






دبیر اجرایى: شهداد اسحاق پور
سال انتشار: 1398

شماره تماس: 021-82233551
نمابر: 021-88575662
industry.msrt.ir :تارنما

industry@msrt.ir :رایانامه
نشانى دبیرخانه: تهران، شهرك قدس، بلوار خوردین، 

خیابان هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبى

شـنـاسـنـامـه





فھرست مطالب
7 پیشگفتار 
8 ارائه الگوى نقش هاى نوین و راهبردى در روابط دانشگاه و صنعت 

ارائه راهکارهاى راهبردى با رویکرد فناورانه به منظور به کارگیرى فرصت هاى مطالعاتى دانشگاهى در
10 جامعه و صنعت با در نظر گرفتن ظرفیت هاى فراموش شده هر بخش 
12 ارائه مدل جدید ارتباط دانشگاه و صنعت براساس مدل تعاملى دانشگاه هاى علوم پزشکى با جامعه 
14 ارائه مدل مؤثر تعامل دانشگاه و صنعت مبتنى بر حلقه هاى ارتباطى و واسط (کلینیک ارتباطی) 
16 آزمایشگاه تولید محتواى الکترونیکى (آتما) 
18 استفاده از ظرفیت آمایش سرزمینى در ارتباط صنعت و دانشگاه 

الگوى ایجاد شبکه همکارى دانشگاه ها با جامعه و صنعت در حوزه نمک زدایى آب، (هسته تخصصى) بر
20 اساس حکمرانى مدبرانه و ظرفیت سازى- مدیریت یکپارچه تصمیم سازى و تصمیم گیرى 

انتقال دانش بین دانشــگاه و صنعت به منظور تســهیل اســتفاده از دانش بومى جهت رفع مشــکالت
22 شــهرى و روســتایى با دید آینده محورى 
24 ایجاد آژانس آشنایی یا شرکت تعاملی 
26 ایجاد شبکه دانش دانشگاه هاى کشور
28 ایجاد مراکز نوآورى مشترك با صنایع در حوزه هاى مواد و انرژى 

بازار آزاد مجازى پژوهش (دولت، صنعت و دانشگاه) بنام اختصارى«بامپ» جهت ارتباط مجازى و مداوم
30 بین مدیران صنعت و اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها
32 برقرارى ارتباط بین دانشکده هاى کشاورزى دانشگاه ها و صنعت تولیدات کشاورزى در کشور 
34 برقرارى و حفظ ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه 

برگزارى دوره هاى آموزش مشــارکتى کوآپ (Co-operative Education) در دو ســال پایانى
36 تحصیــل بــا هــدف همــکارى دوســویه دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه 
38 پرورش ایده تا پروژه 
40 پروژه آموزش، پژوهش و کارآفرینى 
42 پلتفرم نوآوید: پلتفرمى آنالین براى جمع سپارى مسائل صنعت به دانشگاه ها 
44 تربیت تسهیلگران آموزش ابتدایى درمناطق محروم 
46 تشکیل تابلوى بورس و اتاق معامالت سهام در دانشگاه ها با همکارى سازمان بورس و اوراق بهادار 
48 تشکیل شوراى هماهنگى علمى صنعت بیمه 

تقویــت ارتبــاط صنعت، جامعه و دانشــگاه با راه اندازى، فعال ســازى و تقویــت اتاق هاى فکر و ایده
50 در ســطح دانشــگاه ها 
52 تلنت کوچ (Talent Coach) - پل ارتباطى دانشگاه و صنعت 
54 تنوع بخشى به رویدادهاى دانش محور و نوآورانه بین صنعت و دانشگاه 

توانمندســازى زبانى-ارتباطى دانشــگاهیان در معرفى، ترویج و «عمومى ســازى» طرح ها و ایده هاى
56 خــود بــه ذى نفعــان صنعت/جامعــه 



58 حضور عضو هیأت علمى در واحد تحقیق و توسعه صنایع 
60 حلقه هاي هوشمند چالش زدایی 40-30-20-10
62 حمایت پژوهشگاه مواد و انرژى از تولید محصول اولیه مورد نیاز در صنعت 
64 خانه «جامعه-صنعت» 
66 دانشجو طراح (در پروژه هاى سینمایى و تلویزیونى) 
68 دوره هاى آموزشى جذب محور 
70 راه اندازى مراکز نوآورى با مشارکت عمومی دانشگاه-صنعت 
72 راهکار پیشنهادى ویژه ارتباط با جامعه و صنعت در موضوعات چندوجهى 
74 رهساز 
76 سامانه جامع ارتباط مؤثر دانشگاه با جامعه و صنعت 
78 سامانه جامع ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت 
80 سامانه جامع مدیریت فرآیند تحقیق و توسعه 

ســامانه نمایشــگاه مجازى باما: رویکردى نوین در توســعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه، حرکت به
82 ســمت دانشــگاه هاى نســل ســوم و بهبود وضعیت اشــتغال فارغ التحصیالن دانشــگاه ها 
84 سایت کارصنعت 
86 طراحى برنامه هدف محور: ورود به کار و توسعه 
88 طراحى و پیاده سازى سامانه ارزیابى و پایش همکارى هاى علمى چند جانبه دانشگاه ها و صنایع 
90 طرح اشتغال همزمان به تحصیل 
92 طرح جامع ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با رویکرد کار جهادى در راستاى رونق تولید ملى 
94 طرح کاربردى پل 
96 طوفان فکرى در سطح ملى 
98 فروش انشعاب دانش مانند انشعاب آب و برق، به صنایع و سازمان ها 
100 گسترش تعامل و همکارى دانشگاه هاى فعال در حوزه علوم انسانى و اجتماعى با  جامعه و صنعت 
102 مدل همکارى دانشگاه و صنایع کوچک و متوسط 
104 مدیرشو 
106 مدیریت ایجاد سرویس هاي خدمات دانشی به بنگاه هاي صنعتی 
108 مشارکت دانشگاه پیام نور در توسعه سامانه پایش و مدیریت  بحران کشور (مخاطرات طبیعى) 

نقشــه راه علم و فناورى، ســهم زیرســاخت هاى قانونى در تحقق نقشــه علم و فناورى، ارتباط
110 دانشــگاه بــا صنعــت باجامعــه 
112 نهادسازى مشترك با صنایع، خوشه هاى صنعتى و دستگاه هاى اجرایى 
114 Co – Op program همکارى دانشجویان، دانشگاه و صنعت از طریق
116 یادگیرى مسئله محور 
118 The Sciencity  (دانشگاهى به وسعت یک شهر) 

...



پیشگفتار

امروزه ارتباط صنعت و دانشگاه به عنوان موتور محرك توسعه دانش و فناورى محسوب
اجراى اولویت  در  باید  ارتباط  این  توسعه  سیاست هاى  و  اقدامات  رو،  این  از  مى شود. 
سازمان ها و دستگاه هاى اجرایى قرار گیرد. استفاده از شیوه ها و الگوهاى نوین مى تواند
مدرن، دنیاى  در  چراکه  نماید.  شایانى  کمک  ارتباط  این  بیشتر  هرچه  اثربخشى  در 

ایده هاى خالقانه همواره نقطه عطف توسعه است.
از این رو معاونت پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى در راستاى اجراى
به اقدام  صنعت  و  جامعه  با  دانشگاه ها  ارتباط  توسعه  منظور  به  اقدامات  و  سیاست ها 
برگزارى رویدادى با عنوان «اولین رویداد الگوها و راهکارهاى نوین در همکارى دانشگاه
احصاء رویداد  این  هدف  است.  نموده  پژوهش  هفته  با  همزمان  صنعت»  و  جامعه  با 

ایده هاى نوین در ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت مى باشد.
در این رویداد، با فراخوان عمومى، نسبت به ارسال ایده هاى خالقانه اقدام گردید که
نتیجه آن ارسال بیش از 120 ایده از سراسر کشور بود. پس از داورى اولیه، ایده هاى
رسیده چاپ  به  حاضر  کتاب  در  خالصه  صورت  به  ایده ها  این  که  شدند  انتخاب  برتر 
به داشتند  شفاهى  ارائه  رویداد،  روز  در  که  برترى  ایده هاى  میان  از  همچنین  است. 

منتخبان ایده از نگاه داوران و مخاطبان، جوایز نفیسى اهدا گردید.
ایده هاى واصل شده براى وزارت عتف بسیار حائز اهمیت بوده و بنا به فراخور امکانات و
زیرساخت هاى موجود، در دستور کار جهت اجرایى شدن قرار خواهد گرفت. امید است
برگزارى این رویداد، اولین قدم براى تحول در ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت بوده

و زمینه ساز اعتالى علم و فناورى در کشور باشد.



چکیده
از جمله مسائل مهم روابط میان دانشگاه و صنعت، عدم تبیین مناسب نقشها و مسئولیتهاى
بر مبتنى  پیمانکارى،  قراردادهاى  غالبا  پژوهشى  هاى  طرح  است.  یکدیگر  به  نسبت  دو  این 
شرح با  مطابق  دانشگاه  که  است  پیمانکار  و  کارفرما  یک  میان  مالى  معامالت  سازوکارهاى 
تعامالت این  دارد.  مى  دریافت  را  خویش  الزحمه  حق  قرارداد،  در  شده  مشخص  خدمات 
در پایدار  روابط  گیرى  شکل  است.  مالى  بستان  بده  بر  مبتنى  و  مدت،  کوتاه  محدود، 
تبیین و  ها  نقش  این  بازتعریف  نیازمند  کاربردى  دانش  توسعه  و  جامعه،  مسائل  حل  جهت 
همکارى علمى، بلندمدت و فضاى  یه یکدیگر در شکل دهى به  این دو نسبت  مسئولیتهاى 
متعهدانه است. بر این اساس  4 الگوى نقش که به تدریج تعالى مى یابند معرفى شده است.
صنعت»، نوآورِى  و  دانش  «مرکز  عنوان  به  دانشگاه  «پیمانکار»،  عنوان  به  دانشگاه  شامل 
دانشگاه به عنوان «موسسه هاب»، و دانشگاه به عنوان «شریک راهبردى». هر کدام از این

نقش ها تبیین و سازوکارهاى اجرایى معرفى شده است.
دستاوردها

همکارى فضاى  و  تعامالت  سطح  ترین  پایین  اگرچه  پیمانکار»  عنوان  به  نقش «دانشگاه  در 
حمایت هاى  صندوق  نظیر  سازوکارهایى  توسعه  طریق  از  شود،  مى  تالش  حال  این  با  است 
مالى مشترك و ... نسبت به کاهش غلبه نگاه مالى، و افزایش اثربخشى بروندادها در اینگونه
با صنعت  و  دانشگاه  فناورى»،  و  دانش  مرکز  عنوان  به  «دانشگاه  در  گردد.  اقدام  تعامالت 
توسعه و  گذاري  اشتراك  بر  مساله،  حل  مشترك  هاى  کارگروه  مانند  سازوکارهایى  توسعه 
دانش کاربردى در جهت حل مسائل صنعت تاکید می نمایند. در «دانشگاه به عنوان موسسه
هاب» دانشگاه تبدیل به تکیه گاه و مرجعى تجمیع کننده جهت شناسایى  و تعریف مسائل
صنعت، و معرفى همه ظرفیت ها ممکن به صنعت در جهت حل مسائل آن مى گردد. نهایتا
«دانشگاه به عنوان شریک استراتژیک» مبتنى بر تقویت بیش از پیش اعتماد متقابل و نقش

مى باشد. صنایع  راهبرى  در  دانشگاه  مشارکتى  آفرینى 
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ارائه الگوى نقش هاى  نوین و راهبردى در روابط دانشگاه و صنعت



مراحل اجرا
بازتعریف و بازتدوین مناسب نقش ها و مسئولیت هاى اجرایى در قالب الگوهاى نقش. 1
طراحى سازوکارها و تعیین الزامات اجرایى ایفاى نقش هاى مذکور. 2
تهیه و تدوین مستندات اجرایى شامل نظام نامه و دستورالعمل هاى اجرایى. 3
تشکیل کارگروه هاى اجرایى مشترك میان دانشگاه و صنعت (حسب مورد). 4
برنامه ریزى و اجراى سازوکارها و الزامات اجرایى در جهت تعالى الگوى نقش. 5
ارزیابى اثربخشى اجراى برنامه ها و سازوکارهاى مذکور و ارتقا سازوکارها حسب مورد. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
طرح مذکور بر اساس نتایج طرح پژوهشى با عنوان «تدوین سازوکارهاى همکارى و تعامل
طرح کارفرماى  است.  شده  ارائه  مشهد»  شهردارى  و  مشهد  فردوسى  دانشگاه  میان  پایدار 

مذکور به صورت مشترك دانشگاه فردوسى مشهد و شهردارى مشهد بوده است.

برآورد نیازهاى اجرایى
سطوح در  امکانات  و  منابع  تخصیص  نیازمند  تناسب  به  اجرایى،  الزامات  و  سازوکارها  اجراى 
مختلف خواهد بود. با این حال بسیارى از سازوکارها نظیر شکل گیرى کارگروه هاى حل مساله،
و پژوهشى  هاى  طرح  از  حمایت  هاى  صندوق  گیرى  شکل  ادارى،  فرایندهاى  اصالح  و  بهبود 
نوآورانه مشترك، توسعه خوشه هاى دانش و فناورى، هدایت  شرکت هاى دانش بنیان و پارك
هاى علم و فناورى متناسب با نیازها و مسائل صنعت، معرفى فرصت ها، و ظرفیت هاى همکارى

بیش از آنکه نیازمند منابع مالى باشد.
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چکیده
الزم به توضیح است که این ایده براساس دستورالعمل فرصت مطالعاتى هیات هاى علمى دانشگاه
و صنعت  با  ارتباط  کارگروه  جلسه  دومین  مصوبات  از  بند 4  استناد  به  صنعت  و  جامعه  در  ها 
دانشگاه هاى مورخ 98/6/9 ذیل آیین نامه شوراى برنامه ریزى و توسعه استان ها براساس مصوبه

هیات وزیران طراحى و ارایه شده است.
هاى ارگان  در  معمول  هاى  بروکراسى  از  فارغ  و  عملیاتى  راهکارهاى  شده  سعى  طرح  این  در 
دولتى، عالوه بر اینکه بازنگرى دوباره در ارتباط با بخش صنایع و فناورى و صاحبان ایده هاى
کارآفرینانه برقرار شود؛ به ظرفیت ها و توانمندى هاى کمتر دیده شده بخش هاى خصوصى و
نیمه خصوصى مانند اتاق هاى تعاون، اصناف و بازرگانى و سازمان هاى مردم نهاد نیز توجه شود.
ضمن اینکه در این مجموع این طرح پیشنهاد شده است که از ظرفیت هاى جامعه علم و فناورى
به ویژه پارك ها و مراکز رشد و کارآفرینان صاحب فناورى دانشگاهى نهایت بهره بردارى شود.

دستاوردها
فعال سازى و احیاى  ظرفیت هاى علمى و فناورانه بخش صنایع و بازرگانى. 1
ورود جامعه دانشگاهى به بدنه آسیب دیده و ناشناخته صنایع. 2
تجدید نظر در روش هاى معمول و سنتى موجود در ارتباط دانشگاه ها با صنایع. 3
تزریق توانمندى هاى شرکت هاى فناور و دانش بنیان به جامعه صنعت. 4
و. 5 جامعه  توسعه  در  دانشگاهى  اساتید  پژوهشى  و  علمى  هاى  توانمندى  سازى  کاربردى 

صنعت
مدیریت و بهره ورى توانمندى هاى کارآفرینان فناورى که صبغه دانشگاهى دارند. 6
مدیریت هزینه هاى هنگفت و مهار نشده و گاه بى ثمرى که براى فرصت هاى مطالعاتى. 7

اساتیدى مى شود که به سفرهاى خارجى مى روند
هاى. 8 فرصت  مزیت  از  بتوانند  که  دانشگاهى  اقشار  همه  براى  آموزشى  عدالت  یک  ایجاد 

مطالعاتى استفاده کنند و در میان رانت ها و تبعیض هاى آموزشى به شدت کاهش مى یابد.
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ارائه راهکارهاى راهبردى با رویکرد فناورانه به منظور به کارگیرى فرصت هاى مطالعاتى
دانشگاهى در جامعه و صنعت با در نظر گرفتن ظرفیت هاى فراموش شده هر بخش



مراحل اجرا
امکان گردهم آمدن فرهیختگان، نخبگان و دانش پذیران دانشگاهى (دانشگاهیان) با فناوران. 1

و ایده پردازان(گروه هاى استارتاپى) و نیز صاحبان فکر و سرمایه(کارآفرینان و صنعتگران)
در حوزه صنعت و تجارت فراهم آید و جلسات مشترك میان دانشگاه با جامعه و صنعت به

صورت ادارى و در قالب نشست هاى ناکارآمد معمول سازمانى خالصه نشود.
طراحى و اجرا مى شود.. 2 SWOT هرنوع ارتباط و بازدید اغلب به صورت میدانى و با هدف و برنامه
وجود یک گروه خبره و مجرب فنى و تخصصى مشاوره کسب و کار در تمامى مراحل کار. 3

ضرورى به نظر مى رسد.
سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده

ورود عده اى از شرکت هاى دانش بنیان و یا فناور مطابق با ظرفیت هاى اقتصادى به خوشه. 1
هاى صنعتى استان قم که منجر به تشکیل خوشه هاى صنعتى کفش، چوب، سوهان و
حلوا که در عرض کمتر از 2 سال از به یک رونق تولید و توسعه صادرات بسیار قبولى دست

یافتند.
و. 2 علمى  دانشگاه  با  قم  استان  فناورى  و  علم  پارك  کارآفرینى  مشاوره  کلینیک  برگزارى 

کاربردى که منجر به اجراى حداقل 300 نفر ساعت آموزش تخصصى و کاربردى کسب و
کار شد که نتایج آن رصد شده و قابل تعمیم و ارسال است.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان اجراى این ایده با توجه به نوع ارتباط جامعه دانشگاهى با صنایع دارد، براساس آن قابل
محاسبه و اجرا خواهد بود. اما نکته مهم آن است که هیچ ابزار بیرونى پیش بینى نشده اى وجود

ندارد که مدت زمان را تحت تاثیر قرار داده و تاخیر احتمالى ایجاد کند.
هزینه:  با توجه به اینکه براى اجراى ایده نیازبه امکانات خارج از دانشگاهى خاصى نداریم و
امکانات در دسترس و داخلى است هزینه آن به مراتب کمتر از فرصت هاى مطالعاتى معمول

است.
امکانات: این طرح کامال مطابق با توانمندى ها و امکانات دانشگاه ها برنامه ریزى شده است.
تنها نکته مهم ایجاد هماهنگى هاى الزم و برنامه ریزى شده میان دانشگاه و صنعت است و به

کارگیرى گروه هایى که دغدغه، سواد و توان الزم براى اجراى برنامه را داشته باشند.
روح اهللا یارمحمدىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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روابط عمومى
پارك علم و فناورى استان قم

@yahoo.comRoshd30



ارائه مدل جدید ارتباط دانشگاه و صنعت براساس
مدل تعاملى دانشگاه هاى علوم پزشکى با جامعه

چکیده
در این طرح از الگوى بومى و موفق دانشگاه هاى علوم پزشکى استفاده مى شود. در دانشگاه هاى علوم
پزشکى تحت نظر و مدیریت هر دانشگاه حداقل یک بیمارستان آموزشى وجود دارد که دانشجویان
مهارت الزم را در کنار آموزش هاى تئوریک در قالب حضور در بیمارستان فرا مى گیرند.این نوع
آموزش منجر به یادگیرى همراه با مهارت شده که نتیجه آن منجر به ایجاد چرخه مناسب براى

استفاده از نیروى متخصص و ارئه خدمات به جامعه شده است.
براى اجراى این طرح با همکارى وزارتین عتف و صمت و نهادهاى مرتبط طرح مناسب آمده شده و
در ادامه با استفاده از ظرفیت هاى قانونى موجود و همکارى نخبگان دانشگاهى و صنعتى، کارخانه
مناسب انتخاب مى شود. در این طرح تالش خواهد شد که برخى از برنامه هاى آموزشى دانشجویان
در محل کارخانه انجام گیرد. همچنین واحد کارآموزى و پروژه هاى درسى و موضوع پایان نامه برخى
دانشجویان در راستاى رفع مشکالت کارخانه تعریف خواهد شد. همچنین قسمتى از موظفى حضور
اساتید در دانشگاه و برنامه جامع فرصت مطالعاتى اساتید در صنعت مى تواند در محل کارخانه تعریف

شود.
دستاوردها

فاصله بین صنعت و دانشگاه کاهش مى یابد و صنعت روندى علمى تر را به پشتوانه دانشگاه. 1
دنبال میکند.

دانشجویان فارغ التحصیل مهارت الزم در یک محیط واقعى براى ورود به صنعت به دست. 2
مى آورند.

استفاده صنعت از نیرو هاى جوان و مستعد با مهارت کافى بدون نیاز به هزینه اضافى آموزش. 3
تکمیلى

راه اندازى مجدد برخى کارخانجات و کمک به اشتغال زایى. 4
ایجاد مهارت کار تیمى و گروهى در بین دانشجویان. 5
ایجاد مهارت کارآفرینى و اعتماد به نفس براى راه اندازى کسب کار جدید با توجه به کسب. 6

تجربه هایى صنعتى و درگیر شدن با مشکالت و پشت سر گذاشتن آنها
بهبود ساختار مهندسى مدیریتى صنایع. 7
هدفمند کردن پایان نامه هاى دانشجویى براى رفع مشکل واقعى صنعت. 8
کمک به استقالل مالى دانشگاه در طوالنى مدت. 9
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مراحل اجرا
تدوین طرح جامع با همکارى اساتید دانشگاه و خبرگان صنعتى. 1
رایزنى وزارت علوم، وزارت صمت و نهادهاى مرتبط جهت استفاده از ظرفیت هاى قانونى و. 2

زیرساخت هاى موجود
تشکیل تیم مناسب از دانشگاه و نمایندگان صنعت جهت اجرا. 3
رایزنى با وزارت صمت براى انتخاب کارخانه مناسب. 4
پیگیرى مراحل قانونى براى واگذارى کارخانه انتخاب شده براى مدت زمان مناسب براساس. 5

طرح ارائه شده
پیگیرى تخصیص بودجه براى شروع کار. 6
تیم سازى با توجه به تخصص هاى مورد نیاز با استفاده از ظرفیت گروهاى آموزشى و اساتید. 7
پیگیرى امکان حضور اساتید و دانشجویان در کارخانه بعنوان بخشى از برنامه آموزشى و پژوهشى. 8
اجراى گام به گام مراحل راه اندازى مجدد کارخانه. 9

تعریف مشکالت کارخانه در قالب پروژه هاى دانشجویى. 10
تولید محصول و تالش در جهت بهینه سازى فرآیندهاى تولید. 11
پیگیرى مسائل فروش. 12

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
این طرح با الگوبردارى از مدل موفق دانشگاه هاى علوم پزشکى کشور صورت گرفته است. بدین
شکل تحت نظر و مدیریت هر دانشگاه علوم پزشکى حداقل یک بیمارستان آموزشى وجود دارد
که دانشجویان مهارت الزم را در کنار آموزش هاى تئوریک در قالب حضور در بیمارستان فرا

مى گیرند.
برآورد نیازهاى اجرایى

-     همکارى وزارتخانه هاى عتف و صمت و نهادهاى مرتبط براى کمک به اجراى طرح
-      ایجاد و استفاده از ضوابط قانونى و زیر ساخت هاى الزم در دانشگاه و صنعت جهت اجراى طرح

-     انتخاب کارخانه مناسب براى اجراى آزمایشى طرح
-     تخصیص بودجه الزم براى اجرا (میزان بودجه با توجه به انتخاب کارخانه مشخص خواهد شد)

-     در اختیار قرار دادن کارخانه مناسب براى مدت زمان 5 تا 10 سال به دانشگاه
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مجید قدیرىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
بین المللى امام خمینى (ره )

ghadiri@eng.ikiu.ac.ir

سید علیرضا زرآبادىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

دانشجو
بین المللى امام خمینى (ره )

@gmail.comalireza2648



چکیده
بر اساس بررسى هاى انجام شده مى توان دانشگاه و جامعه را حلقه هاى مجزایى در نظر گرفت
که هریک کارکردهاى مربوط به خود را داشته و ارتباط ضعیفى بین این دو حلقه وجود دارد.
با توجه به اینکه این حلقه ها، به دلیل محدودیت هاى ساختارى نمى توانند تمرکز خود را بر این
رابطه قرار دهند، براى تقویت این روابط، حلقه واسطى با ماهیتى بینابینى باید درنظر گرفت که
ساختار بروکراتیک بخش دولتى را نداشته و اعضاى آن نیز هم از صنعت و هم از دانشگاه باشند.
بخش هاى مختلف این حلقه عبارتند از: دفتر ارتباط با دانشگاه، دفتر مشاوره و تحقیق و توسعه.
اداره این کلینیک به صورت خودگردان بوده و ضمن وابستگى به دانشگاه، دولتی نبوده و تشکیل
و ادارة آن، هیچ هزینه اي براي دانشگاه ندارد بلکه با ارتباطی که ایجاد می کند و پروژه هایی را

تعریف و به انجام می رساند که هم هزینۀ ادارة خود و هم جنبۀ درآمدزایی براي دانشگاه دارد.
دستاوردها

آگاهى از ظرفیت ها و توانایى هاى طرفین براى یکدیگر. 1
اعتماد و پذیرش ظرفیت ها و توانایى هاى طرفین. 2
در اثر آگاهى، اعتماد و پذیرش، زمینه براى بیشترین استفاده از ظرفیت ها و توانایى هاى دو. 3

طرف در جهت بهبود کارکردهاى طرفین ایجاد مى شود.
تشکیل نهادى جهت انجام پروژه هاى تحقیق و توسعه براى سازمان هاى کوچک و متوسط. 4

مراحل اجرا
ابتدا یک ارتباط اولیه بین دانشگاه و اتاق بازرگانی، اداره صنایع و معادن و ... جهت ارائه طرح
پیشنهادي و  تأسیس کلینیک ارتباطی دانشگاه با جامعه و صنعت باید برقرار شود، سپس براى
انعقاد تفاهم نامه بین دانشگاه و این نهادها اقدامات اولیه انجام و به تدوین اساسنامه کلینیک
ارتباطی دانشگاه با جامعه و صنعت توسط دانشگاه و سازمان هاي مورد توافق پرداخته مى شود.
براى این منظور الزم است تیم اصلی تشکیل و ساختار این کلینیک و شرح وظایف و حیطۀ
فعالیت هر بخش از حلقه ها مشخص شود و در برخى از وظایف واحدهاى موجود در دانشگاه
در تسهیل  براى  شود.  ایجاد  تغییر  صنعت  و  جامعه  با  دانشگاه  ارتباط  تسهیل  جهت  صنعت  و 
داده پایگاه  ایجاد  و  ارتباطى  سامانه  یک  ارتباطى  وظایف کلینیک  انجام  و  ارتباطات  این  ایجاد 
با مشخصات ذکر شده در الگو (مشخصات شرکت هاي صنعتی، خدماتی و تولیدي، مشخصات
تیم هاي متخصصان، مسایل و مشکالت جامعه و صنعت) طراحى شود. براى ایجاد این تغییرات
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ارائه مدل مؤثر تعامل دانشگاه و صنعت مبتنى
بر حلقه هاى ارتباطى و واسط (کلینیک ارتباطی)



سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
پژوهش هاى از  یکى  است.  شده  انجام  دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  زمینه  در  زیادى  پژوهش هاى 
مشابه الگوى پیشنهادى، پژوهش پیکاس و هنریک (2006) است که روشى براى تعامل دانشگاه
با صنایع کوچک و متوسط پرتغال ارائه کرده است. در پژوهش باکى و همکاران (2008) محققان
سعى در بهبود مهارت هاى مورد نیاز دانشجویان براى ورود به بازار کار از طریق تغییر ساختار
استخدام سنتى داشته اند و به شرح تعامل موثر بین شرکت Intel و دانشکده مهندسى الکترونیک

دانشگاه UiTM مالزى پرداخته است.
برآورد نیازهاى اجرایى

زمان مورد نیاز براى اجراى این الگو و مدل بسته به نگرش ها و ساختار حاکم بر دانشگاه و اتاق
بازرگانى، صنایع، معادن و کشاورزى استان و خانه صنعت، معدن و تجارت آن استان دارد. با توجه به
نیاز احساس شده در جامعه و دانشگاه، این کار تسهیل شده و از حدود 6 ماه تا 1 سال متغیر است.
هزینه هاى اولیه این طرح مربوط به تجهیز مکان در نظر گرفته شده براى تشکل مبتنى بر حلقه
واسط جهت تشکیل جلسات و گردهمایى هاى مشترك صنعت و دانشگاه و نیز طراحى سامانه

است که در کل هزینه اولیه حدود 50 میلیون تومان تخمین زده شده است.
در ادامه براى پرداخت حق جلسات و انجام برنامه هاى در نظر گرفته شده بسته به نوع برنامه ها
و تعداد آنها از 500 میلیون تومان تا 1 میلیارد تومان (درصورت اجراى برنامه هاى بازدیدهاى
خارج از کشور) تخمین زده شده است. محل تامین این هزینه ها، انجمن هاى صنایع، اداره صنعت،
معدن و تجارت پیش بینى شده است. همچنین مى توان صنعتى که مشکلش حل شده درصدى
از یکى  نماید.  پرداخت  ارتباطى  کلینیک  این  به  را  مشکل  شدن  برطرف  از  حاصل  عایدى  از 
راهکارهایى که براى کاهش هزینه ها مى توان در نظر داشت براى پرداخت دستمزد اعضاى هیأت
علمى و افزایش مشارکت آنها، در نظر گرفتن امتیازات پژوهشى جهت ترفیع و ارتقا مى باشد.
تعریف دارند،  مشترك  چالش هاى  و  مشکالت  معموالً  مشابه  صنایع  اینکه  دلیل  به  همچنین 
پروژه هاى مشترك براى رفع موانع و مشکالت صنایع از طریق انجمن مربوطه، به جاى تعریف

پروژه هاى یکسان در هر صنعت، پیشنهاد مى شود.
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یاسمن اسدىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

عضو هیأت علمى و مدیر
مرکز نوآورى و رشد دانشگاه

شهید باهنر کرمان
Y.asadi@uk.ac.ir

مهرانگیز على نژادنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

عضوهیأت علمى و مؤسس آزمایشگاه
تولیدمحتواى الکترونیکى (آتما)

شهید باهنر کرمان
malinejad@uk.ac.ir

و تشکیل کلینیک ارتباطى الزم است پروژه هاي کاري  تعریف و تیم هاي تخصصی براي انجام
آنها تعیین شود.



چکیده
است تولیدى  و  یاددهى  یادگیرى،  بزرگ  شبکۀ  یک  آتما،  الکترونیکى  تولیدمحتواى  آزمایشگاه 
و امکانات  دانش آموختگان،  دانشجویان،  علمى،  هیأت  (اعضاى  دانشگاه  در  موجود  امکانات  از  که 
تجهیزات، زیرساخت ها، اعتبار و...) و تجربیات افراد متخصص بیرون از دانشگاه و نیاز جامعه، درجهت
مهارت آموزى، کارآفرینی و اشتغال زایى دانشجویان و دانش آموختگان استفاده مى کند. در دانشگاه،
فرصت هاي بسیاري وجوددارد که به دلیل عدم توجه الزم به آنها، گاهی تهدید محسوب می شوند، آتما
باتوجه به ماهیت فرایند تولیدمحتواي الکترونیکی، 10 تهدید را در دانشگاه، شناسایی و با شبکه سازي
مناسب و براساس روش هاي آموزشی در عصردیجیتال، این 10 تهدید را به 10 فرصت تبدیل کرده
است. در این طرح، به رسالت چهارنسل دانشگاه توجه شده است: در این طرح، ابتدا با انجام پژوهش،
نیاز جامعه و بازارکار شناسایی می شود و سپس براساس آنها، مهارت هاي الزم آموزش داده می شود تا
کارآفرینی و ارزش آفرینی و سپس کسب درآمد حاصل شود اما این مراحل صرفا و همیشه به صورت
خطی نیستند بلکه حالت چرخشی هم دارد یعنی هر چهارکنش در تمام فعالیت هاي آتما جاري است.

دستاوردها
افزایش انگیزه و تالش دانشجویان هنگام تحصیل : مسأله اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی،. 1

باعث کاهش انگیزه دانشجویان به تحصیل شده است. آتما، براساس تعیین جایگاه مطالب
اشتغال براى  بسترى  دانشگاه،  در  موجود  ظرفیت هاي  از  استفاده  با  و  بازارکار  در  درسی 

دانشجویان ایجاد مى کند.
ایجاد بسترى براى ایجاد و رشد ایده و نوآورى هاى دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه ها. 2

موك ها Moocs و کالس وارونه Gamification آتما با استفاده از روش بازى گونه سازى
خالقیت، و  ایده  رشد  و  بروز  باعث  که  شده  طراحى  گونه اى  به  Flipped Classroom

افزایش اعتمادبه نفس و خودکارآمدى مى شود.
فضاي. 3 خیره کنندة  رشدتحوالت  به  باتوجه  دانشگاه:  دانش آموختگان  و  دانشجویان  اشتغال 

مجازي و فراگیرشدن آن، طرح آتما، ظرفیت اشتغال حداقل 100نفر، براي هر استان، را
ایجاد می کند.

بر طرف کردن نیاز مبرم جامعه به محتواي الکترونیکی علمی-اخالقی  و متناسب الگوي. 4
ایرانی اسالمی در سطح ملی و بین المللی

باتوجه به حجم باالي جوانان جویاي کار و خالق و ایده پرداز در حوزة دیجیتال، با برنامه ریزي. 5
و حمایت مسئوالن، می توان صنعت تولیدمحتواي الکترونیکی را ایجاد و توسعه داد.
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آزمایشگاه تولید محتواى الکترونیکى (آتما)



مراحل اجرا
مراحل اجرا: گام اول: بررسی دقیق مطالب درسی و مشخص کردن جایگاه آنها در جامعه و  بازارکار،
گام دوم: شناسایی پتانسیل هاى موجود دردانشگاه با توجه به زمینه کاري گام اول و تدوین طرح کلی
ایده، گام سوم: تدوین جزئیات طرح در قالب اساسنامه و تصویب آن توسط هیأت رئیسه دانشگاه، گام
چهارم: تشکیل تیم اصلی و آغاز تبلیغات در سطح دانشگاه و بیرون از دانشگاه و اقدام به عضوگیري،
گام پنجم: برگزاري دوره هاي آموزشی، تشکیل تیم پژوهش جهت تغذیه طرح با استفاده از جدیدترین
دستاوردهاي علمی روز و تشکیل تیم هاي کاري متفاوت با توجه به تخصص اعضا و محصوالت طرح،
گام ششم: برقراري ارتباط و گسترش همکاري با سازمان ها و افراد با تجربه و متخصص بیرون از دانشگاه

براي تربیت نیروي انسانی مورد نیاز یا همکاري با بخش تولید و جذب سفارش کار.
سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده

این ایده عمال، از اوایل اسفند 1397 با حمایت معاونت پژوهشی دانشگاه شهیدباهنر کرمان، در مسیر
رشد قرار گرفته است و تا این تاریخ، اجراي آن طبق برنامه و با موفقیت همراه بوده است و جزئیات

فعالیت ها در وبسایت آتما، atmauk.ir قابل مشاهده است:
و مهارت آموزي  دوره   23 برگزاري  دانشگاهى،  مختلف  تحصیلى  رشته هاى  از  عضو   540 جذب 
همکارى براى  علمی  عضوهیأت  عضویت 30  آموزشی،  فیلم  ساخت 70  مهارت آموز،  آموزش 200 
در پروژه هاي کاري از رشته هاي مختلف، دریافت دو سفارش بزرگ از شرکت برق جنوب استان (
1،500،000،000ریال) و دفتر توسعه اجتماعی و فرهنگی استانداري برگزارى چند همایش و کارگاه

درسطح دانشگاه، تولید بیش از 50 محتواى الکترونیکى.
برآورد نیازهاى اجرایى

زمان: در دانشگاه شهید باهنر، که این ایده در مسیر رشد قرار گرفته است، اکنون پس از 9 ماه، مهارت آموزي
انجام شده است و چندین سفارش شخصی و سازمانی دریافت شده و در مرجله تولید محصول است.
هزینه: چون در این طرح، تاکید بر شناسایی فرصت هایی است که در دانشگاه ها دیده نمی شوند و از آنها
بهره برداري کامل نمی شود. پیاده سازى این طرح نه تنها، هزینه اى براى دانشگاه-هاى بزرگ ندارد بلکه بعد
از طى مراحل رشد، براى دانشگاه درآمدزایى هم دارد.  امکانات مورد نیاز: معموال تمام امکانات و تجهیزاتی
که براي تولید محتواي الکترونیکی، الزم است در دانشگاه هاي مادر وجود دارد: تعدادي رایانه، استودیو
ضبط صدا و تصویر، دوربین فیلمبرداري و عکاسی، سیستم مدیریت یادگیري (LMS) ، پهناي باند الزم.

مهرانگیز على نژادنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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ارایه راهکارهاى راهبردى با رویکرد فناورانه به منظور به کارگیرى فرصت هاى مطالعاتى دانشگاهى

عضو هیأت علمى
شهید باهنر کرمان
malinejad@uk.ac.ir



استفاده از ظرفیت آمایش سرزمینى در ارتباط صنعت و دانشگاه

چکیده
شهرستانها در  بخصوص  تحقیقاتى  مراکز  و  دانشگاهها  در  که  تحقیقاتى  اکثر  حاضر  حال  در 
این دلیل  ندارند.  مستقیمى  ارتباط  مربوطه  مناطق  و  استان  نیازهاى  با  پذیرند  مى  صورت 
مى ایشان  کارى  منطقه  پتانسیلهاى  و  نیازها  با  اساتید  سیستماتیک  آشنایى  عدم  اتفاق 
و شود  مى  دنبال  کشور  سطح  در  تخصصى  بصورت  سرزمینى  آمایش  که  آنجایى  از  باشد. 
آمایش نتایج  شود  مى  پیشنهاد  است،  گردیده  مشخص  استانها  گذارى  سرمایه  پتانسیلهاى 
سرزمینى استانها با هسته هاى پژوهشى و مراکز تحقیقاتى استانها پیوند داده شود تا اساتید
منطقه پتانسیل  با  مرتبط  تحقیقاتى  مرکز  و  هسته  در  فعالیت  صورت  در  مختلف  استانهاى 
منظور بدین  شود  مى  پیشنهاد  شوند.  برخوردار  ویژه  تشویقى  حمایتهاى  از  ایشان  کارى 
کارگروه هاى تحقیقاتى در مناطق مختلف کشور با هدف رایزنى و همفکرى به منظور جهت
و صنعت  ارتباط  چالشهاى  شناسایى  و  مناطق  تحقیقاتى  اولویتهاى  تعیین  تحقیقات،  دهى 

شود. تشکیل  پژوهشگران  و  صنعتگران  مشارکت  با  دانشگاه 

دستاوردها
را مربوطه  واحد  نیازهاى  استانها  در  مختلف  هاى  وزارتخانه  پژوهشى  واحدهاى  اینکه  وجود  با 
شناسایى مى نمایند، این پژوهشها در راستاى چشم انداز مشخصى نبوده و با توجه به بودجه
پژوهشى اندك موجود هرساله فقط بخشى از مشکالت جسته و گریخته واحد مربوطه را حل مى
نمایند. لذا، کارگروه هاى تحقیقاتى استان، در هر دوره اى چشم انداز پژوهشى استان را ترسیم
کرده، با توجه به پتانسیل و نیازهاى استان، طرح هاى بزرگ و کاربردى تعریف نموده، و این طرح
ها را به طرحهاى پژوهشى کوچکتر و قابل اجرا شکسته و آنها را بین واحدهاى تحقیقاتى مختلف

جهت اجرا تقسیم مى نماید. دستاوردهاى این کارگروه شامل موارد ذیل مى شود:
تهیه سند چشم انداز تحقیقاتى استانهاى مختلف. 1
و. 2 کوچکتر  هاى  پروژه  به  آنها  شکستن  استان،  نیاز  اساس  بر  راهبردى  هاى  پروژه  تعریف 

تقسیم آنها بین پژوهشگران
پایش تحقیقات در دستگاههاى مختلف استان بر اساس شاخص هاى کلیدى تعریف شده و. 3

افزایش رقابتپذیرى بین واحد هاى پژوهشى مختلف
عارضه یابى چالشها و مشکالت تحقیقاتى در استان. 4
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مراحل اجرا
استفاده از ظرفیت آمایش سرزمینى در ارتباط بین صنعت و دانشگاه نیازمند تشکیل کارگروه
تحقیقاتى در استانها مى باشد. متولى این امر مى تواند استاندارى ها باشند. اعضاى کارگروه
بایستى از زمینه هاى مختلف کارى بوده و از بین اساتید دانشگاه، صنعتگران، مسئولین استانى

و واحدهاى پژوهشى موجود در دستگاههاى مختلف استان انتخاب شوند.
سنجى پتانسیل  با  مرتبط  هاى  پژوهش  و  سرزمینى  آمایش  نتایج  است  بهتر  راستا  این  در 
مناطق بصورت سیستماتیک به اطالع همه محققین رسانده شود. بودجه پژوهشى کارگروه مى
تواند توسط بخشى از بودجه پژوهشى واحدهاى تحقیقاتى استان تامین شود. پس از تشکیل
کارگروه، اعضا نسبت به تدوین سند چشم انداز تحقیقاتى استان مربوطه اقدام مى نمایند. و
جهت و  شده  تعریف  استان  نیاز  با  مرتبط  کاربردى  و  راهبردى  پژوهشى  هاى  طرح  ادامه  در 

اجرا به محققین ارجاع داده مى شود.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
چنین تحقیقاتى در کشور ترکیه توسط توبى تاك و در اروپا توسط ERC صورت مى پذیرد:

https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_and_Technological_Research_Council_of_Turkey

https://erc.europa.eu

برآورد نیازهاى اجرایى
با توجه به لزوم همکارى دستگاههاى مختلف جهت اجراى چنین طرحى، اجراى این امر نیازمند
عزم استانداران در جهت حمایت از پژوهش هاى کاربردى در استانها مى باشد. اجراى این طرح

هزینه قابل توجهى را به سیستم تحمیل نمى نماید.

