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  مقدمه
ـــه  ـــدابیر مقـــام معظـــم رهبـــري (مدظل در راســـتاي ت
ــمت  ــه س ــات ب ــی موقوف ــت ده ــر جه ــی ب ــالی)، مبن الع
نیازهــاي روز جامعــه (در دیــدار بــا ریاســت ســازمان 

افـــزایش ) و  13/12/90اوقــاف و امـــور خیریــه مـــورخ 
ــم  هــاي غیردولتــینقــش و مشــارکت بخش در حــوزه عل

(کــاهش تصــدي گــري بخــش هــاي دولتــی و  و فنــاوري
تصــدي گــري و سیاســت گــذاري مــردم در  افــزایش

ــاوري) ــم و فن ــوزه عل ــف و امــور  ح ــهم وق و ارتقــاء س
ــه ــد  خیری ــه بن ــم و  5(اشــاره ب سیاســت هــاي کــالن عل

فنــاوري ابالغــی از ســوي رهبــري) و همچنــین بنــدهاي  
ــر  7و  4 ــی ب ــور مبن ــاوري کش ــم و فن ــامع عل ــه ج نقش

 از پشــتیبانى و توســعه در خیریــه و وقــف ســهم افــزایش
ــا ــاى و تمؤسس ــم نهاده ــاورى،  و عل ــاوران فن ــن ی انجم

و اداره کـل اوقـاف  وقف علـم و فنـاوري خراسـان رضـوي
ــراي  93و امورخیریــه اســتان خراســان رضــوي از ســال  ب

ــه  ــدام ب ــه صــورت ســاختارمند اق ــار در کشــور ب ــین ب اول
ــاوري  ــم و فن ــف عل ــرح وق ــی نمــودن ط طراحــی و اجرای

  اند.نموده
 بــر حــاکم فرهنــگ بــه توجــه دانیم بــاهمـانطور کــه مــی

 در مردمــی هايمشـارکت اغلـب حاضــر، عصـر در جامعـه
ــه ــر هايزمین ــد غی ــر و مول ــعه غی ــه ايتوس ــارگیري ب  ک
ــده ــت ش ــن و اس ــالی در ای ــت ح ــه اس ــور در ک  هايکش

ـــه توســـعه ـــار در یافت ـــی اقتصـــاد کن  اقتصـــاد  و دولت
 وجـود مردمـی اقتصـاد نـام بـه سـومی اقتصـاد خصوصی،

 آن اقتصـــادي توســـعه در را مطلـــوبی ســـهم کـــه دارد
   .دارد کشورها

ــا هــدف  گفتمــان ســازي مفهــوم وقــف علــم و فنــاوري ب
سوق دادن جامعـه بـه ایجـاد موقوفـات جدیـد در جهـت 
ــه  ــان و جامع ــت از نخبگ ــاوري و حمای ــم و فن توســعه عل
ــرویج و  ــازي، ت ــا محتواس ــده ب ــالش ش ــوده و ت ــی ب علم
فرهنـگ سـازي و نهـاد سـازي، گـامی هـر چنـد کوچـک 

ــخ ــق  در پاس ــت تحق ــر در جه ــالهاي اخی ــعار س ــه ش ب
  اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال برداشته شود.

بــاور و اعتقــاد مــا ایــن اســت کــه فرهنــگ غنــی وقــف و 
ــد بســیاري از مســائل حــوزه اقتصــادي  خیــرات مــی توان
بــویژه اقتصــاد دانــش بنیــان را کــه متکــی بــر نخبگــان و 
ــه  ــوده و ب ــل نم ــوده را ح ــور ب ــر کش ــتعدادهاي برت اس

ــش ع ــق اقتصــاد دان ــت تحق ــردي جه ــزاري راهب ــوان اب ن
  بنیان، منشاء خیر و برکات زیادي در کشور شود.
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و در چهــار حــوزه  98ي وقــف علــم و فنــاوري در ســال برخــی از اهــم اقــداماتی کــه در اســتان خراســان رضــوي در حــوزه
ــی  ــازي  -1کل ــاد س ــازي  -2نه ــواي س ــازي  -3محت ــگ س ــره -4فرهن ــرداري  به ــزارش تصــویري ب ــت گ صــورت و در نهای

  گرفته است، عبارتند از:
 نهاد سازي -1

 در سطح کشور وقف علم و فناوري سیاست گذاري و راهبري 1-1
 ساماندهی فعالیت هاي اجرایی وقف علم و فناوري 2-1
 فناوري و علم وقف خادمان تعاملی شبکه ایجاد 3-1
 فناوري و علم وقف توسعه جهت در رضوي قدس آستان ظرفیت نمودن فعال 4-1
 فناوري و علم وقف گفتمان توسعه جهت رضوي خراسان استانداري ظرفیت نمودن فعال 5-1
 مشترك با بنیاد حامیان دانشگاه تهران در جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوريهمکاري  6-1
  رضوي خراسان استان بنیان دانش هاي شرکت انجمن با تعامل 7-1

 محتواي سازي -2
 فناوري و علم وقف علمی محتواي تولید 4-2
  تخصصی علمی هاي نشست برگزاري 5-2

 فرهنگ سازي -3
 هاي وقف علم و فناوريپویش  1-3
 وقف یاوران ملی همایش در آفرینی نقش 2-3
  اسالمی ارشاد و فرهنگ وزیر توسط تجلیل 3-3

