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پيشگفتار

عنوان طرح / فعاليت

احيای شرکت های غيرفعال و شکست خورده در استان توسط دفتر ارتباط با صنعت 
حمايت دانشگاه از بخش صنعت

راه اندازی دفتر همکاری های مشترک شرکت فوالد مبارکه

تشکيل کميته ارتباط با صنعت جامعه دانشگاه

راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرينی و ارتباط با جامعه
راه اندازی مرکز ارتقاء شايستگی های حرفه ای دانشگاهيان

مشارکت در تحليل طراحی توليد توسعه نگهداری پشتيبانی اجرا و عرضه 
سامانه مديريت نشست ها و مصوبه های هيأت های امنا ميان پژوهشگاه و 

شرکت اکسير تکسان

هدفمندسازی تحقيقات در جهت نياز صنايع از طريق تعريف پروژه های 
درون سازمانی

بازديد از صنعت با هدف تجاري سازي دانش هاي فني و ارائه خدمات 
تخصصي زيست فناوري

الگوي تعيين سطح فناوري دانش هاي فني

کارتکس هاي فناوري دانش هاي فني و محصوالت

نشست اعضای هيأت علمی جوان
راه اندازی مرکز نياز سنجی و پروژه يابی

ايجاد دبيرخانه طرح های کالن

همکاری مشترک با برخی از سازمان ها در قالب گرنت مشترک

اجرای طرح آموزش رانندگان شاغل در سازمان های مختلف با استفاده از 
شبيه ساز

طرح ملی بيست بيست (بيست مهارت در بيست سالگی)
طرح دما و طرح تاک

برگزاری همايش ساالنه ارتباط دانشگاه و جامعه
راه اندازی انجمن دانشجويی ارتباط با صنعت

(SCD) استقرار و راه اندازي مرکز ارتقاء شايستگی  های حرفه ای دانشجويان
افزايش سهم ويژه طرح های مساله محور و برون دانشگاهی و فعاليت های 

فناورانه در شيوه نامه اعتبار پژوهشی (پژوهانه) و آيين نامه پژوهشگر برتر

نام دانشگاه/ پژوهشگاه

دانشگاه اروميه
دانشگاه اروميه

دانشگاه اصفهان

دانشگاه الزهرا

دانشگاه بيرجند
دانشگاه بيرجند

پژوهشگاه علوم و فناوری 
اطالعات ايران

پژوهشگاه هوافضا

پژوهشگاه ملی مهندسي 
ژنتيک و زيست فناوري

پژوهشگاه ملی مهندسي 
ژنتيک و زيست فناوري

پژوهشگاه ملی مهندسي 
ژنتيک و زيست فناوري

تهران
تهران
تهران

دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوسی

دانشگاه خواجه نصيرالدين 
طوسی

دانشگاه خوارزمی
دانشگاه خوارزمی

دانشگاه سيستان و بلوچستان
دانشگاه سيستان و بلوچستان

دانشگاه شهر کرد
دانشگاه شهر کرد

صفحه

۵

۶
۷

۸

۹

۱۰
۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷
۱۸
۱۹

۲۰

۲۱

۲۲
۲۳

۲۴
۲۵

۲۶
۲۷

فهرست
تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت



معاونت پژوهش و فناوری۴
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

طرح پنج روز تحصيل در دانشگاه و يک روز کار عملی در صنعت در طول ترم تحصيلی

راه اندازی مراکز تحقيقاتی تقاضا محور 
تاسيس شرکت های فناور و کارآفرين دانشگاهی

تشکيل و افتتاح فاز های اول و دوم خانه و جامعه
تشکيل ۱۵ کارگروه فوق تخصصی

کارگروه آموزش و پژوهش فناوری و نوآوری استان فارس
تدوين و اجرايی کردن آيين نامه گرنت ويژه تشويقی هيأت علمی مرتبط با 

طرح های کاربردی

طراحی و اجرای سامانه همصدا
طراحی و اجرای سامانه کارآوری

نشست حل مسايل سازمان های اجرايی کشور
برگزاری مدرسه کسب و کار و مدرسه اشتغال

ايجاد مرکز رشد دانشگاهی با همکاری پارک های علم و فناوری استان 
مربوطه

ايجاد زيرساخت مأموريت گرای «مرکز فناوری های پيشرفته»
تدوين نظام توسعه فناوری دانشگاه 

آموزش دوگانه

طرح حمايت از پايان نامه های تحصيالت تکميلی تقاضا محور( ناظر دانشگاهی 
و مشاور صنعتی)

طرح تاسيس کلينيک صنعت و معدن

سند دانشگاه کارآفرين 
شورای صنعت

تالش برای گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و نيل به اهداف دانشگاه 
جامعه محور

سند بخشی گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت و جامعه
طرح آيماد (آموزش، يادگيری و مهارت افزايی دانشجويی)

فرآيند توانمندسازی دانش محور هنر کشور - آرت آپ

جشنواره فرصت های شغلی صدف

راه اندازی مرکز علم و کار
فرصت کاری

ارائه درس اختياری اصول کارآفرينی برای کليه رشته ها و مقاطع تحصيلی از 
آغاز سال تحصيلی ۹۸-۹۷

ارائه درس اختياری کارورزی ۱و۲و۳و۴و۵ برای کليه رشته ها و مقاطع 
تحصيلی از تابستان ۹۷

برگزاری نشست های هم افزايی دانشگاه، صنعت و جامعه
ارتقاء دوره های کارآموزی: طرح آما (آموزش،مهارت و اشتغال)

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

دانشگاه شهيد چمران اهواز
دانشگاه شهيد چمران اهواز

دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز
دانشگاه شيراز

دانشگاه صنعتی امير کبير
دانشگاه صنعتی امير کبير

دانشگاه عالمه طباطبايی
دانشگاه عالمه طباطبايی

دانشگاه علوم دريايی امام 
خمينی

دانشگاه فردوسی مشهد
دانشگاه فرودسی مشهد

دانشگاه فنی و حرفه ای

دانشگاه قم

دانشگاه قم

دانشگاه گيالن
دانشگاه گيالن

دانشگاه محقق اردبيلی 

دانشگاه نيشابور
دانشگاه نيشابور

دانشگاه هنر شيراز

دانشگاه واليت ايرانشهر

دانشگاه يزد
دانشگاه يزد
دانشگاه يزد

دانشگاه يزد

دانشگاه بين المللی امام خمينی
دانشگاه بين المللی امام خمينی
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طی ســال های اخير انتظارات گسترده ای در خصوص تعامل و ارتباط 
فعاليت های پژوهشــی با نياز ها و اولويت های کشور مطرح شده است. 
خوشبختانه در اين راستا دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور نيز اقدامات 
مناسبی را آغاز کرده اند و برنامه ها و الگو های مفيدی در جهت توسعه 
قراداد های صنعتی، بهبود دوره های کارآموزی، اشتغال فارغ التحصيالن، 
کمک به رفع چالش های ملی و موارد مشابه تعريف و اجرا شده است. 
مســلما مستندسازی و اطالع رسانی و ترويج اينگونه برنامه های موفق 

می تواند به فرهنگ سازی و الگوبرداری های مناسبی منجر گردد. 
در اين راستا دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم 
اقدام به جمع آوری و تدوين تجارب موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور کرده و مجموعه حاضر به عنوان اولين گام تهيه شده است. با 
توجه به مکاتبات و مذاکرات صورت گرفته، نزديک ۵۰ الگوی موفق از 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری جمع آوری 

شده که حاصل آن در مجموعه حاضر تدوين شده است. 
مســلمًا همه اين تجارب قابل اجرا و الگوبرداری توسط مراکز مختلف 
نيست و الزم است هر دانشگاه و پژوهشگاه براساس شرايط و امکانات 
خود ارزيابی های دقيقی انجام داده و ســپس با بکارگيری اين تجارب 

نسبت به بهبود و گسترش تعامالت خود با جامعه و صنعت بپردازد.
در خاتمه اميد اســت باهمــکاری و همفکری مســئولين ذيربط در 
دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها بتوان اين گونه تجارب را بهتر و دقيق تر 

شناسايی و زمينه ترويج آنها را فراهم آورد.

دفتر ارتباط با صنعت
اسفند۹۷

۵ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

پيشگفتار



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۶
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

معموًال شرکت های فعال و موفق مورد بازديد و توجه دانشگاه ها قرار می گيرند، در اين طرح که در دانشگاه های جامع 
و دارای متخصصين از رشــته های مختلف قابل اجرا اســت، تيم ابتدايی که دارای آموزش های الزم درباره عارضه يابی 
ســازمانی است به شرکت های غيرفعال و شکست خورده مراجعه کرده و تحت حمايت دانشگاه و با بودجه حمايتی از 
سوی دانشگاه (و يا مشترک بين دانشگاه و صنعت و سازمان صنعت) عارضه يابی کامل را انجام می دهد سپس با تشکيل 
تيم های حل مســأله از رشــته های مختلف، به تعريف و اجرای پروژه های مورد نياز تحت نظارت هيأت ناظر از طرف 
دانشگاه و صنعت می پردازند. در صورت موفقيت و راه اندازی شرکت، براساس قرارداد، تسويه مالی (نقدی، مشارکت در 

سهام، درصدی از فروش و  يا هر روش ديگر) صورت می گيرد.

اين طرح در حال حاضر در مراحل ابتدايی قرار دارد و نتايج آن متعاقبًا اعالم می گردد.

آقای دکتر سيدجعفر زنوزی

۰۹۱۴۳۴۷۶۴۹۱۰۴۴-۳۲۷۵۳۲۱۰j.zonoozi@gmail.com   

دانشگاه اروميه

احيای شرکت های غيرفعال و شکست خورده 
در استان توسط دفتر ارتباط با صنعت



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۷ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

با توجه به عدم اعتماد بخش خصوصی (صنعتی و غيرصنعتی) به مراکز علمی، تحقيقاتی، دانشگاه اروميه طی مصوبه 
داخلی خود اقدام به تخصيص بودجه پژوهشی در زمينه فعاليت های مزبور برای همکاران مرتبط با بخش صنعت کرده 
است. ساختار اين طرح، پرداخت اعتبار پژوهشی به همکاران مرتبط براساس عقد قرارداد پژوهشی با بخش صنعت به 
شــرط حصول نتيجه و حل شــدن مسأله مورد طرح بخش خصوصی است که در اين راستا مديريت ارتباط با صنعت 
دانشگاه ضمن دريافت مساله طرح شده از طرف صنعت، مساله را با تيم مرتبط در داخل دانشگاه اروميه بررسی کرده، 
پس از حصول نتيجه از طرف تيم علمی، اقدام به انعقاد قرارداد با بخش صنعت می نمايد. دانشگاه بدون دريافت هيچ 
گونه مبلغی طرح را اجرا و هزينه های آن را از محل اعتبارات خود به پژوهشگر پرداخت می نمايد و پس از نتيجه دادن 

طرح، هزينه کلی طرح براساس توافق قبلی به دانشگاه از طرف صنعت پرداخت می گردد.

 تشويق بخش صنعت جهت عقد قرارداد در مقابل دريافت صورت مساله حل شده
 ايجاد اعتماد به دانشگاه در قبال انجام طرح های تحقيقاتی

 فروش فناوری و دستاوردهای علمی به بخش صنعت
 انعقاد بيش از ۴ قرارداد با بخش صنعت بالغ بر ۱۵ ميليارد ريال در طول سال ۹۷

آقای دکتر مقصود سليمانپور

۰۹۱۴۴۴۰۰۵۳۶۰۴۴-۳۲۷۵۳۲۱۰m.soleymanpoor@urmia.ac.ir 

دانشگاه اروميه

حمايت دانشگاه از بخش صنعت



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۸
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشــگاه اصفهان، به عنوان يکی از دانشــگاه های بزرگ کشور و بزرگ ترين دانشــگاه جامع در منطقه مرکزی کشور، 
همواره به دنبال يافتن راه های تعامل بهتر با جامعه و صنعت و ارتقاء ســطح همکاری ها با اين دو رکن بوده است. اين 
مهم به خصوص در ســه دهه اخير که رشــته های فنی و مهندسی نيز در اين دانشــگاه داير شده است و اين رشته ها 
می روند تا سهم بسياری را در پذيرش دانشجو و انجام پروژه های تحقيقات کاربردی به خود اختصاص دهند، بيش از 
پيش خودنمايی می کند. در سال های اخير گذشته دانشگاه اصفهان سعی کرده است تا ضمن گسترش ارتباط خود با 
جامعه و صنعت به دنبال راه های عملی گسترش اين ارتباطات و ايجاد بستر مناسبی جهت منفعت دو طرفه در رابطه ی 

دانشگاه با جامعه و صنعت باشد.  
يکی از نمونه های موفق برقراری ارتباط مفيد و ســازنده با صنعت، که از سوی مديريت ارشد دانشگاه شروع شد و در 
دستور کار دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه اصفهان قرار گرفت، ايده مشارکت دانشگاه در امر تحقيق و توسعه 
شرکت فوالد مبارکه است. جهت تحقق اين ايده، «دفتر همکاری های مشترک شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان» 
در مهر ماه سال ۱۳۹۶ راه اندازی شد. راهکار فوق را می توان به عنوان الگويی جديد در همکاری صنعت و دانشگاه تلقی 

کرد که ساير دانشگاه های می توانند از آن استفاده نمايند.

 ايجاد يک ساختار منظم و منسجم در سه سطح: شورای عالی، کميته راهبری، و کارگروه های تخصصی
 تدوين آيين نامه دفتر همکاری ها

 تعامل و منفعت دوطرفه
 تدوين و تصويب شيوه نامه حضور استادان دانشگاه اصفهان در شرکت فوالد مبارکه

 شناسايی مسائل و مشکالت موجود در شرکت فوالد مبارکه
 تدوين سبد پروژه های الزم االجرا

 تدوين فراخوان پيشنهاد (RFP) برای عناوين پروژه های مصوب

آقای دکتر بهمن زمانی

۰۹۱۳۴۱۰۵۲۲۰۳۱-۳۷۹۳۲۱۷۲zamani@eng.ui.ac.ir

 دانشگاه اصفهان

 راه اندازی دفتر همکاری های مشترک شرکت فوالد مبارکه



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۹ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

يکی از مهمترين رســالت های دانشــگاه کارآفرين، ارتباط مستمر علمی با صنعت و جامعه در راستای پيشبرد اهداف 
علمی و حل مسائل صنعت و جامعه است. الزم است دانشگاه به عنوان يک نهاد علمی، پژوهشی و فناوری تمام توان 
خود را در جهت آموزش متخصصان و رفع نيازهای جامعه بکارگيرد. برای تحقق اين هدف، کميته ارتباط با صنعت و 
جامعه دانشگاه به منظور بررسی راهکارهای مشارکت اعضای هيأت علمی در مسائل مربوط به صنعت و جامعه و اتخاذ 
سياست های کالن پژوهش های تقاضامحور دانشگاه در ابتدای آبان ماه سال ۱۳۹۷ تشکيل شده است. مهمترين اهداف 

اين کميته عبارت است از؛
 شناسايی ظرفيت های موجود در دانشگاه برای تحقق اهداف پژوهش های تقاضامحور

 بررسی عرضه و تقاضای پژوهش های کاربردی بر اساس نيازهای کشور
 ترغيب اعضای هيأت علمی دانشگاه جهت ارائه پروپوزال و اجرای طرح های تقاضامحور

 تسهيل جذب طرح های تقاضامحور و کاربردی سازمان ها و نهادها
 ارتقای جايگاه دانشگاه در پژوهش های تقاضا محور و کاربردی

 افزايش درآمدهای اختصاصی دانشگاه در راستای برنامه عملياتی دانشگاه
 هدايت رساله ها و پايان نامه های دانشجويان به سمت نيازهای جامعه

 برنامه ريزی جهت پيشبرد پروژه های پژوهشی- تحقيقاتی، پسا دکتری، پايان نامه ها و رساله ها در راستای موازين بند 
ط تبصره ۹ قانون بودجه کشور

با گســترش اقدامات و پياده سازی برنامه های پيش بينی شده، اميد است در آينده نتايج قابل قبولی در جهت رشد و 
ارتقاء تعامالت دانشگاه و صنعت و حل چالش های پيش روی جامعه اخذ گردد.

