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پس از ۴۰ ســال تالش، امروز وزارت علــوم، تحقيقات و فناوری به عنوان 
بازوی پرتوان علم و فناوری کشــور، با بهره مندی از وجود اساتيد، عالمان، 
دانشمندان، پژوهشــگران، دانشــجويان و همه دلباختگان عرصه دانش، 
بــا جديت و اهتمــام ويژه، به صورت شــبانه روزی در حال فراهم نمودن 
زيرســاخت های الزم بــرای فعاليت اين عزيزان و حمايــت همه جانبه از 
دستاوردهای آنان و همچنين توسعه کمی و کيفی دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
جهت اشاعه فرهنگ علم آموزی توأم با عمل است. امروز به جرأت می توان 

گفت که همه تصميمات کشور حاصل و نتيجه نظرات دانشگاهيان است.

دانشــگاه ها، نقش مهمی در جريان انقالب اســالمی و در مســير آينده 
کشورمان داشته و خواهند داشت.

«دانشگاه، صنعت، توليد و فناوری بايد در کنار هم قرار داشته باشند»، بايد 
پارک های علمی و فناوری با دانشــگاه ها مرتبط باشــند. اگر اين ارتباط را 
برقرار کرديم و به دانشگاه ها استقالل داديم موفق خواهيم بود. هر چه ما از 
استقالل و آزادی دانشگاه بکاهيم، ضرر کرديم. بدون آزادی، علم و پژوهش 

امکان پذير نيست چراکه علم چارچوب نمی شناسد.

انقالب نشان داد، اين دانشگاه چه نقشی می تواند ايفا کند برای ايجاد تمّدن 
نوين اســالمی ارتباط صنعت و دانشگاه وقتی به معنای واقعی کلمه تحّقق 
پيدا ميکند که صنعت احساس نياز کند به دانشگاه اگر اين کشور توانست 
در ميدان های تحرک و پيشرفت مادی به موفقيت هايی دست پيدا کند؛ اگر 
توانست علم و فناوری و صنعت پيدا کند؛  اين اولين کشور و دولتی خواهد 
بود که توانســته است پيشرفت مادی را در زير روشنِی چراغ برافروخته ی 

فضيلت و معنويت به دست آورد.
نوآوری علمی در درجه اّوِل اهميت اســت. اگــر بخواهيد از لحاظ علمی 
پيش برويد، بايد جرأت نوآوری داشــته باشيد. استاد و دانشجو بايد از قيد 
و زنجيره جزمی گری تعريف های علمی القاء شــده و دائمی دانســتن آنها 

خالص شوند.
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ارتباط ميان صنعت و دانشــگاه موضوعی 
است که در ســال های اخير بسيار مورد 
توجه قرار گرفته اســت. آمارهای موجود 
در خصــوص قراردادهــای ارتباط صنايع 
و دســتگاه های اجرايی با دانشــگاه ها و 
مراکز پژوهشی کشــور خوشبختانه رشد 
اين آمارها را نشــان می دهد. در سال های 
اخير تفاهم نامه هايی ميــان وزارت علوم، 
تحقيقات و فناوری و ســاير وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرايی امضا و همکاری های 
خوبی آغاز شــده اســت که نتيجه ی آن 
واگذاری پروژه هــای تحقيقاتی به مراکز 
علمی، دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 
بوده اســت. اعضای هيأت علمی به عنوان 
مجری اصلی اين پروژه ها نقش تاثيرگذاری 
در به حرکت درآوردن چرخه ی ارتباط با 
صنعت و اقتصاد کشــور ايفــا کرده اند. از 
طرف ديگر آمارهای حاصله نشــان از کم 
بودن تعداد قراردادهای کالن دانشــگاه ها 
با وزارتخانه ها و دســتگاه های اجرايی به 
نسبت دانشجويان و اعضای هيأت علمی 
دانشگاه ها دارد. به عبارت ديگر هنوز هم از 
پتانسيل دانشگاه ها بخوبی استفاده نشده 
است و می توان انتظار رشد بسيار بيشتری 

را در آينده داشت.
شناسايی و مستندســازی  دستاوردهای 

ويژه و منحصر به فرد دانشگاه ها در حوزه 
ارتباط با صنعت و دانشــگاه در سال های 
۹۶ و ۹۷، توســعه و ساماندهی دوره های 
مهارت آموزی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 
در جهت افزايش توانايی فارغ التحصيالن 
و تســهيل در اشــتغال آن هــا از جمله 
برنامه های وزارت علوم، تحقيقات و فناوری 
به منظور افزايش ارتباط صنعت و دانشگاه 
در سال های اخير بوده است. از سوی ديگر 
ســاماندهی و توســعه قراردادهای کالن 
دانشگاه ها و پژوهشــگاه ها با وزارتخانه ها 
همچنيــن  و  اجرايــی  دســتگاه های  و 
آسيب شناسی مستمر مسائل و مشکالت 
حقوقی و قانونی دانشگاه ها در قراردادهای 
همکاری با صنايع و دســتگاه های اجرايی 
کشور و تالش در جهت رفع آن ها از طريق 
قوانيــن و راهکارهای مناســب گام های 
مهمی بوده است که با همکاری دانشگاه ها، 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی صورت 
گرفته اســت. در اين گــزارش به صورت 
خالصه اهــم اقدامات صــورت گرفته در 
راستای ارتباط با صنعت و جامعه تشريح 
شده و ســپس آماری دقيق از قردادها و 
همکاری های صورت گرفته ميان صنعت 
و دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور ارائه 

خواهد گرديد.

د��� ����د ��و���
����ن ��و�� و �����ی
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شــرط توســعه پايدار و همه جانبه در تمام عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استفاده از توان علمی صاحبان 
انديشه و دانش است. در اين راستا يکی از اقدامات مهم و اساسی فراهم نمودن ارتباط تنگاتنگ بين مراکز آموزش عالی 
و دانشــگاهی با دستگاه های اجرايی، سازمان های دولتی و خصوصی و صنايع خواهد بود. بر اين اساس موضوع ارتباط 
دانشگاه و صنعت به عنوان يک راهبرد اساسی در بهبود شيوه های آموزش و تحقيقات در دانشگاه ها و مديريت سازمانی 
و فعاليت های  صنعتی می تواند نقش موثری در توسعه همه جانبه کشور داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه اين 
ارتباط سازمان يافته بوده و صنايع و سازمان ها اجرايی سفارش دهنده تحقيقات به دانشگاه ها هستند. به همين دليل 
تحقيقات بسيار کاربردی بوده و نتايج آن به عرصه جامعه بر می گردد. برای تحقق اين هدف دانشگاه ها بايد از نياز های 
صنايع و دستگاه هايی اجرايی در بخش آموزش و پژوهش آگاه باشند. صاحبان صنايع و سازما ن ها نيز با بهره گيری از 
دانش و تخصص صاحب نظران و دانشمندان می توانند آميزه ای از تجربه و دانش را به وجود آورند که نهايتًا منجر به 
بروز خالقيت، نوآوری و توسعه پايدار در نظام صنعتی و اجرايی کشور خواهد شد. بديهی است تدوين استراتژهای الزم 

برای برای تحقق اين امر برعهده برنامه ريزان و سياستگذاران هر کشوری است.

 از جمله مزايا و دستاوردهای ارتباط  مناسب دانشگاه با صنعت را می توان موارد ذيل بيان نمود:
 پاســخگويی به چالش های فراروی توسعه پايدار از طريق گســترش و تعميق ارتباط بين مراکز توليد علم با مراکز 

کاربرد علم 
 ترويج روح تحقيقات کاربردی در علوم مختلف از طريق حمايت های مادی و معنوی و تدوين قوانين الزم 

 افزايش سطح کيفيت توليد و ارائه خدمات در سطح ملی و منطقه ای به همراه ارتقای سالمت و سطح زندگی
 تاثير در تدوين برنامه  ريزی اســتراتژيک و تصميم گيری ها، سياســت های گذاری ها و برنامه ريزی ها در سطح ملی و 

منطقه ای  
 سوق دادن مطالعات تحقيقات دانشجويی در جهت نياز های دستگاه های اجرايی و صنايع از طريق دوره های کارآموزی 

مقدمه۱
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و کارورزی و همچنين بهبود دورنمای شغلی و استخدام برای دانشجويان
 آشنايی دانشگاه با تجارب موجود در عرضه صنعت، شناخت محدوديت های در اين عرضه و تلفيق دانش نظر با امور 

اجرايی
 خلق درآمد برای دانشگاه و محققين و استفاده در جهت بهبود کيفيت فعاليت های علمی

 بهبود نگرش جامعه در خصوص توانايی دانشگاه های در طرح های اقتصادی و توسعه

������� ار���ط ���� و دا����ه در ا��ان

با توجه به اينکه بيشتر از يک قرن از تاسيس اولين دانشگاه به سبک کالسيک امروز کشور می گذرد تاريخچه ارتباط 
با صنعت و دانشگاه را می توان به سه دوره تقسيم کرد:

الف) دوره اول از بدو تاســيس دانشــگاه تا ســال ۱۳۴۰ اســت. در اين 
دوره ارتباط با صنعت با دانشــگاه بطور غير رســمی بر حسب مورد انجام 
می گرفته که اين عمل پاسخگوی نياز های واحد های صنعتی نبود. بعضی 
از سازمان ها به منظور تامين نيرو انسانی دانشگاهی خود اقدام به تاسيس 
مراکز آموزشــی در جوار ســازمان خود در سطح عالی می نمودند و ضمن 
هماهنگی با مراکز سياست گذاری از اين طريق نيازهای نيروی انسانی خود 

را تامين می نمودند.