 ملی رسانه در فناوري و علم وقف سازي فرهنگ 4-3

 وقف علم و فناوري شبکه هاي اجتماعی 5-3
  داوطلب انسانی نیروي ظرفیت از گیري بهره 6-3

 برداري بهره -4
  توسعه و راهبري سامانه وقف علم و فناوري در سطح کشور 1-4
 جذب حمایت هاي مالی خیرین و واقفین  2-4
 موقوفات به سمت وقف علم و فناوريجهت دهی  3-4
 فناوري و پژوهش هفته واقفین و خیرین کمیسیونتشکیل  4-4
 متبرکه بقاع و موقوفات در خورشیدي هاي نیروگاه ایجاد 5-4
  اوقاف اقتصادي وري بهره معاونت با مشترك همکاري 6-4
 بذر صنعت در نوآوري رویداد برگزاري 7-4
 مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی در حوزه صنایع غذایی از بازدید 8-4
  مردمی و دولتی مالی هاي حمایت میزان جدول 9-4
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  گزارش تصویري اهم اقدامات -5

 نهاد سازي -1
 فناوري در سطح کشورسیاست گذاري و راهبري وقف علم و   1-1

ان وقف انجمن یاورن از بودبا توجه به نبود سیاست گذاري و برنامه هاي عملیاتی در حوزه وقف علم و فناوري در سطح کشور، و با توجه به پیشت
تی مه هاي عملیان و برناسیاست هاي کالسند در این حوزه، و بنا به در خواست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور  علم و فناوري خراسان رضوي

ساله  5ی و برنامه اي عملیاتتدوین و مطابق با این راهبردها، برنامه ه اصلی زیر بر مبناي چهار راهبرد این سندوقف علم و فناوري تدوین شد. 
  ارائه شد:

  فناوري و علم وقف حکمرانی و مدیریت نظام معماري اصالح . 1
    اجتماعی هاي سرمایه بسیج با فناوري و علم وقف گفتمان توسعه سازي فرهنگ و ترویج سازي، محتوي . 2
  وريفنا و علم توسعه جهت...)  و خیرین واقفین،( مردمی هاي مشارکت جذب ابزارهاي و هاروش به بخشیتنوع . 3
 فناوري و علم از استفاده با موجود موقوفات وري بهره ارتقاء . 4

 
 جهت اجرایی شدن سند مذکور ارائه شد ذکر می گردد:در ادامه برخی از اهم اقداماتی که در 

 وعاونت علمی مشور و کارائه سیاست هاي کالن و برنامه هاي عملیاتی و پیوست بودجه اي ارائه شده به سازمان اوقاف و امور خیریه  1-1-1
 فناوري ریاست جمهوري 

 معاونین مربوطه برگزاري جلسات حضوري با دکتر ستاري معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري و 2-1-1
 برگزاري جلسات حضوري با دکتر خاموشی ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و معاونین مربوطه 3-1-1
 برگزاري جلسات هم اندیشی با مدیر کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي و معاونین مربوطه 4-1-1
ن اوقاف و امور خیریه تفکیک سهم سازمان ها، به سازما به 98ساله توسعه گفتمان وقف علم و فناوري و برنامه سال  5ارائه برنامه  5-1-1

 کشور بنا به درخواست این سازمان
وري ریاست و فنا پیشنهاد ایجاد کارگروه وقف علم و فناوري توسط سازمان اوقاف و پیگیري تشکیل این کارگروه از معاونت علمی 6-1-1

 جمهوري 
 

 ساماندهی فعالیت هاي اجرایی وقف علم و فناوري 2-1
با توجه به تشکیل انجمن یاوران وقف علم و فناوري 

عضو  4نفر از افراد شاخص استانی، که  9عضویت  با
نظیر  د:نعضو آن حقیقی می باش 5آن حقوقی و 

ریاست دانشگاه فردوسی مشهد، ریاست پارك علم و 
فناوري استان خراسان رضوي، ریاست اتاق اصناف 

استان و مشهد، ریاست خانه صنعت معدن و تجارت 
برخی از خیرین و واقفین و به دلیل انسجام در 
فعالیت هاي اجرایی انجمن، کارگروه اجرایی انجمن 
یاوران وقف علم و فناوري که متشکل از نمایندگان 
ریاست دانشگاه فردوسی مشهد، پارك علم و 
فناوري، خانه صنعت معدن و تجارت، اتاق اصناف 

و فناوري می مشهد و کارگروه دانشجویی وقف علم 
  باشند تشکیل شد.

در ادامه به برخی از اهم فعالیت هاي کارگروه 
اجرایی انجمن اشاره می شود (البته شایان ذکر 
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مرهون زحمات این کاگروه اجرایی می باشد، فلذا در اینجا فقط به تیتر اهم آن اشاره  98است که کل فعالیت هاي صورت گرفته در سال 
  می شود):

ي و نوآوري (با پروژه هاي علمی، فناور -2تولید محتواي علمی (با مسئولیت دانشگاه فردوسی مشهد)  -1هاي ایجاد مدیریت  1-2-1
رخی از دانشجویان بدانشجویی (با همت  -4فرهنگی (با مسئولیت اتاق اصناف مشهد)  -3مسئولیت پارك علم و فناوري خراسان رضوي) 