آقای دکتر عمران مرادلو

  ۰۹۱۲۷۱۷۹۶۷۲ - ۸۵۶۹۲۲۳۱۸۸۰۳۰۰۶۵۲o.moradlo@alzahra.ac.ir

 دانشگاه الزهرا

تشکيل کميته ارتباط با صنعت جامعه دانشگاه



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۱۰
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اين ســامانه به منظور تجميع و اطالع رسانی و اجرايی شــدن فرآيندهای مربوط به قراردادهای پژوهشی، مرکز ارتقاء 
شايســتگی های حرفه ای دانشجويان، شــرکتهای زايشی دانشگاه، مرکز اشــتغال زايی و کارآفرينی دانشگاه، صندوق 
نيکوکاری کارآفرينی، فروشــگاه اينترنتی فروش محصوالت دانشــجويان و اعضای هيأت علمی، طرح های پژوهشــی 

فناورانه و کارآفرينانه دانشجويی، مرکز نوآوری و ... دانشگاه طراحی شده است.
برخی از قابليت های جانبی سامانه:

 امکان ثبت و مديريت صورتجلسات هسته ها و شورای کارآفرينی
 امکان ثبت و مديريت قرارداد های پژوهشی خارج دانشگاه و دريافت گزارشات مختلف

 امکان ثبت و مديريت برنامه های کارآفرينی هســته ها و شــورای کارآفرينی دانشــگاه و امکان ثبت نام آنالين برای 
دانشجويان داخل و خارج دانشگاه

 امکان ثبت اطالعات شرکت های دانش بنيان و شرکت های زايشی و ايجاد بانک اطالعاتی ديجيتال
 امکان ايجاد بايگانی ديجيتال با قابليت دريافت گزارشات مختلف

 امکان ثبت اخبار و رويداد های کارآفرينی

 کاهش اتالف زمان متقاضيان کارآفرينی، ارتباط با جامعه و نوآوری دانشگاه
 اطالع رسانی بيشتر و بهتر برنامه ها و تسهيل و شفاف سازی در فرآيندهای اجرايی مذکور

 ايجاد بانک اطالعاتی ديجيتال به منظور دسترسی سريعتر و بهتر جهت دريافت گزارشات طبقه بندی شده 
 اطالع رسانی رويداد ها و برنامه های کارآفرينی به صورت آنالين با امکان ثبت نام آنالين

آقای دکتر ناصر ولی پورمطلق

۰۵۶۳۲۲۰۲۱۷۱۰۵۶۳۲۲۰۲۵۱۵tle.group@birjand.ac.ir

karafarini.birjand.ac.ir

دانشگاه بيرجند

 راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرينی و ارتباط با جامعه



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۱۱ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

فضاي كسب و كار پويا و نياز به سرمايه هاي انساني خالق و ماهر از يک سو و مسايل و چالش هاي پيش روي جامعه 
درزمينه اشتغال باالخص اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی از سوی ديگر لزوم توسعه مهارت های شغلی و کارآفرينی 
را دوچندان کرده است. در سال هاي اخير، رشد دانش آموختگان دانشگاهي افزايش چشمگيري داشته است و كمبود 
مهارت هاي كافي براي اســتخدام پذيري و كارآفريني، مهمترين چالش فارغ التحصيالن دانشــگاهي است. با توجه به 
آنكه ســازمان آموزش فني و حرفه-اي كشور متولي ارائه آموزش هاي مهارتي است و نيز ضرورت آموزش مهارت هاي 
مورد نياز بازار كار به دانشــجويان و فارغ التحصيالن دانشــگاهي، دانشگاه بيرجند، بر آن شــد که با راه اندازی مرکز 
ارتقاء شايســتگی های حرفه ای دانشــجويان (SCD)، گامی موثر در اين مســير بردارد. لذا در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ 
تفاهم نامه همکاری با اداره کل فنی و حرفه ای اســتان با هدف كسب مهارت هاي فني و تخصصي و حضور فعال تر در 
فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي كشور، افزايش توانمندي فارغ التحصيالن دانشگاهي، ارتقاء صالحيت هاي  حرفه اي، 
ارائه آموزش هاي كار آفريني به منظور افزايش نگاه كارآفرينانه و توسعه و بهبود اشتغال پذيري دانشجويان  منعقد شد

مرکز ارتقاء شايســتگی های حرفه ای دانشجويان (SCD) دانشگاه بيرجند اولين مرکز جوار دانشگاهی کشور است که 
در ســامانه فنی و حرفه ای دارای پورتال رسمی است و ثبت نام دانشجويان به شکل متمرکز و سيستماتيک از طريق 
اين پورتال انجام می پذيرد. همچنين اين مرکز در شروع فعاليت خود، موفق به برگزاری دوره مهارت آموزی در رشته 

کشاورزی شد که برای اولين بار در سطح کشور  برگزار گرديد.
عالوه بر آن کسب مدال طالی المپياد مهارت کشوری توسط دانشجوی رشته مهندسی برق اين دانشگاه به نام آقای 

شمسی نژاد و برگزاری بيش از ۳۰ دوره مهارتی در دو ترم ابتدای فعاليت از دستاوردهای بارز مرکز جوار است.

خانم دکتر فاطمه طاهرپور

۰۵۶۳۲۲۰۲۱۷۱۰۵۶۳۲۲۰۲۵۱۵tle.group@birjand.ac.ir

دانشگاه بيرجند

(SCD) راه اندازی مرکز ارتقاء شايستگی های حرفه ای دانشجويان 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۱۲
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 سامانه مديريت نشســت ها و مصوبه های هيأت های امنا (سامان ها)، سامانه ای است که به هيأت های امنای دانشگاه ها، 
پژوهشــگاه ها، و مراکز آموزش عالی، پژوهشــی، و فناوری کشــور در وزارت  علوم، تحقيقات،  و فناوری، وزارت بهداشت، 
درمان، و آموزش پزشکی و دانشگاه هايی مانند دانشگاه آزاد اسالمی کمک می کند که در محيط وب، نشست های خود را 
از آغاز تا انجام مديريت کنند. سامان ها برای هر هيأت امنا يک فضای جداگانه فراهم می سازد و هم زمان، از افزونگی در 
درون دهی داده ها و دوباره کاری پيش گيری می کند. در اين فضا، همه کنش گران هر هيأت امنا و کميســيون دائمی آن 
مانند رئيس، دبير، عضو، کارشــناس و مشاور، دسترسی ويژه ای فراخور نيازها و نقش های خود دارند. سامان ها افزون بر 
مديريت نشست ها، با ثبت و نگهداری اطالعات عملکرد هر هيأت امنا، اطالعات ارزشمندی را در اختيار اعضا قرار می دهد 
که می توانند بر پايه آن به سياست گذاری بهتر برای مديريت هيأت امنا بپردازند. ثبت درخواست، فرستادن پيامک و رايانامه  
اطالع رسانی، کارپوشه الکترونيکی و جست وجو و ر ه گيری درخواست ها و مصوبه ها بخشی از کارکردهای سامان ها هستند.

دستاورد استفاده ۳۴ دبيرخانه هيأت امنای دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به وزارت 
عتف با (۱۰۱ مؤسسه) از سامان ها به شرح زير است:

 کاهش چشم گير نامه نگاری های اداری و استفاده بهينه از زمان با خودکارسازی فرآيند ها
 انجام همة کارهای اداری در هر زمان و حتی بيرون از محل کار

 ثبت و نگهداری پيشينه ها در حجم کمتر و با ايمنی باالتر و دسترسی آسان تر
 مديريت متمرکز و شفاف  سازی گردش کار  

 پايش فعاليت ها و توليد گزارش های گوناگون مديريتی

خانم فاطمه محموديان

۶۶۹۵۴۷۵۶۶۶۴۶۲۲۵۴biz@irandoc.ac.ir 

www.omanaonline.ir

پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ايران (ايرانداک)

 مشارکت در تحليل، طراحی، توليد، توسعه، نگهداری، پشتيبانی، اجرا، و عرضة سامانة 
مديريت نشست ها و مصوبه های هيأت های امنا ميان پژوهشگاه و شرکت اکسير تکسان



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۱۳ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

پژوهشگاه هوافضا در جهت هدفمندسازی تحقيقات اعضای هيأت علمی خود، اقدام به تعريف و اجرای پروژه هايی که 
در راستای سند جامع توسعه هوافضای کشور و يا نياز روز صنايع باشند، کرده است. اين کار از طريق تعريف "طرح های 
کالن ملی" که در راستای اسناد باالدستی هستند و "پروژه های توانمندساز" که بر مبنای تفاهم نامه هايی که با صنايع 
منعقد شده، انجام گرفته است. پژوهشگاه از محل اعتبارات خود از اين پروژه ها حمايت کرده و سطح بلوغ فناوری آنها 
را تا نمونه مهندسی و حتی باالتر از آن افزايش داده است. در نتيجه اين کار تمايل صنايع برای استفاده از فناوری های 
مستخرج از اين طرح ها و يا حمايت از آنها در جهت ارتقای سطح بلوغ فناوری آنها افزايش يافته است. الزم بذکر است 
که اين روش تعريف پروژه از ســال ۱۳۸۸ تا کنون در اين پژوهشــگاه بصورت موفق اجرايی شــده که نتيجه آن ارائه 
چندين محصول فناورانه از نوع مهندسی و حتی نمونه صنعتی بوده است. بنابراين، اين ساختار تعريف پروژه را می توان 
به عنوان يکی از الگوهای بهبود و توسعه ارتباط با صنعت معرفی کرد. اين پژوهشگاه همچنين، اقدام به تاسيس "مرکز 
رشد واحدهای فناوری هوافضا" در سال ۱۳۹۵ کرده که برای تيم ها و شرکت های نوپای فعال در حوزه های هوافضا و 

علوم وابسته بستر مناسبی جهت پرورش ايده ها و تبديل آنها به محصوالت فناورانه را فراهم کرده است. 

 ۸ کاوشگر در کالس های مختلف که در صدر آنها کاوشگر پيشگام و پژوهش هستند که اولين و دومی موجود زنده 
را به فضا ارسال کردند

 طراحی و ساخت سامانه رانشگر تک مولفه ای به همراه بستر آزمون
 طراحی و ساخت آنتن پالسما در محدوده ۱۰۰ تا ۸۰۰ مگاهرتز

 طراحی و ساخت ايزوالتور ارتعاشات نيمه فعال
 طراحی و ساخت EPC برای المپ ماکرويو TWTA صد وات

 طراحی و ساخت توربين باد محور عمودی کوچک
 حضور و فعاليت چهار شرکت در مرکز رشد

آقای دکتر فتح اله امی

۸۸۳۶۲۰۱۰۸۸۳۶۲۰۱۱mohammadsalimi@ari.ac.ir

www.ari.ac.ir

پژوهشگاه هوافضا

 هدفمندسازی تحقيقات در جهت نياز صنايع از طريق تعريف 
پروژه های درون سازمانی



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۱۴
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بر اساس بانک اطالعاتي از سازمان ها، نهادهاي و مشتريان بالقوه و بالفعل (End User) و بانک اطالعاتي از دانش هاي 
فني و طبقه بندي آنها از نظر نوع، مقياس، کاربرد و نيازهاي بازار، تعرفه هاي واردات، گروه هاي خاص و هدف، شناسايي 

و تحليل می شود. سپس زمينه فعاليت و سهم بازار شرکت ها درکشور،  بررسي و ارزيابي خواهد شد.
 به منظور تعامل سازنده و همکاري مشترک ابتدا با متخصصان پژوهشگاه که مرتبط با دامنه فعاليت شرکت مورد نظر  
هستند، کارگروه الزم را تشکيل و با شرکت مورد نظر مکاتبه و هماهنگي هاي الزم معمول مي گردد.  درنهايت بازديد از 
شرکت به عمل آمده و جلسات در سطح مديريت و سپس درسطح کارشناسي گذاشته مي شود و حوزه هاي مشترک 

مورد توجه قرار مي گيرد.

بازديد از صنعت با هدف تجاري سازي دانش هاي فني و ارائه خدمات تخصصي زيست فناوري و کسب اطالع ازتوانمندي ها 
و نيازمندي هاي طرفين بســيار حائز اهميت اســت، در ابتدا حوزه هاي مشترک بررســي و نياز شرکت يا موسسه در 
مذاکرات  مشــخص خواهد شد و مبتني بر بازار، روش تجاري سازي و يا ارايه خدمات تخصصي مشخص خواهد شد، 
اين موضوع موجب پذيرش طرح هاي توسعه فناوري و يا ارائه خدمات تخصصي درمعاونت فناوري خواهد شد. به عنوان 
مثال بازديد از بيمارســتان سوانح سوختگي بيمارستان شهيد مطهري منجر به طرح توسعه فناوري پوست مصنوعي 
بازســاختي دواليه جهت کاربردهاي درماني شــد که درصورت اتمام طرح و امکان سنجي فني و اقتصادي در مرحله 
تجاري سازي قرار خواهد گرفت و يا شرکت سپهرنور آلمان سفارش متقاضي ارائه خدمات تخصصي براي محصوالت 

بازرگاني مي باشد

آقای دکتر فريد حيدري 

۴۴۷۸۷۳۴۰۴۴۷۸۷۳۴heidari@nigeb.ac.ir

www.nigeb.ac.ir

پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

بازديد از صنعت با هدف تجاري سازي دانش هاي فني و ارائه 
خدمات تخصصي زيست فناوري 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۱۵ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

بر اســاس مدل اوســتروالدر ســطوح فناوري دانش هاي فني و محصوالت با کاربرد زيســت فناوري براي هر مرحله 
فرايندهاي انجام کار، الزامات اجرايي مورد نياز، مصاديق و مثال هاي عيني مشخص گرديده است. در اين رابطه انطباق 
کليه مراحل با مالحظات فني اقتصادي و بازار در نظر گرفته شده است و در واقع به پژوهشگر مسير استراتژيک را نشان 
مي دهد که چگونه اين مسير بايد طی گردد. براي تعين سطح فناوري و مراحل توسعه دانش فني کميته تعيين سطح 
TRL تشکيل شده است که با هدف توسعه فناوري هاي زيستي و ادبيات مشترک با صنعت امکان تجاري سازي براي 
فناوري ها و محصوالت پژوهشــگاه فراهم گردد. تعيين سطح فناوري در امتيازات فعاليت هاي فناورانه و ترغيب اعضاء 

هيأت علمي در جهت ادامه فرايند تجاري سازي نقش مهمي دارد.

