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 مقدمه:.1

ای ههای پژوهشی با نیاز ها و اولویتهای اخیر انتظارات گسترده ای در خصوص تعامل و ارتباط فعالیتطی سال 

های کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز  ها و پژوهشگاه. خوشبختانه در این راستا دانشگاهکشور مطرح شده است

وزی ، اشتغال فارغ های کارآمبود دورههای صنعتی، بههای مفیدی در جهت توسعه قرادادها و الگوو برنامه

 . اندنمودههای ملی و موارد مشابه تعریف و اجرا ، کمک به رفع چالشالتحصیلان

های کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق ها و پژوهشگاهسومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه

صنعت در دانشگاه یزد برگزار گردید. دفتر ارتباط با صنعت های ارتباط با جامعه و دانشگاه ها در توسعه همکاری

ها در توسعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی و ترویج الگوها و تجربیات موفق دانشگاه

های کشور نموده ها و پژوهشگاهها با جامعه و صنعت اقدام به جمع آوری و تدوین تجارب موفق دانشگاههمکاری

دانشگاه تجربیات موفق  11ها دریافت گردید که از بین آن تجربه موفق دانشگاه 05دین منظور بیش از است. ب

 خود را در این نشست ارائه نموده اند.

مسلماً همه این تجارب قابل اجرا و الگوبرداری توسط مراکز مختلف نیست و لازم است هر دانشگاه و پژوهشگاه 

های دقیقی انجام داده و سپس با بکارگیری این تجارب نسبت به بهبود و زیابیبراساس شرایط و امکانات خود ار

 گسترش تعاملات خود با جامعه و صنعت بپردازد.

فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت، مسائل و مشکلات در این نشست سه گارگروه تخصصی 

ار نیز برگزها شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهحقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت و ساختارهای مشاوره 

ا و هها به بحث گذاشته شد و برخی جمعبندیها مسائل اجرایی و تجارب مرتبط دانشگاهدر این کارگروه گردید.

 پیشنهادات تدوین شد و در گزارش حاضر ارائه می شود.

بهتر و موجود تجارب  ازها بتوان پژوهشگاهها و امید است باهمکاری و همفکری مسئولین ذیربط در دانشگاه

ا و ههم آورد و با همکاری و همفکریتوسعه و بهبود تعامل دانشگاهتر شناسایی و زمینه ترویج آنها را فرادقیق

 های کشور با جامعه و صنعت را فراهم نمود.پژوهشگاه
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 :های کلیدیسخنرانی.2
 

 دکتر محمد مهدی لطفی ◄

 فناوری دانشگاه یزدمعاون پژوهش و 

مهماای اساات کااه علاای  موضااو ارتباااط بااا صاانعت و کااارآفرینی 

 ها هناوز باا وضاعیت آرماانی فاصالهها تلاش در دانشاگاهرغم سال

ها، الگوهاااا و رساااد باااه مااادلوی افااازوده باااه نظااار می .دارد

  .فرایندهای موفق تجربه شده و توسعه دادن و به اشتراک گذاشتن آنها نیاز مبرم داریم

تاوان متناسا  تاوانیم در حاوزه ارتبااط باا صانعت مادل و الگاو داشاته باشایم و میها میما به تعداد دانشاگاه

ای باه ارتبااط باا در دانشاگاه یازد توجاه ویاژه .ای مادلی را متناسا  باا آن منطقاه ایجااد کاردبا هار منطقاه

آنهاا باه  شادن تبادیل ،ختلافهاای مها در حوزههای دانشاگاهلازماه اجرایای شادن برناماهو  صنعت مای شاود

ناماه پژوهاناه اعضاای هیئات علمای . در دانشاگاه یازد در تادوین آیینمای باشاد هاناماهها و آیینقوانین، رویاه

ای بارای ارتبااط باا سعی شده اسات باه ارتبااط اساتادان باا صانعت بهاا داده شاود و باه طاور خااص پژوهاناه

ای نزدیااک در دفتاار انتقااال فناااوری در آینااده .هااای مشااارکتی تعریااف شااده اسااتصاانعت و تعریااف پرو ه

ساازی و مالکیاات تجاری موضاو هادف از ایجااد ایان دفتاار، گساترش راه انادازی خواهاد شااد و دانشاگاه یازد 

نیاز هاا آنپذیری و اشاتغال افزایای دانشاجویان مهاارت مبااحیی همواونطارح فرصات کااری و  .فکری اسات

 دوره هااای کااارآموزی هاام از آنجااا کااهبرگاازاری دورهدر خصااوص  .در دانشااگاه یاازد در دساات اجراساات

شااود، کااارآموزی دوره کوتاااهی اساات و دانشااجو در دوره یااک یااا دوماهااه زیاااد درگیاار فراینااد کاااری نمی

پیشنهاد شد دانشاجویان در یاک مرخصای تحصایلی یاک سااله بادون احتسااب سانوات و متناسا  باا رشاته 

 .خود در صنعت فعالیت کنند

مای باشاد.  در صانایع  R&Dعادم فعاال باودن دفااترراساتای توساعه ارتبااط باا صانعت، یکای از مواناع در 

نبایاد صارفاً معاونات  آیاد،ساخن باه میاان مایارتبااط باا صانعت  مباحاثهنگامی که از دانشگاه کاارآفرین و 

معاونات آموزشای و تحصایلات تکمیلای  ماورد نظار باشاد و مای بایسات نقاش جادی بارای پژوهش و فناوری

 .های درس استبخش زیادی از اثرگذاری ها بر روی دانشجویان در کلاس فته شود، چرا کهدر نظر گر
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 محمد سعید سیفدکتر ◄

 وزارت عتف مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت

امااری ها هااای آموزشاای و پژوهشاای دانشااگاههمکاااری معاونت

هااای هااای پژوهشاای بخواهنااد فعالیتاگاار معاونت ضااروری اساات.

هااای جاادی انجااام دهنااد باادون حمایاات و پشااتیبانی معاونت

پاذیر نخواهاد باود و اخیاراً ایان مهام انجاام آموزشی تقریبااً امکان

ریزی آموزشاای بااه نااوعی در بحااث پااژوهش نیااز همکاااری های برنامااههااای آموزشاای کمیتااهشاادهک کارگروه

فااارغ التحصاایلان  دانشااگاه کشااور رصااد اشااتغال ۰5ل بااا همکاااری باایش از خوشاابختانه امسااا .دارنااد

یکای دیگار  . انجام و گزارش آن منتشر شاد و در ساال آیناده نیاز ایان برناماه اداماه خواهاد یافات دانشگاهی

هااا هااای مهااارت افزایاای در دانشااگاههااای اساساای وزارت علااوم، تحقیقااات و فناااوری، ساااماندهی دورهاز برناماه

هااای ها در ایاان زمینااه فعااال شاادند. طرحخوشاابختانه تمااام دانشااگاههااای کشااور ماای باشااد. پژوهشااگاهو 

بارای دوماین ساال شناساایی، تادوین و  79هاای کشاور نیاز در ساال و پژوهشاگاهها برگزیده دانشاگاهصنعتی 

 منتشر گردید.

