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مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشورچهارمین نشست 

1398برنامه های جاری و اولویت های سال ،اقدامات



دانشگاهارتباط صنعت و زیست بوم 

صنایع 
بنگاه های و 

اقتصادی

دانشگاه ها

کارآموزی و کارورزی

 نامه هاپایان

نظام پذیرش دانشجو

 و ارتقاآیین نامه استخدام

 قوانین و امورحقوقی

 علمیقطب های

 هاپژوهشی و پژوهشکدهمراکز 

مراکز رشد و نوآوری

 دانش بنیانشرکت های

 علمیانجمن های

 علم و فناوریپارک های



صالحیت حرفه ای مهارت افزایی کارآموزی و  
کارورزی

بازدیدهای 
صنعتی و 

فعالیت های  
دانشجویی

رصد اشتغال  
آموختگاندانش

دفاتر انتقال  
فناوری 

فرصت مطالعاتی 
در صنعت و 

جامعه

نظام پذیرش 
دانشجوی 
تحصیالت  

تکمیلی

پیشنهادات اصالحی  
برای آیین نامه ارتقاء به
منظور توسعه و ارتباط  

با اساتید با مسائل  
کشور

سامانه عرضه و  
تقاضای پژوهش و 

فناوری

پایان نامه ها و 
رساله های تقاضا 

محور

دفاتر مشترک  
R&D

هسته های 
پژوهشی 

کارگروه های  
تخصصی جهت 

مشارکت در رفع 
چالش های ملی

مستندسازی و 
اطالع رسانی  
دستاوردهای  

اجرایی

در  PMOدفاتر 
دانشگاها 

ساماندهی امور 
حقوقی قراردادهای  

با صنعتارتباط 

طرحهای جید و  
الگوهای بین المللی در 
هم افزایی دانشگاه و  

صنعت 

قراردادهای  
مشترک و 

حمایتی

امریه  و 
کسرخدمت ها

فعال سازی سازی 
استانها و مناطق  

پژوهشی

تفاهم نامه های 
بین وزارتخانه ای

قراردادهای کالن  
نفتی

طرح کارورزی 
پس از 

آموختگی دانش

خدمات تخصصی  
و آزمایشگاهی 
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طرح محققین در  
صنعت

کشور دانشگاه های و برنامه های بهبود اثربخشی روشها 

دفاتر انتقال  
فناوری 

قراردادهای کالن  
نفتی



4

مراکزوهادانشگاهدرآموزیمهارتهایدورهساماندهیوتوسعه
تغال آن هاپژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغ التحصیالن و تسهیل در اش

ساماندهی دوره های مهارت آموزی



برگزار شدهافزایی وضعیت دوره های مهارت 

2500بیش از : تعداد دوره های مهارت افزایی برگزار شده 

72000بیش از: تعداد شرکت کنندگان در دوره های مهارت افزایی 

350.000: نفر ساعت دوره های برگزار شده

358: تعداد دوره های برگزار شده با مشارکت واحد های صنعتی



برگزار شدهافزایی وضعیت دوره های مهارت 

131, شریف

69, الزهرا

56, بجنورد

53, عالمه طباطبایی

47, تهران
41, صنعتی کرمانشاه

41, یزد

38, کاشان

24, صنعتی امیر کبیر

23, صنعتی سهند

علوم کشاورزی و منایع طبیعی 
21, گرگان

20, فنی حرفه ای

18, تبریز

مجتمع آموزشی عالی کشاورزی  و 
18, دامپروری تربت جام

17, پارک همدان

17, والیت

16, مراغه

15, پارک کرمانشاه 14, پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
14, فسا

دانشگاهی که بیشترین 20
دوره های عمومی را برگزار کردند



اجرایی سازی تفاهم  نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور
به منظور توسعه دوره های مهارتی در دانشگاه ها

ساماندهی دوره های مهارت آموزی



یالنرصد اشتغال فارغ التحص



شگاهیدانالتحصیالنفارغاشتغالنرخپایشکاروسازایجاد
1397کشور در سال دانشگاه80مشارکت بیش از با
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:دانشگاه ها

عالمه طباطبایی    -1

علم و صنعت            -2

سمنان      -4کاشان -3

میبد            -6زابل   -5

تربیت مدرس           -7

خوارزمی                  -8

شهید چمران اهواز  -9

بوعلی سینا همدان-10
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اعضایمطالعاتیفرصتهایدورهتوسعهوهماهنگی
صنعت به منظور هم راستایی وجامعهدرعلمیهیئت

فعالیت های علمی و تحقیقاتی با نیازهای کشور

دوره های فرصت مطالعاتی

:امضای تفاهم نامه های همکاری

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح•
وزارت نیرو•
وزارت نفت•
وزارت صنعت، معدن و تجارت•
سازمان حفاظت محیط زیست•