تجزيه و تحليل، بررســی و کنترل زمان عرضه به بازار، بررســی استراتژی تحقيق و توسعه از مهمترين دستاوردهاي 
تعيين سطح فناوري مي باشد. با تعيين سطح فناوري پژوهشگر قادر خواهد بود متناسب با آن برنامه ريزي الزم را براي 
 ،TRL انجام دهد و در مسير تجاري سازي قرار گيرد، مميزي اين فناوري به عهده کميته (Scale up) افزايش مقياس
مرکز توســعه فناوري هاي زيســتي و کميته مالکيت فکري مي باشد  که تاکنون متناسب با اين الگو طرح هاي توسعه 

فناوري مبتني بر نياز بازار و قابل سرمايه گذاري در مراحل بعدي با مشارکت تامين گنندگان مالي انجام شده است. 

آقای دکتر فريد حيدري 

۴۴۷۸۷۳۴۰۴۴۷۸۷۳۴heidari@nigeb.ac.ir

www.nigeb.ac.ir

پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

الگوي تعيين سطح فناوري دانش هاي فني



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۱۶
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

تدوين کارتکس هاي فناوري با ذکر شاخص هايي همچون عنوان فناوري، نام مجري يا مجريان، مالک فناوري، پيش بينی 
حجم و ســهم بازار، قيمت تمام شده، ، تعيين ســطح فناوري  (TRL) مي باشد. در اين کارتکس ها مشخصات فني و  
 ،(SOP)اقتصادي در حد ۲۰۰ کلمه به تفصيل بيان شــده است و مســتندات مورد نياز مانند روش اجرايي استاندارد
امکان سنجي فني و اقتصادي(Pre.F.S)، حق اختراع از محقق دريافت مي گردد. طراحي کارتکس ها در حد يک صفحه 
متحد الشکل  با ذکر آدرس کامل پژوهشگاه بوده که قابليت اتصال به سيستم مديريت ارتباط با مشتري CRM اعم 
از مشتريان بافعل وبالقوه شامل اشخاص حقيقي و حقوقي با بيش از ۵۰۰۰ رکورد به صورت الکترونيکي با گروه هاي 
هدف برحسب نوع فناوري دارد. اين کتابچه ها در واقع پورتفليوي پروژه ها بر حسب کارکرد پژوهشکده ها و گروه هاي 

پژوهشي مي باشد.

سيستم اطالعاتي تدوين شده به صورت کارتکس هاي فناوري موجب جذب مشتريان بالقوه و بالفعل و نيز سرمايه گذاران، 
تامين کنندگان مالي و بروکرها شده است که در سطح وسيعي منجر به مذاکرات تجاري براي هر يک از دانش های فني 
خواهد شد و در نهايت با اعالم تمايل و نياز متقاضيان، قرارداد عملياتي براي فرايند تجاري سازي تحقق مي پذيرد. نمونه 
بارز کاربرد اين کارتکس ها، قرارداد هاي توســعه فناوري براي آنزيم فيتاز و پروبيوتيک در غذاي طيور  با سرمايه گذار 

بخش خصوصي و نيز قرارداد تجاري استخراج پروتئين از دانه مورينگا با شرکت طبيعت زنده ( سينره) است. 

آقای دکتر فريد حيدري 

۴۴۷۸۷۳۴۰۴۴۷۸۷۳۴heidari@nigeb.ac.ir

www.nigeb.ac.ir

پژوهشگاه ملی مهندسي ژنتيک و زيست فناوري

کارتکس هاي فناوري دانش هاي فني و محصوالت 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۱۷ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

به منظور آگاهی بخشــی و  توانمند ســازی اعضای هيأت علمی جوان و ايجاد فرصت همکاری مشترک ميان مجريان 
توانمند دانشگاه با اعضای هيأت علمی جوان، اداره کل پژوهش های کاربردی اقدام به برگزاری سلسله جلساتی کرده که  
طی آن جلسات از مجريان موفق و فعال در ارتباط با صنعت و جامعه، مديران  سازمان ها و دستگاه های اجرايی و ساير 
متخصصين دعوت به عمل می آيد تا  نکات مهم و موضوعات مرتبط با ارتباط دانشگاه با  صنعت و جامعه با اساتيد جوان 
مطرح و به پرســش ها و ابهامات آنها پاســخ داده شود.  با توجه به گستردگی دانشگاه تهران و تنوع حوزه های فعاليت 
اساتيد، برگزاری جلسات برای اساتيد کميسيون های مختلف از جمله فنی و مهندسی، کشاورزی و محيط زيست، علوم 

پايه، علوم اجتماعی و رفتاری، هنر و معماری و علوم انسانی به صورت مجزا است.

 افزايش تعداد قراردادهای پژوهشی اساتيد جوان 
 افزايش فعاليت های مشترک بين اساتيد با تجربه و اساتيد جوان

 آشــنايی اعضای هيأت علمی جوان با مقررات و دســتورالعمل های مورد نياز  ( قوانين باالدســتی و قوانين داخلی  
دانشگاه) 

 شناخت روند اجرای قراردادها و ...

خانم فاطمه نعيمی خندابی

۶۶۴۸۹۲۴۸۶۶۹۷۰۰۹۷fnaeemi@ut.ac.ir

www.research.ut.ac.ir                                

دانشگاه تهران

 نشست اعضای هيأت علمی جوان



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۱۸
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز نيازسنجی و پروژه يابی دانشگاه تهران با هدف ارتقای سطح پژوهش و همکاری های بين المللی در دانشگاه تهران 
شــکل گرفت. اين مرکز خدمات گسترده ای از جمله شناسايی گرنت ها و فرصت های تحقيقاتی موجود در سطح بين 
المللی، بررسی جزئيات گرنت ها و پروژه های پيشــنهادی، اطالع رسانی گرنت ها در سطح دانشگاه، معرفی گرنت های 
موجود به تيم های تحقيقاتی فعال در دانشــگاه، برگزاری کارگاه های تهيه پروپوزال، تهيه پروپوزال بر اساس اطالعات 
دريافتی از اساتيد و محققين و ويرايش آنها مطابق با استاندارد های بين المللی و ساير پشتيبانی های الزم از تيم های 

تحقيقاتی برای اخذ پروژه را به اساتيد و محققين ارائه می نمايد.

 تشکيل تيم های تحقيقاتی به منظور فعاليت در پروژه های بين المللی
 امکان ايجاد فعاليت های تيمی  بين المللی

 افزايش فعاليت های بين رشته ای بين المللی
 همکاری در رفع چالش های بين المللی

 ارائه آموزش های الزم در زمينه تهيه پروپوزال های بين المللی
 تشکيل تيم های تحقيقاتی 

۲۰۲۰ Horizon فعاليت به منظور همکاری در برنامه 

دانشگاه تهران

 راه اندازی مرکز نياز سنجی و پروژه يابی

خانم دکتر مژگان عباسی

۶۶۴۸۹۱۷۶۶۶۴۸۵۷۵۹cpd@ut.ac.ir 

www.research.ut.ac.ir/cpd 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۱۹ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

اين دبيرخانه با هدف نظارت، ارزيابی، حمايت و پشتيبانی از طرح های کالن وزارت عتف و ساير دستگاه های اجرايی و 
سازمان ها و ذيل معاونت پژوهشی دانشگاه تهران تشکيل شده است. پايش وضعيت پروژه ها و نقاط ضعف و قوت آنها، 
تالش برای رفع مشکالت  آنها،  تدوين اصول حاکم و اصالح قراردادهای فی مابين مديران طرح های کالن و مجريان 
پروژه ها، نظارت بر فراخوان و داوری پروپوزال های مربوط به پروژه های طرح های کالن،  برگزاری جلســات نظارتی و 
ارزيابی در خصوص طرح های کالن و پروژه ها حسب نياز،  هماهنگی و تسهيل امور طرح های کالن و پروژه ها، پيگيری 

تشکيل جلسات کميته راهبری و ... از جمله فعاليت های اين دبيرخانه است.

 اجرای چند طرح کالن ملی به عنوان مجری محوری از جمله طرح ملی ذخيره سازی زيرزمينی گاز و طرح دانش و 
فناوری بازيافت پساب های شهری، صنعتی و کشاورزی که از اهميت خاصی در کشور برخوردار هستند. 

 همــکاری در اجــرای چندين طرح کالن به عنوان مجری همکار که غالــب  آنها خاتمه يافته و يا در مراحل پايانی 
می باشند. شايان ذکر است اين پروژه ها بر اساس نيازهای کشور تعريف و اجرا شده اند.

خانم زينب جوانمردی

دانشگاه تهران

 ايجاد دبيرخانه طرح های کالن

۶۱۱۱۳۱۴۵۶۶۴۹۲۸۴۹ tarhkalan.ut.ac.ir 

www.research.ut.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۲۰
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشــگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی با همکاری برخی از سازمان ها، طرح  گرنت مشترک را اجرا کرده است. در 
اين طرح يک قرارداد کلی با هزينه مشخص بين سازمان و دانشگاه منعقد می شود. سپس در اين راستا طرح ها و  برنامه 
هدايتی- حمايتی اســاتيد، پروژه های صنعتی، پايان نامه های تحصيالت تکميلی و غيره بررســی و در قالب تفاهم نامه 

منعقد می شود. 
اين طرح با چند سازمان اجرا شده است و جزء طرح های موفق محسوب می شود.

 اجرای پروژه های مشترک توسط اساتيد دانشگاه
 تقويت ارتباط بين رشته ای با اجرای پروژه های مشترک

 حمايت از پايان نامه کارشناسی ارشد و رساله های دکتری تخصصی 
 جلوگيری از طرح های موازی و مشــابه با توجه به اينکه کل قراردادهای اجرا شده همگی در قالب يک قرارداد بوده 

و توسط يک کميته نظارت می شود.

 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

 همکاری مشترک با برخی از سازمان ها در قالب گرنت مشترک 

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه

۸۸۸۱۰۰۲۸۸۸۸۲۹۹۷pajoohesh@kntu.ac.ir

www. research.kntu.ac.ir



شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

۲۱ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

طرح جامع شناســايي، آسيب شناسي، آموزش و صالحيت ســنجی رانندگان شاغل در سازمان های مختلف در جهت 
کاهش تصادفات و بهينه سازي مصرف سوخت با استفاده از شبيه ساز رانندگي در دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين 
طوسی اجرا شده است. شبيه ســازهای خاص رانندگی که در دانشگاه طراحی و ساخته شده است، در سنجش مهارت 
رانندگان، زمان عکس العمل، آگاهی و توجه نسبت به پيرامون، ادراک خطر و برخی تکنيک های رانندگی مورد آموزش 

و سنجش قرار می گيرد.
اين طرح تجربه ای موفقيت  آميز و مثال زدنی از توجه دانشگاه به نيازهای اقشار غيردانشگاهی جامعه و ارتباط موفق با 
صنعت در راســتای رفع نياز واقعی جامعه است. الزم به ذکر است که هزينه ساالنه حوادث رانندگی کشور معادل ٪۷ 

درآمد ناخالص ملی است. برنامه های پنجم و ششم توسعه کشور نيز توجه ويژه ای به ضرورت کاهش آن داشته است.

 کاهش حوادث رانندگی
 تغيير نگرش رانندگان نسبت به اهميت و پيچيدگی شغل رانندگی

 انجام طرح های جانبی پژوهشی برای تشخيص خواب آلودگی راننده و اعتياد به شيشه
 برگزاری دوره صالحيت سنجی برای رانندگان شاغل در سازمان های مختلف

آقای دکتر علی نحوی

 دانشگاه صنعتی خواجه نصيرالدين طوسی

 اجرای طرح آموزش رانندگان شاغل در سازمان های مختلف با 
استفاده از شبيه ساز

۸۸۸۱۰۰۲۸۸۸۸۲۹۹۷pajoohesh@kntu.ac.ir

www. research.kntu.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۲۲
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مهارت هايی مانند توانايی شهودی، استداللی و انتقادی، کار گروهی و استفاده از اطالعات، مهارت هايی هستند که قبل 
از ورود به بازار کار حتی برای کارهای توليدی نيز بايد آموزش داده شوند.

هدف اصلي:
 كاهش نرخ بيكاري دانش آموختگان از طريق افزايش مهارت های کليدی

 تكميل  آموزش ها و شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان كشور 
 توسعه نهادی در آموزش عالی با رويکرد مهارت  آموزی و  اشتغال پذيری

طرح بيست بيست  حلقه نخست طرح کارآموزی فارغ التحصيالن
اين طرح بر مهارت های پايه، شايســتگی های کليدی و به طور کلی مهارت های نــرم، اصرار دارد. به عبارتی در طرح 
کارآموزی افزايش مهارت به فارغ التحصيالن برای استخدام در يک سری کارهای مشخص است اما در اين طرح تاکيد 

بر مهارت های نرم برای دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی است.

 كاهش نرخ بيكاري دانش آموختگان از طريق افزايش مهارت های کليدی
 تكميل  آموزش ها و شايستگي هاي حرفه اي دانشجويان كشور 

 توسعه نهادی در آموزش عالی با رويکرد مهارت آموزی و  اشتغال پذيری
 تحقق اهداف مندرج در سند چشم انداز ۱۴۰۴
 تحقـــق سياســـت هاي اقتصـــاد مقـــاومتي

 ايجاد بستر اشتغال دانشجويان و فارغ التحصيالن دانشگاهي در بخش هاي غير دولتي 

دانشگاه خوارزمی

طرح ملی بيست بيست (بيست مهارت در بيست سالگی)

آقای دکتر حمزه نوذری

۹۱۲۲۳۰۳۶۹۷۸۶۰۷۲۹۱۲hnozari@khu.ac.ir

www. khu.ac.ir



دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

چکيده

۲۳ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

 کمک برای افزايش اشتغال پذيری دانشجويان
 توانمند سازی دانشجويان در حوزه اشتغال و کارآفرينی

 کمک به کاهش ميزان بيکاری فارغ التحصيالن دانشگاهی
 افزايش اميد و شور و نشاط دانشجويی

دانشگاه خوارزمی

طرح دما و طرح تاک

آقای دکتر حمزه نوذری

۹۰۱۲۲۳۰۳۶۹۷۸۶۰۷۲۹۱۲hnozari@khu.ac.ir

www.khu.ac.ir

۱) طرح دما (دانش و مهارت های اشتغال)
مرکز کارآفرينی دانشــگاه خوارزمی با هدف اشــتغال پذيری دانشــجويان پس از فارغ التحصيلــی، طرح دما را برای 
دانشجويان دانشگاه به تفکيک دانشــکده ها طراحی، برنامه ريزی و اجرا کرد. اين طرح مورد استقبال دانشجويان قرار 

گرفت و نهادها و سازمان های خارج از دانشگاه نيز خواهان دريافت ارائه خدمات اين طرح شدند.
۲) طرح تاک(توسعه ايده های کارآفرينی)

افزايش مهارت های راه اندازی و مديريت کسب و کار باعث می شود اين دانشجويان کمتر در کسب و کار با شکست مواجه 
شــوند. بر اساس اين ضرورت، مرکز کارآفرينی دانشگاه خوارزمی طرحی به نام تاک (توسعه ايده های کارآفرينی) را از 
ساال ۱۳۹۴ برنامه ريزی و اجرا کرده که تا به امروز ۱۰ دوره برای دانشجويان رشته های مختلف برگزار کرده است. در 

اين طرح دانشجويان از مهارت ايده پردازی تا  توسعه کسب و کار را فرا می گيرند.