هاای و مای بایسات چاالش هاای کاارآموزی از کیفیات مناسا  برخاوردار نباودهدر حال حاضار برگازاری دوره

ام بهماان ماااه سااال جاااری  11موجااود مااورد بررساای و راهکارهااای اجرایاای تاادوین گااردد. باادین منظااور در 

ارائااه تجااارب و الگوهااای موفااق دانشااگاهها در راسااتای توسااعه کماای و کیفاای نشساات تخصصاای بررساای 

در وزارت علااوم برگاازار گردیااد کااه بااه زودی نتااایج آن منتشاار ماای گااردد.   هااای کااارآموزی دانشااجویاندوره

مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در اناادازی مراکااز راه 7۰های مهاام وزارت علااوم در سااال یکاای از برنامااه

هاا در ایان حاوزه موفاق دانشاگاه انتظار این اسات باا همکااری یکادیگر و اساتفاده از تجاارب  است. هادانشگاه

های دیگاری کاه در ساال آتای در دساتور کاار وزارت علاوم از برناماه .این تحول در دانشاگاه هاا باشایمشاهد 

هموناین  مای باشاد.  مساائل و مشاکلات حقاوقی قراردادهاای ارتبااط باا صانعتقرار گرفته اسات شناساایی 

مای باشاد  7۰هاای ساال اعضاای هیئات علمای در جامعاه و صانعت نیاز از برناماهفرصت مطالعاتی  ساماندهی

هاای همکااری نیاز باا برخای از که در این ساال آیاین ناماه اجرایای آن تادوین و ابلااغ گردیاد و تفااهم ناماه

هااا ازجملااه وزارت دفااا  و پشااتیبانی نیروهااای مساالت، وزارت صاانعت، معاادن و تجااارت، وزارت وزارتخانااه

هاای دیکاری نیاز هم ناماهنفت، وزارت نیرو و سازمان حفاظات از محایط زیسات باه امضاا رسایده اسات و تفاا

 در دست اقدام می باشد.

دفتاار ارتباااط بااا صاانعت وزارت علااوم، تحقیقااات و فناااوری بااه منظااور شناسااایی و تاارویج الگوهااا و تجربیااات 

هاا باا جامعاه و صانعت اقادام باه جماع آوری و تادوین تجاارب موفاق هاا در توساعه همکااریموفق دانشاگاه
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هاا دریافات تجرباه موفاق دانشاگاه 05نماوده اسات. بادین منظاور بایش از هاای کشاور ها و پژوهشگاهدانشگاه

  .خواهد شددانشگاه تجربیات موفق در این نشست ارائه  11گردید که از بین آن 
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 :تجارب و الگوهای موفق .3

 

 (طرح ملی بیست، بیست )بیست مهارت در بیست سالگی

 دکتر حمزه نوذریاقای 

                   دانشگاه خوارزمی

 

در اقتصاد پیویده امروزی و در سایه تحولات سریع تکنولو ی و جایگزینی ماشین آلات به جای کارهای  :چکیده

ای فکری و ارتباطی، همکاری مشترک، هدستی و فیزیکی، برای انجام کارها به نیروی تفکر خلاقانه و مهارت

دانش محور میتواند مالک مجموعه ارزشمندی از های گروهی نیازمندیم. نیروی کار با فرا گرفتن مهارتکار

های اینونینی شوند. وبلن معتقد است، تولید از طریق های مفهومی، تحلیلی، ادارکی، ارتباطی و سایر مهارتمهارت

گیرید. جدا از یک اجتما  صنعتی دانش فنی وجود نخواهد داشت. پس بخش همکاری اجتما  صنعتی شکل می

در صنعت به کار گرفته می شود محصول و میراث گروه است. توسعه مشارکت و همفکری  اعظم دانش مشترکی که

ی هاینتیجه اینکه مهارت وری برای بنگاه اقتصادی در بر دارد.ای جهت افرایش بهرهکارگران مزایای قابل ملاحظه

هایی هستند که قبل از ورود تمانند توانایی شهودی، استدلالی و انتقادی، کار گروهی و استفاده از اطلاعات، مهار

 به بازار کار حتی برای کارهای تولیدی باید آموزش داده شوند.

 :هدف اصلی

 از طریق افزایش مهارت های کلیدی کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان -

 کشور  شجویانشایستگی های حرفه ای دانآموزش ها و  تکمیل  -

 مهارت آموزی و  اشتغال پذیریتوسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد  -

در حالی که طرح کاج)کارانه اشتغال جوانان( بر روی مهارت های فنی و حرفه ای تمرکز دارد. این طرح بر 

عبارتی در طرح کارآموزی های کلیدی و به طور کلی مهارت های نرم اصرار دارد. به مهارتهای پایه، شایستگی

افرایش مهارت به فارغ التحصیلان برای استخدام در یک سری کارهای مشخص است اما در این طرح تاکید بر 

های پایه و توان گفت مهارتها و موسسات آموزش عالی است. میمهارت های نرم برای دانشجویان دانشگاه

التحصیلان قبل از طرح کارآموزی لازم است مهارت های  اساسی برای ورود به همه مشاغل لازم است و  فارغ

کلیدی/پایه / اساسی را فرا گیرند. به عبارتی طرح مهارت های کلیدی حلقه ماقبل کارآموزی فارغ التحصیلان 

 .دانشگاهی است
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 )فرصت جدید عارضه یابی و حل معضلات فنی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی صنایع(معرفی دوره کارپژوهی 
   آقای دکتر افشین قنبرزاده

               دانشگاه شهید چمران اهواز

 

از ظرفیت تحقیقاتی کشاااور را از طریق تعریف  %۰5بطور تقریبی دانشاااجویاان تحصااایلات تکمیلی  چکیدده:

های اصاالی دهند. یکی از راههای کارشااناساای ارشااد و دکتری تشااکیل میهای تحصاایلات تکمیلی دورهنامهپایان

تر از این ظرفیت تحقیقاتی مهم برای حل مشکلات کاربردی کشور، آنست که اساتید و دانشجویان استفاده مناس 

سااهولت و بدون طی مسایر طولانی مکاتبات اداری و بین سااازمانی که گاهاً تحصایلات تکمیلی بتوانند آزادانه و به

ها واردشده و ضمن بازدید، نسبت به به سازمانافتد، ها به تعویق میبرحسا  سالیقه بعضای از مسئولین سازمان

ها و را متناساا  با نیاز سازمان نامهنامه اقدام  و موضاو  پایاننیازهای تحقیقاتی و اساتخراج عناوین پایان مطالعه

صاانایع تعریف نمایند. در واقع هدف از فرصاات کارپژوهی، فراهم سااازی زمان کافی برای حضااور دانشااجویان در 

ها جهت شناخت مشکلات و نیازهای علمی و پژوهشی آنها و جمع آوری اطلاعلات مورد نیاز با و شرکت هاساازمان

 اشد.بنامه خود میهمکاری کارشناسان آن سازمان و اساتید دانشگاه برای تحلیل و بررسی و تعریف موضو  پایان

