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اجتماعى

 شناسايی و مستندسازی دستاوردهای ويژه 
و منحصر به فرد دانشــگاه ها در حوزه ارتباط 
با صنعت و جامعــه درســال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

 راه اندازی و توسعه سامانه های مورد نياز در جهت توسعه 
ارتباط صنعت و دانشگاه و ثبت نيازها و  اولويت های تحقيقاتی

 شناســايی و ترويــج تجــارب و الگوهای 
موفق دانشــگاه ها در توســعه ارتباط صنعت و 
ملی مشکالت  و  مســائل  رفع  به منظور  دانشگاه 

 برنامه ريــزی جهــت حضــور  و همکاری 
دانش آموختــگان دوره دکتری در دســتگاه ها 
بنيــه  تقويــت  و  اجرايــی  ســازمان های  و 
تحقيــق و توســعه در امور اجرايی کشــور

 آسيب شناســی دوره هــای کارآمــوزی و
ترويج  و  تدويــن  جهــت  ريــزی  برنامــه   
الگوهــای مناســب بــرای اســتفاده از اين 
نيازهای بيــن  کامل تر  هماهنگــی  و  فرصت 

کشور و توانايی فارغ التحصيالن

و  مشترک  جلســات  نشســت ها،  برگزاری   
رويدادهــای ويژه جهت ارائه دســتاوردهای 
و  صنايــع  بــا  ارتبــاط  در  دانشــگاهيان 
تقديــر از فعــاالن حــوزه ارتباط بــا صنعت

 آسيب شناســی مستمر مســائل و مشکالت 
قراردادهای  در  دانشــگاه ها  قانونی  و  حقوقی 
همــکاری با صنايــع و دســتگاه های اجرايی 
کشــور و تــالش در جهــت رفــع آن هــا از 
مناســب راهکارهــای  و  قوانيــن   دانشگاه ها و مراکز علمی کشورطريــق 

 ﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری
د﹁︐︣ ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️



 توسعه و ساماندهی دوره های مهارت آموزی
 در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در جهت افزايش 
توانايی فارغ التحصيالن و تسهيل در اشتغال آن ها

 هماهنگی و توسعه دوره های فرصت مطالعاتی 
اعضای هيئت علمی در جامعه و صنعت به منظور 
هم راســتايی فعاليت های علمــی و تحقيقاتی با 
نيازهــای کشــور (الزامی بــرای اعضای هيئت 
علمی جوان در دوره پيمانی يا رســمی آزمايشی)

تحقيقاتی  قراردادهــای  انعقــاد  الزامــات    
موسســات آموزشــی، پژوهشــی و فنــاوری  
و  استانداردســازی  ســاماندهی،  منظــور  به 
پشــتيبانی از تعامالت وارتباطات بين دانشگاه ها 
دســتگاه های  و  کشــور  پژوهشــی  مراکــز  و 
قراردادها اجــرای  کيفيــت  ارتقاء  و  اجرايــی 

 ســاماندهی و اعالم وضعيت بيش از ۵۰ دانشگاه و مرکز 
آموزش عالــی در دوره های مهارت افزايی به منظور ارتقای 
توانمندی های مهارت های شغلی و حرفه ای دانشجويان و 

دانش آموختگان دانشگاهی
 برگــزاری ۵۶ درصــد دوره های تخصصــی و ۴۴درصد 

دوره های عمومی
 مشــارکت ۱۵درصدی واحدهای صنعتــی در برگزاری 

دوره ها
 برگزاری بيــش از ۲۰,۰۰۰ نفر دوره هــای مهارتی در 

دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

 امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت نفت و انعقاد کالن  ـ پروژه ها 
در حوزه ازدياد برداشــت (۹ کالن  ـ پروژه با ۹ دانشگاه)، در حوزه 
پايين دست صنعت نفت (۱۲ کالن  ـ پروژه با ۱۲ پژوهشگاه) و در 

حوزه اکتشاف (۵ کالن  ـ پروژه با ۵ دانشگاه کشور) 

 امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت دفاع و پشــتيبانی نيروهای 
مســلح و انعقاد بيش از ۱۰۰۰ پروژه مشــترک و حمايت تا سقف 

۵۰درصد

 تشکيل کنسرسيوم دانشگاه ها به منظور اجرای پروژه های علمی 
بزرگ زيست محيطی با همکاری سازمان محيط زيست

 همــکاری در راه اندازی شــبکه جامع  پايش آلودگی کشــور و 
استفاده از آزمايشگاه های "شاعا" با همکاری سازمان محيط زيست

 تدوين روش های اجرايی تفاهم  نامه با ستاد کل نيروهای 
مسلح در جهت اعطای مشوق های خدمتی به فارغ التحصيالن 

دارای مهارت

 اجرايی سازی تفاهم  نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
 ايجاد ساز و کار پايش نرخ اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی با مشارکت بيش از ۸۰ دانشگاه کشور در سال ۱۳۹۷ با هدف ايجاد کشور به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها

نظام مناسب اطالع رسانی به ذی نفعان در رابطه با وضعيت اشتغال هر يک از رشته های دانشگاهی

مهارت های مورد نياز دانشجويان
مهارت های تخصصی 

دانشگاهی 

 مهارت هايی که الزم اســت دانشــجويان حين تحصيل در کنار دروس (توانمندسازی شغلی)
نظری خود بياموزند تا زمينه استفاده بهتر و علمی تر از مفروضات فراگرفته 

فراهم گردد.

 مهارت هايــی که به دانشــجويان  و دانش آموختگان کمک می کنند که 
بتوانند در يک محيط کار واقعی به عنوان فردی موثر و مفيد مسئوليت های 

محوله را ساماندهی و اجرا نمايند.

 مهارت های حرفه ای که دانشــجويان حين تحصيــل فرا می گيرند. اين 
مهارت ها الزاما به طور مســتقيم به رشته آن ها ارتباط نداشته ولی می تواند 
جهت کسب موقعيت شغلی در جامعه و يا انجام فعاليت های بين رشته ای 

در صورت ضرورت، کمک کند.

 مهارت هايی که دانشجويان در راستای توسعه فردی، کسب مهارت های 
زندگی و ساير توانمندی های اجتماعی کسب می نمايد.

مهارت های عمومی 

(توانمندسازی محيط کار)

(توانمندسازی حرفه ای)مهارت های فنی و حرفه ای 

(توانمندسازی شخصی)مهارت های فردی

 رصد وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی
 ساماندهی و توسعه قراردادهای کالن دانشگاه ها

 با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی
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