علم
ی
كارانمك ي و ارجا ي

الف -مشخصات فردي
نام و نام خانوادگي :معصومه داستانی
آخرين مدرك تحصيلي :دکتری تخصصی

رشته :مدیریت دولتی

محل اخذ مدرك :دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

تخصص:
ارزیابی مؤسسه های پژوهش و فنّاوری ،ارزیابی سیاستهای راهبردی ،سنجش شایستگی و ارزیابی عملکرد مدیران نهادهای علمی ،ارزیابی برنامههای
راهبردی نهادهای علمی
حوزه کاري در مرکز نظارت:
گروه ارزیابی سیاست های راهبردی ستادی
گروه ارزیابی و نظارت مؤسسه های پژوهش و فنّاوری
واحد سازماني :مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت

ب -سوابق شغلي
شرح

کارشناس داوری طرحهای تقاضا محور ( دبیرخانة بند الف ماده  201قانون
برنامه سوم -بنددال ماده  54قانون برنامه چهارم)
کارشناس مسؤول گروه نظارت و ارزیابی در دفتر سیاست گذاری و برنامه
ریزی امور فناوری
مسؤول دبیرخانة تشخیص صالحیت ،رتبهبندی و صدور مجوز شرکتها و
مؤسسات دانش بنیان
مسؤول سامانه دبیرخانه تشخیص صالحیت ،رتبهبندی و صدور مجوز

از سال

تا سال

2830

2831

2831

2811

2812
2812

شرکتها و مؤسسات دانش بنیان
مدیرگروه گروه انتقال فناوری در دفتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور
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2811

انحالل دبیرخانه و استقرار در معاونت
فناوری ریاست جمهوری
انحالل دبیرخانه و استقرار در معاونت
فناوری ریاست جمهوری
2815

فناوری
رئیس گروه گروه سیاستگذاری و برنامهریزی فناوری در دفتر سیاست-
گذاری و برنامه ریزی امور فناوری
رئیس گروه گروه ارزیابی سیاست های راهبردی ستادی در مرکز نظارت،
ارزیابی و تضمین کیفیت
سرپرست گروه ارزیابی و نظارت مؤسسههای پژوهش و فنّاوری در مرکز
نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت

2815

2811

2813

ادامه دارد

2811

ادامه دارد

ج -اهم شرح وظايف
ج .1-شرح وظايف در گروه ارزيابي سياست هاي راهبردي ستادي

 .2برنامهریزی برای اجرای فرایند نظارت مستمر و ارزیابی دورهای حوزههای مختلف ستاد
 .1بررسی اسناد و قوانین فرادستی و قانون «اهداف ،وظایف وزارت عتف» و استخراج سیاستهای مرتبط با هر حوزة ستادی
 .8دریافت  ،بررسی و تحلیل سیاستها ،راهبردهای عملیاتی و برنامههای مجموعة معاونتها
 .5برگزاری جلسه با حضور خبرگان هر حوزه برای بررسی و مطابقت سیاستها با اسناد باالدستی ،راهبردهای عملیاتی آن و برنامه
های ارائه شده برای تحقق راهبردهای عملیاتی
 .4جمع بندی و تحلیل نظر خبرگان
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تدوین گزارشهای نهایی ارزیابی راهبردی و آماده سازی آن برای ارائه در شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت

 .1برگزاری جلسه با هر یک از واحدهای ستادی و ارائة بازخورد نتایج ارزیابی راهبردی به آنها
 .3انجام سایر امور محوله به گروه
ج .2-شرح وظايف در گروه نظارت و ارزيابي مؤسسههاي پژوهش و برنامهريزي

 .1برنامه ریزی و زمان بندی برای اجرای فرایندهای نظارت و ارزیابی مؤسسه ها
 .20بررسی و بهروز رسانی کاربرگهای جمعآوری اطالعات توسط هیئت های نظارت استانی
 .22برگزاری جلسههای هماهنگی وتوجیهی با هیئت های نظارت استانی
 .21برگزاری جلسههای ارزیابی راهبردی (مأموریتی و کارکردی) با خبرگان هر حوزه
 .28جمع بندی و تحلیل نتایج ارزیابی راهبردی (مأموریتی و کارکردی) مؤسسهها
 .25بررسی و تحلیل نتایج ارزیابی عملکردی ومدیریتی مؤسسهها
 .24آماده سازی گزارش نهایی ارزیابی جامع مؤسسهها
 .26ارائه گزارش نهایی ارزیابی جامع مؤسسهها در شورای نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت
 .21ابالغ و پیگیری تصمیمهای راهبردی شورای نظارت ،ارزیابی و تضمینکیفیت به معاونتها و بخشهای ذی ربط
 .23برگزاری جلسه با مؤسسهها و ارائه بازخورد ارزیابی عملکردشان به آنها
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 .21بازنگری و به روزرسانی الگوی های نظارت و ارزیابی در حوزة مؤسسههای پژوهش و فنّاوری
 .10ارزیابی عملکرد هیئتهای نظارت استانی در امور محوله دربارة مؤسسههای پژوهش و فنّاوری
 .12حضور در بازدیدهای میدانی از مؤسسهها در صورت نیاز
 .11برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با گروه برای هیئت های نظارت استانی با هدف بهبود عملکرد آنها
 .18انجام دیگر کارهای محوله به گروه

