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.1مقدمه:
طی سال های اخیر انتظارات گسترده ای در خصوص تعامل و ارتباط فعالیتهای پژوهشی با نیاز ها و اولویتهای
کشور مطرح شده است .خوشبختانه در این راستا دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور نیز اقدامات مناسبی را آغاز
و برنامهها و الگوهای مفیدی در جهت توسعه قرادادهای صنعتی ،بهبود دورههای کارآموزی  ،اشتغال فارغ
التحصیلان ،کمک به رفع چالشهای ملی و موارد مشابه تعریف و اجرا نمودهاند.
سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور با هدف ارائه الگوها و تجارب موفق
دانشگاه ها در توسعه همکاریهای ارتباط با جامعه و صنعت در دانشگاه یزد برگزار گردید .دفتر ارتباط با صنعت
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری به منظور شناسایی و ترویج الگوها و تجربیات موفق دانشگاهها در توسعه
همکاریها با جامعه و صنعت اقدام به جمع آوری و تدوین تجارب موفق دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور نموده
است .بدین منظور بیش از  05تجربه موفق دانشگاهها دریافت گردید که از بین آن  11دانشگاه تجربیات موفق
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
براساس شرایط و امکانات خود ارزیابیهای دقیقی انجام داده و سپس با بکارگیری این تجارب نسبت به بهبود و
گسترش تعاملات خود با جامعه و صنعت بپردازد.
در این نشست سه گارگروه تخصصی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت ،مسائل و مشکلات
حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت و ساختارهای مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهها نیز برگزار
گردید .در این کارگروهها مسائل اجرایی و تجارب مرتبط دانشگاهها به بحث گذاشته شد و برخی جمعبندیها و
پیشنهادات تدوین شد و در گزارش حاضر ارائه می شود.
امید است باهمکاری و همفکری مسئولین ذیربط در دانشگاهها و پژوهشگاهها بتوان از تجارب موجود بهتر و
دقیقتر شناسایی و زمینه ترویج آنها را فراهم آورد و با همکاری و همفکریتوسعه و بهبود تعامل دانشگاهها و
پژوهشگاههای کشور با جامعه و صنعت را فراهم نمود.
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.2سخنرانیهای کلیدی:
◄ دکتر محمد مهدی لطفی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه یزد
ارتباااط بااا صاانعت و کااارآفرینی موضااو مهماای اساات کااه علاای
رغم سالها تلاش در دانشاگاهها هناوز باا وضاعیت آرماانی فاصاله
دارد .وی افااازوده باااه نظااار میرساااد باااه مااادلها ،الگوهاااا و
فرایندهای موفق تجربه شده و توسعه دادن و به اشتراک گذاشتن آنها نیاز مبرم داریم.
ما به تعداد دانشاگاهها میتاوانیم در حاوزه ارتبااط باا صانعت مادل و الگاو داشاته باشایم و میتاوان متناسا
با هار منطقاهای مادلی را متناسا باا آن منطقاه ایجااد کارد .در دانشاگاه یازد توجاه ویاژهای باه ارتبااط باا
صنعت مای شاود و لازماه اجرایای شادن برناماههای دانشاگاهها در حوزههاای مختلاف ،تبادیل شادن آنهاا باه
قوانین ،رویاهها و آیینناماهها مای باشاد .در دانشاگاه یازد در تادوین آیینناماه پژوهاناه اعضاای هیئات علمای
سعی شده اسات باه ارتبااط اساتادان باا صانعت بهاا داده شاود و باه طاور خااص پژوهاناهای بارای ارتبااط باا
صاانعت و تعریااف پرو ههااای مشااارکتی تعریااف شااده اساات .دفتاار انتقااال فناااوری در آیناادهای نزدیااک در
دانشاگاه یازد راه انادازی خواهاد شااد و هادف از ایجااد ایان دفتاار ،گساترش موضاو تجاریساازی و مالکیاات
فکری اسات .طارح فرصات کااری و مبااحیی همواون مهاارت افزایای دانشاجویان و اشاتغالپذیری آنهاا نیاز
در دانشااگاه یاازد در دساات اجراساات .در خصااوص برگاازاری دورههااای کااارآموزی هاام از آنجااا کااه دوره
کااارآموزی دوره کوتاااهی اساات و دانشااجو در دوره یااک یااا دوماهااه زیاااد درگیاار فراینااد کاااری نمیشااود،
پیشنهاد شد دانشاجویان در یاک مرخصای تحصایلی یاک سااله بادون احتسااب سانوات و متناسا باا رشاته
خود در صنعت فعالیت کنند.
یکای از مواناع در راساتای توساعه ارتبااط باا صانعت ،عادم فعاال باودن دفااتر  R&Dدر صانایع مای باشاد.
هنگامی که از دانشگاه کاارآفرین و مباحاث ارتبااط باا صانعت ساخن باه میاان مایآیاد ،نبایاد صارفاً معاونات
پژوهش و فناوری ماورد نظار باشاد و مای بایسات نقاش جادی بارای معاونات آموزشای و تحصایلات تکمیلای
در نظر گرفته شود ،چرا که بخش زیادی از اثرگذاری ها بر روی دانشجویان در کلاسهای درس است.
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◄ دکترمحمد سعید سیف
مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف
همکاااری معاونتهااای آموزشاای و پژوهشاای دانشااگاهها امااری
ضااروری اساات .اگاار معاونتهااای پژوهشاای بخواهنااد فعالیتهااای
جاادی انجااام دهنااد باادون حمایاات و پشااتیبانی معاونتهااای
آموزشی تقریبااً امکانپاذیر نخواهاد باود و اخیاراً ایان مهام انجاام
شاادهک کارگروههااای آموزشاای کمیتااههای برنامااهریزی آموزشاای بااه نااوعی در بحااث پااژوهش نیااز همکاااری
دارنااد .خوشاابختانه امسااال بااا همکاااری باایش از  ۰5دانشااگاه کشااور رصااد اشااتغال فااارغ التحصاایلان
دانشگاهی انجام و گزارش آن منتشر شاد و در ساال آیناده نیاز ایان برناماه اداماه خواهاد یافات  .یکای دیگار
از برناماههااای اساساای وزارت علااوم ،تحقیقااات و فناااوری ،ساااماندهی دورههااای مهااارت افزایاای در دانشااگاههااا
و پژوهشااگاههااای کشااور ماای باشااد .خوشاابختانه تمااام دانشااگاهها در ایاان زمینااه فعااال شاادند .طرحهااای
صنعتی برگزیده دانشاگاهها و پژوهشاگاههاای کشاور نیاز در ساال  79بارای دوماین ساال شناساایی ،تادوین و
منتشر گردید.
در حال حاضار برگازاری دورههاای کاارآموزی از کیفیات مناسا برخاوردار نباوده و مای بایسات چاالشهاای
موجااود مااورد بررساای و راهکارهااای اجرایاای تاادوین گااردد .باادین منظااور در  11ام بهماان ماااه سااال جاااری
نشساات تخصصاای بررساای ارائااه تجااارب و الگوهااای موفااق دانشااگاهها در راسااتای توسااعه کماای و کیفاای
دورههااای کااارآموزی دانشااجویان در وزارت علااوم برگاازار گردیااد کااه بااه زودی نتااایج آن منتشاار ماای گااردد.
یکاای از برنامااههای مهاام وزارت علااوم در سااال  7۰راهاناادازی مراکااز مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در
دانشگاهها است .انتظار این اسات باا همکااری یکادیگر و اساتفاده از تجاارب موفاق دانشاگاههاا در ایان حاوزه
شاهد این تحول در دانشاگاه هاا باشایم .از برناماههای دیگاری کاه در ساال آتای در دساتور کاار وزارت علاوم
قرار گرفته اسات شناساایی مساائل و مشاکلات حقاوقی قراردادهاای ارتبااط باا صانعت مای باشاد .هموناین
ساماندهی فرصت مطالعاتی اعضاای هیئات علمای در جامعاه و صانعت نیاز از برناماههاای ساال  7۰مای باشاد
که در این ساال آیاین ناماه اجرایای آن تادوین و ابلااغ گردیاد و تفااهم ناماههاای همکااری نیاز باا برخای از
وزارتخانااههااا ازجملااه وزارت دفااا و پشااتیبانی نیروهااای مساالت ،وزارت صاانعت ،معاادن و تجااارت ،وزارت
نفت ،وزارت نیرو و سازمان حفاظات از محایط زیسات باه امضاا رسایده اسات و تفااهم ناماههاای دیکاری نیاز
در دست اقدام می باشد.
دفتاار ارتباااط بااا صاانعت وزارت علااوم ،تحقیقااات و فناااوری بااه منظااور شناسااایی و تاارویج الگوهااا و تجربیااات
موفق دانشاگاههاا در توساعه همکااریهاا باا جامعاه و صانعت اقادام باه جماع آوری و تادوین تجاارب موفاق
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دانشگاهها و پژوهشگاههاای کشاور نماوده اسات .بادین منظاور بایش از  05تجرباه موفاق دانشاگاههاا دریافات
گردید که از بین آن  11دانشگاه تجربیات موفق در این نشست ارائه خواهد شد.
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.3تجارب و الگوهای موفق :
طرح ملی بیست ،بیست (بیست مهارت در بیست سالگی)
اقای دکتر حمزه نوذری
دانشگاه خوارزمی
چکیده :در اقتصاد پیویده امروزی و در سایه تحولات سریع تکنولو ی و جایگزینی ماشین آلات به جای کارهای
دستی و فیزیکی ،برای انجام کارها به نیروی تفکر خلاقانه و مهارتهای فکری و ارتباطی ،همکاری مشترک،
کارگروهی نیازمندیم .نیروی کار با فرا گرفتن مهارتهای دانش محور میتواند مالک مجموعه ارزشمندی از
مهارتهای مفهومی ،تحلیلی ،ادارکی ،ارتباطی و سایر مهارتهای اینونینی شوند .وبلن معتقد است ،تولید از طریق
همکاری اجتما صنعتی شکل میگیرید .جدا از یک اجتما صنعتی دانش فنی وجود نخواهد داشت .پس بخش
اعظم دانش مشترکی که در صنعت به کار گرفته می شود محصول و میراث گروه است .توسعه مشارکت و همفکری
کارگران مزایای قابل ملاحظهای جهت افرایش بهرهوری برای بنگاه اقتصادی در بر دارد .نتیجه اینکه مهارتهایی
مانند توانایی شهودی ،استدلالی و انتقادی ،کار گروهی و استفاده از اطلاعات ،مهارتهایی هستند که قبل از ورود
به بازار کار حتی برای کارهای تولیدی باید آموزش داده شوند.
هدف اصلی:
 کاهش نرخ بیکاری دانش آموختگان از طریق افزایش مهارت های کلیدی تکمیل آموزش ها و شایستگی های حرفه ای دانشجویان کشور توسعه نهادی در آموزش عالی با رویکرد مهارت آموزی و اشتغال پذیریدر حالی که طرح کاج(کارانه اشتغال جوانان) بر روی مهارت های فنی و حرفه ای تمرکز دارد .این طرح بر
مهارتهای پایه ،شایستگیهای کلیدی و به طور کلی مهارت های نرم اصرار دارد .به عبارتی در طرح کارآموزی
افرایش مهارت به فارغ التحصیلان برای استخدام در یک سری کارهای مشخص است اما در این طرح تاکید بر
مهارت های نرم برای دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی است .میتوان گفت مهارتهای پایه و
اساسی برای ورود به همه مشاغل لازم است و فارغ التحصیلان قبل از طرح کارآموزی لازم است مهارت های
کلیدی/پایه  /اساسی را فرا گیرند .به عبارتی طرح مهارت های کلیدی حلقه ماقبل کارآموزی فارغ التحصیلان
دانشگاهی است.
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معرفی دوره کارپژوهی (فرصت جدید عارضه یابی و حل معضلات فنی ،اقتصادی ،اجتماعی و انسانی صنایع)