دکتر مهدى اسکندرزاده اصلنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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استفاده از ظرفیت آمایش سرزمینى در ارتباط صنعت و دانشگاه

عضو هیئت علمى
محقق اردبیلى

m.eskandarzade@uma.ac.ir

دکتر هادى غائبىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
محقق اردبیلى

hghaebi@uma.ac.ir



الگوى ایجاد شبکه همکارى دانشگاه ها با جامعه و صنعت در حوزه نمک زدایى آب، (هسته تخصصى)
 بر اساس حکمرانى مدبرانه و ظرفیت سازى- مدیریت یکپارچه تصمیم سازى و تصمیم گیرى

چکیده
انستیتو آب و انرژى در سال 1346 در دانشگاه صنعتى شریف تاسیس گردید تا ضمن ارائه خدمات
کاربردى به متقاضیان (سازمان بنادر و دریانوردى، ارتش و سایر طرح هاى نمک زدایى در خلیج فارس و

دریاى عمان) پژوهش هاى الزم براى توسعه فناورى هاى نمک زدایى و بومى سازى نیز انجام شود.
باتوجه به تاکید استفاده از فناورى هاى نمک زدایى از آب هاى شور و استفاده از آب هاى غیر متعارف
در گزارشى با عنوان نقش سند فناوري هاي راهبردي آب در رفع چالش هاي بخش آب کشور از مرکز
پژوهش ها در مجلس شوراى اسالمى (گزارش شماره 951133) بر اساس دو سیاست اصلى سند مذکور
هسته تشکیل  تصمیم گیرى)  و  تصمیم سازى  یکپارچه  مدیریت  ظرفیت سازى–  و  مدبرانه  (حکمرانى 
نمک زدایى با برگزارى نشست هاى تخصصى با حضور نمایندگانى از فعاالن انجام شد تا با فعالیت این هسته

همکارى نمک زدایى از آب در دانشگاه صنعتى شریف با جامعه و صنعت بیش از پیش میسر گردد.
دستاوردها

با. 1 دولتى  بخش  و  خصوصى  بخش  گذاران  سرمایه   ، زدایى  نمک  صنعت  فعاالن  موثر  ارتباط 
مراکز و  ها  دانشگاه  علمى  هیات  اعضاى  دائم  تعامل  و  زدایى  نمک  هسته  قالب  در  انستیتو 

پژوهشى در شبکه و هسته نمک زدایى
نقش فعال اعضاى هسته در تهیه لوایح پیشنهادى ( ماده 36 بخش آب و تبصره با تاکید بر. 2

طراحى، ساخت داخل و انتقال فناورى در قانون برنامه ششم توسعه)
طراحى و ارائه دوره هاى کوتاه مدت آموزش کاربردى به درخواست سازمان حفاظت محیط. 3

زیست و... توسط اعضاى هسته
برگزارى سمپوزیوم هاى زیر و تشکیل کارگروه هاى الزم با حمایت وزارت نیرو، علوم، صنعت و سایر. 4

- الزامات سرمایه گذارى جهت توسعه تاسیسات نمک زدایى
- جایگاه و نقش دانشگاه ها و مراکز پژوهشى در تحقق اهداف ماده 36 قانون برنامه

ششم توسعه
- تشکیل کمیته نمک زدایى وزرات علوم تحقیقات و فناورى و استقرار دبیرخانه آن

در انستیتو
مراحل اجرا

شناسایى اولویت استفاده از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشى حوزه نمک زدایى از آب. 1
برگزارى نشست هاى الزم با مشارکت کلیه ذینفعان، ذیربطان و ذیمدخالن از صنعت و جامعه. 2
تشکیل هسته توسعه فناورى با مشارکت نمایندگان از کلیه فعاالن، استقرار دبیرخانه و مسول. 3
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
مطالعات و سوابق سایر کشورها براى استفاده بهینه از ظرفیت دانشگاه ها و مراکز پژوهشى در ارتقا و
توسعه فناورى هاى نمک زدایى، اقدامات و گزارش هاى موجود از کشورهاى استرالیا، آمریکا، مصر، ژاپن،
آفریقاى جنوبى، عمان و... مورد بررسى قرار گرفته است. براساس بررسى هاى انجام شده، فعالیت یک
مرکز پژوهش کاربردى با تمرکز بر نمک زدایى و تدوین نقشه راه پژوهش ها و اقدامات آتى مشاهده
مى گردد. تامین بودجه و استفاده از حمایت هاى صنعتى، نظارت بر اجراى برنامه مورد تاکید مى باشد.

برآورد نیازهاى اجرایى
برنامه ریزى و رسیدن به الگو براى اجرا حدود چهار سال زمان برده است که در الگوهاى بعدى با

استفاده از این تجربیات مى تواند بسیار کوتاهتر شود.
اقدامات دبیرخانه اى، برگزارى نشست ها و جلسات، انتشارات، حق جلسات و... هزینه هاى طراحى و

اجراى این الگو مى باشد.
فضاى الزم براى استقرار دبیرخانه با تجهیزات دفترى (رایانه، چاپگر، تلفن و نمابر ...) و محل کار
مسئول ثابت، دبیر هسته و همکاران در انستیتو تامین شده و برگزارى جلسات و یا نشست ها حسب

مورد در دانشگاه صنعتى شریف و یا خارج از آن برگزار شده است.
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الگوى ایجاد شبکه همکارى دانشگاه ها با جامعه و صنعت در حوزه نمک زدایى آب

على اصغر اعلم الهدىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

عضو هیأت علمى
انستیتو آب و انرژى، دانشگاه

صنعتى شریف
alamo@sharif.edu

نگارنده           غزاله مالجانى
سمت

نام سازمان
رایانامه

کارشناس و پژوهشگر
انستیتو آب و انرژى، دانشگاه

صنعتى شریف
gh.mollajani@yahoo.com

تعریف نیازهاى همکارى توسط فعاالن، طرح و بررسى عناوین و موضوعات در نشست هاى تخصصى. 4
بررسى توانمندى دانشگاه ها و مراکز پژوهشى کل کشور در موضوع مورد نظر. 5
ایجاد شبکه اى از متخصصان و محققان داخلى و بین المللى و اطالع رسانى الزم به جامعه و صنعت. 6
1- استقرار فیزیکى و ارتباط چهره به چهره دانشگاهیان در مراکز مورد نظر 2- انجام مذاکره،. 7

مصاحبه و دریافت نظرات و دغدغه ها 3- جمع بندى، طبقه بندى و کشف مساله جامعه و
انعکاس به دانشگاه 4- هدایت تولیدات علمى و پژوهشى و ارائه راهکار حل مساله از طریق طرح
هاى ابتکارى و خالقانه 5- ارائه پیشنهاد کمک به حل مسائل کالن کشور  در حوزه هاى مربوط
به علوم انسانى (اعم از فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ...) به نهادهاى باالدستى و قانونگذارى.

در خصوص اختصاص یک روز از هفته پژوهش/ آموزش نیز عالوه بر موارد فوق، در ابتدا نیازمند. 8
اقدامات سیاستگذارى و تصویب آئین نامه هاى الزم و هماهنگى با نهادهاى مرتبط مى باشد.



چکیده
همــه مــى دانیــم رابطــه اى مســتقیم بیــن توســعه تکنولــوژى و پیشــرفت در ابعــاد مختلــف
اجتماعــى، اقتصــادى و سیاســى هــر کشــور برقــرار اســت ، اگــر دانشــگاه مى خواهــد بمانــد،
ــت و ــگاهها در صنع ــات دانش ــام تحقیق ــر آن ادغ ــیر ناگزی ــد، مس ــا یاب ــود و ارتق ــول ش متح
جامعــه شــهرى و روســتایى  بــا دیــد آینــده محــورى و اکنــون کــه 40 ســال تجربــه را پشــت
ســر داریــم، بایــد در ایــن زمینــه اولویت بندى هــاى واقعــى را شناســایى و خالءهــا و بــه هــم

ریختگى هــاى روابطــى کــه موجــود اســت را ســاماندهى کنیــم.

دستاوردها
اعمــال  سیاســتهاى  تشــویقى، از جملــه  معافیتهــا و تخفیــف هــاى  مالیاتــى  بــراى  صنایعــى . 1

کــه  بــا دانشــگاهها در رفــع  تنگناهــاى  صنعتــى  مشــارکت  دارنــد.
ارتقــاى  اعضــاى  هیــات  علمــى  و تشــویق دانشــگاههایى  کــه بــا تحقیقــات کاربــردى خــود. 2

ــر ــاى صنعتگ ــد مشــکلى از پیــش پ ــى در صنعــت  توانســته ان و انجــام  فرصــت  مطالعات
بردارنــد.

برنامه هــا و شــیوه هاى  تدریــس  و ســرفصلهاى  آموزشــى  دانشــگاهها، متناســب  بــا. 3
ــود. ــالح  ش ــرى  و اص ــاى  روز بازنگ فناوریه

نظــام  آموزشــى  و اجــراى   کارآمــوزى  دانشــجویان  در صنایــع  و نیــز بازآمــوزى  صنعتگــران . 4
و فارغ التحصیــالن، در ســطح  کشــور بازنگــرى  جــدى  را مى طلبــد.

بــراى  تدریــس  بخشــهایى  از دروس  دانشــگاهها از متخصصــان  مجــرب  شــاغل  در صنایــع . 5
اســتفاده  شــود تــا مطالــب کاربــردى بــه دانشــجویان ارائــه گــردد.

انتخــاب عنــوان و موضــوع پایان نامه هــاى  کارشناســى، کارشناســى  ارشــد و دکتــرا بایــد. 6
بــا دقــت و وســواس خاصــى صــورت پذیــرد، (بــا دیــد صنعتــى نوشــته شــود)

ــاى  ســطح  آگاهــى  و فرهنــگ  عمومــى  در. 7 ــد درجهــت  ارتق ــز بای رســانه هاى  گروهــى  نی
ــدار ــگاه  و رســالت  دانشــگاه  و صنعــت  در توســعه  ملــى و ایجــاد اشــتغال پای زمینــه  جای

ایفــاى نقــش نماینــد.
22

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت / آذرماه 1398

انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل استفاده از دانش بومى
جهت رفع مشکالت شهرى و روستایى با دید آینده محورى



مراحل اجرا
ــن ــد دســتورى باشــد، بنابرای ــا دانشــگاه ها نبای ــز پژوهشــى ب ــاط دانشــگاه و مراک ــاً ارتب قطع
ایجــاد چنیــن ارتباطــى نیازمنــد فرهنــگ ســازى هــم در جامعــه دانشــگاهى، هــم در ورودى
دانشــگاه ها کــه شــامل دانشــجویان و اعضــاى هیــأت علمــى مى شــود و هــم بدنــه و الیه هــاى

مختلــف جامعــه بیــرون دانشــگاه ها  وصنایــع دارد.
آموزش و ارتقاى دانش دانشجویان و آماده کردن آنان براى حضور در بازار کار. 1
شناخت و برطرف کردن نیازهاى تحقیقاتى بخش صنعت و به روز نگهداشتن آن. 2
ــات. 3 ــده در عملی ــه دســت آم ــاورى ب ــوزه فن ــات از ح ــه کمــک تحقیق ــه ب نتایجــى را ک

ــد. ــت ده ــد محصــول خــود دخال تولی
ــهاى. 4 ــه آموزش ــرادى ک ــان و اف ــراى جوان ــد ب ــتغالزایى مفی ــازار کار و اش ــم آوردن ب فراه

ــد ــده ان ــگاهها گذران ــط را در دانش مرتب
توسعه مراکز کار آفرینى صنعتى و بهداشتى. 5
در یک سال 10 کار در هر شهرستان اجرا شود. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
-     توسعه در مکزیک و استرالیا و کانادا و هلند

-     دانشگاه علمى کاربردى در آلمان

برآورد نیازهاى اجرایى
-     بهینه سازى تحقیقات دانشگاه وصنعت وجامعه با یک مدیریت صحیح

-     منابع مالى حدود 2 میلیارد تومان
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انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل استفاده از دانش بومى

فتاح ربیعىنگارنده

سمت
نام سازمان

دبیر
اداره کل آموزش وپرورش

استان مرکزى

فاطمه ربیعىنگارنده

سمت

نام سازمان

دانشجو معلم
دانشگاه فرهنگیان -پردیس

زینب کبرى



ایجاد آژانس آشنایی یا شرکت تعاملی

چکیده
ایــن ایــده مــى توانــد در معرفــى و پیــدا کــردن دانشــگاهیان و افــراد شــغلى بــا عالئــق و
ــه شــما کمــک کنــد. ماننــد یــک فرهنــگ کافــه اى دائمــى باشــد کــه نیازهــاى مکمــل ب
دانشــگاهیان و افــراد بــازرگان بــه طــور یکســان بتواننــد در هــر زمــان شــخصى بــا منافــع
ــند. در ــن باش ــود مطمئ ــاى خ ــت ایده ه ــد و از ثب ــدا نماین ــراکت پی ــراى ش مشــترك را ب
ــود ــراد شــغلى در تمــاس خواهــد ب ــا اف ــوع شــرکت بطــور مســتقیم ســرمایه گذار ب ایــن ن
ــوده و ــود را انتخــاب نم ــرح خ ــام ط ــت انج ــر جه ــرد مدنظ ــد ف ــى مى توان ــدون معطل و ب
بســیار ســریع از طریــق تلفــن، ایمیــل یــا شــبکه هــاى اجتماعــى مــورد را بــا نفــر مقابــل
ــر ــه درگی ــدون اینک ــد ب ــل نمای ــالع حاص ــاى آن اط ــذارده و از توانمندى ه ــان گ در می
ــرح ــام ط ــت انج ــدر رف ــه از ه ــان و هزین ــه زم ــل صرف ــه دلی ــده و ب بروکراســى ادارى ش
ــگاه ها و ــن دانش ــر بی ــرر و مؤثرت ــات مک ــهیل مکالم ــا تس ــدف م ــد. ه ــرى مى نمای جلوگی

ــرکت کنندگان اســت. ــه ش ــل هم ــع متقاب ــه نف ــاغل ب مش
دستاوردها

افزایــش اعتبــار و جریــان درآمــد بالقــوه بــراى دانشــگاه ها و صرفه جویــى در وقــت، زمــان،
هزینــه و بروکراســى هاى ادارى مى شــود و از ایــن طریــق مى توانیــم از اســتعدادهاى
محلــى و بومــى نیــز بهره منــد شــویم. همچنیــن اختالفــى کــه بیــن دانشــگاه ها و مشــاغل
ــه ممکــن اســت ــق برداشــته مى شــود چــرا ک ــن طری ــا وجــود دارد از ای ــواع بازده ه در ان
ــق و ــج تحقی ــگاهیان نتای ــند و دانش ــروش باش ــل ف ــوالت قاب ــال محص ــه دنب ــاغل ب مش
انتشــارات عالــى خــود را در اختیــار انهــا قــرار دهنــد و بویــژه در مــورد مشــاغل کوچــک،
ــه ــا اینک ــد ی ــت کنن ــه کســى صحب ــا چ ــد ب ــا نمى دانن ــه آنه ــود دارد ک ــى وج نگرانى های
ــا ــد ی ــا در حــل چالش هــاى کســب وکار خــود کمــک کن ــه آنه ــد ب ــا دانشــگاه مى توان آی
خیــر؟ کــه بــا اشــتراك گذاشــتن و تعامــل متقابــل مى تواننــد بســیار ســاده از دانشــگاهیان
ــذاردن تجــارب ــتراك گ ــا اش ــود شــده و ب ــاى مشــکالت خ ــته هاى تخصصــى جوی در رش

بــراى رفــع آن اقــدام نماینــد.
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مراحل اجرا
فرصت هاى فیزیکى،  اولیه  نمونه هاى  نرم افزار،  اولیه  نمونه سازى  طراحى،  فرصت،  شناسایى 
شبکه سازى، دسترسى به اکوسیستم دانشگاهى، فرصت هایى براى یادگیرى، فراهم کردن بودجه

شغلى و مشاوره از کارآفرینان و تیم-هایى از دانشمندان دانشگاه و صنعت

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
مى توان از دانش لندن یا شبکه متخصصان انتقال دانش لندن نام برد که در خارج از ایران مورد
استفاده قرار مى گیرد. البته سامانه تاپ هم که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت مى باشد
به نوعى در این حوزه قرار مى گیرد اما در سامانه تاپ اعضا بایستى حتما مورد تایید قرار گیرند
که خود پروسه اى طوالنى دارد تا بسیارى از افراد مورد بررسى قرار گیرند و تایید شوند اما در این
سامانه اعضا خود به معرفى مى پردازند و بر اساس اعتماد متقابل و نهایتا از طریق کد شناسایى
مى توانند با یکدیگر به تعامل بپردازند و در نهایت در زمان موافقت و اجرایى شدن کار بین صنعت

و فرد شاغل استعالم گرفته شود.

برآورد نیازهاى اجرایى
مى تواند در قالب یک طرح ارتباط با صنعت و جامعه مادر مطرح شود که بتوان از افراد متخصص
مورد مطالعه استفاده نمود و حدود 6 ماه تا یکسال (به شرط همکارى تمام اعضایى که بایستى
ثبت شوند)/ هزینه در زمان اجرا مشخص مى شود (ایجاد نرم افزار مى تواند بسیار ساده توسط
بخشهاى فناورى دانشگاهها تهیه و با استفاده از متخصصان رایانه خود سازمانها انجام گردد و خود
یک نوع طرح ارتباط با صنعت و جامعه محسوب شود با استفاده از فارغ التحصیالن و کارکنان
متخصص از بسیارى هزینه ها جلوگیرى نمود)/ فهرست افراد شاغل اعم از دانشجویان، کارکنان و
اعضاى علمى مرتبط/ لیست شماره تماس و ایمیل/ افراد متخصص جهت ایجاد نرم-افزار/ در این
چرخه حتى مى توان با ایجاد یک نرم افزار مانند چت روم یا... تعامل دو سویه  ایجاد شود و  افراد

شغلى بسیار راحت با بنگاه هاى اقتصادى و سرمایه گذاران در ارتباط باشند یا بالعکس.
فاطمه عالءالدینىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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رئیس گروه ارتباط با صنعت
سازمان مرکزى دانشگاه پیام نور

@yahoo.com

سجاد کامیابنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

کارشناس ارشد پشتیبانى مشتریان

اسنپ فود
@gmail.com Baharan1352Sajjadkamyab75



ایجاد شبکه دانش دانشگاه هاى کشور

چکیده
شبکه دانش بنا به تعریف سازوکار، ساختار و الگوهاى رفتارى رسمى هستند که میان عوامل
دانشى، که در گذشته به دلیل مرزهاى سلسله مراتبى، کارکردى یا قانونى با هم در ارتباط نبودند،
پیوند برقرار مى کنند. با ایجاد شبکه دانش، منابع دانش ضمنى، سازماندهى شده و بستر استفاده
از دانش ضمنى خبرگان فراهم مى شود. در شرایط کنونى به دلیل رابطه سلسله مراتبى و فقدان

ارتباط افقى شاهد ایجاد سرزمین هاى گسسته دانشى در دانشگاه هاى کشور هستیم.
این است.  نوآورى  ملى  نظام  به  دستیابى  جهت  مهم  گامى  کشور،  دانشگاه هاى  دانش  شبکه 
،(... و  پیامک  همراه،  تلفن  بر  مبتنى  نرم افزار  پورتال،  تعاملى (مانند:  الیه ى  چهار  داراى  شبکه 
عملیات (مانند: تبادل نظر، ایده پردازى، ثبت امتیاز مثبت و منفى، ثبت فعالیت تحقیقاتى و ...)،
تحلیل(انواع گوناگون گزارش ها) و ذى نفعان(مانند: خبرگان دانشى، مدیران سازمان ها، مدیران
صنایع و ...) است که مى تواند سطوح مختلفى داشته باشد. سطح هر کدام از این الیه ها توسط

شوراى سیاستگذارى شبکه دانش تعیین خواهد شد.

دستاوردها
با پیاده سازى این ایده، سیستمى اجتماعى-فنى ایجاد خواهد شد که امکان بهره مندى از دانش
خبرگان دانشگاهى کشور را براى صاحبان صنایع و نهادهاى حکومتى بهینه و تسهیل مى کند.

برخى از فواید این سیستم عبارت اند از:
آگاهى دانشگاه ها از موجودى دانش خود و شناسایى نقاط ضعف و قوت؛. 1
ارائه تصویرى روشن از داشته هاى علمى کشور به صاحبان صنایع و تصمیم سازان؛. 2
و. 3 اجرا  مراحل  مستندسازى  و  درست  مسیرهاى  در  پژوهشى  طرح هاى  هدایت   امکان 

شکست ها؛
برقرارى ارتباط میان فرهیختگان دانشگاهى و در نتیجه ایجاد هم افزایى؛. 4
اجماع. 5 میزان  از  آگاهى  و  دانشگاهى  خبرگان  از  نظرسنجى  جهت  مناسب  بسترى  ایجاد 

تخصصى در موضوعات گوناگون؛
امکان نقش آفرینى بهنگام و موثر گروه هاى تخصصى کشور در تصمیم سازى هاى مربوط در. 6

سطوح مختلف؛
امکان کنشگرى فعال جامعه تخصصى در زمان مواجهه با شرایط خاص اجتماعى؛. 7
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مراحل اجرا
التحصیالن،. 1 فارغ  علمى،  هیات  (اعضاى  هدف  گروه هاى  تعیین  خصوص  در  سیاستگذارى 

دانشجویان و ... ) و کنشگران شبکه دانش و شرایط فعالیت و استفاده از آن؛
ایجاد درخت دانشى یکپارچه توسط گروه هاى تخصصى وزارت عتف؛. 2
ابالغ درخت دانشى مصوب به دانشگاه ها و لزوم تعیین متخصصان هر حوزه در دانشگاه ها بر. 3

حسب شاخص هاى تعیین شده (شکل گیرى انجمن هاى خبرگى)؛
طراحى و پیاده سازى پلتفرم مجازى مورد نیاز جهت ثبت متخصصان هر حوزه با قابلیت هاى. 4

الزم جهت انجام تعامالت مد نظر؛
آموزش و فرهنگ سازى استفاده از شبکه دانش دانشگاهى؛. 5
دریافت بازخورد و اعمال آن در الگو ارائه شده.. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
نمونه هاى موفقى از شبکه دانش در سطح جهان وجود دارد که دو مورد آن به شرح زیر است:

 شبکه دانش جهانى زیمنس که بیش از 39000 متخصص و عضو انجمن هاى تحقیق و. 1
توسعه خود را در سراسر جهان به یکدیگر پیوند مى دهد، اعضاء و مدیران را قادر مى سازد تا
درباره مشکالت بحث کنند، بهترین ایده ها را شناسایى نمایند و مفاهیم خود را براى بلوغ

بازار عرضه کنند.
شبکه برنامه هاى تحقیقاتى فشرده اروپا که بهترین دانشمندان و متخصصان را از سازمان هاى. 2

تحقیقاتى، دانشگاه ها و شرکت ها گردهم مى آورد تا رقابت بین المللى اروپا را تقویت کنند.
در این شبکه با برنامه ریزى و نظارت دقیق از تعارض منافع و مناقشات مربوط به استفاده
از نتایج تحقیق جلوگیرى مى شود. همچنین این تضمین وجود دارد که دانش و مالکیت
فکرى به اندازه کافى محافظت شده و محصوالت موفق مى توانند به عنوان نتیجه ایجاد شوند.

برآورد نیازهاى اجرایى
امکانات: زیرساخت هاى فناورى، نرم افزار شبکه دانش، مرکز مهندسى دانش متشکل از کارکنان
دانشى مورد نیاز. هزینه: ششصد میلیون تا یک میلیارد تومان اعتبار جهت تولید و پیاده سازى
نرم افزار مربوط. زمان:  زمان الزم جهت اجراى پنج مرحله نخست این طرح به صورت تقریبى12

ماه مى باشد.
محمد اکبرى محله کالئىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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دانشجوى دکترى علم اطالعات و دانش شناسى
شهید چمران اهواز

@gmail.comMohammadakbari64



ایجاد مراکز نوآورى مشترك با صنایع در حوزه هاى مواد و انرژى

چکیده
آکادمیک محیط هاى  بین  در  را  نوآورى  مراکز  ایجاد  فکر  کرده،  تحصیل  افراد  تعداد  افزایش 
و صنعتى شکل داده است، چراکه ایده هاى گذشته دیگر کارایى الزم در بعضى از زمینه ها را
چشم انداز با   - خالق  و  مستعد  افراد  از  حمایت  هدف  با  نوآورى  مراکز  رو،  این  از  نداشته اند. 
و نو  ایده هاى  پرورش  زمینه  مناسب،  حمایتى  بسترهاى  ایجاد  طریق  از   - فن آفرینى  توسعه 
کاربردى را به عنوان نخستین گام چرخه فراهم مى آورند. با راه اندازى این مراکز مد نظر است
واحدهاى و  تاسیس  مشترك  نوآورى  مراکز  ها،  هلدینگ  و  بزرگ  هاى  شرکت  همکارى  با  تا 
تحقیق و توسعه آنها را در پژوهشگاه مواد و انرژى مستقر نمود تا هم از امکانات و تجهیزات
از هم  و  برد  بهره  جدید  هاى  فناورى  توسعه  راستاى  در  پژوهشگاه  کارگاهى  و  آزمایشگاهى 
ظرفیت هاى تحقیقاتى و فناورانه پژوهشگاه در راستاى نیازهاى صنعت (به روش کسب و کار

تعاملى B۲B) استفاده کرد.
دستاوردها

فضاى مترمربع   3200 است  نظر  مد  نوآورى،  کارخانه  و  مرکز  تاسیس  طرح  برنامه  با  مطابق 
کارگاهى و 500 مترمربع فضاى دفترى ایجاد شود که ظرفیت استقرار 40 تیم جدید را دارد
و امید است با اجراى این مراکز بیش از 500 فرصت شغلى مولد (مستقیم و غیر مستقیم) در
پژوهشگاه ایجاد شود و درآمد شرکت ها و واحدهاى فناور مستقر را (در گام نخست طرح) به

بیش از 5 میلیارد تومان در سال برسد.
مراحل اجرا

ابتدا صنعت مورد نظر براى همکارى مشترك با پژوهشگاه اعالم آمادگى مى نماید. توافق نامه
آن در  که  شود  مى  منعقد  مشترك  نوآورى  مرکز  تاسیس  راستاى  در  متقاضى  صنعت  با  اى 

آورده هاى طرفین جهت انجام فرایند پژوهش فناور/ محصول محور مشخص مى گردد.
و دفترى  فضاهاى  شامل:  خود  هاى  آورده  انرژى  و  مواد  پژوهشگاه  نوآورى  مراکز  این  در 
مى قرار  موضوعاتى  اختیار  در  را  متخصص  انسانى  نیروى  آزمایشگاهى،  تجهیزات  کارگاهى، 
دهد و هزینه هاى ساخت بر عهده صنعت خواهد بود. بر اساس پروپوزال تهیه شده و مبالغ
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
و  Blackberry و   Nokia مانند  شرکت  هزاران  که  شده  مشاهده  گذشته  سال   10 در 
Kodak یا از بین رفته اند، یا شدیداً سهم خود را از بازار از دست داده اند، ضعف هاى فراوان

روش هاى پى  در  بلندهمت  سازمان هاى  از  تعدادى  که  شد  باعث  قدیمى  نوآورى  سیستم 
جدیدى در نوآورى باشند و این سازمان ها مراکز نوآورى را در جهت شتاب گیرى در فضاى
ها، آپ  استارت  حاوى  اکوسیستم  یک  ایجاد  آن ها  هدف  کردند.  ایجاد  امروزى  دیجیتال 
که است  دانشگاهى  و  آکادمیک  مؤسسات  و  فروشندگان  سرمایه گذاران،  شتاب دهنده ها، 
کردن ریسک  و  بودن  پیشرو  نوآورى،  مراکز  وظیفه  مى کنند.  ایجاد  نوآورى  قطب هاى  این 
فناورى هاى ارزیابى  و  جدید  مدل هاى  کار  و  کسب  تست  مشتریان،  براى  جدید  راه حل هاى 

جدید است تا بتواند سهم بازار یک شرکت را ارتقا دهد.

برآورد نیازهاى اجرایى
هزینه ساخت کارخانه نوآورى (شامل فضاهاى دفترى و کارگاهى) در حدود 65 میلیارد ریال
پیش بینى مى شود که با توافق نامه منعقده با معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى 10

میلیارد از آن تامین شده است.
هزینه انجام آزمایشات براى ایده هاى مراکز نوآورى بازاى هر مرکز نوآورى 1,5 میلیارد ریال
در نظر گرفته شده است. در صورت تامین منابع و در فاز اول مى توان ایجاد و تاسیس 5  مرکز

نوآورى را برنامه ریزى نمود.
محمدرضا دادفرنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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مدیر گروه تجارى سازى و انتقال فناورى
پژوهشگاه مواد و انرژى
m.dadfar@merc.ac.ir

هزینه کرد طرفین در توسعه فناورى سهم هرکدام در مالکیت دانش فنى مشخص مى شود.
پس از موفقیت ساخت نمونه اولیه و تولید در مقیاس پایلوت صنعت در تولید محصول سرمایه
گذارى نموده و فرایند تولید شروع مى شود. منافع طرفین بر اساس قرارداد فروش دانش فنى

و/یا رویالتى از فروش کل محصول تولیدى تامین خواهد شد.



بازار آزاد مجازى پژوهش (دولت، صنعت و دانشگاه) بنام اختصارى«بامپ»
جهت ارتباط مجازى و مداوم بین مدیران صنعت و اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها

چکیده
بسیارى از اساتید دانشگاهى از نحوه تعامل و ایجاد ارتباطات سازنده با صنعت بى اطالع بوده
و صرفا به مسائل آکادمیک و تولید علم پرداخته و کمتر به سراغ صنعت و رفع مشکالت آن
مى پردازند. همچنین عدم شناخت کافى اعضاى هیئت علمى دانشگاه ها نسبت به حوزه هاى
مختلف تخصصى صنعت از یک سو  و عدم شناخت کافى مدیران نسبت به اساتید دانشگاه و
حوزه تخصصى آنها در دانشگاه ها (خصوصاً خارج از محدوده جغرافیایى منطقه تحت مسئولیت)
از سوى دیگر میتواند  یکى از دالیل اصلى ارتباط ضعیف صنعت و دانشگاه باشد. براى ایجاد این
شناخت نیاز به ایجاد بستر ارتباطى مشخص بین دانشگاه و صنعت در مسیرى هدفمند جهت
تبادل اطالعات و نیازمندى ها و انطباق تخصص دانشگاه با نیازهاى صنعت مى باشد. این بستر
باید طورى باشد که موجب رفع این نیازها براساس واقعیت هاى موجود صنعت و با بهره گیرى از
تجربه مدیران صنعتى در بدنه دولت همراه گردد. لذا باید طرحى تدوین شود که با ایجاد فضاى
مناسب، کم هزینه، فارغ از ظرف هاى محدود زمان و مکان، قابل نظارت بوده و موجب جلوگیرى

از ایجاد رانت در پژوهش گردد.
ایجاد یک کانال ارتباطى مشخص بصورت فروم هایى تعریف شده با هویت هایى مشخص مى تواند
بصورت گسترده موجب هم افزایى و ارتباط اساتید دانشگاه و مدیران صنعت گردد. نمونه این
موضوع بصورت بسیار محدود در سایت هاى خارجى نظیر لینکدین بعنوان محلى براى تبادل
اطالعات متخصصین و ... وجود دارد ولى در ایران نهادى دولتى باید پیش قدم شده و این بستر
را فراهم سازد تا ضمن تعیین هویت، طرح مشکالت و بیان آمادگى از سوى اساتید دانشگاه قابل
اعتنا و اتکا باشد. یک بستر تحت وب که مى تواند با عضوگیرى رسمى از اعضاى هیئت علمى
دانشگاه ها و مدیران خبره صنعتى در ارتباط مداوم، مستقیم، بدون محدودیت زمانى و البته

ارتباطات قابل رصد از طریق نهادهاى نظارتى نقش بسزایى داشته باشد.
دستاوردها

این بستر تحت وب مى تواند با عضوگیرى رسمى از طریق دبیرخانه اى در وزارت علوم، جامعه اى
مجازى و پویا از اعضاى هیئت علمى دانشگاه و مدیران صنعتى و دولتى را ایجاد کرده که ضمن
ارتباط مداوم، مستقیم، بدون محدودیت زمان و مکان، ارتباطات قابل پایشى را از طریق نهادهاى
نظارتى فراهم مى سازد که متضمن بستر آزاد، فراگیر، سالم و مداوم در تبادل تخصص و نیازهاى

تحقیقاتى متعاملین تحقیقات مى باشد.
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مراحل اجرا
قدم اول ایجاد یک دبیرخانه در وزارت علوم بنام دبیرخانه بازار آزاد پژوهش (بامپ)، قدم دوم
با مشخص  مجازى  صفحات  یا  فروم  بصورت  مجازى  فضاى  در  مناسب  ارتباطى  بستر  ایجاد 
استعالم طریق  از  باید  بعدا  که  مختلف  گروه هاى  در  تخصصى  حوزه هاى  با  متناسب  عناوینى 
رسمى از واحدهاى صنعتى، دولتى و دانشگاه تکمیل گردد. قدم سوم ایجاد کارت هاى هویتى
و شماره شناسایى براى ثبت نام رسمى طرفین (اساتید و مدیران دولت و صنعت). قدم چهارم
ایجاد بسترهاى نظارتى مناسب براى کنترل تعامالت و عدم نمایش فضاى کنترل شده براى افراد
غیر عضو در فضاى عمومى و فروم ها یا صفحات مجازى و قدم نهایى استارت و بهره بردارى است.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
البته در  که  کرد  اشاره  لینکدین  وبسایت  به  میتوان  ولى  نداشته  کشور  داخل  در  مشابه  نمونه 
تاحدودى بستر ارتباطى متخصصین را در محدوده کل دنیا را فراهم کرده است ولى معایب خود
را دارد که بطور نمونه میتوان به مشکالت زیر اشاره کرد: عضویت وبسایت لینکدین براى عموم
آزاد است، امکان تعیین هویت اشخاص نیست و درج نیازها و تخصص ها غیر قابل اعتنا و اتکا
است، فرم هاى تخصصى ندارد، قابل پایش از سوى نهادهاى نظارتى کشور نیست، باعث فرار

مغزها شده و تهدیدهاى امنیتى براى کشور خواهد داشت.

برآورد نیازهاى اجرایى
و. 1 تحقیقات  علوم،  وزارت  گرى  متولى  با  مجازى  فضاى  درگاه  بعنوان  وبسایت  یک  ایجاد 

فناورى
تخصیص یک سرور با ظرفیت مناسب. 2
تشکیل یک دبیرخانه با تعدادى کارمند ادارى براى مدیریت محتواى فروم ها، ثبت نام و. 3

پاسخگویى به اعضا و همچنین تنظیم تفاهم نامه همکارى بین متعاملین بعد از انطباق یک
مشکل با یک ایده خالقانه در دبیرخانه

و. 4 دبیرخانه  عملکرد  از  اى  دوره  گزارش  و  بازخورد  براى   مدیریتى  داشبورد  یک  طراحى 
سامانه بامپ

مجید خودسیانىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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عضو هیات علمى
شرکت توانیر

m.khodsiani@tavanir.org.ir



برقرارى ارتباط بین دانشکده هاى کشاورزى دانشگاه ها
و صنعت تولیدات کشاورزى در کشور

چکیده
ابتــدا در ســطح دانشــکده کشــاورزى تیــم بیــن رشــته اى (متشــکل از اعضــاى هیــات علمــى،
ــاورزى ــکالت کش ــایى مش ــراى شناس ــى) ب ــالت تکمیل ــجویان تحصی ــان و دانش کارشناس
منطقــه تشــکیل خواهــد شــد. پــس از شناســایى مشــکالت بــر ســر راه کشــاورزان منطقــه
ــد ــل خواه ــوت بعم ــه دع ــاورزى در منطق ــوالت کش ــدگان محص ــد کنن ــن تولی از بزرگتری
ــس از ــد. پ ــد ش ــزار خواه ــاتى برگ ــته اى جلس ــن رش ــم بی ــاى تی ــور اعض ــا حض ــد و  ب آم
ــراى حــل مشــکالت از ــى تخصصــى ب ــاى تحقیقات ــم ه شناســایى مشــکالت کشــاورزان تی
ــراى حــل مشــکالت زمــان تعییــن خواهــد شــد. طــرف دانشــگاه تشــکیل خواهــد شــد و ب
بهتــر اســت در دو یــا ســه ســال اول عــالوه بــر جامعــه کشــاورزان، دولــت نیــز  محققــان را
حمایــت کنــد. بطــور کلــى تحقیقــات بایســتى شــامل بحث هــاى پایــه اى و کاربــردى باشــد.
طــرح حاضــر مزایایــى بــراى ســه گــروه جامعــه شــهروندى (مصــرف محصــوالت ســالم و ...)،
جامعــه دانشــگاهى (کاهــش وابســتگى بــه بودجــه هــاى دولتــى و ....) و جامعــه کشــاورزان

(افزایــش ســود دهــى و ...) در پــى خواهــد داشــت.