  الشرق)وقف علم و فناوري (با مسئولیت مرکز شهید فهمیده منطقه شم شبکه هاي اجتماعی و پرتال -5مستعد و داوطلب) 
 هیت هاي مربوطر مدیربرگزاري جلسات ماهیانه کارگروه اجرایی انجمن یاوران وقف علم و فناوري و پیگیري فعالیت هاي اجرایی د 2-2-1
انجام مطالعات مورد نیاز، برگزاري نشست هاي علمی و تخصصی، تهیه و انتشار محتواي علمی در  مدیریت تولید محتواي علمی: 3-2-1

 قالب بروشور، ویژه نامه و ...
مدیریت پروژه هاي علمی، فناوري و  4-2-1

شناسایی پروژه هاي نیازمند حمایت و  نوآوري:
 ارزیابی آن

انجام فعالیت هاي مدیریت فرهنگی:  5-2-1
مایش ها و فرهنگی در قالب شرکت در ه

 و ... نمایشگاه ها
انتشار فراخوان و  مدیریت دانشجویی: 6-2-1

جذب دانشجویان داوطلب، ساماندهی و بهره 
گیري از ظرفیت ایشان در فعالیت هاي 

 فرهنگی و ...
مدیریت شبکه هاي اجتماعی و پرتال  7-2-1

مدیریت خودکار شبکه هاي اجتماعی و طراحی پشتیبانی مستمر، توسعه آنها از طریق: ایجاد سامانه  تیم سازي،وقف علم و فناوري: 
  پرتال جدید وقف علم و فناوري

  

 ایجاد شبکه تعاملی خادمان وقف علم و فناوري  3-1
ایت ر جدولی در سدآنها  در نسخه قبلی پرتال وقف علم و فناوري صرفاً خادمان وقف علم و فناوري امکان ثبت نام داشتند و تنها اسامی

سخه ناس شد، و در بکه احسشبا توجه به استقبال زیاد و تعداد زیاد ثبت نامی ها، نیاز به ساماندهی بیشتر این نمایش داده می شد. اما 
 مود.جدید پرتال امکانات ویژه اي به آن اضافه شد و این صفحه به حالت تعاملی و قابل امتیاز دهی ارتقاء پیدا ن

  ژه مانند:با امکانات وی   my.vaghfelm.com در دامنهطراحی و پیاده سازي شبکه تعاملی خادمان وقف علم و فناوري  1-3-1
 امکان ثبت و ویرایش پروفایل خادمان وقف علم و فناوري . 1
 هاي مجازيو اشتراك گذاري آن در شبکه در این شبکه امکان ثبت محتواي تولید شده توسط خادمان  . 2
 دهی خودکار فعالیت هاي خادمان وقف علم و فناوري و اعالم خادمان فعال و برتر امتیاز امکان . 3

 به همراه متولیان وقف استان از شبکه تعاملی خادمان وقف علم و فناوري رونمایی 2-3-1
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 ي در جهت توسعه وقف علم و فناوريفعال نمودن ظرفیت آستان قدس رضو 4-1
پی گیري فعال نمودن آستان قدس رضوي جهت توسعه  1-4-1

 انجام مکاتبات با تولیت و پیگیري آن  –وقف علم و فناوري 
برگزاري جلساتی با دفتر نذر و موقوفات آستان قدس   2-4-1

 رضوي 
ایجاد سرفصل وقف علم و فناوري در آستان قدس  3-4-1

 رضوي (سامانه آنالین وقف و نذر رضوي) 
 مشترك در این حوزهپیشنهاد ایجاد کارگروه  4-4-1

  
  
  
  
  
  
  
  

 استانداري خراسان رضوي جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوريفعال نمودن ظرفیت  5-1
برگزاري جلساتی با حوزه معاونت منابع انسانی و  1-5-1

برگزاري نشستی با حضور متولیان و ذینفعان وقف و خیر و 
  علم و فناوري 

ري از اعالم آمادگی همکاري استانداري جهت بهره بردا  2-5-1
کلیه ظرفیت هاي کارگروه هاي استانداري نظیر: کارگروه 

  دانش بنیان و ... -آموزش، پژوهش و فناوري

  
  
 

 همکاري مشترك با بنیاد حامیان دانشگاه تهران در جهت توسعه گفتمان وقف علم و فناوري6-1
  انجام مکاتبات، برگزاري جلسات مشترك 1-6-1
  دانشگاه تهران، انجام تبلیغات محیطی وقف علم وفناوري در حاشیه همایش دعوت و حضور در ششمین همایش خیرین و واقفین 2-6-1
 معرفی پروژه علمی مورد نیاز حمایت واصله از دانشگاه تهران به پرتال وقف علم و فناوري در ظرفیت هاي طرفین 3-6-1

 

  رضوي خراسان استان بنیان دانش هاي شرکت انجمن با تعامل 7-1
  خراسان رضوي  استان بنیان دانش هاي شرکت مدیره با هیئت جلسه برگزاري 1-7-1
وب و ارائه پیشنهاد همکاري مشترك با این شرکت جهت  گرین دهنده و بازدید از شتاب برگزاري جلسه با شرکت گرین وب 2-7-1

 توسعه پرتال وقف علم و فناوري
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 محتوا سازي -2

 فناوري و علم وقف علمی محتواي تولید 1-2
مورد نیاز در این حوزه، جز کلیدي ترین حوزه هاي وقف علم و فناوري به شمار می آید. لذا تولید محتواي علمی و انجام مطالعات 