به منظور فناوریانعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و الزامات 
دانشگاه ن ساماندهی، استاندارد سازی، قاعده مند سازی و پشتیبانی از تعامالت وارتباطات بی

اجرایی و ارتقاء کیفیت اجرای قراردادهامراکز پژوهشی کشور و دستگاه های و ها 

الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی



تمشکالومسائلمستمرآسیب شناسی

قراردادهایدرهادانشگاهقانونیوحقوقی

اجراییهایدستگاهوصنایعباهمکاری

ازهاآنرفعجهتدرتالشوکشور

مناسبراهکارهایوقوانینطریق

ایعبهبود شرایط حقوقی قراردادهای همکاری دانشگاه ها و صن



ساماندهی و توسعه قراردادهای کالن دانشگاه ها
با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

-کالنانعقادونفتوزارتباهمکاریتفاهمنامهامضای•
9باپروژه-کالن9)برداشتازدیادحوزهدرپروژهها
-کالن12)نفتصنعتدستپایینحوزهدر،(دانشگاه
پروژه-کالن5)اکتشافحوزهدرو(پژوهشگاه12باپروژه

(کشوردانشگاه5با
پشتیبانیودفاعوزارتباهمکاریتفاهمنامهامضای•

ومشترکپروژه1000ازبیشانعقادومسلحنیروهای
درصد50سقفتاحمایت

ایپروژههاجرایمنظوربهدانشگاههاکنسرسیومتشکیل•
ستزیمحیطسازمانهمکاریبامحیطیزیستبزرگعلمی

وکشورآلودگیپایشجامعشبکهاندازیراهدرهمکاری•
محیطسازمانهمکاریبا"شاعا"آزمایشگاههایازاستفاده
زیست



پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت

تدوین شاخص های مرتبط با ارتباط با صنعت

 دریافت اطالعات قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و

پژوهشگاه های کشور

ط با تجزیه و تحلیل و مستند سازی وضعیت قراردادهای ارتبا

صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور



(در حال اجرا)جامعهارتباط با صنعت و تعداد قراردادهای 
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((د تومانمیلیار)در حال اجرا )مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه 
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(یالرمیلیارد )قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه حاصل از درآمد 
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(در حال اجرا) تعدادمجریان قراردادهای ارتباط با صنعت
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ذیرش نسبت مبلغ قراردادهای جاری هر سال به تعداد دانشجویان پ
(نفر/لیون تومانمی( )کارشناسی ارشد و دکتری)شده تحصیالت تکمیلی 



تعداد پایان نامه های مورد حمایت مالی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی
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دهنسبت تعداد پایان نامه های مورد حمایت به کل پایان نامه ها دفاع ش
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به ( ادرحال اجر)نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه 
تعداد یک صد اعضای هیئت علمی
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(  ادر حال اجر)نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه 
به تعداد اعضای هیئت علمی( میلیون تومان)
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به ( ادر حال اجر)نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه 
بودجه عمومی دانشگاه
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وویژهدستاوردهایسازیمستندوشناسایی

باارتباطحوزهدرهادانشگاهفردبهمنحصر

1397و 1396صنعت و جامعه درسال 

مستند سازی



لگواوترویج تجاربوشناسایی
جهتدرهادانشگاهموفقهای

ملیمشکالتومسائلرفع

تجارب و الگوهای موفق دانشگاه هاو پژوهشگاه های کشور



و  کارآموزیهایدورهشناسیآسیب
ترویجوتدوینجهتریزیبرنامه

مناسب برای استفاده از اینالگوهای
های  فرصت و هماهنگی کاملتر بین نیاز

کشور و توانایی فارغ التحصیالن

یفیبرنامه ریزی جهت ارتقا کمی و کآسیب شناسی دوره های کارآموزی و 



رک برگزاری نشست ها، جلسات مشت

ارائهجهتویژهرویدادهایو

اطارتبدردانشگاهیاندستاوردهای

زهحوفعاالنازتقدیروصنایعبا

صنعتباارتباط

گردهمایی متخصصین صنعت و دانشگاه



سال عملکرد دانشگاه و پژوهشگاه های کشور40

سال  40شناسایی و مستند سازی خالصه 

عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه های  

کشور در حوزه ارتباط با صنعت





استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت

ساماندهی و برگزاری مناسب دوره های کارآموزی

توسعه و ساماندهی دوره های مهارت آموزی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

 هاساختارهای شغلی و کاریابی های تخصصی در دانشگاه

1398اولویت های سال 



تدوین و اجرای طرح  مشارکت دانشگاه ها در رفع چالش های ملی

 بطاجرایی سازی آیین نامه مرتقراردادهای ارتباط با صنعت و ساماندهی

مشارکت دانشگاه ها در رفع مشکالت استانها

 برنامه های ویژه در جهت رونق تولید و حمایت از کاالی ایرانی

1398اولویت های سال 



https://industry.msrt.ir