دستاوردها
ایــن طــرح مزایایــى بــراى ســه گــروه جامعــه شــهروندى (مصــرف محصوالتــى بــا کیفیــت
ــیمیایى ــاى ش ــموم و کوده ــرف س ــل مص ــالمتى (بدلی ــراى س ــر ب ــرات کمت ــر و خط باالت
ــى، افزایــش کمتــر))، جامعــه دانشــگاهى (تامیــن بخشــى از بودجــه و رفــع مشــکالت مال
ــه ــه اى ب ــتگى بودج ــش وابس ــى، کاه ــات علم ــاى هی ــاالت اعض ــات و مق ــت اختراع ثب
ــن ــى و بی ــجوى داخل ــذب دانش ــراى ج ــگاه ب ــکده و دانش ــازى دانش ــد س ــه، برن وزارتخان
ــاورزان ــه کش ــود) و جامع ــالن خ ــارغ التحصی ــراى ف ــغلى ب ــت ش ــاد فرص ــى و ایج الملل
ــن ــاى بی ــایى بازاره ــعه (R&D)، شناس ــق و توس ــاى تحقی ــعه بخــش ه ــه توس (کمــک ب
المللــى، شناســایى بهتریــن شــکل عرضــه محصــول، کاهــش زمــان تولیــد از شــرکت هــا تــا
ــازار و ســودآورى باالتــر، برندســازى شــرکت ها و کشــاورزان، حــذف دالل هــا عرضــه بــه ب
ــن ــروش، کشــاورزان براحتــى مى تواننــد در ثبــت ایده هــا شــرکت کننــد و بنابرای ــراى ف ب
ــگاهى ــاى آزمایش ــش هزینه ه ــوند، کاه ــوردار ش ــول برخ ــد محص ــت تولی ــق مالکی از ح

ــاال در حــوزه کشــاورزى) دارد. ــا خالقیــت ب ــى ب ــرورش نیروهای ــراى کشــاورزان، پ ب
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مراحل اجرا
علمى،. 1 هیات  اعضاى  از  (متشکل  کشاورزى  دانشکده هاى  در  اى  رشته  بین  تیم  تشکیل 

کارشناسان گروهها و دانشجویان تحصیالت تکمیلى)
شناسایى مشکالت کشاورزان در منطقه. 2
دعوت از بزرگترین کشاورزان براى حضور در دانشگاه و طرح موضوع در جلسات. 3
تشکیل تیم هاى تحقیقاتى تخصصى براى حل مشکالت از طرف دانشگاه. 4
ثبت قرارداد مشخص و تعیین بازه زمانى معین براى حل مشکل تولید کنندگان و صنعت. 5
حمایت دانشگاه و تیم هاى تحقیقاتى از کشاورزان تا محصول به دست مصرف کننده برسد. 6

(در کلیه موارد فوق مى توان از سازمان هاى کشاورزى نیز استفاده کرد)

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
نمونه هایى مشابه طرح حاضر (نه به این شکل) در کشورهاى آمریکا و هلند اجرا شده و در حال

اجرا مى باشد.

برآورد نیازهاى اجرایى
این طرح از ابتدا تا حل مشکل بدلیل بحث در خصوص کشاورزى و نیاز به تکرار آزمایشات به

بازه زمانى 4 تا 10 سال نیاز دارد.
امکاناتى شامل سالن یا سالن هاى مخصوص برگزارى جلسات، تجهیزات آزمایشگاهى براى حل
مشکل و .....نیاز است. هزینه هاى برگزارى جلسات، سفرهاى تحقیقاتى و حتى هزینه هاى اعزام

اعضاى هیات علمى به فرصت مطالعاتى خارج از کشور نیز نیاز است.

محمد سادات حسینىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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برقرارى و حفظ ارتباط مؤثر بین صنعت و دانشگاه

چکیده
ــاط ــه ارتب ــداوم بخشــیدن ب ــرارى و ت ــراى برق ــى اراك ب ــرح پیشــنهادى دانشــگاه صنعت ط
ــر صنایــع داراى مزیــت نســبى ــع، تمرکــز ب ــر و بلنــد مــدت بیــن دانشــگاه هــا و صنای موث
ــروژه هــا و طــرح هــاى تحقیقاتــى دانشــگاه هــا در راســتاى نیــاز آن ــه پ و جهــت دهــى ب
ــاس ــر اس ــا ب ــگاه ه ــا و دانش ــگاه ه ــات پژوهش ــرى ارتباط ــکل گی ــد. ش ــى باش ــع م صنای
ــد پژوهــش هــاى دانشــگاهى را ــار مــى توان ــا رویکــرد محصــوِل منطبــق برنی ــا و ب ضرورته
ــره ــه زنجی ــا توجــه ب ــا را ب ــد و مســیر صنعتــى شــدن و تجــارى ســازى آنه ــردى نمای کارب
نیــاز، تکمیــل و تولیــد ناخالــص ملــى را افزایــش دهــد. چنیــن رویکــردى دغدغــه صاحبــان
صنایــع مبنــى بــر غیرکاربــردى بــودن پژوهــش هــاى دانشــگاه هــا را مرتفــع و زمینــه ســاز
شــکل گیــرى و توســعه ارتبــاط مســئوالنه ایــن دو نهــاد خواهــد شــد. اگرچــه ایــن طــرح در
ابتــدا در مقیــاس اســتانى اجــرا مــى شــود لکــن بــه مقیــاس هــاى منطقــه اى و ملــى نیــز

ــود. قابــل تعمیــم خواهــد ب

دستاوردها
رفع نیاز صنایع در تامین کاال و خدمات مورد نیاز خود. 1
اجراى پروژه هاى کاربردى با قابلیت باالى صنعتى شدن و تجارى سازى. 2
اعتمادسازى بین صنعت و دانشگاه که منجر به توسعه روابط فى مابین خواهد شد.. 3
جذب منابع مالى براى پیشبرد تحقیقات و پژوهش هاى کاربردى در دانشگاه ها. 4
امــکان آمــوزش و مهــارت افزایــى بــراى دانشــجویان از طریــق مشــارکت در پــروژه هــاى. 5

مشــترك بــا صنایــع
ایجاد فرصت هاى شغلى جدید از جمله براى دانشجویان. 6

مراحل اجرا
شناخت محورهاى اصلى پتانسیل هاى صنعتى استانى (و نیز منطقه اى و ملى). 1
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
ــا صنعــت دانشــگاه صنعتــى اراك نســبت بــه شناســایى تیــم هــاى کارى در دفتــر ارتبــاط ب
ــر ــر اســاس کــد آى ســیک ســازمان صمــت) حــوزه هــاى داراى مزیــت نســبى (ب دقیــق (ب

ــدام نمــوده اســت. اســاس ضرایــب LQ) در ســطح اســتان مرکــزى اق
ــع ــت، گاز و پتروشــیمى، صنای ــاى نف ــوزه ه ــه ح ــوان ب ــى ت ــا م ــوزه ه ــن ح ــن ای از مهمتری
ــى، صنایــع فلــزى، صنایــع ریلــى، و پیشــرانه هــا اشــاره کــرد. شــرکت هــاى فعــال در معدن
حــوزه هــاى فــوق شناســایى و رشــته مذاکــرات هدفمنــد جهــت تبییــن زمینــه هــاى همکارى
ــا صنایــع مذکــور امضــا شــده ــر 60 تفاهــم نامــه ب مشــترك صــورت پذیرفتــه اســت. بالــغ ب
ــا صنایــع از جملــه اســت کــه برخــى از آنهــا بــه ایجــاد مراکــز تحقیقاتــى فعــال مشــترك ب
ــز ــازى اراك)، مرک ــین س ــا ماش ــینکارى (مشــترك ب ــزى و ماش ــع فل ــات صنای ــز تحقیق مرک
تحقیقــات آلومینیــوم (مشــترك بــا شــرکت ایرالکــو) و مرکــز تحقیقــات موتــور( مشــترك بــا

شــرکت کیاســا) منجــر شــده اســت.

برآورد نیازهاى اجرایى
ــا صاحبــان صنایــع، ســازمانها و. 1 برگــزارى نشســت هــاى مشــترك بــه منظــور رایزنــى ب

دســتگاه هــاى اجرایــى
ــوع. 2 ــزوم طــرح ن ــوع ســنتى قراردادهــاى بیــن صنعــت و دانشــگاه هــا و ل بازنگــرى در ن

ــدى از قالــب هــاى همــکارى جدی
توســعه برنامــه هــاى حمایتــى وزارت عتــف از جملــه جــذب فاینانســور بــراى طــرح هــاى. 3

هشى و پژ
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حمید قاسمى میقانىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

مدیر ارتباط با صنعت

دانشگاه صنعتى اراك
hamid.ghasemi@arakut.ac.ir

فرزین وفایى نژادنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

کارشناس توانمندسازى و
کارآفرینى واحدهاى فناور

دانشگاه صنعتى اراك
@gmail.comfarzin617

هــدف گــذارى طــرح هــا و پــروژه هــاى پژوهشــى دانشــگاه بــا تمرکــز بــر صنایــع داراى. 2
مزیــت هــاى نســبى

برقرارى ارتباط فعال با صنایع هدف گذارى شده. 3
ارایه مدل هاى تازه قراردادى در مشارکت بین دانشگاه و صنعت. 4



برگزارى دوره هاى آموزش مشارکتى کوآپ (Co-operative Education) در
دو سال پایانى تحصیل با هدف همکارى دوسویه دانشگاه با صنعت و جامعه

چکیده
عدم داشتن مهارت کافى، تجربه کار عملى دانشجویان و همچنین عدم آشنایى اساتید دانشگاه
با محیط هاى صنعتى و فرآیند هاى تولید در محیط صنعت به عنوان مهمترین مشکالت موجود
در مسیر حرکت به سمت دانشگاه هاى نسل سوم، مطرح مى باشند. ایده مطرح شده مدل بومى
سازى شده دوره هاى کوآپ  مى باشد. در قالب این طرح دانشجویان مقطع کارشناسى پس از
گذراندن 2 سال اول تحصیل، 2 سال باقیمانده و تابستان ها را به شکل حداقل 2 روز در هفته
صنایع با  دانشگاه  که  قراردادهایى  قالب  در  حضور  این  نمود.  خواهند  پیدا  حضور  صنعت  در 
منعقد مى کند وجه قانونى مى یابد. صنایع با برگزارى دوره هاى آموزشى کوتاه مدت در داخل
صنعت به مرور سطح توانایى هاى دانشجویان همکار در طرح را افزایش داده و از ظرفیت این
قبال در  صنعت  همچنین  مى نماید.  استفاده  سازمان  اهداف  پیشبرد  راستاى  در  دانشجویان 
خدمات دانشجویان مبلغى که در مقایسه با نیروکاردائم بسیار کمتر است از طریق دانشگاه به

دانشجویان پرداخت مى نماید.

دستاوردها
مهمترین دستاورد هاى طرح مذکور براى جامعه دانشگاهى: افزایش مهارت و اشتغال پذیرى
دانشجویان مقطع کارشناسى. ایجاد انگیزه بیشتر در دانشجویان به واسطه حضور در محیط
امکان تحصیل.  هنگام  در  هزینه  کمک  دریافت  اجتماعى.  آسیب هاى  کاهش  و  کار  واقعى 
حضور اساتید دانشگاه در صنعت بدون تشریفات ادارى و ایجاد آشنایى موثر در جهت بهبود
ارتباط دانشگاه با صنعت. هدفمند کردن دوره هاى کارآموزى به واسطه طرح مذکور چرا که
این طرح به عنوان کارآموزى نیز در نظر گرفته مى گردد. دریافت سابقه کار مرتبط با رشته
سابقه داشتن  عدم  معضل  حل  و  تحصیل  هنگام  در  مختلف  صنایع  به  ارائه  جهت  تحصیلى 

کار جهت استخدام در صنعت.
دانشجویان که  خدماتى  قبال  در  که  است  این  صنعت  براى  مذکور  طرح  دستاورد   مهمترین 
که مى نماید  پرداخت  است  کمتر  بسیار  نیروکاردائم  با  مقایسه  در  که  مبلغى  مى نمایند  ارائه 
از این طریق عالوه بر انجام رسالت اجتماعى، تا حدود مشکل کمبود نیروى انسانى خود را

مى نماید. مرتفع  نیز 
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مراحل اجرا
برگزارى جلسات مشترك با صنایع مختلف و تشریح دستاوردهاى طرح.. 1
رشته. 2 همراه  به  نیاز  مورد  دانشجویان  تعداد  هدفمند  تعیین  جهت  مختلف  صنایع  بررسى 

تحصیلى.
انعقاد قرارداد دانشگاه به صنعت و تعیین اساتید دانشگاه به عنوان مجریان طرح.. 3
انتخاب دانشجویان همکار و برنامه ریزى حضور دانشجویان در صنعت توسط مجریان طرح.. 4
نظارت بر عملکرد دانشجویان و همچنین تالش در جهت ارتباط موثر با صنعت و جامعه. 5

توسط مجریان طرح.
تعریف رساله هاى کارشناسى ارشد و دکترى توسط اساتید مجرى طرح که به واسطه طرح. 6

امکان حضور در صنعت را دارند.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
از سال 96 تا کنون تعداد حدود 250 دانشجو رشته هاى مختلف فنى و مهندسى دانشگاه اسفراین
در قالب 8 قرارداد با دو صنعت بزرگ اسفراین (شرکت مجتمع صنعتى اسفراین و شرکت لوله گستر
اسفراین) در این طرح مشارکت داشته اند  و مبلغ حدود 4/000/000/000 ریال تا کنون به عنوان حق
الزحمه به دانشجویان مشارکت کننده در طرح از سوى صنایع پرداخت گردیده است. البته تالش هایى
در جهت افزایش کیفیت طرح و اجراى کامل آن در حال صورت گرفتن است که مى تواند تاثیر بسزایى
در حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین داشته باشد. تجربه 2/5 ساله اجراى این طرح نشان مى دهد
که این طرح مى تواند به شکل گسترده در بسیارى از دانشگاه هاى کشور، حتى دانشگاه هاى کمتر
برخوردار، اجرا و تغییرات ژگرف در ماموریت و رسالت دانشگاه ها مشاهده نمود. الزم به ذکر است که

اجراى این طرح به شکل کامل در دانشگاه اسفراین در حال برنامه ریزى هدفمند مى باشد.

برآورد نیازهاى اجرایى
به جز رایزنى با صنایع و تاکید بر مزایاى طرح مذکور، هزینه و امکانات خاص دیگرى مورد نیاز
نمى باشد و با همین بستر موجود در تمامى دانشگاه ها این طرح قابلیت اجرا شدن را دارد که در

صورت رایزنى مناسب در کمتر از یک ماه امکان اجراى طرح وجود دارد.

مرتضى سعادت طرقىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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عضو هیات علمى و مدیر ارتباط با صنعت
مجتمع آموزش عالى فنى و مهندسى اسفراین
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پرورش ایده تا پروژه

چکیده
یکى از مشکالت ارتباط با صنعت عدم توانمندى اساتید براى انجام پروژه هاى مورد نیاز صنعت
در ظرف زمانى و کیفیت مورد نیاز صنعت مى باشد. بدین منظور پیشنهاد مى شود پس از درك
اما ندارند،  را  آنها  مناسب  انجام  توانمندى  که  شده  شناسائى  نیازهاى  اساتید  صنعت،  نیازهاى 
عالقه افزایش توانمندى خود دارند، موضوع را به عنوان پرروژه کارشناسى یا پایان نامه تعریف

نمایند تا بعدا آمادگى الزم را کسب نمایند.
موضوعات مورد توجه به این شکل بهتر است براى نیازهائى باشد که مشابه آن در صنایع مختلف

امکان وجود داشته و ارائه راهکار براى سایر شرکت ها و سازمانها جذاب باشد.
راهکار نامه،  پایان  صورت  به  اجرائى،  مسئولیت  و  تعهد  بدون  پروژه،  نمونه  یک  براى  واقع  در 
مناسب پیدا شده و مشکالت مربوطه کشف مى شود. بدین شکل هم استاد و هم دانشجو با یک

مسئله واقعى برخورد نموده و سعى در پیدا نمودن راه حل  قابل قبول صنعت مى نمایند.
اگر و  بوده  هدفمند  کامال  مربوطه  مهارت  و  دانش  کسب  ایجاد،  گذارى  سرمایه  دیگر  طرف  از 
شناسائى موضوعات به شکل مناسب انجام شود، از اتالف انرژى برروى موضوعاتى که مشخص

نیست در جامعه، نیاز برایشان وجود دارد یا خیر، پیشگیرى مى کند.
الزمه این کار، قبول و تصویب پایان نامه هایى است که در آینده منجر به پروژه مى شوند، به
عبارت دیگر پایان نامه در حال حاضر حمایت رسمى نداشته، اما به تشخیص کمیته راهبرى پایان

نامه، براساس یک نیاز واقعى مى باشد.

دستاوردها
افزایش توانمندى اساتید براى ارتباط با صنعت. 1
جهت گیرى پایان نامه ها به سمت نیازهاى واقعى صنعت و جامعه. 2
تکمیل هدفمند مهارت هاى دانشجویان. 3
آماده سازى نمونه هاى دانشگاهى براى ورود به جامعه و صنعت. 4
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مراحل اجرا
شناسائى نیازهاى صنعت و جامعه در حوزه فعالیتهاى اساتید. 1
مطالعه نمونه پروژه هاى مشابه با نیازهاى شناسائى شده. 2
تعریف پروژه و پایان نامه ها براساس نیازها. 3
انجام پروژه هاى دانشجویان. 4
مستندسازى و نگهدارى دانش کسب شده در این پروژه هاى دانشجویى. 5
مراجعه به صنایع مشابه و ارائه پیشنهاد پروژه ارتباط با صنعت. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
به صورت رسمى سابقه اى ثبت نشده، ولى احتماال تعداد زیادى از فعاالن دانشگاهى در زمینه

ارتباط با صنعت، یکى از استراتژیهایشان اینگونه بوده است.

برآورد نیازهاى اجرایى
انجام پروژه ها و پایان نامه هاى دانشجوى مرتبط با مدیریت مستقیم استاد

دکتر سید رئوف خیامىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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پروژه آموزش، پژوهش و کارآفرینى

چکیده
ــاس آن دانشــجویان ــه براس ــود دارد ک ــوزى وج ــام کارآم ــدى به ن ــگاه ها واح ــروزه در دانش ام
رشــته فنــى و مهندســى بایــد 300 ســاعت در محیــط متناســب بــا رشــته تحصیلــى خــود کار

کننــد ولــى متاســفانه نتایــج عملکــرد ایــن درس مطلوبــى نیســت.
ــورد ــون م ــه هم اکن ــا شــهرى واقعــى ک ــى، خانگــى ی ــاز صنعت ــا شناســایى یــک نی طــرح م
ــراى اســتاد ــه راهــکار و گــزارش ب ــراى دوره کارآمــوزى  و ارائ نیــاز اســت توســط دانشــجو ب
ــاى ــد و پارك ه ــز رش ــت مراک ــجو و حمای ــکارى دانش ــاتید باهم ــپس اس ــت. س ــه اس مربوط
فنــاورى طرح هــاى پیشــنهادى را در قالــب واحــد فنــاور و شــرکت دانــش بنیــان بــه مرحلــه

تولیــد برســانند.
همچنیــن الزم اســت بــا ایجــاد قانــون مناســب ایــن مســیر بــه وجــود بیایــد کــه اســاتید بــراى
ارتقــاى مرتبــه خــود صرفــا بــه مقالــه اکتفــا نکننــد بلکــه در صــورت نــوآورى مقالــه در مــورد
یکــى از نیازهــاى کشــور  تولیــد و نمونــه اولیــه آن، امتیــاز بیشــترى بــه نســبت مقالــه صرفــا

علمــى و بــدون محصــول برایشــان در نظــر گرفتــه شــود.

دستاوردها
بــا اجــراى ایــن طــرح دانشــجویان بــه جــاى فــرار از کارآمــوزى یــا فرآینــد 300 ســاعت
ــا ــه ب ــن گون ــوند و ای ــى ش ــاى صنعت ــایى نیازه ــد باعــث شناس ــى توانن ــى نتیجــه م کار ب
ــل ــه دلی ــار آن ب ــرد. در کن ــایى ک ــور را شناس ــاى کش ــوان نیازه ــى ت ــادى م ــرعت زی س
نــگاه هــاى متفــاوت افــراد مــى تــوان راهکارهــاى متفاوتــى بــراى مشــکالت پیــدا کــرد و
ــه تولیــد برســانند. از ســوى دیگــر اســاتید ــه مرحل ــا ب بهتریــن آن هــا را انتخــاب کــرد ت
مجبــور مــى شــوند کــه از محیــط فقــط درســى (کــه معضــل جــدى امــروز در بحــث فــارغ
ــه فعالیــت پژوهشــى و ــد و در کنــار دانشــجویان خــود ب التحصیــالن اســت) فاصلــه بگیرن

ــد. ــى روى آورن ــت کارآفرین در نهای
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مراحل اجرا
ایجاد قوانین و سازکارهاى الزم و در نظر گرفتن خواسته هاى صنایع. 1
ابالغ به دانشگاه ها، مراکز رشد، پارك هاى فناورى و صنایع. 2
شروع مرحله در یک یا چند استان به صورت آزمایشى. 3
بررسى نتایج و رفع نواقص احتمالى. 4
اجراى طرح در سطح ملى. 5

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
ایــن طــرح از فعالیــت هــاى تیــم فنــاورى و اختراعــات دانشــگاه بیــن المللــى امــام خمینــى
ــراى ــه روز ب ــى ب ــوزش مهارت ــب آم ــم در قال ــن تی ــت ای ــت. فعالی ــده اس ــتخراج ش (ره) اس
دانشــجویان بــوده اســت تــا بتــوان بــا اســتفاده از آن مهــارت وارد عرصــه پژوهــش کاربــردى
شــد تــا آن پژوهــش در نهایــت بتوانــد باعــث درآمدزایــى بــراى دانشــجو و کارآفرینــى شــود.
ــا ــا شناســایى نیازهــاى واقعــى صنعــت و جامعــه ایــن تیــم موفــق شــده اســت ت تاکنــون ب
یــک محصــول تحریمــى مــورد نیــاز صنعــت را بــا قیمــت یــک بیســتم نمونــه خارجــى بومــى
ســازى کنــد و در کنــار آن محصــوالت علمــى جدیــدى را در حــوزه هــاى مختلــف تولیــد کنــد
کــه همــه آنهــا موفــق بــه کســب مقــام و مــدال در جشــنواره هــاى معتبــر علمــى شــده انــد.

برآورد نیازهاى اجرایى
ــاى ــاز و کاره ــن و س ــن قوانی ــس از طراحــى و تدوی ــرح پ ــن ط ــراى ای ــنهادى ب ــان پیش زم
اجرایــى الزم، زمانــى در حــدود 4 نیــم ســال تحصیلــى دانشــگاه هــا (2 ســال) اســت تــا طــرح

بــه صــورت آزمایشــى اجــرا شــود و پــس از رفــع نواقــص بــه صــورت ملــى اجــرا شــود.
در مــورد هزینــه و امکانــات هــم بایــد گفــت کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــاى آزمایشــگاهى
دانشــگاه هــا و مراکــز علمــى و ظرفیــت پذیــرش پــارك هــاى فنــاورى و مراکــز رشــدى کــه در
کشــور وجــود دارنــد مــى تــوان ایــن پــروژه را بــه ســرعت زیــاد و هزینــه کــم راه انــدازى کــرد

ولــى بایــد در ایــن میــان خواســته هــاى صنایــع نیــز مــورد بررســى قــرار گیــرد.
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محمد ریاحىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

بنیان گذاران تیم فناورى و
اختراعات دانشگاه

بین المللى امام خمینى (ره)

امیرحسین اجاقىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

دانشجو

بین المللى امام خمینى (ره)
- @yahoo.comRiahi_1377
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چکیده
ــاتید ــه اس ــت ب ــاى صنع ــروژه ه ــپارى پ ــق در برونس ــه ناموف ــود تجرب ــه وج ــه ب ــا توج ب
دانشــگاهى و عــدم ارتبــاط موفــق بیــن صنعــت و دانشــگاه براســاس ایــن ایــده مــى تــوان بــا
ایجــاد یــک پلتفــرم آنالیــن جمــع ســپارى ایــن امــکان را فراهــم نمــود کــه ابتــدا مســائل
ــا ــده و ســپس ب ــه گردی ــاى خــرد و  مشــخص فرمول ــش ه ــه چال ــم صنعــت ب کالن و مبه
ــجویان و ــرى از دانش ــت کثی ــه جمعی ــود ک ــم ش ــکان فراه ــن ام ــا، ای ــش ه ــوان چال فراخ
ــى ــل نهای ــوزال، راه ح ــاى پروپ ــى بج ــاى آزاد و رقابت ــک فض ــاتید در ی ــگران و اس پژوهش
ــل ــادى راه ح ــداد زی ــه تع ــه ب ــل هزین ــا حداق ــد ب ــا بتوانن ــب و کاره ــه داده و کس را ارائ
ــوان ــت عن ــده تح ــن ای ــول از ای ــه محص ــه اولی ــک نمون ــر ی ــال حاض ــد. در ح ــت یابن دس
ســامانه نوآویــد بــه آدرس www.noavid.ir توســعه داده شــده اســت و یادگیــرى حاصــل
ــردارى از آن در دانشــگاه تهــران توانســته از آزمایــش و خطــاى صــورت گرفتــه در بهــره ب
اســت مالحظــات و جزییــات اجرایــى پیــاده ســازى ایــن ایــده در مقیــاس وســیع را مشــخص

ــد. نمای
دستاوردها

ساختار شکنى در فرایند سنتى حل مساله شرکتها از برونسپارى به جمع سپارى. 1
ساختار شکنى در ایجاد نوآورى از داخل به نوآورى از خارج سازمان. 2
ساختار شکنى در نحوه استخدام شرکتها از رزومه به برگزارى رقابتهاى حل چالش هاى. 3

واقعى صنعت
ساختار شکنى در قرادادها از ارائه پروپوزال  به ارائه راه حل هاى نهایى. 4
ساختار شکنى در نحوه برندینگ و بازاریابى شرکتها از طریق رقابتهاى ایده پردازى. 5
توانمندسازى دانشجویان از طریق افزایش مهارتهاى حل مساله. 6
افزایش شفافیت و اطالع رسانى در قراردادهاى ارتباط بین دانشگاه و صنعت. 7
رتبه بندى دانشگاه ها در پلتفرم نوآوید بر حسب توانایى دانشجویان و اساتید آنها در حل. 8

مسائل صنعت
ایجاد بسترى براى فریلنسرى پژوهشگران و دانشجویان و فراهم شدن فرصت درآمد زایى. 9

براى دانشجویان
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مراحل اجرا
برنامه ریزى و هماهنگى براى تشکیل کارگروه هاى مربوطه. 1
احصا و طبقه بندى توانمندیهاى پژوهشگران داخلى و خارجى. 2
احصا و طبقه بندى چالش  هاى ایده پردازى، پژوهشى، توسعه اى هر یک از شرکتهاى. 3

فعال در صنعت جویشگر
بهره گیرى از پلتفرم براى برگزارى اولین دور از رقابتهاى ملى چالش نوآورى و پژوهش در. 4

صنعت
بازاریابى و تولید محتوا براى جلب مشارکت در حل چالشهاى نوآورى و پژوهش. 5
انتخاب برندگان و اهدا جوایز اولین دور از رقابتهاى ملى جمع سپارى چالشهاى نوآورى و. 6

پژوهش

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
در ایران نمونه مشابه پلتفرم دیجیتال جمع سپارى نوآورى نوآوید وجود ندارد، اما در خارج از
Innocentive ،Ideaconnection ،Mturk از  عبارتند  مشابه  هاى  پلتفرم  معروفترین  کشور 

.ninesigma ،Ideaken ،innoget

برآورد نیازهاى اجرایى
برآورد زمانى انجام این پروژه براى سال اول، از مرحله توسعه تا عملیاتى شدن به مدت 12 ماه و
در مجموع هزینه آن 697,288 میلیون تومان برآورد گردیده است.  براى این منظور مبلغ 76,4
میلیون تومان براى تجهیزات، 100 میلیون تومان براى هزینه اجاره ساختمان و 520,88 میلیون
تومان  هزینه نیروى انسانى مى باشد.  مهمترین عامل موفقیت اجراى این ایده در مقیاس وسیع
فرهنگ سازى و فراهم کردن شرایط الزم براى افزایش مشارکت دانشگاهیان در سراسر کشور مى
باشد که براى این منظور ضرورى است با همکارى وزارت علوم اطالع رسانى الزم براى استفاده

از این پلتفرم در دانشگاه هاى سراسر کشور صورت گیرد.
ایوب محمدیاننگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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تربیت تسهیلگران آموزش ابتدایى درمناطق محروم

چکیده
راهکار اصلى این ایده ایجاد یک پایگاه تسهیلگران آموزشى و تربیتى در کلیه مراکز و واحدهاى
دانشگاههاى سراسر کشور بویژه در شهرستانها و روستاهاى کم برخوردار جهت تربیت تسهیلگران
و مربیان آموزش ابتدایى مى باشد. کلیه دانشجویان و فارغ التحصیالن گرایش هاى مختلف علوم
تربیتى در طول تحصیل و بعد از فارغ التحصیلى امکان شرکت در دوره هاى جدید آموزش ابتدایى
را زیرنظر اساتید دانشگاه و سرگروههاى تخصصى آموزش ابتدایى آموزش و پرورش خواهند داشت
. ضرورت عقد قرارداد بین آموزش و پرورش و دانشگاه هر منطقه امکان دسترسى کودکان مناطق
کم برخوردار و محروم از موسسات کمک آموزشى دروس ابتدایى را باهریک از پایگاههاى مستقردر
دانشگاههاى واقع در محل سکونتشان فراهم مى سازد ، عالوه برآن رفع و اصالح مسائل و مشکالت
تحصیلى کودکان درهمان زمان و پایه تحصیلى ازطریق تسهیلگران آموزشى و تربیتى دردانشگاههاى

سراسرکشور با قیمتى بسیار ارزانتر از موسسات خصوصى شهرستانهاى بزرگ فراهم مى گردد.
دستاوردها

کاهش و رفع مسائل و مشکالت تحصیلى و رفتارى دانش آموزان ابتدایى در شهرستانها و. 1
روستاهاى کم برخوردار با همکارى دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته هاى علوم تربیتى در

دانشگاههاى هر منطقه
هدفمند سازى دوره هاى کارورزى و کارآموزى دانشجویان علوم تربیتى در طول تحصیل و. 2

کارگاههاى آموزشى بعد از فارغ التحصیلى
کاهش میزان تغییر رشته فارغ التحصیالن علوم تربیتى در مقاطع باالتر تحصیلى به روانشناسى. 3
هدایت شغلى ، کارآفرینى و ایجاد فرصت شغلى براى فارغ التحصیالن و دانشجویان کلیه رشته. 4

هاى علوم تربیتى در محل سکونت خود
حذف فعالیت افراد و موسسات غیرمجازعلمى جهت ارایه آموزش به دانش آموزان در مقطع ابتدایى. 5
سوادى ،افت تحصیلى و ترك تحصیل در بین دانش آموزان مقطع ابتدایى در. 6 کاهش بى 

روستاها و شهرستانهاى کم برخوردار
تغییرالگوهاى تعامل آموزش عالى با آموزش و پرورش درحل مسائل مناطق کم برخوردار. 7

مراحل اجرا
نفراز. 1 یک  همراه  به  هردانشگاه  صنعت  با  ارتباط  واحد  زیرنظر  پایگاه  فعالیت  و  ایجاد 

سرگروههاى تخصصى یا مدرسان هر پایه ابتدایى ازآموزش و پرورش هرمنطقه
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
على رغم وجود تحقیقات مشابهى دراین زمینه لکن  دوره هاى آزاد متفاوتى در زمینه آموزش
3 از  (بیش  هنگفت  مبالغ  اخذ  بر  عالوه  که  شود  مى  برگزار  ابتدایى  مقطع  کتابهاى  محتواى 
میلیون ریال) از دانشجویان و فارغ التحصیالن کامال تئورى است و امکان دسترسى را براى همه
عالقمندان و بویژه دانشجویان و فارغ التحصیالن مناطق کم برخوردار فراهم نمى کند ، همچنین
گواهى دوره براى تمامى افراد یکسان مى باشد و ضمانتى جهت معرفى افراد به واحدهاى مورد

نیاز وجود ندارد.
برآورد نیازهاى اجرایى

اختصاص سه ترم تحصیلى به مدت 1,5 سال براى دانشجویان رشته علوم تربیتى. 1
اختصاص یک ترم تحصیلى براى فارغ التحصیالن عالقمند به شرکت در هر دوره. 2
امکانات مورد نیاز آموزشى موجود ازمحیط دانشگاه در ساعات خالى کالسها یا پس از اتمام. 3

کالسهاى رسمى دانشگاه تامین مى شود
هزینه حق الزحمه اساتید که به صورت حق التدریس (یا بعنوان حق التحقیق ) ازدانشگاه. 4

یا ازهزینه هاى ثبت نام تامین مى شود
هزینه حق الزحمه مدرسان آموزش و پرورش از طریق قراردادهاى کارورزى دانشجویان به. 5

صورت مستقیم و غیرمستقیم از دانشجویان اخذ مى شود.
بخشى از هزینه حق الزحمه مدرسان آموزش و پرورش از طریق هزینه ثبت نام در دوره. 6

توسط فارغ التحصیالن و کودکان مراجعه کننده به دانشگاه جهت رفع مسائل آموزشى و
تربیتى تامین مى شود .

نفیسه رفیعىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

45

تربیت تسهیلگران آموزش ابتدایى درمناطق محروم

عضو هیات علمى رشته علوم تربیتى
پیام نور استان اصفهان
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ارایه دوره هاى آموزشى مقطع ابتدایى باهمکارى آموزش و پرورش و دانشگاه. 2
طى کردن دوره تربیت تسهیلگرى شش پایه ابتدایى براى دانشجویان رشته علوم تربیتى. 3

در سه ترم تحصیلى در دانشگاه
پایه. 4 در  تسهیلگرى  مجوز  یک  تسهیلگرى   مدرك  اخذ  منجربه  باالتر  و   80 نمره  کسب 

اول و دوم ابتدایى ،مدرك تسهیلگرى سه مجوز تسهیلگرى درپایه سوم و چهارم ، مدرك
تسهیلگرى پنج مجوز تسهیلگرى درپایه پنجم و ششم مى شود.

و. 5 رسانى  اطالع  جهت  هرمنطقه  پرورش  و  آموزش  به  شرایط  حائز  افراد  لیست  معرفى 
بکارگیرى در کلیه مراکز آموزشى شهرستانها و روستاهاى همجوار با دانشگاه



تشکیل تابلوى بورس و اتاق معامالت سهام در دانشگاه ها
با همکارى سازمان بورس و اوراق بهادار

چکیده
یکــى از عوامــل مهــم در ارتبــاط موفــق دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه، جــذب اعتمــاد صنعــت
ــق ــق تامیــن موف ــد جــذب اعتمــاد از طری ــه فرآین ــه توســط دانشــگاه مــى باشــد ک و جامع
ــى ــورت م ــا ص ــگاه ه ــه توســط دانش ــت و جامع ــاى دو بخــش صنع ــا و نیازه درخواســت ه
ــر داشــتن گیــرد. دو بخــش جامعــه و صنعــت از یکدیگــر قابــل تفکیــک نیســتند و عــالوه ب
انتظاراتــى متفــاوت، از بعــد خواســته هــا داراى وجوهــى مشــترك نیــز هســتند. بــراى حــل
مســاله تامیــن موفــق نیازهــاى دو بخــش صنعــت و جامعــه بــر روى یافتــن فصــل مشــترکى
بیــن ایــن دو وجــه تمرکــز کــرده ایــم، جامعــه بــه دنبــال ســرمایه گــذارى مطمئــن و کســب
ــه نیازهــاى ــه چرخــه تامیــن و پاســخگویى ب ــى دق دق ــه دنبــال تامیــن ب ســود و صنعــت ب
ــان ــذارى ســهام ســبب کســب اطمین ــاق ارزش گ ــورس و ات ــوى ب ــازار اســت. تشــکیل تابل ب
جامعــه بــراى تحقــق یــک ســرمایه گــذارى مطمئــن وصنعــت بابــت تامیــن ســرمایه و دریافــت

خدمــات بــا کیفیــت اســت.

دستاوردها
جذب سرمایه ها و نقدینگى در گردش جامعه. 1
جلــب اعتمــاد فعــاالن صنعتــى بــراى تامیــن نیــاز هــا از محــل فعالیــت هــاى تحقیــق و. 2

توســعه دانــش بنیــان
ــا و. 3 ــان و اســتارت آپ ه ــر محصــوالت دانــش بنی ــاالن اقتصــادى و صنعتــى ب ــه فع تکی

ــا ــزرگ و اســتارت آپ ه ــان شــرکت هــاى ب ــاط می ــرارى ارتب تســهیل در  برق
بــدون شــک تهیــه و تدویــن الگــوى رفاهــى مطلــوب و مــورد رضایــت کارکنــان و جامعــه. 4

ــوم نیــز مخاطــب یکــى از اهــداف اساســى در هــر ســازمان موفــق اســت کــه وزارت عل
از ایــن امــر مســتثنى نیســت. تشــکیل تابلــوى بــورس و اتــاق ارزش گــذارى و معامــالت
ــن از ــدل نوی ــک م ــت، ی ــوم و وزارت بهداش ــان وزارت عل ــش بنی ــهام محصــوالت دان س
شــرکت هــاى تعاونــى اســت کــه در ازاى ریســک ســنجى، زمینــه اعتبــار و اعطــاى نــرخ
ســود بــاال و مطمئــن را در ازاى مشــارکت در  ســرمایه گــذارى بــراى کارکنــان، اســاتید

و دانشــجویان فراهــم مــى نمایــد.
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مراحل اجرا
ــوه. 1 ــرکت و نح ــررات و تشــکیل ش ــن و مق ــامل قوانی ــورس ش ــازار ب ــى ب ــه تفصیل مطالع

ــورس ــهام در ب ــه س ــرش و ارائ پذی
شیوه سرمایه گذارى در بورس. 2
ــراى اخــذ مجــوز. 3 ــط [وزارت اقتصــاد، وزارت صنعــت] ب ــاى ذیرب ــا ســازمان ه ــه ب مکاتب

هــاى الزم جهــت ایجــاد تــاالر بــورس مختــص دانشــگاه هــا در دانشــگاه هــاى مــادر در
هــر اســتان

ــراى تشــکیل یــک ســرویس مجــازى ( جهــت. 4 ــه گام ب بیــان فلوچــارت و ســاختار گام ب
ــا قابلیــت بــه کار گیــرى بهــره منــدى) از خدمــات تجــارى محصــوالت دانــش بنیــان ب

رمــز ارزهــا

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
شــرکت هلدینــگ ملــى دانشــگاه هــاى آمریــکا (NAUH) یــک نمونــه موفــق از شــرکت هایــى
اســت کــه بــا ســرمایه گــذارى روى فعالیــت هــاى علمــى دانشــگاه هــاى ایــاالت متحــده اقــدام

بــه ارائــه ســهام در بــازار بــورس آمریــکا مــى نمایــد.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان اجرا: حداقل 9 ماه و حداکثر یکسال

هزینه: 10 الى 100 میلیون تومان
امکانات مورد نیاز:

تجهیــزات پیشــرفته شــبکه بــراى ارائــه مجــازى ســرویس خریــد و فــروش و ارزش گــذارى. 1
نالین آ

تیم تبلیغات رسانه اى قدرتمند جهت پذیرش و آماده سازى افکار عمومى. 2

على نخعىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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عضو هیأت علمى
پیام نور

nakhaei.ali@pnu.ac.ir



تشکیل شوراى هماهنگى علمى صنعت بیمه

چکیده
ــعه ــاي پژوهشــی و توس ــه نیازه ــخگویی ب ــه، پاس ــکده بیم ــى پژوهش ــداف اساس ــه اه ازجمل
تحقیقــات علمــی، کاربــردي در زمینــه بیمــه و فراهــم آوردن بســتر مناســب رشــد و توســعه
صنعــت بیمــه در کشــور اســت. پژوهشــکده بیمــه جهــت نیــل بــه ایــن هــدف، حضــور فعــال
در صنعــت، فراهم ســازى حضــور مؤثــر صنعــت در فعالیت هــاى علمــى خــود، تأســیس
«دفتــر نــوآورى و ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت» را در دســتور کار خــود قــرار داد. بــه منظــور
ایجــاد هم افزایــى علمــى و جلوگیــرى از دوبــاره کارى در فعالیت هــاى پژوهشــى، تحقــق
ــى و اســتفاده از نظــرات جمعــى ــش، امــکان تشــکیل کنسرســیوم هاى تحقیقات مدیریــت دان
ــوان ــه» بهعن ــوان «شــوراى هماهنگــى علمــى صنعــت بیم ــه، شــورایى تحــت عن صنعت بیم
بــازوى مشــورتى دفتــر، تشــکیل شــد. ایــده اصلــى ایــن شــورا بــر ایــن اعتقــاد اســتوار اســت
کــه شــورا متعلــق بــه صنعــت اســت و پژوهشــکده در ایــن شــورا فقــط نقــش هماهنگ کننــده
و دبیرخانــه اى دارد. بــراى ایــن منظــور جلســات شــورا بــه صــورت دوره اى و بــه میزبانــى هــر

ــردد. ــزار مى گ ــورا برگ ــک از اعضــاى ش ی
دستاوردها

اهم وظایف شورا عبارتند از:
-     پایش منظم و انعکاس فعالیت هاى علمى صنعت بیمه به منظور جلوگیرى از دوباره کارى؛

-     ایده پردازى براى شکل گیرى فعالیت هاى علمى فراشرکتى صنعت بیمه؛
-     کمک به جهت دهى فعالیت هاى علمى پژوهشکده متناسب با نیازهاى صنعت.