ب) دوره دوم از ســال ۱۳۴۰تا حدود ســال ۱۳۵۹ می باشد. در اين دوره 
مراکز دانشگاهی جديد در تهران و ساير شهرهای بزرگ يکی بعد از ديگری 
تاسيس می گرديد. و نياز دانشجويان به کسب اطالعاتی از وضع واحدهای 

صنعتی و حتی نيمه صنعتی محسوس بود. ارتباط صنعت و دانشگاه با اعزام کارآموز معموًال در تابستان ها برای آشنايی 
با آخرين تکنولوژی های وقت و همچنين حل بعضی از مشکالت صنايع از طريق دانشگاه ها صورت می پذيرفت. اعزام 
کارآموزان نيز بر حسب مورد  و توافق های طرفين بوده و هيچگونه برنامه مشخصی که برای کليه دانشگاه ها و صنايع 

کاربرد داشته باشد وجود نداشت.

ج) دوره ســوم از حدود ســال ۱۳۵۹ تاکنون است. بعد از انقالب شــکوهمند اسالمی ايران و شروع جنگ تحميلی و 
بتدريج بمنظور ارتباط بين صنعت و دانشــگاه، دفاتــر ارتباطی در وزارت 
فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانه های صنعتی و همچنين در دانشگاه های 
کشــور تاسيس گرديد که بر همين اســاس هيأت محترم دولت جمهوری 
اسالمی ايران طرح زمينه های ارتباطی بين صنعت و دانشگاه پی ريزی نمود 

که به موجب آن سه نوع دفتر شکل گرفت:
 دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 دفتر ارتباط با دانشگاه در ۱۰ وزارتخانه (نفت، معادن و فلزات، راه ترابری، 
پست و تلگراف و تلفن، کار، رفاه و امور اجماعی، مسکن و شهرسازی، برنامه 

و بودجه، صنايع سنگين و نيرو)
 دفاتر ارتباط با صنايع در دانشگاه های کشور 
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تقريبًا از همان ابتدای کار يعنی بعد از مصوبه ۶۱/۶/۱۲  دولت به طور مرتب جلســاتی بين نمايندگان وزارتخانه ها و 
دانشگاه ها تشکيل می گرديد و مسائل مختلفی مورد بحث قرار می گرفت که عبارت بودند از:

 کارآموزی دانشجويان در مراکز صنعتی
 خدمات فنی و مشاوره 

 تحقيقات صنعتی در مورد واحدهای صنعتی
 بازآموزی شاغلين و متخصصين صنايع در دانشگاه ها

 همکاری هيأت علمی و تحقيقاتی دانشگاه ها در برنامه ريزی های دستگاه های اجرايی و  کارهای مطالعاتی
 همکاری صاحب نظران و متخصصين صنايع در امر تدريس در دانشگاه ها

 هماهنگ نمودن ميزان فعاليت های کمی و کيفی دانشگاه ها با نياز های نيروی انسانی صنايع
 ارائه روش های به منظور اهدای بورس تحصيلی از طرف صنايع به دانشجويان

 هماهنگی در زمينه بازيد های علمی اساتيد و دانشجويان از مراکز صنعتی
 ايجاد فرصت های مطالعاتی داخلی برای هيأت علمی در صنايع

 نحوه همکاری با دانشگاه های خارج از کشور
 همکاری و هماهنگی در رابطه با کارهای مربوط به آزمايشگاه ها و کارگاه های تحقيقاتی و يا آموزشی تعميراتی کشور

 اجرای طرح های نيم صنعتی به کمک مراکزتحقيقاتی در صنعت و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با يکديگر
 تهيه و تدوين پيش فرم ها، آئين نامه ها و دستورالعمل های مربوطه

از دستاوردهای مهم همکاری های فوق در دهه ۶۰ شکل گيری جهادسازندگی، جهاد دانشگاهی و همچنين پشتيبانی ها 
و مشــارکت گسترده دانشــگاه ها در دفاع مقدس بود. در اين دوره زمانی، سنگ بنای بسياری از تحقيقات مهم مورد 
نياز کشور در دانشگاه ها گذاشته شد. نيازهای ضروری دفاع مقدس باعث شد که تحوالت اساسی در روحيه اساتيد و 

دانشجويان و ساختار دانشگاه صورت گيرد بر اين اساس بتدريج مقدمات همکاری های گسترده فراهم گردد. 
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از نظر شــکل گيری اوليه ارتباط دانشگاه با صنعت می توان از تاسيس برخی از دانشگاه ها با حمايت موسسات صنعتی 
اشاره کرد که از آن جمله می توان به تاسيس دانشگاه "اوانز" در منچستر به سال ۱۸۵۱ و تاسيس دانشگاه "فيرت" در 
شفيلد انگلستان به سال ۱۸۷۳ اشاره کرد. در اين نوع دانشگاه ها برنامه های آموزشی عمدتًا منطبق با نيازهای صنايع 
حمايت کننده تدوين می يافت و فارغ التحصيالن آن ها کارآيی خود در صنعت مربوطه پيدا می کردند. اين روند به تدريج 
در ديگر کشــورها گســترش يافت و بعد از جنگ جهانی اول شدت گرفت به طوری که دانشگاه ها به مراکز پيشگامان 
صنعت تبديل شدند و بعد از جنگ جهانی دوم ارتباط تحقيقاتی دانشگاه با صنايع در کشور های صنعتی قوت گرفت 

و اين امر با توسعه ی فناوری اهميت بيش تری پيدا کرد.

در مجموع در کشــورهای اروپايی و آمريکا، ارتباط دانشگاه با صنايع نسبتًا به صورت گسترده شکل گرفته است. اين 
ارتباط مســتقيمًا و در بعضی ديگر از طريق واسطه هايی مثل شــورای های ملی تحقيقاتی و يا مراکز ملی تحقيقاتی 
انجام می گيرد. به عنوان مثل در فرانسه اين ارتباط بيشتر از طريق مرکز "ملی تحقيقات" در ايتاليا اين وظيفه به عهده 
"شورای ملی تحقيقات" در سوئيس "بنياد ملی علوم" در دانمارک "شورای ملی شش گانه"، در مالزی "فدارسيون توليد 
کنندگان مالزيايی" در سنگاپور "طرح همکاری تحقيق و توسعه" و در تايلند "هيأت توسعه علوم وفناوری" اين وظيفه 

را برعهده دارند.
در سوئيس همکاری دانشگاه و صنعت، اساس اقتصاد اين کشور را تشکيل می دهد. مجاورت دانشگاه ها با شرکت های 

توليدی در بسياری از صنايع، نمود بارزی از همکاران دانشگاه و صنعت در اين کشور است.
در آلمان نيز ارتباط دانشگاه با صنعت ارتباط ريشه داری است و در حال حاضر گسترش سيستم های توسعه بخش که 
در آن دانشــگاه ها دارای نقش مرکزی برای ايجاد صنايع جديد (دارای فناوری عالی) که دريک منطقه می باشند، آغاز 
شده است. خدمات مشاوره ای برای کاهش آلودگی محيط زيست، انتقال فن آوری از دانشگاه به صنعت، نمونه سازی و 
ارائه آموزش های الزم،تحقيق در زمينه فن آوری مناسب برای صنايع موجود در آن منطقه، احداث و راه اندازی واحد های 

جديد توليدی بر حسب تقاضا، از جمله همکاری های دانشگاه با صنعت در اين کشور می باشد.
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گزارش های موجود حاکی از همکاری های مختلف و متنوع بين دانشــگاه ها و صنايع کشــور اســت. اما اين ارتباطات  
نظام مند و هدفمند نبوده و در اکثر موارد ارتباط بين دوبخش (صنعت و دانشگاه) و الگوی های ارتباطی موجود مستند 
نيست. به بيان ديگر در اين الگوها، ميزان ارتباط و درآمدزايی مشخص نگرديده و مورد ارزيابی قرار نگرفته است. بيشتر 
از ارتباط دانشکده های فنی با صنعت، آن هم در سطح کالن بحث می شود در حالی که صنعت به دليل پيچيدگی های 
فراوان نمی تواند به مســائل تکنولوژی فقط از بعد صرفا ماشين و ابزار بنگرد و به مباحثی نظير روان شناسی صنعتی، 
مديريت، سامان دهی و طراحی صنعتی و هنر و ساير رشته های نيز بايد مورد توجه واقع شوند. وضعيت فعلی صنعت 
و ساختار اقتصاد و متغيرهای فرهنگی اجتماعی و تاثير آنها بر روابط سه جانبه (دانشگاه، دولت و صنعت) اصال تحليل 

نشده است. 
براين اساس مهمترين مشکالت و عوامل در صنعت ارتباط بين مراکز علمی و صنعت عبارتند از:

 عدم وجود اعتماد متقابل دانشــگاهيان با صاحبان صنعت و يا دســتگاه های اجرايی.  مديران ســازمان ها و صنعت 
دانشگاهيان را افراد تئوريک و فاقد کارآمد الزم در عمل می بينند و دانشگاه ها مديران سازمان ها را افرادی غير علمی 

و منفعت طلب می پندارند.
 فقدان  نظارت بر کيفيت خدمات و توليد منجر به کاهش کيفيت توليد و خدمات در جامعه گرديده و لذا مديران و 

صنعتکاران را وادار به همکاری با جامعه علمی و دانشگاهی نمی کنند.