 

 تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه گرنت ویژه تشویقی 

 مرتبط باطرح های کاربردی اعضای هیأت علمی

 

  دکتر سید فخرالدین افضلیآقای 

          دانشگاه شیراز

 

جهات تشاویق اعضاای هیا ت  1979آیین نامه گرنات ویاژه مارتبط باا طارح هاای کااربردی در ساال چکیده: 

علمی دانشگاه شایراز باه انعقااد قراردادهاای پژوهشای در دفتار اماور فنااوری و طارح هاای کااربردی دانشاگاه 

گردیااده و پااس از بررساای در شااوراهای مختلااف از جملااه شااورای پژوهشاای دانشااگاه مااورد تصااوی   تهیااه
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هی ت رئیسه دانشگاه قارار گرفات. منظاور از گرنات ویاژه تشاویقی، اختصااص امتیاازات علااوه بار دساتورالعمل 

ژه عادی اختصاص امتیاازات باه طارح هاای کااربردی پژوهشای مای باشاد و بار اسااس آن گرنات و کاارایی ویا

 تعریف و اختصاص داده خواهد شد.
  

 

 

 راه اندازی مرکز علم و کار

                         دکتر محسن هادی زادهقای آ

            دانشگاه یزد

ناماه همکااری باین صانعت و دانشاگاه، باتوجه باه نیااز دانشاگاه و صانعت باه یکادیگر اولاین تفااهم چکیده:

بازرگااانی، صاانایع، معااادن و کشاااورزی یاازد، میسسااه آموزشاای و مااابین اتااا  فی 15/59/79در تاااری  

 پژوهشی اتا  بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و دانشگاه یزد منعقد گردید.

، همکااری 05/10/79های اساتان باه همکااری باا صانعت، در تااری  در ادامه باتوجه باه تمایال هماه دانشاگاه

بااا حضااور  51/59/70نامااه رساامی در تاااری  اسااتان آغاااز و تفاااهمهای واحاادهای صاانعتی و کلیااه دانشااگاه

های سااای همااه دانشااگاهاسااتاندار محتاارم بااین رئاایس اتااا  بازرگااانی، صاانایع، معااادن و کشاااورزی یاازد و ر 

 استان با امضا رسید.

 

 راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه بیرجند
 

 پورمطلقدکتر ناصر ولی آقای 

     دانشگاه بیرجند

 

ایان ساامانه باه منظاور تجمیاع و اطلاا  رساانی و اجرایای شادن فرآینادهای مرباوط باه قراردادهاای :چکیده

ای دانشاجویان، شارکتهای زایشای دانشاگاه، مرکاز اشاتغالزایی و هاای حرفاهپژوهشی، مرکاز ارتقااش شایساتگی

فروشااگاه اینترنتاای فااروش محصااولات دانشااجویان و کااارآفرینی دانشااگاه، صااندو  نیکوکاااری کااارآفرینی، 

اعضااای هیااات علماای، طاارح هااای پژوهشاای فناورانااه و کارآفرینانااه دانشااجویی، مرکااز نااوآوری و ... دانشااگاه 

 طراحی شده است. برخی از قابلیت های جانبی سامانهه
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 امکان ثبت و مدیریت صورتجلسات هسته ها و شوری کارآفرینی، .1

 قرارداد های پژوهشی خارج دانشگاه و دریافت گزارشات مختلف،امکان ثبت و مدیریت  .0

امکان ثبت و مدیریت برناماه هاای کاارآفرینی هساته هاا و شاوری کاارافرینی دانشاگاه و امکاان ثبات  .9

 نام آنلاین برای دانشجویان داخل و خارج دانشگاه،

اطلاعاااتی بنیااان و شاارکت هااای زایشاای و ایجاااد بانااک امکااان ثباات اطلاعااات شاارکت هااای دانااش .4

 دیجیتال

 امکان ایجاد بایگانی دیجیتال با قابلیت دریافت گزارشات مختلف .0

 امکان ثبت اخبار و رویداد های کارآفرینی .6

 

 اصفهان دانشگاه و مبارکه فولاد شرکت مشترک هایهمکاری اندازی دفترراه

 دکتر بهمن زمانیآقای 

 دانشگاه اصفهان

 

 در جااامع دانشااگاه تاارینبزر  و کشااور باازر  هایدانشااگاه از یکاای عنوانبااه دانشااگاه اصاافهان،: چکیددده

ر بااا جامعااه و صاانعت و ارتقاااش سااطت بهتاا تعاماال هااایراه دنبال یااافتنکشااور، همااواره بااه مرکاازی منطقااه

هااای فناای و خصااوص در سااه دهااه اخیاار کااه رشااتهبااوده اساات. ایاان مهاام بااه رکاان هااا بااا ایاان دوهمکاااری

روناد تاا ساهم بسایاری را در پاذیرش هاا مایده اسات و ایان رشاتهمهندسی نیز در ایان دانشاگاه دایار گردیا

 .کنادهای تحقیقاات کااربردی باه خاود اختصااص دهناد، بایش از پایش خودنماایی مایدانشجو و انجام پرو ه

گذشاته دانشاگاه اصافهان ساعی نماوده اسات تاا ضامن گساترش ارتبااط خاود باا جامعاه و  های اخیردر سال

ایان ارتباطاات و ایجااد بساتر مناسابی جهات منفعات دو طرفاه در  گساترش هاای عملایدنباال راهصنعت به

 .  دانشگاه با جامعه و صنعت باشد یهرابط

های موفااق برقااراری ارتباااط مفیااد و سااازنده بااا صاانعت، کااه از سااوی ماادیریت ارشااد دانشااگاه از نمونااهیکاای 

ایاده مشاارکت  ،اصافهان قارار گرفاتشرو  گردید و در دستور کار دفتار ارتبااط باا صانعت و جامعاه دانشاگاه 

 هاایهمکاری دفتار» ایاده، ایان جهات تحقاق دانشگاه در امار تحقیاق و توساعه شارکت فولااد مبارکاه اسات.

راهکاار فاو   .انادازی گردیادراه 1971در مهار مااه ساال « اصافهان دانشاگاه و مبارکاه فولااد شارکت مشترک

های تلقاای نمااود کااه سااایر دانشااگاهو دانشااگاه ی جدیااد در همکاااری صاانعت یعنااوان الگااوبااهتااوان را می

 .توانند از آن استفاده نمایندمی
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 های غیرفعال و شکست خورده در استان توسط دفتر ارتباط با صنعتاحیای شرکت
   دکتر مقصود سلیمانپورآقای 

   دانشگاه ارومیه

 

گیرناد، در ایان طارح مای هاا قارارهاای فعاال و موفاق ماورد بازدیاد و توجاه دانشاگاهمعمولاً شارکت هچکیده

هااای مختلااف قاباال اجاارا اساات، تاایم ابتاادایی دارای هااای جااامع و دارای متخصصااین از رشااتهکااه در دانشااگاه

خاورده مراجعاه کارده و هاای غیرفعاال و شکساتیاابی ساازمانی باه شارکتهاای لاازم دربااره عارضاهآموزش

