،عكاسان  ،تصوير برداران حوزه آموزش عالي در يكي از
روزهاي ماه مبارک رمضان
هماهنگي جهت پخش پيام و اخبار كوتاه توليدي از عملكرد هاي وزارت علوم،
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي به صورت زيرنويس از شبكه هاي خبري و
تلويزيوني از قبيل پيامهاي مربوط به هفته بزرگداشت دولت 16 ،آذر؛ روز دانشجو،
هفته پژوهش و فناوري و ....
هماهنگي جهت پخش تيزرهاي اطالع رسان به مناسبت هفته پژوهش و فناوري از
شبكه هاي راديويي و تلويزيوني استاني و سراسري
تهيه ،تدوين و انتشار ويژه نامه هاي:
 گاهنامه خيرين آموزش عالي انتشار ماهنامه عتفبولتن پژوهش و فناوري و توزيع در جمع جامعه علمي و دانشگاهي كشور (هفته
پژوهش)
تهيه و تدوين گزارش عملكرد معاونت ها و وزارت به مناسبت هاي مختلف
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ب -ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسالمی ،اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی  ،روسای دانشگاهها،
مراکز پژوهش و فناوری
شاخص ها
برنامهريزي جهت برگزاري نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاهها،
مراكز پژوهشي و فناوري مركزي در ستاد وزارت علوم
برنامهريزي جهت شركت در نشست شوراي هماهنگي مديران روابط عمومي
دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور ( 11منطقه) توسط مدير كل يا معاون اداره
كل روابط عمومي وزارتخانه
برنامهريزي جهت برگزاري مراسم روز ارتباطات و روابط عمومي در  27ارديبهشت
ماه با شركت مديران روابط عمومي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري سراسر
كشور .دعوت از وزير محترم علوم و معاونان ذيربط براي شركت در اين برنامه و
برگزاري كارگاره آموزشي كه عنوان آن به درخواست ميهمانان خواهد بود
برنامهريزي جهت برگزاري كارگاه هاي آموزشي ويژه مديران و كارشناسان روابط
عمومي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري سراسر كشور در مناطق  11گانه
آموزش عالي
برنامهريزي جهت برگزاري مراسم ديدار نوروزي وزير محترم با روساي دانشگاهها ،
مراكز پژوهش و فناوري
برنامهريزي جهت ديدار وزير محترم علوم با همسران شهداي عرصه جهاد علمي در
طول سال و به مناسب هاي  :والدت حضرت فاطمه زهرا (س) هفته بزرگداشت
مقام زن و روز مادر – روز وفات حضرت ام البنين (س)  ،روز تكريم مادران و
همسران شهدا
برنامهريزي جهت برگزاري مراسم سالروز شهاد استاد مطهري و روز معلم (12
ارديبهشت ) با حضور رياست محترم جمهوري و تجليل از استادان نمونه كشور
برنامهريزي جهت حضور وزير محترم و مسئوالن وزارتخانه ،روساي دانشگاهها و
دانشگاهيان در حرم امام (ره) و تجديد ميثاق با آرمانهاي امام خميني (ره) به
مناسبت هايي چون :دهه فجر انقالب اسالمي ،هفته بزرگداشت دولت ،سالروز
رحلت حضرت امام (ره)
برنامه ريزي جهت ضيافت افطار با :
 تشكلهاي دانشجويي نمايندگان مجلس شوراي اسالمي خانواده محترم شهداي آموزش عالي ستاد وزارت علوم خيرين آموزش عالي9
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توضیحات