آقای دکتر افشین قنبرزاده
دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیدده :بطور تقریبی دانشاااجویاان تحصااایلات تکمیلی  %۰5از ظرفیت تحقیقاتی کشاااور را از طریق تعریف
پایاننامههای تحصاایلات تکمیلی دورههای کارشااناساای ارشااد و دکتری تشااکیل میدهند .یکی از راههای اصاالی
استفاده مناس تر از این ظرفیت تحقیقاتی مهم برای حل مشکلات کاربردی کشور ،آنست که اساتید و دانشجویان
تحصایلات تکمیلی بتوانند آزادانه و بهسااهولت و بدون طی مسایر طولانی مکاتبات اداری و بین سااازمانی که گاهاً
برحسا سالیقه بعضای از مسئولین سازمانها به تعویق میافتد ،به سازمان ها واردشده و ضمن بازدید ،نسبت به
مطالعه نیازهای تحقیقاتی و اساتخراج عناوین پایاننامه اقدام و موضاو پایاننامه را متناسا

با نیاز سازمانها و

صاانایع تعریف نمایند .در واقع هدف از فرصاات کارپژوهی ،فراهم سااازی زمان کافی برای حضااور دانشااجویان در
ساازمانها و شرکتها جهت شناخت مشکلات و نیازهای علمی و پژوهشی آنها و جمع آوری اطلاعلات مورد نیاز با
همکاری کارشناسان آن سازمان و اساتید دانشگاه برای تحلیل و بررسی و تعریف موضو پایاننامه خود میباشد.

تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه گرنت ویژه تشویقی
اعضای هیأت علمی مرتبط باطرح های کاربردی
آقای دکتر سید فخرالدین افضلی
دانشگاه شیراز
چکیده :آیین نامه گرنات ویاژه مارتبط باا طارح هاای کااربردی در ساال  1979جهات تشاویق اعضاای هیا ت
علمی دانشگاه شایراز باه انعقااد قراردادهاای پژوهشای در دفتار اماور فنااوری و طارح هاای کااربردی دانشاگاه
تهیااه گردیااده و پااس از بررساای در شااوراهای مختلااف از جملااه شااورای پژوهشاای دانشااگاه مااورد تصااوی
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هی ت رئیسه دانشگاه قارار گرفات .منظاور از گرنات ویاژه تشاویقی ،اختصااص امتیاازات علااوه بار دساتورالعمل
عادی اختصاص امتیاازات باه طارح هاای کااربردی پژوهشای مای باشاد و بار اسااس آن گرنات و کاارایی ویاژه
تعریف و اختصاص داده خواهد شد.

راه اندازی مرکز علم و کار
آقای دکتر محسن هادی زاده
دانشگاه یزد
چکیده :باتوجه باه نیااز دانشاگاه و صانعت باه یکادیگر اولاین تفااهمناماه همکااری باین صانعت و دانشاگاه،
در تاااری  79/59/15فیمااابین اتااا بازرگااانی ،صاانایع ،معااادن و کشاااورزی یاازد ،میسسااه آموزشاای و
پژوهشی اتا بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی ایران و دانشگاه یزد منعقد گردید.
در ادامه باتوجه باه تمایال هماه دانشاگاههای اساتان باه همکااری باا صانعت ،در تااری  ،79/10/05همکااری
واحاادهای صاانعتی و کلیااه دانشااگاههای اسااتان آغاااز و تفاااهمنامااه رساامی در تاااری  70/59/51بااا حضااور
اسااتاندار محتاارم بااین رئاایس اتااا بازرگااانی ،صاانایع ،معااادن و کشاااورزی یاازد و ر سااای همااه دانشااگاههای
استان با امضا رسید.

راه اندازی سامانه متمرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه بیرجند
آقای دکتر ناصر ولی پورمطلق
دانشگاه بیرجند
چکیده:ایان ساامانه باه منظاور تجمیاع و اطلاا رساانی و اجرایای شادن فرآینادهای مرباوط باه قراردادهاای
پژوهشی ،مرکاز ارتقااش شایساتگیهاای حرفاهای دانشاجویان ،شارکتهای زایشای دانشاگاه ،مرکاز اشاتغالزایی و
کااارآفرینی دانشااگاه ،صااندو نیکوکاااری کااارآفرینی ،فروشااگاه اینترنتاای فااروش محصااولات دانشااجویان و
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،
امکان ثبت و مدیریت قرارداد های پژوهشی خارج دانشگاه و دریافت گزارشات مختلف،
امکان ثبت و مدیریت برناماه هاای کاارآفرینی هساته هاا و شاوری کاارافرینی دانشاگاه و امکاان ثبات
نام آنلاین برای دانشجویان داخل و خارج دانشگاه،
امکااان ثباات اطلاعااات شاارکت هااای دانااشبنیااان و شاارکت هااای زایشاای و ایجاااد بانااک اطلاعاااتی
دیجیتال
امکان ایجاد بایگانی دیجیتال با قابلیت دریافت گزارشات مختلف
امکان ثبت اخبار و رویداد های کارآفرینی

راهاندازی دفتر همکاریهای مشترک شرکت فولاد مبارکه و دانشگاه اصفهان
آقای دکتر بهمن زمانی
دانشگاه اصفهان
چکیددده :دانشااگاه اصاافهان ،بااهعنوان یکاای از دانشااگاههای باازر

کشااور و بزر تاارین دانشااگاه جااامع در

منطقااه مرکاازی کشااور ،همااواره بااهدنبال یااافتن راههااای تعاماال بهت ار بااا جامعااه و صاانعت و ارتقاااش سااطت
همکاااریهااا بااا ایاان دو رکاان بااوده اساات .ایاان مهاام بااهخصااوص در سااه دهااه اخیاار کااه رشااتههااای فناای و
مهندسی نیز در ایان دانشاگاه دایار گردیاده اسات و ایان رشاتههاا مایروناد تاا ساهم بسایاری را در پاذیرش
دانشجو و انجام پرو ههای تحقیقاات کااربردی باه خاود اختصااص دهناد ،بایش از پایش خودنماایی مایکناد.
در سالهای اخیر گذشاته دانشاگاه اصافهان ساعی نماوده اسات تاا ضامن گساترش ارتبااط خاود باا جامعاه و
صنعت بهدنباال راههاای عملای گساترش ایان ارتباطاات و ایجااد بساتر مناسابی جهات منفعات دو طرفاه در
رابطهی دانشگاه با جامعه و صنعت باشد.
یکاای از نمونااههای موفااق برقااراری ارتباااط مفیااد و سااازنده بااا صاانعت ،کااه از سااوی ماادیریت ارشااد دانشااگاه
شرو گردید و در دستور کار دفتار ارتبااط باا صانعت و جامعاه دانشاگاه اصافهان قارار گرفات ،ایاده مشاارکت
دانشگاه در امار تحقیاق و توساعه شارکت فولااد مبارکاه اسات .جهات تحقاق ایان ایاده« ،دفتار همکاریهاای
مشترک شارکت فولااد مبارکاه و دانشاگاه اصافهان» در مهار مااه ساال  1971راهانادازی گردیاد .راهکاار فاو
را میتااوان بااهعنااوان الگااویی جدیااد در همکاااری صاانعت و دانشااگاه تلقاای نمااود کااه سااایر دانشااگاههای
میتوانند از آن استفاده نمایند.
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احیای شرکتهای غیرفعال و شکست خورده در استان توسط دفتر ارتباط با صنعت
آقای دکتر مقصود سلیمانپور
دانشگاه ارومیه
چکیدهه معمولاً شارکتهاای فعاال و موفاق ماورد بازدیاد و توجاه دانشاگاههاا قارار مایگیرناد ،در ایان طارح
کااه در دانشااگاههااای جااامع و دارای متخصصااین از رشااتههااای مختلااف قاباال اجاارا اساات ،تاایم ابتاادایی دارای
آموزشهاای لاازم دربااره عارضاهیاابی ساازمانی باه شارکتهاای غیرفعاال و شکساتخاورده مراجعاه کارده و
تحاات حمایاات دانشااگاه و بااا بودجااه حمااایتی از سااوی دانشااگاه (و یااا مشااترک بااین دانشااگاه و صاانعت و
سازمان صنعت) عارضهیابی کامل انجاام داده ساپس باا تشاکیل تایمهاای حال مسا له از رشاتههاای مختلاف،
به تعریف و اجرای پارو ههاای ماورد نیااز تحات نظاارت هیا ت نااظر از طارف دانشاگاه و صانعت مایپردازناد.
در صورت موفقیت و راهاندازی شرکت عارضاهیاابی کامال انجاام داده ساپس باا تشاکیل تایمهاای حال مسا له
از رشتههای مختلف ،به تعریاف و اجارای پارو ههاای ماورد نیااز تحات نظاارت هیا ت نااظر از طارف دانشاگاه
و صاانعت ماایپردازنااد .در صااورت موفقیاات و راهاناادازی شاارکت ،براساااس قاارارداد ،تسااویه مااالی (بااه صااورت
روپالتی یا هر روش دیگر) صورت میگیرد.