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

نشانی سايت

مرجع اطالعات تکميلی طرح/ فعاليت: 

رايانامه

معاونت پژوهش و فناوری۲۴
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با توجه به اهميت نقش دانشــگاه ها در حل معضالت دانشــگاه و ايفای مسئوليت اجتماعی در رفع چالش های ملی و 
منطقه ای، دانشــگاه سيستان و بلوچســتان نيز تالش می کند هر چه بهتر اين رسالت را به انجام رساند. از همين رو 
هر ساله نشست مشترکی با عنوان "همايش دانشگاه کارآفرين و ارتباط با صنعت و جامعه" با صاحبان صنايع، مديران 
سازمان ها و دستگاه های اجرايی و کارآفرينان استان، در دانشگاه برگزار می گردد. نظر به حجم زياد فعاليت های هفته 

پژوهش و لزوم برگزاری شايسته، اين نشست در هفته آخر مهرماه هر سال در دانشگاه برگزار می شود. 
اين همايش با هدف ايجاد بستر مناسب جهت ايفای نقش دانشگاه در حل مشکالت جامعه و رفع چالش های منطقه 
و اســتان برگزار می شــود. به طور معمول در اين همايش از کليه مديران دســتگاه های اجرايی استان، فعاالن بخش 

خصوصی، کارآفرينان برتر استان، دهياران منتخب استان و معاونين استاندار دعوت به عمل می آيد.

 در حاشــيه اين همايش ها، راهکارهای افزايش ارتباط دانشــگاه با بخش های بيرون از دانشگاه به بحث و تبادل نظر 
گذاشته می شود

 اولويت های پژوهشی سازمان ها در اين نشست ها مورد بررسی قرار می گيرد
 از نتايج دومين نشست در سال ۱۳۹۶ تشکيل کارگروه کارآفرينی در دانشگاه بود

 ســومين همايش دانشــگاه کارآفرين و ارتباط با صنعت و جامعه در تاريخ ۲۸ مهرماه امسال در دانشگاه سيستان و 
بلوچستان برگزار شد. 

معاونت پژوهشی دانشگاه – دفتر ارتباط با صنعت

دانشگاه سيستان و بلوچستان

 برگزاری همايش ساالنه ارتباط دانشگاه و جامعه

آقای دکتر سيد امير اسعد فاطمی

www.usb.ac.ir/Industry-Relationsdes@eng.usb.ac.ir



چکيده

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامه

دستاوردها

۲۵ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

جهت افزايش ارتباط دانشــجويان با جامعه در حين تحصيل و افزايش اشــتغال پذيری آنها، ايــده راه اندازی انجمن 
دانشجويی ارتباط با صنعت زيرنظر معاونت پژوهشی دانشگاه شکل گرفت. تعدادی از دانشجويان فعال شناسايی شدند 
و وظيفه تدوين اساســنامه انجمن دانشجويی ارتباط با صنعت دانشگاه سيستان و بلوچستان به عنوان هيأت موسس 
به آنها واگذار شد. اين انجمن دارای ۸۰ عضو افتخاری از رشته های مختلف است. امور مربوط به کار آموزی، شناسايی 
حاميان مالی رســاله ها و پايان نامه ها دانشجويان تحصيالت تکميلی خارج از دانشگاه، بازديدهای علمی دانشجويان از 
جمله مواردی اســت که انجمن دانشــجويی ارتباط با صنعت تحت نظارت دفتر ارتباط با صنعت درخصوص افزايش 

وضعيت کيفی آنها تالش می نمايد.

دانشگاه سيستان و بلوچستان

 راه اندازی انجمن دانشجويی ارتباط با صنعت

آقای دکتر سيد امير اسعد فاطمی

des@eng.usb.ac.ir

 کيفی سازی کارآموزی دانشجويان 
 برگزاری سمينارها و نشست های صميمانه بين دانشگاهيان و صاحبان صنعت 

 برگزاری بازديد های علمی مختلف برای دانشجويان و اساتيد بصورت رشته ايی و بين رشته ای
 برگزاری دوره های مختص ورود به صنعت و بازار کار برای دانشجويان 

 چاپ و انتشار نشريه علمی ترويجی
 ثبت و مستندسازی توانمندی دانشجويان در زمينه صنعت و ثبت اختراع

 ارائه پروژه های قابل تعريف شرکت ها به عنوان پروژه درس



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۲۶
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز ارتقاء شايستگی  های حرفه ای دانشجويان (SCD)، با همکاری دانشگاه شهركرد در سال ۱۳۹۷ با اهداف پرورش 
نيروی انسانی ماهر از نظر تئوری و فنی متناسب با نياز صنايع کشور، افزايش توانمندی فارغ التحصيالن دانشگاهی و 
بهبود دوره هاي كارآموزي و در نتيجه افزايش احتمال اشتغال آنها، آشنايی دانشجويان با فناوری های پيشرفته و افزايش 
خالقيت نيروی انسانی، راه اندازی شده است. يكي از مهمترين اهداف اين مركز مهارت افزايي دانشجويان براي افزايش 

كارايي دوره هاي كارآموزي آنها مي باشد.
رئيس دانشگاه شهركرد در آيين افتتاح مرکز SCD  دانشگاه شهركرد با تأكيد بر اصالح سياست های اقتصادی و تحول 
در آموزش، ايجاد مركز ارتقای شايســتگی های حرفه ای دانشــجويان را در پاسخ به نيازهای مهارتی دانشجويان و دانش  
آموختگان دانشــگاهی بر اســاس نياز بازار كار و ارائه خدمات مشاوره شغلی و آموزشی به آنها دانست. وی توانمندسازی 
دانشــجويان و دانش آموختگان دانشگاهی در راســتای برآوردن نياز كشور به منابع انسانی كارآمد و دارای تجارب فنی، 
مهارتی و حرفه ای و فراهم ســازی بسترهای اشــتغال مولد دانش آموختگان رشته های مختلف دانشگاهی و استفاده از 
ظرفيت های آموزشی و پژوهشی طرفين در راستای انجام مأموريت ها و تكاليف سازمانی را از اهداف اين مركز عنوان کرد.
مدير كل آموزش فنی و حرفه ای اســتان چهارمحال وبختياري نيز با حضور در جلســه افتتاح مركز SCD دانشــگاه 
شهركرد، با اشاره به شعار «هر جوان ايراني يک مهارت» به اهميت مهارت آموزی دانشجويان تأكيد کرد. وی همكاری 
مشترك سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و دانشگاه ها را فتح بابی برای جلوگيری از معضل بيكاری عنوان و خاطر 
نشــان كرد: انتقال فضای مهارتی به دانشگاه ها، ضمن  توانمند سازی دانشجويان، زمينه ورود به بازار کار را برای آنان 

مساعد خواهد کرد و  مركز ارتقای مهارت حرفه ای دانشجويان SCD  در همين راستا  ايجاد شده است.

 به دليل اينکه بســياری از محل های کارآموزی وقت و مکان مناســب برای آموزش دانشجو قرار نمی دهند اين خال 
مهارت آموزی تا حد قابل توجهي کاهش می يابد

 با توجه به مهارت افزايي دانشــجويان قبل از اعزام به دوره هاي كارآموزي، كيفيت دوره هاي كارآموزي افزايش پيدا 
خواهد كرد كه اين امر موجب رضايت صاحبان صنايع مي شود

 تامين اشتغال دانشجويان و كاهش زمان ورود فارغ التحصيالن دانشگاهي به بازار كار

آقای سيد مرتضي هاتفي

دانشگاه شهرکرد

 استقرار و راه اندازي مرکز ارتقاء شايستگی های حرفه ای 
(SCD) دانشجويان

۰۳۸۳۲۳۲۱۶۴۶ smhatefi@gmail.com



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

۲۷ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

شــيوه نامه اعتبار پژوهشــی (پژوهانه) اعضای هيأت علمی در راســتای جهت دهی به فعاليت های پژوهشی و فناوری 
دانشگاه و هدفمندی آنها، کاهش مراحل اداری و تسهيل در فرايند تصويب و هزينه کرد فعاليت های پژوهشی و فناوری 
و ايجاد امکان مديريت فعاليت های پژوهشــی و فناوری توسط اعضای هيأت علمی تدوين شده است. در سال جاری، 
آيين نامه پژوهانه دانشــگاه شــهرکرد مورد بازبينی قرار گرفته است و در آن سهم ويژه ای به جذب اعتبارات پژوهشی 
خارج از دانشــگاه، طرح  های مساله محور و برون دانشگاهی و انجام فعاليت های فناورانه تخصيص داده شده است. اهم 

فعاليت های مذکور و امتيازات منعکس شده در آيين نامه پژوهانه دانشگاه شهرکرد عبارتند از: 
 جذب اعتبار پژوهشی خارج از دانشگاه

o جذب اعتبار پژوهشی خارج از دانشگاه به ازای هر ۱۰۰ ميليون ريال اعتبار پژوهشی جذب شده برون سازمانی دارای 
۲ امتياز و ساالنه تا ۳۰ امتياز قابل محاسبه می باشد. 

 طرح های مساله محور
o طرح های مساله محور دانشگاه شهرکرد (تا ۸ امتياز و سقف امتياز ساالنه ۱۶)

 طرح های برون دانشگاهی
o طرح های استانی (۴ امتياز به ازای يک طرح و سقف امتياز ساالنه ۸)
o طرح های ملی (۸ امتياز به ازای يک طرح و سقف امتياز ساالنه ۱۶)

o طرح های بين المللی (۱۰ امتياز به ازای يک طرح و بدون سقف ساالنه)
 انجام فعاليت های فناوری

o تشکيل تيم در مرکز نوآوری دانشگاه شهرکرد (تا ۴ امتياز)
o تشکيل هسته فناور در مرحله پيش رشد مرکز رشد دانشگاه شهرکرد (تا ۵ امتياز)

o تشکيل واحد فناور در مرحله رشد مرکز دانشگاه شهرکرد (تا ۸ امتياز)
o ورود شرکت فناور از مرکز رشد دانشگاه به پارک علم و فناوری (تا ۱۰ امتياز)

o ثبت محصول دانش بنيان (تا ۱۷ امتياز)
عالوه بر اين در آيين نامه پژوهشگر برتر، برای طرح برون دانشگاهی امتياز ويژه ای در نظر گرفته شده است.

 تشويق اعضای هيأت علمی به انجام طرح های برون دانشگاهی و مساله محور و جذب اعتبارات پژوهشی خارج از دانشگاه
 تالش در جهت رفع مشکالت موجود در صنعت و جامعه

 ترغيب اعضای هيأت علمی به انجام فعاليت ها و کسب و کارهای فناورانه در مرکز رشد دانشگاه و پارک علم و فناوری استان

دانشگاه شهرکرد

افزايش سهم ويژه طرح های مساله محور و برون دانشگاهی و فعاليت های 
فناورانه در شيوه نامه اعتبار پژوهشی (پژوهانه) و آيين نامه پژوهشگر برتر

آقای سيد مرتضي هاتفي

۰۳۸۳۲۳۲۱۶۴۶



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۲۸
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

يکی از طرح هايی که از ســال ۱۳۹۴ توسط  مديريت فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرينی دانشگاه شهيد باهنر اجرا 
شــده اســت، طرح کارورزی است. پايه و اساس اين طرح، يک روز کار در صنعت و جامعه درکنار پنج روز تحصيل در 
طول ترم است. به عبارت ديگر دانشجويان داوطلب و عالقمند در روزهای پنجشنبه هر ترم تحصيلی، به آموختن کار 
در يک مرکز صنعتی می پردازند. شيوه اجرايی اين طرح بر خالف طرح کارآموزی، محدوديت های ترمی دانشجويان و 

نظم کاری مراکز صنعتی را نيز در نظر می گيرد.

 شناخت  نقاط ضعف صنايع و ارائه راهکار در قالب طرح های پژوهشی
 افزايش اعتماد به نفس و مهارت های دانشجويان هنگام مصاحبه های کاری 

 افزايش واقع گرايی دانشجويان نسبت به فضاهای کاری و کاهش مدت زمان شاغل شدن آنها س از فارغ التحصيلی 
 کسب مهارت و توانايی الزم برای ايجاد و راه اندازی شغلی برای خودشان 

دانشگاه شهيد باهنر کرمان

طرح پنج روز تحصيل  در دانشگاه و يک روز کار عملی در صنعت در طول 
ترم تحصيلی ( طرح کارورزی دانشجويی ۱+۵)

آقای مهندس محمد داوری

۰۳۴-۳۳۲۵۷۴۱۲۰۳۴-۳۳۲۵۷۴۱۲sanat@uk.ac.ir

www. industrialrelations.fa.uk.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

نشانی سايتشماره فکس شماره تلفن 

۲۹ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

استان خوزستان با دارا بودن صنايع و منابع فراوان تخصصی به عنوان قطب صنعتی کشور شناخته شده است. ارتباط 
دانشگاه شهيد چمران اهواز به عنوان دانشگاه مادر در استان با صنايع می تواند زمينه همکاری های موثر و کارآمد در 

رفع مشکالت و تحقيقات و مشاوره فراهم آورد.
طی سال های گذشته دانشگاه شهيد چمران اهواز با برقراری ارتباط موثر با صنايع اصلی استان اقدام به راه اندازی مراکز 

تحقيقاتی تقاضا محور با هدف زير کرده است:
۱- توسعه پژوهش های بنيادی، توسعه ای  و کاربردی با هدف پاسخگويی به نيازهای مختلف صنعت و جامعه

۲- تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، تقويت حوزه های تحقيقاتی و افزايش ظرفيت و توانمندسازی برای پرداختن 
به چالش های اساسی کشور

بکارگيری ســرمايه های تحقيقاتی صنايع در مســير تحقيقات کاربردی و کمک به تاسيس شرکت های کوچک برای 
تجاری کردن يافته های پژوهشی

برخی از دستاوردها و نتايجی اين طرح شامل راه اندازی مراکز تحقيقاتی زير است:
 مرکز تحقيقات شبکه های گازرسانی (که منجر به تجهيز آزمايشگاه تخصصی در دانشگاه و عقد قراردادهای پژوهشی 

با شرکت های گاز در سطح استان و کشور شده است)
 مرکز تحقيقات زمين شناسی و زمين  شيمی نفت ( که منجر به اخذ پروژه های تخصصی در زمينه اکتشاف نفت از 
شــرکت اکتشاف نفت ايران و تســهيل در حمايت از پايان نامه های تحصيالت تکميلی در زمينه های تخصصی مرتبط 