اهم اقدامات انجام شده دراین راستا عبارتند از:
ــایر ــى س ــأت علم ــاى هی ــى اعض ــى صنعت ــى فرصــت مطالعات ــیوه نامه اجرای ــن ش -     تدوی

ــه؛ ــى در صنعت بیم ــى و پژوهش ــات آموزش مؤسس
-     برگزارى دوره هاى آموزشى تخصصى؛

-     تشکیل کمیته هاى همکارى مشترك فى مابین پژوهشکده و شرکت هاى بیمه؛
-     تدوین دستورالعمل کارآموزى دانشجویان مؤسسات آموزشى و پژوهشى در صنعت بیمه؛

-     دریافــت اولویت هــاى عناویــن پایان نامــه از صنعــت در جهــت حمایــت از پایان نامه هاى دانشــجویى
در راســتاى تشــویق دانشــجویان بــه انجام تحقیقــات و پروژه هاى کاربــردى موردنیــاز صنعت بیمه.

که اقدامات انجام شده منجر به دستاوردهاى ذیل مى شود:
تحقق مدیریت دانش در صنعت بیمه؛. 1
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مراحل اجرا
ــدا سلســله جلســات مشــترکى ــراى تشــکیل شــوراى هماهنگــى علمــى صنعــت بیمــه ابت ب
ــرکت هاى ــل ش ــه در مح ــرکت هاى بیم ــد ش ــران ارش ــکده و مدی ــئوالن پژوهش ــان مس می
بیمــه برگــزار شــد. حســب مذاکــرات ایــن جلســات، بــر لــزوم طراحــى فرایند هــا و ســاختارى
بــراى تقویــت ارتبــاط پژوهشــکده بــا جامعــه و صنعــت تأکیــد شــد. در زمینــه فراینــدى ابتــدا
تأســیس دفتــر در دســتور کار قــرار گرفــت و در خصــوص ســاختارى، زمینــه حضــور مدیــران
ــى، ــوراى پژوهش ــر ش ــکده نظی ــرى پژوهش ــه در ارکان تصمیم گی ــت بیم ــان صنع و کارشناس
کمیســیون نشــر و همچنیــن ســایر فعالیت هــاى پژوهشــى به عنــوان همــکار یــا مشــاور فراهــم
ــه اى و ــاى حرف ــه و انجمن ه ــدگان شــرکت هاى بیم ــا حضــور نماین ــذا جلســه اى ب ــد. ل گردی
ــاط ــا ارتب ــراى ارتق ــد پژوهشــکده ب ــن جلســه برنامه هــاى جدی ــزار شــد. در ای تخصصــى برگ
ــر پژوهشــکده و ــاط نزدیک ت ــرارى ارتب ــور برق ــه منظ ــد. ب ــه ش ــت ارائ ــه و صنع ــا جامع آن ب
صنعــت بیمــه در جهــت ایجــاد هم افزایــى و جلوگیــرى از دوبــاره کارى، برگــزارى و تکــرار ایــن
جلســات تحــت عنــوان «شــوراى هماهنگــى علمــى صنعــت بیمــه» در ایــن جلســه مطــرح
ــوان ــن عن ــات تحــت همی ــده جلس ــن ای ــه از ای ــت بیم ــتقبال صنع ــه اس ــه ب ــا توج ــد. ب ش
ادامــه یافتــه و ســاختار و شــرح وظایــف ایــن شــورا نیــز در همیــن جلســات و بــا تعامــل بــا

نماینــدگان صنعــت شــکل گرفــت.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
با توجه به ساختار پژوهشکده ایده مشابه با روند اجرایى این شورا مشاهده نشده است.

برآورد نیازهاى اجرایى
جلسات شورا به صورت دوره اى برگزار مى شود و تقریبا هر 6 هفته یکبار است. جلسات به میزبانى

شرکت هاى بیمه است و پژوهشکده در این جلسات میهمان مى باشد.

دکتر لیلى نیاکاننگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

تشکیل شوراى هماهنگى علمى صنعت بیمه

عضو هیأت علمى و معاون
پژوهشى

پژوهشکده بیمه
niakan@irc.ac.ir

دکتر اسماء حمزهنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

ــر ــأت علمــى و رئیــس دفت عضــو هی
نــواورى و ارتبــاط بــا جامعــه و صنعــت

پژوهشکده بیمه
hamzeh@irc.ac.ir

جهت دهى به فعالیت هاى پژوهشى پژوهشکده در راستاى حل مسائل صنعت؛. 2
ایجاد حلقه ارتباطى میان صنعت و دانشگاه از طریق پژوهشکده.. 3



تقویت ارتباط صنعت، جامعه و دانشگاه با راه اندازى، فعال سازى
و تقویت اتاق هاى فکر و ایده در سطح دانشگاه ها

چکیده
طرح پیشــنهادى دانشــگاه صنعتى اراك براى برقرارى و تداوم بخشیدن به ارتباط

گران صنعت  حضور  با  مختلف  هاى  تخصص  و  گرایش ها  در  ایده  و  فکر  اتاقهاى  اندازى  راه 
کارآفرینان و کارشناسان سازمانها و نهادها و اعضا هیات علمى داراى تجربه همکارى موفق با
صنعت و شناسایى نیازها و مشکالت در حوزه هاى تخصصى و نیز معرفى طرحها و پروژه هاى
صنعتى و کاربردى در اتاقهاى فکر در حوزه شهرستان و استان از راهکار هاى مناسب و عملى
تقویت ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مى باشد. اتاقهاى فکر در سطح دانشکده ها و سپس
از تجمیع اتاق هاى فکر کانونهاى تفکر در سطح دانشگاه و اندیشکده در سطح شهرستان و با
درجات 1 و2 و3 در سطح استان و کشور به ترتیب قابل برنامه ریزى مى باشد. هر ساله با ارزیابى
عملکرد اتاق فکر و طرحها و برنامه ها و مشکالت حل شده توسط آنها اعتبار مالى به آنها میتواند

تخصیص یابد و سطح حمایتهاى معنوى نیز افزایش یابد.

دستاوردها
هاى برنامه  و  شده  برقرار  دانشگاهیان  و  جامعه  و  صنعتگران  با  ارتباط  مذکور  طرح  اجراى  با 
مطالعات و موضوع پایان نامه هاى ارشد و دکترى با توجه به نیازهاى روز جامعه پژوهشى و 
و صنعت قابل برنامه ریزى و تعریف مى باشد. بر این اساس یکى از محورهاى کارى ارتباط با
صنعت و جامعه و دانشگاه که براى اعضا هیات علمى جدید به عنوان الزام نیز تعریف شده است
میتواند در این جلسات و اتاقهاى فکر زمینه هاى مناسب همکارى معرفى و برنامه ریزى شود.
در این زمینه ارائه راهکارهاى حاصل از طرحهاى مطالعاتى که متناسب با نیاز منطقه و از طریق
تعامل و نشست تخصصى مسئولین و اعضا هیات علمى دانشگاه با مشارکت بخش خصوصى نیاز
سنجى شده است منجر به رفع مشکل و افزایش رفاه اجتماعى و توانمند سازى جوامع محلى و

شهرى خواهد شد.

مراحل اجرا
تدویــن آییــن نامــه هماهنــگ و مــدون اتاقهــاى فکــر بــا ارســال فــرم هــاى نظرخواهــى. 1

از همــکاران بــه گونــه اى کــه امتیــازات و انگیــزه هــاى مناســب مــادى و معنــوى در هــر
دو بخــش اجــرا و دانشــگاه جهــت مشــارکت فعــال در ســطوح مختلــف پیــش بینــى و

رعایــت شــود

50
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
مدیریت نحوه  در  بنظر  ولى  شود  مى  اجرا  موردى  بصورت  دانشگاه ها  در  تفکر  کانون  طرح  اخیرا 
مشارکت اجرا و ارزیابى و بازیبنى داراى نقص و ضعف مى باشند لذا پایدارى و هدفمند بودن برنامه
کشورهاى در  البته  باشد.  مى  سوال   مورد  صنعت  و  جامعه  با  دانشگاه  ارتباط  تقویت  راستاى  در 
پیشرفت این اتاقها به فراوان وجود داشته و نقش مهم و سازنده اى در شناخت نیازهاى جامعه و

تولید ثروت و دانش از طریق ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه ایفا مى نمایند.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان مورد نیاز براى اجرا برنامه در یک بازه زمانى به نظر سه ماهه قابل اجرا مى باشد به طورى
که بخشى از بستر برنامه فراهم مى باشد. هزینه طرح عمدتا مربوط به حضور و مشارکت افراد
و استفاده از امکانات فضاهاى دانشگاه مى باشد. اساسا دانشگاه به عنوان متولى و برگزار کننده
در شده  قطعى  و  مصوب  مطالعاتى  طرحهاى  به  مربوط  هزینه ها  اهم  و  بوده  فکر  اتاق  جلسات 
کارگروه ها مى باشد که در یک برنام سه ساله میتوان یک حمایت اولیه براى این منظور توسط
وزارت علوم از منابع در اختیار منظور نماید و به هر دانشگاه متناسب با تعداد هیات علمى و ایده
و برنامه هاى مطرح شده و سابقه اجرا طرحهاى موفق و برطرف کننده نیاز و مشکل جامعه منابع
اعتبارى به صورت اعتبار پژوهشى و یا تسهیالت کم بهره به متقاضیان جهت تامین منابع مالى

مطالعات و تحقیقات با ظرفیت سازمان مجرى و متقاضى اختصاص دهد.

علیرضا خوانین زادهنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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تقویت ارتباط صنعت، جامعه و دانشگاه با راه اندازى، فعال سازى و تقویت اتاق هاى فکر و ایده  

عضو هیأت علمى
اردکان

A.r.khavaninzadeh@gmail.com

تدوین شیوه نامه اجرایى هماهنگ و دقیق. 2
ــگاهها و. 3 ــه دانش ــوم ب ــطح وزارت عل ــوق از س ــاى ف ــه ه ــیوه نام ــه و ش ــن نام ــالغ آیی اب

ــى ــاى اجرای ــازمانهاى و نهاده س
تشــکیل کارگروه هــا پــى گیــرى پایــش نظــارت و ارزیابــى توانمنــد و حمایتگــر در ســطح. 4

شهرســتان اســتان و کشــور بــا حضــور نماینــدگان در هــر یــک از ســطوح مختلــف و کمــى
ــا ــودن ارزیابى ه نم

ــراد متخصــص و. 5 ــا مشــارکت اف ــوم ب ــا در وزارت عل ــاق فکره ــر پایــش ات ــدازى دفت راه ان
ــر اســاس ــزى ب ــه ری ــر و برنام ــاى فک ــاالنه از اتاقه ــاى س ــزارش ه ــت گ ــد دریاف عالقمن
ــا ــق ب ــا و روشــهاى اجــرا کار مطاب ــه ه ــزو و بروزرســانى آییــن نام سیســتم مدیریــت ای

ــد 4.  ــاى انجــام شــده در بن ارزیابیه



تلنت کوچ (Talent Coach) - پل ارتباطى دانشگاه و صنعت

چکیده
در کشور  متخصصین  کار  بازار  تحلیل  و  تمرکز  کشور،  صنعت  بدنه  با  مستمر  ارتباط  سال   16
و صنعت  بین  موجود  ارتباطى  خأل  اثرات  و  ابعاد  شناسایى  به  منجر  مختلف  شغلى  حوزه هاى 

دانشگاه شده است. پر کردن این خأل ابتدا نیاز به آگاهى و سپس ابزار دارد.
مؤثرتر و  راحت تر  تا  مى کند  فراهم  دانشگاه  هر  براى  اختصاصى  مسیرى  «تلنت کوچ»  پلتفرم 

ارتباط با صنعت را شکل دهد. خالصه خدمات به شرح زیر است:
نمایشگاه آنالین کار و کارآموزى: ارائه فرصت هاى کارى و کارآموزى شرکت ها در فضاى. 1

موسسه یا  دانشکده  دانشگاه،  هر  فارغ التحصیالن  دانشجویان،  براى  دانشگاه  اختصاصى 
مصاحبه به صورت  متقاضیان  و  شرکت ها  مدیران  حداکثر  ارتباط  امکان  ایجاد  و  آموزشى 

ویدیویى.
اتوماسیون فرایند کارآموزى: اجراى کلیه مراحل جذب دانشجویان بر روى پلتفرم اختصاصى. 2

دانشگاه باهدف اثربخش کردن کارآموزى دانشجویان و کمک به ایجاد فرصت هاى شغلى
بعد از فارغ التحصیلى.

رصد دانش آموختگان: ایجاد شبکه فارغ التحصیالن، شناسایى مسیر شغلى هر رشته، تحلیل. 3
و توسعه اثربخشى آموزش و از همه مهم تر استفاده از پتانسیل هاى دانشگاه.

ابزار ارتباط شرکت ها با دانشگاه براى درج فرصت هاى شغلى و جذب فارغ التحصیالن و تور. 4
شرکت ها یا کارخانه.

دستاوردها
افزایش اثربخشى کارآموزى دانشجویان. 1
مهارت افزایى دانشجویان در طى فرایند تحصیل. 2
تسهیل فرایند جذب دانش آموختگان در بازار کار. 3
استفاده از پتانسیل هاى دانش آموختگان. 4
ایجاد تناسب بین آموزش و نیازهاى صنعت. 5
تعامل حداکثر بین صنعت و دانشجویان. 6
ایجاد انگیزه و امید به آینده. 7
هم زبان کردن صنعت و دانشگاه با شفاف سازى نیازمندى ها. 8
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مراحل اجرا
آموزش و ایجاد آگاهى در مدیران دانشگاه ها در راستاى طرح توسعه ارتباط با صنعت. 1
شناسایى فرایندهاى هر دانشگاه و بومى سازى فرایندهاى پلتفرم براى هرکدام از آن ها. 2
طراحى، توسعه و تحویل پلتفرم به طور اختصاصى براى هر دانشگاه. 3
آموزش مدیران و کارشناسان دانشگاه براى استفاده از پلتفرم. 4
تخصیص تیم کال سنتر (CallCenter) جهت بروز رسانى اطالعات شرکت ها. 5
اطالع رسانى به دانشجویان و فارغ التحصیالن. 6
پشتیبانى و نگهدارى سیستم- بهبود و توسعه مداوم سیستم. 7
ارائه گزارش هاى تحلیلى و مدیریتى براى مدیران دانشگاه ها. 8

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
سازمان. 1 در 8000  متخصصان  جذب  براى  ایران  استخدامى  سایت  بزرگ ترین  ایران تلنت: 

ایرانى، بین المللى و خارجى و ابزار اشتغال سالیانه بیش از 12000 متخصص در بهترین
فرصت هاى شغلى

سامانه کارآموزى دانشگاه تهران: فرآیند کارآموزي پردیس دانشکده هاى فنى را در قالب. 2
ut.TalentCoach.ir راه اندازى شد.

دانشگاه. 3 به  دانش آموختگان  تحلیل  کتابچه  ارائه  امیرکبیر:  دانشگاه  دانش آموختگان  رصد 
امیرکبیر

نمایشگاه آنالین کار با همکارى دانشگاه عالمه طباطبایى. 4
ارائه مدیران منابع انسانى 5 شرکت برتر در دانشگاه هاى امیرکبیر، تربیت مدرس و عالمه. 5

طباطبایى
برآورد نیازهاى اجرایى

-     این پلتفرم در حال حاضر آماده بهره بردارى است، اما به طور هم زمان آمادگى الزم جهت
پذیرش کمک جهت توسعه پلتفرم خود را دارا هست.

-     هزینه سرویس دهى متناسب با ماژول موردنظر متفاوت خواهد بود.
-    تخصیص ردیف بودجه اى مشخص در خصوص انجام این گونه موارد در مراکز آموزشى و

دانشگاهى
آسیه حاتمىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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مدیرعامل
شرکت آریاتالین گام

hatamiyazd@yahoo.com

مهسا مکرمى قادرىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

مدیر ارتباط با دانشگاه
شرکت آریاتالین گام

m.ghaderi@irantalent.com



تنوع بخشى به رویدادهاى دانش محور و نوآورانه بین صنعت و دانشگاه

چکیده
انجام فعالیت هاى نوآورانه و اشتراك دانش دوسویه به منظور پویایى ارتباط بین صنعت (به ویژه صنعت
آب) و دانشگاه اهمیت باالیى دارد.  تبادل و انتقال دانش/ تجربه مناسب در زمان مناسب و به سطوح
مناسب در زنجیره تامین آب براى تسهیل تصمیم گیرى در این حوزه ضرورى است. مدیریت کارآمد
در زنجیره تامین آب، با فراهم سازى بستر تبادل دانش و تجربه ذینفعان آن زنجیره (از جمله مشتریان،
تامین کنندگان، سازمان هاى مرتبط، دانشگاه ها و عموم جامعه) از طریق رویدادهاى دانش محور امکان
پذیر است. لیکن، یکى از مهم ترین مشکالت در این زمینه، شکاف میان مباحث تئورى و عملیاتى
(به کارگیرى موفق دانش و مهارت کسب شده در عمل) آن است. لذا، پیشنهاد مى گردد دستگاه هاى
اجرائى با همکارى دانشگاه ها و مراکز علمى و آموزشى موضوع تنوع بخشى نشست ها، رویدادها و

فعالیت هاى دانش محور در طول زنجیره تامین آب را در دستور کار قرار دهند.
دستاوردها

تنوع بخشى به رویدادها از طریق:
برپایى استارتاپ هاى آخر هفته اى (Startup Weekend) با محوریت مباحث صنعت. 1
اجراى رویداد روز مدیریت فرآیندهاى کسب و کار (BPM Day) در سطح صنعت. 2
برگزارى مسابقات و رویدادهاى علمى و کاربردى مشترك صنعت و دانشگاه. 3
برگزارى کارگاه هاى مشترك جهت تبادل دانش تجربى و تخصصى دانشگاهى با حضور نخبگان. 4

صنعت و دانشگاه
برنامه ریزى و اجراى فن گشت (بازدید علمى) دانشکاران (کارکنان دانشى) از پارك هاى فناورى. 5

و شرکت هاى دانش بنیان مرتبط با صنعت
که در نهایت دستاوردهاى ذیل را به همراه خواهد داشت:

حل مشکل شکاف میان مباحث تئورى و عملیاتى در صنعت. 1
تحلیل و به اشتراك گذارى نتایج/تجربه حاصل از رویدادهاى دانش محور در طول زنجیره تأمین. 2
ایجاد فرصت تبادل دانش روز و تجارب در زمینه مسائل و چالش هاى صنعت. 3
تحقق مدیریت مشارکتى و دانش محور. 4
پویایى ارتباط صنعت و دانشگاه. 5

مراحل اجرا
به منظور برپایى استارتاپ هاى آخر هفته اى صنعت آب:
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
(براى ایران  در   ABPMP نمایندگى  و  امیرکبیر  صنعتى  دانشگاه  توسط  BPM Day رویداد 
شرکت گلرنگ در سال 97)، استارتاپ آخر هفته اى حوزه آب توسط دانشگاه حکیم سبزوارى
در سال 98، فن گشت دانشکار به قصد بازدید از پارك فناورى پردیس از نمونه هاى پیاده سازى

شده مى باشند.
برآورد نیازهاى اجرایى

با ایجاد سیستم تعاملى پویا بین صنعت و دانشگاه، اجراى این پیشنهاد مى تواند بسیار کم هزینه
باشد.
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تنوع بخشى به رویدادهاى دانش محور و نوآورانه بین صنعت و دانشگاه

هانیه ظهور فاضلىنگارنده

سمت

نام سازمان
رایانامه

رئیس گروه واحد فناورى
اطالعات و توسعه مدیریت
شرکت آب منطقه اى تهران

behbood@thrw.ir

رامک سمسار فتحىنگارنده

سمت

نام سازمان
رایانامه

کارشناس واحد فناورى
اطالعات و توسعه مدیریت
شرکت آب منطقه اى تهران

behbood@thrw.ir

در. 1 حضور  براى  ایده  تعدادى  انتخاب  و  ایده ها  علمى  امکان سنجى  و  ایده  ارسال  فراخوان 
استارت آپ

دعوت از عالقه مندان آشنا با موضوع در حوزه هاى مختلف و تشکیل تیم ایده هاى منتخب. 2
و اهتمام به چکش کارى ایده

استفاده از ظرفیت داوطلبین و خیرین عالقمند در زمینه تبدیل ایده هاى مرتبط با صنعت. 3
به عمل  (حمایت مالى از تبدیل ایده ها به کسب وکارهاى حوزه آب) جذب سرمایه گذار

براى  ایده هاى برتر
تدوین برنامه زمانبندى براى شرکت کنندگان جهت خلق ایده به محصول/خدمت قابل ارائه. 4

کاربردى
به منظور رویداد BPM Day در صنعت آب:

ایراد. 1 به  دانشگاهى  فضاى  از  نماینده  یک  و  صنعت  از  نماینده  یک   BPM DAY هر  در 
سخنرانى در خصوص یک موضوع مشخص از BPM مى پردازند(به صورت ماهانه).

در بخش دانشگاهى حوزه هاى نو در BPM معرفى و گزارش هاى جهانى ارائه مى شود.. 2
در بخش تجربى نیز در رابطه با متدولوژى انجام BPM در سازمان موردنظر، چالش ها و. 3

موانع پیش رو و راه هاى گذر از آن ها، برخى از خروجى هاى بدست آمده و پیشنهاداتى که
در اجراى بهتر BPM دارند بحث مى شود. به صورت ماهانه برگزار مى شود.

خود. 4 تجربه  ارائه  به  کار،  و  کسب  فرآیند  مدیریت  کارشناسان  از  نفر  یک  نشست،  هر  در 
مى پردازد.



توانمندسازى زبانى- ارتباطى دانشگاهیان در معرفى، ترویج و
«عمومى سازى» طرح ها و ایده هاى خود به ذى نفعان صنعت/جامعه

چکیده
از آن جــا کــه اغلــب نخبــگان دانشــگاهى از زبــان پیچیــده آکادمیــک جهــت معرفــى، و ترویــج
طــرح هــا، ابداعــات، و راهکارهــاى خــود بهــره مــى جوینــد، در انتقــال دســتاوردهاى خــود بــه
ــى ــى ماننــد اصحــاب صنعــت و آن های مخاطــب هــدف، چــه مــردم عــادى و چــه ذى نفعان
کــه در کــف جامعــه مشــغول بــه فعالیــت انــد و خدماتــى را تولیــد یــا دریافــت مــى کننــد،
ناموفــق هســتند. وجــود چنیــن مانــع زبانــى باعــث مــى شــود دانشــگاهیان، بــه رغــم انجــام
ــم ــر از ســطح ه ــد طــرح خــود را فرات ــع، نمــى توانن ــم ناف ــد عل ــى خــود و تولی ــه ذات وظیف
صنفــان دانشــگاهى خــود معرفــى کننــد و جامعــه و صنعــت، کــه اصحــاب آن الزامــا دانــش
ــى از ــل زبان ــل حای ــه دلی ــه گفتمــان آکادمیــک نیســتند، ب ــه دانشــگاهى و مســلط ب آموخت
ــگاهیان ــرورى اســت دانش ــن ض ــد. بنابرای ــى مانن ــره م ــى به ــا ب ــرح ه ــى ط ــب احتمال مواه
ــان شناســانه گفتمــان علمــى و نحــوه ــا ظرایــف فنــى زب ــده هــاى خــود ب جهــت معرفــى ای

ــان عــوام آشــنا و توانمنــد گردنــد. ــه زب برگــردان آن ب

دستاوردها
ــه ایــن مهــم، ارتبــاط کالمــى- در صــورت اهتمــام جــدى اصحــاب آمــوزش عالــى کشــور ب
ــت و ــان صنع ــود و ذى نفع ــى ش ــهیل م ــه تس ــاب صنعت/جامع ــا اصح ــگاه ب ــى دانش گفتمان
جامعــه بهتــر قادرنــد طــرح هــا، راهکارهــا، و ایــده هــاى عرضــه شــده از ناحیــه دانشــگاه را

ــرار دهنــد. ــرش ق ــى و در نهایــت پذی ــورد ارزیاب م
در تحلیل پایانى مى توان چنین اظهار داشت که اگر این نخستین گام اما در عین حال مهم
افزایى هم  به  منجر  و  شود  مى  مواجه  مشکل  با  صنعت  و  دانشگاه  ارتباط  نشود،  محقق  ترین، 
برآمده از این همکارى و در دراز مدت پیشرفت جامعه نمى گردد و طرح ها و ایده ها در «برج
عاج» دانشگاه مى مانند و هم چنان «خاك مى خورند» و دانشگاه بیش از پیش آماج انتقاد بخش

ها و سازمان هاى رقیب قرار مى گیرد.

56

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت / آذرماه 1398



مراحل اجرا
آشنایى دانشگاهیان با اهمیت جریان و فرایند عمومى سازى و در دسترس سازى علم (در. 1

قالب برگزارى جلسات یا به عنوان بخشى از برنامه کارگاه ها)
آشنایى دانشگاهیان و توانمد سازى آن ها با ویژگى ها و ظرایف خاص زبان شناسانه گفتمان. 2

علمى که آن را از سایر گفتمان ها متمایز و بعضا دور از دسترس «عوام» مى سازد. (در قالب
برگزارى کارگاه ها)

آموزش نحوه تبدیل گفتمان آکادمیک به گفتمان قابل استفاده در سطح ذى نفعان صنعت/. 3
جامعه (در قالب برگزارى کارگاه ها)

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
در زبان فارسى تا جایى که صاحب ایده فعلى به تبع تخصص خود اطالع دارد، تقریبا هیچ مطالعه
اى در مورد ساز و کار برگردان زبان آکادمیک به زبان قابل استفاده عموم صورت نگرفته است که

این خود وجه تمایز طرح فعلى به شمار مى رود.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان: دو سال

هزینه: غیر قابل برآورد (احتماال «کم» چون طرح عمدتا به صورت تحقیق کتابخانه اى پیش
مى رود)

دانشگاه دیجیتال  علوم  مرکز  نظیر  مراکزى  در  موجود  زبانى  هاى  پیکره  به  دسترسى  امکانات: 
شیراز و سایر مراکز مشابه

علیرضا راستىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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توانمندسازى زبانى ارتباطى دانشگاهیان در معرفى، ترویج و «عمومى سازى» طرح ها و ایده هاى خود

استادیار زبان شناسى کاربردى
دانشگاه سلمان فارسى کازرون

a.rasti@kazerunsfu.ac.ir



حضور عضو هیأت علمى در واحد تحقیق و توسعه صنایع
(واحد تحقیق و توسعه مشترك بین دانشگاه و صنعت)

چکیده
ــه کســر ــى از جمل ــى موجــب امتیازات ــراى واحــد صنعت ــق و توســعه ب ــه تحقی داشــتن پروان
ــا ــى ب ــد شــد. ول ــات خواه ــعه از مالی ــق و توس ــه واحــد تحقی ــوط ب ــاى مرب ــى هزینه ه تمام

ــد. ــره الزم را ببرن ــورد به ــن م ــته اند از ای ــع نتوانس ــم صنای ــوق ها بازه ــن مش ــود ای وج
در صــورت همــکارى واحــد صنعتــى بــا دانشــگاه (حضــور و ارتبــاط مســتمر اســتاد دانشــگاه
بــا واحــد) ، واحــد تحقیــق و توســعه معنــا مى گیــرد. بطوریکــه پــروژه پژوهشــى عضــو هیــات
علمــى در راســتاى حــل مســایل و مشــکالت صنایــع بــوده و بدیــن ترتیــب هم افزایــى مناســبى

در جهــت رشــد و شــکوفایى صنعــت و دانشــگاه اتفــاق خواهــد افتــاد.
بــه عبــارت دیگــر، مناســب ترین فضایــى کــه مى توانــد بطــور عملــى ارتبــاط موثــر و کارا بیــن
ــع هســتند. دانشــگاه و صنعــت (و جامعــه) ایجــاد شــود، واحدهــاى تحقیــق و توســعه صنای
ــى، ــا فضــاى عمل ــد ب ــرار دارن ــه در مرزهــاى علمــى ق ــه فضــاى ذهنــى اســاتید ک ــى ک جای
تجربــى و مســایل موجــود در صنعــت تلفیــق شــده و راه حل هــاى بهینــه بــراى حــل مشــکالت

ــد. ــود مى آی بوج
دستاوردها

ــگاه ها ــاى آزمایش ــه فض ــدود ب ــا مح ــعه تنه ــق و توس ــد تحقی ــه واح ــوط ب ــاى مرب فعالیت ه
ــى ــود تمام ــاالى خ ــى ب ــوان علم ــا ت ــتى ب ــعه بایس ــق و توس ــروز تحقی ــد. نســل ام نمى باش
مشــکالت مربــوط بــه واحــد صنعتــى را رصــد کــرده و بصــورت درون ســپارى یــا برون ســپارى
بــراى حــل آنهــا اقــدام نمایــد. بــا داشــتن واحــد تحقیــق و توســعه علمــى و بــروز (از طریــق
حضــور، ارتبــاط و همــکارى مســتمر بــا اســاتید دانشــگاه)، واحــد صنعتــى چابــک بــوده و در
برابــر مــوارد پیش بینــى نشــده از جملــه مشــکالت اقتصــادى و تحریم هــاى تحمیلــى، دچــار

مشــکل نخواهــد شــد.
عضــو هیــات علمــى دانشــگاه بــا هزینــه بیت المــال، پژوهشــى انجــام نمى دهــد کــه خروجــى
آن فقــط بصــورت چــاپ مقالــه در نشــریات خارجــى باشــد. بلکــه تحقیــق و پژوهشــى انجــام
مى دهــد کــه در راســتاى حــل مشــکالت و مســایل مربــوط بــه کشــورش باشــد و همچنیــن

نتایــج حاصــل شــده مى توانــد بصــورت مقالــه و ... در اختیــار جوامــع علمــى قــرار گیــرد.

58

دفتر ارتباط با جامعه و صنعت / آذرماه 1398



مراحل اجرا
الزام واحدهاى تحقیق و توسعه به همکارى مستمر با اساتید دانشگاه از طریق حضور پاره. 1

توسعه و  تحقیق  واحد  سرپرستى  بصورت  یا  و  مدیرعامل  مشاور  علمى،  هیات  عضو  وقت 
جهت راه اندازى واحد و انجام پروژه-هاى پژوهشى (در راستاى حل مشکالت و ارتقا واحد

صنعتى).
شرط حضور عضو هیات علمى دانشگاه جهت صدور گواهى و پروانه تحقیق و توسعه از سوى. 2

سازمان صنعت، معدن و تجارت براى واحد صنعتى.
ایجاد بستر و سازوکار مناسب جهت همکارى اساتید دانشگاه با صنایع از سوى دانشگاه.. 3
لحاظ نمودن امتیازات مربوط به انواع همکارى با صنایع مختلف جهت ارتقا اساتید دانشگاه.. 4

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
ــم ــه على رغ ــرد ک ــاره ک ــاپ اش ــرح ت ــه ط ــوان ب ــابه، میت ــاى مش ــا و طرح ه ــوص کاره در خص
ــاپ و اســتاد ــاپ، ســرباز ت ــا دانشــگاه از طریــق دانشــجو ت ــراى ارتبــاط بهتــر صنعــت ب تــالش ب
ــر آن، طــرح تــاپ موجــب همــکارى مســتمر و تــاپ، ایــن طــرح اجرایــى نشــده اســت. عــالوه ب
ــروژه ــام پ ــان انج ــدت زم ــط در م ــرا دانشــجو فق ــود. زی ــگاه نمى ش ــت و دانش ــن صنع ــدار بی پای
دانشــجویى، ســرباز در مــدت زمــان انجــام خدمــت مقــدس ســربازى و اســتاد دانشــگاه در مــدت

ــا صنعــت همــکارى خواهنــد داشــت. ــى، ب ــروژه فرصــت مطالعات زمــان انجــام پ

برآورد نیازهاى اجرایى
ــودن ــم نم ــا فراه ــت، کافیســت ب ــق و توســعه در صنع ــدم وجــود واحــد تحقی در صــورت ع
ــرى ــروع کار و پیگی ــا ش ــا ب ــود ت ــا ش ــى مهی ــرایط فیزیک ــاى مناســب کارى و ادارى، ش فض
ــو ــامل عض ــعه (ش ــق و توس ــد تحقی ــاى واح ــط اعض ــه توس ــاى مربوط ــا و فعالیت ه پروژه ه
هیــات علمــى دانشــگاه) گواهــى تحقیــق و توســعه (مــدت زمــان الزم حــدود 3 مــاه) و پروانــه
تحقیــق و توســعه (حــدود 6 مــاه تــا یکســال) از ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اخــذ شــود
و بطــور رســمى کار ادامــه یابــد. بدیــن ترتیــب واحــد صنعتــى عــالوه بــر حــل مســایل موجــود،

ــد. ــد ش ــد خواه ــى و... بهره من ــازات مالیات ــوق ها و امتی از مش

میثم عبدالکریمى مه آبادىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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حضور عضو هیأت علمى در واحد تحقیق و توسعه مشترك بین دانشگاه و صنعت

عضو هیأت علمى
تفرش

ABDOLKARIMI@TAFRESHU.AC.IR



حلقه هاي هوشمند چالش زدایی 40-30-20-10

چکیده
طــرح «حلقه هــاي هوشــمند چالش زدایــی» بــا هــدف ایجــاد ارتبــاط زنجیــره وار نــوآوري و در

قالــب یــک آپ مبایــل می باشــد کــه شبکه ســازي ذینفعــان را تســهیل می نمایــد.
ــب ــران و در قال ــط صنعتگ ــت توس ــاي صنع ــکاس چالش ه ــا انع ــره ب ــروع زنجی ــه ش نقط
ــران و ــاعی صنعتگ ــد. تشــریک مس ــارکت/مدیریت دانشــی...) می باش ــط (مش ــاي مرتب نظام ه
جامعــه دانشــگاهی بــا اعــالن بــه مشــترکان آپ مبایــل آغــاز می گــردد کــه می توانــد منجــر
ــه ایجــاد و توســعه کســب وکارهاي کوچــک و متوســط (SME)  گــردد. ســپس، آپ مبایــل ب
بــه صــورت هوشــمند بــا گســترش شــبکه ارتباطــی بــه ظرفیت هــاي موجــود در شــهرك هاي
ــاوري در ــذب فن ــول و ج ــازي محص ــراي تجاري س ــتر الزم ب ــدگان، بس ــی و تولیدکنن صنعت
بخش هــاي صنعتــی ذیربــط را ایجــاد می نمایــد. نکتــه حائــز اهمیــت، مدیریــت چابــک ایــن
ــر ــان دیگ ــه بی ــد. ب ــت کار می باش ــونده و 2) شکس ــردش کار تکرارش ــق 1) گ ــیر از طری مس
ــد ــی فراین ــردد و ط ــق می گ ــی محق ــاي محصــول نهای ــی از ویژگی ه ــردش کار یک ــر گ در ه
ــی ــاي رقابت ــش مزیت ه ــی و افزای ــول نهای ــاي محص ــل ویژگی ه ــکان تکمی ــونده، ام تکرارش

ــردد. ــاد می گ ایج

دستاوردها
ایجاد پیوستگی بین ذینفعان در زنجیره نوآوري (ایده تا محصول تجاري). 1
رفــع «کنــدي» روش هــاي مرســوم آبشــاري و خطــی جهــت تکمیــل محصــول بــا ارائــه. 2

فراینــد چابــک «گــردش کار تکرارشــونده»
ــل. 3 ــزان تعام ــا می ــر ب ــهام متناظ ــودن س ــل ب ــق قائ ــان از طری ــزه در ذینفع ــاد انگی ایج

ــن مســیر منتفــع شــدن هــر یــک از ذینفعــان از ســهام و ســود حاصــل از (در طــی ای
فــروش محصــول تجــاري لحــاظ می گــردد کــه بــه میــزان (درصــد): 10(صنعتگــر)-20
ــول ــدگان محص ــاي SME)-40 (تولیدکنن ــب و کاره ــگاهی)-30 (کس ــن دانش (محققی

تجــاري) می باشــد.)
ــر تکــرار بیــن. 4 ــا ایجــاد بســتر تعامــالت پ ــا فرهنــگ همــکاري جامعــه کارآفریــن ب ارتق

ــا ــکاس تخطی ه ــراد و انع اف
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مراحل اجرا
جلب مشارکت و به روزآوري نظام هاي مرتبط در صنعت (نظام مشارکت، مدیریت دانش،. 1

دولت باز...)
جلب مشارکت سرمایه گذاران جهت توسعه و راه اندازي آپ مبایل. 2
ترویج آپ مبایل در جامعه صنعتگران، دانشگاهیان، نوآوران و کارآفرینان. 3
هوش. 4 زبان(  پردازش  و  ذینفعان  بین  تعامالت  داده  کاوي  با  شبکه سازي  هوشمند ي  ارتقا 

مصنوعی)
تبیین موازین حقوقی و فراهم نمودن بستر جهت ارزشگذاري فناوري، تبادل مالی و خرید. 5

و فروش سهام
افزایش قدرت جذب فناوري نوین در صنعت. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
برخی خدمات فوق الذکر در مراکز ذیل ارائه می گردد:

Larta institute  -
Connect  -

SVB (Silicon Valley Bank)�  -
مشابه ایرانی در این زمینه وجود ندارد. یکی از ویژگی هاي متمایز ایده مندرج، ایجاد نقطه شروع
چرخه نوآوري توسط صنعتگران است که به نوعی خریداران نهایی محصوالت تجاري هستند و

مشکالت بازارسازي محصوالت نوآورانه (که در ایران فرسایشی است) را تعدیل می نماید.