راه اندازی انجمن دانشجویی ارتباط با صنعت
آقای دکتر سید امیر اسعد فاطمی
دانشگاه سیستان و بلوچستان
چکیده :دانشاگاه باه عناوان نهااد متاولی تربیات انساانها ،اعطاای نقاش اجتمااعی باه افاراد و تولیاد سارمایه
انسانی کشور بایاد نقاش راهباردی بارای جامعاهی روباه پیشارفت داشاته باشاد .اهاداف دانشاگاه هاا بایاد باه
سمت تربیت نیروی انسانی با مهارت های لاازم متناسا باا نیااز باازار کاار باشاد .باا توجاه باه اینکاه اشاتغال،
بکااارگیری منطقاای نیروهااای متخصااص کارآمااد در مشاااغل تخصصاای و تطبیااق آن هااا بااا موقعیاات هااای
تخصصاای مااورد لاازوم سااازمانی اسااتک بنااابراین سااازمان هااای مختلااف درصاادد جااذب فااارغ التحصاایلانی
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خواهند بود که با مهارت های لازم ،نیال باه هادف هاای ساازمانی را ممکان ساازند .اماا متاسافانه فاصاله باین
بخش صنعت و آموزش های دانشگاهی و عادم انطباا ایان آماوزش هاا باا نیازهاای باازار کاار مشاکل اساسای
است کاه منجار باه افازایش مساتمر نارخ بیکااری داناش آموختگاان دانشاگاهی مای شاود .از طرفای ارتبااط
دانشگاه باا صانعت و جامعاه یاک زنجیاره چناد مولفاه ایای اسات کاه یکای از بخاش هاای آن ارتبااط ماوثر
دانشااجویان بااا بخشااهای بیاارون دانشااگاه و افاازایش اعتماااد بااه نفااس و مهااارت افزایاای آنهااا بعااد از فااارغ
التحصیلی است.
لذا جهات افازایش ارتبااط دانشاجویان باا جامعاه در حاین تحصایل و افازایش اشاتغالپذیری آن¬هاا ایاده راه
اناادازی انجماان دانشااجویی ارتباااط بااا صاانعت زیرنظاار معاوناات پژوهش ای دانشااگاه شااکل گرفاات .تعاادادی از
دانشجویان فعاال شناساایی شادند و وظیفاه تادوین اساسانامه انجمان دانشاجویی ارتبااط باا صانعت دانشاگاه
سیسااتان و بلوچسااتان بااه عنااوان هیئاات موسااس بااه آن¬هااا واگااذار شااد .اساساانامه پیشاانهادی در تاااری
 1979/4/11توسااط هیئاات رئیسااه دانشااگاه تصااوی شااد و انجماان کااار خااود را زیار نظاار معاوناات پژوهشای
دانشگاه از مهرماه این ساال باا برگازاری انتخاباات و مشاخص شادن پانج عضاو اصالی و دو عضاو علای البادل
آغاااز کاارد .همونااین ایاان انجماان دارای  ۰5عضااو افتخاااری از رشااته هااای مختلااف ماای باشااد .بخشاای از
اهداف و وظایف دفتر ارتبااط باا صانعت مرباوط باه حاوزه ی دانشاجویی اسات .اماور مرباوط باه کاار آماوزی،
شناسااایی حامیااان مااالی رساااله هااا و پایااان نامااه هااا دانشااجویان تحصاایلات تکمیلاای خااارج از دانشااگاه،
بازدیدهای علمی دانشجویان از جملاه ماواردی اسات کاه انجمان دانشاجویی ارتبااط باا صانعت تحات نظاارت
دفتر ارتباط با صنعت درخصوص افزایش وضعیت کیفی آنها تلاش می نماید.

طرح پنج روز تحصیل در دانشگاه ویک روز کار عملی در صنعت در طول ترم تحصیلی
آقای مهندس محمد داوری
دانشگاه شهید باهنر کرمان
چکیددده :یکاای از طرحهااایی کااه از سااال  1974توسااط ماادیریت فناااوری  ،ارتباااط بااا صاانعت و کااارآفرینی
دانشگاه شاهید بااهنر اجارا شاده اسات ،طارح کاارورزی میباشاد .پایاه و اسااس ایان طارح ،یاک روز کاار در
صاانعت و جامعااه درکنااار پاانج روز تحصاایل در طااول تاارم میباشاادک بااه عبااارت دیگاار دانشااجویان داوطلا و
علاقمند در روزهای پنجشانبه هار تارم تحصایلی ،باه آماوختن کاار در یاک مرکاز صانعتی میپردازناد .شایوه
02

سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور

اجرایی این طرح بار خلااف طارح کاارآموزی ،محادودیتهای ترمای دانشاجویان و نظام کااری مراکاز صانعتی
را نیز در نظر میگیرد.