مشااترک بااین دانشااگاه و صاانعت و  تحاات حمایاات دانشااگاه و بااا بودجااه حمااایتی از سااوی دانشااگاه )و یااا

هاای مختلاف، هاای حال مسا له از رشاتهیابی کامل انجاام داده ساپس باا تشاکیل تایمسازمان صنعت( عارضه

پردازناد. هاای ماورد نیااز تحات نظاارت هیا ت نااظر از طارف دانشاگاه و صانعت مایبه تعریف و اجرای پارو ه

هاای حال مسا له انجاام داده ساپس باا تشاکیل تایم یاابی کامالاندازی شرکت عارضاهدر صورت موفقیت و راه

هاای ماورد نیااز تحات نظاارت هیا ت نااظر از طارف دانشاگاه های مختلف، به تعریاف و اجارای پارو هاز رشته

اناادازی شاارکت، براساااس قاارارداد، تسااویه مااالی )بااه صااورت پردازنااد. در صااورت موفقیاات و راهو صاانعت ماای

 رد.گیروپالتی یا هر روش دیگر( صورت می

 

 راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت

 دکتر سید امیر اسعد فاطمیآقای 

 دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

 هیسارما دیاباه افاراد و تول ینقاش اجتمااع یانساانها، اعطاا تیاترب یدانشاگاه باه عناوان نهااد متاول چکیده:

باه  دیاداشاته باشاد. اهاداف دانشاگاه هاا با شارفتیروباه پ یجامعاه یبارا ینقاش راهبارد دیاکشور با یانسان

اشاتغال،  نکاهیا باهباازار کاار باشاد. باا توجاه  ازیالاازم متناسا  باا ن یبا مهارت ها یانسان یروین تیسمت ترب

بکااارگیری منطقاای نیروهااای متخصااص کارآمااد در مشاااغل تخصصاای و تطبیااق آن هااا بااا موقعیاات هااای 

 یلانیمختلااف درصاادد جااذب فااارغ التحصاا یان هاااسااازم نیتخصصاای مااورد لاازوم سااازمانی اسااتک بنااابرا
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فاصاله باین  فانهلازم، نیال باه هادف هاای ساازمانی را ممکان ساازند. اماا متاسا یخواهند بود که با مهارت ها

بخش صنعت و آموزش های دانشگاهی و عادم انطباا  ایان آماوزش هاا باا نیازهاای باازار کاار مشاکل اساسای 

ارتبااط  یاری داناش آموختگاان دانشاگاهی مای شاود. از طرفااست کاه منجار باه افازایش مساتمر نارخ بیکا

آن ارتبااط ماوثر  یاز بخاش هاا یکایاسات کاه  یایچناد مولفاه ا رهیازنج کیادانشگاه باا صانعت و جامعاه 

آنهااا بعااد از فااارغ  یاایاعتماااد بااه نفااس و مهااارت افزا شیدانشااگاه و افاازا رونیااب یبااا بخشااها انیدانشااجو

 است.  یلیالتحص

راه  دهایا هاا¬آن یریاشاتغالپذ شیو افازا لیتحصا نیباا جامعاه در حا انیارتبااط دانشاجو شیجهات افازا لذا

از  یدانشااگاه شااکل گرفاات. تعااداد یمعاوناات پژوهشاا رنظااریارتباااط بااا صاانعت ز ییانجماان دانشااجو یانااداز

ارتبااط باا صانعت دانشاگاه  ییاساسانامه انجمان دانشاجو نیتادو فاهیشادند و وظ ییفعاال شناساا انیدانشجو

  یدر تااار یشاانهادپی اساساانامه. شااد واگااذار هااا¬موسااس بااه آن ئااتیو بلوچسااتان بااه عنااوان ه سااتانیس

 ینظاار معاوناات پژوهشاا ریااشااد و انجماان کااار خااود را ز  یدانشااگاه تصااو سااهیرئ ئااتیتوسااط ه 11/4/1979

البادل  یعلاو دو عضاو  یانتخاباات و مشاخص شادن پانج عضاو اصال یساال باا برگازار نیدانشگاه از مهرماه ا

از  یباشااد. بخشاا یمختلااف ماا یاز رشااته هااا یعضااو افتخااار ۰5 یانجماان دارا نیااا نیغاااز کاارد. همونااآ

 ،یاسات. اماور مرباوط باه کاار آماوز ییدانشاجو یدفتر ارتبااط باا صانعت مرباوط باه حاوزه  فیاهداف و وظا

خااارج از دانشااگاه،  یلاایتکم لاتیتحصاا انینامااه هااا دانشااجو انیاارساااله هااا و پا یمااال انیااحام ییشناسااا

ارتبااط باا صانعت تحات نظاارت  ییاسات کاه انجمان دانشاجو یاز جملاه ماوارد انیدانشجو یعلم یدهایبازد

 .دینما یآنها تلاش م یفیک تیوضع شیدفتر ارتباط با صنعت درخصوص افزا

 

 طرح پنج روز تحصیل  در دانشگاه ویک روز کار عملی در صنعت در طول ترم تحصیلی

 مهندس محمد داوری آقای       

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 

 کااارآفرینی و صاانعت بااا ارتباااط ، فناااوری ماادیریت  توسااط 1974هااایی کااه از سااال یکاای از طرح: چکیددده

 در کاار روز یاک طارح، ایان اسااس و پایاه. باشادمی کاارورزی طارح اسات، شاده اجارا بااهنر شاهید دانشگاه

داوطلاا  و  دانشااجویان دیگاار عبااارت بااه باشاادکمی تاارم طااول در تحصاایل روز پاانج کنااارصاانعت و جامعااه در

پردازناد. شایوه تحصایلی، باه آماوختن کاار در یاک مرکاز صانعتی می تارم هار پنجشانبه روزهای علاقمند در
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های ترمای دانشاجویان و نظام کااری مراکاز صانعتی اجرایی این طرح بار خلااف طارح کاارآموزی، محادودیت

  گیرد.را نیز در نظر می

 

 

 شورای صنعت دانشگاه گیلان

 طهماسبیحمزه امین دکتر آقای 

 دانشگاه گیلان

 

بااا هاادف توسااعه بیشااتر همکاااری هااای دانشااگاه و صاانایع اسااتان، ساااختاری  چکیددده طددرا اراددده شددده:

معاااونین سااازمان صاانعت گیلااان بااا عضااویت اعضااای هیئاات علماای و تحاات عنااوان شااورای صاانعت دانشااگاه 

کاارگروه در قالا  رشاته صانایع موجاود در اساتان در  ۰و  شاکل گرفاتمعدن و شرکت شهرک هاای اساتان 

دانشااگاه گیلااان در راسااتای هاادایت تحقیقااات دانشااگاهی بااه ساامت شااورای صاانعت ذیاال آن تشااکیل شااد. 