برآورد نیازهاى اجرایى
سرمایه اولیه 50 میلیون تومان و سرمایه توسعه اي 300 میلیون تومان  -

3 ماه اجراي طرح اولیه  -
2ماه اجراي برنامه هاي ترویجی جلب مشارکت ذینفعان  -

4ماه هوشمندسازي شبکه همکاري  -
ارتقا و بهبود مستمر آپ موبایل  -

مهدیه عسکریاننگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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حلقه هاي هوشمند چالش زدایی 40-30-20-10

رئیس سامانه طرح هاي فناوري
وزارت نفت

Mahdieh.askarian@gmail.com

مجید چگنینگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

معاون نظارت بر امور فناوري
وزارت نفت

@yahoo.comChegeni1349



حمایت پژوهشگاه مواد و انرژى از تولید محصول اولیه مورد نیاز در صنعت

چکیده
ــه ــت ب ــوان صنع ــه و ت ــور ، عالق ــت کش ــه و صنع ــادى جامع ــرایط اقتص ــر ش ــا تغیی ب
ســرمایه گــذارى در زمینــه پــروژه هایــى بــا ماهیــت تحقیــق و توســعه بــه دلیــل ریســک
ــت ــا صنع ــاط ب ــم ارتب ــده توســط تی ــام ش ــاى انج ــه اســت. بررســى ه ــاال کاهــش یافت ب
ــا خــواص پژوهشــگاه مــواد و انــرژى نشــان مــى دهــد کــه وجــود یــک محصــول اولیــه ب
ــاورى در ــاى فن ــد قرارداده ــال عق ــده و احتم ــا ش ــاد کارفرم ــب اعتم ــث جل ــر باع مدنظ
ــرژى ــواد و ان ــد. در ایــن راســتا، پژوهشــگاه م ایــن شــرایط افزایــش چشــمگیرى مــى یاب
ــا ارائــه مشــوق هــاى مالــى متنــوع بــه مجریــان طــرح هــاى فناورانــه محصــول محــور، ب
ــه بعمــل مــى آورد. جهــت بهــره منــدى از حمایــت هــاى الزم را از ایجــاد محصــول اولی
ایــن حمایــت هــا، مجــرى محتــرم پــس از اخــذ اعــالم نیازمنــدى از کارفرمایــان معتبــر،
در جلســه اى بــا حضــور متخصصیــن مربوطــه بــه دفــاع از طــرح خــود مــى پــردازد و در
صــورت تاییــد، حمایــت هــاى مالــى بصــورت گام بــه گام بــه ایشــان پرداخــت مــى گــردد.
الزم بــه ذکــر اســت کــه بصــورت مــوازى بــا اجــراى پــروژه، مراحــل عقــد قــرارداد فنــاورى

ــا پیگیــرى مــى شــود. ــا کارفرم ب

دستاوردها
ــرمایه ــک س ــش ریس ــا و کاه ــاد کارفرم ــب اعتم ــر جل ــالوه ب ــرح، ع ــن ط ــراى ای ــا اج ب
گــذارى، احتمــال عقــد قراردادهــاى فنــاورى بــا کارفرمایــان معتبــر افزایــش مــى یابــد. در
ــه صــورت امــکان تولیــد انبــوه محصــول موردنظــر، مراکــز پژوهشــى در چنیــن حالتــى ب
ــد فروشــنده محصــول ــروش دانــش فنــى قطعــات مهــم و اســتراتژیک مــى توانن جــاى ف
ــایر ــه س ــان ب ــور همزم ــد بط ــى توانن ــروژه م ــان پ ــن، مجری ــند. همچنی ــر باش موردنظ
ــرژى ــواد و ان ــد. پژوهشــگاه م ــز محصــول موردنظــر را عرضــه نماین ــع نی ــان صنای متقاضی
داراى چندیــن محصــول موفــق در ایــن زمینــه اســت کــه بــا تولیــد محصــول اولیــه زمینــه

ــده اســت. ــه فراهــم گردی ــروش محصــوالت فناوران ــراى نوســعه و ف ب
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مراحل اجرا
اعــالم نیازمنــدى هــاى محصــول محــور از طــرف کارفرمایــان معتبــر بــه واحــد ارتبــاط. 1

بــا صنعــت
اعالم مشخصات فنى محصول به همکاران هیات علمى جهت ارائه پروپوزال. 2
برگــزارى جلســات مشــترك بیــن کارفرمــا و اعضــاى هیــات علمــى عالقمنــد و صاحــب. 3

تخصــص
ــه. 4 ــوزال ب ــه پروپ ــه ارائ ــزارى جلس ــه، برگ ــول اولی ــاخت محص ــه س ــاز ب ــورت نی در ص

ــا ــگاه و کارفرم ــل پژوهش ــص داخ ــکاران متخص هم
در صــورت تاییــد پروپــوزال ارائــه شــده، حمایــت گام بــه گام از ســاخت محصــول اولیــه. 5

TRL بــر اســاس توســعه
ــا. 6 ــه ب ــه اولی ــل قطع ــه تحوی ــاورى مشــروط ب ــرارداد فن ــد ق ــوازى جهــت عق ــرى م پیگی

ــا ــر کارفرم خــواص مدنظ

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
سابقه اى در رابطه با حمایت از ساخت محصول اولیه در سایر مراکز زیرمجموعه وزارت علوم
مشاهده نشده است. در پژوهشگاه مواد و انرژى با اجرایى شدن این طرح، محصوالتى با ارزش
فروش مرحله  در  اکنون  که  است  کرده  پیدا  توسعه  فاز  سه  اینورتور  نظیر  باال  صنعتى  افزوده 

محصول قرار دارند.

برآورد نیازهاى اجرایى
سقف حمایت مالى در نظر گرفته شده براى ارائه محصول اولیه در پژوهشگاه مواد و انرژى یکصد
میلیون تومان است. البته مجرى محترم از سایر منابع مالى در اختیار نظیر صندوق گرنت مى
تواند هزینه هاى مازاد را تامین نماید. همچنین، پژوهشگاه با بررسى نوع پروژه، در برخى از پروژه

ها از روش بهره مالکانه یا رویالتى نیز استفاده مى نماید.

محمد فرویزىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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حمایت پژوهشگاه مواد و انرژى از تولید محصول اولیه مورد نیاز در صنعت

مدیر ارتباط با صنعت
پژوهشگاه مواد و انرژى
mmfarvizi@merc.ac.ir



خانه «جامعه-صنعت»

چکیده
دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه هاى کشور با توجه به مفاهیم جدید و نوینى که با اهداف دانشگاه
نسل سوم همخوانى دارد باید بتوانند برنامه هاى جدیدى را جهت ایجاد نقطه مشترك صنعت، جامعه
و دانشگاه یعنى نوآورى علمى در جامعه و صنعت داشته باشند. بر همین اساس «خانه جامعه-صنعت»
مى تواند به بخشى از نیازهاى این حرکت پاسخ دهد. برنامه خانه «جامعه-صنعت» شامل مجموعه
روش هایى است که حاصل آنها تقویت هم افزائى و همکارى هاى بین دانشگاه شیراز و جامعه (صنعت)
مى گردد. در این برنامه شرکتهاى دولتى و خصوصى، صنایع و سازمانهائى که به نوعى طرف عمده
علمى- فناورى دانشگاه محسوب میشوند، پس از انعقاد یک تفاهم نامه وارد یک برنامه تعاملى تنگاتنگ
و با کاهش بوروکراسى خواهند شد. در این برنامه استقرار آنها در دانشگاه بصورت فیزیکى و استفاده
از کلیه منابع دو طرف دیده شده است. آزمایشگاهها، کتابخانه ها و حتى امکانات آموزشى و رفاهى به
نحویکه با کمترین بورورکراسى بتوانند به دانشجویان و اساتید دسترسى داشته و مسائل و مشکالت را
بررسى و چاره یابى کنند. تعیین رئوس تعاملى بصورت حتى االمکان کمى شده و قابل سنجش، پس
از تفاهم نامه استقرار  و بررسى پیشرفت در بازه هاى 6 ماهه پیش بینى شده است. طرف صنعتى باید
امکان حضور تصمیم گیرندگان و کارشناسان فنى را در دفتر خود در دانشگاه جهت سهولت دسترسى
اساتید و دانشجویان(بخصوص ارشد و دکترا) فراهم نماید. این برنامه مثل یک برنامه نرم افزارى اوپن
سورس عمل مى نماید به نحویکه امکان نو آورى در جهت بهره ورى بیشتر از فضا و امکانات طرفیت با
تعریف یا بازتعریف نهاده ها امکان پذیر است. هر گوشه از دانشگاه همچون آموزش، پژوهش، کارآفرینى

و اشتغال مى تواند در این برنامه به کار گرفته شود.
دستاوردها

کاهش یا رفع موانع ارتباط مستقیم بین دانشگاه و صنعت.. 1
گفتگوى مداوم و رخ به رخ دائمى.. 2
عارضه یابى صحیح از مشکالت صنعت با توجه به تماس بى واسطه مدیران و کارشناسان. 3

صنعت با دانشگاهیان.
استفاده صنعت و دانشگاه از منابع در اختیار دو طرف و صرفه جوئى در منابع.. 4
هم افزائى منایع حیاتى دو طرف مثل آزمایشگاهها، کارگاهها، تجهیزات لجستیک.. 5
امکان نو آورى در تعریف انواع نیازها و بهره مندى از امکانات متنوع طرفین.. 6
احساس تعلق بیش از پیش دانشگاه و صنعت نسبت به یکدیگر.. 7
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مراحل اجرا
امضاى تفاهم نامه.. 1
میز. 2 بصورت  دانشگاه  خدمت  میز  از  استفاده  یا  دانشگاه  در  صنعت  نمایندگان  استقرار 

پیشخوان خانه جامعه صنعت.
مجوزهاى دسترسى الزم به صنعت.. 3
برنامه جمع بندى هاى حداقل ماهیانه.. 4
گفتگوى رو در رو پس از اطالع رسانى به دانشگاهیان.. 5
رفت و آمد آزاد دانشگاهیان و صنعتگران از جمله بازدیدهاى گروهى یا انفرادى.. 6
دیدار نوبتى مدیران صنعتى بدون واسطه با دانشگاهیان.. 7
تعریف عناوین و عارضه یابى قدم به قدم با مشورت دانشگاهیان جهت موارد ارجاعى از صنعت.. 8
انعقاد قراردادهایى متنوع براى رفع مشکالت از جمله قراردادهاى طرح کاربردى، حمایت پایان. 9

نامه اى، استاد صنتعگر، فرصت مطالعاتى اساتید، مهارت افزائى، اشتغال در صنعت و غیره.
تعیین معیارهاى کمى براى ارزیابى دوره اى از حضور صنعت.. 10
سنجش و ارزیابى معیارهاى کمى تعیین شده، تعدیل و یا تجدید نظر در روندها.. 11
آغاز دوره بعد با روند تعیین شده.. 12

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
این برنامه براى اولین بار در دانشگاه شیراز به کار گرفته شده است و تا کنون نتایج مثبتى براى
دانشگاه داشته است. جستجو در منابع نتوانسته است موارد مشابهى را در شهرهاى دیگر ایران
بهمراه داشته باشد هر چند تجربه دانشگاههاى بدون دیوار در کشورهاى بزرگ صنعتى مى تواند
مشابه قلمداد شود. این نمونه یک مورد بومى سازى شده با توجه به اقلیم فرهنگى و خصوصیات

اجتماعى و ساختار قانونى حاکم بر دانشگاههاى ایران مى باشد.
برآورد نیازهاى اجرایى

نظر به اینکه این برنامه با بهره گیرى از انعطاف ادارى الزم، از ایجاد ساختار اضافى ادارى پیچیده احتراز
مى کند و شاید حداکثر امکانات مورد نیاز آن داشتن حداقل فضاى فیزیکى  و ایجاد بسترهاى تسهیل
گرى ادارى است لذا هزینه آنچنانى تحمیل نمى کند. یک میز خدمت براى شرکتهاى کوچک که امکان

بکارگیرى نیروى مستقل در دانشگاه را ندارند مى تواند شمول این طرح را شامل حال آنها نیز نماید.
سید فخرالدین افضلىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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مدیر فناورى و طرح هاى کاربردى
شیراز

afzalif@shirazu.ac.ir



دانشجو طراح (در پروژه هاى سینمایى و تلویزیونى)

چکیده
با در نظر گرفتن نقش انکار ناپذیر هنرها در تولید صنایع و تولیدات فرهنگى مورد نیاز جامعه،
هر واحد درسى تخصصى توسط استاد مربوط همراه با مشارکت در فرایند تولید یک پروژه یا
محصول در جامعه،  هم مى تواند بستر تربیت نیروى انسانى متخصص و با تجربه شود و  هم
فاصله ارتباطى جامعه و دانشگاه را به حداقل برسد. در راستاى تحقق این هدف دانشگاه هنر به
عنوان دانشگاه مادر هنرى عالوه بر رسالت آموزشى و پژوهشى مى تواند به مثابه مولد تولیدات
صنعتى و فرهنگى نقش دیگرى را نیز به عهده داشته باشد. جهت آزمایش این ایده صرفا در قالب
یک درس تخصصى در مشارکت با یک پروژه سینمایى تاریخى،کارگروهى به نام (دانشجو طراح)
براى تیم طراحى صحنه فیلم تشکیل شد تا بتواند بخشى از نیازهاى تحقیقاتى این پروژه را در

فاز صفر یا پیش تولید اثر تامین کند.

دستاوردها
براى آزمایش ایده و راى زنى با طراح فیلم در قالب مشارکت دو گروه تحقیقاتى بخش مهمى
تحقیقاتى  ، ساخت  حال  در  اثر  تاریخى  وجوه  دلیل  به  شد.  تامین  پروژه  تحقیقى  نیازهاى  از 
براى بازسازى دوره تاریخى انجام یافت که مستندات عکاسى درباره آن دوره وجود نداشت. این
مستندات ازطریق یافته ها و تحقیقات دانشجویان براى فیلم به نحو احسن تامین شد. در نتیجه
براى ادامه مسیر طراحى و ساخت دکور این پروژه، و فراتر از حد انتظار کالس یا واحد درسى
توسط طراح فیلم براى مشارکت دانشجویان برنامه ریزى شد. به نظر مى رسد چنانچه اگر چنین
فرایندى براى یک واحد درسى در ارتقا یا مشارکت تولیدات فرهنگى ملى بتواند اثر گذار باشد
بنابراین با تعمیم این ایده در سایر واحدهاى درسى تخصصى  و مشارکت انبوه آن با تولیدات
ملى اعم از فرهنگى یا صنعتى مى تواند جهش قابل توجهى ایجاد کرده و  مساله اشتغال را نیز

تسهیل کند.

مراحل اجرا
شناسایى دروس دانشگاهى و شرح درس آن مرتبط با نیاز تولیدات حرفه اى. 1
شناسایى آثار و تولیدات ملى در حال تولید در هر مرحله اى توسط وزارت خانه هاى مرجع. 2
امکان سنجى تولیدات با دروس دانشگاهى و تشکیل کارگروهاى تخصصى (دانشجویان). 3
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
ایده ارائه شده در این پروپوزال با نمونه کارآموزى از چند جهت تفاوت دارد:

در کارآموزى دانشجو پس از به پایان رساندن کلیه دروس یا دوره تحصیلى جهت کسب. 1
تجربه به پروژه اى ملحق شده و ارزیابى نتایج آن به عنوان نمره اى براى آن دوره ثبت

میگردد.
در ایده دانشجو طراح براى رشته هاى هنرى با زمینه دیزاین هر واحد درسى حلقه اتصال. 2

براى تولید محصولى در سطح ملى است.
در ایده دانشجو طراح یک فارغ التحصیل پس از طى یک دوره تحصیلى در صورتى که کلیه. 3

واحدهاى درسى خود را با مشارکت در جامعه و تولیدات ملى سپرى کرده باشد، به عنوان
فردى متبحر و با تجربه به ادمه زمینه تخصصى خود به راحتى دست خواهد یافت.

در ایده دانشجو طراح جامعه تولیدات را وابسته به نیروهاى متخصص دانشگاه تعریف کرده. 4
و دانشگاه را به عنوان مولد تولید محصول خود به رسمیت مى شناسد.

در ایده دانشجو طراح اساتید نیزبه عنوان ناظر و راهنما در پروژه عضو فعال و متخصص. 5
حضور دارند.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان اجراى این ایده در هریک از ترم هاى تحصیلى و به مدت طول ترم میسر است. درباره هزینه
و امکانات نیز در صورتى که دانشگاه و یا جامعه حرفه اى بتوانند هزینه هاى ابتدایى براى تجربه
چنین کارى را فراهم کند در سازماندهى چنین فرایندى موثر است. هزینه هایى مانند ایاب و

ذهاب و تغذیه دانشجویان در حین کار که جزو کمترین هزینه هاى مورد توقع است.

رها علینژادنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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دانشجو طراح (در پروژه هاى سینمایى و تلویزیونى)

عضو هیأت علمى
دانشگاه هنر

ــال. 4 ــاى در ح ــروژه ه ــه پ ــجویان ب ــى دانش ــا کار کالس ــان ی ــى ازامتح ــص بخش تخصی
تولید(فیلــم و ســریال و..) یــا تولیــد صنایــه بــه طوریکــه بــه جــاى ارائــه آن هــا در محیــط
ــد و ــف اجنماعــى وکارى بدان ــه بخشــى ازوظای ــه ارائ کالس دانشــجو خــود را موظــف ب

ــر آن نظــارت مســتمر داشــته و راهنمــاى آن باشــد. مــدرس واحــد نیــز ب
نظارت بر فعالیت مستمر دانشجو در پروژه توسط دو مرجع جامعه و دانشگاه. 5
رصد کردن و نقد مستمر نتایج حاصل از انجام وظایف. 6

@gmail.comrahaalinejad12



دوره هاى آموزشى جذب محور

چکیده
یکى از مشکالت جذب نیرو در شرکتها عدم اطمینان از توانمندى مهارتهاى تخصصى و عمومى
محیط کار، مى باشد. در این ایده هدف برگزارى ارائه دوره آموزشى مهارت آموزشى با هدف
آموزش و سنجش متقاضیان در طول دوره مى باشد. در این دوره یک شرکت یا مجموعه اى
از شرکتها، قول جذب رتبه هاى برتر دوره آموزشى را اراده مى دهند. الزمه این کار اینست که
مدرس بجز آموزش، شرکت کنندگان را از نظر آمادگى شروع بکار و همکارى با صنعت، مورد

ارزیابى ضمنى انجام دهد.
از طرف دیگر با توجه به آموزشهاى متنوع و زمینه هاى مهارتى مختلف، براى دانش آموختگان
دانشگاهى نیز این مزیت وجود خواهد داشت که به صورت هدفمند تر مى تواند دوره ها و مهارت
هاى الزم براى جذب صنعت را انتخاب و در راستاى توانمند نمودن خود، سرمایه گذارى کند.
هاى دوره  صورت  به  آموختگان  دانش  سریعتر  جذب  آوردن  فراهم  جهت  به  باید  ها  دوره  این 

کوتان مدت برنامه ریزى شوند.
مدرس است  مناسبتر  شوند.  مى  انتخاب  دانشگاه  و  صنعت  توافق  با  دوره  مدرسین  یا  مدرس 
خود قبال در صنعت مسئولیت و مدیریت تیم هاى کارى را بر عهده داشته تا بهتر بتواند ارزیابى

ویژگیهاى عمومى آمادگى همکارى در تیم هاى کارى را ارزیابى کند.
با توجه به اینکه معموال یک شرکت تعداد محدودى جذب مى کند و براى شرکت کنندگان دوره
باید به فکر فرصت هاى بیشترى بود، بهتر است هماهنگى دوره با اصناف انجام شود. بدین شکل
هم شانس جذب و پیدا شدن فرصت شغلى بیشتر شده و هم اعتبار در قالب همکارى دانشگاه

با صنف، افزایش مى یابد.

دستاوردها
افزایش امکان جذب دانشجویان و دانش آموختگان. 1
تکمیل هدفمند مهارت هاى کاربردى. 2
تقویت جذب نیروى مهار و مناسب توسط شرکت ها. 3
کم کردن ریسک استخدام نیروى غیر مهار براى کارفرمایان. 4
آموزش مهارت هاى تخصصى و عمومى همزمان. 5
شناخت بهتر از رفتار و منش نیروها قبل از جذب. 6
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مراحل اجرا
هماهنگى با یک شرکت یا صنف براى برگزارى مشترك دوره. 1
تعیین هدف و عنوان دوره. 2
طراحى سرفصل دوره. 3
شناسائى و هماهنى با مدرس توانمند. 4
برنامه ریزى منابع، زمان و محل مناسب. 5
برگزارى دوره. 6
ارزیابى ضمن و پایان دوره. 7
معرفى شرکت کنندگان توانمندتر به صنعت. 8

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
دوره مشابه با شرایط جذب هماهنگ شده با صنعت و کوتاه مدت پیدا نشد

دوره نزدیک به موضوع بیرون از دانشگاه: دوره هاى آمادگى استخدام سازمان مدیریت صنعتى

برآورد نیازهاى اجرایى
. زمان معموال دو ماه

. هزینه هاى برگزارى دوره مانند:
تبلیغات و جذب مخاطب (تامین توسط صنعت و دانشگاه)

حق الزحمه مدرس توانمند و با تجربه (تامین توسط صنعت و شرکت کنندگان)
هزینه مکان برگزارى دوره (تامین توسط دانشگاه)
هزینه تجهیزات آموزشى (تامین توسط دانشگاه)

دکتر سید رئوف خیامىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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دوره هاى آموزشى جذب محور

مدیر ارتباط با صنعت
صنعتى شیراز

Khayami@sutech.ac.ir



چکیده
مراکز نوآورى تالش مى کنند به عنوان عضوى از زیست بوم نوآورى، بستر مساعدى براى پرورش نوآورى و سرعت بخشى
به آن فراهم کنند. در سال هاى اخیر راه اندازى مراکز نوآورى خصوصا در دانشگاه ها مورد توجه قرار گرفته است و اکنون در
اکثر دانشگاه هاى بزرگ کشور یک یا چندین مرکز نوآورى آغاز به کار کرده اند. لیکن به نظر مى رسد عمده توجهات تاکنون
به ایجاد فضاى فیزیکى و زیرساخت اولیه مناسب و جذاب براى استقرار تیمهاى نوآفرین بوده است، حال اینکه «مدل
اداره» یک مرکز نوآورى سهم اساسى در موفقیت آن خواهد داشت. ضمن اینکه مشارکت دولت در راه اندازى مراکز نوآورى
اگر صرفا محدود به دوره راه اندازى و تجهیز فیزیکى باشد، ناکافى و حداقلى است. امروزه با رواج الگوهاى مختلف همکارى
عمومى خصوصى ، همکارى بلندمدت بخش عمومى و بخش خصوصى براى گسترش و تقویت نوآورى بسیار مورد توجه
است و مى تواند ضمن کمک به تامین منابع مالى مورد نیاز نهادهاى تحقیقاتى و دانشگاهى دولتى به کمک صنعت، ضامن
همراستایى نوآورى و نتایج آن با نیازهاى طرفین و در نتیجه استمرار و تداوم آن باشد.  در این ایده جهت گیریهاى اصلى

براى جلب مشارکت صنایع در مراکز نوآورى دانشگاهى بیان شده است.

دستاوردها
توجه همزمان به ظرفیت هاى دانشگاه و نیازهاى صنعت در قالب ساختار حکمرانى مشترك. 1
هم افزایى میان سه بازیگر اصلى یعنى تیم هاى نوآور، اساتید و محققین دانشگاه و صنعت. 2
امکان پرداختن به مجموعه اى از نیازهاى صنعت به صورت ادامه دار و تکامل یابنده به جاى پرداختن به پروژه. 3

هاى مجزا و موردى
مشارکت صنعت در متورینگ واقعى تیم هاى نوآور در راستاى پاسخگویى به نیازهاى واقعى و متصل کردن آنها به بازار. 4

مراحل اجرا
بازتعریف ماموریت هاى مرکز نوآورى در تطابق با ماموریتها و نقاط قوت دانشگاه: گاه دیده مى شود مراکز نوآورى. 1

پیوند کافى را با ماموریتهاى دانشگاه ندارند و لذا بر محور نقاط قوت دانشگاه نیز شکل نمى گیرند. دانشگاه هاى
اصلى کشور بر حسب ظرفیت اساتید، مراکز پژوهشى و تحقیقاتى، دانشجویان و دانش آموختگان، سوابق، محل
دانشگاه و موارد مشابه، نقاط قوت نسبتا مشخصى دارند. الزم است جهت گیرى مرکز نوآورى منطبق با نقاط قوت

دانشگاه تنظیم شود تا بتواند مکمل فعالیتهاى آموزشى و پژوهشى جارى دانشگاه عمل نماید.
حضور صنایع/نهادهاى دولتى یا عمومى منتخب در ساختار حکمرانى مرکز نوآورى: هرچند خوب است دانشگاه. 2

محور ایجاد و اداره مرکز نوآورى باشد تا بتواند نقش مکمل ماموریت دانشگاه را محقق کند، ولى دانشگاه به
سختى مى تواند به تنهایى نقش حکمرانى خوب یک مرکز نوآورى را ایفا نماید. زیرا به کاربرد رسیدن نتایج
تحقیقات دانشگاه و اشتغال به کار دانش آموختگان در تعامل با صنعت و جامعه حاصل مى شود و لذا خوب است
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
دانشگاه علم و صنعت در سالهاى اخیر با طراحى طیف متنوعى از الگوهاى همکارى توانسته است تا حد قابل قبولى پاسخگوى
نیازهاى دانشگاه و صنعت براى تعامل باشد. در میان دانشگاه هاى خارجى نیز نمونه هاى متعددى از مراکز تحقیقاتى یا نوآورى
مشترك با صنعت مشاهده میشود، به عنوان مثال وزارت علوم و تحقیقات آلمان در حال حاضر از 9 پردیس تحقیقاتى که با

مشارکت دانشگاه و صنعت بوجود آمده اند، در قالب یک برنامه 15 ساله در قالب سه فاز 5 ساله حمایت مى کند.

برآورد نیازهاى اجرایى
براى اجراى این ایده الزم است یک مرکز نوآورى بصورت پایلوت انتخاب شده و با همراهى دانشگاه میزبان طرحى
سقف ٪30) (تا  طرح  تدوین  هزینه  از  بخشى  شود.  تعریف  نوآورى  مراکز  ایجاد/ارتقاى  در  صنایع  مشارکت  براى 

میتواند منوط به موفقیت مرکز در جلب مشارکت صنعت هدف شود.
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امیر ذاکرىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیأت علمى
علم و صنعت ایران

zakery@iust.ac.ir

میرسامان پیشوایىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیأت علمى
علم و صنعت ایران
pishvaee@iust.ac.ir

این تعامل بصورت اساسى در سطح اداره مرکز شکل بگیرد. با استفاده از الگوهاى مشارکت بخش عمومى و
خصوصى مى توان مدل هاى مناسبى براى اداره یک مرکز بصورت مشترك توسط دانشگاه و صنعت طراحى نمود.
مشارکت صنعت مى تواند مقدمه جارى شدن نیاز صنعت به دانشگاه به عنوان اولویت هاى پذیرش تیم هاى نوآور،
تامین مالى توسط صنعت براى مراحل تبدیل ایده به محصول و هدایت تیم هاى نوآور به سمت نیازها واقعى
باشد. اتحادیه ها، گروه هاى صنعتى بزرگ یا شرکت هاى مادر تخصصى بخش هایى از صنعت هستند که مى توانند

در راه اندازى مرکز با دانشگاه مشارکت کنند.
جلب حمایتهاى دولتى از مرکز نوآورى: مراکز نوآورى با توجه به رسالت هاى اجتماعى که در ایجاد اشتغال. 3

براى متخصصین و کمک به رشد اقتصادى و خودکفایى کشور مى کنند، باید مطالبه حمایت از نهادهاى مختلف
عمومى و دولتى نمایند.

تعامل با صنایع براى حضور در مرکز نوآورى: مرکز نوآورى باید به کمک سهامداران خود تعامل فعالى را با صنایع. 4
هدف ایجاد نماید. شرکت هاى صنعتى با اجاره دفترى در مرکز و استقرار یک نماینده از ظرفیت ارتباط با تیمهاى
نوآور، نشستهاى دانشگاهى و تعامل با اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلى دانشگاه استفاده مى کنند. میزبانى
از دو یا سه شرکت صنعتى که متقاعد شوند افراد عالقه مندى را در دفتر خود در مرکز نوآورى مستقر نمایند
و سپس پشتیبانى از نمایندگان صنعت براى ایجاد ارتباط هدفمند با مرکز نوآورى و سایر بخشهاى دانشگاه،
مى تواند به عنوان یک موفقیِت سریع، نقش مهمى در جذب سایر شرکتها داشته باشد. یکى از پشتیبانى هاى نرم
افزارى مهمى که دانشگاه میتواند در این مرحله براى رضایتمندى صنعت و در نتیجه تداوم ارتباط با دانشگاه
داشته باشد، کمک به شکست مشکالت واقعى صنعت به مسائل قابل ارائه به تیمهاى نوآور و سپس یکپارچه

سازى راه حلها و محصوالت ارائه شده در قالب یک سیستم واحد براى رفع نیاز صنعت است.



راهکار پیشنهادى ویژه ارتباط با جامعه و صنعت در موضوعات چندوجهى

چکیده
موضوعاتى چند وجهى محسوب مى شوند که هر وجه آن به نهاد و سازمان مشخصى مربوط باشد.
چند نهاد و سازمان مسئولیت رسیدگى به یک موضوع را از وجه مربوط به خود دارد. به عنوان نمونه
دست کم 11 نهاد و سازمان به نوعى با «درخواست مواد مخدر» مرتبط اند: وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمى و سازمان هاى مرتبط و وابسته، نیروى انتظامى، مرزبانى، شهردارى، سازمان هاى اقتصادى،
سازمان زندان ها و دانشگاه ها. براى بررسى و ارائه راهکار و توصیه سیاستى باید به تشکیل خوشه
نمایندگان شامل  خوشه  کرد.  اقدام  مخدر  مواد  درخواست  خوشه  مثال،  این  در  و  فناورى  و  علم 
تام االختیار دستگاه هاى مرتبط و دانشگاه هاست. حضور آن ها از دو جهت الزم است: 1. تجارب اجرایى
و 2.بهره گیرى از ردیف هاى بودجه که براى بررسى موضوعات مربوط، هر سازمان دریافت مى کند.
سهم علمى، اجرایى و مالى هر یک در این برنامه مشخص و به عنوان پروژه چند وجهى به وزارت

متبوع هر سازمان اعالم و بخشى از بودجه پژوهشى آن ها به عنوان تعهد منظور مى شود.
دستاوردها

تقویت ارتباط دانشگاه ها با صنعت و جامعه. 1
تحمیل نشدن بار مالى مضاعف بر دولت. 2
بررسى مسایل و مشکالت جامعه و سازمان ها حتى االمکان به صورت جامع. 3
هدفمند شدن فعالیت هاى علمى دانشگاه ها، سازمان ها و نهادها. 4
هدفمند شدن هزینه کرد بودجه پژوهشى سازمان ها و نهادها. 5
امکان پذیر شدن ارزیابى اثربخشى واقعى دانشگاه ها در رویارویى با مشکالت صنعت و جامعه. 6
تنوع بخشى به منابع درآمدى دانشگاه ها. 7
کاربردى شدن هر چه بیشتر نتایج حاصل از این قبیل پروژه هاى چند وجهى به دلیل مشارکت. 8

اصحاب تجربه در سازمان هاى مرتبط
منظور شدن این اقدام در عملکرد نهادها و سازمان هاى مشارکت کننده. 9

ایجاد انگیزه به کاربرد نتایج حاصل اجراى این پروژه از سوى صاحبان صنایع و مدیران سازمان-ها. 10
انتقال نتایج به دانشجویان و بنابراین بهروز شدن طالعات و مهارت هاى دانش آموختگان. 11
حرکت هر چه بیشتر و مؤثرتر از تئورى به عمل در دانشگاه ها. 12

مراحل اجرا
آشنایى و درك مشکالت سازمان هاى مرتبط با پدیده (موضوع). 1
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
پژوهشگران شامل اعضاى هیأت علمى، دانشجویان در حال اجراى پایان نامه و رساله، اعضاى هیأت علمى
پژوهشى، صاحبان سرمایه، کارکنان بخش پژوهش و امور فنى و همچنین مدیران و صاحبنظران در پدیده
مورد بررسى. سیلیکون ولى در کالیفرنیا و کریدور ابررسانه اى مالزى از مثال هاى خوشه علم و فناورى است.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان: دو مرحله در تعیین زمان مهم است:

مدت زمان برگزارى نشست ها و بررسى هاى اولیه و مقدماتى براى رسیدن به تفاهم پیرامون پدیده. 1
(موضوع) اولویت دار

مدت زمان بررسى موضوع- پروژه هایى که در قالب خوشه علم و فناورى تعریف مى شوند، در دو. 2
صورت «کاربردى زودبازده- حداکثر شش ماه» و «کوتاه مدت- دوازده ماه» قابل تعریف است.

هزینه: هزینه اجراى برنامه هر یک از سازمان ها و صنایع به نسبت ارتباط موضوع و میزان بهره گیرى از
نتایج حاصل تأمین مى شود. سازوکار تأمین هزینه طى توافق نامه به امضاى اعضاء رسیده، به وزارتخانه هاى

مربوط براى تفکیک از بودجه هر یک از اعضا ارسال و در نهایت به استحضار هیأت وزیران مى رسد.
امکانات: بنا به توافق اعضا، هر یک از سازمان هاى مؤثر باید به تأمین امکانات اجراى برنامه متعهد شوند.
همچنین، ضمانت تأثیر ارتباط متقابل دانشگاه با صنعت و جامعه در رفع مشکالت و مسایل، الزامى شدن
اجراى نتایج پژوهش است که در این خصوص همراهى دولت را به عنوان بهره گیرنده نهایى مى طلبد.

نهال ریاضىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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راهکار پیشنهادى ویژه ارتباط با جامعه و صنعت در موضوعات چندوجهى

رئیس گروه ارزیابى و توسعه تولیدات علمى
عالمه طباطبائى
riazi@atu.ac.ir

بررسى وظایف سازمان هاى مرتبط. 2
بررسى امکانات سخت افزارى براى انجام وظایف هر یک از سازمان هاى مرتبط. 3
بررسى امکانات مالى و ردیف هاى بودجه براى انجام وظایف هر یک از سازمان هاى مرتبط. 4
پیشنهاد اصالح و یا وضع قوانین و ضوابط مؤثر در پیشبرد وظایف خوشه. 5
تنظیم برنامه بر اساس وظایف هر یک از سازمان هاى مرتبط. 6
برآورد هزینه اجراى برنامه و تأمین آن بر اساس وظایف هر یک از سازمان هاى مرتبط. 7
در صورت نیاز، ارسال شرح خدمات و هزینه ها به شوراى عالى عتف. 8
اجراى برنامه بر اساس جدول زمان بندى. 9

ارائه نتیجه به شوراى عالى عتف و هیأت وزیران. 10
ابالغ نتیجه و دستور اقدام به اجراى نتایج از سوى هیأت وزیران. 11



رهساز

چکیده
این ایده با هدف تعامل بیشتر دانشگاه ها با صنایع، شرکت ها و مشاغل محلى به معرفى راهکارى با
نگاه کاربردى و به منظور کشف نیازهاى پنهان جامعه و صنعت مى پردازد. از این رو، تفکر طراحى و
حل مسأله براى رویارویى با چالش هاى گروه هاى گسترده تر جامعه در راستاى بهبود کیفیت خدمات
عمومى مورد توجه واقع مى شود. در ایده ى رهساز، استاد و دانشجو در روندى مستقیم تر خود به دنبال
فرصت هاى موجود در صنعت و جامعه مى گردند. در فرایند حاضر پس از آموزش مهارت هاى ارتباطى،
دانشجو مى بایست در پروژه درسى اش، محلى (ارگان دولتى، خصوصى یا استودیوهاى پژوهشى)را بیابد
که در آینده پتانسیل اجراى آن را دارد یا قابلیت همکارى پس از تحصیل در آن جا فراهم است. براى
پیاده سازى این ایده، واحدهاى درسى پروژه محور مدنظر است که دستاوردهاى آن به صورت فرضیه
یا پژوهش هاى پروتوتایپ محور ارائه مى شود. دانشجو عالوه بر نظارت استاد، مرتباً با محیط بیرون از

دانشگاه در ارتباط است و شرایط پذیرش ایده اش را در فضاى غیرآکادمیک تجربه مى کند.

دستاوردها

جهتگیرى محتواى دروس به سمت کاربردى شدن به جاى آموزش مبانى صرف. 1
آشنایى اساتید و دانشجویان با محیط کار، محدودیت هاى بازار و شرایط ویژه تولید یا پذیرش. 2

ایده که واقع نگرى را در عین خالقیت الزم براى ایدهپردازى به ارمغان مىآورد.
توانمندسازى دانشجویان براى کاریابى بدلیل تجربه موفق یا ناموفق گذراندن پروژههاى کار با. 3

محیط غیرآکادمیک در دوران تحصیل
افزایش توانایىهاى ارتباطى با کارفرما و زبان مؤثر براى ارائه ایده. 4
جارى شدن تفکر حل مسأله در ابعاد گوناگون زندگى حرفهاى و غیرحرفهاى دانشجویان. 5
برطرف شدن مشکالت متعدد موجود براى قانع کردن دانشگاه و صنعت براى برقرارى ارتباط. 6

سازنده؛ دیگر نیازى به هزینههاى گزاف اجراى طرحهاى مکمل براى پیوند این دو نقش مهم
در اکوسیستم نوآورى کشور وجود ندارد و ماهیتاً ارتباطى نزدیک بین آنها شکل خواهد گرفت.

عدم نیاز به هزینههاى آزمایشگاهى و کارگاهى در داخل دانشگاه. 7
در صورتى که خروجى پروژه محصول محور باشد، تولید تعدادى محدود توسط واحد صنعتى. 8

همکار را مىتوان در فرایند برنامه ریزى کرد که توسط خود دانشجویان در یک رویداد به فروش
برسد و تجربه فروش و مارکتینگ و ارتباط با جامعه نیز اضافه گردد.
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مراحل اجرا
آماده سازى فضاى دانشگاه و صنعت براى پذیرش ایده شامل: 1-تفسیر مشکل شناسایى شده توسط دانشجو و
انتخاب صحیح موضوع 2-شناسایى شرکت در خارج دانشگاه براى همکارى توسط دانشجو 3-آشنایى با فضاى کار
و تولید و محدودیت هاى اجرایى 4-هدایت پروژه توسط استاد دانشگاه و کارشناسان محیط کار 5-ارائه نهایى نتایج
پروژه شامل نظریه یا پروتوتایپ با حضور افراد متخصص از محیط کار حرفه اى 6-تصمیم گیرى مشارکتى جهت
ارزیابى پروژه و درج در سوابق آموزشى و حرفه اى دانشجو. در این راستا در دانشگاه باید اقداماتى صورت گیرد از
قبیل: شناسایى دروس پروژه محور رشته هاى دانشگاهى یا دروسى که قابلیت تنظیم پروژه دارند؛ برنامه ریزى مجدد
واحدهاى درسى مطابق با هدف کاربردى شدن دروس؛ برگزارى کارگاه هاى ویژه اساتید براى آشنایى با رویکرد
کاربردى؛ آموزش نیازسنجى، بازاریابى و بازارسنجى به دانشجویان براى انتخاب موضوعى با نیاز واقعى و آموزش
مهارت هاى ارتباطى مؤثر به دانشجویان. از طرف دیگر مى-بایست ابالغ اجراى طرح به ارگان هاى مختلف از سوى

مقام هاى اجرایى و آماده سازى فضاى صنعت و جامعه براى حضور دانشجو نیز صورت گیرد.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
فرایند طراحى، تولید و فروش محصول در پروژههاى رشته دیزاین و مدیریت دانشگاه MIT امریکا؛ ارتباط با
کارفرمایان و ایجاد شبکهاى براى گفتگوى مؤثر با صنعتگران و سایر بخشهاى جامعه توسط دانشگاه سوئدى
Silicon Valley-Stanford و حمایت از افراد عالقمند با ایدههاى نو از سرتاسر علوم کشاورزى سوئد؛ مدل
دنیا به سمت آموزش هدفمند و کاربردى؛ در هند، شناسایى عامل آسیب جداسازى تحقیق و آموزش علمى
و انجام اقدامات ساختارى و انجام پروژههاى موفق با شناخت عمیقتر بازار، افزایش مهارت هاى حرفهاى و
مشارکت با دولت؛ عالوه بر نظام آموزش پزشکى در ایران که بر پایه کارآموزى در محیط واقعى پایه ریزى

شده مىتوان واحد کار با کارخانه رشته طراحى صنعتى را به عنوان نمونه مشابه مثال زد.
برآورد نیازهاى اجرایى

تغییرات و اصالحات ساختارى به ویژه در محتواى دروس است که انجام آن توسط شوراى عالى برنامهریزى درسى
وزارت علوم، تحقیقات و فناورى طى شش ماه تا یکسال به طور تقریبى پیشبینى مىشود؛ آموزش اساتید و
پیادهسازى اصولى به صرف زمان حداقل سه ماهه و سى ساعت کالس آموزشى است. هماهنگى بین دستگاههاى
اجرایى، دانشگاهها و صنعت و جامعه در راستاى هدف مشترك و نیز اختصاص یارانه به صنایع توسط دولت براى

پذیرش همکارى و در اختیار گذاشتن امکانات و تجهیزات آزمایشگاهى و کارگاهى به دانشگاهیان ضرورت دارد.