شده است)
 مرکز تحقيقات فوالد (که منجر به تجهيز مرکز تحقيقات فوالد با عنوان بازوی علمی تحقيقاتی مشترک در زمينه های 

مرتبط با فوالد و صنايع فوالد استان شده است)
 مرکز تحقيقات حفاری (که منجر به اخذ پروژه های تخصصی در زمينه حفاری و تسهيل در حمايت از پايان نامه های 

تحصيالت تکميلی در زمينه های تخصصی مرتبط شده است)

آقای دکتر افشين قنبرزاده

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 راه اندازی مراکز تحقيقاتی تقاضا محور

۰۹۱۶۶۴۵۳۴۹۰۰۶۱۳۳۳۶۹۶۸۴industry@scu.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۳۰
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

راســتای هدفمندســازی و تدوين برنامه های اجرايی و کاربردی با هدف اصالح سياست گذاری و فرهنگ سازی برای 
ارتباط بهتر صنايع و دانشگاه، ضرورت تعريف و طراحی الگويی جهت اجرايی کردن و گسترش فعاليت های پژوهشی 
دانشگاهی با صنايع احساس شد. لذا دانشگاه شهيد چمران اهواز نقشه راهی را طراحی کرد که صنايع پس از خاتمه 
طرح های پژوهشــی موفق بتوانند از دستاوردهای اين طرح ها بهره مند شوند. الگوی طراحی شده اين امکان را فراهم 
می سازد که مجريان طرح های تحقيقاتی برتر در کنار اجرای طرح، شرکت های تخصصی کوچک و کاربردی را راه اندازی 

کنند که حتی پس از خاتمه طرح پژوهشی، خدمات را تا زمانی که صنعت به آن نياز دارد ادامه دهند.
از مزايای اين الگو می توان به موارد زير اشاره کرد:

۱- ايجاد اشتغال برای تعدادی از متخصصان و افراد مرتبط با طرح
۲- ارائه خدمات پس از فروش برای محصوالت توليد شده که منجر به خودکفايی و اتکار به توان داخلی می شود

۳- ايجاد خط توليد توسط شرکت توسعه دهنده فنی- تجاری، برای رفع نيازهای صنعت
۴- افزايش سطح رضايت صنايع و سازمان ها از تحقيقات دانشگاهی

۵- ايجاد پل ارتباطی بين دانشگاه، صنعت و بخش خصوصی به عنوان حلقه های زنجيره ی موفق پژوهش

 جهت اجرايی کردن اين الگو، دانشــگاه شــهيدچمران اهواز با ۳ طرح از طرح های کالن پژوهشی ايده را اجرا کرد که 
عبارتند از:

۱- طرح بومی ســازی طراحی و ساخت پمپ ميله ای مکشــی با کورس بلند با تاسيس شرکت دانش بنيان فرازنوين 
انديش اروند به عنوان توسعه دهنده فنی- تجاری طرح

۲- طرح تهيه و تدوين دانش فنی، فناوری طراحی و ساخت سيستم شبيه ساز کنترل فوران قابل حمل با تشکيل هسته 
پژوهشی در مرکز رشد و فناوری دانشگاه و همکاری مرکز تحقيقات حفاری دانشگاه

دانشگاه شهيد چمران اهواز

 تاسيس شرکت های فناور و کارآفرين دانشگاهی

آقای دکتر افشين قنبرزاده

۰۹۱۶۶۴۵۳۴۹۰۰۶۱۳۳۳۶۹۶۸۴industry@scu.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۳۱ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

تقويت تعامل صنعت و دانشــگاه نقش به ســزايی در توسعه ملی دارد. جامعه در حال توسعه جامعه ای است که امکان 
صنعتی شــدن را دارد و بر اين اساس صنعت کشــور به دانش روز و فناوری نياز دارد. توسعه فناوری سبب می شود بر 
اساس نياز بازار و مردم، فناوری ها وارد عمل شده و بهبود و توسعه جايگاه توليد را شاهد باشيم. نيازهای صنعت بايد از 
طريق فناوری، تحقيقات، نيروی انسانی و خدمات مشاوره ای در اختيار اين بخش قرار گيرد که در اين راستا مدير امور 
فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه شيراز به منظور ايجاد ارتباط مستمر و مداوم با صنايع و ايجاد هم افزايی و تعامل 

اقدام به طراحی و افتتاح پروژه ای  با عنوان خانه صنعت و جامعه در دو فاز را در دانشگاه شيراز کرده است.

 توسعه مشارکت اعضاء هيأت علمی در شناسايی و رفع مشکالت ملی و استانی 
 انسجام و هماهنگی در تعامل دانشگاه و صنعت با جامعه با محوريت دفتر فناوری

 گردآوری، ثبت، اطالع رسانی و ترويج تجارب و دستاوردهای موفق دانشگاه و پژوهشگاه های کشور در ارتباط با صنعت
 فراهم آوردن بســتر مناسب جهت مشارکت اســاتيد و محققين ايرانی مقيم خارج از کشور در پروژه های صنعتی و 

تعامالت بين المللی
 تسهيل امور مربوط به کارآموزی، کارورزی و پژوهانه دانشجويان و فارغ التحصيالن توانمند

 تبادل دانش علمی و تجربيات فنی با متخصصين صنايع و شرکت ها
 خدمات رايگان مشاوره صنعتی

 افزايش سطح رضايت مندی کارفرمايان

 دانشگاه شيراز

تشکيل و افتتاح فازهای اول و دوم خانه صنعت و جامعه

آقای دکتر سيد فخرالدين افضلی

۰۹۰۲ ۲۲۳ ۲۷۷۲۰۷۱۳ ۶۲۸ ۶۴۲۱fafzali@gmail.com



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۳۲
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

به منظور افزايش اثربخشی دانشگاه در حل معضالت و مشکالت صنعت، تعداد ۱۵ کارگروه تخصصی و در هرکارگروه ۵ 
ميز تخصصی تعاملی با صنعت، متشکل از اعضاء هيأت علمی دانشگاه شيراز تشکيل شده است. جهت انجام پژوهش ها 
به صورت بين رشــته ای و چند رشــته ای و با توجه به مسئوليت دانشــگاه در ارتباط با جامعه و صنعت تشکيل اين 

کارگروه ها ضرورت دارد. 
فهرست کارگروه های تخصصی: انرژی، نفت، گاز و پتروشيمی، آب، خشکسالی و باليای طبيعی، آسيب های اجتماعی 
و مطالعات زنان، تبليغات، رســانه، آموزش و ترويج، حمل و نقل، عمران و توسعه روستايی، خدمات حقوقی، قضايی، 
 ،ICT و IT بازرگانی، اقتصادی، مديريتی، سالمت، گياهان و فراورده های دارويی و تجهيزات پزشکی، فناوری های نوين
کشــاورزی و امور دام و صنايع تبديلی (زراعت، اصالح نبات، باغبانی، تغذيه، خاک، آب، ترويج)، گرد و غبار، فرسايش 
خاک و رسوب، محيط زيست و منابع طبيعی، مالحظات امنيتی و دفاعی، هوا فضا، هنر و معماری، گردشگری و صنايع 

 RS-GIS ،دستی

 توسعه مشارکت اعضاء هيأت علمی دانشگاه در جهت رفع مشکالت صنعت يا جامعه
 ايجاد ساختار شناسايی و تبديل مسائل و مشکالت صنعتی به مسائل علمی در جهت درک مشترک دانشگاه و جامعه 

(صنعت) از مسائل يکديگر
 تعريف پايان نامه های بين رشته ای

 به کارگيری توان کارگروه های تخصصی در محورهای علمی اولويت دار استانی
 تبادل دانش علمی و تجربيات فنی با متخصصين صنايع از طريق اقامت در کارخانجات يا صنايع

 بازاريابی پژوهش و فناوری به روش های مختلف (تبليغ و ....)

 دانشگاه شيراز

تشکيل ۱۵ کارگروه فوق تخصصی

آقای دکتر سيد فخرالدين افضلی

۰۹۰۲ ۲۲۳ ۲۷۷۲۰۷۱۳ ۶۲۸ ۶۴۲۱fafzali@gmail.com



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۳۳ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری اســتان فارس با هدف افزايش تعامل صنعت و دانشگاه در استان مجدانه 
به فعاليت مشغول است.   

وظايف کارگروه تخصصی آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری، به شرح ذيل است:                                                
الف- تدوين و به روزرسانی سند آمايش علم و فنآوری استانی

ب- برنامه ريزی در جهت استقرار و اصالح نظام نوآوری منطقه در استان
ج- تدوين برنامه های کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری اســتان بر اســاس سند 

آمايش مصوب
د- تعيين اولويت های تحقيقاتی و فنآوری استان بر مبنای شناسايی نيازها، توانايی ها و مزيت های استانی

هـ- نحوه نظارت بر فعاليت های علمی، فنآورانه و نوآورانه استان در چارچوب مصوبات شورای علوم، تحقيقات و فناوری
و- تدوين برنامه های حمايت از توسعه و ارتقای مراکز رشد، پارک های علم و فنآوری و شهرک های فنآوری و شرکت های 

دانش بنيان در استان
ز- تدوين ساز و کار همسويی بين اهداف و سياست های استانی در زمينه آموزش، پژوهش، فنآوری و نوآوری با اهداف 

و سياست های ملی

در سال های اخير طرح های بسياری در زمينه های مختلف به تصويب کارگروه رسيده و در حال انجام است. 
در سال جاری ۵ اولويت اصلی آب، سالمت و محيط زيست، سرمايه گذاری، آسيب های اجتماعی و گردشگری به عنوان 
اولويت های پژوهشــی استان تعيين شده و عناوين طرح های پژوهشــی مصوب کارگروه، جهت دريافت پروپوزال های 

پژوهشی در روزنامه های کثيراالنتشار استان به فراخوان گذاشته شده است.

آقای دکتر سيد مجتبی زبرجد

دانشگاه شيراز

کارگروه آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری استان فارس

۰۹۰۲ ۲۲۳ ۲۷۷۲۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۱research@mpo-fr.ir

www.mpo-fr.ir/Index.aspx



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۳۴
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

آيين نامه گرنت ويژه مرتبط با طرح های کاربردی در سال ۱۳۹۷ جهت تشويق اعضای هيأت علمی دانشگاه شيراز به 
انعقاد قراردادهای پژوهشی در دفتر امور فناوری و طرح های کاربردی دانشگاه تهيه شده و پس از بررسی در شوراهای 
مختلف از جمله شورای پژوهشی دانشگاه مورد تصويب هيأت رئيسه دانشگاه قرار گرفت. منظور از گرنت ويژه تشويقی، 
اختصاص امتيازات عالوه بر دستورالعمل عادی اختصاص امتيازات به طرح های کاربردی پژوهشی است و بر اساس آن 

گرنت و کارايی ويژه تعريف و اختصاص داده خواهد شد.

 اعطاء امتياز گرنت ويژه به طرح های پژوهشی توسط اعضای هيأت علمی دانشگاه شيراز 
 تشويق اعضای هيأت علمی تازه استخدام به ارسال پروپوزال و دريافت طرح های کاربردی

 تشــويق اعضای محترم هيأت علمی به هزينه کردن بخش بيشتری از بودجه پروژه به عنوان دستگاه ها و لوازم غير 
مصرفی ماندگار در آزمايشگاه ها

 تشــويق اعضای محترم هيأت علمی به خروجی های مناســب و متناســب با امتياز بندی طرح های برتر دانشگاهی 
همچون خروجی های ثبت اختراع، مقاالت، حمايت از دانشجويان تحصيالت تکميلی و ... از طرح های پژوهشی
 در نظر گرفتن تنوع طرح ها و اهميت نيروی انسانی مديريت آن از جمله در سطوح ملی، بين المللی و کالن

 تفکيک بند امتيازات قراردادها در حوزه های مختلف علمی بر اساس داده های مالی موجود در بايگانی چند ساله دفتر 
فناوری و طرح های کاربردی

 اهميت دادن به فعاليت های اعضای هيأت علمی در اخذ گرنت يا قراردادهای تحقيقاتی با منشأ خارج از کشور

دانشگاه شيراز

تدوين و اجرايی کردن آيين نامه گرنت ويژه تشويقی اعضای 
هيأت علمی از مرتبط با طرح های کاربردی

آقای دکتر سيد فخرالدين افضلی

۰۹۰۲۲۲۳۲۷۷۲۰۷۱۳۶۲۸۶۴۲۱fafazli@gmail.com 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۳۵ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

چکيدهکارآموزی يکی از روش های مترقی و باســابقه برای ارتقاء ســطح مهارت های فنی و مهندسی دانشجويان است. 
دانشجو در دوره کارآموزی عالوه بر آشنايی با تجهيزات و فناوری های صنعت با محيط ها و فضاهای کاری نيز آشنا می شود. 

 مشکالت اجرای کارآموزی در حال حاضر
 بروکراسی غير ضروری ما بين دانشجو، سرپرست، معاونت پژوهشی و صنعت

 نبود يک سيستم مشخص برای شروع، در حين و پايان کارآموزی
برای مرتفع کردن مشــکالتی از قبيل بروکراسی غير ضروری ما بين دانشجو، سرپرست، معاونت پژوهشی و صنعت و 
همچنين نبود يک سيستم مشخص برای شروع، در حين و پايان کارآموزی و ساير مشکالت اجرايی کارآموزی،  نياز 
به طراحی و ساخت پورتالی بود تا بتوان ضمن عبور از سيستم قديمی، انجام مراحل کارآموزی، در انجام آن نيز تسريع 

و هزينه های اجرايی را کاهش و ارتباطات بين عوامل اجرای دوره را افزايش داد.
از سال ۱۳۹۵ پورتال مذکور به صورت پايلوت در دانشکده مهندسی مکانيک به صورت آزمايشی طراحی و اجرا شد. 
پس از دو ســال اجرا و رضايت دانشکده و دانشــجويان و اساتيد از اين پورتال تصميم گرفته شد که اين سامانه برای 

ساير دانشکده ها نيز اجرا شود.

 نشان دادن اهميت کارآموزی 
 حذف  بروکراسی

 اجرای سيستماتيک کارآموزی
 امکان رصد ارتباط استاد- دانشجو

 رقابتی شدن کارآموزی برای دانشجويان و صنايع
 ارتباط بهتر با صنايع برای جذب پروژ

 دانشگاه صنعتی امير کبير

طراحی و اجرای سامانه همصدا

آقای مهندس محمدحسين صبوحی

۶۴۵۴۵۵۷۷۶۶۴۱۹۷۲۸saboohi@aut.ac.ir

WWW.hamseda.aut.ac.ir 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۳۶
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

انتخاب و يافتن شغل مناسب دغدغه بسياری از دانشجويان علی الخصوص افرادی که فارغ التحصيل شده و يا در آستانه 
فارغ التحصيلی هســتند، اســت. دانشگاه در صدد اســت ضمن هماهنگی با صنايع و ارگان های مختلف بتواند از بين 
فارغ التحصيالن دانشــگاه افراد توانمند را معرفی نمايد، که اين مهم از طريق معرفی بازارهای کار از طريق وب سايت 

کاراوی صورت می پذيرد. 
طی سالهای گذشته مراکز و صنايع مختلفی از دانشگاه تقاضای نيروی کار داشتند که اغلب به صورت سنتی اطالع رسانی 
صورت می گرفت. از ســال ۱۳۹۶ تصميم به ايجاد سامانه ای برای معرفی نيازهای صنعت و همچنين ارائه رزومه های 

دانشجويان و فارغ التحصيالن گرفته شد.
در حال حاضر سامانه کارآوی فعال بوده که با مشورت از تعدادی از اساتيد و دانشجويان دانشگاه در حال بهينه سازی 

اين سامانه می باشيم که اميد است بتوان کارآيی آن را به مراتب بهتر کرد.