مدیریت تولید محتواي علمی وقف علم و فناوري با بهره 
گیري از توان علمی اساتید با تجربه دانشگاه فردوسی 
مشهد ایجاد شد و در ادامه به جهت توسعه این حوزه و 

ي جوان نخبه و انتشار بهره گیري از ظرفیت نیروها
محتواي علمی در پرتال وقف علم و فناوري، دو نفر (یک 
نفر از شهر تهران و یک نفر از شهر مشهد) به سمت 
مسئول اجراي تولید محتواي علمی مصوب گردیدند و در 

  همین راستا اقدامات زیر صورت پذیرفت:

 استان در فناوري و علم وقف در خیرین مشارکت افزایش مدل طراحی"تصویب پروژه مطالعالتی کاربردي با عنوان  1-1-2
  "رضوي خراسان

  خراسان رضوي دارياستان کارفرما:
  مجري پروژه: دانشگاه آزاد مشهد  

  میلیون ریال 300مبلغ پروژه: 
ارائه نظام "در حال انجام پروژه مطالعاتی با عنوان   2-1-2

گسترش وقف علم و فناوري بر اساس پیشینه 
  "امعه شناختیج–پژوهی تاریخی

تعریف پروژه در قالب پروژه جایگزین خدمت  3-1-2
 سربازي توسط نخبه وظیفه 

برگزاري جلسات متعدد کارشناسی با حضور  4-1-2
 صاحبنظران به صورت حضوري و ویدئو کنفرانسی

 تدوین پروپزال پروژه و پیگیري تا تصویب آن 5-1-2
 گزارش کاملارائه گزارش فاز اول پروژه و در حال پیگیري مداوم تا حصول  6-1-2

 
 :"تدوین استراتژي هاي وقف علم و فناوري"پروژه مطالعاتی با عنوان  7-1-2

 پایان نامه کارشناسی ارشد جهت دهی  1-7-1-2
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 سان رضويو اداره کل اوقاف استان خرا پژوهش سازمان اوقاف کشوربرقراري تعامل با گروه آموزش و  2-7-1-2

 تصویب پروژه در سازمان اوقاف و جلب نظر حمایتی ایشان 3-7-1-2

 در تهیه پرسشنامه هاي مربوطههمکاري  4-7-1-2

  97نشریه وقف علم و فناوري  8-1-2
برنامه نویسی نشریه به  1-8-1-2

نحوي که می توان از 
محتواي داخل متون کپی 
برداري نمود و زیر ساختی 
است که براي سالهاي آتی 
 هم می توان از آن بهره برد

در آنالین کرده نشریه  2-8-1-2
  زیر: دامنه

Mag.vaghelm.com 

 

 

 

  فناوري و علم وقف تخصصی علمی هاي نشست برگزاري 2-2
به جهت هم  –برگزاري نشست وقف علم و فناوري در اداره کل اوقاف و امور خیریه استان با حضور اساتید دانشگاه فردوسی مشهد  1-2-2

ارائه نظام گسترش "اندیشی جهت انجام پروژه مطالعاتی 
 –وقف علم و فناوري بر اساس پیشینه پژوهی تاریخی 

 "جامعه شناختی
  

مشارکت در نشست وقف علم و فناوري آستان  2-2-2
 قدس رضوي 
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 فرهنگ سازي -3

  فناوري و علم وقف هاي پویش 1-3
  فناورانه و نوآورانه  هاي علمی، شناسایی پروژه 1-1-3
  ارزیابی پروژه هاي واصله توسط شبکه خادمان ارزیاب وقف علم و فناوري 2-1-3
 و مکار استانیادهاي هشبکه هاي اجتماعی وقف علم و فناوري و نه ،در سایت پروژه هاي علمی، فناورانه و نوآورانهانتشار پویش  3-1-3

  فناوري_و_علم_از_مردمی_حمایت_پویش#با هشتک  ملی و فضاهاي فیزیکی
 پیگیري جذب منابع مالی جهت انجام انتشار پویش ها از سازمان هاي مختلف 4-1-3
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 در همایش ملی یاوران وقفنقش آفرینی  2-3
همکاري با سازمان اوقاف و امور خیریه کشور در جهت برگزاري همایش ملی یاوران وقف از طریق ارائه محتواي مرتبط با وقف علم  1-2-3

  و فناوري 
پیگیري دعوت جناب آقاي دکتر ستاري  2-2-3

(معاونت علمی و فناوري ریاست 
جمهوري) جهت سخنرانی در همایش و 

 همچنین تجلیل از ایشان
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  

تجلیل از انجمن یاوران وقف علم و فناوري خراسان رضوي توسط وزیر فرهنگ و ارشاد  3-3
اسالمی و ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه 

 کشور
در همایش ملی یاوران وقف تهران (موزه ملی ایران) با حضور  این تجلیل

و امور خیریه کشور و به  وزیر فرهنگ و ارشاد و ریاست سازمان اوقاف
اد گفتمان وقف علم و فناوري در سطح کشور، از جناب آقاي جهت ایج

مهندس جعفر زارع (مسئول انجمن یاوران وقف علم و فناوري خراسان 
 رضوي) صورت گرفت.