شرکت زيمنس همانند بسيار از شرکت های چند مليتی فناوری، به مشارکت های بلند مدت استراتژيک با تعدادی از 
دانشگاه ها روآورده است تا انتقال متمرکز دانش را سرعت بخشد. همکاری با دانشگاه صنعتی برلين در زمينه نوآوری 
مربوط به طراحی شــهرهای کارآمد در انرژی اســت و در دانشگاه ماساچوست مشارکت بر حوزه ی سالمت و فناوری 
پزشکی متمرکز است و در دانشگاه صنعتی مونيخ،همکاری در حوزه الکتريکی و بهينه سازی سيستم های تعبيه شده ی 

ارتباطات و اطالعات در جريان است. 
نتايج اين همکاری ها از خلق دانش پايه ای، که مبنای توسعه محصوالت آينده است، نوآوری های مربوط به محصوالت 

فعلی را در برمی گيرند و تاکيد آن بر پيشرفت به سوی نوآوری آزاد است.
 در کشــور سنگاپور که يک کشور تازه صنعتی شده می باشد ارتباط قوی بين دانشگاه و صنعت به منظور تسهيل در 
تبادالت و تعامالت تکنولوژی وجود دارد اين کشور به دليل سرمايه گذاری قابل توجه در توسعه نيروی انسانی صاحب نام 
می باشد. همچنين دولت اين کشور يک پل ارتباطی قوی بين دانشگاه (خصوصا دانشگاه های فنی و مهندسی) و صنعت 
ايفا می نمايد. ســه مرکز تحقيقاتی عمده (KRDI ,GINTIC ,CACS) که هر کدام صنعت خاصی را نمايندگی می کنند. 
تحقيقات نشان می دهد که مکانيزم انتقال تکنولوژی و ارتباط صنعت و دانشگاه مورد استفاده در همکاری های مراکز 

تحقيقاتی مورد اشاره عمدتًا عبارتند از:
 سرمايه گذاری مشترک (هم با شرکت های محلی و هم با شرکت های چند مليتی)

 تحقيقات مشترک (عمدتًا با شرکت های چند مليتی)
 کنسرسيوم صنعتی (عمدتا با شرکت های چند مليتی)

 ارائه خدمات فنی - مشاوره ای و آموزشی
 برگزاری کنفرانس های و سمينار ها (اغلب به صورت مشترک با دانشگاه های خارجی)

 تحقيقات کاربردی براساس قرادادهای مشخص
 قراردادهای فروش ليسانس
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 عدم احساس نياز ســازمان ها و صنعت به دانشگاهيان به دليل وجود 
تفکر ســنتی و تغيير ناپذيری در شيوه های مديريتی و فضای رقابتی در 

عرضه توليد وارائه خدمات
 عــدم آگاهــی مديران دســتگاه های اجرايــی و صاحبــان صنايع از 

توانمندی های دانشگاهی يان
 ضعف دانشگاه ها و بخش های تحقيقاتی در انجام پروژه های کاربردی و 

اجرايی و عدم توجه به نياز صنايع و دستگاه های اجرايی
 نبود اســتراتژهای اصولی در برقراری ارتباط دانشــگاه ها با صنعت و 

دستگاه های اجرايی در مديريت کالن
 عدم تجربه و تسلط دانشگاهيان در انجام پروژهای کاربردی و اجرايی

 کمبود قوانين حمايتی از محققين و ثمره تحقيقات آنها
 نبود اســتمرار تحقيق، دانشــگاهيان در پی کســب امتياز تحقيق در 

کوتاه ترين زمان و صنايع به دنبال برگشت سريع سرمايه ها
براســاس موارد فوق ضروری اســت که ضمن مرور تجارب گذشــته از 
الگوهای موجود داخلی و خارجی استفاده و روش های موثری برای تبديل 

دانشگاه ها به دانشگاه های نسل سوم تدوين نمود.

︑﹢﹐ت ︨︀︠︐︀ری و ︋︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ در ﹢زه ار︑︊︀ط دا﹡︪﹍︀ه و ︮﹠︺️

︿ا﹇︡امرد /﹤﹞︀﹡︣︋

﹊﹏ ﹎﹫︣ی ﹡︷︀م ︗﹞﹢ری  ا︨﹙︀﹝﹩١ ︎﹫︣وزی ا﹡﹆﹙︀ب ا︨﹙︀﹝﹩ و ﹝︪︀ر﹋️ ﹎︧︐︣ده دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ در︫ 

︣ ا﹠﹊﹥ آ﹝﹢زش در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ٢ ︐︀د ا﹡﹆﹙︀ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩ (︫﹢رای ︻︀﹜﹩ ا﹡﹆﹙︀ب ﹁︣﹨﹠﹍﹩) ﹝︊﹠﹩︋   ︨﹩︨︡﹠﹞ ﹩﹠﹁ ︣وه﹎ ︡﹫﹋︀︑
︡﹝️ ﹡﹫︀ز ︗︀﹝︺﹥ ﹇︣ار ﹎﹫︣د. ︢︣د و ا﹠﹊﹥ ︻﹙﹛ در︠  ﹠︺️ ا﹡︖︀م︎  ︋︣ای ر﹁︹ ﹡﹫︀ز﹨︀ ︗︀﹝︺﹥ و︮ 

٣ ︀﹨ ︡ وا ﹟︀ز﹝︀ن ﹨︀  ﹋﹥ ﹨︣ ﹋︡ام از ا ︣︠﹩ از︨  ﹢د﹋﹀︀﹩ در︋  ــ︀ز﹡︡﹎﹩ و ︗︀د دا﹡︪ــ﹍︀﹨﹩ و وا︡﹨︀ی︠  ا︖︀د ︗︀د︨ 
.︡﹡︡﹫︪﹋ ︣﹢︭︑ ﹤ ﹠︺️ را︋  ﹫﹢﹡︡ دا﹡︪﹍︀ه و︮  ﹡﹞︀﹩ او﹜﹫﹥ ای از︎ 

۴

﹠︺️ در وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ و﹇️. ا︖︀د د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ار︑︊︀ط ︋︀︮ 
︀ز﹝︀ن ︀﹁︐﹥ ای  ﹠︺️ در وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩، ﹨﹫︘ ﹎﹢﹡﹥ ار︑︊︀ط︨   ︮︀ ︑︀ ﹇︊﹏ از ︑︀︨﹫︦ د﹁︐︣ ﹝︣﹋︤ی ار︑︊︀ط︋ 
︣ ︵︣ح ز﹝﹫﹠﹥ ﹨︀ی  ︣ا︨︀س ﹝︭﹢︋﹥ ١٣۶١/٢/١٢ ﹨﹫︀ت دو﹜️ ﹝︊﹠﹩︋  ﹠︺️ و︗﹢د ﹡︡ا︫️. د﹁︐︣ ﹝︢﹋﹢ر︋  ︋﹫﹟ دا﹡︪﹍︀ه و︮ 

.︡︀ل ١٣۶٢ ︑︀︨﹫︦ ﹎︣د ﹠︺️ در︨  ار︑︊︀︵﹩ دا﹡︪﹍︀ه و︮ 

��� ا�ل
دا﹡︪﹍︀ه آ﹝﹢زش ﹝﹢ر

��� دوم
︩ ﹝﹢ر ︥و﹨ دا﹡︪﹍︀ه︎ 

��� ��م
﹩﹠︣﹁دا﹡︪﹍︀ه  ﹋︀رآ
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︣ای ا﹝﹢ر رز﹝﹩ و ︑︭︭﹩ و ﹨﹞︙﹠﹫﹟ ۵ ﹢رت ا︻︤ام دا﹡︪︖﹢︀ن︋   ︮﹤ ︪︐﹫︊︀﹡﹩ از ︗﹠﹌︋  ﹝︪︀ر﹋️ ﹎︧︐︣ده دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ در︎ 
﹠︺️ د﹁︀︻﹩ ﹋︪﹢ر  ︮︿﹚︐﹞ ︀ری در ︵︣ح ﹨︀ی﹊﹝﹨

︀ل ١٣۶۵ در وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ﹝﹢زش ︻︀﹜۶﹩ ﹠︺️ در︨   ︮︀ ︀ دا﹡︪﹍︀ه︋  ﹢رای ﹨﹞︀﹨﹠﹍﹩ د﹁︀︑︣ ار︑︊︀ط︋   ︫﹏﹫﹊︪︑

٧
﹢د︗﹥ ︗︀ری و ︻﹞︣ا﹡﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده  ︣ا︨ــ︀س آن ﹋﹙﹫﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣اــ﹩ ﹋﹥ از︋  ﹢د︗﹥ ١٣۶٩ ﹋﹥︋  ︑︊︭ــ︣ه ١٧ ﹇︀﹡﹢ن︋ 
﹝﹩ ﹋﹠﹠︡، ﹝﹢︸︿ ﹎︣د︡﹡︡︡ا﹇﹏ ١۵ در︮︡ از ا︻︐︊︀رات ﹝︢﹋﹢ر را از ︵︣﹅ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ وا︋︧︐﹥ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹠︤﹨ ﹩﹛︀︻ زش﹢﹞وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ ﹤︋

٨
﹢د ︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت  ︥و﹨︪﹩︠  ︣﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی︎  ︪﹩ از︋  ︣ای ا︗︣ای︋  ︀ز﹝︀ن ﹨︀ و وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ی دو﹜︐﹩︋  ا﹜︤ام︨ 
﹥ ﹝︺﹠﹩ ا﹜ــ︤ام در ﹨︤﹠﹥ ﹡﹞﹢دن ︡ا﹇﹏ ٢٠  ــ﹥ وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩. دروا﹇︹ ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن︋  ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ وا︋︧ــ︐﹥︋ 

︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی و ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ﹢رت ﹝︪︐︣ک︋   ︮﹤  ︋︹︀﹠  ︮﹩︑︀﹆﹫﹆︑ د︗﹥ ﹨︀ی﹢ در︮︡ از︋ 

٩

﹠︺︐﹩، آ﹝﹢زش و ا︵﹙︀ع ر︨︀﹡﹩:  ︮﹩︑︀﹆﹫﹆︑  ا︗︣ای ︵︣ح
ــ︀ل  ﹠︺︐﹩، آ﹝﹢زش و ا︵﹙︀ع  ر︨ــ︀﹡﹩ ︑︽﹫﹫︣ ︀﹁️، از ا︋︐︡ای︨  ﹥ ︵︣ح ︑﹆﹫﹆︀ت︮   ︋﹤﹋ ︹︀﹠ ︵ــ︣ح دو در ﹨︤ار وزارت︮ 
︣ا︨ــ︀س  ا﹟ ﹝︀ده،  ﹢د را آ︾︀ز ﹋︣د.︋  ️ ﹨︀ی︠  ︣︠﹩ از درآ﹝︡﹨ــ︀ی دو﹜️،﹁︺︀﹜﹫ ١٣٧۴ ︵︊ــ﹅ ﹝︀ده ٣٩ ﹇︀﹡ــ﹢ن و︮﹢ل︋ 
﹠︀︨ــ︀﹩ از ا﹟ وزارت  ــ︣داری و ︀ ﹋︀رت︫  ︣ه︋  ︣وا﹡﹥︋  ﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ ﹋﹥ دارای ﹝︖﹢ز ︑︀︨ــ﹫︦︎  ﹋﹙﹫ــ﹥ وا︡﹨ــ︀ی︮ 
﹨︧ــ︐﹠︡،﹝﹊﹙︿ ︋﹥ ︎︣دا︠️ دو در ﹨︤ار ﹁︣وش ︠﹢د ﹝﹩ ︋︀︫﹠︡. ا﹟ ﹝﹙︊︼ در ﹇︀﹜︉ ︵︣ح، ︀︋︧︐﹩ در ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی 