 امکان ارائه فرصت های شغلی به دانشجويان و فارغ التحصيالن
 ايجاد بانک رزومه از دانشجويان و فارغ التحصيالن

 ارتباط بهتر و مؤثر تر با صنعت
 اجرای سيستماتيک کاريابی

 ارتباط بهتر با صنايع برای جذب پروژه

آقای مهندس محمدحسين صبوحی

 دانشگاه صنعتی امير کبير

  طراحی و اجرای سامانه کارآوی

۶۴۵۴۵۵۷۷۶۶۴۱۹۷۲۸saboohi@aut.ac.ir

WWW.hamseda.aut.ac.ir 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

مرجع اطالعات تکميلی طرح/ فعاليت: 

رايانامهشماره فکس 

۳۷ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

 هدف اين نشست ها شناسايی و پاسخگويی به مسايل و نيازهای جامعه بر مبنای پايداری توسعه ملی با رويکرد ميان 
رشــته ای است. بررســی مسئله در قالب طرح هايی است که اعضای هيأت علمی دانشــگاه اجرا می کنند و به فراخور 
موضوع با سازمان های مربوط درميان گذاشته می شود تا ضمن حضور در بررسی مسئله، با همفکری، راهکارهای اجرايی 
مناسب حاصل شود. عمده-ترين نمايندگان نهادها و سازمان های شرکت کننده در نشست را مديران ارشد سازمان های 
دولتی و معاونان آن ها و ســپس معاونان وزرا تشــکيل داده اند. به اين ترتيب نتايج حاصل از برگزاری اين نشست ها از 

اعتبار علمی و اجرايی برخوردار است.

 تاکنون ۱۰۷ عنوان نشست حل مسئله برگزار شده است
 از برگزاری اين نشست ها ۲۴۵ توصيه سياستی حاصل شده است

 بيشترين توصيه های سياستی به ترتيب از سوی نهادها و سازمان های زير ارائه شده است:
o مجلس شورای اسالمی

o سازمان برنامه و بودجه کشور
o قوه قضائيه

o وزارت علوم، تحقيقات و فناوری
o وزارت آموزش و پرورش

o بانک مرکزی جمهوری اسالمی

 دانشگاه عالمه طباطبائی

نشست حل مسايل سازمان های اجرايی کشور

آقای دکتر علی خورسندی طاسکوه

۰۲۱-۴۴۷۳۷۵۶۳۰۲۱-۴۴۷۳۷۵۶۳khorsandi444@gmail.com

کتاب توصيه های سياســتی دانشــگاه عالمــه طباطبائی به 
دستگاه های اجرايی کشور (جلد ۱ و ۲)              



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۳۸
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشجويان رشته های علوم انسانی به لحاظ توان اشتغال پذيری در وضعيت ويژه ای قرار دارند که بر اين اساس دانشگاه 
عالمه طباطبايی کوشيده است با انجام اقدامات گوناگون و از جمله پرورش ايده های دانشجويان و دانش آموختگان و 
ارتقاء ظرفيت تجاری سازی آنها بکوشد. به همين منظور مهارت های مورد نياز برای راه اندازی کسب و کارها شناسايی 
شــده تا پس از طی دوره های کســب مهارت، راه اندازی کســب و کار و همچنين جذب در بازار کار امکان پذير شود. 
رويدادهای متعدد تخصصی کارآفرينی، همچنين برگزاری نمايشــگاه کار آنالين برای نخستين بار در ايران و نشست 
کارآفرينی و تجاری ســازی از سوی مرکز کارآفرينی و هدايت شغلی دانشگاه اقدام ديگری است که با هدف کاربردی 

شدن مهارت های دانشجويان و دانش آموختگان تا مرحله راه اندازی کسب و کار برگزار می شود. 

برگزاری دوره هايی مهارتی در دو مجموعه زير:
 دوره های کوتاه مدت (عمومی و تخصصی)- اين دوره ها با عنوان مدرسه کسب و کار و مدرسه اشتغال ناميده شده و 
طی آن در مدت زمانی ۴ تا ۱۶ هفته مجموعه ای از مهارت های پيش بينی شده ارائه شده و پس از ارزيابی و شرکت در 

آزمون، مدرک پايان دوره اعطاء می شود. «مدرسه تخصصی حسابداری» يکی از انواع اين دوره ها است.  
 دوره های تک مهارتی- در اين دوره ها مهارت های مورد نياز راه اندازی کسب و کار و يا جذب در بازار کار به صورت 
يک مهارت مستقل به دانشجويان رشته ها و مقاطع مختلف آموزش داده می شود و دانشجو می تواند هر مهارت را بدون 
نيــاز به گذراندن مهارت های ديگر (به لحاظ پيش نياز) فرا گيرد. از جمله اين دوره ها می توان به دوره های مهارت های 
مديريت توســعه فردی و حرفه ای، اصول و مقدمات راه اندازی کســب و کار، مهارت های مديريت فروش، تکنيک های 

برقراری ارتباط و اصول مذاکره و بازاريابی ديجيتال اشاره کرد.

آقای دکتر مهدی گودرزی

 دانشگاه عالمه طباطبائی

برگزاری مدرسه کسب و کار و مدرسه اشتغال

۰۲۱-۴۸۳۹۲۶۵۳   ۰۲۱-۴۸۳۹۲۶۵۱۰۲۱-۴۴۷۳۷۵۶۳goodarzi@atu.ac.ir

www. karafarini.atu.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۳۹ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

جهت اســتفاده بهينه از ظرفيت های دانشگاهی، هم افزايی، عدم موازی کاری و ارتباط مستقيم دانشگاه ها با شرکت ها 
و صنايع محدوده شهرســتان يا استان خودشــان، ايجاد مرکز رشد مشترک با همکاری دانشگاه ها و پارک های علم و 

فناوری می تواند کامٌال موثر باشد.

 استفاده بهينه از ظرفيت های طرفين جهت هم افزايی
 عدم درگيری دانشگاه ها، مسائل مالی شرکت ها ( واگذاری تسهيالت، چک، سفته و ...)

 جذب بيشتر نخبگان توسط پارک ها و عدم هزينه جهت ايجاد مراکز رشد اقماری

دانشگاه علوم دريايی امام خمينی (ره)

  ايجاد مرکز رشد دانشگاهی 
با همکاری پارک های علم و فناوری استان مربوطه

آقای مجيد يوسفی

۰۱۱ -۵۲۳۵۳۰۴۴۰۱۱-۵۲۳۵۳۰۴۶majid55nba@yahoo.com

nowshahr.mstp.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۴۰
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در راستای برنامه اجرايی توســعه زيرساخت های مأموريت گرای دانشگاه در حوزه فناوری در فاز اول زيرساخت مرکز 
فناوری های پيشــرفته با مســاحت ۳۰۰۰ متر مربع جهت اســتقرار سه شبکه همکار، شــبکه آزمايشگاهی و شبکه 
نوآوری تدارک شده است. در حال حاضر آزمايشگاه های تحقيق و توسعه، آزمايشگاه مرجع و مرکز نوآوری با استقرار 
شــتاب دهنده ها با مشارکت بخش خصوصی فعال می باشــند. به عالوه دفاتر R&D و نمايندگی ۱۸۰ شرکت همکار 

دانشگاه در اين مرکز مستقر است. 

 حمايت از فعاليت های هسته های اوليه نوآوری و کارآفرينی دانشگاه از طريق مراکز شتاب دهی
 توسعه ارتباط با صنعت از طريق حمايت از فعاليت های تحقيق و توسعه صنايع

 ارائه خدمات تخصصی تقاضا محور از طريق شبکه آزمايشگاهی

آقای دکتر حميدرضا پوررضا

دانشگاه فردوسی مشهد

ايجاد زيرساخت مأموريت گرای «مرکز فناوری های پيشرفته»

۰۵۱-۳۸۸۰۶۰۰۳۰۵۱-۳۸۸۰۷۲۸۰hpourreza@um.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۴۱ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

اين نظام برای توسعه همه جانبه فناوری دانشگاه با مشارکت همه ذينفعان طراحی و پياده سازی شده است.
مراحل استقرار و پياده سازی نظام توسعه فناوری به شرح زير است:

 بازنگری برنامه : تعريف اهداف و راهبردهای کالن توسعه فناوری- تعريف اهداف و راهبردهای کالن توسعه فناوری- 
تعيين شاخص های ارزيابی- تدوين اقدامات اساسی

 اصالح ســاختار و نهادسازی هدفمند (پشتبيانی ستادی): دفتر توسعه و انتقال فناوری- مديريت کارآفرينی- دفتر 
مالکيت فکری- توسعه مراکز رشد- مرکز نوآوری- مديريت شبکه آزمايشگاهی- شبکه همکار

 توســعه زيرساخت مأموريت گرا (پشــتيبانی زيرساختی): ايجاد آزمايشــگاه های تخصصی (مرکزی، جامع، مرجع، 
R&D)- آزمايشگاه نوآوری - مرکز شتاب دهی- پايلوت های نيمه صنعتی- مرکز فناوری های پيشرفته دانشگاه

 تدوين فرآيندهای اجرايی (پشتيبانی اجرايی): کارراهه و تعريف مأموريت های فناوری (درس، پايان نامه  و ...، اختراع، 
دانش فنی، تيم کار آفرين)- تعريف پايان نامه های تقاضا محور (امتياز، تســهيالت، پاداش) – جمع بندی فعاليت ها با 
رويکرد توسعه فناوری- تعيين مأموريت فناوری برای دانشکده ها - تدوين و اصالح آيين نامه ها (مصاديق فناوری و ...) 
- تشکيل کارگروه ها و شبکه سازی (شبکه يک دارايی )سياست اجرايی حوزه معاونت) راه اندازی دبيرخانه های استانی 
نانو و …)- تعريف خط مشــی مالکيت فکری و حمايت از ثبت اختراع و پتنت خارجی- توســعه دوره پسا دکتری با 

مشارکت صنعت- تأمين منابع مالی توسعه فناوری(گرنت فناوری)- ايجاد هلدينگ توسعه فناوری

 تدوين شاخص های برنامه ميان مدت توسعه فناوری در دانشگاه
 ايجاد نهاد های ماموريت گرا در دانشگاه و توسعه زيرساخت های ماموريت گرا

 تدوين دستورالعمل مورد نياز برای هر يک از موارد فوق

دانشگاه فردوسی مشهد

تدوين نظام توسعه فناوری دانشگاه

آقای دکتر امير ملک زاده

۰۵۱-۳۸۸۰۲۴۰۰۰۵۱-۳۸۷۶۳۳۴۷tto@um.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۴۲
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشــگاه فنی و حرفه ای با ماموريت کارآفرينی و مهارت آفرينی ضرورت دارد نســبت بــه آموزش واقعی و کاربردی 
دانشجويان خود و آشنايی ايشان با محيط کار برنامه ريزی نمايد. لذا با هماهنگی صنايع متوسط و بزرگ در تالش است 
که با برنامه ريزی، آموزش و تحقيقات خود را جهت حضور واقعی دانشجويان در فضای کسب و کار هدايت نمايد و با 
تدوين محتوای دروس و ايجاد دوره های آموزشــی کوتاه مدت و بلند مدت اين مهم را در دســتور کار خود قرار دهد. 
به نحوی که صنايع با تجهيز کارگاه های تخصصی در محل دانشــگاه هم نسبت به آموزش نيروهای انسانی فعال خود 

اقدام و هم جهت نيروهای نسل آينده صنعت از بين دانشجويان دانشگاه فنی و حرفه ای اقدام نمايد. 

 تجهيز هشت کارگاه مکانيک خودرو توسط شرکت ايساکو
 راه اندازی مرکز جامع طراحی طال و جواهر(مشترک شهرک های صنعتی- دانشگاه و اتحاديه)

خانم مهندس زهرا بختياری 

 دانشگاه فنی و حرفه ای

 آموزش دوگانه

۴۲۳۵۰۴۰۳۴۲۳۵۰۷۶۲bakhtiar@aut.ac.ir 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

مرجع اطالعات تکميلی طرح/ فعاليت: 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۴۳ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

با توجه به ظرفيت های بالقوه پايان نامه ها و رســاله های دکتری انتظار می رود دســتاوردها و نتايج بدست آمده از اين 
طريق موجبات ارتقاء بهره وری و ايجاد ارزش افزوده در عرصه های مختلفی نظير صنعت، معدن، تجارت، کشــاورزی، 
اقتصاد و غيره فراهم نمايد،  اما کاهش نظارت و عدم توجه به نيازهای واقعی جامعه باعث شــده تا فعاليت تحقيقاتی 
مناسبی انجام نشود. با توجه به مدل اجرايی طرح يعنی طرح موضوع و احصاء نياز از طرف استاد مشاور صنعتی بيرون 
از دانشگاه) استاد مشاور صنعتی در واقع مشکل و عارضه واحد صنعتی را  به استاد راهنما منتقل می کند تا با همفکری 
علم و تجربه، راهکار يا راهکارهايی اجرايی جهت رفع عارضه و مشکل واحد صنعتی ارائه گردد. در اين طرح مشوق هايی 
پيشنهادی برای صنعت و استاد راهنمای طرح و البته ضوابطی نيز برای استاد راهنمای طرح و تعهداتی نيز برای بخش 

صنعت در نظر گرفته شده است. 

اين طرح به تازگی در شورای پژوهشی دانشگاه تصويب شده و به زودی پس از تصويب در هيأت رئيسه دانشگاه قابليت 
اجرا خواهد داشت.