مهشیــد بارانىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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سامانه جامع ارتباط مؤثر دانشگاه با جامعه و صنعت

چکیده
ایــن ســامانه ى ملــى و کشــورى، از ارکان و اجزایــى تشــکیل شــده اســت کــه فرآینــد ارتبــاط
دانشــگاه بــا صنعــت و جامعــه را تســهیل، بهینــه و هوشــمندتر مــى ســازد. یــک بخــش مهــم
ــى ــام م ــا را انج ــع آورى نیازه ــه کار جم ــت ک ــع آورى نیازهاس ــد جم ــامانه، واح ــن س از ای
دهــد. ایــن کار، بــه دو شــکل انجــام مــى شــود: مراجعــه ى متخصــص نیازســنجى بــه جامعــه
ــه ى ــت ارائ ــامانه جه ــا س ــال ی ــه پرت ــه ب ــت و جامع ــه ى صنع ــت و بالعکــس مراجع و صنع
نیازهــا. بخــش دیگــر، واحــد پاالیــش و ســنجش نیازهــا اســت کــه کار آن، تشــخیص نیازهــا،
دســته بنــدى نیازهــاى جمــع آورى شــده، بررســى کارهــاى مشــابه در پایــگاه دانــش و ارائــه
ى نیازهــا بــه جامعــه ى دانشــگاهى جهــت برطــرف ســازى کــه ایــن برطــرف ســازى بســته
بــه حجــم و ابعــاد کار، مــى توانــد بــه صــورت طــرح هــاى پژوهشــى یــا بــه صــورت تأســیس
ــمند ــک هوش ــا بان ــند ی ــامانه ى هوش ــک س ــد. ی ــا باش ــن دروس و دوره ه ــا تدوی ــته ی رش
مدیریــت نیازهــا، ســبب جلوگیــرى از انجــام کارهــاى تکــرارى و صرفــه جویــى در هزینــه هــا و
ذخیــره ى منابــع و جلوگیــرى از اتــالف وقــت، بــه بهتریــن شــکلى نیازهــاى جامعــه و صنعــت

پاســخگویى خواهــد شــد.

دستاوردها
ایجاد یکپارچگى و هماهنگى و یکنوایى در پژوهش در سطح کالن کشور. 1
ــش. 2 ــگاه دان ــتفاده از پای ــا اس ــرارى ب ــوازى و تک ــاى م ــش ه ــام پژوه ــرى از انج جلوگی

ــور ــاورى کش ــى و فن ــاى علم نیازه
اســتفاده بهینــه از ظرفیــت هــاى علمــى و پژوهشــى دانشــگاه هــا و کمــک بــه اقتصــاد. 3

دانشــگاه
جــذب نخبــگان (مغزهــاى) فــرارى از کشــور، بــا ایجــاد ظرفیــت هــاى جــذاب و کاربــردى. 4

پژوهشــى در کشــور
ــن عرصــه و. 5 ــا در ای ــرى از نقصــان ه ــاى پژوهشــى و جلوگی پایــش مســتمر فعالیــت ه

افزایــش کیفــى.
ــرى از. 6 ــروژه و جلوگی ــراى تعییــن موضــوع پ حــذف بالتکلیفــى دانشــجویان و اســاتید ب

انجــام پــروژه هــاى کــم فایــده یــا فعالیتهایــى کــه بــه نفــع مراکــز تحقیقاتــى خــارج از
کشــور اســت و دردى از دردهــاى کشــور را دوا نمــى نمایــد!
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مراحل اجرا
مدیریت پروژه شامل: زمان بندى، تعیین افراد تیم، پیش بینى مخاطرات و مدیریت آن ها. 1
تحلیل یا شرح نیازها: جمع آورى و تدوین مشخصات فنى سامانه و مستندسازى آن. 2
طراحى: طراحى اجزاء سامانه، ظاهر نرم افزارها، ساختارهاى داده اى و ارتباط میان آنها.. 3
پیاده سازى، تست و اخذ بازخوردها: ماژول هاى طراحى شده، پیاده سازى گردیده و ابتدا. 4

به صورت آزمایشى یا پایلوت در محدوده ى کوچک اجرا و سپس در سراسر کشور اجراى
مى شود.

توسعه و بلوغ: پس از مدتى که از اجراى سامانه گذشت، بازخوردها سبب بازطراحى و بهینه. 5
سازى نسخه هاى آتى مى شود.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
فعالیت هاى مشابهى در سطح کشور (وزارت محترم عتف و وزارت محترم صمت) صورت گرفته
اما ناقص بوده است. ایده هاى مشابهى در دانشگاه آزاد کلید خورده است اما با ابعاد، ویژگى ها
و کارکردهاى این ایده فاصله دارد. در سطح دنیا نیز فعالیت هاى مشابهى انجام شده ولى بازهم
به وسعت و هوشمندى که در این ایده مد نظر هست نمى باشد. دانشگاه هایى مانند دانشگاه
CMU مراکزى براى جذب نیازهاى صنعت دایر نموده اند و مکانیزمهاى تعریف شده اى براى

حمایت از استارتاپ ها دارند.

برآورد نیازهاى اجرایى
تنها بخشى از مراحل این پروژه که مى توان تا حدودى هزینه و امکانات الزم براى آن برآورد
نمود بخش ابتدایى مدیریت پروژه ى آن، یعنى تعیین تیم پروژه و استخراج مراحل و گامهاى
پروژه به طور دقیقتر مى باشد. این کار، حداقل 100 نفرساعت پژوهشى زمان و هزینه الزم دارد.
خروجى این مرحله، زمان بندى دقیق مراحل اول و تاحدودى دوم پروژه، تیم اجرایى الزم براى

این کار و تعیین RFP الزم براى گام هاى اول و دوم پروژه مى باشد.

سید رسول رضوىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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سامانه جامع ارتباط مؤثر دانشگاه و صنعت

چکیده
ــتند ــگاه هاعضو هس ــم دانش ــه در آن ه ــى اســت ک ــى تارنمای ــر طراح ــى ب ــده مبتن ــن ای ای
ــه دانشــکده ها و ــا توجــه ب ــدا حــوزه (هــاى)کارى هــر دانشــگاه ب ــع مختلف.ابت و هــم صنای
اســاتید موجــود در هــر دانشــگاه مشــخص مــى شــود.صنایع مختلفــى کــه بــا چالــش هــاى

ــرم مى کننــد هــم عضــو ایــن ســامانه خواهنــد شــد. ــى دســت و پنجــه ن گوناگون
ــاى ــاس معیاره ــر اس ــد و ب ــت مى کنن ــامانه ثب ــود را در س ــاى خ ــع چالش ه ــپس صنای س
ــراى دانشــگاه مربوطــه ارســال مى گــردد و آن از پیــش تعییــن شــده اى ایــن چالــش هــا ب
دانشــگاه طــى مــّدت زمــان معلومــى بایــد پاســخ دهــد کــه مى توانــد چالــش را حــل نمایــد
ــن دانشــگاه و صنعــت مربوطــه ــا بی ــکارى م ــودن پاســخ هم ــر.در صــورت مثبــت ب ــا خی ی
آغــاز مــى گــردد و در صــورت پاســخ منفى،چالــش بــراى دانشــگاه دیگــرى ارســال مى شــود
ــاز داده ــردو طــرف امتی ــه ه ــن طــرح ب ــد.در ای ــه مــى یاب ــا 3دانشــگاه ادام ــد ت ــن فرآین ای
ــامل ــا ش ــت ه ــواع حمای ــوند و ان ــر مى ش ــا تقدی ــر دوره،برترین ه ــان ه ــود و در پای مى ش

آنهــا خواهــد شــد.

دستاوردها
حل چالش هاى موجود در صنایع مختلف با هزینه اى کمتر و سرعتى بیش تر.. 1
ایجاد اعتماد از سوى صنعتگران به جامعه دانشگاهى کشور.. 2
ایجاد فرصت هاى شغلى مرتبط براى فارغ التحصیالن دانشگاهى.. 3
کاربردى شدن پژوهش هاى دانشگاهى.. 4
ایجاد یک الگوى همکارى نوین براى سایر سازمان هاى کشور.. 5
تقویت انگیزه و تالش دانشگاه ها براى حل چالش هاى صنایع.. 6
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مراحل اجرا
جمــع آورى اطالعــات دانشــگاه ها و رتبــه بنــدى دانشــکده ها بــر اســاس معیارهــاى روز. 1

. نیا د
ــادى مواجــه. 2 ــا چالش هــاى زی ــا و شــرکت هایــى کــه ب جمــع آورى اطالعــات کارخانه ه

هســتند.
3 ..IT طراحى سامانه با استفاده از متخصصان حوزه
ــراى دانشــگاه ها و. 4 ــامانه ب ــتفاده از س ــراى اس ــزارى جلســات توجیهــى و آموزشــى ب برگ

صنعتگــران.
ــر اجرایــى شــدن ســامانه و در صــورت موفقیــت ،اســتفاده از همکارى هــاى موفــق. 5 زودت

ــه. ــر در جامع ــغ بیش ت ــراى تبلی ب

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
(سامانه ملى کارآموزى) karamouz.irost.org

ایــن ســامانه تنهــا متمرکــز بــر جــذب کارآمــوز بــوده و بــه مســئله«حل چالــش هــاى صنعــت»
نمى پــردازد و همچنیــن نظــام امتیازدهــى را دارا نمى باشــد.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان: حداقل یکسال کار منظم و گروهى.

امکانات و هزینه ها:
-     چند دستگاه رایانه معمولى براى انجام امور سایت.

-     یک دفتر ادارى کوچک براى استقرار مسئوالن سایت.
-     هزینه هاى ایاب و ذهاب براى برگزارى جلسات با صنعتگران.

-     حقوق مسئوالن سایت.

على جاللى ویرثقنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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چکیده
نقطه تمرکز طرح حاضر بر مراکز تحقیقات و توسعه به عنوان حلقه ى وصل میان صنعت و دانشگاه
قرار گرفته است، چراکه این مراکز عرصه ى الزم جهت ایجاد ارتباطى هدفمند را فراهم مى آورند.
از جمله مشکالت اصلى این تعامل عدم ایجاد زبان مفاهمه میان صنعت و دانشگاه بواسطه خالء
گذار از مشکل به مسأله (محور تمرکز آسیب در سویه صنعت) و عدم پاسخگویى اقناع کننده
دانشگاه به خواسته ى صنعت در زمینه ى مدیریت عدم قطعیت و ریسک پروژه ها ( محور تمرکز

آسیب در سویه دانشگاه) است.
بر این اساس ایده پیشنهادى با هدف مدیریت منافع طرفین و نیز مدیریت اجرایى پروژه هاى
تحقیق و توسعه، سعى در رفع این مشکالت دارد. در نهایت سازوکار برآمده از این ایده، به منزله
یک سامانه ى جامع و یکپارچه است که بخشى از فرایندهاى آن در صنعت و بخش دیگر در عرصه

دانشگاه عملیاتى مى شوند.
دستاوردها

از (اعم  منافع  مدیریت  از:  عبارتند  طرح  این  براى  انتظار  مورد  اصلى  دستاورد  دو 
شناسایى و مدیریت ذى نفعان و نیازها، توجیه پذیرى، تناسب اهداف، منافع و تخصص)
ریسک). هزینه،  زمان،  مدیریت  (شامل  توسعه  و  تحقیق  پروژه هاى  اجرایى  مدیریت  و 
پروژه اجرا  درگیر  را  دانشگاه  و  صنعت  دوسویه ى  هم گرا،  سامانه  یک  به مثابه  طرح  این 
اصلى جزء  چهار  شامل  پیشنهادى  طرح  درونى  ساختار  مى نماید.  نتایج  از  منتفع  نیز  و 

شناسایى  (1 مى باشند.  ذیل  شرح  به  که  است 
بخش این  مسأله؛  صورت بندى  و  مشکل 
تعاملى فضاى  ایجاد  در  سعى  ویژه  بصورت 
توسعه مدل   (2 دارد.  دانشگاه  و  صنعت  میان 
پروژه هاى ریسک  مدیریت  هدف  با  محصول 
در را  ایده  اصلى  شاکله  جزء  این  پژوهشى؛ 
(برمبناى پروژه  مدیریت  مدل   (3 برمى گیرد. 
PMBOK) با هدف مدیریت اجرایى استاندارد 
از حاصل  نتایج  تحلیل   (4 پروژه.  از  مرحله  هر 
شرایط بررسى  نیز  و  بهینه کاوى  و  عارضه یابى 

توسعه. و  تحقیق  مراکز  اختصاص 
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مراحل اجرا
فاز یک: طراحى و تدوین مدل مفهومى و اجرایى. در این فاز مدل هاى جارى در زمینه توسعه محصول و
مدیریت واحدهاى تحقیق و توسعه بررسى و آسیب شناسى، و مدل مفهومى و اجرایى پیشنهادى تدوین
شده است. اقدامات پیش روى این فاز معطوف بر ارتقا مدل با بهره گیرى از تحلیل و ارزیابى سایر مدل هاى
توسعه محصول و تجربیات اجرایى خواهد بود. فاز دو: راه اندازى ساختار کالن و اجرایى مدیریتى. طى این
فاز ساختار کالن مدیریتِى مدل طراحى، سامانه اجرایى مدل تحلیل و پیاده سازى و نیز آموزشى/تسهیلگرى
و پشتیبان فنى و مدیریتى تشکیل خواهد شد. فاز سه: جلب مشارکت هسته هاى تحقیقاتى دانشگاهى.
براى این منظور الزم است هسته هاى مشارکت کننده شناسایى و جذب شده و از طریق حضور فیزیکى
تیم پشتیبان، وضعیت فعلى تحلیل و راهکارهاى متناسب با وضعیت هریک در قالب طرح پیشنهادى ارائه و

پیاده سازى شوند.
سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده

این طرح به عنوان یک ایده دانش محور تحت حمایت پارك علم و فناورى در حالى طى نمودن
مراحل ارتقاء است و همچنین طرح نهایى آن  در یک سازمان دولتى اجرایى در حال پیاده سازى
مى باشد. زمینه ى شکل گیرى ایده ى مطرح شده و ارزیابى اجرایى آن، بیش از هر چیز متأثر از تجارب
نگارندگان در مراکز دانشگاهى و تحقیقاتى نظیر مرکز مطالعات اقتصادى اتاق بازرگانى و نیز پروژه
هاى پژوهشى انجام شده در سازمان هاى دولتى از جمله شرکت هاى توزیع نیرو برق است. الزم به ذکر
است اگرچه نمونه ها و مدل هاى متعددى در رابطه با تعامل صنعت و دانشگاه و همچنین در زمینه ى
توسعه  محصول و مدیریت پروژه پژوهشى وجود دارد، اما نمونه ترکیبى از  این دو طیف مدل ها یکى

از خالءهاى موجود داخلى به شمار مى رود.
برآورد نیازهاى اجرایى

فاز اول این طرح (توسعه مدل مفهومى و اجرایى)، انجام شده و لذا هزینه و زمانى براى آن متصور نیست.
به منظور اجرایى کردن فاز دوم شش ماه زمان و حدود دو میلیارد ریال بودجه الزم است، که عمده این
هزینه مربوط به راه اندازى سامانه الکترونیکى و تشکیل و آموزش تیم پشتیبان خواهد بود. فاز سه (جذب
و آماده سازى هسته هاى تحقیقاتى)، فعالیتى مستمر و زمان بر خواهد بود و نمى توان تاریخ خاتمه براى
آن برآورد کرد. اما به نظر مى رسد در صورت تمایل هر هسته تحقیقاتى، براى عارضه یابى، مشاوره، ارائه
راهکار و پیاده سازى فرآیندهاى مرتبط، حدود سه ماه زمان و صدوپنجاه میلیون ریال بودجه الزم باشد.

حمایت وزارت علوم و سایر وزارتخانه هاى اجرایى در این فاز بسیار مثمر ثمر خواهد بود.
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رایانامه

پژوهشگر
صنعتى شریف

Ghazizadeali@gmail.com

حامد سجادىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

پژوهشگر
امام صادق (ع)

H.Sajadi@isu.ac.ir



چکیده
ــه ســمت دانشــگاه هاى نســل ســوم و توســعه اقتصــاد دانــش ــه ضــرورت حرکــت ب نظــر ب
ــه ــت و جامع ــگاه، صنع ــن دانش ــد بی ــه بتوان ــع ک ــامانه جام ــک س ــده طراحــى ی ــان، ای بنی
ــودن ــیع ب ــه وس ــه ب ــا توج ــت. ب ــکل گرف ــد ش ــاد کن ــر ایج ــر و کاربردى ت ــى مؤثرت ارتباط
جامعــه هــدف، ایــده بامــا بصــورت پایلــوت بــراى حــدود 140 رشــته دانشــگاهى از طریــق
ایجــاد تعامــل بیــن واحدهــاى درســى دانشــگاهى و شــرکت ها و مؤسســات فعــال در
ســطح کشــور و همچنیــن رفــع نیازهــاى کلیــه واحدهــاى صنعتــى، معدنــى و ...، طراحــى
و راه انــدازى گردیــد. هــدف نهایــى ایــن ایــده، تهیــه ســامانه بــراى کلیــه رشــته هاى گــروه
تجربــى، ریاضــى، هنــر، علــوم انســانى، زبــان، فنــى و حرفــه اى و کار و دانــش اســت کــه در
ــان ــى خــود در پای ــروه تحصیل ــد جهــت انتخــاب گ ــوزان مى توانن ــق، دانش آم صــورت تحق
ــى ــته تحصیل ــر رش ــر و دقیق ت ــور، صحیح ت ــته کنک ــان انتخــاب رش ــا در زم ــم و ی ســال نه
ــد مســیر ــز مى توانن ــى نی ــته هاى تحصیل ــه رش ــد و دانشــجویان هم ــود را انتخــاب نماین خ

آینــده شــغلى بهتــرى را طــى نماینــد.

دستاوردها
ــوده ــق آدرس www.bamahse.com در دســترس ب ــا از طری ــامانه بام در حــال حاضــر س
ــالن ــجویان و فارغ التحصی ــازى دانش ــد از: توانمندس ــتاوردهاى آن عبارتن ــن دس و مهمتری
ــا صنعــت از ــر دانشــگاه ب ــى، تعامــل مؤثرت در راســتاى رفــع مشــکل اشــتغال در ســطح مل
طریــق شناســایى نیازهــاى تحقیقاتــى واحــد تحقیــق و توســعه صنایــع در راســتاى تقاضــا
ــق ــا از طری ــدن کارآموزى ه ــر ش ــت، تخصصى ت ــذب گرن ــا و ج ــان نامه ه ــدن پای ــور ش مح
کارآمــوزى در صنعــت، معرفــى اســاتید بــا تجــارب کاربــردى بــه صنعــت و جامعــه، افزایــش
ــجویان، ــى در دانش ــاط علم ــد و نش ــت امی ــا، تقوی ــش هزینه ه ــگاه ها و کاه ــد دانش درآم
ــهیل در ــگاهى، تس ــته هاى دانش ــر رش ــاب دقیق ت ــت انتخ ــوزان جه ــش آم ــه دان ــک ب کم
رفــع نیازهــاى کلیــه واحدهــاى صنعتــى، معدنــى و ... مرتبــط بــا بهداشــت، ایمنــى، محیــط
ــق ــط از طری ــال مرتب ــات فع ــرکت ها و مؤسس ــه ش ــى کلی ــا)، معرف ــرژى (بام ــت و ان زیس
ــواى ســایت در ــر شــدن محت ــا هــدف غنى ت ــگان دائمــى ب اختصــاص صفحــه تبلیغاتــى رای
راســتاى بهره منــدى دانشــجویان، اســاتید، صنایــع و ســایر ذینفعــان، معرفــى ســازمان هاى

ــا. ــا و کانون ه ــاد، انجمن ه ــردم نه م
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سامانه نمایشگاه مجازى باما: رویکردى نوین در توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه،
حرکت به سمت دانشگاه هاى نسل سوم و بهبود وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاه ها



مراحل اجرا
ــاى ــوم کســب و کار، بررســى برنامه ه ــه ب ــوع، تهی ــا موض ــط ب ــوارد مرتب ــرچ م ــه و س مطالع
ــى ــأت علم ــاى هی ــا اعض ــى ب ــات تخصص ــزارى جلس ــگاهى، برگ ــته هاى دانش ــى رش آموزش
ــى ــات تخصص ــزارى جلس ــوزان، برگ ــجویان و دانش آم ــدارس، دانش ــاورین م ــگاه ها، مش دانش
بــا صنایــع و مســئولین ارتبــاط بــا صنعــت دانشــگاه ها، طراحــى و راه انــدازى ســایت، توســعه
ــى، ــوزش عال ــات آم ــگاه ها و مؤسس ــه دانش ــرد ب ــن رویک ــى ای ــراى معرف ــالش ب ــایت، ت س
آمــوزش و پــرورش، صنایــع و جامعــه، تــالش جهــت شناســایى راهکارهــاى پیاده ســازى ایــن

ــده. ــن ای ــى ای ــداف عال ــق اه ــگاه ها و تحق ــرد در دانش رویک
سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده

بــا توجــه بــه جســتجوهاى انجــام شــده، ســامانه اى بــه شــکل تخصصــى و بــا ایــن جامعیــت
ــاتید، ــجویان، اس ــوزان، دانش ــه دانش آم ــف از جمل ــاى مختل ــراى گروه ه ــع ب ــاد مناف و ایج
ــوم ــى عم ــط و حت ــال مرتب ــع، شــرکت ها و مؤسســات و اشــخاص فع ــالن، صنای فارغ التحصی
جامعــه و بویــژه بــا محوریــت ایجــاد ارتبــاط بیــن واحدهــاى درســى دانشــگاهى و شــرکت ها و
مؤسســات مرتبــط وجــود نــدارد. امــا بــه ســایت هایى نظیــر کتــاب اول و مرجــع متخصصــان
ســالمت، ایمنــى و محیــط زیســت جهــت معرفــى کســب و کارهــا و مشــاغل بصــورت کلــى،

ــود. ــاره نم ــوان اش مى ت
برآورد نیازهاى اجرایى

هزینه هــاى موردنیــاز بــراى اجــراى ایــن ایــده عبارتنــد از هزینــه طراحــى اولیــه ســایت فعلــى
(مبلــغ چهارصــد میلیــون ریــال)، هزینــه پرســنلى بصــورت ماهیانــه (شــصت میلیــون ریــال
در مراحــل ابتدایــى)، هزینه هــاى تبلیغــات جهــت معرفــى ســایت، اجــاره فضــاى فیزیکــى و
تأمیــن چنــد دســتگاه کامپیوتــر (دویســت میلیــون ریــال). فضــاى فیزیکــى از طریــق مرکــز
ــه ــه ســرمایه گذارى اولی ــل تأمیــن اســت. در مجمــوع هزین ــاورى قاب ــم و فن ــارك عل رشــد پ
ــد و در ــال مى باش ــون ری ــد میلی ــارد و پانص ــک میلی ــدود ی ــال ح ــا یکس ــردارى ت و بهره ب
ــى ــت. بدیه ــد یاف ــش خواه ــا افزای ــب و کار، هزینه ه ــه کس ــورت ادام ــد در ص ــال هاى بع س
ــدك ــد ان ــدى هرچن ــد درآم ــایت مى توان ــوم کســب و کار س ــج و براســاس ب ــه تدری اســت ب

داشــته باشــد.
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علوم پزشکى شهید صدوقى یزد
mtghaneian@gmail.com

مریم غالمىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

دانشجوى دکترى رشته
بهداشت محیط

علوم پزشکى شهید صدوقى یزد
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سایت کارصنعت

چکیده
دانشــگاه هاعضو هــم  آن  در  کــه  اســت  تارنمایــى  طراحــى  بــر  مبتنــى  ایــده  ایــن 
ــى و بخــش دوم ــى باشــد: بخــش اول کاریاب هستندســایت کارصنعــت داراى دو بخــش م
ــى ــف م ــع مختل ــا و صنای ــا و اولویتهــاى پژوهشــى ســازمان ه آن شــامل حــل چالــش ه
باشــد. در ایــن ســایت، افــراد جویــاى کار ، بــه معرفــى خــود و تخصــص هــاى خــود مــى
ــات و ــایت ، اطالع ــن س ــه ای ــه ب ــا مراجع ــد ب ــى توانن ــان م ــران و کارفرمای پردازند.صنعتگ
ــه اســتخدام آنهــا بپردازند.درایــن ســایت رزومــه افــراد جویــاى کار را مشــاهده کننــد و ب
امــکان ســنجش میــزان مهــارت کارجویــان توســط کارفرمایــان بــه وســیله آزمــون آنالیــن

وجــود خواهــد داشــت.
در بخش دوم سایت کارخانه ها، شرکت ها و سازمان ها مى توانند مشکالت و اولویت هاى
داخل مختلف  هاى  دانشگاه  و  ها  پژوهشگاه  از  پژوهشگران  و  کنند  اعالم  را  خود  پژوهشى 
همکارى باهم  ها  پروژه  درآن  تیمى  هم  یافتن  ضمن  توانند  مى  جهان  نقاط  سایر  و  کشور 

کنند.
دستاوردها

ــر ــان کار در سراس ــه  متقاضی ــت ک ــن اس ــتخدام ای ــه اس ــکالت در زمین ــى از مش یک
ــن ــند، بنابرای ــى باش ــف م ــان آزاد مختل ــون و زم ــاى گوناگ ــور، داراى تخصــص ه کش
ــد ــه هــم متصــل کن ــان کار را ب ــان و متقاضی ــد کارفرمای ــه بتوان وجــود یــک ســایت ک
ــى ــاى ســایت کار صنعــت در بخــش کاریاب ــه نظــر مــى رســد. یکــى از مزای ضــرورى ب
ــه ــان ب ــان توســط کارفرمای ــارت کارجوی ــزان مه ــنجش می ــکان س ــه  ام ــن اســت ک ای

ــد داشــت. ــن وجــود خواه ــون آنالی ــیله آزم وس
پروژه و  پژوهشى  هاى  اولویت  که  است  این  صنعت   کار  سایت  هاى  دستاورد  از  یکى 
توان مى  سایت  این  در  را  است  شده  انجام  جهان  نقاط  سایر  در  که  تحقیقاتى  هاى 
از تعدادى  توان  مى  شود  مى  تعریف  سایت  این  در  که  اى  پروژه  هر  براى  کرد.  مشاهده 
، سایت  این  هاى  مزیت  از  دیگر  یکى  کرد.  مشاهده  را  خارجى  و  داخلى  مرتبط  مقاالت 
اطالعات تبادل  به  باهم  توانند  مى  پژوهشگران  و  محققان  که  است  گفتمان  تاالر  وجود 

بپردازند.
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مراحل اجرا
در بخــش کاریابــى ، کارفرمایــان آگهــى اســتخدام خــود را روى ســایت قــرار مــى دهنــد و در
یــک زمــان معیــن از همــه کارجویــان آزمــون آنالیــن مرتبــط بــا شــغل گرفتــه مــى شــود و
همچنیــن امــکان ثبــت کارآمــوزى توســط شــرکت هــا وجــود دارد. در بخــش اولویــت هــاى
پژوهشــى ، ســازمان هــا و شــرکت هــاى مختلــف مــى تواننــد چالــش هــا ، مشــکالت فنــاورى
و اولویــت هــاى پژوهشــى خــود را اعــالم کننــد و افــراد مختلــف مــى تواننــد بــا یافتــن هــم

تیمــى بــه حــل ایــن چالــش هــا بپردازنــد.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
یکــى از ایــده هــاى مشــابه بــا بخــش کاریابــى ایــده مــا ، ســایت دانشــکار،جابینجا و ســایر ســایت
ــه ایــن ســایت ایــن اســت کــه امــکان برگــزارى ــا نســبت ب ــى اســت کــه مزیــت م هــاى کاریاب

آزمــون آنالیــن مهــارت ســنجى توســط کارفرمــا از متقاضیــان کار وجــود خواهــد داشــت.
هاى اولویت  جامع  سایت   پژوهشى  هاى  اولویت  و  ها  چالش  بخش  در  مشابه  هاى  سایت  از  یکى 
پژوهشى کشور هست که سایت کارصنعت مزیت هاى رقابتى مانند امکان تشکیل تیم براى اجراى
اولویت هاى پژوهشى و نیز مشاهده اولویت پژوهشى هاى مشابه انجام شده در سایر کشورها را دارا

مى باشد.

برآورد نیازهاى اجرایى
ایــن طــرح هزینــه هایــى ماننــد هزینــه طراحــى ســایت ، هزینــه طراحــى ســواالت آزمــون

ــردارد. ــارت ســنجى و... رادر ب مه
محتوا،مدیرمارکتینگ گرافیک،مدیرسئووتولید  ،طراح  سایت  نویس  برنامه  به  تیم  تشکیل  براى 

و... نیاز خواهد بود.
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طراحى برنامه هدف محور: ورود به کار و توسعه

چکیده
دانشگاه الزم است درس کارآفرینى را مقدمه حرکت و هدف غایى دانشجویان براى ورود به
دنیاى کار، تجارت و جامعه در نظر بگیرد. لذا دانشگاه الزم است به حوزه هاى کارى مرتبط
نماید ویرایش  و  بررسى   RFP صورت  به  را  پژوهشى  نیازهاى  تا  شده  وارد  خود  منطقه  در 
RFP و در صورت عدم ورود حوزه هاى مورد مطالعه به امر پژوهش، نسبت به تهیه لیست 
از مناسب  پروپوزال  شده،  تهیه  پژوهشى  نیازهاى  براى  مى تواند  دانشگاه  ضمناً  نماید.  اقدام 
منظر اقتصادى با نظر به ابعاد SWOT، یک طرح توجیهى کامل براى مجریان تصمیم گیرى
تهیه و...)  حقیقى  اشخاص  بانک،  (دانشگاه،  سرمایه گذار  همچنین  و  مطالعه  مورد  حوزه  در 
دانشگاه با  الزم  قرارداد  شده،  پژوهش  حوزه  مدیریت  موافقت  کسب  صورت   در  تا  نماید 

گردد. منعقد 
دستاوردها

تهیه لیست نیازهاى پژوهشى براى سازمان ها، ادارات و شرکتها. 1
تهیه طرح توجیهى  براى سازمانها، ادارات و شرکتها و همچنین سرمایه گذار. 2
ارائه طرح توجیهى از منظر اقتصادى، با در نظر گرفتن ابعاد قوت، ضعف، فرصت و تهدید. 3

به متولیان تصمیم گیرى
بواسطه همکارى دانشجویان در طى این طرح، دانشجویان در دوران تحصیل، کار را از نظر. 4

دور نخواهند داشت و ارتباط عملى و هدفمندى را با صنعت خواهند داشت.
امکان پرداخت کمک هزینه دانشجویى در قالب قرارداد انجام امور پژوهشى و بورسیه. 5
دانشجویان شناخت بهترى نسبت به شغل و توسعه شغلى خود خواهند داشت. 6

مراحل اجرا
جهت. 1 فناورى  و  پژوهش  معاونت  تخصصى  کمیته  سایر  یا  و  پژوهشى  کمیته  در  پیشنهاد 

تایید آن
تهیه لیست به روز از حوزه هاى کارى مهم  منطقه براى هر رشته دانشگاهى، با همکارى. 2

مدیران گروه دانشگاه و مدیران پژوهشى
ارتباط مدیران پژوهشى با اهداف و حوزه هاى کارى مشخص شده در ردیف1. 3
4 .RFP بررسى وضعیت پژوهشى و تهیه لیست نیازهاى پژوهشى در قالب
تهیه پروپوزال با طرح توجیهى از منظر اقتصادى و ارزشى. 5
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
است. گرفته  قرار  بررسى  مورد  موضوع  این  شایستگی  بر  مبتنی  درسی  برنامه ریزي  تحقیق  در 
همچنین در ژاپن بورسیه هاى متنوعى براى دانشجویان فراهم است. از جمله مى توان به دانشگاه
ملى توکیو (UTokyo) اشاره کرد که تحقیقات را در تمام طیف فعالیت هاى دانشگاهى انجام
مى دهد. دانشگاه قصد دارد محیط دانشگاهى غنى و متنوعى را در اختیار دانشجویان خود قرار
دهد که هم فرصت هاى رشد فکرى و هم کسب دانش و مهارت هاى حرفه اى را فراهم مى آورد.
دانشگاه توکیو عالوه بر دولت، بودجه خود را در پاسخ به نیازهاى ویژه پژوهشى، از شرکتهاى

دولتى، خصوصى و اشخاص دریافت مى دارد.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان:

-     محدودیت زمانى براى اجرا وجود ندارد.
شرایط و امکانات:

-     زیرساختهاى تحقیقاتى در دانشگاه وجود دارد ولى نیاز به هدایت صنعت با روش پیشنهادى
است.

توسط شده  تهیه  توجیهى  طرح هاى  ارائه  با  مختلف  حوزه هاى  متولیان  کردن  متقاعد     -
پژوهشگران و تیم تحقیقاتى دانشگاه

-     یک بانک ملى تحقیقات و نیازهاى پژوهشى با دسته بندى استان و شهر پیشنهاد مى گردد.

آرمان احمدىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه
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مسئول پژوهش
آموزش و پژوهش سد و نیروگاه کارون3

@gmail.comIran.karun3

ارائه طرح توجیحى به متولیان امر و ارائه پیشنهاد انجام طرح توسط دانشگاه. 6
یافتن سرمایه گذار با ارائه طرح توجیهى اقتصادى تهیه شده. 7
ارائه کار به استاتید متخصص و  جذب دانشجویان مستعد براى همکارى از طریق بورسیه. 8

و یا قراردادى
برنامه ریزى و عقد قرارداد جهت اجراى طرح هاى پژوهشى. 9



طراحى و پیاده سازى سامانه ارزیابى و پایش
همکارى هاى علمى چند جانبه دانشگاه ها و صنایع

چکیده
بى شک یکى از شناخته شده ترین عوامل موثر در دستیابى به توسعه اقتصادى و اجتماعى
مورد ارتباط  این  است  الزم  و  باشد  مى  صنعت  و  دانشگاه  بین  ارتباط  امروزى  جوامع   در 
ارزیابى قرار گیرد. از نتایج این ارزیابى ها مى توان نقاط ضعف را شناسایى نمود و در جهت
سامانه سازى  پیاده  و  طراحى  موضوع،  این  اهمیت  و  ضرورت  به  نظر  برداشت.  گام  آن  رفع 
به و  کشور  در  صنایع  با  ها  دانشگاه  علمى  ارتباطات  پایش  و  ارزیابى  جهت  افزارى  نرم  اى 
از رسد.  مى  نظر  به  ضرورى  رکن،  دو  این  انتشارى  هم  و  تعامالت  میزان  کشیدن  تصویر 
آنالین براى طریق این سامانه، ارزیابى ساالنه، پیوند و ارتباط این دو نهاد به طور مصور و 
که معمول  شاخصهاى  از  استفاده  با  معموال  دانشگاهها  ارزیابى  گردد.  مى  فراهم  کاربران 
رغم على  است،  استفاده  مورد  فناوري  و  علم  سیاستگذاري  عرصه  در  است  طوالنى  سالیان 
کشور توسعه  تا  میشود  سبب  لذا  نمى شود،  گرفته  کار  به  جامع  صورت  به  آن  بسیار  مزایاي 
شده که افزوده  دانشگاهها  وظایف  به  سوم  ماموریت  دیگر  طرف  از  باشد.  ناهمگن  صورت  به 
بتواند که  مواردي  سنجش  مبنا،  این  بر  قراربگیرد.  توجه  مورد  دانشگاهها  ارزیابى  در  باید 
در و  کشیده  چالش  به  را  تحقیقاتى  موسسات  و  دانشگاهها  فناورانه  و  عینیتر  دستآوردهاي 

نتیجه سبب رشد آن را فراهم آورد احساس مى شود.

دستاوردها
با توجه به اینکه توسعه علمى و فناورى از طریق ارتباط دانشگاه و صنعت ابعاد مختلفى دارد
نیازمند ایجاد یک نظام ارزشیابى جامع  است. این نظام که تا کنون در ایران متولى خاصى
نداشته و هنوز رسمیتى نیافته مى تواند همراه با شاخص هاى مربوط به تولید علم، شاخص
مشخص اساس،  این  بر  و  دهد  قرار  ارزیابى  مورد  نیز  را  علم  به  علم  تبدیل  و  فناورى  هاى 
نماید که فعالیت هاى حاصل از تولید علم به چه میزان تبدیل به فناورى شده و این فناورى
چه مقدار از مسائل و مشکالت کشور را حل کرده است. نظر به این ضرورت ، پژوهش حاضر
بر آن است تا  با استفاده از داده هاى کمى به ارزشیابى ارتباط دانشگاه با صنعت پرداخته

و آمار و ارقام مستند و صحیحى در اختیار دست اندکاران و سیاستگذاران امر قرار دهد.
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مراحل اجرا
اســتخراج و پایــش داده هــا از پایــگاه هــاى اطالعاتــى اســتنادى ملــى و بیــن المللــى در. 1

خصــوص میــزان هــم انتشــارى هــاى دانشــگاه هــا و صنایــع درایــران
اســتخراج و پایــش داده هــا از پایــگاه هــاى اطالعاتــى اســتنادى ملــى و بیــن المللــى در. 2

خصــوص میــزان ثبــت اختراعــات مشــترك دانشــگاه هــا و صنایــع درایــران
اســتخراج میــزان اســتنادات دریافتــى ثبــت اختراعــات در پایــگاه هــاى اســتنادى بیــن. 3

المللــى
پایش داده هاى استخراج شده. 4
ــزارى جهــت ثبــت داده هــا اســتخراج شــده و. 5 ــرم اف طراحــى و پیــاده ســازى ســامانه ن

نمایــش نقشــه علــم دانشــگاه و صنعــت و همچنیــن میــزان تعامــالت و ارتباطــات علمــى
ایــن دو نهــاد.

ایــن ســامانه ضمــن ارائــه دسترســى بــه تمامــى عوامــل ذیربــط در هــر ســال نیــز بــا اطالعــات
و داده هــاى روزآمــد، بــه روز رســانى خواهــد شــد.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
در ایران چنین سامانه اى تا کنون طراحى و پیاده سازى نشده است و در نوع خود اولین خواهد بود.

برآورد نیازهاى اجرایى
مدت زمان: اجراى این ایده حدودا 9 ماه خواهد بود

امکانات مورد نیاز: تعداد 4 کارشناس و 2 هیات علمى
هزینه : 3/500/000/000 ریال
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محمدجواد دهقانىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
دانشگاه صنعتى شیراز، مرکز منطقه اى

اطالع رسانى علوم و فناورى

dehgani@utech.ac.ir

محمدرضا صالحىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
دانشگاه صنعتى شیراز، مرکز منطقه اى

اطالع رسانى علوم و فناورى

salehi@sutech.ac.ir



طرح اشتغال همزمان به تحصیل

چکیده
یکى از مهم ترین معضالتى که بسیارى از دانش آموختگان با آن مواجه هستند فقدان تجربه عملى و
رفتار حرفه اى است که ناخوداگاه تاثیر نامطلوبى بر آینده شغلى و دور نگاه داشته شدن آنها از فضاى
صنعتى کشور مى شود. بسیارى از فارغ التحصیالن با حضور در محیط کسب و کار، ضرورت مباحث
کاربردى سرفصل هاى درسى که مى بایست در زمان تحصیل فرا مى گرفتند را درك مى کنند که
متاسفانه زمان براى فراگیرى آن مطالب گذشته است. بنابراین به نظر مى رسد یکى از حلقه هاى
مفقوده در اشتغال فارغ التحصیالن، عدم آگاهى و توانمندى آنها براى ورود به بازار و صنعت مى باشد.
طرح اشتغال همزمان به تحصیل کمک مى کند تا دانشجویان بعد از گذراندن نیمسال چهارم که
درك مقدماتى از رشته تحصیلى خود کسب کردند، با همکارى دانشگاه و صنعت زمینه ورود به بازار
حرفه اى براى آنها تسهیل شود و مفاهیم درسى را با بهره گیرى از تجربه خبرگان و رفتار حرفه اى
که الزمه پایدارى شغلى و اجتماعى است فرا گیرند. بدین منظور دانشجویان به واسطه هماهنگى و
توافق انجام شده توسط دانشگاه با صنعت دو روز در هفته را مشغول بکار مى شوند. بنابراین براساس
وضعیت تشریح   و  صنعت  نیاز  براساس  خود  توانایى  شناخت  پیرو  دانشجویان  که  گزارش هایى 
دانشجو توسط صنعت در حیطه مهارتى و تخصصى تهیه و به دانشگاه ارائه مى دهند، دانشجو به
نقاط ضعف خود در حیطه مهارت هاى نرم و سخت آگاه و با کمک و راهنمایى اساتید/ مشاوراِن

ارتباط با صنعت و دانشگاه این نقایص برطرف مى نماید.