 خبرنگاران حوزه آموزش عاليبرنامهريزي جهت برگزاري مراسم آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و مراكز آموزش
عالي (دردهه اول مهرماه) با حضور رياست جمهوري و تجليل از رتبه هاي ممتاز
كنكور سراسري در يكي از دانشگاهها
برنامهريزي جهت برگزاري مراسم هفته پژوهش و فناوري با حضور رياست محترم
جمهوري
برنامهريزي جهت ديدار با خانواده شهيد استاد نجات اللهي با وزير محترم علوم به
مناسبت سالگرد شهادت استاد نجات اللهي
برنامهريزي جهت حضور وزير محترم و مسئوالن وزارت علوم به منظور افتتاح
پروژه هاي عمراني در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي سراسر كشور
برنامهريزي جهت حضور وزير محترم و مسئوالن وزارت علوم بر مزار شهداي دولت
در هفته دولت
برنامهريزي جهت حضور وزير و معاونان محترم در نمازهاي جمعه سراسر كشور و
سخنراني پيش از خطبه ها به مناسب :
 آغاز سال تحصيلي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي هفته كرامت :استمداد از خيرين جهت ساخت خوابگاه ،آزمايشگاه،كتابخانه و هفته دولت
 هفته پژوهش و فناوري ايام دهه مبارک فجر انقالب اسالمي  16آذر؛ روز دانشجواطالع رساني از نحوه و زمان برگزاري همايش ها ،سمينارها و فراخوان مقاالت به
جامعه علمي و دانشگاهي در سايت وزارت علوم()msrt .ir
ارسال پيامك هاي اطالع رساني به روساي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري از
اخبار توليدي روزانه
تهيه و ارسال پيامهاي تبريك به نمايندگان مجلس شوراي اسالمي به مناسبت
هايي چون:
 روز مجلس و قانونگذاري دهه مبارک فجر انقالب اسالمي هفته دولت 15خرداد و ...
تهيه و ارسال آمارهاي مربوط به وضعيت آموزش عالي استان ها به مجمع
نمايندگان هر استان در قالب بروشور وCD
تهيه و ارسال پيام تبريك به اعضاي فراكسيون دانشگاهيان مجلس شوراي اسالمي
به مناسبت روز معلم ،آغاز سال تحصيلي دانشگاهها  ،هفته پژوهش و فناوري
تهيه و ارسال پيامهاي تبريك به اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي به مناسبت-
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هاي مختلف ملي و مذهبي از قبيل :دهه مبارک فجر انقالب اسالمي ،هفته دولت،
سالروز تاسيس شوراي عالي انقالب فرهنگي و....
ارسال اخبار پيامكي وزارت علوم و آموزش عالي به اعضاي شوراي عالي انقالب
فرهنگي ،اعضا كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي و ....
برنامهريزي جهت برگزاري نشست شوراي هماهنگي روابط عمومي دانشگاهها،
مراكز پژوهشي و فناوري مركزي در ستاد وزارت علوم به صورت فصلي
تهيه و ارسال گزارش عملكرد وزارت علوم به:
 اعضاي شوراي عالي انقالب فرهنگي -اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسالمي

ج -ارتباط با مخاطبان و تکریم ارباب رجوع
شاخص ها
پاسخگويي به ايميل هاي دريافتي از شهروندان ،جامعه علمي و دانشگاهي كشور
استقرار صندوق «ارتباط مستقيم با مسئوالن وزارت علوم» و استخراج نظرات و
پيشنهادات و پاسخگويي به نامه هاي موجود در صندوق
برنامه ريزي جهت برگزاري مالقات هاي مردمي (شهروندان  ،جامعه علمي و
دانشگاهي) با مسئوالن وزارت علوم (وزير محترم  ،معاونان و مديران كل)
به روزرساني اسامي و مشخصات ( نام و نام خانوادگي تلفن هاي تماس و نشاني)
مسئوالن وزارت علوم ،روساي دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و پاركهاي علم و
فناوري سراسر كشور در سايت msrtبه منظور تسهيل برقراري ارتباط از سوي
شهروندان.
نظر سنجي از ارباب رجوع و تجزيه و تحليل نتايج نظر سنجي
برنامه ريزي جهت انجام «هفته درهاي باز» و فراهم نمودن زمينه بازديد عموم
مردم از دانشگاهها ،مراكز پژوهشي و فناوري سراسر كشور به مناسبت:
 هفته بزرگداشت دولت دهة فجر انقالب اسالمي هفته پژوهش و فناوريبرنامهريزي و هماهنگي جهت درج و بارگذاري فايل قوانين و مقررات وزارت علوم،
تحقيقات و فناوري آيين نامه و بخشنامههاي صادره جديد در سايت msrt.ir
به منظور آشنايي شهروندان ،جامعه علمي و دانشگاهي با قوانين مربوطه
هماهنگي و به روزرساني لينك فايل اسامي نشريات مصوب و مورد تأييد وزارت
علوم كه از كميسيون نشريات علمي كشور ،مجوز علمي – پژوهشي يا علمي –
ترويجي دريافت ميكنند.
درج و بارگذاري لينك پرسشها و پاسخ هاي متداول در صفحه اصلي سايت
 msrt.irو سپس در راستاي رعايت حقوق شهروندي جامعه علمي و دانشگاهي
كشور.
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دارد