هااای کاااربردی و صاانعتیک شناسااایی و معرفاای متخصصااان و محققااان برجسااته بااه صاانایع اسااتانک پژوهش

سااازی علماای و هااای تحقیقاااتی، غنیسااازی فعالیتتشااویق و ترغیاا  اسااتادان و متخصصااان بااه تجاری

های صاانعتی، حاال مشااکلات فناای و تخصصاای هااا و شاارکتتخصصاای واحاادهای تحقیااق و توسااعه کارخانااه

باشاد و بازدیادهایی باه صاورت برناماه ریازی شاده باا صانایع اساتان برگازار صنایع استان، مشغول فعالیت می

 می گردد.
 

 

 

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

 دکتر جاسم دژکامآقای 

 دانشگاه ولایت ایرانشهر

  

 و کاارورزی )صانعت، دانشاگاه، فنااوری( باا هادف اساتخدام، کاارآموزی صددفجشانواره اولین دوره  چکیده:

مسااتقر در مرکااز رشااد و همونااین تعاادادی از شاارکت هااا و صاانایع  و  فناااور و هسااته هااای در شاارکت هااا
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گااروه کااارآفرینی و ارتباااط بااا صاانعت بااا همکاااری  79 اردیبهشاات ماااه 00تااا  04از  همونااین ادارات ماارتبط

 شد.رگزار و مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر در محل دانشگاه ولایت ب دانشگاه ولایت

در بخااش هااای مختلااف هموااون نمایشااگاه کااارآفرینی، کارگاااه هااای آموزشاای، رویااداد  ایاان جشاانواره

ایاان جشاانواره، رویاادادی  .تاادارک یافتااه اساات هااا و هسااته هااای فناااورکاارآموزی و کااارورزی و ارائااه شاارکت 

و شارکت هاا باه منظاور تباادل اطلاعاات در رابطاه باا  دانشاجویان و فاارغ التحصایلانه تعداد زیاادی از است ک

، شاارکت ماای بااه صااورت فصاالی برگاازار ماای شااودکااه  مشاااغل مااورد نیاااز و معرفاای شاارکت هایشااان در آن، 

کااری که می توان از آن به عنوان نمایشگاه فرصات هاای شاغلی یااد کارد باه نحاوی کاه فرصات هاای  نمایند

اینگوناه   .و کارآفرینی در اکیر زمینه های تحصایلی بارای دانشاجویان و تاازه فاارغ التحصایلان ارائاه مای شاود

نمایشگاهها فرصات مناسابی بارای شارکت هاا و ساازمان هاا فاراهم مای آورد تاا باا تعاداد زیاادی از نیروهاای 

رفاع .د نظار خاویش اقادام کننادجویای کار ملاقات کرده و در یک فضای رقاابتی نسابت باه جاذب نفارات ماور

عواملی که مانع اشتغال فارغ التحصایلان مای شاوند از یاک ساو و نباود بساتری مناسا  بارای تقابال مساتقیم 

شاارکت هااا و دانشااجویان بااه عنااوان روشاای جدیااد در اطلااا  رسااانی نیازهااای محاایط هااای کااار و اجتمااا  از 

را بار آن داشات تاا بارای برپاایی نمایشاگاه  اوردفتر ارتباط باا صانعت و مرکاز رشاد واحادهای فناسویی دیگر، 

هدف ایان نمایشاگاه و کارگااه هاای آموزشای، معرفای شارکت هاا، معرفای کسا  و کاار جدیاد، .کار اقدام کند

ایده دادن به دانشجویان و تازه فاارغ التحصایلان بارای یاافتن شاغل آیناده، نحاوه تعامال و ارتبااط باا صانعت و 

اهاداف متعاددی از جملاه فاراهم کاردن زمیناه  صانعت ، دانشاگاه ، فنااوری( )جشانواره صادف .... مای باشاد

رویااارویی مسااتقیم صاانعت و دانشااگاه، معرفاای کارفرمایااان و کارآفرینااان موفااق جامعااه در قالاا  شاارکت هااای 

تحصاایلی، شناسااایی علااایق واسااتعدادها )خودشناساای کااارآفرین، معرفاای سااازمانها و ادارات ماارتبط بااا رشااته 

یی بااا انتظااارات و مهارتهااای مااورد نیاااز کارفرمایااان، آشاانا شاادن دانشااجویان و تااازه فااارغ شااغلی(، آشاانا

التحصاایلان بااا طیااف متنااو  مهارتهااای شااغلی، امکااان جااذب نیاارو و کااارآموز باارای شاارکت هااا و برپااایی 

شااغلی و اسااتفاده از گسااترش خاادمات مشاوره.کارگاههااای آموزشاای کااار و کااارآفرینی را دنبااال ماای کنااد

کااار در محاایط داخلاای دانشااگاه، ایجاااد یااک محاایط های شااغلی و بازارن متخصااص، ایجاااد نشااریهمشاااورا

دوسااتانه باارای تعاماال بیشااتر بااین فااارغ التحصاایلان، دانشااجویان و شاارکت هااا، معرفاای و بازتاااب نتااایج 

تحقیقااات، پااژوهش هااا، تجربااه هااا و نااوآوری هااای علماای و صاانعتی صاانایع، ایجاااد انگیاازه و خودباااوری در 

صانایع از دیگار اهاداف فعالیات هاای ان فاارغ التحصایلان و آشانایی شارکت کننادگان و بازدیدکننادگان از می

 .برگزاری این رویداد کارآفرینانه به شمار می آید
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 های تخصصیکارگروه.4
فرصات مطالعااتی اعضاای هیئات علمای در جامعاه و صانعت، مساائل در این نشسات ساه گاارگروه تخصصای 

مشااکلات حقااوقی قراردادهااای ارتباااط بااا صاانعت و ساااختارهای مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در و 

هااا بااه بحااث هااا مسااائل اجرایاای و تجااارب ماارتبط دانشااگاهدر ایاان کااارگروه نیااز برگاازار گردیااد.هااا دانشااگاه

ایاان هااا مطاارح گردیااد. موضااوعات و محورهااای مااورد بررساای در گذاشااته شااد و برخاای از تجااارب دانشااگاه

 گردد.ها به شرح ذیل بیان میکارگروه

 ارگروه تخصصی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعتک 4-1

های جامعه و با بخش و مراکز آموزش عالی هاها، پژوهشگاهمنظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاه

های اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای های علمی، همونین عملیاتی کردن یافتهصنعت در همۀ حوزه

ای ه. فرصتشیونامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت تدوین گردیدواقعی صنعت و جامعه 

 هایها و مهارتمطالعاتی اعضای هیئت علمی میسسه در جامعه و صنعت زمینۀ مناسبی را برای ارتقای توانمندی

سازد. در طی فرصت مطالعاتی، عضو های پژوهشی به جامعه فراهم میش بومی و انتقال یافتهایشان در کس  دان

های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی )شامل بخش

  بد.یاهای فعال میسسه حضور میخدماتی، و کشاورزی( یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشته

ها با محورهای به شرح ذیل برگزار این کارگروه با هدف پاسخگویی به بخشی از ابهامات بوجود آمده از سوی دانشگاه

 گردید.