دانشگاه دولتی قم

 طرح حمايت از پايان نامه های تحصيالت تکميلی تقاضا محور( 
ناظر دانشگاهی و مشاور صنعتی)

آقای مهندس عقيل زارعی

۰۹۱۲۷۴۸۵۱۳۳۰۲۵۱۳۲۸۵۵۶۸۷ertebatbasanat@qom.ac.ir

www.qom.ac.ir 

گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشگاه قم



نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

مرجع اطالعات تکميلی طرح/ فعاليت: 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

چکيده

دستاوردها

معاونت پژوهش و فناوری۴۴
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 اين مرکز با محوريت نهادينه کردن فرهنگ استفاده از خدمات کلينيکي و مشاوره اي، سعي مي نمايد بستري مناسب 
را ايجاد نمايد تا هنگام بروز مشــکل، صنعتگران به مشــاوران کارآزموده مراجعه کرده و به سهولت براي رفع و درمان 

مشكالت فني خود اقدام نمايند.
برخی از اهداف و ماموريت های دفتر شامل موارد ذيل است: ارائه مشاوره تخصصي فني به واحدهاي صنعتي و معدني 
در جهت حل مشکالت فني و ارتقا کمي و کيفي محصوالت توليدي- برگزاري سمينارها و كارگاه هاي تخصصي وارائه 
مشــاوره و آموزش هاي کوتاه  مدت و بلند مدت مهارت هاي کارآفريني و توســعه کسب و کار- شناسايي و عضوگيري 
اساتيد و متخصصان و مشاوران حوزه  هاي صنعت، نوآوري، کارآفريني و مديريتي جهت حل مشکالت صنايع- راه اندازي 
سامانه مشــاوره براي تسهيل ارتباط صنايع و متخصصان با مرکز- تشکيل کارگروه های تخصصی مرتبط - شناسايي 
و معرفي متخصصان و محققان برجســته به صنايع کشور همچنين تشويق اعضاي هيأت علمي و ديگر متخصصان به 
تجاري سازي فعاليت هاي تحقيقاتي -راه اندازي طرح پايش صنعت با هدف بهينه  سازي روند توليد، مميزی انرژی، بهای 
تمام شده و بازديد های علمی- سازماندهي توانايي  ها و امکانات موجود در منطقه براي ايجاد پيوند بين امکانات و منابع 
دانشگاهي و مراکز علمي و فناوري با صنايع منطقه که تمامی فعاليت های مالی و اداری و اعتباری آن منطبق بر قوانين 

مصوب دانشگاه قم است.

اين طرح حدود ۲ ماه است که کليد خورده و در حال حاضر  اعضای کلينيک در حال گردآوری و تدوين نيازهای واقعی 
صنايع هستند و جلسات مشترک زيادی با همکاری فعاالن پژوهشی دانشگاه با حوزه های تخصصی و صنايع تشکيل 

شده  و انشاهللا بزودی منجر به  اجرای پروژه های مشترک به صورت کاربردی خواهد شد.

دانشگاه دولتی قم

طرح تاسيس کلينيک صنعت و معدن

آقای  مهندس عقيل زارعی

۰۹۱۲۷۴۸۵۱۳۳۰۲۵۱۳۲۸۵۵۶۸۷ertebatbasanat@qom.ac.ir

www.qom.ac.ir 

گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشگاه قم



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره تلفن 

۴۵ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

امروزه توليد دانش در کنار انتشار موفق و کاربرد مؤثر آن در توليد، به هدفی جهانی تبديل شده و بسياری از کشورهای 
دنيا به دنبال روش هايی برای انتقال دانش و فناوری حاصل از تحقيقات دانشــگاهی از طريق شــبکه های کارآفرينی 
هستند. درواقع، نظام های علم در سطح جهان، از ديرباز و هماهنگ با تغييرات اجتماعی و اقتصادی کشورها، در تغيير 
و تحــول بوده اند. اما در دهه های اخير با توجه به روند جهانی شــدن اقتصاد، ارتباط متقابل اقتصاد با فناوری و اينکه 
نوآوری فناورانه مؤلفه اصلی رقابت پذيری صنعتی و قدرت اقتصادی شناخته می شود، هم زمان با سرعت تغييرات علمی 
و فناورانه و وابستگی فزاينده توسعه صنعتی به دانش، نظام علمی و دانشگاهی را  با تغييرات اساسی در محيط اجتماعی 
اقتصادی خود و نحوه ارتباط با جامعه مواجه ســاخته است و انتظارات جامعه از اين نظام تغيير و افزايش  يافته است. 

يکی از نمودهای اين افزايش انتظارات از نقش دانشگاه ها، حرکت آنها به سمت دانشگاه کارآفرين است.
اين پروژه با بررسی اسناد باالدستی دانشگاهی (سند برنامه راهبردی دانشگاه گيالن و تحليل نمونه هايی از اسناد، کتب 
و طرح های عملياتی شده داخل کشور (از قبيل دانشگاه صنعتی شريف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه کشاورزی گرگان و 
دانشگاه آزاد اسالمی) و خارج از کشور (مثل برنامه OECD و J.G. Wissma) مرتبط با حوزه «دانشگاه کارآفرين»، 
ضمن در نظر داشــتن «هست ها» و «بايدها»، به ارائه راهبردهای عملياتی در حوزه های اجرايی درون دانشگاه گيالن 
پرداخته است. اين حوزه های اجرايی شامل آموزش، پژوهش، فرهنگی، مالی، دانشجويی، اداری، حقوقی و دفتر نظارت، 

فناوری اطالعات (IT)، روابط بين الملل و حراست و نگهبانی است. 

موضوع ســطح بلوغ در تدوين برنامه های عملياتی دانشــگاه کارآفرينی امری مورد تاکيد است. بر اين اساس، به دليل 
ســطح بلوغ سازمانی دانشگاه گيالن، الزم است تا به برنامه های توانمندساز اوليه در حوزه پيش رشد اهميت بيشتری 
داده شــود. بر اين اســاس به ترتيب بخش های آموزش، پژوهش، دانشــجويی و فرهنگی با تعدد برنامه های عملياتی 
توانمندساز اوليه همراه هستند. الزم به ذکر است که برنامه های عملياتی دارای اولويت باال که در زير واحد مربوط به 

خود در سال های اوليه برنامه چهار ساله پياده سازی شده اند، بايد در ادامه مسير چهار ساله تداوم داشته باشند.

 دانشگاه گيالن

 سند دانشگاه کارآفرين 

آقای  دکتر محسن اکبری

۰۹۳۳۳۲۰۴۵۳۵akbarimohsen@gmail.com



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۴۶
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

با هدف توســعه بيشتر همکاری های دانشگاه و صنايع استان، ساختاری تحت عنوان شورای صنعت دانشگاه گيالن با 
عضويت اعضای هيأت علمی و معاونين ســازمان صنعت معدن و شرکت شهرک های استان شکل گرفت و ۸ کارگروه 
در قالب صنايع موجود در استان در ذيل آن تشکيل شد. شورای صنعت دانشگاه گيالن در راستای هدايت تحقيقات 
دانشــگاهی به سمت پژوهش های کاربردی و صنعتی؛ شناســايی و معرفی متخصصان و محققان برجسته به صنايع 
استان، تشويق و ترغيب اســتادان و متخصصان به تجاری سازی فعاليت های تحقيقاتی، غنی سازی علمی و تخصصی 
واحدهای تحقيق و توســعه کارخانه ها و شرکت های صنعتی، حل مشــکالت فنی و تخصصی صنايع استان، مشغول 

فعاليت است و بازديدهايی به صورت برنامه ريزی شده با صنايع استان برگزار می نمايد.

راه اندازی واحدهای تحقيق و توســعه صنايع در دانشــگاه- انعقاد ۲۰ قرارداد در قالب طرح پژوهشی با صنايع بخش 
خصوصی در ســال ۹۶ و ۹۷- برگزاری کارگاه هايی توسط صنايع در دانشــگاه با رويکرد مسئله يابی- برگزاری اولين 
همايش ارتباط صنعت و دانشــگاه گيالن با حضور بيش از ۷۰ صنعت و ۴۰ ســازمان اجرايی اســتان در اسفند ۹۶- 

برگزاری جلسات متعدد با سازمان ها و انجمن های صنعتی مرتبط- انعقاد يک قرارداد پست داک صنعتی

آقای دکتر حمزه امين طهماسبی

دانشگاه گيالن

 شورای صنعت

 ۰۱۳-۳۳۶۹۰۲۴۲۰۱۳-۳۳۶۹۰۴۴۷amintahmasbi@guilan.ac.ir

www. guilan.ac.ir/industry



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۴۷ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

فعال ســازی کارگروه تخصصی آپفن (آمــوزش، پژوهش، فناوری و نوآوری) اســتان – پيگيری اختصاص يک درصد 
اعتبارات هزينه ای به پژوهش و فناوری – فراخوان اعالم آمادگی دانشــگاه به تمام دســتگاه های اجرايی در خصوص 
گسترش تعامالت علمی، پژوهشی - امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک علمی، پژوهشی و فناورانه مابين دانشگاه 
و دستگاه های اجرايی در سطح منطقه ای و ملی – بازديد اعضای هيأت علمی از واحد های توليدی، صنعتی استان – 
معرفی اعضای هيأت علمی به عنوان نماينده دانشگاه برای عضويت در شورای پژوهشی/ کميته تحقيقاتی دستگاه های 
اجرايی و واحد های توليدی، صنعتی استان و فعال سازی شوراها – تدوين برنامه عملياتی دانشکده ها در راستای تحقق 

اهداف دانشگاه جامعه محور – پيگيری اولويت های پژوهشی دستگاه های اجرايی.    

 جذب حداکثری يک درصد اعتبارات هزينه ای دستگاه های اجرايی استان با هدف تحقق پژوهش های تقاضا محور.
 برقراری تعامل هدفمند و مؤثر اعضای هيأت علمی با واحد های توليدی، صنعتی با هدف رفع مسائل مبتال به صنايع 

استان.
 تشکيل شورای ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه با هدف پايش چالش های موجود و ارائه راهکار های عملياتی

 بستر سازی مناسب برای تشکيل هسته های پژوهشی تقاضا محور.

محقق اردبيلی

 تالش برای گسترش همکاری های علمی، پژوهشی و نيل به 
اهداف دانشگاه جامعه محور

-

۰۴۵۰۳۱۵۰۵۳۲۰۰۴۵۳۳۵۱۰۸۰۰ mdavari@uma.ac.ir

www.uma.ac.ir    



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۴۸
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

منابع انسانی کارا و توانمند از مهم ترين عوامل موثر در توسعه هر جامعه به شمار می روند و افراد تحصيل کرده و متخصص 
نقش بی بديلی در شکل گيری و تسريع اين فرآيند بر عهده دارند. يکی از وظايف مهم دانشگاه ها، توانمندسازی اقشار 
مختلف جامعه، تربيت نيروی انســانی خالق مورد نياز جامعه کسب و کار کشور است. با توجه به محدوديت ظرفيت 
موجود در سيستم آموزشی، ايجاد و توسعه برنامه های متنوع آموزش عمومی و تخصصی در دانشگاه ها امری ضروری 
است. با در نظر گرفتن سياست های کالن وزارت عتف در حوزه مهارت افزايی دانشجويان و در جهت تحقق اين هدف و 
با استفاده بهينه از ظرفيت مازاد آموزشی دانشگاه برای گسترش دانش و تربيت متخصصان و ارتقای سطح مهارت های 

دانشجويان و دانش آموختگان دانشگاه نيشابور، طرح فوق پيشنهاد شده است. 

هدف از برگزاری طرح آيماد در دانشــگاه نيشــابور، مهارت افزايی و افزايش ســطح آمادگی دانشجويان جهت کسب 
جايگاه های شغلی مناسب در جامعه و همچنين برخورداری آنها از شانس بيشتر برای ورود به بازار اشتغال است. پس 
از تصويب اين طرح در دانشگاه اقدامات اوليه جهت برنامه ريزی و سامان دهی آن در دانشگاه آغاز شد و در گام نخست 
پس از فراهم آمدن بسترهای الزم و با هماهنگی مرکز آموزش های آزاد و کانون کارآفرينی دانشگاه نيشابور، اقدام به 
برگزاری اولين سلســله کارگاه های مهارت افزايی از ايده تا محصول شد. تا کنون دو کارگاه از اين مجموعه کارگاهی با 
عنوان (ايده پروری) و (طراحی بوم کسب و کار ) برگزار و بر اساس نظر سنجی به عمل آمده در بين شرکت کنندگان 

مطالب بيان شده در اين کارگاه ها در زمينه تغييرنگرش و انگيزش بازخورد بسيار مناسب و قابل قبولی داشته است.
همچنين بر اســاس اين طرح اقدامات اوليه جهت اســتفاده از ظرفيت های سازمان فنی و حرفه ای جهت همزمانی و 
هم خوانی آموزش های دروس آزمايشــگاهی با ســرفصل های دوره های فنی و حرفه ای و دريافت مدرک رسمی فنی و 
حرفه ای توسط دانشجويان که می تواند سهم زيادی در ارتقای مهارت های ضمن آموزش و غنی شدن رزومه های فردی 

دانشجويان داشته باشد، به عمل آمده است.

آقای حسين امير آبادی

 دانشگاه نيشابور

 طرح آيماد (آموزش، يادگيری و مهارت افزايی دانشجويی)

۳۱۳-۰۵۱۴۳۳۰۵۰۰۰۰۵۱۴۳۳۰۵۲۳۴hoamirabadi@yahoo.com



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۴۹ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

ارتباط صنعت و دانشگاه در هر کشوری می تواند تأثيری تعيين کننده در رشد اقتصادی و توليد ناخالص داخلی داشته 
باشــد. با توجه به اهميت انجام فعاليت هاي مشترك و همكاري دانشگاه ها با بخش هاي خصوصي و صنايع، به منظور 
رفع نياز آحاد مختلف جامعه، گروه های کارآفرينی، ارتباط با صنعت و جامعه در دانشــگاه های مختلف سراســر کشور 
تأسيس شده اند. متاسفانه به رغم اهميت و جايگاه متعالی موضوع و به دليل نبود يک نظام جامع و کارآمد کاستی های 
زيادی در شکل و محتوای برقراری رابطه بين دانشگاه با صنايع و دستگاه های اجرايی دولتی وجود دارد که اميد می رود 
با توجه به پتانسيل ها و نقاط قوت بسيار زياد دانشگاه نيشابور، بتوان با يک برنامه ريزی دقيق، اصولی و واقع گرايانه در 

اين راستا نقاط ضعف را کم رنگ تر و تهديدات را در اين جغرافيا به فرصت تبديل کرد.
با توجه به تدوين برنامه راهبردی دانشــگاه نيشابور در افق ۱۴۰۰، به منظور تبيين بهتر و بيشتر اهداف و برنامه های 
گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت دانشگاه نيشابور، تدوين يک سند راهبردی بخشی الزم و ضروری به نظر می رسد.

 نظام و انسجام بخشی به فعاليت های گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه نيشابور
 تقويت ساختارهای تصميم سازی و تصميم گيری دانشگاه در حوزه کارآفرينی و ارتباط با صنعت و جامعه در دانشگاه نيشابور
 سهولت در ارزيابی و نظارت بر فعاليت ها و کارکردهای گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه نيشابور
 مشخص شدن چشم انداز، ماموريت ها و اهداف پيش روی دانشگاه نيشابور در حوزه کارآفرين و ارتباط با صنعت و جامعه

دانشگاه نيشابور

 سند بخشی گروه کارآفرينی و ارتباط با صنعت و جامعه

آقای حسين امير آبادی

۳۱۳-۰۵۱۴۳۳۰۵۰۰۰۰۵۱۴۳۳۰۵۰۵۲۳۴hoamirabadi@yahoo.com

www. fa.neyshabur.ac.ir/fa



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۵۰
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

اين مرکز تالش دارد تا با بهره گيری از خرد جمعی و زمينه سازی رشد اکوسيستم دانش محور کشور در جهت حرکت 
دانشگاه هنر شيراز به سمت نسل چهارم دانشگاه، خالق، نوآور، فرصت ساز و کارآفرين گام بردارد. 