ندارد

توضیحات

 -4روابط عمومی الکترونیک
شاخص ها
استفاده از وب سايت اطالع رساني وزارت علوم و به روزرساني
پست الكترونيك
تهيه و توليد بولتن الكترونيكي روزانه
انجام نظرسنجي هاي الكترونيك از مراجعان
انجام نظرسنجي هاي الكترونيك از كاركنان
بولتن الكترونيكي
اطالع رساني اخبار و دستاوردهاي وزارت علوم و دانشگاهها از طريق شبكههاي
اجتماعي
اطالع رساني پيامكي از جلسات و اخبار وزارت علوم به مسئوالن وزارت علوم
تهيه اينفوگرافيك از مأموريت ها و دستاوردهاي حوزه علم ،پژوهش  ،فناوري ونوآوري
تهيه فتو -تيتر (عكس – تيتر) از رويداهاي حوزه علم ،پژوهش ،فناوري ونوآوري
تهيه موشن گرافي از دستاوردهاي حوزه علم ،پژوهش  ،فناوري ونوآوري
استفاده از پيام رسان هاي داخلي براي انعكاس اخبار ،رويداها و دستاوردهاي حوزه علم،
پژوهش ،فناوري ونوآوري

دارد

ندارد

توضیحات

 -5نظارت ،برنامه ریزی و ارزیابی
شاخص ها
تدوين سند اهداف راهبردي اداره كل روابط عمومي
تدوين برنامه كاري مدون يكساله اداره كل روابط عمومي
تدوين برنامه كاري موضوعي و مناسبتي مثل هفته پژوهش و فناوري 16 ،آذر،
روز دانشجو 22 ،اسفند روز بزرگداشت شهدا
تدوين برنامه ارتباطي وزير علوم ،تحقيقات و فناوري
تدوين مقررات و دستورالعمل هاي اجرايي اداره كل روابط عمومي
ارزيابي كاركنان به صورت ساليانه

دارد

ندارد

توضیحات

 -6مستند سازی
شاخص ها
آرشيو الكترونيكي اخبار وزارت علوم به صورت pdf
آرشيو اخبار مكتوب وزارت علوم
آرشيو نشريات كثيراالنتشار
آرشيو عكسهاي مربوط به مراسمها و همايشها و نشستهاي وزارت علوم
آرشيو فيلمهاي مربوط به مراسمها و همايشها و نشستهاي وزارت علوم
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دارد

ندارد

توضیحات

 -7توانمند سازی
شاخص ها
آموزش كاركنان از طريق نشريات تخصصي ،كتب و CD
آموزش هاي كاربردي از طريق شركت در كارگاههاي فنون روابط عمومي
تفويض اختيار و سپردن مسئوليت انجام امور
پيش بيني مشوق هاي انگيزشي(اعم از ارتقا ،شركت در دوره هاي آموزشي،
پاداش هاي مالي و)...
برگزاري جلسات هم انديشي و اطاق هاي فكر در روابط عمومي(بصورت ماهيانه)
برگزاري تورهاي آموزشي كاركنان

دارد

ندارد

توضیحات

-8پژوهش و افکار سنجی
دارد

شاخص ها
تحليل محتواي مطبوعات
تحليل محتواي خبرگزاريها
تحليل محتواي صداو سيما
انجام سياستگذاري جهت واحدهاي مربوطه(براساس نتايج حاصل از تحليل
محتوا)
انجام مطالعات در راستاي اهداف آموزش عالي
انجام مطالعات در زمينه روابط عمومي
انجام مطالعات در زمينه برنامه هاي در دست اقدام دانشگاه و مراكز پژوهشي و
پاركهاي علم و فناوري
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