 بررسی آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت .1

 گیری مناس  در دانشگاه و جامعهارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهره .0

 ها جهت اجرای آیین نامهای اجرایی پیشنهادی دانشگاهبررسی ساختاره .9

هااای علماای و پژوهشاای اعضااای هیئاات علماای و هااای هاام افزایاای طاارح فااو  بااا دیگاار فعالیااتروش .4

 هاها از این فعالیتچگونگی حمایت دانشگاه
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طوساای ساااختار پیشاانهادی دانشااگاه خواجااه نصاایرالدین ابهامااات موجااود پاساا  داده شااد و ارگروه در ایاان کاا

های فرصت مطالعاتی باه عناوان یاک سااختار نموناه توساط جنااب آقاای دکتار ترابای در راستای اجرای دوره

اهام پیشانهادات اجرایای ارائاه شاده جهات بهاره بارداری  مدیر ارتباط باا صانعت آن دانشاگاه مطارح گردیاد.

 همی باشدبهتر و مفید تر از این آیین نامه به شرح ذیل 

هااا  مشااارکت و هاام افزایاای در رفااع مشااکلات و معضاالات اجرایاای ایاان دورهیکاای از اهااداف اصاالی  .1

هااا و کشااور بااوده و ضااروری اساات بااه ایاان موضااو  در راسااتای تحقااق ایاان ماموریاات در دانشااگاه

 ها توجه جدی صورت گیرد.پژوهشگاه

هاا و شارایط هاا و فرصاتضروری است این برناماه باه عناوان ابازاری مناسا  بارای شناساایی چاالش .0

-بارداری قرارگرفتاه و موجا  هدفمناد شادن فعالیاتهاای کشاور ماورد بهارهیق منااطق و اساتاندق

 های کشور گردد.ها و پژوهشگاههای پژوهشی و فناورانه دانشگاه

بااا توجااه بااه گسااتردگی و تنااو  ادارات و ساااختارهای اجرایاای و حقااوقی کشااور، نیاااز بااه حضااور  .9

امااری ضااروری بااوده و اساااتید ماای تواننااد در  هاااپررنااا اساااتید در ایاان طاارح در تمااامی تخصااص

ها مشاکلات و مساائل کشاور را ماورد بررسای قارار داده و جمعبنادی هاایی بارای بهباود تمامی حوزه

هاا همااهنگی هاایی هاا، اساتانداری هاا و ساازمانباا بسایاری از وزارتخاناه ارائه نمایند. بدین مکنظاور

هااای مااورد نظاار هاار بااا توجااه بااه تخصااص صااورت گرفتااه اساات و در عااین حااال در صااورت نیاااز و

ریازی هاای مختلاف برناماهدانشگاه یا پژوهشگاه می تواناد پیگیاری هاای لاازم را باا نهادهاا و ساازمان

 و اجرا نماید.

هااا، دوره فرصاات مطالعاااتی محاادود بااه مراکااز صاانعتی نبااوده و حضااور اساااتید در وزارتخانااه .4

هاای اجتمااعی و اقتصاادی فرهنگای و دیگار سااختاراستانداری ها، فرماناداری هاا، بهزیساتی، مراکاز 

 کشور می تواند به درک متقابل و گسترش همکاری ها کمک شایان نماید.

د دوره فرصات مطالعااتی خاود را در دانشاگاه یاا پژوهشاگاه دیگار باه نااعضای هیئات علمای مای توان .0

 م دهد.منظور همکاری در اجرای یک طرح صنعتی یا طرح ملی با موافقت دانشگاه انجا

داشااته و در ایاان ماادت نیااز رکااود علماای  سااال 0اعضااای هیئاات علماای کااه دارای سااابقه کمتاار از  .1

 نداشته اند می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

ای بلنااد ماادت هاای تخصصاای خااود برناماهاساات هار دانشااگاه و پژوهشااگاه بار اساااس حااوزهمناسا   .9

 جهت استفاده بهینه از این طرح تدوین نماید.

هااای اجرایاای باارای هااا و دسااتگاههااای کلااان بااا وزارتخانااهاساات وزارت عتااف هماااهنگیضااروری  .۰

 رح را انجام دهد.استفاده بهینه از ط
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 کارگروه تخصصی مسادل و مشکلات حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت 4-2

باا مشاکلات و  هاای کشاورهاا و پژوهشاگاهدانشاگاه هاای ارتبااط باا صانعتانعقااد قارارداددر برخی از ماوارد 

مسااائل حقااوقی مواجااه ماای شااود کااه ماای بایساات در سااطت کلااان مااورد بررساای قرارگرفتااه و راهکارهااای 

طاای هااا تاادوین گااردد. برخاای از ایاان مسااائل توسااط دفتاار ارتباااط بااا صاانعت وزارت عتااف اجرایاای باارای آن

بندی و جمعبنادی شاده ن، دساتههای تهارات دانشاگاهبرگزاری جلسات متعاددی باا مادیران ارتبااط باا صانع

رفع بخشی از این مساائل در قالا  سااختار ساتادی دفتار ارتبااط باا صانعت و باا کماک دفتار حقاوقی  .است

منااد پیگیااری از مراجااع بالاااتر هموااون، مجلااس، هیاا ت وزارت عتااف قاباال انجااام بااوده و بخشاای دیگاار نیاز

مطالاا  و مااوارد مااورد بحااث در کااارگروه بااه شاارح ذیاال  جرایاای ماارتبط اساات.های ادولاات و سااایر دسااتگاه

 .بودند

 مشکلات و مسائل موجود قراردادهای ارتباط با صنعت بررسی .1

 ارائه راهکارهای اجرایی جهت پیگیری مسائل .0

 تدوین برنامه اجرایی جهت پیگیری راهکارهای پیشنهادی .9

هااای تحقیقاااتی موسسااات آموزشاای، پااژوهش و فناااوری هااای اجرایاای سااازی الزامااات انعقاااد قراردادروش .4

 و تجارب مرتبط

 

رفات و مادیران ارتبااط گو مشاکلات ماورد بحاث و بررسای قارار در ایان گاارگروه برخای از مساائل همونین 

هااا نظاارات خااود را اعلااام نمودنااد. و مشااکلاتی کااه برخاای از قااوانین در راسااتای توسااعه بااا صاانعت دانشااگاه

در پیگیاری هاا هاا هاا و پژوهشاگاهاسات دانشاگاهضاروری ارتباط با صنعت ایجاد نماوده بودناد اشااره کردناد. 

 .داشته باشندهای یهمکارو ات مشارکت و اقدامات لازم جهت حل این مشکل

 مشکلات و مسائل قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به شرح جدول ذیل می باشد.جدول 
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ف
دی
 ر

 مسادل چالش

1 

عدم شفافیت و روال حقوقی 

یکپارچه در تایید پژوهشددی 

های بودن قراردادها در پرونده

اخذ مفاصا حساب از سازمان 

 تامین اجتماعی

  مشااخص قراردادها در دانشااگاه صااراحتاًمساائولیت تایید پژوهشاای بودن 

 است.نشده

   در خصاااوص قراردادهاای محرمانه که قابلیت اعلام جزئیات)عنوان قرارداد و

 مشخص فعالان( به سازمان را ندارند، رویه تایید پژوهشی بودنمتن و اساامی

 نیست.