شورای صنعت دانشگاه گیلان
آقای دکتر حمزه امین طهماسبی
دانشگاه گیلان
چکیددده طددرا اراددده شددده :بااا هاادف توسااعه بیشااتر همکاااری هااای دانشااگاه و صاانایع اسااتان ،ساااختاری
تحاات عنااوان شااورای صاانعت دانشااگاه گیلااان بااا عضااویت اعضااای هیئاات علماای و معاااونین سااازمان صاانعت
معدن و شرکت شهرک هاای اساتان شاکل گرفات و  ۰کاارگروه در قالا رشاته صانایع موجاود در اساتان در
ذیاال آن تشااکیل شااد .شااورای صاانعت دانشااگاه گیلااان در راسااتای هاادایت تحقیقااات دانشااگاهی بااه ساامت
پژوهشهااای کاااربردی و صاانعتیک شناسااایی و معرفاای متخصصااان و محققااان برجسااته بااه صاانایع اسااتانک
تشااویق و ترغیاا اسااتادان و متخصصااان بااه تجاریسااازی فعالیتهااای تحقیقاااتی ،غنیسااازی علماای و
تخصصاای واحاادهای تحقیااق و توسااعه کارخانااههااا و شاارکتهای صاانعتی ،حاال مشااکلات فناای و تخصصاای
صنایع استان ،مشغول فعالیت میباشاد و بازدیادهایی باه صاورت برناماه ریازی شاده باا صانایع اساتان برگازار
می گردد.

جشنواره فرصت های شغلی صدف (صنعت ،دانشگاه ،فناوری)
آقای دکتر جاسم دژکام
دانشگاه ولایت ایرانشهر
چکیده :اولین دوره جشانواره صددف (صانعت ،دانشاگاه ،فنااوری) باا هادف اساتخدام ،کاارآموزی و کاارورزی
در شاارکت هاااو هسااته هااای فناااور مسااتقر در مرکااز رشااد و همونااین تعاادادی از شاارکت هااا و صاانایع و
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همونااین ادارات ماارتبط از  04تااا  00اردیبهشاات ماااه  79بااا همکاااری گااروه کااارآفرینی و ارتباااط بااا صاانعت
دانشگاه ولایت و مرکز رشد واحدهای فناور ایرانشهر در محل دانشگاه ولایت برگزار شد.
ایاان جشاانواره در بخااش هااای مختلااف هموااون نمایشااگاه کااارآفرینی ،کارگاااه هااای آموزشاای ،رویااداد
کاارآموزی و کااارورزی و ارائااه شاارکت هااا و هسااته هااای فناااور تاادارک یافتااه اساات .ایاان جشاانواره ،رویاادادی
است که تعداد زیاادی از دانشاجویان و فاارغ التحصایلان و شارکت هاا باه منظاور تباادل اطلاعاات در رابطاه باا
مشاااغل مااورد نیاااز و معرفاای شاارکت هایشااان در آن ،کااه بااه صااورت فصاالی برگاازار ماای شااود ،شاارکت ماای
نمایند که می توان از آن به عنوان نمایشگاه فرصات هاای شاغلی یااد کارد باه نحاوی کاه فرصات هاای کااری
و کارآفرینی در اکیر زمینه های تحصایلی بارای دانشاجویان و تاازه فاارغ التحصایلان ارائاه مای شاود  .اینگوناه
نمایشگاهها فرصات مناسابی بارای شارکت هاا و ساازمان هاا فاراهم مای آورد تاا باا تعاداد زیاادی از نیروهاای
جویای کار ملاقات کرده و در یک فضای رقاابتی نسابت باه جاذب نفارات ماورد نظار خاویش اقادام کنناد.رفاع
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
سویی دیگر ،دفتر ارتباط باا صانعت و مرکاز رشاد واحادهای فنااور را بار آن داشات تاا بارای برپاایی نمایشاگاه
کار اقدام کند.هدف ایان نمایشاگاه و کارگااه هاای آموزشای ،معرفای شارکت هاا ،معرفای کسا و کاار جدیاد،
ایده دادن به دانشجویان و تازه فاارغ التحصایلان بارای یاافتن شاغل آیناده ،نحاوه تعامال و ارتبااط باا صانعت و
 ...مای باشاد .جشانواره صادف( صانعت  ،دانشاگاه  ،فنااوری) اهاداف متعاددی از جملاه فاراهم کاردن زمیناه
رویااارویی مسااتقیم صاانعت و دانشااگاه ،معرفاای کارفرمایااان و کارآفرینااان موفااق جامعااه در قالا شاارکت هااای
کااارآفرین ،معرفاای سااازمانها و ادارات ماارتبط بااا رشااته تحصاایلی ،شناسااایی علااایق واسااتعدادها (خودشناساای
شااغلی) ،آشاانایی بااا انتظااارات و مهارتهااای مااورد نیاااز کارفرمایااان ،آشاانا شاادن دانشااجویان و تااازه فااارغ
التحصاایلان بااا طیااف متنااو مهارتهااای شااغلی ،امکااان جااذب نیاارو و کااارآموز باارای شاارکت هااا و برپااایی
کارگاههااای آموزشاای کااار و کااارآفرینی را دنبااال ماای کنااد.گسااترش خاادمات مشاورهشااغلی و اسااتفاده از
مشاااوران متخصااص ،ایجاااد نشااریههای شااغلی و بازارکااار در محاایط داخلاای دانشااگاه ،ایجاااد یااک محاایط
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
میان فاارغ التحصایلان و آشانایی شارکت کننادگان و بازدیدکننادگان از فعالیات هاای صانایع از دیگار اهاداف
برگزاری این رویداد کارآفرینانه به شمار می آید.
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.4کارگروههای تخصصی
در این نشسات ساه گاارگروه تخصصای فرصات مطالعااتی اعضاای هیئات علمای در جامعاه و صانعت ،مساائل
و مشااکلات حقااوقی قراردادهااای ارتباااط بااا صاانعت و ساااختارهای مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در
دانشااگاههااا نیااز برگاازار گردیااد .در ایاان کااارگروههااا مسااائل اجرایاای و تجااارب ماارتبط دانشااگاههااا بااه بحااث
گذاشااته شااد و برخاای از تجااارب دانشااگاههااا مطاارح گردیااد .موضااوعات و محورهااای مااورد بررساای در ایاان
کارگروهها به شرح ذیل بیان میگردد.
 1-4کارگروه تخصصی فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت
منظور برقراری ارتباط قوی و منسجم میان دانشگاهها ،پژوهشگاهها و مراکز آموزش عالی با بخشهای جامعه و
صنعت در همۀ حوزههای علمی ،همونین عملیاتی کردن یافتههای اعضای هیئت علمی و آشنایی آنان با نیازهای
واقعی صنعت و جامعه شیونامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت تدوین گردید .فرصتهای
مطالعاتی اعضای هیئت علمی میسسه در جامعه و صنعت زمینۀ مناسبی را برای ارتقای توانمندیها و مهارتهای
ایشان در کس

دانش بومی و انتقال یافتههای پژوهشی به جامعه فراهم میسازد .در طی فرصت مطالعاتی ،عضو

هیئت علمی در واحد عملیاتی دولتی یا غیردولتی (شامل بخشهای صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی،
خدماتی ،و کشاورزی) یا مراکز پژوهشی مرتبط با صنایع و رشتههای فعال میسسه حضور مییابد.
این کارگروه با هدف پاسخگویی به بخشی از ابهامات بوجود آمده از سوی دانشگاهها با محورهای به شرح ذیل برگزار
گردید.
.1
.0
.9
.4