 

 ملی رسانه در فناوري و علم وقف سازي فرهنگ 4-3
با توجه به اهمیت و نقش رسانه ملی در فرهنگ سازي در بستر جامعه، 

و کلیپ هاي وقف علم و فناوري در دستور کار تولید و تدوین مستندها 
بوده و در شبکه هاي ملی و استانی نیز منتشر شده اند. در همین راستا در 

اقدامات زیر با همکاري معاونت فرهنگی و روابط عمومی اداره کل  98سال 
 اوقاف و امور خیریه و صداوسیماي استان خراسان رضوي صورت پذیرفت:

کارگردان صداوسیما و روابط عمومی اداره کل  برگزاري جلساتی با 1-4-3



 

11 
 

  اوقاف استان خراسان رضوي
  تهیه مطلوب ترین سناریوي مستند  2-4-3
انجام کلیه هماهنگی ها فی ما بین اداره کل اوقاف  3-4-3

 صداوسیمايو امور خیریه خراسان رضوي و 
   رضوي خراسان

 هاي برداري تصویر انجام کلیه هماهنگی ها جهت 4-4-3
دانش بنیان و واقفین  از شرکت هاي مربوطه

   علم و فناوري
و پخش آن از  علم و فناوري وقف تهیه مستند 5-4-3

شبکه استانی خراسان رضوي به مناسبت دهه 
 وقف و روز وقف علم و فناوري

  
فرهنگ سازي وقف علم و فناوري در برنامه هاي  6-4-3

  سیما): 3تلویزیونی پر مخاطب میدون (شبکه 
  برنامه و انجام برقراري ارتباط با مسئوالن این

  مکاتبات و پیگیري هاي الزم
  جلب نظر موافق دکتر پرویز کرمی (دبیر ستاد

فرهنگ سازي اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی 
  ریاست جمهوري و داور برنامه میدون)

 ارائه محتواي به ایشان جهت ارائه در برنامه  
  مخاطب عصر جدید:فرهنگ سازي وقف علم و فناوري در برنامه هاي تلویزیونی پر  7-4-3

 برقراري ارتباط با مسئوالن این برنامه و انجام مکاتبات و پیگیري هاي الزم  
 درخواست این برنامه جهت معرفی نخبگان به ایشان و انجام فرهنگسازي وقف علم و فناوري از این طریق  

ظران این حوزه، که منوط به سال آینده انجام مذاکرات متعدد در جهت ایجاد کارگروه رسانه وقف علم و فناوري با حضور صاحبن 8-4-3
 شد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

12 
 

 هاي اجتماعی وقف علم و فناوريشبکه 5-3
اشد، لذا بدي می همانطور که می دانیم امروزه تبلیغات در شبکه هاي اجتماعی به دلیل سرعت باال و هزینه کم فضاي بسیار مستع

 وقرار گرفت.  ار جديکادمان وقف علم و فناوري در دستور فعالیت در شبکه هاي اجتماعی وقف علم و فناوري با بهره گیري از ظرفیت خ
  در همین راستا فعالیت هاي زیر صورت گرفت:

  تیم سازي خادمان وقف علم و فناوري در این حوزه، طراحی و تولید محتوا و پشتیبانی مستمر 1-5-3
اعی اي اجتمطراحی سامانه مدیریت خودکار شبکه هاي اجتماعی وقف علم و فناوري جهت خودکار کردن تبلیغات در شبکه ه  2-5-3

و در قالب  حقیقاتیتتلگرام و اینستاگرام (دو بستر پر مخاطب بر اساس آمار هاي اعالمی) با بهره گیري از ظرفیت همکاران 
  پروژه کسر از خدمت سربازي 

  اساس گانت چارت زیر انجام گرفت: این پروژه بر
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ت توسعه گفتمان وقف علم و بهره گیري از ظرفیت نیروي انسانی داوطلب مردمی در جه 6-3
 فناوري

 
نفر جذب  250) تا کنون بالغ بر 97نفر (از ابتداي تشکیل این شبکه (سال  100افزایش جذب خادمان وقف علم و فناوري بالغ بر  1-6-3

 شده اند)
 نفر خادمان فعال  42برگزاري اولین گردهمایی خادمان وقف علم و فناوري و تجلیل از  2-6-3
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 بهره برداري -4

 توسعه و راهبري سامانه وقف علم و فناوري در سطح کشور  1-4
اطالعات، این انجمن همانطور که می دانیم با توجه به اهمیت و نقش فضاي سایبري در زندگی روزمره جوامع، کم هزینه و سرعت باالي انتقال 

و با حضور مقامات ملی و استانی رونمایی کرد،  96اولین پلت فرم وقف علم و فناوري را در نخستین همایش ملی وقف و علم وفناوري در سال 
ادامه برخی از اهم  ایجاد پلت فرم جدید با امکانات ویژه در دستور کار قرار گرفت. در 98و در ادامه با توجه به نیازهاي احصاء شده، در سال 

 اقدامات صورت گرفته در این حوزه ارائه می گردد:
 vaghfelm.irپشتیبانی مستمر از پرتال وقف علم و فناوري به نشانی  1-1-4
  برگزاري جلسات هم اندیشی جهت ایجاد پلت فرم جدید وقف علم و فناوري 2-1-4
   تهیه مستندات پلت فرم جدید بر اساس نیازهاي احصاء شده 3-1-4
عمده ترین این نیازها شامل شبکه سازي بنیادهاي مردمی و دانشگاهی فعال در حوزه علم و فناوري در سطح کشور، ایجاد شبکه  4-1-4