  ای در شع  سازمان روبرو ها و مجریان بعضاا با برخوردهای سالیقهدانشاگاه

 ها()خصوصاً در شهرستانهستند. 

2 

مسددادل مرتبب با تفسددیر و 

اجرای اصددلاا تبصددره ماده 

هددای ( قددانون مددالیددات68)

 مستقیم

  

 ای برای قراردادهایی که در حال حاضر به خاطر اصلاح قانون مالیاتی مسئله

آن دسته از اند وجود ندارد و تنها برای این اصلاح منعقد گردیدهازبعد 

مند به این هستند ها علاقهقراردادهایی که ذیل قانون قبلی هستند دانشگاه

 که بتوانند از بخشودگی برخوردار شوند.

3 

مشددکلات و مسادل مرتبب با 

های قدانون مالیات 181مداده 

 مکرر 

 جهت ثبت فاکتورها و اسااناد های مالی و غیر تخصاصاای حجم بالایی از فعالیت

 ها شده استمالی( در سامانه مربوطه )سب  بروز مشکل برای دانشگاه

  نیز وضااع شااده اساات که گاهاً شاااهد  1970این قانون برای اسااناد سااال

در ها فاکتورهایی بدون کد اقتصاادی یا شاناسه ملی هستیم که امکان ثبت آن

 سامانه نیست و پس از یکسال نیز کسی حاضر به صدور مجددد فاکتور نیست

 دریافت آن دساته از فاکتورهایی که در قرارداهای پژوهشای به طور غیر رسمی

تواند این فاکتورها در سامانه میاند تکلیفشاان روشن نیست و عدم اعلامگردیده

گردد که تبعات سنگینی  های متعددی از سمت سازمان مالیاتیمنجر به جریمه

 را برای مجریان به همراه خواهد داشت.
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4 

مشکلات و مسادل مرتبب با   

حساب قراردادهای اخذ مفاصا

 پژوهشی 

  کارفرمایانی که تصاویر قرارداد را مسااتقیما به سااازمان تامین اجتماعی ارسااال

نمایند و نمیمینماایناد، اغلا  تاخیر و تمدید در انجام آنرا به ساااازمان اعلام 

سازمان  زمان خاتمه قید شده در متن قرارداد را ملاک قرار داده و در حالی که 

قرارداد هنوز ادامه داشاته، اقدام به دادن مهلت به مجری  برای دریافت مفاصااا 

 نماید.حساب یا ارائه نامه تمدید می

 رائه به تااخیر در ارائاه  نامه تمدید زمان قرارداد از سااامت کارفرمایان جهت ا

 شع ، توسط مجری 

  طولانی شدن زمان دریافت مفاصا حساب به دلیل انجام مکاتبات به صورت غیر

 متمرکز توسط کارفرما و مجری با سازمان

   بیمه بیکاری برای مجریان پس از پایان  %9درصااادی   11.19ثبات جریماه

 مهلت ارائه مفاصا حساب یا نامه تمدید زمان قرارداد.

  عبارت طراحی و ساخت نمونه مشمول پرداخت بیمه می شود 

  پس از اعتراض دانشاگاه به مفاصاا حسااب صاادره و برگزاری جلسه در تامین

اجتماعی در صاورتی که رای برائت صائر شودمفاصا حساب صادر شده مشمول 

 زمان شده و مجددا جریمه در نظر گرفته شود.

 

1 
مسدداددل خداب مربوط بده  

 محرمانهقراردادهای 

  این قراردادها با چه کسی است؟تایید پژوهشی بودن 

 عدم آشااانایی مجریان با  قوانین قرارداهای محرمانه و ساااطوح دساااترسااای 

 سیستم متناس  با انجام قراردادهای محرمانه در دستگاه کارفرما و مجری.

 کند و در برخی قراردادهاا  بخش فنی ساااازماان قرارداد را محرمانه تلقی می

 سازمان خلاف این مضو  را تایید میکند. حراست

 .عدم امکان ارائه اطلاعات قرارداد توسط مجری به سازمان تامین اجتماعی 

 .ارائه سختگیرانه  نامه تمدید قرارداد از سمت کارفرمایان به مجری 

 .طولانی شدن روند مکاتبه سازمان با دستگاه کارفرما 
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 سی به مستندات.نقش غیر موثر وزارت عتف به دلیل عدم دستر 

8 

عددم شددفدافیدت در اعتبار 

های صادره توسب ضدمانتنامه

هدا در قرارداها با دانشددگداه

 های اجرایی دستگاه

  در آخرین تصاااوی  نامه هی ت وزیران در قراردادهای پژوهشااای و تحقیقاتی

دساتگاههای اجرایی با دانشاگاهها و میسسات پژوهشی و آموزشی دولتی،ارایه 

 هااا مااجاااز شااااماارده شاااادهدانشااااگاااهضااااماااناات نااامااه کااتااباای 

 است.مصادیق برای تشخیص پژوهشی بودن قرارداد عنوان نشده 

 یهای اجرایهای صادره توسط دانشگاه برای دستگاهنبود الزام قبول ضمانتنامه 

  در قراردادهای بین المللی مشکل دریافت پول ازطرف خارجی است درمواردی

مرجع به ریال پول می دهند  کاه بانکها برای حل این مشاااکل براسااااس ارز

 درحالی که قرارداد براساس دلار یا یورو منعقد شده است.

7 

عدم وجود شددرایب و قوانین 

مناسددب برای پشددتیبانی و 

تسددهیدل فعدالیدت مجریان 

  قراردادهای ارتباط با صنعت

  در حال حاضار تقریبا هی  تفاوت قابل توجهی در اساتفاده از امکانات دانشگاه

 مجری قراردادها نسبت به دیگر اساتید وجود ندارد برای اساتید

  طبیعتاا تعهدات بعضاااا جدی و حسااااس مجریان نیازمند حمایت و همراهی

 ها در تسهیل شرایط اجرای تعهدات استدانشگاه

 ها مفید است ولی بعضا ها برای دانشاگاهدساتاوردهای اجرای قراردادها و پرو ه

 ردد. گحمایت چندانی از مجریان انجام نمی

6 

ها به موظف شدددن دانشددگاه

از درآمددهای  %3پرداخدت 

هدای اختصدداصددی خود بده 

حسدداب خزانده نزد بداند  

 مرکزی

  های پژوهشاای و فناورانه های تمام شااده اجرای طرحهزینه %9افزایش

 موج  کاهش قراردادهای ارتباط با صنعت خواهد شد. 