﹢د. ︣ف︫  ︥و﹨︪﹩، آ﹝﹢زش و ا︵﹙︀ع ر︨︀﹡﹩︮  ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و︎ 

١٠
︩ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ﹋︪﹢ر، ﹇﹙﹞︣و ︑﹆﹫﹆︀ت را ︋﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ا︋﹙︀غ ﹝﹩ ﹋︣د و ︋︀  ﹢رای ︎︥و﹨ ﹋﹞﹫︧ــ﹫﹢ن ︮﹠︺️ و︫ 
︥و﹨︪﹩  ︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ از ︵︑ ﹅︭︣﹫︬ ا︻︐︊︀ر︎  ︀ز﹝︀ن ﹨︀ ︗️ ﹨﹞﹊︀ری︋   ︨﹅﹢︪︑ ︥و﹨︩ و ️ ﹨︀ی ﹝﹙﹩︎  ﹢﹛او ﹟﹫﹫︺︑

︵︣ح ﹨︀ی ﹝﹙﹩ ا﹇︡ام ﹡﹞﹢د.

١١ ﹅︣︵ د را از﹢ ﹢د︗﹥ ︑﹆﹫﹆︀︑ــ﹩︠  ︀︡ ١۵ در︮︡ از︋   ︋﹩ــ︀ل١٣٧۵ ﹋﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ︑︭﹢ــ︉ ︑︊︭︣ه ٢٢ ﹇︀﹡﹢ن︨ 
.︡﹠﹠﹋ ﹤﹠︤﹨ ﹩︑︀﹆﹫﹆︑ ︤﹋دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا

١٢﹩در ا﹝︣ ار︑︊︀ط دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ﹏﹫︧︑ ︣ای ︀ل ١٣٧۵︋  ا︨︐﹀︀ده از ︑︊︭︣ه ۵۵ ﹇︀﹡﹢ن ا︨︀︨﹩ در︨ 

١٣

﹢د︗﹥: ︵︊﹅ ا︮﹙︀﹫﹥ ﹝︀ده ٣٩ ﹇︧﹞️ ب ﹇︀﹡﹢ن︋ 
 ﹤ ﹢د را︋  ︣داری ﹝﹊﹙﹀﹠︡  ﹝︺ــ︀دل دو در ﹨︤ار ﹁︣وش︠  ︣ه︋  ﹠︺︐﹩ و ﹝︺︡﹡﹩ دارای ﹝︖﹢ز ︑︀︨ــ﹫︦ و︋  ︡ ﹨︀ی︮  ــ﹥ وا﹫﹚﹋
﹠︀︹ و ﹝﹢︨︧﹥ ا︨︐︀﹡︡ارد و ︑﹆﹫﹆︀ت  درآ﹝︡ ︻﹞﹢﹝﹩ ﹋︪﹢ر وار︤ ﹡﹞︀﹠︡ .﹝︺︀دل درآ﹝︡ وار︤ی ﹁﹢ق در ا︠︐﹫︀ر وزارت︮ 
︣ای ا︗︣ای ︵︣ح ﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ و آ﹝﹢زش  ︡ا︫️ ﹇︣ار ﹝﹩ ﹎﹫︣﹡︡ ︑︀︋  ︮﹠︺︐﹩ ا︣ان و وزارت ﹁︣﹨﹠﹌ و آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ و︋ 

.︨︡︣ ﹥ ﹝︭︣ف︋   ︋﹩د ﹋﹫﹀﹫️ ︑﹢﹜﹫︡ات دا︠﹙﹩ و ﹋︀را﹢︊ ︑︭︭﹩ و︋ 

١۴
︩ ﹨︀ی  ︥و﹨ ﹢رای︎   ︫︡﹫︀︑ ﹤ ﹢ر︑﹩ ﹋﹥ ا﹟ وا︫︡︀ن︋  ﹢د﹡︡، در︮  ︑ ︩﹆﹫﹆︀ت و ︑﹢︨︺﹥︋  وا︡﹨︀ی ︑﹢﹜﹫︡ی ﹋﹥ دارای︋ 
﹠︀︹ و ﹝︺︀دن ﹝﹩ ︑﹢ا﹡︧︐﹠︡ ︡ا﹋︓︣ ︑︀ ۵٠ در︮︡ از دو در ﹨︤ار ﹁﹢ق ا︫︀ره را  ︀ ︑︀﹫︡ وزارت︮  ︻﹙﹞﹩ ﹋︪ــ﹢ر ﹝﹩ ر︨ــ﹫︡،︋ 

.︡﹠︀﹝﹡ ﹤﹠︤﹨ د﹢ ︋︣ای ا﹡︖︀م ︑﹆﹫﹆︀ت ﹋︀ر︋︣دی و ︑﹢︨︺﹥ ای︠ 

︑︊︭︣ه ٢ ﹇︀﹡﹢ن ︡ا﹋︓︣ از ︑﹢ان ﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡﹩ ﹋︪﹢ر ﹋﹥ در ﹁︣ورد﹟ ︨︀ل ١٣٧۶ از ︵︣﹅ ر︀︨️ ︗﹞﹢ری و ︨︀ز﹝︀ن ١۵
.︡ ️ ﹨︀ی ﹝︣︋﹢︵﹥ ا︋﹙︀غ︫  ﹋︣ ︀ز﹝︀ن ﹨︀ی و ﹡︀د ﹨︀ و︫  ﹥ ﹋﹙﹫﹥ وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀ و︨  ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی︋  ﹝︣︡️ و︋ 

١۶

 ﹤  ︋﹤﹋ ︡ر ا︋﹙︀غ ﹎︣د﹢︪﹋ ﹩و ا︗︣ا ﹩︐︺﹠ ﹫︪︐︣ از ︑﹢ان ﹁﹠﹩ ﹝﹠︨︡﹩، ︑﹢﹜﹫︡ی ︮   ︋﹤︣﹨ ر ا︨ــ︐﹀︀ده﹢︷﹠﹞ ﹤ ا﹟ ﹇︀﹡﹢ن︋ 
️ ﹨︀ دو﹜︐﹩ ︀ وا︋︧︐﹥ ︋﹥ دو﹜️ ﹝﹢︸﹀﹠︡، در ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی  ا︨︐﹠︀د آن ﹋﹙﹫﹥ وزار︑︀﹡﹥ ﹨︀،︨︀ز﹝︀ن ﹨︀،﹝﹢︨︧︀ت و ︫︣﹋
﹥ ﹝﹠︷﹢ر ا︖︀د  ﹢د از ︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ی دا︠﹙﹩ ا︨ــ︐﹀︀ده ﹋﹠﹠︡. ﹨﹞︙﹠﹫﹟︋  ﹁﹠︀ورا﹡ــ﹥، ︑︖﹫︤ات و ﹝ــ﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز︠ 
﹁︣︮ــ️ ﹋︀﹁﹩ ︋︣ای ﹝﹆﹆ــ︀ن و ﹝︊︐﹊︣ان دا︠﹙﹩ در ︑︀﹝﹫﹟ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ﹁﹢ق ﹋﹙﹫﹥ د︨ــ︐﹍︀ه ﹨︀ی ذ﹋︣ ︫ــ︡ه در ︋︀﹜︀ ﹝﹢︸︿ 
︫︡﹡︡،︡ا﹇﹏ ︫︩ ﹝︀ه ﹇︊﹏ از ︋︣﹎︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥، ﹁︨︣️ ا﹡﹢اع ﹁﹠︀وری ﹨︀ ︑︖﹫︤ات و ﹝﹢اد او﹜﹫﹥ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ︠﹢د را در 
 ️︨︣﹁ ︀ه﹞ ﹉ ︀ز﹝︀ن ﹝﹢︸︿ ا︨️ در ﹋﹞︐︣ از  ︨﹟︣ان ﹇︣ار د﹨﹠︡ و اا ﹩︐︺﹠ ︩ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و︮  ︥و﹨ ︀ز﹝︀ن︎  ا︠︐﹫︀ر︨ 

.︡﹡︀︨︣ ﹥ ا︵﹙︀ع ﹋﹙﹫﹥ ﹝﹆﹫﹟ و ﹝︊︐﹊︣ان ﹋︪﹢ر︋  ︀زد و︋  ﹁﹢ق را ﹝﹠︐︪︨︣ 

﹠︀︹ و ﹝︧﹢﹜﹫﹟ دا﹡︪﹍︀ه ﹨١٧︀ ︀ ﹨﹞﹊︀ری ا︨︐︀﹡︡ران،﹝︡︣ان ﹋﹏︮  ︥و﹨︪﹩ در ا︨︐︀ن ﹨︀︋  ﹢را﹨︀ی ︻﹙﹞﹩︎   ︫﹏﹫﹊︪︑
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︀ً در ١٨ ︊︣﹆︑ ︀ر ﹡﹞﹢ده و ﹨﹛ ا﹋﹠﹢ن﹊ ︐︡ر︕ آن ﹨︀ آ︾︀ز︋  ﹢رت ﹎︣﹁️ ﹋﹥︋  ︀رک ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ در ﹋︪﹢ر︮  ︣ای ا︖︀د︎   ︋﹩︀﹨ ︀ش﹚︑
︑﹞︀م ا︨︐︀ن ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ﹁︺︀ل ﹨︧︐﹠︡.

﹝︀ده ١٠٢ ﹇︀﹡﹢ن در وا﹇﹥ ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ﹡︐︀︕ ︎︥و﹨︪﹩ در ︋︩ دو﹜️ ا︨️. ا﹟ ﹝︀ده ﹇︀﹡﹢﹡﹩ ︋︀ رد︿ ا︻︐︊︀ری ۵٠٣۴٨۵ ١٩
از ︨︀ل ١٣٧٩ ︫︣وع ︫︡ه و ︋﹥ اوج ︻﹞﹙﹊︣د آن در ︨︀ل ١٣٨١ ﹝﹩ ︋︀︫︡.