بررسی آیین نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت
ارائه راهکارهای پیشنهادی جهت بهرهگیری مناس در دانشگاه و جامعه
بررسی ساختارهای اجرایی پیشنهادی دانشگاهها جهت اجرای آیین نامه
روشهااای هاام افزایاای طاارح فااو بااا دیگاار فعالیااتهااای علماای و پژوهشاای اعضااای هیئاات علماای و
چگونگی حمایت دانشگاهها از این فعالیتها
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در ایاان کاارگروه ابهامااات موجااود پاسا داده شااد و ساااختار پیشاانهادی دانشااگاه خواجااه نصاایرالدین طوساای
در راستای اجرای دورههای فرصت مطالعاتی باه عناوان یاک سااختار نموناه توساط جنااب آقاای دکتار ترابای
مدیر ارتباط باا صانعت آن دانشاگاه مطارح گردیاد .اهام پیشانهادات اجرایای ارائاه شاده جهات بهاره بارداری
بهتر و مفید تر از این آیین نامه به شرح ذیل می باشده
 .1یکاای از اهااداف اصاالی ایاان دورههااا مشااارکت و هاام افزایاای در رفااع مشااکلات و معضاالات اجرایاای
کشااور بااوده و ضااروری اساات بااه ایاان موضااو در راسااتای تحقااق ایاان ماموریاات در دانشااگاههااا و
پژوهشگاهها توجه جدی صورت گیرد.
 .0ضروری است این برناماه باه عناوان ابازاری مناسا بارای شناساایی چاالشهاا و فرصاتهاا و شارایط
دقیق منااطق و اساتانهاای کشاور ماورد بهارهبارداری قرارگرفتاه و موجا هدفمناد شادن فعالیات-
های پژوهشی و فناورانه دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور گردد.
 .9بااا توجااه بااه گسااتردگی و تنااو ادارات و ساااختارهای اجرایاای و حقااوقی کشااور ،نیاااز بااه حضااور
پررنااا اساااتید در ایاان طاارح در تمااامی تخصااصهااا امااری ضااروری بااوده و اساااتید ماای تواننااد در
تمامی حوزهها مشاکلات و مساائل کشاور را ماورد بررسای قارار داده و جمعبنادی هاایی بارای بهباود
ارائه نمایند .بدین مکنظاور باا بسایاری از وزارتخاناههاا ،اساتانداری هاا و ساازمانهاا همااهنگی هاایی
صااورت گرفتااه اساات و در عااین حااال در صااورت نیاااز و بااا توجااه بااه تخصااصهااای مااورد نظاار هاار
دانشگاه یا پژوهشگاه می تواناد پیگیاری هاای لاازم را باا نهادهاا و ساازمانهاای مختلاف برناماهریازی
و اجرا نماید.
 .4دوره فرصاات مطالعاااتی محاادود بااه مراکااز صاانعتی نبااوده و حضااور اساااتید در وزارتخانااههااا،
استانداری ها ،فرماناداری هاا ،بهزیساتی ،مراکاز فرهنگای و دیگار سااختارهاای اجتمااعی و اقتصاادی
کشور می تواند به درک متقابل و گسترش همکاری ها کمک شایان نماید.
 .0اعضای هیئات علمای مای توانناد دوره فرصات مطالعااتی خاود را در دانشاگاه یاا پژوهشاگاه دیگار باه
منظور همکاری در اجرای یک طرح صنعتی یا طرح ملی با موافقت دانشگاه انجام دهد.
 .1اعضااای هیئاات علماای کااه دارای سااابقه کمتاار از  0سااال داشااته و در ایاان ماادت نیااز رکااود علماای
نداشته اند می توانند از فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.
 .9مناسا اساات هار دانشااگاه و پژوهشااگاه بار اساااس حااوزههاای تخصصاای خااود برناماهای بلنااد ماادت
جهت استفاده بهینه از این طرح تدوین نماید.
 .۰ضااروری اساات وزارت عتااف هماااهنگیهااای کلااان بااا وزارتخانااههااا و دسااتگاههااای اجرایاای باارای
استفاده بهینه از طرح را انجام دهد.
06

سومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاه های کشور

 2-4کارگروه تخصصی مسادل و مشکلات حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت
در برخی از ماوارد انعقااد قاراردادهاای ارتبااط باا صانعت دانشاگاههاا و پژوهشاگاههاای کشاور باا مشاکلات و
مسااائل حقااوقی مواجااه ماای شااود کااه ماای بایساات در سااطت کلااان مااورد بررساای قرارگرفتااه و راهکارهااای
اجرایاای باارای آنهااا تاادوین گااردد .برخاای از ایاان مسااائل توسااط دفتاار ارتباااط بااا صاانعت وزارت عتااف طاای
برگزاری جلسات متعاددی باا مادیران ارتبااط باا صانعت دانشاگاههای تهاران ،دساتهبندی و جمعبنادی شاده
است .رفع بخشی از این مساائل در قالا سااختار ساتادی دفتار ارتبااط باا صانعت و باا کماک دفتار حقاوقی
وزارت عتااف قاباال انجااام بااوده و بخشاای دیگاار نیازمنااد پیگیااری از مراجااع بالاااتر هموااون ،مجلااس ،هی ا ت
دولاات و سااایر دسااتگاههای اجرایاای ماارتبط اساات .مطال ا و مااوارد مااورد بحااث در کااارگروه بااه شاارح ذیاال
بودند.
.1
.0
.9
.4

بررسی مشکلات و مسائل موجود قراردادهای ارتباط با صنعت
ارائه راهکارهای اجرایی جهت پیگیری مسائل
تدوین برنامه اجرایی جهت پیگیری راهکارهای پیشنهادی
روشهااای اجرایاای سااازی الزامااات انعقاااد قراردادهااای تحقیقاااتی موسسااات آموزشاای ،پااژوهش و فناااوری
و تجارب مرتبط

همونین در ایان گاارگروه برخای از مساائل و مشاکلات ماورد بحاث و بررسای قارار گرفات و مادیران ارتبااط
بااا صاانعت دانشااگاههااا نظاارات خااود را اعلااام نمودنااد .و مشااکلاتی کااه برخاای از قااوانین در راسااتای توسااعه
ارتباط با صنعت ایجاد نماوده بودناد اشااره کردناد .ضاروری اسات دانشاگاههاا و پژوهشاگاههاا در پیگیاری هاا
و اقدامات لازم جهت حل این مشکلات مشارکت و همکاریهای داشته باشند.
جدول مشکلات و مسائل قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت به شرح جدول ذیل می باشد.
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ردیف

مسادل

چالش

 مساائولیت تایید پژوهشاای بودن قراردادها در دانشااگاه صااراحتاً مشااخص
عدم شفافیت و روال حقوقی

نشدهاست.