 نخاد های دولتی  اعمال چند باره این کساورات بر اعتبارات سازمان ها و

 خصوصاً دانشگاهی

  عدم همکاری بین دانشاااگاهی در راساااتای اجرای پرو ه های همکاری

 مشترک بین دانشگاهی بدلیل کسر چندبار اعتبارات 
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1 

الزام انجدام معاملات جزدی و 

متوسددب در سددامانه تدار  

 الکترونیکی دولت)ستاد(

  ها به دلیل الزام دانشگاهاخلال در اجرای قراردادهای ارتباط با صانعت

 ثبت آن در سامانه ستاد
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 هاارهای مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهکارگروه ساخت 4-9

گاری شاغلی اسات باه ایان معناا کاه باه عناوان حلقاه واساط باین عرضاه و هدف اصلی دفاتر کاریابی واساطه

نظار خاود ای کاه کاارگر شاغل ماورد نیااز و کارفرماا نیاروی کاار مادکنند به گونهتقاضای نیروی کار عمل می

ایاان دفاااتر کاریااابی بااا در اختیااار قاارار دادن اطلاعااات بااه جویناادگان کااار و  آورد. علاااوه بااررا بااه دساات ماای

شاوند. دفااتر کاریاابی ساه نقاش عماده در باازار کاار الاف( کارفرمایان موج  کارآمدی اقتصاد و بازار کاار مای

تارین وظیفاه ایان دفااتر اسات کاه مرباوط باه جفات و جاور کاردن شاغل اسات. خدمات جایابی شغلیه مهام

 و مشاوره شغلی ج( تهیه اطلاعات کمی و کیفی از بازار کار دارند.  ب( آموزش

آئین نامه موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی اشاره شده است که کاریابی به دو دسته  1در فصل اول ماده 

های یهای عمومی منحصر به بخش خدمات و کاریابحوزه فعالیت کاریابیعمومی وتخصصی تقسیم بندی می شود و 

شود که در صورت افزایش تقاضا به سایر های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان مربوط میتخصصی به بخش

روز به روز کار تخصصی تر می شود و مهارت های جدید برای اشتغال نیاز  .یابدهای تخصصی نیز تسری میبخش

اد اه ها نیز بر اساس دستورالعمل ستاد اقتصاست و بیکاری فارغ التحصیلان چالش بزرگی برای کشور است و دانشگ

ایجاد  ضرورتاساس اینمقاومتی وظیفه بیشتری نسبت به گذشته در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دارند. بر

 ساختار مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها بیش از پیش احساس می شود. 

هدف بررسی ضرورت ایجاد ساختار مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی با عنایت به مطال  بیان شده این کارگروه با 

در دانشگاه موارد به شرح ذیل را توسط جناب اقای دکتر نوذری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مورد بررسی 

 قرارداد.

 بررسی مشکلات و موانع مراکزکاریابی موجود .1

سااختار مشااوره شاغلی و کاریاابی تخصصای در بررسی الگو هاا و تجاارب دانشاگاه هاا در خصاوص ایجااد  .0

 هادانشگاه

بررساای الزامااات و موافقاات هااای لااازم جهاات ایجاااد ساااختارهای  مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در  .9

 هادانشگاه

تاادوین پاایش   نااویس طاارح ایجاااد ساااختار ایجاااد ساااختار مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در  .4

 هادانشگاه
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هااا مشااکلات کاریااابی هااای موجااود، ضاارورت ایجاااد چنااین ساااختاری در دانشااگاهدر ایاان کااارگروه مسااائل و 

جهات پیونااد دادن مهاارت بااه مشااغل دانشااجویان بیاان گردیااد. و وظاایف پیشاانهادی بارای چنااین مراکاازی 

 به شرح ذیل اعلام شد.

 خدمات کاریابی )جایابی( .1

 ارائه خدمات مشاوره شغلی تخصصی به صنایع و فارغ التحصیلان .0

 برای دانشجویان وقت تخصصیدهی کار پارهسامان .9

 کارآموزی فارغ التحصیلانمدیریت  .4

 های نرم( برای افزایش اشتغال پذیریهای مهارت آموزی )مهارتبرگزاری دوره .0

 آموختگان )آزاد سازی مدرک تحصیلی(امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانش .1

 امور مربوط به بیمه بیکاری .9
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 . جمعبندی1

هاای محیطای هار اساتان و هاا و هموناین تفااوتفعالیت هاای علمای و پژوهشای دانشاگاه تنو گستردگی و 

هاا در هاا و پژوهشاگاهمختلفای بارای اثار بخشای دانشاگاه هاایکناد الگوهاا و روشحوزه تخصصی ایجاب مای

نااد. باار ایاان اساااس بااا شناسااایی و معرفاای الگوهااا و تجااارب موفااق جامعااه و صاانعت مااورد اسااتفاده قاارار گیر

را فااراهم نمااود. در نشساات سااوم ماادیران ارتباااط بااا  هاااتاارویج آنهااا و تسااریع در همکاااریزمینااه تااوان ماای

ن فرصات مطالعااتی اسااتید در جامعاه و صانعت، نایعلاوه بر موضو  فو  باه برخای ماوارد دیگار هموصنعت 

هاای تخصصای و کاریاابی معضلات حقوقی قرارداد هاای ارتبااط باا صانعت و مراکاز مشااوره و هادایت شاغلی 

 پرادخته شد.ها در دانشگاه

باه نظارات و پیشانهادات ضاروری اسات ماوارد ذیال باه صاورت جادی ماورد توجاه و برناماه ریازی بر اساس 

 قرار گیرند.

هااای موجااود داخلاای و بااین المللاای و بکااارگیری نمونااه هااای بررساای دقیااق و کاماال الگوهااا و روش (1

افاازایش تعاماال سااازنده صاصاای در جهاات مناساا  بااا توجااه بااه شاارایط دو منطفااه و حااوزه اخت

 .ها با جامعه و صنعتها و پژوهشگاهدانشگاه

هااا و هااای دانشااگاهدر برنامااهدر اولویاات قاارار گاارفتن موضااو  تعاماال بااا جامعااه و صاانعت ضاارورت  (0

 .ها و تدوین برنامه های اجرایی مناس پژوهشگاه

جامعااه و صاانعت در تاادوین سااازوکار اجاارای دوره فرصاات مطالعاااتی اعضااای هیئاات علماای در  (9

هااا و و برنامااه ریاازی بااه منظااور تعاماال بااا صاانایع، سااازمان هااای کشااورهااا و پژوهشااگاهدانشااگاه

 .ها و مناطق ذیربطهای اجرایی استاندستگاه

هااای کشااور در راسااتای رفااع مشااکلات و مسااائل گیااری از تجربیااات و اقاادامات دیگاار دانشااگاهبهااره (4

یاای باارای مسااائل و مشااکلات بیااان جراحقااوقی قراردادهااای ارتباااط بااا صاانعت و تاادوین راهکارهااای ا

 .شده

هااای هااا و پژوهشااگاههااای تخصصاای در دانشااگاهفعالسااازی ساااختارهای مشاااوره شااغلی و کاریااابی (0

هااای مهااارت افزایاای مناساا  و کاریااابی کشااور بااه منظااور ارائااه مشاااوره هااای شااغلی، برگاازاری دوره

 .پتخصصی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی
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 197۰در ساال  هاای تخصصای مادیران ارتبااط باا صانعتریزی مناس  بارای برگازاری نشساتبرنامه (1

 ها جهخت ساماندهی و ارتقاش همکاری های موجود با جامعه و صنعت.و استفاده از این نشست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