٢٠
︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و  ︩ ﹨︀ی ︑﹆︀︲︀ ﹝﹢ر ﹝︪︐︣ك︋  ﹠︖﹛ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹋︪﹢ر: ”︀﹝️ ﹝︀﹜﹩ از︎︥و﹨  ︎﹤﹞︀﹡︣ ︋﹠︡ا﹜︿ ﹝︀ده ٧١ ﹇︀﹡﹢ن︋ 
 ﹤ ﹥ ﹏ ﹝︪﹊﹙︀ت ﹝﹢︗﹢د ﹋︪﹢ر﹝︪︣وط︋  ︥و﹨︪﹩ و﹁﹠︀وری و ﹢زه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹫﹥ در﹝﹢ارد ﹡︀︸︣︋  ﹝﹣︨︧︀ت آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩،︎ 

.︫︡︀ ﹠︖︀ه در︮︡(۵٠٪) از ﹨︤﹠﹥ ﹨︀ی آن را ﹋︀ر﹁︣﹝︀ی ︾﹫︣دو﹜︐﹩ ︑︃﹝﹫﹟ و︑︺︡ ﹋︣ده︋  ا ﹤﹊﹠︡ا﹇﹏︎ 

٢١

︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی  ﹫﹟ وزارت ︻﹙﹢م،︑﹆﹫﹆︀ت و ﹁﹠︀وری و وزارت د﹁︀ع و︎  ا︖︀د و ︑﹢︨︺﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک ﹁﹩ ﹝︀︋ 
﹝︧﹙ در را︨︐︀ی ︑︺︣︿ و ا︗︣ا﹩ ︎︣وژه ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪︐︣ک و ر﹁︹ ﹡﹫︀ز ﹨︀ی ﹁﹠︀ورا﹡﹥ از ︨︀ل ١٣٨٩ آ︾︀ز و ﹝﹠︖︣ ︋﹥ 
 ﹏﹫︭︐﹛︀ری ﹝︪ــ︐︣ک، ﹝︺︣﹁﹩ ﹝︪﹞﹢﹜﹫﹟ ﹁︀رغ ا﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞ ︣﹍از د.︡از ١٢٠٠  ︻﹠﹢ان ︎︣وژه ﹎︣د ︩﹫︋ ️︀﹝
︋︺﹠﹢ان د︨ــ︐﹫︀ر ︑︗ ﹩︑︀﹆﹫﹆️ ︠︡﹝️ در آز﹝︀︪ــ﹍︀ه ﹨︀ ︑︭︭﹩، راه ا﹡︡ازی دوره ﹨ــ︀ی ﹁︣︮️ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︋︣ای 
︧︀د﹋︐︣ی  ﹥ وزارت د﹁︀ع و ا︖︀د ︑﹢︨︺﹥ دوره ﹨︀ی︎  ﹠︀︹ وا︋︧︐﹥︋  ︥و﹨︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︪﹢ر در︮  ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و︎ 

︣وع و ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد ︀ل ١٣٨٩︫  ︮﹠︺︐﹩ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا﹟ ﹨﹞﹊︀ری از︨ 

٢٢
︀ ٩ دا﹡︪﹍︀ه)،  ︣وژه︋  ︣دا︫️ و٩ ﹋﹙︀ن︎  ︣وژه ﹨︀ در ﹢زه از︀د︋  ︀ وزارت ﹡﹀️ و ا﹡︺﹆︀د ﹋﹙︀ن︎  ا﹝︱︀ی ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋ 
︀ ۵ دا﹡︪﹍︀ه  ︣وژه︋  ︥و﹨︪ــ﹍︀ه) ودر ﹢زه ا﹋︐︪ــ︀ف(۵ ﹋﹙︀ن︎   ︎١٢ ︀ ︣وژه︋  ﹠︺️ ﹡﹀️ (١٢ ﹋﹙︀ن︎  ︀﹫﹟ د︨ــ️︮  در ﹢زه︎ 

﹋︪﹢ر) ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹁﹢ق از ︡ود ︨︀ل ١٣٩۴ آ︾︀ز و ﹨﹞︙﹠︀ن ادا﹝﹥ دارد.

︀ل٢٣٩٧ ︥و﹨︪﹩ و ﹁﹠︀وری در︨  ︑︡و﹟ و ا︋﹙︀غ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ا﹜︤ا﹝︀ت ا﹡︺﹆︀د ﹇︣ارداد﹨︀ی ︑﹆﹫﹆︀︑﹩ ﹝﹢︨︧︀ت آ﹝﹢ز︫﹩ و︎ 

︑︡و﹟ و ا︋﹙︀غ ︫ــ﹫﹢ه ﹡︀﹝﹥ ﹁︣︮️ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت ︎︥و﹨︪﹩ در ︗︀﹝︺﹥ و ︮﹠︺️ ٢۴
در ︨︀ل ٩٧
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صنعت و دانشگاه نقش اساسی در اقتصاد دانش بنيان ايفا می کنند. چرخ صنعت بدون دانش و محصوالت دانش بنيان 
حرکتی نخواهد داشت و به طبع آن اقتصاد داخلی رشد پيدا نخواهد کرد. اساتيد دانشگاهی و خبرگان صنعت به عنوان 
پل ارتباطی ميان صنعت و دانشگاه بايد ارتباطات خود را بايکديگر حفظ نمايند. بدين منظور و در راستای ارتباط بيشتر 
دانشگاه و جامعه وزارت علوم تحقيقات و فناوری برنامه ها و اقدامات مناسبی را تعريف و اجرا نموده است که در ادامه 

توضيح داده خواهند شد.

در راستای توسعه دوره های مهارت افزايی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اقداماتی به شرح ذيل صورت گرفته است:
 امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور و برنامه ريزی به منظور جايگزينی دوره های مهارتی 
ســازمان به عنوان بخشــی از دوره های کارآموزی و همچنين توسعه مراکز جوار دانشگاهی در جهت توسعه دوره های 

مهارتی
 امضای تفاهم نامه همکاری با ستاد کل نيروهای مسلح با هدف بهره گيری از امتيازات خدمتی برای فارغ التحصيالن 
دارای مهارت و همچنين ســپری نمودن دوران وظيفه در دانشــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز رشد دانشگاهی به عنوان 

دستيار آزمايشگاه، و دستيار پژوهشگاه و سرباز مربی
 بررســی و شناســايی وضعيت دانشــگاه ها در خصوص دوره های مهارت افزايی و انتشــار کتاب "وضعيت دوره های 

مهارت افزايی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی"
 هماهنگی و برگزاری دوره های مهارتی مورد نياز صنايع و سازمان های تخصصی

 ساماندهی و افزايش کيفيت دوره های کارآموزی
 فعالسازی ساختارهای مشاوره و شغلی کاريابی در دانشگاه

 توسعه دوره های کارآفرينی و برگزاری استارت آپ ها
 تدوين طرح و ارتقای بهره وری و فناوری با جذب محققين در صنعت

ار���ی ��ان ���ر�� دا������ن ���� ا������ن دا������

برنامه ها و اقدامات ۲
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در راستای تقويت و برقراری ارتباط منسجم در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی با بخش های جامعه وصنعت در همه 
حوزه هــای مختلف و همچنين عملياتی نمودن يافته های اعضای هيأت علمی و آشــنايی با نيازهای واقعی صنعت و 
جامعه، آيين نامه فرصت مطالعاتی اعضای هيأت علمی در جامعه و صنعت تدوين و ابالغ گرديد. گذراندن اين دوره ها 
برای اعضای هيأت علمی جوان در دوره پيمانی يا رسمی آزمايشی الزامی می باشد. الزم به ذکر است در راستای تسهيل 
اجرای دوره های فرصت مطالعاتی تفاهم نامه های همکاری با وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح، وزات نيرو، وزارت 
نفت، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارت صنعت، معدن و تجارت امضا گرديده است و تفاهم نامه های همکاری با 

ديگر سازمان ها و وزارتخانه ها نيز در دست اقدام می باشد.

طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن دانشــگاهی با اهداف فرهنگ سازی رصد وضعيت دانش آموختگان در دانشگاه ها و 
موسســات آموزشی، ايجاد نظام مناسب اطالع رســانی به ذی نفعان در رابطه با وضعيت اشتغال هر يک از رشته های 
دانشــگاهی، رصد مســتمر ظرفيت های محيطی و شــرايط بازار کار منطقه ای و شناسايی شــکاف دانشی و مهارتی 
دانش آموختگان خود و اخذ اطالعات از ســامانه های اطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته اســت. 
کتاب طرح رصد اشــتغال فارغ التحصيالن دانشــگاهی با دريافت اطالعات وضعيت اشتغال فارغ اتحصيالن بيش از ۸۰ 

دانشگاه کشور تدوين گرديد.

������ــ� و ���ــ�� د�ره �ــ�ی ���ــ� �������ــ� ا��ــ�ی ��ــ�ت ���ــ� 
دا����ه �� و �����ت ��و��� در ����� و ����

ر�� و���� ا����ل ���� ا������ن دا������

توســعه موسســه ها و مراکز علمی کشور طی سال های اخير توانمندی های بســيار مناسبی برای پيشرفت اقتصادی، 
اجتماعی و صنعتی کشــور فراهم نموده است. از طرف ديگر شــرايط بين المللی و چالش های موجود کشور نيارمند 
مشــارکت و حضور گسترده انديشــمندان و متخصصان موسسه ها در صحنه هايی به منظور کمک به حل چالش های 

مختلف اجتماعی، اجرايی و صنعتی برای حل چالش های دستگاه ها است.
بر اين اساس، ســاماندهی، استانداردسازی، قاعده مند سازی و پشتيبانی از تعامالت وارتباطات بين دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی کشور و دستگاه های اجرايی حائز اهميت فراوان است. وزارت عتف و موسسه ها در اين خصوص نيازمند تدوين 
اصول و روش های تعريف شده و موثرتری هستند که عالوه بر تشويق و حمايت از اين ارتباطات، شرايط مناسبی برای 
پايش، کنترل، نظارت و در نهايت ارتقای کيفيت اجرای اين گونه فعاليت ها را فراهم آورد، بنابراين ضروری اســت با 
بهره گيری از تجارب گذشــته و شرايط و نيازهای کنونی نسبت به تدوين و اجرای روال ها و شيوه نامه های الزم اقدام 
شــود. طبيعتًا تفاوت بين حوزه های مختلف تخصصی و موسســه ها ايجاب می کند، جزئيات به موسسه ها و موسسات 

پژوهشی سپرده شود ولی در عين حال الزم است الزامات اوليه و ضوابط عام در آنها رعايت شود.