  تعاملی خادمان وقف علم و فناوري، طراحی رابط کاربري، گرافیک زیباتر و ... می باشد. 
 انت چارت زیر:بر اساس گ vaghfelm.comطراحی و پیاده سازي پلت فرم جدید در دامنه  5-1-4

  عنوان برنامه  ردیف
  98سال 

1  
  

2  
  

3  
  

4  
  

5  
  

6  
  

7 
  

8  
  

9  
  

10  
  

11  
  

12  
  

ها تغییر رنگ وب سایت و تغییر محل نمایش بالك  1
                    روز 7  -  -  در صفحه اصلی در وب سایت فعلی

2  
ــاس  ــر اس ــایت ب ــلی وب س ــته اص ــی هس طراح

مکتــوب  13/03/1398مســتنداتی کــه تــا تــاریخ 
  گردید

                        

                          )UI/UXسایت (طراحی رابط کاربري وب  3

4  
سایت تهیه شده در نیازسنجی افزودن محتوا به وب

پرتال وقف علم و  یازسنجینپیوست شده (
  ي) و انتقال اطالعات وب سایت از نسخه قبلفناور

                        

سایت وقف علم و  نمایش نسخه آزمایشی وب  5
                          فناوري

  -  -                      نسخه نهایی وب سایت وقف علم و فناوري  6
 

 و واقفین جهت توسعه علم و فناوريجذب حمایت هاي مالی خیرین  2-4
میلیون ریال در  130جذب منابع مالی خرد خیرین به ارزش ریالی بالغ بر  1-2-4

 پویش ها و وقف جمعی علم و فناوري
میلیون ریال در قالب وقف زمین  350ایجاد یک موقوفه مستقل به ارزش  2-2-4

 در شهرستان کاشمر به نیت علم و فناوري
میلیون ریال در جهت ساخت خانه هاي  100جذب حمایت مالی به ارزش  3-2-4

 دوبلکسی کروي از واقف موقوفه باقریه
میلیون  225حمایت مالی از شرکت دانش بنیان در حوزه سالمت به ارزش  4-2-4

 ریال: 
(از شرکت هاي مستقر در مرکز  تپش آفرین شرقحمایت از شرکت دانش بنیان 

سیستم توانبخشی و "با عنوان پروژه  رشد فناوري دانشگاه فردوسی مشهد)
میلیون  225به میزان  "و ضایعه مغزي CPفیزیوتراپی کودکان مبتال به 
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با حضور مسئوالن اداره کل  فناوريبه مناسب دهه وقف و روز وقف علم و از طریق وقف جمعی علم و فناوري و رونمایی از آن  ریال
 اوقاف و امور خیریه استان 

  
 سپاد شرکت و مشهد 1 ناحیه خیریه امور و اوقاف اداره از آبادي بدیع عارف صغري پیگیري جذب منابع درآمدي موقوفه مرحومه 5-2-4

 خراسان
سهم از سهام شرکت مجتمع تولیدي و خدماتی سپاد خراسان  50این موقوفه که 

هت حمایت از علم و توسط واقف نیک اندیش، سال گذشته جمی باشد 
  فناوري وقف شد.

  

 بازار فناوري و نوآوري مشهد 3-4
با توجه به خالء بازاري در جهت ارائه محصوالت فناورانه و دانش بنیان در 
استان خراسان رضوي و احساس نیاز به چنین بازاري در استان (بنا به اظهار 

تان)، و وجود زمینه آن در خیر مشهدي، ایجاد نظرات مدیران مراکز رشد اس
متر مربع  1600بازار فناوري و نوآوري در مرکز شهر مشهد و به مساحت 

مورد پیگیري قرار گرفت. در ادامه گزارش اهم اقدامات این حوزه ارائه می 
  گردد:

 انجام مذاکرات متعدد با وکالي خیر و جلب نظر ایشان  1-3-4
 برگزاري جلساتی با مدیران مراکز رشد فناوري  2-3-4
 راه اندازي ثبت نام آنالین و انجام تبلیغات فیزیکی و مجازي جهت جذب شرکت هاي دانش بنیان متقاضی 3-3-4
   در نهایت عدم حد نصاب متقاضیان واجد شرایط 4-3-4

 

 جهت دهی موقوفات به سمت وقف علم و فناوري  4-4
ریه، موقوفه باق منجمله هاي عملیاتی ارائه شده راهبرد چهارم، تعامل با برخی موقوفات استان منطبق بر سند سیاست هاي کالن و برنامه

 پیگیري شد که در ادامه به اهم آن اشاره می شود: 98موقوفه عبداهللا رضوي و موقوفه گوهرشاد آغا در سال 

 افراد صاحب نظرجلسه و بازدید  30عهده گیري دبیري جلسات موقوفه باقریه و برگزاري بیش از  1-4-4
 قوفهبه این مو میلیون ریالی موقوفه باقریه جهت حمایت از ساخت خانه هاي دوبلکسی کروي ارائه شده 100جذب حمایت مالی  2-4-4
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 برگزاري جلساتی با مدیران موقوفات عبداهللا رضوي و گوهرشاد آغا جهت حمایت از علم و فناوري 3-4-4
اف و امور کل اوق رضوي و گوهرشاد آغا جهت حمایت از علم و فناوري به مدیرپیشنهاد جهت دهی فعالیت هاي موقوفات عبداهللا  4-4-4

 خیریه استان خراسان رضوي
 داهللا رضوي وفات عبپیگیري اجرایی گلخانه هاي کروي مقیاس کوچک (پروژه واصل به انجمن یاوران وقف علم و فناوري)، از موقو 5-4-4