دستاوردها
این طرح منجربه شکل گیرى روحیه کارآفرینانه و افزایش یادگیرى دانشجویان بصورت کاربردى
خواهد شد. لذا دانشجویان از این طریق با نیازهاى صنعت آشنا و مى توانند با راهنمایى اساتید
و بهره گیرى از پتانسیل هاى دانشگاهى برخى از نیازها را به فرصت تبدیل و در قالب واحدهاى
فناور و مراکز رشد توسعه دهند. بنابراین، دانشجو در حین یا بعد از اتمام تحصیل با نیازهاى
بازار مشتریان و صنعت آشنا و خود را در راستاى نیاز آنها توانمند خواهد دید. همچنین بعد از
اتمام تحصیل دانشجو عالوه بر کسب مهارت هاى تخصصى و رفتار حرفه اى، صنعت نیز تمایل
بیشترى براى جذب و پذیرش این نیرو خواهد داشت. بنابراین این راهکار منجر به کاهش شکاف
بین دانشگاه و صنعت خواهد شد لذا آموزش هاى الزم بدرستى از هر دو طرف (عرضه و تقاضا) به
فراگیر منتقل شده و همچنین با بهره گیرى از این طرح دانشجویان قادر خواهند بود با موضوعات

تقاضا محور آشنا و آنها را براى پایان نامه یا رساله هاى تحصیالت تکمیلى خود انتخاب نمایند.
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مراحل اجرا
هماهنگى اولیه بین دانشگاه و صنایع مرتبط. 1
آشنایى. 2 و  اختیار  سطح  جهت  به  صنعت  و  دانشگاه  مابین  فى  هماهنگى  و  ریزى  برنامه 

دانشجو در صنعت براساس ترم هاى تحصیلى
اعالم فراخوان و جذب دانشجویان عالقمند. 3
دریافت تعهد محضرى از والدین و امضاى حفظ اسرار محرمانگى از دانشجویان. 4
دریافت گزارش ترمى که شامل (مهارتى، تخصصى، تجربیات و بیان مشکالت صنعت، راه. 5

حل ها، بیان محتوایى و نرم افزارى که باید فراگیرند و ..) از دانشجویان و صنعت
ارائه توصیه نامه شغلى بعد از اتمام هر ترم تحصیلى با تایید صنعت و دانشگاه با امضاى. 6

مدیریت ارتباط با صنعت و مدیریت منابع انسانى شرکت و در اتمام پایان تحصیلى ارائه
توصیه نامه کارى با امضاى ریاست (معاوت پژوهشى) و مدیر عامل شرکت

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
تخصصى توانمندسازى  حوزه  بر  به  فقط  که  است  کارآموزى  واحد  شده:  انجام  مشابه  نمونه 
دانشجویان متمرکز بوده و تاکیدى بر مهارت نرم ندارد. لذا بسیارى از دانشجویان به علت نداشتن

مهارت هاى اولیه ارتباطى در روزهاى ابتدایى با صاحبان/ مدیران صنایع به مشکل مى خورند.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان اجرا: بعد از نیمسال چهارم تا پایان دوره تحصیلى

امکانات و هماهنگى مورد نیاز:
برنامه ریزى هاى آموزشى مناسب  -

عقد تفاهم نامه همکارى فى مابین صنعت و دانشگاه  -
در نظر گرفتن بیمه هاى حوادث و مسولیت دانشجویان  -

همکارى و حضور اساتید/ مشاور رابط فى مابین صنعت و دانشگاه به جهت راهنمایى  -
دانشجو براى گذراندن دوره هاى مورد نیاز براساس گزارشات ارائه شده÷

سیده آنوشا قدس علوىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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طرح اشتغال همزمان به تحصیل

کارشناس پژوهش هاى کاربردى، کارآفرینى و مرکز رشد

گلستان
@gmail.coma.alavi882001



چکیده
در دنیاى امروز، رابطه اى مستقیم بین توسعه تکنولوژى و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعى،
فرهنگى، اقتصادى و سیاسى هر کشور برقرار است. به طورى که مى توان گفت تکنولوژى عامل
اساسى براى ایجاد ثروت، دانایى و توانایى کشورها بوده و ابزارى قدرتمند در توسعه ملى به

شمار مى آید.
در راستاى رسیدن به هدف باال باید جایگاه همه ارکان مرتبط با علم و تکنولوژى معلوم و نقش

هر کدام تبیین و مشخص شود:
نقش وزارت علوم، تحقیقات و فناورى. 1
نقش دانشگاه ها. 2
نقش صنایع و ارگان ها. 3

تقویت براى  زیادى  بسیار  تالش  باال  سه گانه  تشکل هاى  و  نهادها  از  یک  هر  اینکه  علیرغم 
ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مى نمایند ولى به خاطر اهمیت موضوع و انتظارات زیادى
جهت تازه اى  الگوهاى  و  مسیرها  باید  دارد،  وجود  کشور  دانشگاهى  و  علمى  مجموعه  از  که 
از یک  هر  اساس  این  بر  گردد.  ارائه  تعالى  و  رفاه  ثروت،  به  علم  تبدیل  مسیر  به  شتاب دهى 
نهادها و تشکل هاى سه گانه باال با تعریف یک سرى از فعالیت ها در قالب کار جهادى مى توانند
کدام هر  اصل  این  طبق  شوند.  جامعه  و  صنعت  با  دانشگاه ها  همکارى  سطح  ارتقاى  موجبات 
از نهادها و تشکل هاى سه گانه باال مى توانند نقش خود را در نقشه راه «کار جهادى» معلوم

نموده و در راستاى آن حرکت کنند.

دستاوردها
با انجام این طرح هر یک از ارگان هاى وزارت علوم، تحقیقات و فناورى، دانشگاه ها و صنایع و
ارگان ها با انجام یکسرى از کارهاى جهادى که در قسمت زیر (مراحل اجرا) قید شده است،
معین را  مشخصى  راه  نقشه  یک  موجود  تحریم هاى  و  جامعه  امروز  شرایط  گرفتن  نظر  در  با 
خواهند کرد و با ابالغ سیاست هاى تشویقى، ایجاد تغییرات در آیین نامه ها و ارائه برنامه در
راستاى این نقشه راه حرکت خواهند نمود. با انجام این طرح شتاب بیشترى به ارتباط صنعت
و جامعه با دانشگاه داده خواهد شد و انتظار مى رود در فاصله زمانى کوتاهترى به تبدیل علم

به ثروت کمک کنیم.
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طرح جامع ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه
با رویکرد کار جهادى در راستاى رونق تولید ملى



مراحل اجرا
فناورى: و  تحقیقات  علوم،  وزارت  در  جهادى  الگوى 

و بکارگیرى  براى  فناور  اساتید  به  مجوز  ارائه  و  حمایت  دانشگاه ها،  سرفصل هاى  در  بازنگرى 
شیوه نامه  کارآموزى  در  بازنگرى  اساتید،  از  ویژه  حمایت  دانشگاهى،  دانش آموختگان  استخدام 

دانشجویان ، هماهنگى بین معاونت هاى وزارت عتف، تامین بودجه براى تجهیز آزمایشگاه
دانشگاه ها در  جهادى  الگوى 

شناسایى دانشگاه،   در  سرفصل ها  روزرسانى  به  پایان نامه ها،  موضوع  و  عنوان  صحیح  ازانتخاب 
نیازهاى تحقیقاتى بخش صنعت، تشویق اساتید، استفاده از متخصصان  مجرب  صنایع در تدریس،
افزایش مهارتى،  دوره هاى  کمیت  و  کیفیت  افزایش  دانشگاه ها،  صنعتى  کلینیک هاى  تقویت 

بازدیدهاى اساتید و دانشجویان، ایجاد بانک دستاوردهاى دانشگاه
ارگان ها و  صنایع  در  جهادى  الگوى 

سیاست هاى  اعمال   آموزش،  دارا  افراد  براى  کار  بازار  آوردن  فراهم  تحقیقات،  نتایج  از  استفاده 
دانشگاهها، به  فناورانه  نیازهاى  اعالم  دانشگاه ها،  به  صنایع  نیاز  مورد  دوره هاى  اعالم  تشویقى، 
حمایت حداکثرى از طرح فرصت مطالعاتى، معرفى فعاالن منتخب صنایع به دانشگاه ها جهت

همکارى در برگزارى دوره هاى مهارتى
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
تا االن ایده هاى خیلى زیادى در دانشگاه ها اجرا شده است، ولى با رویکرد کار جهادى و استفاده
حداکثرى از ظرفیت اساتید، دانشجویان، تشکل ها، دانشگاه، وزارت عتف و صنایع و ارگاه ها کار

منسجمى صورت نگرفته است.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان پروژه با توجه به توضیحات داده شده در بند 2 نیاز به برنامه راهبردى و استراتژیک تدوین
شده بوده و میتواند دوره هاى برنامه ریزى کوتاه مدت یک ساله میان مدت دو الى سه ساله و بلند
مدت پنج ساله را شامل شده و تدوین کرد. با یک هزینه حداقلى 200 میلیون ریالى مى توان
شرایط اجراى طرح را با جزئیات بیشتر تعیین نمود و بعد از نهایى نمودن تحت عنوان یک الگوى

جدید به دانشگاه ها و دستگاه هاى اجرایى و صنایع ابالغ نمود.
دکتر رحیم محمدرضائىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

مدیر امور فناورى

شهید مدنى آذربایجان
r.mohammadrezaei@ymail.com

یوسف اقدمىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

رئیس گروه کارآفرینى و
ارتباط با جامعه و صنعت
شهید مدنى آذربایجان

Dr.aghdami@gmail.com



چکیده
ایــن بــار اقــدام کننــده صنعــت بــه عنــوان مشــترى بــوده کــه بایــد بــه ســراغ دانشــگاه بــرود.
ایــن طــرح بــا رویکــرد علمــى و پژوهشــى و بررســى همــه ابعــاد مســاله، خصوصــا بــا تحلیــل
ــع ــا صنای ــکان احی ــر ام ــز ب ــا دانشــگاه و صنعــت و تمرک ــع شــرایط و ویژگیه دقیــق و جام
راکــد، نیمــه فعــال و یــا فعــال غیــر بهــره ور بــه کمــک فــارغ التحصیــالن کارشناســى ارشــد

و بــه ویــژه دکتــرا بــرآن اســت تــا در ایجــاد اشــتغال پایــدار نقشــى موثــر ایفــا نمایــد.
اســتعاره پــل را بــراى توصیــف پویــاى دو نهــاد دانشــگاه و صنعــت بــه عنــوان مهــم تریــن
نهادهــاى اجتماعــى امــروز، بــه ویــژه پــس از انقــالب صنعتــى برگزیــده ایــم. در ایــن طــرح
ــوان ــرورش نســل ج ــوزش و پ ــیر آم ــى در مس ــى و علم ــاد فرهنگ ــوان نه ــه عن ــگاه ب دانش
ــا را ــا و نارســایى ه ــد، درده ــکار مــى ده ــد، راه ــاورى مــى نمای ــم و فن ــد عل ــه، تولی جامع

ــه لحــاظ مالــى منتفــع مــى شــود. درمــان مــى کنــد و البتــه ب
ــاى ــه راه کاره ــاد آن از جمل ــده شــده و تمامــى ابع ــا دی ــن طــرح جامعیــت نقــش ه در ای
تامیــن بودجــه بــه صــورت دقیــق تعریــف و گام هــاى اجرایــى در مــدل نیــز لحــاظ شــده
ــاق ــال ات ــوان مث ــه عن ــده اســت ب ــف ش ــه درســى تعری ــا ب ــرح نقــش ه ــن ط اســت در ای
بازرگانــى مــى توانــد از محــل پولــى کــه از صنایــع دریافــت مــى نمایــد طــرح هــاى اجرایــى
را حمایــت کنــد، بانــک هــا در زمینــه ارائــه تســهیالت و یــا ســرمایه گــذارى جهــت اجــراى
ــر داشــته باشــند. ــر ت طــرح هایــى کــه موفقیــت آنهــا تضمیــن شــده اســت، عملکــرد موث
صنایــع نیــز مــى تواننــد در صورتــى کــه اجــراى طــرح، در دراز مــدت منجــر بــه راه انــدازى،
ــاى ــب قرارداده ــود را در قال ــد خ ــدى از درآم ــود، درص ــان ش ــال شدنش ــره ورى و فع به

حقوقــى مناســب، بــه ایــن امــر اختصــاص دهنــد.
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طرح کاربردى پل



دستاوردها
احیا صنایع راکد و غیر فعال. 1
بهره ور نمودن صنایع فعال اما غیر بهره ور. 2
ارتقا سطح و به روز آورى دانش و فناورى صنایع. 3
سمت دهى هرچه بیشتر صنایع به سمت توسعه متوازن و پایدار و اقتصاد سبز. 4
ضعف و نارسایى هاى جدى و فناورانه در بسیارى از صنایع. 5

مراحل اجرا

برآورد نیازهاى اجرایى
هزینه ها از محل منافع بدست آمده از اجرائى شدن طرح ها و به صورت وام قابل تأمین است.
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طرح کاربردى پل

دکتر محمدرضا ظهیرامامىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

مدیر عامل
گروه صنعتى تولیدى فراسان

reza@farassan.org

دکترمحمد مهدى علویان مهرنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

ریاست دانشگاه
صنعتى شیراز

alavianmehr@ sutech.ac.ir



طوفان فکرى در سطح ملى

چکیده
برگــزارى حمایتگرانــه مســابقات علمــى بــا هــدف حــل مســائل کشــور راهــکار مدنظــر اســت.
ــراى حــل مســاله، ــه ایده هــا و فرضیه هــاى متنــوع ب پــس از اعــالم گســترده فراخــوان و ارائ
غربالگــرى اولیــه همــراه بــا اعــالم شــفاف دالیــل قبــول یــا رد ایده هــا انجــام می شــود. ســپس
بودجــه یــا امکانــات الزم بــراى اجــراي فرضیه هــاى منتخــب تخصیــص داده و در نهایــت اعتبــار
ــا ســایر ذینفعــان تامیــن می شــود و نظــارت تجارى ســازى بهتریــن طــرح از ســوى دولــت ی
ــده و رفــع مســئله انجــام می شــود. به منظــور پیاده ســازى ــا پیاده ســازي ای و پیگیــري الزم ت
ایــن راهــکار تعییــن یــک متولــى مشــخص و ایجــاد رقابــت میــان اعضــاي هیــات علمــی بــراي
جــذب بودجــه تحقیقاتــی از ایــن طریــق الزم اســت. تعییــن دقیــق مســاله و مشــخص نمــودن
وضعیــت جــارى و مطلــوب و مشــارکت دســتگاه هاى ذیربطــى کــه مســاله را شناســایى کــرده
ــب ــا جل ــت. ضمن ــابقه اس ــر مس ــم ه ــاى مه ــزو پیش درآمده ــتند ج ــل آن هس ــر ح و پیگی
مشــارکت بخــش خصوصــى و کمــک به حــل مشــکالت آنــان نیــز مى توانــد در ایــن رویکــرد

مــورد توجــه قرارگیــرد.

دستاوردها
به عنــوان نمونــه بــراى تامیــن یکــی از قطعــات موردنیــاز صنعــت نفــت یــا بهبــود بهــره ورى
ــا افزایــش یــک شــاخص زیســت محیطــی مصــرف آب در کشــت یــک محصــول مشــخص ی
یــا کاهــش یــک آســیب اجتماعــی در یــک منطقــه، مســابقه اى درنظــر گرفتــه شــود. بســیارى
ــده ــان ای ــیارى از صاحب ــه بس ــال آنک ــد و ح ــون دارن ــه آزم ــاز ب ــرا نی ــا پیــش از اج از ایده ه
ــد و ــون راه حلهایشــان دسترســى ندارن ــراى آزم ــزار الزم ب ــات ســخت افزارى و نرم اف ــه امکان ب
ایــن وظیفــه حاکمیــت اســت کــه بــا هدفگــذارى مناســب و فراهــم نمــودن امکانــات اولیــه،
ــل ــیر ح ــى را در مس ــالت تکمیل ــاى تحصی ــان نامه ه ــه پای ــگران از جمل ــهاى پژوهش تالش
مســائل کشــور هدایــت نمایــد. ایــن مســابقات مى توانــد شــبیه یــک طوفــان فکــرى در ســطح
ــراى آنهــا، راه را ــا بکارگیــرى اســتعدادهاى خــالق و ایجــاد بســتر اولیــه ب ملــى باشــد کــه ب
ــاى ــى، ایده ه ــاى رقابت ــک فض ــد و در ی ــاز نمای ــور ب ــالت کش ــیارى از معض ــل بس ــراى ح ب
ــد ــرار نگرفته ان ــا به حــال در کشــورمان مــورد توجــه ق بومــى و راه حلهــاى غیربومــى را کــه ت

شــکوفا نمایــد.
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مراحل اجرا
تعیین متولی برگزاري مسابقات علمی در کشور. 1
طراحی ساز و کار و تدوین شیوه نامه ها و ارزیابی مستمر و بازنگري آنها. 2
تعیین دقیق مساله و مشخص نمودن وضعیت جارى و وضعیت مطلوب. 3
فراخوان گسترده. 4
غربالگرى اولیه ایده ها توسط یک هیات متخصص و مستقل. 5
اعالم شفاف دالیل قبول یا رد ایده ها. 6
تخصیص بودجه الزم براى آزمون فرضیه هاى منتخب از سوي دولت. 7
انتخاب بهترین طرح و تامین اعتبار تجارى سازى. 8
نظارت و پیگیري الزم از سوي نهاد متولی تا پیاده سازي ایده و رفع مسئله. 9

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
اگرچــه شــاید تــا بــه حــال بــه شــکل مــوردى مســابقاتى مشــابه برگــزار شــده اســت امــا
ــی ــا بســیاري از ایده هــاي مشــابه، تعییــن یــک متول ــده ب وجــه تمایزهــاي اصلــی ایــن ای
مشــخص، تخصیــص بودجــه یــا امکانــات الزم بــراى آزمــون فرضیه هــاى منتخــب و
نظــارت و پیگیــري الزم از ســوي نهــاد متولــی تــا پیاده ســازي ایــده و رفــع مســئله اســت.

برآورد نیازهاى اجرایى
یکــى از منابــع تامیــن اعتبــار بــراى کمــک بــه آزمــون ایده هــاى شــرکت کنندگان
ــراى ــا حــذف حمایــت از پژوهشــهاى پراکنــده اى باشــد کــه حاصلــى ب ــد کاهــش ی مى توان
رفــع مشــکالت کشــور ندارنــد. ضمنــا جلــب مشــارکت بخــش خصوصــى و کمــک بــه حــل

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج ــرد م ــن رویک ــد در ای ــز مى توان ــان نی مشــکالت آن

روزبه عباس زادهنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

97

طوفان فکرى در سطح ملى

عضو هیأت علمى
سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران

Abbaszadeh@irost.ir



فروش انشعاب دانش مانند انشعاب آب و برق، به صنایع و سازمان ها

چکیده
دانشــگاه مى بایســت بجــاى دانشــجو، صنعــت و جامعــه را بــه عنــوان مشــترى نهایــى ببینــد
و بــا تمرکــز بــر نیازهــاى صنایــع خــاص اســتانى یــا کشــوري بــه آمــوزش دانشــجو بــه عنــوان
نیــروى کار و منابــع انســانى صنایــع بپــردازد. از طرفــى فرآینــد تولیــد محصــول و خدمــت از
ــا کمــک اعضــا هیــات طــرف صنایــع کــه بــه پایــش علمــى و بکارگیــرى دانــش نیــاز دارد ب
ــوزش ــت آم ــى را باب ــد مبلغ ــع بخواهن ــر صنای ــردد. اگ ــع مى گ ــجویان مرتف ــى و دانش علم
ــه ــود ب ــرمایه خ ــر بازگشــت س ــواره در فک ــد، هم ــق  پرداخــت کنن ــانى و تحقی ــروى انس نی
شــکل مطمئــن و در مــدت زمــان معقــول هســتند. بــه همیــن دلیــل، محقــق دانشــگاهى را
ــرد ــد ب ــر اســتفاده را خواهن ــوان علمــى دانشــگاه حداکث ــد و از ت ــوان همــکار مى بینن ــه عن ب
ــه صنایــع و ایــن از طریــق فــروش اجبــارى  انشــعاب دانــش، هماننــد انشــعاب آب و بــرق ب
میســر خواهــد شــد تــا هــم صنایــع ســهم خــود را از هزینــه آمــوزش نیــروى انســانى کــه فــارغ
التحصیــالن دانشــگاه ها مــى باشــند پرداخــت نماینــد و هــم مشکالتشــان از طریــق همــکارى

ــردد. ــع گ ــا دانشــگاه ها مرتف ب

دستاوردها
ــه مجــاب کــردن صنایــع ــه خریــد انشــعاب دانــش، دیگــر ب ــزام صنایــع و ســازمان ها ب ــا ال ب
بــه پذیــرش ایــن اصــل کــه در قــرن حاضــر و شــرایط موجــود ارتقــا تولیــد و خدمــت تنهــا
ــا ســهامدار ــاز نیســت و ب ــا هماهنگــى و همــکارى صنعــت و دانشــگاه میســر مى شــود، نی ب
ــى ــگى م ــد و همیش ــال نظام من ــکارى کام ــد هم ــا رون ــع، مطمئن ــگاه ها در صنای ــدن دانش ش
شــود و قابلیــت ایجــاد ثــروت از تعامــل پایــدار صنعــت و دانشــگاه را مى توانــد فراهــم کنــد. از
ســوى دیگــر ایــن حجــم از تالش هــا بــراى بهبــود تعامــل صنعــت و دانشــگاه از قبیــل فرصــت
ــهیل ــال تس ــع و ... کام ــت صنای ــورد حمای ــاله-هاى م ــه و رس ــى، پایان نام ــى صنعت مطالعات

خواهنــد شــد.

مراحل اجرا
ــط ــده اش توس ــى ش ــاى ارزیاب ــگاه و توانمندى ه ــطح دانش ــا س ــب ب ــگاه متناس ــر دانش ه
وزارتخانــه، شــروع بــه فــروش انشــعاب دانــش مى نمایــد و در قبــال پولــى کــه بابــت واگــذارى
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
ــبیه ــه ش ــیده ک ــاپ رس ــه چ ــوص ب ــن خص ــف در ای ــورهاى مختل ــادى در کش ــاالت زی مق
تریــن موضوع هــا بــه ایــن ایــده، ســهامدار کــردن دانشــگاه ها در صنایــع تولیــدى و تاســیس

ــد. ــا مى باش ــاورت کارخانه ه ــع در مج ــط صنای ــگاه توس دانش

برآورد نیازهاى اجرایى
ــى در ــه هنگفت ــا هزین ــه تنه ــى اســت و ن ــزم و اراده مل ــد یــک ع ــن طــرح نیازمن اجــراى ای
ــى ــروت فراوان ــدن آن ث ــى ش ــا اجرای ــه ب ــت، بلک ــد داش ــا نخواه ــایر طرح ه ــا س ــه ب مقایس
ــا حاصــل خواهــد شــد و هزینــه اى کــه صنایــع بابــت انشــعاب دانــش پرداخــت مى نماینــد ب
علــم و دانــش دانشــگاهیان بــه ســرمایه اى چندبرابــر تبدیــل خواهــد شــد. بهتــر آن اســت کــه

ایــن طــرح در برنامــه هفتــم توســعه دیــده شــود.

سمانه دربندىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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کارشناس ارتباط با صنعت دانشگاه
شهید باهنر کرمان

Sa.darbandi@empl.uk.ac.ir

حــق انشــعاب الزامــى بــه صنایــع دریافــت مى کنــد، آیین نامه هایــى بــراى الــزام اعضــا هیــات
علمــى بــه ارائــه همکارى هــاى تحقیقاتــى تدویــن مى شــود و مطمئنــا مــى بایســت در امتیــاز
ــاى ــاتید بج ــا اس ــا در ارتق ــه آنه ــو ب ــق وت ــى دادن ح ــى و حت ــاى تحقیقات ــه طرح ه دادن ب
مقاالتــى کــه اکثــرا کپــى و تکــرارى مى باشــند، تجدیدنظــر شــود. همانگونــه کــه بــراى اســاتید
حداقــل و حداکثــر فعالیــت آموزشــى در نظــر گرفتــه شــده، بــراى فعالیت هــاى پژوهشــى نیــز
حداقــل و حداکثــر ســقف واحــد تعریــف شــود. هــر دانشــگاه بــا توجــه بــه نیازهــاى صنایــع
اســتان، فعایت هــاى پژوهشــى را دســته بنــدى کنــد، فعالیتهایــى کــه مربــوط بــه رشــته-هاى
تحصیلــى دانشــگاه مــى باشــند از قبیــل آمــوزش ضمــن خدمــت پرســنل صنایــع، شناســایى و
همــکارى در برطــرف کــردن مشــکالت و.... البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه وقتــى صنایــع بــه
ــا توجــه بــه بودجــه اى کــه هزینــه کرده انــد ــد، ب پرداخــت حــق انشــعاب دانــش ملــزم گردن
حتمــا از توانمندى هــاى دانشــگاه جهــت شناســایى و رفــع نیازمندى هــا اســتفاده حداکثــر را
خواهنــد نمــود و در مقابــل اعضــاى هیــات علمــى نیــز هــم برحســب وظیفــه پژوهشــى و هــم
بــراى ارتقــا، در ارائــه و بکارگیــرى حداکثــرى دانــش خــود جهــت تعامــل بــا صنایــع تــالش

خواهنــد نمــود.



گسترش تعامل و همکارى دانشگاه هاى فعال در
حوزه علوم انسانى و اجتماعى با  جامعه و صنعت

چکیده
دانشگاه هاى فعال در حوزه علوم انسانى با مشکالتى روبرو هستند: ناکافى بودن منابع دولتی جهت توسعه
فعالیت ها، کم بودن منابع مالى منتج از دستاوردهاى پژوهشى، دشوار بودن جذب و نگهداري اعضاى دانشگاه،
راغب نبودن خانواده ها براى تشویق فرزندان به تحصیل در رشته هاى علوم انسانى، پایین بودن میزان انتقال و
بهره برداري از دانش در جهت خلق ثروت، ناکافى بودن مشارکت دانشگاه در توسعه ملی، ضعیف بودن ارتباط
صنعت /جامعه و دانشگاه و عدم آگاهى طرفین از نیازهاى یکدیگر و درنتیجه انباشت چالشهاى کشور در حوزه

هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و....
ایده پیشنهادى براى حل مشکالت فوق در دو سطح ارایه مى شود: الف- کمک به آشناسازى آحاد جامعه با حوزه
علوم انسانى، مسئله یابى، درك و حل مسائل جامعه از سوى دانشگاه، با حضور مستمر دانشگاهیان در مکانهاى
عمومى و تفریحى(نظیر مرکز ایران مال/ باغ کتاب) از طریق اختصاص محلى ویژه جهت استقرار دانشگاهیان
ب- اختصاص یک روز از هفته پژوهش/ آموزش به علوم انسانى در تقویم کشور و حضور دانشگاهیان در مهدها
و مدارس جهت آشنا سازى و ایجاد عالقه در نسل آینده به منظور تحصیل و پژوهش در حوزه علوم انسانى.

دستاوردها
 الف) ایده کمک به آشناسازى آحاد جامعه با حوزه علوم انسانى... مى تواند ضمن آگاهى دانشگاهیان با مسایل
عمده محلى و منطقه اى، آنها را در ارایه راهکارهاى نوآورانه براى حل مسائل جامعه کمک نموده و آحاد جامعه
نیز، هزینه هاى عمومى انجام شده در این دانشگاهها را ثمر بخش بدانند. خروجى ایده مى تواند: 1- شناسایى
دغدغه ها و مشکالت جامعه (مساله یابى) و تالش دانشگاه براى ارایه راهکارهایى جهت اقناع جامعه باشد (امر
مهمى که در حال حاضر دانشگاههاى کشور خود را بى نیاز از انجام آن مى بینند). 2- تعریف کالن پروژهایى

که چند نسل از اعضاى دانشگاه را درگیر پژوهش و ارایه راهکار و نوآورى در آن زمینه نماید.
ب) عدم انتخاب رشته هاى حوزه علوم انسانى توسط دانش آموزان و نیز کمبود آگاهى کودکان از سنین پایین
با مفاهیم و اهمیت حوزه علوم انسانى مى تواند زمینه تهى شدن عقبه  این حوزه علمى از خبرگان و نخبگان
را در سالهاى آتى به همراه داشته باشد. اجراى این ایده از یک سو، زمینه آشنایى نسل آینده کشور با اهمیت
و رسالت  این حوزه و ایجاد انگیزه در آنان براى تحصیل و پژوهش در سالهاى آتى را فراهم نماید و از سوى

دیگر، بار مهمى را از روى دوش سیاستگذاران کشور برمى دارد.
مراحل اجرا

پزشکى علوم  دانشگاههاى  (همانند  را  تهران  شهر  توان  مى  مذکور  ایده  دو  سازى  پیاده  براى 
براى تحت پوشش قرار دادن خدمات بهداشتى، درمانى و سالمت در یک منطقه/ شهر / استان)
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
ایده اختصاص روزى براى آشنایى کودکان با حوزه علوم و فنون در اکثر کشورهاى جهان وجود
دارد. در زمینه  پرسشگرى مردم از متخصصان دانشگاهى، ایده پرسش از پزشکان و طرح سواالتى
که اغلب مردم از پزشکان دارند و جوابهاى گوناگونى براى آن سوال در ذهن افراد جامعه وجود

دارد، برنامه هایى نظیر Ask the Doctors وجود دارد.
برآورد نیازهاى اجرایى

زمان مورد نیاز جهت اجراى آزمایشى ایده مذکور در شهر تهران به مدت یکسال و هزینه مورد نیاز آن بالغ
بر دو میلیارد تومان تخمین زده مى شود که بخشى آز آن باید صرف تولید محتواى فاخر، بخشى دیگر
هزینه تبلیغات هدفمند در رسانه هاى جمعى و سایر موارد مربوط به دستمزد عوامل اجرایى مى باشد.
براى ایفاى نقش حداکثرى دانشگاهیان (اعضاى هیات علمى، ادارى و دانشجویان تحصیالت تکمیلى) نیز
مى بایست از طریق تصویب آئین نامه ها و تعیین امتیازات، ایشان را براى فعالیت حداکثرى ترغیب نمود.
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مهدى گودرزىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

رئیس مرکز کارآفرینى و
هدایت شغلى

عالمه طباطبائى

محمد نیسارىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

معاون مرکز کارآفرینى و
هدایت شغلى

عالمه طباطبائى
m.neisari@gmail.com -

به چند بخش ( از لحاظ جفرافیایى و  محیط پیرامونى) تقسیم نمود و هر دانشگاه یا دانشکده
خاص را، متولى شناسایى در آن منطقه جغرافیایى تعیین نمود. دانشگاه مذکور در حوزه فعالیت
زمینه رسمى  /غیر  رسمى  ارتباطات  ایجاد  با  و  شناسایى  را  کارها  و  کسب  یا  مکانها  باید  خود، 
مشارکت و اختصاص فضاى فیزیکى مناسب براى استقرار و انجام مسئولیتهاى پیش بینى شده،
اقدام نماید. اداره فضاى مذکور نیز برعهده مراکز کارآفرینى / دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه و
با مشارکت گروههاى آموزشى، اعضاى هیات علمى و دانشجویان دکترى در رشته هاى مختلف
تخصیص و  حاکمیتى  نقش  عتف  وزات  فعالیتها،  انجام  در  انسجام  ایجاد  جهت  و  بود.  خواهد 

بودجه را دارد.
1- استقرار فیزیکى و ارتباط چهره به چهره دانشگاهیان در مراکز مورد نظر 2- انجام مذاکره،
و جامعه  مساله  کشف  و  بندى  طبقه  بندى،  3-جمع  ها  دغدغه  و  نظرات  دریافت  و  مصاحبه 
انعکاس به دانشگاه 4-هدایت تولیدات علمى و پژوهشى و ارائه راهکار حل مساله از طریق طرح
هاى ابتکارى و خالقانه 5- ارائه پیشنهاد کمک به حل مسائل کالن کشور  در حوزه هاى مربوط
به علوم انسانى (اعم از فرهنگى، اجتماعى، اقتصادى و ...) به نهادهاى باالدستى و قانونگذارى.
در خصوص اختصاص یک روز از هفته پژوهش/ آموزش نیز عالوه بر موارد فوق، در ابتدا نیازمند
اقدامات سیاستگذارى و تصویب آئین نامه هاى الزم و هماهنگى با نهادهاى مرتبط مى باشد.



مدل همکارى دانشگاه و صنایع کوچک و متوسط

چکیده
صنایع کوچک و متوسط به دلیل محدودیت هاي ذاتی، از منابع مالی و انسانى الزم براي تحقیق و توسعه
در درون بنگاه برخوردار نیستند. از این رو، ارتباط با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی-تحقیقاتی براي صنایع
کوچک و متوسط نسبت به صنایع بزرگ از ضرورت باالتري برخوردار است؛ زیرا، اکثر صنایع بزرگ به
دلیل تمکن مالى امکان سرمایه گذارى در تحقیق و توسعه را دارند؛ اما صنایع کوچک از این مهم بى بهره
هستند. در حالی که تجربه چند دهه اخیر ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران نشان می دهد که بیشتر
صنایع بزرگ مانند پتروشیمی ها و پاالیشگاه ها از ارتباط منسجمی با دانشگاه ها برخوردار بوده اند و صنایع
کوچک و متوسط یا ارتباط چندانی با دانشگاه ها نداشته و یا ارتباط بین صنایع کوچک با دانشگاه ها مقطعى
بوده است. اهم دالیل عدم برقرارى ارتباط مستمر و نظام مند بین صنایع کوچک با دانشگاه ها عبارتند از:
-     عدم وجود تشکیالت مشخص در ساختار صنایع کوچک و متوسط براى برقرارى ارتباط با دانشگاه ها

-    عدم توانایى مالى صنایع کوچک و متوسط براى تأمین مالى پروژه هاى ارتباط با دانشگاه
-    عدم تمایل دانشگاهیان براى برقرارى ارتباط و حل مشکالت صنایع کوچک و متوسط

دستاوردها
با اجرایى شدن طرح پیشنهادى و برقرارى ارتباط منسجم بین دانشگاه ها با صنایع کوچک و متوسط،
مشکالت حوزه فناورى و نیازهاى تحقیق و توسعه اى این بنگاه ها برطرف خواهد شد که در نتیجه آن
ارتقاى کیفیت و سودآورى صنایع کوچک را به دنبال دارد. از سویى دیگر، با توجه به اینکه 95 درصد
بنگاه هاى کشور کوچک و متوسط هستند، با برقرارى ارتباط منسجم بین دانشگاه و این بنگاه ها، امکان
جذب و اشتغال تعداد باالیى از فارغ التحصیالن دانشگاهى در صنایع کوچک و متوسط فراهم خواهد

شد.

مراحل اجرا

تشکیل کارگروه مشترك ارتباط دانشگاه و صنایع کوچک و متوسط بین وزارت عتف و وزارت صمت. 1
شناســایى تجمع هــاى کســب وکارهــاى و رشــته صنعت هــاى غالــب هــر منطقــه: بــراى ایجــاد. 2

ارتبــاط نظــام منــد بیــن دانشــگاه و صنایــع کوچــک و متوســط الزم اســت در گام اول تجمع هاى
کســب وکارهــاى همگــن هــر منطقــه شناســایى شــوند. تجمع هــاى کســب وکارهــاى همگــن،
گروهــى از صنایع کوچک و متوســط هســتند کــه در یک منطقه جغرافیایى در مجــاورت یکدیگر
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
در کشور کره جنوبى جهت ایجاد خوشه هاى نوآور از رویکرد مشابهى مطابق شکل زیر استفاده

شده است:

برآورد نیازهاى اجرایى
اجراى موفق طرح ارتباط دانشگاه و صنایع کوچک مستلزم تعریف پروژه هاى جداگانه اى براى
شناسایى و رفع نیازهاى فناورانه مشترك تجمع هاى کسب وکار و رشته صنعت هاى غالب هر
منطقه است. هزینه هر پروژه با توجه به گستردگى آن متفاوت خواهد بود. در تأمین هزینه هاى
شهرك هاى و  کوچک  صنایع  سازمان  همچون  توسعه اى  سازمان-هاى  منابع  از  مى توان  پروژه، 
صنعتى ایران، سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع

معدنى ایران، صندوق هاى نوآورى، اتحادیه ها، صنوف، و سایر ارگان ها و نهادها استفاده نمود.
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قــرار دارنــد و محصــول مشــابهى تولیــد مى نماینــد. بــراى مثــال، در شــهرك صنعتى شــمس آباد
تهــران، تعــداد زیــادى واحــد فــراورى ســنگ هاى ســاختمانى مســتقر شــده اند. چــون فراینــد
تولیــد و محصــول ایــن واحدهــاى صنعتــى مشــابه مى باشــد، مشــکالت فنــى آنها مشــابه بــوده و
در نتیجــه دانشــگاه ها مى تواننــد بــا تعریــف یــک پــروژه تحقیقاتى مشــکالت مشــترك بســیارى

از واحدهــاى فعــال در یــک تجمــع کســب وکار را برطــرف نمایند.
ایجــاد ســامانه اینترنتــى ارتبــاط دانشــگاه و صنایــع کوچــک و متوســط: بــا توجــه بــه تعــداد بــاال. 3

و پراکندگــى صنایــع کوچــک و متوســط، الزم اســت یــک ســامانه اینترنتــى جهــت شناســایى
و تجمیــع نیازهــاى پژوهشــى صنایــع کوچــک و اطالعرســانى آنهــا بــه دانشــگاه ها و موسســات

پژوهشــى-تحقیقاتى ایجــاد گردد.
تشکیل تیم هاي عارضه یابى صنایع کوچک متشکل از اساتید و دانشجویان با تخصص هاى مکمل. 4

مرتضى انوشهنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
بین المللى امام خمینى (ره )
anoosheh@SOC.ikiu.ac.ir

سید مجتبى موسوى نقابىنگارنده

سمت
نام سازمان

رایانامه

عضو هیأت علمى
مجتمع آموزش عالى گناباد

mojtaba.moussavi@gonabad.ac.ir



 مدیرشو

چکیده
مدیرشو، طرحى است که با رویکرد شبیه سازى و موردکاوى (و با ارتباط مستقیم با فضاى صنعت
و کسب و کار) به آموزش مفاهیم مدیریتى مى پردازد و در هر مرحله از آن، با توجه به هدفگذارى
صورت گرفته، برنامه هایى اجرا مى شود و شرکت کنندگان بر این اساس در طرح حضور یافته و دانش
و مهارت خود در امر مدیریت را ارتقاء مى دهند. تاکنون 3 مرحله از این برنامه در دانشگاه امام صادق

اجرا شده است.
در مدیرشو1، تمرین تصمیم گیرى و مشاهده عواقب و تبعات هر تصمیم بود بر همین اساس، موردکاوى
پویا در سه مرحله طراحى شد و شرکت کنندگان با مطالعه هر یک از مراحل و پاسخگویى به چالش

طرح شده در پایان هر مرحله، وارد مرحله بعدى مى شدند. این دوره در ایام نوروز 98 برگزار شد.
مدیرشو2 به صورت تیمى و با هدایت مربى اجرا شد. با توجه به اینکه موفقیت یک مدیر در سازمان
مرهون کسب توانایى الزم در اخذ داده، پردازش آن و تصمیم گیرى بر اساس اطالعات حاصله است
در این مرحله، تقویت برخى مهارت هاى مربوط به این موضوع در نظر گرفته شده است.در این گام،
به صورت شبیه سازى شده، تیم ها پس از مطالعه گزارش عارضه یابى این شرکت ها، با هدف جلب نظر
هیات مدیره آن شرکت (که هیات مدیره نیز جمعى از متخصصان این حوزه هستند)، و اخذ جایگاه
مدیریت عاملى آن شرکت به ارائه گزارش مى پردازند و رقابت کردند. این مرحله در خرداد 98 برگزار

شد.
در مدیرشو3 که با هدف «تقویت توان فهم سازمان از طریق حضور و زیست در آن» در شهرستان میبد
استان یزد و در مرداد 1398  و در چهار شرکت منتخب کاشى برگزار شد در این گام، شرکت کنندگان
با حضور واقعى در فضاى صنعت و با تجربه زیست در آن، فهم خود را نسبت به سازمان و مفاهیم
ضمنى آن را ارتقاء دادند. طبق برنامه مقرر شده بود که شرکت کنندگان در یک شیفت کارى در شرکت
حاضر شده و در پایان هر روز، جلسه جمع بندى محتوایى آن روز توسط تمامى شرکت کنندگان و در

قالب تیم هاى کارى و با حضور اساتید و متخصصان صورت گرفت.
دستاوردها

هدف کلى طرح مدیرشو، استفاده از فضاى شبیه سازى براى ایجاد ارتباط و توسعه فهم دانشجویان با
فضاى واقعى صنعت و کسب و کار است و از این طریق به آموزش مفاهیم مدیریتى مى پردازد. براى

هر یک از مراحل مدیرشو، هدفگذارى متفاوتى بر اساس یک سناریوى منسجم صورت مى گیرد.
در 3 مرحله اى که تاکنون اجرا شده است هدفگذارى و دستاوردها به صورت زیر بوده است:
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مراحل اجرا
تجربه 3 به  توجه  با  که  است  منسجمى  طرح تفصیلى  نیازمند  مدیرشو  مختلف  سطوح  اجراى 
این حجمى  محدودیت  در  کرد.  بیان  دقیق  صورت  به  مى توان  است  شده  اجرا  که  مرحله اى 

کتابچه، نمى توان به آن پرداخت.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
همانگونه که اشاره شد، به لطف الهى هر 3 مرحله مدیرشو در دانشگاه امام صادق علیه السالم با

موفقیت اجرا شده است و در حال طراحى مراحل آتى آن هستیم.