یکپارچه در تایید پژوهشددی

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

 1بودن قراردادها در پروندههای

متن و اساامیفعالان) به سازمان را ندارند ،رویه تایید پژوهشی بودن مشخص

اخذ مفاصا حساب از سازمان
تامین اجتماعی

نیست.
 دانشاگاهها و مجریان بعضاا با برخوردهای سالیقه ای در شع

سازمان روبرو

هستند( .خصوصاً در شهرستانها)
مسددادل مرتبب با تفسددیر و
اجرای اصددلاا تبصددره ماده
 )68( 2قددانون مددالیدداتهددای
مستقیم

 در حال حاضر به خاطر اصلاح قانون مالیاتی مسئلهای برای قراردادهایی که
بعد ازاین اصلاح منعقد گردیدهاند وجود ندارد و تنها برای آن دسته از
قراردادهایی که ذیل قانون قبلی هستند دانشگاهها علاقهمند به این هستند
که بتوانند از بخشودگی برخوردار شوند.
 حجم بالایی از فعالیتهای مالی و غیر تخصاصاای جهت ثبت فاکتورها و اسااناد
مالی) در سامانه مربوطه (سب بروز مشکل برای دانشگاهها شده است
 این قانون برای اسااناد سااال  1970نیز وضااع شااده اساات که گاهاً شاااهد

مشددکلات و مسادل مرتبب با
 3مداده  181قدانون مالیاتهای
مکرر

فاکتورهایی بدون کد اقتصاادی یا شاناسه ملی هستیم که امکان ثبت آنها در
سامانه نیست و پس از یکسال نیز کسی حاضر به صدور مجددد فاکتور نیست
 آن دساته از فاکتورهایی که در قرارداهای پژوهشای به طور غیر رسمیدریافت
گردیدهاند تکلیفشاان روشن نیست و عدم اعلاماین فاکتورها در سامانه میتواند
منجر به جریمههای متعددی از سمت سازمان مالیاتی گردد که تبعات سنگینی
را برای مجریان به همراه خواهد داشت.
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 کارفرمایانی که تصاویر قرارداد را مسااتقیما به سااازمان تامین اجتماعی ارسااال
مینماایناد ،اغلا تاخیر و تمدید در انجام آنرا به ساااازمان اعلام نمینمایند و
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
حساب یا ارائه نامه تمدید مینماید.
 تااخیر در ارائاه نامه تمدید زمان قرارداد از سااامت کارفرمایان جهت ارائه به
مشکلات و مسادل مرتبب با
 4اخذ مفاصاحساب قراردادهای
پژوهشی

شع  ،توسط مجری
 طولانی شدن زمان دریافت مفاصا حساب به دلیل انجام مکاتبات به صورت غیر
متمرکز توسط کارفرما و مجری با سازمان
 ثبات جریماه  11.19درصااادی  %9بیمه بیکاری برای مجریان پس از پایان
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.
 تایید پژوهشی بودن این قراردادها با چه کسی است؟
 عدم آشااانایی مجریان با قوانین قرارداهای محرمانه و ساااطوح دساااترسااای
سیستم متناس با انجام قراردادهای محرمانه در دستگاه کارفرما و مجری.

1

مسدداددل خداب مربوط بده  در برخی قراردادهاا بخش فنی ساااازماان قرارداد را محرمانه تلقی میکند و
قراردادهای محرمانه

حراست سازمان خلاف این مضو را تایید میکند.
 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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 نقش غیر موثر وزارت عتف به دلیل عدم دسترسی به مستندات.
 در آخرین تصاااوی

نامه هی ت وزیران در قراردادهای پژوهشااای و تحقیقاتی

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

8

عددم شددفدافیدت در اعتبار

ضااااماااناات نااامااه کااتااباای دانشااااگاااههااا مااجاااز شااااماارده شااااده

ضدمانتنامههای صادره توسب

مصادیق برای تشخیص پژوهشی بودن قرارداد عنوان نشدهاست.

دانشددگداههدا در قرارداها با  نبود الزام قبول ضمانتنامههای صادره توسط دانشگاه برای دستگاههای اجرایی
دستگاههای اجرایی

 در قراردادهای بین المللی مشکل دریافت پول ازطرف خارجی است درمواردی
کاه بانکها برای حل این مشاااکل براسااااس ارز مرجع به ریال پول می دهند
درحالی که قرارداد براساس دلار یا یورو منعقد شده است.
 در حال حاضار تقریبا هی تفاوت قابل توجهی در اساتفاده از امکانات دانشگاه

عدم وجود شددرایب و قوانین
7

برای اساتید مجری قراردادها نسبت به دیگر اساتید وجود ندارد

مناسددب برای پشددتیبانی و  طبیعتاا تعهدات بعضاااا جدی و حسااااس مجریان نیازمند حمایت و همراهی
تسددهیدل فعدالیدت مجریان
قراردادهای ارتباط با صنعت

دانشگاهها در تسهیل شرایط اجرای تعهدات است
 دساتاوردهای اجرای قراردادها و پرو هها برای دانشاگاهها مفید است ولی بعضا
حمایت چندانی از مجریان انجام نمیگردد.

موظف شدددن دانشددگاهها به
پرداخدت  %3از درآمددهای
 6هدای اختصدداصددی خود بده
حسدداب خزانده نزد بداند
مرکزی

 افزایش  %9هزینههای تمام شااده اجرای طرحهای پژوهشاای و فناورانه
موج کاهش قراردادهای ارتباط با صنعت خواهد شد.
 اعمال چند باره این کساورات بر اعتبارات سازمان ها و نخاد های دولتی
خصوصاً دانشگاهی
 عدم همکاری بین دانشاااگاهی در راساااتای اجرای پرو ه های همکاری
مشترک بین دانشگاهی بدلیل کسر چندبار اعتبارات
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الزام انجدام معاملات جزدی و
 1متوسددب در سددامانه تدار
الکترونیکی دولت(ستاد)

 اخلال در اجرای قراردادهای ارتباط با صانعت دانشگاهها به دلیل الزام
ثبت آن در سامانه ستاد
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 9-4کارگروه ساختارهای مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاهها
هدف اصلی دفاتر کاریابی واساطهگاری شاغلی اسات باه ایان معناا کاه باه عناوان حلقاه واساط باین عرضاه و
تقاضای نیروی کار عمل میکنند به گونهای کاه کاارگر شاغل ماورد نیااز و کارفرماا نیاروی کاار مادنظار خاود
را بااه دساات ماایآورد .علاااوه باار ایاان دفاااتر کاریااابی بااا در اختیااار قاارار دادن اطلاعااات بااه جویناادگان کااار و
کارفرمایان موج