  گوهرشاد آغا
 

 تشکیل کمیسیون خیرین و واقفین هفته 5-4
 پژوهش و فناوري

با توجه به فعالیت هاي صورت گرفته در حوزه وقف علم و فناوري در استان، و  
بنا به درخواست ستاد هفته پژوهش و فناوري استان، براي سومین سال متوالی 

در کارگروه علمی ستاد  98کمیسیون خیرین و واقفین هفته پژوهش و فناوري 
وران وقف علم  و هفته گرامیداشت پژوهش و فناوري با مسئولیت انجمن یا

 فناوري تشکیل شد و فعالیت هاي زیر صورت پذیرفت:

 نفر)  23شناسایی خیرین و واقفین علم و فناوري استان (  1-5-4
نفر از واقفین علم و فناوري برتر در اختتامیه هفته  2تجلیل از  2-5-4

پژوهش و فناوري بر اساس شاخصه هاي تعیین شده شامل: 
 و خیرات نیات واقف و ارزش ریالی موقوفات
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همکاري مشترك با معاونت بهره وري اقتصادي  6-4
 اوقاف 

 اوقاف کل اداره به شده ارائه اسفنجی آهن تولید طرح علمی ارزیابی 1-7-4
میلیارد تومانی اداره  6جهت سرمایه گذاري  رضوي خراسان استان

  کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي
 فردوسی دانشگاه پژوهشی تیم به متعلق کینوا کشت طرح معرفی 2-7-4

 خیریه امور و اوقاف کل اداره اقتصادي وري بهره معاونت به مشهد
  رضوي خراسان استان

بازدید از توانمندي شرکت هاي فناور پارك علم و فناوري خراسان به  3-7-4
همراه مدیر کل و معاون بهره وري اقتصادي اوقاف و امور خیریه 

 استان خراسان رضوي
بهره وري اقتصادي اداره کل اوقاف و امور خیریه بازدید معاونت  4-7-4

 کشاورزي جهاد طرق تحقیقاتی ایستگاه از استان خراسان رضوي
 مجتمع، غذایی صنایع و علوم پژوهشی موسسه، رضوي خراسان
 پژوهشکده و کشاورزي دانشکده غذایی صنایع پژوهشی و آموزشی

 مشهد فردوسی دانشگاه گیاهی علوم

  متبرکه بقاع و موقوفات در خورشیدي هاي نیروگاه ایجاد 7-4
میلیارد ریال با  80مگاوات و ارزش ریالی  1ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي در موقوفات و بقاع متبرکه استان خراسان رضوي با ظرفیت حدود 

شرکت دانش بنیان رهصان بهره گیري از ظرفیت همکاري معاونت بهره وري اقتصادي اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوي و با 
 (مستقر در مرکز رشد فناوري دانشگاه فردوسی مشهد)

   بذر صنعت در نوآوري رویداد برگزاري 8-4
 پس غذایی، امنیت راستاي در انجمن یاوران وقف علم و فناوري خراسان رضوي

 ارتباطات ایجاد با و کشور در شده برگزار نوآوري رویدادهاي تحلیل و بررسی از
 نوآوري بوم زیست در فعال افراد و مدیران با متعدد جلسات برگزاري و موثر

 خود پیشنهاد ها؛ رویداد از دست این اجراي در توانمندي آن تبع به و کشور
بذر را به اداره کل اوقاف و  صنعت در نوآوري تخصصی نشست برگزاري بر مبنی

 مدیران حضور با امور خیریه استان خراسان رضوي ارائه نمود که این نشست
 فردوسی دانشگاه کشاورزي دانشکده اساتید رضوي، خراسان استان اوقاف ادارات
 شنبه پنج روز در حوزه این صنعتی خبرگان و بذر تولید صنایع مدیران مشهد،
 خراسان خیریه امور و اوقاف کل اداره جلسات سالن محل در 98ماه  دي پنجم

  برگزار گردید. رضوي
 ظرفیت بین در همگرایی ایجاد این نشست، می توان به از مهمترین دستاورد

 برگزاري جهت کشور و استان سطح در صنعتی و فناوري و علمی مختلف هاي
  اشاره نمود. بذر صنعت در نوآوري رویداد تر و کاربردي بهتر چه هر

همچنین اهم اقدامات صورت گرفته در این حوزه می توان به موارد زیر اشاره 
  نمود:

  برگزاري نشست معاون مدیر کل اوقاف بـا اسـاتید و مـدیران دانشـکده کشـاورزي دانشـگاه فردوسـی مشـهد بـه منظـور برنامـه ریـزي رویـداد
 چالش فناوري بذر 
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  ،شـاورزان و کبرگزاري نشست تخصصی رویداد نوآوري هـاي صـنعت بـذر بـا حضـور مـدیران سـازمان اوقـاف کشـور، دانشـگاه فـردوي مشـهد
 دانش بنیان فعال در این حوزهشرکت هاي 

 ورزي بـه رضـوي جهـت برگـزاري نشسـت فرصـت هـا و چـالش هـاي کشـا خراسـان اسـتان خیریـه امور و اوقاف کل حمایت مالی اداره جذب
  میلیون ریال   61 ارزش
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 وقف علم  و  فناوريتوسعه در جهت  ، خیرین و واقفینجدول میزان حمایت هاي مالی دولتی 9-4