در اين راستا موارد زير در جهت نيل به اهداف مذکور دنبال می شود:
 تاسيس دفتر مشاوره و هدايت تحصيلی و شغلی آرت آپ 

 طرح و برنامه ريزی رويداد رقابتی کارآفرينی هنر و بازار آرت آپ در سطح ملی
 برگزاری نمايشگاه دستاوردهای آرت آپ

 پياده سازی برنامه فکرپروری دانشجويان با برگزاری کارگاه های آموزشی با موضوعات:
 پرورش تفکر خالق، بررســی بازار هنر ايران(فرصت ها و چالش ها)، طرح و برنامه کســب و کار، بوم کسب و کار ناب، 

ساخت نمونه اوليه محصول (يا تجربه محصول) و اعتبار سنجی
 برگزاری رويداد رقابتی کارآفرينی هنر و بازار آرت آپ به صورت دوره ای(فصلی) و در سطح کشوری

 حمايت از طرح های دانشجويان از ايده تا واقعيت، (استقرار ۶ تيم در پارک علم و فناوری فارس تاکنون)
 انعقاد تفاهم نامه با حاميان تسهيالتی مانند صندوق کارآفرينی اميد (تخصيص ۵ وام يک ميليارد ريالی به پنج تيم 
دانشجويی تا کنون) و کانون کارآفرينی استان فارس (تسهيالت در قالب وام قرض الحسنه (بدون سود) به مبالغ ۵۰ و 

۱۰۰ ميليون ريال به کسب و کارهای دانشجويانی که فرآيند 
 ثبت طرح های دانشجويی در سامانه ثبت طرح های صنعتی و اختراعات؛ پيگيری اجرای ايده توسط دستگاه های اجرايی کشور

خانم دکتر مهشـيد بارانی

دانشگاه هنر شيراز 

 فرآيند توانمندسازی دانش محور دانشجويان هنر کشور- آرت آپ

۰۹۱۷۷۳۲۷۰۶۱۰۷۱۳۲۲۹۲۸۶۷m_barani@shirazartu.ac.ir
Mahshidb66@gmail.com

www. shirazartup.ir/



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۵۱ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

اين جشــنواره در بخش های مختلف همچون نمايشگاه کارآفرينی، کارگاه های آموزشی، رويداد کارآموزی و کارورزی 
و ارائه شــرکت ها و هسته های فناور تدارک يافته است. اين جشنواره، رويدادی است که تعداد زيادی از دانشجويان و 
فارغ التحصيالن و شــرکت ها به منظور تبادل اطالعات در رابطه با مشــاغل مورد نياز و معرفی شرکت هايشان در آن،  
که به صورت فصلی برگزار می شود، شرکت می نمايند که می توان از آن به عنوان نمايشگاه فرصت های شغلی ياد کرد 
به نحوی که فرصت های کاری و کارآفرينی در اکثر زمينه های تحصيلی برای دانشجويان و تازه فارغ التحصيالن ارائه 
می شــود. جشنواره صدف( صنعت ، دانشگاه ، فناوری) اهداف متعددی از جمله فراهم کردن زمينه رويارويی مستقيم 
صنعت و دانشــگاه، معرفی کارفرمايان و کارآفرينان موفق جامعه در قالب شــرکت های کارآفرين، معرفی سازمان ها و 
ادارات مرتبط با رشــته  تحصيلی، شناسايی عاليق واستعدادها (خودشناسی شغلی)، آشنايی با انتظارات و مهارت های 
مورد نياز کارفرمايان، آشنا شدن دانشجويان و تازه فارغ التحصيالن با طيف متنوع مهارت های شغلی، امکان جذب نيرو 

و کارآموز برای شرکت ها و برپايی کارگاه های آموزشی کار و کارآفرينی را دنبال می کند.

شرکت ۱۱ واحد و شرکت فناور مرکز رشد و جذب نيروهايی از بين متقاضيان برای همکاری به صورت نيروی همکار 
و همچنين کارآموزی و کارورزی وهمچنين مشــارکت دفتر کاريابی اداره کار برای ثبت نام متقاضيان و ارائه فرم های 
متقاضی کار به دانشجويان و فارغ التحصيالن. همچنين اداره فنی و حرفه ای هم در اين جشنواره به معرفی دوره ها و 
ثبت نام دانشجويان برای شرکت در دوره های مهارت افزايی پرداخت. تعدادی از واحدهای توليدی و ادارات شهرستان 
هم با در اختيار داشتن غرفه هايی به معرفی شرکت و سازمان خود پرداختند. همزمان با جشنواره سمينارهای تخصصی 

شغلی در حوزه های مختلف مثل گردشگری، بيمه، کشاورزی، کسب و کارهای ديجيتال هم برگزار شد.

 دانشگاه واليت ايرانشهر

جشنواره فرصت های شغلی صدف (صنعت، دانشگاه، فناوری)

آقای دکتر جاسم دژکام

۰۵۴۳۱۲۵۱۲۶۹۰۵۴۳۷۲۱۱۲۷۹j.dezhkam@velayat.ac.ir 



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

معاونت پژوهش و فناوری۵۲
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

باتوجه به نياز دانشــگاه و صنعت به يکديگر اولين تفاهم نامه همکاری بين صنعت و دانشــگاه، در تاريخ ۹۳/۰۷/۱۰ 
فی مابين اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشــاورزی يزد، مؤسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و 

کشاورزی ايران و دانشگاه يزد منعقد شد.
در ادامه باتوجه به تمايل همه دانشــگاه های اســتان به همکاری با صنعت، در تاريخ ۹۳/۱۲/۲۰، همکاری واحدهای 
صنعتی و کليه دانشــگاه های استان آغاز و تفاهم نامه رسمی در تاريخ ۹۵/۰۳/۰۱ با حضور استاندار محترم بين رئيس 

اتاق بازرگانی، صنايع، معادن و کشاورزی يزد و رؤسای همه دانشگاه های استان با امضا رسيد

 جذب ۹۵ نفر از فارغ التحصيالن دانشگاه در واحدهای صنعتی و خدماتی
 اخذ سهميه کارآموزی از واحدهای صنعتی و خدماتی برای کارآموزان

 هماهنگی جهت بازديد دانشجويان ترم ۵ از واحدهای صنعتی
 برگزاری سخنرانی کارآفرينان برتر

 همکاری در برگزاری نمايشگاه فن بازار و دعوت از واحدهای صنعتی برای شرکت در نمايشگاه

آقای دکتر محسن هادی زاده 

 دانشگاه يزد

راه اندازی مرکز علم و کار

۰۳۵۳۱۲۳۳۰۴۴۰۳۵۳۸۲۱۰۶۴۱indust-office@yazd.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۵۳ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

با استناد به سياست های برنامه ششم توسعه و در راستای برنامه های کالن وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و به منظور 
حرکت در جهت پاسخگويی به تقاضای اجتماعی از طريق کارآمدتر کردن برنامه های درسی و آموزشی، اين آيين نامه 
با جهت گيری به سمت "ارتقای توان اشتغال پذيری دانشجويان" تدوين شده است. جامعه هدف اين برنامه دانشجويان 

دوره کارشناسی پيوسته در تمام زيرگروه های آزمايشی است.
طرح فرصت کاری، برنامه ای تحصيلی است که به منظور تحقق هدف های مشترک دانشگاه با شرکت ها و سازمان هايی 

که درآن زمينه دارای اشتراک منافع هستند، طراحی و اجرا می شود.

در مرحله تدوين شيوه نامه است

 دانشگاه يزد

 فرصت کاری

آقای دکتر محسن هادی زاده 

۰۳۵۳۱۲۳۳۰۴۴۰۳۵۳۸۲۱۰۶۴۱indust-office@yazd.ac.ir



نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

چکيده

دستاوردها

معاونت پژوهش و فناوری۵۴
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

هدف ارائه اين درس ايجاد دانش الزم برای ايجاد کســب و کار در دانشــجويان، ايجاد نگرش الزم برای درک ضرورت 
کارآفرينی، آشنايی و مجهز شدن به مهارت های مورد نياز جهت موفقيت در فرآيند کارآفرينی و مديريت کسب و کار 

است

در نيمسال دوم ۹۸-۹۷ ارائه خواهد شد

 دانشگاه يزد

ارائه درس اختياری اصول کارآفرينی برای کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی از آغاز سال تحصيلی ۹۷-۹۸

آقای دکتر محسن هادی زاده 

۰۳۵۳۱۲۳۳۰۴۴۰۳۵۳۸۲۱۰۶۴۱indust-office@yazd.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

رايانامهشماره فکس شماره تلفن 

۵۵ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

دوره کارورزی امکان و فرصتی مناسب برای دانشجويان در تمام مقاطع تحصيلی به منظور کسب مهارت الزم در محيط 
واقعی کار محسوب می شود که باعث افزايش قابليت های آنان برای اشتغال در آينده می شود و به دانشجويان اين امکان 
را می دهد تا عالوه بر ورزيده شدن در محيط کار، بتوانند بهتر به عالقمندی ها و گرايش های خود در زمينه های مختلف 

پی برده و نقاط ضعف و قوت کار خود را ارزيابی کنند.

معرفی۹۰ نفر از دانشجويان به واحدهای صنعتی

 دانشگاه يزد

ارائه درس اختياری کارورزی ۱،۲،۳،۴،۵ برای کليه رشته ها و 
مقاطع تحصيلی از تابستان ۹۷

آقای دکتر محسن هادی زاده 

۰۳۵۳۱۲۳۳۰۴۴۰۳۵۳۸۲۱۰۶۴۱indust-office@yazd.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

معاونت پژوهش و فناوری۵۶
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

در راستای افزايش اثربخشی حضور دانشگاه ها در استان، منطقه و کشور، برگزاری نشست های کاربردی با هدف هم افزايی دانشگاه 
با بخش های مختلف جامعه شــامل صنعت، بخش آب و کشاورزی و نهادهای متولی حوزه اجتماعی و فرهنگی جامعه در دستور 
کار دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره) قرار گرفته است. در همين راستا اولين نشست با اصحاب 
صنايع، با عنوان "نشست هم افزايی دانشگاه و صنعت" در آبان ۹۷ با حضور مديرکل محترم دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف در 
دانشگاه برگزار شد. همچنين دومين نشست تحت عنوان "نشست هم افزايی دانشگاه و جامعه: فرصت ها و چالش ها" در اسفند ۹۷ 
با حضور معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت عتف با حضور نهادها و سازمانها حوزه اجتماعی و فرهنگی و همچنين اعضای 
هيات علمی دانشــگاه برگزار شــد. نشست بعدی در حوزه آب، کشاورزی و محيط زيست در بهار ۹۸ در دستور کار دفتر ارتباط با 

صنعت و جامعه دانشگاه قرار دارد. 
در کنار اين نشســت ها، کميته ارتباطات پژوهشی دانشگاه متشکل از کميته های تخصصی پژوهشی وظيفه پيگيری خروجی های 
حاصل از نشســت ها را بر عهده دارد. اعضای کميته های تخصصی از رشته های مختلف دانشگاهی و همچنين صاحبنظران برون 

دانشگاهی تشکيل می شود. 

 شناخت بيشتر جامعه و صنعت از توانمنديهای علمی و پژوهشی دانشگاه 
 اطالع دقيق تر اعضای هيات علمی از فرصت ها و چالش های موجود در جامعه و صنعت   

 تشکيل کميته های تخصصی پژوهشی در دانشگاه با حضور صنايع و سازمان های مرتبط با اهداف:
o دريافت اولويت های مورد نياز صنايع و دستگاه ها برای رفع چالش های استان

o استفاده بهينه از ظرفيت دانشجويان برای انجام دوره های کارآموزی و کارورزی
o هم انديشی در خصوص تعريف طرح های پژوهشی در قالب پايان  نامه های تحصيالت تکميلی

o همکاری در زمينه های آموزشی و پژوهشی مورد نياز صنايع و دستگاه ها 
o همکاری دستگاه ها برای ايجاد فرصت مطالعاتی برای استادان جوان و استفاده از اين فرصت برای حل مشکالت استان

 تشکيل کميته های تخصصی پژوهشی نظير حوزه محيط زيست، آسيب های اجتماعی و .... 
 راه اندازی دفتر ارتباط با صنعت ويژه دانشگاه در شهرک صنعتی کاسپين قزوين 

آقای دکتر علی رجب پور 

دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره)

برگزاری نشست های هم افزايی دانشگاه، صنعت و جامعه 

 ۰۲۸۳۳۹۰۱۴۶۹  ۰۲۸۳۳۷۸۰۰۵۲hoamirabadi@yahoo.com

www.ikiu.ac.ir



چکيده

دستاوردها

نام و نام خانوادگی مسئول

شماره تلفن 

نشانی سايت

رايانامهشماره فکس 

۵۷ معاونت پژوهش و فناوری
دفتر ارتباط با صنعت

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های 
دفتر ارتباط با صنعت | اسفند ۱۳۹۷کشــور در توســعه همکاری با جامعه و صنعت

آقای دکتر بهور اصغری – آقای دکتر علی رجب پور

 ۰۲۸۳۳۹۰۱۴۶۹  ۰۲۸۳۳۷۸۰۰۵۲hoamirabadi@yahoo.com

در راستای رسالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، کارآموزی به عنوان تنها واحد درسی که در آن دانشجويان در صنعت حضور 
پيدا می کنند و از نزديک شــاهد کاربرد دروس نظری خود هســتند دارای اهميت ويژه ای است. همين امر لزوم برنامه ريزی برای 
بهره بــرداری بهينــه از اين دوره را صدچندان می کنــد. در اين طرح که بخش اول از يک طرح بزرگتر اســت، به منظور افزايش 
مهارت های عملی دانشجويان (به صورت آزمايشی رشته های مهندسی برق و مکانيک) بخشی از دوره کارآموزی در مراکز سازمان 
فنی حرفه ای برگزار می شود. در يک بخش از اين طرح، دانشجويان دوره ی کارشناسی مهندسی برق و  مهندسی مکانيک که به 
مرحله اخذ واحد کارآموزی رســيده اند، با حضور در دانشــگاه جامع علمی کاربردی و يا مراکز سازمان فنی حرفه ای، در دوره های 
مهارتی شرکت می کنند و بخشی از ساعات کارآموزی خود را به آشنايی عملی با دستگاه ها و فراگيری مهارت کار با آنها می گذرانند 
و در پايان گواهی نامه بين المللی مهارت از سازمان فنی حرفه ای دريافت می کنند. در بخش ديگر برای افزايش توان گزارش دهی، 

دانشجويان يک دوره ICDL (آشنايی با رايانه و ...) را طی می کنند. 
در فاز بعدی اين طرح تالش خواهد شــد تا دانشــجويان ساير رشته ها نيز بخشــی از دوره کارآموزی خود را در راستای افزايش 

مهارت آموزی سپری کنند. 

 انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان فنی حرفه ای
 آغاز دوره های مهارت افزايی از بهار ۹۸

 ارتقاء کيفيت دوره کارآموزی
 افزايش توان اشتغال پذيری دانشجويان

 افزايش توان مهارتی دانشجويان
 اعطای گواهی بين المللی مهارتی به دانشجويان از سوی سازمان فنی حرفه ای

دانشگاه بين المللی امام خمينی(ره)

ارتقاء دوره های کارآموزی: طرح آما (آموزش،مهارت و اشتغال)

www.ikiu.ac.ir