کارآمدی اقتصاد و بازار کاار مایشاوند .دفااتر کاریاابی ساه نقاش عماده در باازار کاار الاف)

خدمات جایابی شغلیه مهامتارین وظیفاه ایان دفااتر اسات کاه مرباوط باه جفات و جاور کاردن شاغل اسات.
ب) آموزش و مشاوره شغلی ج) تهیه اطلاعات کمی و کیفی از بازار کار دارند.
در فصل اول ماده  1آئین نامه موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی اشاره شده است که کاریابی به دو دسته
عمومی وتخصصی تقسیم بندی می شود و حوزه فعالیت کاریابیهای عمومی منحصر به بخش خدمات و کاریابیهای
تخصصی به بخشهای کشاورزی ،صنعت و معدن و ساختمان مربوط میشود که در صورت افزایش تقاضا به سایر
بخشهای تخصصی نیز تسری مییابد .روز به روز کار تخصصی تر می شود و مهارت های جدید برای اشتغال نیاز
است و بیکاری فارغ التحصیلان چالش بزرگی برای کشور است و دانشگاه ها نیز بر اساس دستورالعمل ستاد اقتصاد
مقاومتی وظیفه بیشتری نسبت به گذشته در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دارند .برایناساس ضرورت ایجاد
ساختار مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها بیش از پیش احساس می شود.
با عنایت به مطال بیان شده این کارگروه با هدف بررسی ضرورت ایجاد ساختار مشاوره شغلی و کاریابی تخصصی
در دانشگاه موارد به شرح ذیل را توسط جناب اقای دکتر نوذری عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی مورد بررسی
قرارداد.
.1
.0
.9
.4

بررسی مشکلات و موانع مراکزکاریابی موجود
بررسی الگو هاا و تجاارب دانشاگاه هاا در خصاوص ایجااد سااختار مشااوره شاغلی و کاریاابی تخصصای در
دانشگاهها
بررساای الزامااات و موافقاات هااای لااازم جهاات ایجاااد ساااختارهای مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در
دانشگاهها
تاادوین پاایش نااویس طاارح ایجاااد ساااختار ایجاااد ساااختار مشاااوره شااغلی و کاریااابی تخصصاای در
دانشگاهها
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در ایاان کااارگروه مسااائل و مشااکلات کاریااابی هااای موجااود ،ضاارورت ایجاااد چنااین ساااختاری در دانشااگاههااا
جهات پیونااد دادن مهاارت بااه مشااغل دانشااجویان بیاان گردیااد .و وظاایف پیشاانهادی بارای چنااین مراکاازی
به شرح ذیل اعلام شد.
 .1خدمات کاریابی (جایابی)
 .0ارائه خدمات مشاوره شغلی تخصصی به صنایع و فارغ التحصیلان
 .9ساماندهی کار پارهوقت تخصصی برای دانشجویان
 .4مدیریت کارآموزی فارغ التحصیلان
 .0برگزاری دورههای مهارت آموزی (مهارتهای نرم) برای افزایش اشتغال پذیری
 .1امور مربوط به لغو تعهد خدمت دانشآموختگان (آزاد سازی مدرک تحصیلی)
 .9امور مربوط به بیمه بیکاری
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 .1جمعبندی
گستردگی و تنو فعالیت هاای علمای و پژوهشای دانشاگاههاا و هموناین تفااوتهاای محیطای هار اساتان و
حوزه تخصصی ایجاب مایکناد الگوهاا و روشهاای مختلفای بارای اثار بخشای دانشاگاههاا و پژوهشاگاههاا در
جامعااه و صاانعت مااورد اسااتفاده قاارار گیرنااد .باار ایاان اساااس بااا شناسااایی و معرفاای الگوهااا و تجااارب موفااق
ماایتااوان زمینااه تاارویج آنهااا و تسااریع در همکاااریهااا را فااراهم نمااود .در نشساات سااوم ماادیران ارتباااط بااا
صنعت علاوه بر موضو فو باه برخای ماوارد دیگار هموناین فرصات مطالعااتی اسااتید در جامعاه و صانعت،
معضلات حقوقی قرارداد هاای ارتبااط باا صانعت و مراکاز مشااوره و هادایت شاغلی و کاریاابی هاای تخصصای
در دانشگاهها پرادخته شد.
بر اساس باه نظارات و پیشانهادات ضاروری اسات ماوارد ذیال باه صاورت جادی ماورد توجاه و برناماه ریازی
قرار گیرند.
 )1بررساای دقیااق و کاماال الگوهااا و روشهااای موجااود داخلاای و بااین المللاای و بکااارگیری نمونااه هااای
مناساا بااا توجااه بااه شاارایط دو منطفااه و حااوزه اختصاصاای در جهاات افاازایش تعاماال سااازنده
دانشگاهها و پژوهشگاهها با جامعه و صنعت.
 )0ضاارورت در اولویاات قاارار گاارفتن موضااو تعاماال بااا جامعااه و صاانعت در برنامااههااای دانشااگاههااا و
پژوهشگاهها و تدوین برنامه های اجرایی مناس .
 )9تاادوین سااازوکار اجاارای دوره فرصاات مطالعاااتی اعضااای هیئاات علماای در جامعااه و صاانعت در
دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااای کشااور و برنامااه ریاازی بااه منظااور تعاماال بااا صاانایع ،سااازمانهااا و
دستگاههای اجرایی استانها و مناطق ذیربط.
 )4بهاارهگیااری از تجربیااات و اقاادامات دیگاار دانشااگاههااای کشااور در راسااتای رفااع مشااکلات و مسااائل
حقااوقی قراردادهااای ارتباااط بااا صاانعت و تاادوین راهکارهااای اجرایاای باارای مسااائل و مشااکلات بیااان
شده.
 )0فعالسااازی ساااختارهای مشاااوره شااغلی و کاریااابیهااای تخصصاای در دانشااگاههااا و پژوهشااگاههااای
کشااور بااه منظااور ارائااه مشاااوره هااای شااغلی ،برگاازاری دورههااای مهااارت افزایاای مناسا و کاریااابی
تخصصی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی.پ
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 )1برنامهریزی مناس بارای برگازاری نشساتهاای تخصصای مادیران ارتبااط باا صانعت در ساال 197۰
و استفاده از این نشستها جهخت ساماندهی و ارتقاش همکاری های موجود با جامعه و صنعت.
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