برآورد نیازهاى اجرایى
در هر یک از مراحل اجراى طرح، براورد زمانى و هزینه اى متفاوتى صورت گرفته است که در
منسجم، تیمى  وجود  طرحى،  چنین  برگزارى  اهرمى  نقاط  ولى  است  بیان  قابل  تفصیلى  طرح 
فضاى فیزیکى مناسب (به ویژه همراهى صنعت در مدیرشو3)، اعتماد متقابل صنعت و دانشگاه
و مواردى از این دست است. برآورد مالى اجراى طرح در اولویت دوم قرار دارد و دستاورد آن

در مقابل هزینه هاى احتمالى بسیار قابل توجه است و جذابیت ها و یادگیرى هاى فراوانى دارد.
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 مدیرشو

دکتر محمد نوروزىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
دانشگاه امام صادق علیه السالم

md.noruzi@gmail.com

دکتر روح اهللا رازینىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیئت علمى
دانشگاه امام صادق علیه السالم

razini@su.ac.ir

مدیرشو 1: آشنایى با تبعات تصمیم گیرى در فضاى واقعى صنعت از طریق موردکاوى هاى پویا.
مدیرشو 2: تالش براى فهم سازمان و محیط کسب و کار از طریق اسناد و مدارك (عالوه بر بهبود

کار تیمى و استفاده از علوم دانشگاهى و مشاوره هاى تخصصى فعاالن کسب و کار)
مدیرشو3: فهم سازمان و فضاى کسب و کار از طریق زیست واقعى در آن (که با حضور و فعالیت
واقعى دانشجویان و اساتیدشان در فضاى صنعت ایجاد شد) مرحله اى که بسیار فراتر از کارآموزى

است.



مدیریت ایجاد سرویس هاي خدمات دانشی به بنگاه هاي صنعتی

چکیده
KIBSهــا (Knowledge Intensive Business Services) بــه عنــوان موتــور محرکه
اقتصــاد دانشــی کشــورهاي پیشــرفته، گونه لــی از میانــداران نــوآوري بــه صــورت
ــات دانشــی ــز دانشــی هســتند کــه خدم ــاال و متمرک ــی ب ــا چگال هســته هاي کوچــک ب
تخصص گرایــی، می دهنــد.  ارائــه  را  نوآوري هــا  اســتقرار  یــا  مســئله  حــل  بــراي 
ــان در ــی آن ــاز و اثربخش ــورد نی ــل م ــت در مح ــور موق ــاال، حض ــی ب ــیته دانش دانس
فرآیندهــاي همــکاري دانشــگاه، صنعــت و دولــت بــه اثبــات رســیده اســت. بــه عنــوان
ــزرگ ــزار و در اقتصــاد ب ــان کشــور فرانســه بیــش از 15 ه ــال در اقتصــاد دانش بنی مث
ــش ــی در بخ ــت رقابت ــاد مزی ــه ایج KIBS وظیف ــزار  ــش از 300 ه ــن بی ــور چی کش
ــداد ــش نســبت تع ــعی در افزای ــورها س ــوزه دانشــی کش ــد. ح ــده دارن ــت را برعه صنع
KIBSهــا بــه جمعیــت دارنــد. بــراي نقش آفرینــی ایــن میانــداران تخصصــی در
ــن موضــوع ضــروري ــه ای ــه ب ــان، توج ــی در اقتصــاد دانش بنی ــاي رقابت ــاد مزیت ه ایج

ــد. ــر می رس ــه نظ ب
KIBSهــا بــراي افزایــش نقــش ایــن طــرح، بــا هــدف مدیریــت شــکل دهی بــه 

اســت. گردیــده  ارائــه  دانش بنیــان  اقتصــاد  بــه  بخشــی  رونــق  در  دانشــگاه ها 

دستاوردها
اثربخش نمودن همکاري هاي دانشی دانشگاه و صنعت در تقویت اقتصاد دانش بنیان. 1
تربیت تیم هاي تخصصی به عنوان میانداران دانشی در نوآوري و توسعه فناوري. 2
افزایش اثربخشی نوآوري هاي دانشگاهی در حوزه کاربرد. 3
4 .KIBS بهره برداري مناسب از ظرفیت دانشگاه ها و پارك هاي علم و فناوري براي ایجاد
ایجاد ثبات و کیفیت در ارائه خدمات دانشی به بخش هاي مختلف اقتصاد دانش بنیان. 5
کاهش هزینه ها و شکل گیري صرفه ها در نظام ملّی نوآوري و زیرسیتم هاي آن. 6
ایجاد کانون هماهنگی سیاستگذاري، مدیریت در برنامه هاي اجرایی و پشتیبانی از فعالیت. 7

این هسته هاي دانشی
8 .RTO بهره برداري از ظرفیت هاي سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران به عنوان یک

در سطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
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مراحل اجرا
شناسایی وضعیت موجود همکاري هاي دانشگاه و صنعت و دولت در نظام ملّی نوآوري. 1
شناسایی گونه هاي KIBS مورد نیاز براي ارتقاء سطح همکاري هاي دانشی طرفین. 2
و. 3 علم  پارك هاي  پژوهشگاه ها،  دانشگاه ها،  در    KIBS گونه هاي  ایجاد  برنامه هاي  طراحی 

فناوري و نهادهاي صنعتی
جلب حمایت وزارتخانه هاي صنعتی براي ایجاد بستر قانونی براي حضور این میانداران در. 4

بخش هاي (Sector) مرتبط
سازمان. 5 صنعت  و  دانشگاه ها  با  ارتباط  دفتر  در  KIBSها  توسعه  هماهنگی  ستاد  استقرار 

پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران به عنوان یک سازمان پژوهش و فناوري
راه اندازي ستاد، تدوین اسناد و اجراي برنامه ها. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
-      فاقد سوابق اجرایی در کشور

-      برخی کشورهاي داراي سابقه در اجراي طرح شامل چین، فرانسه، ایاالت متحده، کانادا،
نیوزلند، انگلستان، استرالیا، نروژ، پرتغال، ترکیه و...

برآورد نیازهاى اجرایى
-     زمان مورد نیاز براي اجراي طرح: یک سال

-     اعتبار مورد نیاز: حدود 5 میلیارد ریال
-     امکانات مورد نیاز: تخصیص فضا براي استقرار تیم تحقیقاتی در سازمان پژوهش هاي علمی

و صنعتی ایران
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مدیریت ایجاد سرویس هاي خدمات دانشی به بنگاه هاي صنعتی

محمدیاسر خسروينگارنده

سمت

رایانامه

رئیس گروه توسعه
ارتباطات پژوهشی

dehghaniyazd@stu.yazd.ac.ir

نگین فالح حقیقینگارنده

سمت

رایانامه

عضو هیأت علمی و مدیر گروه
پژوهشی مطالعات تکنولوژي

mirjalili@stu.yazd.ac.ir

سازمان پژوهش هاي علمینام سازمان
سازمان پژوهش هاي علمی ونام سازمانو صنعتی ایران

صنعتی ایران



مشارکت دانشگاه پیام نور در توسعه
سامانه پایش و مدیریت  بحران کشور (مخاطرات طبیعى)

چکیده
که است  عتف  وزارت  به  وابسته  پژوهشى  و  آموزشى  مجموعه  بزرگترین  نور،  پیام  دانشگاه 
همگام با توسعه مراکز دانشگاهى، گام هاى موثرى را براى ارتقاى سطح علمى کشور برداشته
و با تغییرات ساختارى در فرآیندهاى پژوهشى، آموزشى و آزمون هاى پایان دوره، امکان بومى
سازى و تحصیل اقشار کم درآمد را  فراهم نموده است. این دانشگاه، داراى توزیع جغرافیایى
کارآفرینى عرصه  در  حضور  براى  باالیى  توان  از  علمى  عضو  هزار  چهار  با  و  است  مناسب 
برخوردار میباشد. طرح  ایده مشارکت دانشگاه پیام نور در مراحل پایش و پردازش مخاطرات
اساس سوابق درخشان این دانشگاه در هدایت طرح هاى ملى میباشد. در طبیعى کشور، بر 
این ایده هر مرکز  به عنوان پایلوت محلى پایش بالیاى طبیعى بوده و مجموعه استان به شبکه
اندازى راه  و  نصب  براى  نیاز  مورد  فضاى  نور  پیام  دانشگاه  عمل،  در  شد.  خواهد  متصل  ملى 
تجهیزات را فراهم نموده و از مشارکت دانشجویان، اساتید و متخصصان براى ارتقاى مدیریت

بحران کشور استفاده خواهد کرد.

دستاوردها
ورود دانشگاه پیام نور به شبکه ملى لرزه نگارى و شتاب نگارى کشور، از دستاوردهاى مهم این
طرح خواهد بود که در قالب عقد تفاهم نامه همکارى با برخى از مراکز ذیربط محقق میگردد.
نتایج این مشارکت از یکسو موجب توسعه شبکه ملى پایش زلزله هاى کشور شده و از سوى
دیگر، زمینه هاى الزم را براى کارآفرینى و حضور دانشگاه پیام نور در جامعه و صنعت فراهم
مینماید. تفکیک استانى سنجش و پایش مخاطرات سیل کشور، نمونه دیگرى از دستاوردهاى
این ایده است که در آن، اساتید و دانشجویان پیام نور، متولى بررسى حوضه هاى سیالبى شده
و نتایج کارشان در شبکه مدیریت بحران سیل کشور ثبت میگردد. انجام این مهم با عقد تفاهم
آزمایشگاه هاى سازمان هاى مسئول امکان پذیر است. در عمل،  نامه بین دانشگاه پیام نور و 
تخصصى دانشگاه، متولى پایش و پردازش محلى مخاطرات طبیعى بوده و نتایج کارشان توسط

سازمان مدیریت بحران هر استان ارزیابى مى گردد.
مراحل اجرا

تشکیل کمیته هاى تخصصى زیر نظر مدیریت کارآفرینى و ارتباط با صنعت دانشگاه و با حضور. 1
اعضاى علمى دانشگاه و نمایندگانى از موسسات مرتبط با مدیریت بحران کشور.

عقد تفاهم نامه با موسسات و نهادهاى ذیربط (سازمان مدیریت بحران کشور، موسسه ژئوفیزیک. 2
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سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
در نیمه دوم قرن بیستم، موسسه فناورى ماساچوست (MIT) نمونه موفقى از طرح توسعه شبکه
پایش مخاطرات طبیعى را با کمک سازمان زمین شناسى آمریکا (USGS) اجرا نموده است.
همچنین دانشگاه داکا (کشور بنگالدش)، نمونه موفقى دیگرى است. در حال حاضر فاز مقدماتى
ساماندهى و بازبینى نقشه منابع طبیعى استان قزوین با مشارکت دانشگاه هاى استان (از جمله

پیام نور) در دست اقدام است.
برآورد نیازهاى اجرایى

اجراى طرح محدودیت زمانى ندارد و ارزیابى دستاوردهاى آن در بازه زمانى میان مدت (شش تا
دوازده ماه) امکان پذیر است.

برآورد هزینه هاى طرح بستگى به مفاد تفاهم نامه داشته و دانشگاه پیام نور متعهد به تامین فضا
(آزمایشگاه و مرکز تحقیقات) و نیروى انسانى (اساتید و دانشجویان) میباشد.

با دیگر  بخش  و   هستند  موجود  استانى  موسسات  در  طرح  نیاز  مورد  تجهیزات  از  بخشى 
سرمایه گذارى محدود و در قالب همکارى با شرکت هاى دانش بنیان محقق مى شود.

سید رضا مهرنیانگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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مشارکت دانشگاه پیام نور در توسعه سامانه پایش و مدیریت  بحران کشور (مخاطرات طبیعى)

عضو هیات علمى
پیام نور

r_mehrniya@pnu.ac.ir

دانشگاه تهران، پژوهشگاه بین المللى زلزله شناسى، سازمان شهردارى ها، سازمان زمین شناسى
و انجمن هاى علمى).

ابالغ  آئین نامه همکارى با سازمان ها و نهادهاى مسئول به کلیه مراکز و واحدهاى تابعه دانشگاه. 3
پیام نور

تقویت دفاتر کار آفرینى و تشکیل کمیته هاى استانى زیر نظر روساى دانشگاه ها با اولویت حضور. 4
دانشگاه در عرصه پایش و مدیریت بحران هاى محلى (سیل ، ریزگرد، زلزله، آتشفشان)

اجراى تفاهم نامه و پى گیرى اعتبارات و تامین نیروى انسانى، نصب تجهیرات آزمایشگاهى و. 5
نظارت یر نحوه پردازش داده ها بر اساس گزارش مشترك مدیر نطارت و ارزیابى و نماینده تام

االختیار سازمان مدیریت بحران در هر استان.
ارتباط موثر و مستمر قطب آرمایشگاهى دانشگاه با شرکت هاى دانش بنیان به منظور رونق تولید. 6

و بکارگیرى توان فنى دانش آموختگان در تولید ابزارهاى مورد نیاز پایش و پردازش مخاطرات
طبیعى.

نظارت جامع سازمان مرکزى پیام نور و سازمان مدیریت بحران کشور بر حسن اجراى تفاهم نامه هاى. 7
استانى و ارائه آمار سالیانه از نتایج حضور دانشگاه پیام نور در سامانه پایش ملى مخاطرات طبیعى.



نقشه راه علم و فناورى، سهم زیرساخت هاى قانونى در تحقق نقشه علم و
فناورى، ارتباط دانشگاه با صنعت باجامعه

چکیده
ضرورت دارد با بهره گیرى از اسناد باالدستى و در اینجا به صورت خاص سند»نقشه جامع علمى کشور»؛
سند علم و فناورى استانها تدوین گردد به این معنا که برش استانى و بومى را از سند مذکور استخراج و
نهایتاً بر اساس آخرین آمارو داده هاى علمى و فناورى استانها, سند استانى تدوین شود و ادامه راه که همان
اجرایى شدن سند میباشد مستلزم الزامات و ضمانت هاى اجرایى و قانونى است؛ الزم به ذکر است  ازجمله
زیرساختهاى قانونى که اخیراً تدوین شده که ضمن آنکه  میتوانند هم مبنایى در تدوین افق هاى سند باشد
قابلیت آنرا دارند که به عنوان ابزارهایى براى تحقق افق هاى پیش بینى شده در سند مذکورباشند شامل:»
شیوه نامه فرصت مطالعاتى اعضاء هیات علمى موسسات پژوهشى در جامعه و صنعت) و (طرح تاپ)میباشند.
در توضیح باید گفت: مى بایست سهم ظرفیت هاى موجود در موارد قانونى مذکور را در افق علم و فناورى
استان مشخص کرد به عنوان مثال تا افق پنج سال آینده؛ چند عارضه در دستگاه هاى اجرایى یا مراکز تولیدى
و خدماتى دیگر میبایست از طریق سیاست هاى شیوه نامه فرصت مطالعاتى یا طرح تاپ در استان بررسى و
رفع گردد. و نهایتاً ظرفیت هاى موجود در این اسناد به نوبه خود میتوانند ابزارى براى عملیاتى شدن چشم

اندازهاى منظور شده در سند علم و فناورى استان گردند و به این چشم انداز جامعه عمل بپوشانند.
الزم به ذکر است مرجع اجرایى و قانونى براى تصویب برنامه تهیه و تدوین «سند علم و فناورى استانها»
کارگروه» آموزش، پژوهش ، فناورى و نوآورى استان ها» میباشد که این کارگروه  در ذیل شوراى برنامه ریزى
استان است. لذا به استناد موارد صدراالشاره؛ موضوع»تدوین سند علم و فناورى استان»  و « تعیین سهم کلیه
قابلیت هاى اجرایى، قانونى و علمى و فناورى استان از جمله «شیوه نامه فرصت مطالعاتى» و نیز» طرح تاپ»
در افق این سند باید در رأس برنامه هاى کارگروه استانى قرار گیرد تا با هم افزایى حاصل از دستگاه هاى

اجرایى و مراکز علمى عضو کارگروه به تحقق امر مهم ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت رسید.
دستاوردها

رسیدن به هر هدفى نیازمند برنامه ریزى و تهیه برنامه هاى مدت دار با ترسیم یک نقشه راه میباشد در
خصوص توسعه محور علم و فناورى استانها نیز یک نقشه جامع علمى از ملزومات راه است که شرح آن در
بند 2این فرم اشاره شد؛ نقشه جامع علمى کشور از جمله زیر ساخت هاى محتوایى این سند است و داده
ها و ظرفیت هاى علمى استان نیز در تدوین چشم انداز آن میتوانند مبانى قابل مالحظه ایى باشند ونهایتا
زیرساخت هاى قانونى ، ضمانت هاى اجرایى چشم انداز این سند و تحقق آن هستندکه خوشبختانه در سال
97 دو مورد از این اسناد تحت عنوان«نامه فرصت مطالعاتى اعضاءهیات علمى موسسات پژوهشى با جامعه و
صنعت»و«طرح تاپ» با هدف تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت تدوین گردیدند.لذا پشتوانه هاى قانونى
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مراحل اجرا
و. 1 فناورى  پژوهش,  آموزش,  کارگروه  در  ها  استان  فناورى  و  علم  سند  تدوین  برنامه  تصویب 

نوآورى استان ها
تعیین سهم «شیوه نامه فرصت مطالعاتى « و « طرح تاپ» در چشم انداز سند علم و فناورى. 2

استان
و. 3 علم  سند  اجراى  براى  استان  نوآورى  و  فناورى  آموزش،پژوهش،  کارگروه  طریق  از  پیگیرى 

فناورى استان با استفاده از  ظرفیت هاى قانونى موجود از جمله  «شیوه نامه فرصت مطالعاتى»
و « طرح تاپ»

اسناد. 4 سهم  تحقق  براى  استان  نوآورى  و  فناورى  آموزش،پژوهش،  کارگروه  طریق  از  پیگیرى 
قانونى موصوف در رسیدن به چشم انداز سند علم و فناورى استان (شرح ان در پاراگراف دوم

مبند دوم ذکر گردیده است)
سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده

در خصوص سهم دانشگاه ها در حل مشکالت صنایع باید به یک رویداد  در استان چهار محال و
بختیارى تحت عنوان(مشگل گشایى، توانمند سازى، نوآورى و اقدام» متنا» )اشاره کرد که زیر نظر
معاونت علمى و فناورى ریاست جمهورى؛ از آذر تا اسفند ماه سال 96 با همکارى مراکز علمى و دستگاه
هاى اجرایى مربوطه استانى شامل بنیاد نخبگان ،دانشگاه شهرکرد ، اداره کل صنعت، معدن و تجارت،
اتاق بازرگانى، صنایع و معادن ،پارك علم و فناورى و شرکت شهرکهاى صنعتى انجام شد.در این رویداد
ابتدا مجموعه هاى صنعتى استان عارضه یابى گردیدندو از اجتماعات نخبگان و دانشگاهیان فراخوان
به عمل آمده و در نهایت داوطلبان در15تیم پژوهشى دسته بندى گردیده و جهت بررسى مشکل وارد
مجموعه صنایع عارضه یابى شده گردیدند ؛ این تیم ها در پایان فصل مقرر شده راهکارهاى خود را
ارائه نمودند که از تیم هاى منتخب در پایان دوره طى یک مراسم اختتامیه رویداد تقدیر به عمل آمد.

برآورد نیازهاى اجرایى
زمان: الف) تدوین سند علم و فناورى استان در مدت 3 ماه. ب)زمان اجراى فاز اول شیوه نامه فرصت

مطالعاتى و طرح تاپ به مدت یکسال
هزینه: تدوین سند علم و فناورى( 2/000/000/000 ریال)

سیده زینب حجازى طاقانکىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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نقشه راه علم و فناورى، سهم زیرساخت هاى قانونى در تحقق نقشه علم و فناورى

کارشناس پژوهش
استاندارى چهار محال و بختیارى

@gmail.comZhejazi19

مذکور؛پیش نیاز سند علم و فناورى استان به زیر ساخت ها و پشتوانه هاى قانونى را تا حدودى رفع مى نماید.



نهادسازى مشترك با صنایع، خوشه هاى صنعتى و دستگاه هاى اجرایى

چکیده
هدف از این الگو آن است که دانشگاه، مراکز پژوهشى فعال یا در دست تاسیس خود را به نهادى

با مدیریت مشترك صنعت و یا دستگاه هاى اجرایى تبدیل نماید. در ساز و کارها و اساسنامه

هاى مراکز تحقیقاتى کشور، تشکیل شوراهایى مانند شوراى سیاستگزارى براى ایجاد انگیزه و

ترغیب صنایع مخاطب پیش بینى شده ولیکن در الگوى معرفى شده، وزن مدیریتى صنعت و

جامعه در مرکز تحقیقاتى قابل توجه و چشمگیر مى باشد؛ به نحوى که اوالً مرکز داراى هیئت

مدیره اى متشکل از اعضاى منتخب دانشگاه و صنعت بوده و ثانیاً هر دو نهاد دانشگاه و صنعت به

نسبت آورده هاى مادى و معنوى خود در نهاد مشترك، از سود و زیان متناسبى که در آئین نامۀ

اجرایى نهاد پیش بینى مى گردد بهره مند مى شوند. این مقوله در فاصله بین سال هاى 1395 تا

1397 به صورت آزمایشى در دانشگاه صنعتى اراك در قالب چند تجربه عملى مورد آزمون قرار

گرفته است.

دستاوردها
ایجاد انگیزة بیشتر در مخاطبین با تدارك سازوکار ادارى-مالى رسمى براى جلب مشارکت. 1

آن ها در مدیریت نهادهاى مشترك

تقویت شبکه هاى متخصصین با محوریت دانشگاه و صنعت. 2
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مراحل اجرا
تدوین اساسنامۀ مشترك و آئین نامۀ اجرایى. 1
و. 2 دانشگاه  از  ترکیبى  صورت  به  مشترك  مرکز  مدیرة  هیئت  اعضاى  انتخاب  یا  و  انتصاب 

صنعت مورد نظر
تشکیل کارگروه هاى تخصصى مربوطه با توجه به موضوعات مورد درخواست صنعت مورد. 3

نظر
تخصیص دفتر مشترك در دانشگاه و صنعت براى انجام امور مربوطه و جارى. 4
با. 5 مشترك  محمل  در  وقت  پاره  حضور  براى  علمى  هیات  اعضاى  از  برخى  نمودن  مامور 

استفاده از ظرفیت فرصت مطالعاتى اساتید در صنعت

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
این مورد در فاصله بین سال هاى 1395 تا 1397 به صورت آزمایشى در دانشگاه صنعتى اراك

در قالب چند تجربه عملى زیر مورد آزمون قرار گرفته است.

برآورد نیازهاى اجرایى
-     زمان جلسات زمینه سازى و ایجاد تفاهم و در پى آن جلسات کارشناسى مربوطه
هزینه هاى مربوط به مشارکت سود پروژه ها و نیز حضور منظم اساتید در صنعت -

امیررضا مرادىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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عضو هیات علمى
دانشگاه صنعتى اراك

a-moradi@arakut.ac.ir

محسن نجفىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه

عضو هیات علمى
دانشگاه صنعتى اراك

-



Co – Op program همکارى دانشجویان، دانشگاه و صنعت از طریق

چکیده
همکارى دانشجویان، دانشگاه و صنعت در ایران عمدتاً از طریق کارآموزى صورت مى گیرد. این
برنامه داراى نواقصى است که عمًال اثربخشى اجراى آن را دچار خدشه کرده است. عمده ترین

نقصى که در آن وجود دارد، عدم تعادل در منافع بازیگران این طرح است.
دانشجویان دانشگاه واترلو در کشور کانادا در مقطع کارشناسى سالیانه در سه ترم تحصیلى حضور
دارند. ترم سوم هر سال به Co – Op program اختصاص دارد. این برنامه شبیه به کارآموزى
است اما تفاوت هایى در مکانیزم اجراى آن وجود دارد به نحوى که تعادل در ذى نفعان آن به

حداکثر ممکن رسیده است. اهم این تفاوتها به شرح زیر است:
دانشجو براى کار در واحد صنعتى پول دریافت مى کند.  -

دولت به ازاى مبالغى که یک واحد صنعتى به دانشجو پول پرداخت مى کند، آن  -
شرکت یا موسسه را از پرداخت مالیات معاف مى کند.

دستاوردها
چون در طرح Co – Op program دانشجو براى کار در واحد صنعتى پول دریافت مى. 1

کند، لذا انگیزه کافى دارد و مورد سوال هم قرار مى گیرد. هم مسئولیت بیشترى مى پذیرد
هم درامد کسب مى کند هم بیشتر یاد مى گیرد.

آن واحد صنعتى یا شرکت با یک دانشجوى با انگیزه مواجه میشود بدون اینکه در عمل. 2
پولى پرداخت کند. طبیعتاً بهره مندى شرکت از شخص کارآموز هم افزایش مى یابد.

دانشگاهى که برنامه Co – Op program دارد، براى دانشجویان جذابیت بیشترى ایجاد. 3
مى کند. زیرا آنها در قبال دریافت پول تجربه عملى هم کسب مى کنند. لذا این برنامه عمًال

یک مزیت رقابتى براى دانشگاه در جذب دانشجوى با کیفیت محسوب مى شود.
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مراحل اجرا
ابتدا باید دفتر ارتباط با صنعت مستقر در وزارت علوم به همراه معاونت علمى ریاست جمهورى
براى تصویب قانونى پیش قدم شود که به موجب آن واحدهاى صنعتى و تجارى در ازاى تربیت

کارآموز به ازاى مبالغى که به دانشجو مى پردازند، از معافیت مالیاتى برخوردار شوند.
این، کلید کار است. بقیه راه ها خود به خود باز مى شوند. پس از تصویب این قانون، واحدهاى
صنعتى و شرکت هاى تجارى نسبت به جذب کارآموز با کیفیت به صورت خودکار راغب خواهند

شد.
ابتدا یک دانشگاه صنعتى و دو شرکت به عنوان پایلوت انتخاب خواهند شد.

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
دانشگاه واترلو کشور کانادا

https://www.studyincanada.com/News/1510/11/Redirect

برآورد نیازهاى اجرایى
اراده مدیریتى در بخش ستاد و مدیریت کالن ذینفعان مورد نیاز است.

مجید شیخ محمدىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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عضو هیأت علمى
تربیت مدرس

msheikhm@modares.ac.ir



یادگیرى مسئله محور

چکیده
یادگیرى مسئله محور را مى توان به عنوان یکى از رویکردهاى نوین در جهت تغییرات ساختارى در
آموزش با هدف افزایش انگیزه، کارآمدى، ایجاد عالقه و یادگیرى عمیق، نامید. در این روش، براى
آموزش مفاهیم نظرى، ابتدا مدرسین «مسئله اى واقعى» متناسب با سطح یادگیرندگان انتخاب مى کنند.
این مسائل عمدتا از سوى سازمان ها و صاحبان صنایع و با هدف حل مسئله توسط دانشگاهیان، مطرح
مى  شود. سپس یادگیرندگان در گروه هاى کوچک به مطالعه و بررسى مسائل مى پردازند. همزمان
با مطالعه ى اولیه ى مسئله، مفاهیم مورد نیاز به آنها آموزش داده مى شود. سپس یادگیرندگان با به 
کارگیرى مفاهیم آموزش دیده، هدایت مدرس و کسب اطالعات جدید به صورت خودخوان، به حل
مسئله مى پردازند. در نهایت روش حل را به صورت مقاله یا سخنرانى (یا هردو) ارائه مى کنند. این
برنامه در سطوح مختلف و به شکل هاى گوناگونى قابل اجراست: به صورت کارگاهى فشرده طى مدت
دو هفته یا به صورت یک درس در طول یک نیمسال. همچنین از لحاظ سطح مخاطبان مى توان در
گروهى از دانشجویان دکترا و پسادکترا از سراسر جهان آن را اجرا کرد یا حتى در بین دانش  آموزان
دبیرستانى یک کالس. براساس اینکه این برنامه در چه سطحى اجرا مى شود، پیامدهاى مثبت متفاوتى
به دنبال خواهد داشت. مانند: ایجاد ارتباط با صنعت و جامعه، چاپ مقاله، ایجاد ارتباطات بین المللى،
آموزش مهارت هاى شغلى، افزایش شانس اشتغال، یادگیرى عمیق، ایجاد عالقه و افزایش انگیزه. امروزه
این شیوه به عنوان یکى از روش هاى موثر ایجاد ارتباط بین دانشگاه با صنعت و جامعه به شمار مى آید.

دستاوردها
افزایش مهارت هاى شغلى. 1
به کارگیرى مباحث تئورى در مسائل واقعى. 2
یادگیرى مباحث خارج از رشته تخصصى. 3
تجربه مدلسازى مسائل. 4
تمرین یادگیرى به صورت خودخوان. 5
تقویت توانایى کارگروهى. 6
تجربه فعالیت آموزشى و پژوهشى بین رشته اى. 7
تقویت روحیه نقدپذیرى. 8
یادگیرى نرم افزارهاى کاربردى. 9

یادگیرى و تمرین ارائه گزارش مکتوب و شفاهى. 10
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مراحل اجرا
طرح. 1 جهت  درخواست  ارائه  و  صنایع  صاحبان  و  سازمان ها  با  جلسه  تشکیل  و  هماهنگى 

جلسات موثر،  ارتباطات  شکل گیرى  هدف  با  راستا،  این  در  آن هاست.  نیاز  مورد  مسائل 
متعددى با سازمان ها برگزار مى شود.

تشکیل جلسات جهت آماده سازى مسائل توسط مدرسین و مطالعه جزییات جهت طرح. 2
در دوره (یک تا شش ماه)

انتشار عناوین مسائل و فراخوان ثبت نام براى مخاطبین دوره. 3
طرح مسائل توسط نمایندگان سازمانها براى مخاطبین منتخب و گروهبندى. 4
مطالعه ى. 5 و  سازمان ها  سوى  از  شده  معرفى  نمایندگان  و  اساتید  حضور  با  دوره  برگزارى 

مسائل توسط گروه ها
ارائه نتایج در پایان دوره. 6

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
برگزارى اولین دوره یادگیرى مسئله محور در شهریور ماه 1397 در دانشکده علوم ریاضى. 1

دانشگاه الزهرا
برگزارى دومین دوره یادگیرى مسئله محور با مشارکت سازمان پیشگیرى و مدیریت بحران. 2

فناورى و  علمى  معاونت  نانو  ستاد  و  معاصر  معماران  کانون  نیرو،  پژوهشگاه  تهران،  شهر 
ریاست جمهورى و به  سرپرستى تیمى متشکل از اساتید دو دانشگاه الزهرا و صنعتى خواجه

نصیر الدین طوسى در شهریور ماه 1398 به مدت دوهفته در دانشگاه الزهرا

برآورد نیازهاى اجرایى
طول دوره از دو هفته تا شش ماه مى تواند متفاوت باشد

هزینه اسکان دانشجویان
حق الزحمه مدرسین احتمالى

هزینه هاى احتمالى ساخت و تحقیقات
فضاى مناسب براى کار گروهى

دسترسى به کتابخانه و کامپیوتر و اینترنت

مرضیه اسکندرىنگارنده

سمت
نام دانشگاه

رایانامه
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یادگیرى مسئله محور

عضو هیأت علمى
الزهرا

eskandari@alzahra.ac.ir



چکیده
مدل پیشگام و عملیاتى براى یا Sciencity، در پى اجراى یک  طرح جامع «دانشگاه پارك» 
ارتباط میان دانشگاه و جامعه با تاکید بر ارتقاى دانش عمومى شهروندان است. هدف از این طرح،
برقرارى پیوندى معنادار میان مفاهیم دانش، دانش آموز، دانشجو، دانشگاه و جامعه از یک سو و
اجراى یک سازوکار هم تکمیل میان این مفاهیم از سوى دیگر است. ایده دانش پارك این امکان
را دارد تا مأموریت خود را در چندین فاز تعریف کند که اولین فاز آن در قالب طرح «دانشگاه

خانواده» پیشنهاد شده است.
تبدیل این طرح به یک مرکز موفق ملى در مدت زمان سه سال پیش بینى شده است که در یک
چرخه هم تکمیل و با رویکردى جامعه محور، حلقه هاى واسط میان دانشگاه و جامعه پیرامونى
را برقرار و دانشگاه را به خانواده ها (به عنوان مهم ترین رکن جامعه)، مربیان، مراکز کسب وکار،
سازمان ها و سایر گروه هاى ذى نفع، پیوند مى دهد و وسیع ترین خدمات علمى-فرهنگى-هنرى-

مهارتى را در سطح دانشگاه براى جامعه موجب مى شود.

دستاوردها
در علمى-فرهنگى-تفریحى-مهارتى  خدماتى  بستر  کردن  فراهم  جهت  طرح  دستاوردهاى 
قالب هاى مختلف براى عموم جامعه، چهار جامعه هدف یعنى نظام آموزشى کشور، دولت، عموم

جامعه، صاحبان کسب و کار را در بر مى گیرد:
تقویت سرمایه اجتماعى در میان مردم با تولید و بازشناسى شهرت علمى و اتکا مردم به. 1

نهادهاى علمى کشور
کاربرد علم به عنوان یکى از ابزار تفریح و سرگرمى. 2
بهکارگیرى مهارت هاى ارائه خالق و شم رؤیاپردازانه در ترجمان دانش به جامعه. 3
ترویج فرهنگ دانش محورى در بسترهاى مختلف زندگى اجتماعى شهروندان. 4
افزایش شور و نشاط اجتماعى در جامعه و در محیط هاى علمى؛. 5
با. 6 کشور  علمى  نمایشگاه هاى  تخصصى  مادر  مؤسسه  یک  قالب  در  عملیاتى  مدل  طراحى 

نمایشگاه هاى مؤسسه  و  اسالمى  ارشاد  و  فرهنگ  وزارتخانه  در  موجود  تجارب  به  توجه 
فرهنگى کشور به عنوان متولى نمایشگاه بین المللى کتاب تهران

پویش مردمى سفیران شهرت علمى در کشور جهت تقویت سرمایه اجتماعى. 7
طراحى لیگ رقابت علمى- مهارتى- ترویجى ویژه مراکز علمى و دانشگاهى کشور. 8
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مراحل اجرا
طراحى مدل سازمانى و تأسیس مرکز دانش پارك در قلب تهران. 1
تولید محتواى دانش همگانى در قالب هاى سرفصل و محتواى چندرسانه اى. 2
آموزش مربیان و منتورهاى حرفه اى براى آموزش دانش همگانى. 3
ایجاد محیط و بسترهاى فرهنگى و اجتماعى  از طریق گفتمان سازى. 4
فضاسازى رویدادى در سطح دانشگاه ها (شبیه سازى مشاغل و کسب و کارهاى سنتى و مدرن). 5
ایجاد کارگاه هاى مهارتى در سطح دانشگاه. 6
آموزش تصویرسازى علم. 7

سوابق اجرایى/ نمونه هاى مشابه اجرا شده
1 .Science Family Days (AAAS Annual meeti ng)a

هفته دانش براى خانواده به عنوان بزرگترین اجتماع علم براى همه در دنیا (تعداد اعضا : بیش از
120 هزار نفر، گستره جغرافیایى: 10 منطقه در جهان، سابقه 16 دوره برگزارى)

دوره. 2 سابقه 8  هلند،  کشور  الیدن،  دانشگاه  (مجرى:   Liden Science Family Days
برگزارى)

(کشور ایرلند، سابقه 10 دوره برگزارى). 3 Cork Science Festival

برآورد نیازهاى اجرایى
برآورد هزینه بر مبناى میدان اجرا از حداقل یک میلیارد ریال تا حداکثر ده میلیارد ریال پیش بینى
مى شود. این طرح مى تواند مشارکت بخش شهرى و جذب بودجه هاى پراکنده فرهنگى و اجتماعى
نهادهاى مختلف کشور را نیز به همراه داشته باشد و در مدت اندکى مى تواند به سوددهى (بازگشت

سرمایه 1 ساله)  دست پیدا کند.
فضاى کالبدى مورد نیاز: سالن نمایشگاه؛ سالن سمینار؛ کالس هاى درس و آزمایشگاه هاى گروهى؛

کارگاه هاى آموزشى؛ دفاتر تیم اجرایى؛ پارکینگ؛ انبار.
نیازمندى نیروى انسانى با تخصص هاى مطالعات و سیاست گذارى علم و فناورى، آینده پژوهى، جامعه شناسى،
مطالعات یا مدیریت فرهنگى، روزنامه نگارى، خبرنگارى، رسانه، فلسفه، گرافیک و تصویرسازى، مهندسى

کامپیوتر-نرم افزار، زبان انگلیسى، اقتصاد و MBA، مدیریت استراتژیک و مهندسى صنایع
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رسول رجائىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

مدیر عامل واحد فناور (پارك
علم و فناورى مدرس)

تربیت مدرس
rasoul.rajaei@gmail.com

شهروز شریعتىنگارنده

سمت

نام دانشگاه
رایانامه

عضو هیئت علمى (مدیرسیاستگذارى
و برنامه ریزى فرهنگى)

تربیت مدرس
shariati@modares.ac.ir
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