ا��ا��ت ا����د ��ارداد��ی �������� �����ت آ��ز��، ��و��� و �����ی
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رفع نيازها و کمک به حل مشــکالت اساســی کشور يکی از اهداف اصلی دانشگاه ها به شــمار می رود. در اين زمينه 
زيرساخت های مناسبی در برخی از دانشگاه ها ايجاد شده است و ارتباط خوبی شکل گرفته است. با اين حال برای حل 
مشــکالت ملی به صورت گســترده و هدفمند می بايست توانمندی های موجود دانشگاه ها با هم تجميع و از تجربيات 
يکديگر استفاده گردد. و برای رفع آنها ساختار مناسب و شفافی برای مشارکت در رفع آنها طراحی گردد. بدين منظور 
پس از شناســايی مشکالت و معضالت، و کميته های تخصصی ازتوانمندی های موجود تشکيل و برنامه اجرايی جهت 

حل آن معضل تدوين می گردد. 
بدين منظور خوشــه های تحقيقاتی و مشورتی سهمی در دانشگاه های کشور در حوزه های مانند اقتصاد کالن، پولی و 
بانکی،صندوق شهروندی و......با مشارکت دانشگاه های توانمند کشور تشکيل شده است. در هريک از خوشه ها يکی از 

دانشگاه ها مسوليت راهبردی و برگزاری جلسات را بر عهده دارد. گزارشات حاصل برای دولت ارسال می گردد.

نقش پژوهش و فناوری در توســعه فنی و اقتصادی هر روز بيشتر می شــود و با توجه نقش آفرينی دانشگاه ها در اين 
موضوع، لزوم ارتباط آنها با صنايع و دستگاه های اجرايی در سال های اخير بيش از بيش پررنگ شده است. در اين راستا 
شناسايی، مستدسازی و معرفی دستاوردهای برتر دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور بيش از بيش بسيار حائز اهميت 
می باشد. لذا دفتر ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری وزارت عتف اقدام به شناسايی و تدوين کتاب طرح های 

صنعتی برگزيده دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در سال می نمايد.

���ر�� �زارت ��� در ر�� ����ت و ����ت ���ر

����ــ��� و ��ــ��� ���ی د�ــ���رد��ی ���ه و ����� �� ��د دا����ه �� 
در ��زه ار���ط �� ���� و ����� در��ل ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

وزارت عتف از ابتدای سال ۱۳۹۷، آئين نامه اجرايی تشکيل ساز و کارهای اجرايی برای اعطای اعتبار پژوهشی (گرنت) 
به پروژه های تقاضا محور که از بودجه پژوهشــی دستگاه ها بهره می برد تدوين نموده و در حال حاضر در انتظار آماده 
شــدن سامانه مکانيزه اجرايی آن می باشد. در قالب اين طرح که بودجه آن به رسانه های تحصيالت تکميلی دکتری، 
کارشناسی ارشد و پســا دکتری اختصاص می يابد، هزينه های اجرای رساله ها برای هر سال مشخص می باشد و ٪۶۰ 
بودجه به دانشــجويان پرداخت می شود ٪۴۰  بابت توسعه زيرساخت های دانشگاه در اختيار دانشگاه ها قرار می گيرد. 
با اجرای اين طرح که به صورت پايلوت در ســال ۹۷ در حوزه علوم انســانی و پس از آن فنی، مهندسی و علوم پايه و 
در نهايت کشــاورزی آغاز شده است. در راستای سوق دادن رساله های تحصيالت تکميلی به سمت نيازهای جامعه و 

صنعت است.

��ر ا����ر ��و��� (���پ) ��� ����� ��ز و 
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در اجرای بند ط تبصره ۹ که شرکت های دولتی سودآور را موظف می نمايد ۴۰٪ از بودجه پژوهشی خود را برای انجام 
طرح های مشترک به حسابی در خزانه در طی ۳ ماه واريز نمايند، سامانه ساتع توسط وزارت عتف و دبيرخانه شورای 
عالی علوم، تحقيقات و فناوری طراحی و اجرايی شده است از زمان راه اندازی آن در هر ماه ۱۳۹۷ تا ۹۷/۸/۲۸ مجموعا 
۱۳۱ درخواســت اجرای طرح پژوهشــی (RFP) از جانب مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها به آنان ارائه شده است. از اين 
زمان تاکنون ۸ عنوان با مبلغ ۱۴ ميليارد ريال به قرارداد رســيده است. چالش بزرگ اين طرح عدم دادن اين بودجه 
از جانب شــرکت هايی می باشد قسط مبلغ ۴۰ ميليارد ريال به حساب خزانه واريز شده است. از ۲۹۳ شرکت مشغول 
تا کنون ۴۳ شــرکت پاســخ داده و رمز عبور را دريافت کرده اند و از ميان آنان ۱۵ شــرکت پيشنهادهای خود را ثبت 
نموده اند. اميد اســت تا پايان ســال عملکرد اين ثبت بهبود قابل مالحظه ای يابد. نظرات بر اين طرح بر عهده شورای 

عالی عتف و سازمان برنامه و بودجه می باشد.

در ابتدای دی ماه ۱۳۹۷ و در راســتای هفته پژوهش و فناوری برای اولين بار نمايشــگاه تقاضای فناوری با همکاری 
وزارت عتف، شــورای علوم، تحقيقات و فناوری و مرکز همکاری های رياســت جمهوری در محل نمايشگاه بين المللی 
تهران برگزار گرديد. هدف از اجرای اين نمايشــگاه برطرف کردن نيازهايی بود که دستگاه ها به علت تحريم های يک 

طرفه دولت آمريکا به کشورمان نمی توانند برآورده نمايند.
نتايج ۹۰۰  تقاضای فناوری از صنعت اخذ شد. که در مجموع تعداد ۸۷ تفاهم نامه عقد قرارداد به مبلغ حدود ۱۲۵۰ 

ميليارد ريال منعقد گرديد.

 امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت نفت و انعقاد کالن پروژه ها در حوزه ازدياد برداشت (۹ کالن پروژه با ۹ دانشگاه 
و مرکز پژوهشی)، در حوزه پايين دست صنعت نفت (۱۲ کالن پروژه با ۱۲ دانشگاه و پژوهشگاه) و در حوزه اکتشاف 

(۵ کالن پروژه با ۵ دانشگاه کشور) 
 امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و انعقاد بيش از ۱۲۰۰ پروژه همکاری مشترک 

و حمايت تا سقف ۵۰ درصد.
 امضای موافقتنامه همکاری با نهاجا و حمايت از پروژه های مشترک

 همکاری با سازمان محيط زيست
 اجرايی سازی تفاهم نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای در راستای توسعه دوره های مهارت افزايی

 تدوين روش ها اجرايی تفاهم نامه با ستاد کل نيروهای مسلح در جهت اعطای مشوق های خدمتی به فارغ التحصيالن 
دارای مهارت

 امضای تفاهم نامه همکاری با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
محورهای همکاری در ادامه توضيح داده خواهند شد.

ا��ا�� ���ی ��� ط ����ه ۹

����ا�ی �������ه �����ی �����ی
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����ا�ی �������ه �����ی �����ی����ا�ی �������ه �����ی �����ی����ا�ی �������ه �����ی �����ی����ا�ی �������ه �����ی �����ی
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خوشــبختانه طی ســال های اخير در جهت رفع مشکالت علمی و اقتصادی و اجرايی کشور، همکاری گسترده و قابل 
توجهی با بسياری از وزارتخانه ها و دستگاهای اجرايی آغاز شده و ادامه دارند. اهم اين موارد عبارتند از : 

ا�� �����ی ��ی ��ن �� �زار����� �� و د������ی ا��ا�� 

 ﹚︧﹞ ︀ری ︋︀ وزارت د﹁︀ع و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

 ︑︺ ︿︣︡ود ١٢٠٠ ︎︣وژه ﹝︪︐︣ک
 ﹝︺︣﹁﹩ ﹝︪ــ﹞﹢﹜﹫﹟ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ︋︺﹠﹢ان د︨︐﹫︀ر ︑︗ ﹩︑︀﹆﹫﹆️ ︠︡﹝️ در 

(﹤﹡︀﹫﹛︀  ︨︣﹀﹡ ۶٠٠) ﹩︭︭︑ ︀ی﹨︀﹍︪︀﹞آز
﹥ د﹁︀ع ﹠︀︹ وا︋︧︐﹥︋   راه ا﹡︡ازی دوره ﹁︣︮️ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ا︨︀︑﹫︡ در︮ 

﹩︐︺﹠ ︧︀ د﹋︐︣ی︮   دوره ﹨︀ی︎ 
 ︋︣ه ﹎﹫︣ی ︨ــ︐︀د ﹝︺︀و﹡️ ︎︥و﹨︩ و ﹁﹠︀وری از ٣ ﹡﹫︣وی و︸﹫﹀﹥ ︋︀ ︻﹠﹢ان ﹝︀﹝﹢ر 

در وزارت ︻︐︿

﹝﹢ر﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹡﹫︣وی ﹨﹢ا﹩ ار︑︩ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

︀︗︀﹡ ︀  ا﹝︱︀ی ﹝﹢ا﹁﹆︐﹠︀﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋ 
 ﹩٧٠ در︮ــ︡ی ﹡﹫︣وی ﹨﹢ا ﹜از ︎︣وژه ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪ــ︐︣ک ︋︀ ︨ــ ️︀﹝ 