  ردیف
میزان 
  حمایت

  )میلیون ریال(
  موضوع  نهاد حمایت کننده  تاریخ

اداره کل اوقاف و امور خیریه   دي  80000  1
  استان خراسان رضوي

ایجاد نیروگاه هاي خورشیدي در موقوفات و بقاع متبرکه 
  استان خراسان رضوي

  کاشمرمتر مربع زمین به نیت علم و فناوري در  721وقف   واقف نیک اندیش  فروردین   350  2

 کتمشار افزایش مدل طراحی"انجام پروژه مطالعاتی با عنوان   استانداري خراسان رضوي  اسفند  300  3
  "رضوي خراسان استان در فناوري و علم وقف در خیرین

  شهریور   225  4
انجمن یاوران وقف علم و 

به نمایندگی خیرین و  فناوري
  واقفین نیک اندیش

 فیزیوتراپی و توانبخشی حمایت از طراحی و ساخت سیستم
مغزي متعلق به شرکت دانش  ضایعه و cp به مبتال کودکان

  بنیان تپش آفرین شرق دانشگاه فردوسی مشهد

لم عه در دبیر خانه وقف هدیه یک دستگاه رایانه جهت استفاد  شرکت رهصان  شهریور   170  5
  و فناوري

مردمی در وقف جمعی و حمایت از پویش جذب حمایت هاي   خیرین و واقفین نیک اندیش  سالطی   130  6
  هاي پروژه هاي وقف علم و فناوري

حمایت واقف نیک اندیش جهت ساخت یک نمونه از خانه   واقف نیک اندیش  مرداد   100  7
  هاي دوبلکسی کروي در محل موقوفه باقریه

  مهر   50  8
 –اداره کل اوقاف و امور خیریه

صداوسیماي استان خراسان 
  رضوي

مستند وقف علم و فناوري و پخش آن در صداوسیماي تهیه 
  استان خراسان رضوي

  عدد بروشور وقف علم و فناوري 1000چاپ   اتاق اصناف مشهد  آبان   3  9

خادمان وقف علم و  یهمکاري در برگزاري اولین گردهمای  اتاق اصناف مشهد  آذر   6  10
  فناوري

اداره کل اوقاف و امور خیریه   آذر   5  11
  خراسان رضوياستان 

خادمان وقف علم و  یهمکاري در برگزاري اولین گردهمای
  فناوري

استان  فاضالب و آب شرکت  بهمن   5  12
  خراسان رضوي

عدد استند به عالوه پایه آن و انجام  10طراحی و چاپ 
مستند تصویري از روستاهاي حاشیه مشهد که فاقد آب 

فناورانه می باشند جهت انتشار پویش وقف آشامیدنی سالم 
  آب

ت ساحمهمکاري در ایجاد بازار فناوري و نوآوري در بازاري به   خیر نیک اندیش  آبان  -  13
  متر مربع در مرکز مشهد 1600

  جمع کل  81244
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 گزارش تصویري اهم اقدامات -5
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 –آب فناورانه وقف شیپو توسعه جهت در یشیاند هم لسهج -2شکل 
 يرضو خراسان استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره

 –يفناور و پژوهش هفته نیواقف و نیریخ ونیسیکم جلسه -1شکل 
 يرضو خراسان يفناور و علم وقف اورانی انجمن رخانهیدب

 واحد یاسالم آزاد دانشگاه در یطیمح غاتیتبل انجام -3شکل  هیباقر موقوفه –دیبازد و جلسه - 4شکل 
يفناور و علم وقف ییدانشجو کارگروه يریگیپ با مشهد –  به 

يفناور و پژوهش هفته مناسبت  

 يفناور و پژوهش هفته مناسبت به – مشهد یالملل نیب شگاهینما در یطیمح غاتیتبل انجام -5شکل 
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 حضور با مشهد یالملل نیب شگاهینما در يحضور جلسات يبرگزار -7شکل 
 هفته – يفناور و علم وقف ییدانشجو کارگروه و يفناور و علم وقف خادمان

 يفناور و پژوهش

 یالملل نیب شگاهینما در یشفاه و چهره به چهره غاتیتبل انجام - 6شکل 
 و علم وقف ییدانشجو کارگروه و يفناور و علم وقف خادمان حضور با مشهد

 يفناور و پژوهش هفته –يفناور

 :يفناور و علم وقف گفتمان توسعه جهت...  و نهادها ها، سازمان با یهیتوج جلسات يبرگزار -8شکل 

 یاستان مختلف يها شگاهینما و ها شیهما در يفناور و علم وقف يساز فرهنگ -9شکل 
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مدیر کل و معاون بهره وري اقتصادي اداره کل اوقاف و  دیبازد -11شکل 
 و اوقاف کل اداره ياقتصاد يور بهره معاون دیبازد دیبازد  -10 شکل  ییغذا عیصنا و علوم یپژوهش موسسه از امور خیریه استان خراسان رضوي

 یپژوهش و یآموزش مجتمع از يرضو خراسان استان هیریخ امور
 دانشگاه یاهیگ علوم پژوهشکده و يکشاورز دانشکده ییغذا عیصنا

 مشهد یفردوس

 يرضو خراسان يکشاورز جهاد طرق یقاتیتحق ستگاهیا از يرضو خراسان استان هیریخ امور و اوقاف کل اداره ياقتصاد يور بهره معاون دیبازد -12 شکل
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