د -افتخارات علمي و اجرايي
د .1-افتخارات علمي
 .1چاپ مقالة « استاندارد سرمایه گذاران نیروی انسانی گامی در جهت توسعه منابع انسانی در سازمان های پیشرو» ،فصلنامة علمی
ترویجی2836 ،
 .2چاپ مقالة «شبکه و خوشه های فناوری» ،فصلنامة علمی ترویجی2833 ،
 .3چاپ مقالة « بررسی رابطه بین هوش هیجانی و راهبردهای حل تعارض بین فردی در مدیران و کارکنان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،فصلنامة علمی پژوهشی2831 ،
 .4چاپ مقالة « مدیریت مراکز رشد خصوصی از نگاه سرمایه گذاری خطر پذیر جهت نیل به اهداف حوزه فناوری کشور»،
دومین همایش ملی مدیریت پژوهشی و فناوری2810 ،
 .5چاپ مقالة «مدیریت منابع انسانی و کارکردهای آن در عرصه جهانی شدن» ،فصلنامة علمی پژوهشی2814 ،
 .6چاپ مقالة «رابطه امنیت شغلی با رفتار سیاسی با نقش میانجی رفتار شهروندی سازمانی (مطالعه موردی :کارکنان وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری)» ،فصلنامة علمی پژوهشی2816 ،
 .7چاپ مقالة « ارائه الگوی به کارگیری فرهنگ مربی گری بر مبنای نظریه داده بنیاد (تاملی بر یافته های پارک های علم و
فناوری کشور)» فصلنامة علمی پژوهشی2811 ،
 .8چاپ مقالة «بررسی تأثیر پیشران های پارک های علم و فنّاوری ایران» ،فصلنامة علمی پژوهشی2813 ،
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چاپ مقالة « شناسایی راهبردها و پیامدهای فرهنگ مربی گری (مورد مطالعاتی پارک های علم و فناوری کشور)» ،فصلنامة
علمی پژوهشی2813 ،

 .11چاپ مقالة « شناسایی عوامل مؤثر بر شایستگی رؤسای دانشگاههایکشور» ،پانزدهمین کنفرانس ارزیابی و تضمین کیفیت در
نظام های دانشگاهی2500 ،
 .11تدوین مقالة «طراحی الگوی سنجش شایستگی مدیران نهادهای علمی :رویکرد فراترکیب» ،در دست چاپ

د .2-افتخارات اجرايي
 .2همکاری در تدوین کتاب حمایت از پژوهش های کاربردی و تقاضا محور دبیرخانه بند "د" ماده  54در سال 2834
 .1دبیر کارگروه های تخصصی انتخاب فناوران برتر در هفته پژوهش و فنّاوری در سال 2810
3

 .8همکاری در تدوین آیین نامة انتخاب فناوران برتر در هفته پژوهش در سال 2810
 .5همکاری در تدوین آیین نامه و دستورالعمل ارزیابی و تشخیص شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در سال 2811
 .4راه اندازی سامانة دبیرخانه تشخیص صالحیت و رتبهبندی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان در سال 2811
 .6دبیر و عضو کمیتة انتقال فنّاوری در سال 2811
 .1همکار اصلی در تدوین کتاب تجربیات تشکیل دفاتر انتقال فنّاوری در سال 2818
 .3دبیر و عضو کارگروه سیاستگذاری و برنامهریزی امور فنّاوری 2814
 .1عضو کارگروه تخصصی نحوه ایجاد شرکتهای دانش بنیان زایشی دانشگاهی – 2814
 .20همکاری در تدوین آیین نامة شرکتهای دانش بنیان زایشی دانشگاهی – 2814
 .22همکار اصلی درتدوین کتاب نگاهی به مراکز علم و فنّاوری در ایران و جهان 2816
 .21عضو کارگروه تخصصی دانشگاه کارآفرین – سال 2816
 .28همکاری در تدوین پیشنویس آیین نامة نحوة ایجاد دانشگاه کارآفرین – سال 2816
 .25عضو کارگروه تخصصی بررسی برنامههای راهبردی پارکهای علم و فنّاوری – سال 2811 – 2816
 .24نگارندة دستنامة نگارستان (الگوی سنجش شایستگی و ارزیابی عملکرد مدیران مؤسسههای علمی)2500 -
 .26تدوین اصول سنجش و شیوه نامة سنجش شایستگی مدیران مؤسسههای علمی
 .21دریافت تقدیرنامههای متعدد از معاون پژوهش و فنّاوری ،رؤسای دبیرخانة طرحهای تقاضا محور ،مدیرکلهای دفتر برنامه-
ریزی امور فنّاوری و رؤسای مرکز نظارت ،ارزیابی و تضمین کیفیت در بازة زمانی  2830تا 2811
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