ار︑︩ و ٣٠ در︮︡ی وزارت ︻︐︿
 ︋︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︗️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ در ﹇︀﹜︉ ︵︣ح ﹨ــ︀ی ︋﹊︀ر﹎﹫︣ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن 

︧︀ د﹋︐︣ی و ﹁︣︮️ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︩ آ﹝﹢︠︐﹥︎  و︸﹫﹀﹥ دا﹡

﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ﹝︪︐︣ک ︋︀ وزارت ﹡﹀️

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

︀ وزارت ﹡﹀️ و ا﹡︺﹆︀د ﹋﹙︀ن ︎︣وژه ﹨︀ در ﹢زه ازد︀د   ا﹝︱︀ی ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋ 
︋︣دا︫️ ( ٩ ﹋﹙︀ن ︎︣وژه ︋︀ ٩ دا﹡︪﹍︀ه)

 در ﹢زه ︀︎﹫﹟ د︨️ ︮﹠︺️ ﹡﹀️ ( ١٢ ﹋﹙︀ن ︎︣وژه ︋︀ ١٢ ︎︥و﹨︪﹍︀ه) 
 در ﹢زه ا﹋︐︪︀ف (۵ ﹋﹙︀ن ︎︣وژه ︋︀ ۵ دا﹡︪﹍︀ه ﹋︪﹢ر)

﹝﹢ر﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن ﹁﹠﹩ ︣﹁﹥ ای

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

︀ز﹝︀ن آ﹝﹢زش ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹋︪﹢ر  ︨︀  ا﹝︱︀ی ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری آ﹝﹢ز︫﹩︋ 
︀ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀  ︣﹎︤اری دوره ﹨︀ی ﹝︀ر︑﹩ ﹝︪︐︣ک︋   ︋

 ︢︎︣ش دا﹡︪︖﹢︀ن ﹋︀ر آ﹝﹢ز
 ︗︤﹍︀﹠﹩ دوره ﹨︀ی ﹝︀ر︑﹩ ︨ــ︀ز﹝︀ن ︋︺﹠﹢ان ︋︪ــ﹩ از دوره ﹨︀ی ﹋︀رآ﹝﹢زی 

دا﹡︪︖﹢︀ن
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️︧ز ︳﹫﹞ ︀ری ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

 ️︧م دا﹡︪﹍︀﹨︀ ︋︣ای ﹝︪︀ر﹋️ در ︎︣وژه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ︋︤رگ ز﹢﹫︨︧︣﹠﹋ ﹏﹫﹊︪︑ 
 ﹩︴﹫﹞

︀︩ آ﹜﹢د﹎﹩ ﹋︪ــ﹢ر و ا︨ــ︐﹀︀ده از  ــ︊﹊﹥ ︗︀﹝ــ︹ ︎   ﹨﹞ــ﹊︀ری  در راه ا﹡ــ︡ازی︫ 
آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ی «︫︀︻︀»

 ︑︭﹢︉ دو وا︡ در︨﹩ ا︠︐﹫︀ری ﹝﹫︳ ز︧️ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝﹢︨︧︀ت

︎︣وژه ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪︐︣ک

﹝︖︣ی︻﹠﹢ان

١-︑﹢ا﹡﹞﹠︨︡︀زی ︗﹢ا﹝︹ ﹝ ﹩﹚﹢زه ︋︐﹍︀ن در را︨︐︀ی 
︐﹍︀ن و ﹋﹞︖︀ن دا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از﹀︀︸️ از ︑︀﹜︀ب ﹨︀ی ︵︪﹉︋ 

︐﹍︀ن  ــ︡ن، ︵︪ــ﹉︋  ︪ــ﹉︫  ٢-ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺﹥ ا︔︣ات︠ 
﹙︀﹝️ ︗﹢ا﹝︹  ︡ا︫ــ️ و︨   ︋︣ و ﹋﹞︖︀ن و ر︨ــ﹢︋︀ت ︑︀﹜︀ب︋ 

﹩﹞﹢︋
دا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از

︐﹍︀ن دا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از٣-ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡﹫︀ز آ︋﹩ ︑︀﹜︀ب︋ 

 ﹟︡︑ ︣ک و︐﹞ ︹︋︀﹠﹞ ︡ه ﹨︀ی﹠︀﹛ا﹡︪︀ر آ ️︨︣﹁ ﹤﹫︑-۴
️ ﹨︀ی ﹋︀﹨︩ آ﹜﹢د﹎﹩ ﹨﹢ا و ارز︀︋﹩ ︨﹠︀ر﹢﹨︀ در  ︨﹫︀︨ــ
ــ﹫︣از، ﹋︣ج، ا﹨﹢از، اراک، ︑︣ان،   ︫،︤︣︊︑) ︀﹨︣ــ ﹋﹙︀ن︫ 

(︪︡﹞ ،︀ن﹀︮ا

﹋﹠︧︨︣﹫﹢م ١٣ 
دا﹡︪﹍︀ه ︋︣︑︣

 ﹩︀﹛︀︎ ️︧ــای ︑︀﹜︀ب ا﹡︤﹜﹩ ︋﹥ روش ز ﹤﹚︣﹞ ــ︀ی﹫۵-ا
︑ ︹︧︣︀﹁︐﹥ و ا﹁︤ا ︩︖﹛ آب ﹎﹫︣ی

︫︣ک ︻﹙﹞﹩ و 
︑﹆﹫﹆︀ت ا︮﹀︀ن

 ﹚︧﹞ ︀ری ︋︀ ︨︐︀د ﹋﹏ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

 ️﹞︡ ︦ از︠  ﹥ ﹝ــ︀رت ا﹁︤ا﹩ در دوران ﹇︊﹏، ﹫ــ﹟ و︎   ︑︣︾﹫︉ دا﹡︪ــ︖﹢︀ن︋ 
و︸﹫﹀﹥ ︻﹞﹢﹝﹩

﹥ دوره ﹨︀ی ﹝︀ر︑﹩ ﹎︢را﹡︡ه  ︡﹝︐﹩ و ﹝︪﹢ق ﹨︀ی ﹝﹠︀︨︉︋   ︑︭﹫︬ ا﹝︐﹫︀زات︠ 
﹢ی دا﹡︪︖﹢︀ن و دا﹡︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن ︫︡ه از︨ 

︣ه ﹎﹫︣ی از ﹝︪﹞﹢﹜﹫﹟ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ﹝︀﹨︣ در دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩   ︋
︥و﹨︪﹩ و ﹝︣︋﹩  ﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹫︀ر آز﹝︀︪﹍︀ه، د︨︐﹫︀ر︎  ️ ﹨︀ی دا﹡︪﹍︀﹨﹩︋  ــ︣﹋ و︫ 

﹩︭︭︑
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 راه اندازی و توســعه ســامانه های مورد نياز در جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشــگاه و ثبت نيازها و  اولويت های 
تحقيقاتی

 برنامه ريزی جهت حضور  و همکاری دانش آموختگان دوره دکتری در دستگاه  ها و سازمان های اجرايی و تقويت بنيه 
تحقيق و توسعه در امور اجرايی کشور

 آسيب شناسی دوره های کارآموزی و برنامه ريزی جهت تدوين و ترويج الگوهای مناسب برای استفاده از اين فرصت 
و هماهنگی کامل تر بين نيازهای کشور و توانايی فارغ التحصيالن

 برگزاری نشســت ها، جلسات مشترک و رويدادهای ويژه جهت ارائه دستاوردهای دانشگاهيان در ارتباط با صنايع و 
تقدير از فعاالن حوزه ارتباط با صنعت

 آسيب شناسی مستمر مسائل و مشکالت حقوقی و قانونی دانشگاه ها در قراردادهای همکاری با صنايع و دستگاه های 
اجرايی کشور و تالش در جهت رفع آن ها از طريق قوانين و راهکارهای مناسب

 هدايت پايان نامه های تحصيالت تکميلی در راستای نيازهای واقعی کشور

���� ا��ا��ت در ��� ����د ار���ط ���� و دا����ه
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قراردادهای ارتباط با صنعت و دانشگاه، اهميت قابل توجهی در هدفمندسازی پژوهش ها و فعاليت های دانشگاهی دارد. 
همچنين اين قراردادها کمک موثری به کشــور در جهت رفع نيازها و حل معضالت اقتصاد در صنعت کشور است. با 
توجه به اين موارد طی گزارش حاضر سعی شده وضعيت اين قراردادها در دانشگاه های کشور مورد تجزيه و تحليل قرار 
گيرد. مبنای آمار موجود اطالعاتی است که دانشگاه ها از سال ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶ در سامانه مپفا وارد نموده اند. مسلما 
بررســی اين اطالعات می تواند روش های مناســبی برای بهبود ارتباطات موجود در دانشگاه ها با صنايع و دستگاه های 
اجرايی و شــاخص هايی را جهت ارزيابی عملکرد دانشــگاه ها در اين حوزه ارايه نمايد. در ادامه عملکرد دانشــگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور در قالب نمودار نشان داده خواهد شد.

 ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا)

عملکرد

�����د دا����ه �� و ��و����ه �� در ��زه ��ی ����� ار���ط ������

۳
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���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا (�����ن ����ن)

درآ�� ���� از ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (�����ن ����ن)

���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا)
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����� ا�� ���اد ����ن ����  ���� �� ��رد ����� ���� ����� �� د����ه ��ی ا��ا�� ��ار 

���� ���اد ��ارداد��ی ��ری �� ��ل �� �� �� �� ��� دا����ی �����ت ������ در �� ��ل 

���� ���� ��ارداد��ی ��ری �� ��ل 
�� ���اد دا������ن �����ت ������ (��ر����� ار�� و د���ی) (�����ن ����ن/���)
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���� ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا)  �� ���اد ��ارداد��ی ار���ط 
�� ���� و �����(در ��ل ا��ا)

��ر������ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا) �� ���اد ��ارداد��ی  ���� ���اد 
ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا)
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د︨︐﹫︀︋﹩ ︋﹥ ا﹡﹢اع 

︑﹢ا﹡﹞﹠︡ی ﹨︀ در ﹢زه 

﹁﹠︀وری ا︵﹙︀︻︀ت و ︑﹢︨︺﹥ 

️ ﹨︀ی دا﹡︩ ︋﹠﹫︀ن  ﹋︫︣

︳︊︑︣﹞

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ 

ا﹡﹢اع ﹋﹢د﹨︀ی ز︧︐﹩ و 

 ︡︡︗ روش ﹨︀ی ﹤︺︨﹢︑

﹩︐︧︪︀ورزی ز﹋

 ﹩دا﹡︩ ﹁﹠﹩، ︵︣ا ︉︧﹋

و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ︑︖﹫︤ات و 

︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ︮﹠︺️ ﹡﹀️ و 

﹎︀ز ﹋︪﹢ر

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︑﹊︓﹫︣ و 

︎︣ورش ا﹡﹢اع آ︤︋︀ن

︑﹢︨︺﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ و 

دا﹡︩ ︵︣ا﹩ ا﹡﹢اع 

﹡﹫︣و﹎︀ه ﹨︀ی ︋︣ق و 

︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ︗︀﹡︊﹩

 ﹩دا﹡︩ ﹁﹠﹩، ︵︣ا ︉︧﹋

و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی 

راداری

︠﹢د﹋﹀︀﹩ ﹋︪﹢ر در ︑﹢﹜﹫︡ 

️ ﹨︀ی ﹝﹢رد  ا﹡﹢اع ﹋︀︑︀﹜﹫︧

﹡﹫︀ز ︮﹠︺️ ﹡﹀️

︵︣ا﹩ و ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع 

︑︖﹫︤ات و ادوات ︮﹫︡ و 

︎︣ورش آ︤︋︀ن

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع 

 ﹩﹨︀﹍︪︀﹞د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی آز

﹩︨︡﹠﹞ ﹩﹠﹁ و ﹩﹊︫︤︎

 ﹩دا﹡︩ ﹁﹠﹩، ︵︣ا ︉︧﹋

و ︨︀︠️ ︨︀زه ﹨︀ی 

﹋︀﹝︍﹢ز︐﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز در 

︮﹠︺️ ﹨﹢ا ﹁︱︀، در︀ و 

︨︀︠︐﹞︀ن

��� ����� از د����رد��ی ���ه ���ژه ��ی 
ار���ط دا����ه �� �� ���� و �����



۲۵

��ل �����د و ������ ��ی 
���ر دا����ه �� و ��و����ه ��ی 

در ��زه ار���ط �� ����

���و�� ��و�� و �����ی | د��� ار���ط �� ����

ا︡اث و ︑︖﹫︤ ا﹡﹢اع 

آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ی ︎﹫︪︣﹁︐﹥ و 

︿﹚︐﹞ ︹︀﹠︮ در ﹩︭︭︑

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع 

﹝︀︫﹫﹟ ا︋︤ار و ﹝︀︫﹫﹟ ﹨︀ی 

CNC ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹋︪﹢ر

 ﹩دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︵︣ا ︉︧﹋

و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ︫﹠︀ور﹨︀ و 

︀﹨ ﹩︀︣درز

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و 

﹝︡﹜︧︀زی ﹨﹫︡رو﹜﹫﹊﹩ 

و ﹨﹫︡رود﹠︀﹝﹫﹊﹩ ︋︣ای 

︵︣ا﹩ ︨︡﹨︀، آ︋﹍﹫︣﹨︀ و 

︋﹠︀در ﹋︪﹢ر

︋﹢﹝﹩ ︨︀زی ︑﹢﹜﹫︡ ا﹡﹢اع 

﹝﹢اد ﹁﹙︤ی و ︾﹫︣﹁﹙︤ی 

﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹋︪﹢ر

 ﹩دا﹡︩ ﹁﹠﹩، ︵︣ا ︉︧﹋

و ︨︀︠️ ﹝﹢︑﹢ر﹨︀ی 

︋﹠︤﹠﹩ و د︤﹜﹩ ﹝﹢رد ﹡﹫︀ز 

﹋︪﹢ر

﹝︪︀ر﹋️ در ا﹫︀ء 

در︀﹥ ﹨︀ و ︑︀﹜︀ب ﹨︀ی 

﹋︪﹢ر

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ︨﹊﹢﹨︀ی 

﹩︀در ﹩︐﹀﹡

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ 

﹝︀﹨﹢اره ﹨︀، ︎︍︀د﹨︀ و 

﹨﹢ا︎﹫﹞︀﹨︀ی ︋﹢﹝﹩

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ 

 ️﹀﹡ ﹟︧︀زی ﹝﹫︀د﹛︡﹞

و ﹎︀ز
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﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩، 

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع 

﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ی ︠︡﹝︀︑﹩ و 

﹩︐︺﹠︮

︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡︀﹡﹢ و 

ا﹡﹢اع ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی آن

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ﹝︊︡ل ﹨︀ 

و ︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ و 

﹩﹚و ﹡﹆﹏ ر ﹏﹝ در ﹩﹇︣︋

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع 

︨﹫︧︐﹛ ﹨︀ و ︑︖﹫︤ات 

﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹝︐︣و و راه آ﹨﹟ 

﹋︪﹢ر

 ﹩ار︑﹆︀ء دا﹡︩ ︵︣ا

و ︨︀︠️ در ﹋﹙﹫﹥ ا﹝﹢ر 

﹝︣︑︊︳ ︋﹥ ︨︀︠︐﹞︀ن ﹨︀ و 

︫︨︣︀زی 

︑﹢︨︺﹥ دا﹡︩ ︵︣ا﹩ و 

︨︀︠️ ا﹡﹢اع ر︋︀ت ﹨︀ی 

آ﹝﹢ز︫﹩ و ︮﹠︺︐﹩

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع 

﹡﹫︣و﹎︀ه ﹨︀ی ︋︣ق ﹝︊︐﹊﹩ ︋︣ 

ا﹡︣ژی ﹨︀ی ﹡﹢

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ ︑﹢﹜﹫︡ 

 ﹩︑︀﹫ ا﹡﹢اع دارو﹨︀ی

﹝﹢رد ﹡﹫︀ز ﹋︪﹢ر

 ︹︀﹠︮ ﹤︺︨﹢︑ ︪︀ر﹋️ در﹞

﹇︴︺﹥ ︨︀زی ﹋︪﹢ر

︑﹢︨︺﹥ ﹝︺︀دن و ا﹡﹢اع 

︮﹠︀︹ ا︨︐︣اج و ︑﹢﹜﹫︡ 

︳︊︑︣﹞



۲۷

��ل �����د و ������ ��ی 
���ر دا����ه �� و ��و����ه ��ی 

در ��زه ار���ط �� ����

���و�� ��و�� و �����ی | د��� ار���ط �� ����

︑﹢︨︺﹥ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی 

ز︧︐﹩ و ﹋︀ر︋︣د﹨︀ی آن

 ﹩دا﹡︩ ﹁﹠﹩،︵︣ا ︉︧﹋

︡ ﹨︀ و  و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع ︨

︑︀︨﹫︧︀ت ﹝︣︑︊︳

︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺️ ﹜﹫︤ر و 

﹋︀ر︋︣د ﹨︀ی آن

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و ︑﹢︨︺﹥ 

﹩︢ا︾ ︹︀﹠︮ ا﹡﹢اع

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ در ︻﹙﹢م 

﹨︧︐﹥ ای و ﹁﹠︀وری ﹨︀ی 

︳︊︑︣﹞

︑﹢︨︺﹥ ︮﹠︺️ ︠﹢درو 

و ﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ در 

﹢زه ﹨︀ی ﹝︐﹙︿ آن

﹋︧︉ دا﹡︩ ﹁﹠﹩ و 

︑﹢︨︺﹥ ﹡︣م ا﹁︤ار﹨︀ و 

️ ﹨︀ی ︑︖︀رت  ︠︀︨︣ز

ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ 

︎︀﹜︀︪﹍︀ه ﹨︀، ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ﹨︀

︑﹢︨︺﹥ و دا﹡︩ ﹁﹠﹩ 

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ ا﹡﹢اع 

️ ﹨︀ی ﹞﹏ و  ︠︀︨ ︣ ز

 ﹩︀در ،﹩﹚︀ده ای، ر︗ ﹏﹆﹡

﹩و ﹨﹢ا

 ﹤︺︨﹢︑

︫︊﹊﹥ ﹨︀،﹡︣م ﹁︤ار﹨︀ی 

﹞ ︩︀︎﹫︳ ز︧️ و 

﹨﹢ا︫﹠︀︨﹩
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 با توجه به بررسی سوابق و لزوم ايجاد بستر مناسب برای جذب هدفمند حمايت های دولت، موجب می شود تا مشارکت 
و همدلی ميان مراکز علمی و صنعتی بيش از پيش تقويت گردد. و با استفاده از ظرفيت های و توانمندی های صاحبان 
تخصص و انديشه، زمينه مناسبی برای ايجاد همياری و همسويی دانشگاه و صنعت به وجود آيد. به منظور تاثير گذاری 

شايسته، مناسب است  برنامه ها و اقدامات ذيل صورت گيرد:
 ايجاد زيرساخت های حقوق و قانونی به منظور همکاری خبرگان صنعت و دانشگاه و مشارکت آنان در فرآيند توسعه کشور

 ارائــه راهــکار به منظور افزايش کارآيی توليد خصوصًا  در صنايع کوچک و متوســط از طريق ايجاد ارتباط آن ها با 
دانشگاه ها 

 حمايت از همکاری های محلی بين صنايع و دانشگاه های منطقه ای
 اطالع رسانی بيشتر از نياز های و خدمات قابل ارائه متقابل صنعت و دانشگاه

 ايجاد ساختار  و نظام يکپارچه (بين دانشگاه، صنعت و دولت) به منظور تکميل چرخه از ايده تا محصول در تمامی زمينه ها 
 توسعه واحد های تجاری سازی دانش و فناوری در دانشگاه ها

 مشارکت در پيمان ها و اتحادهای منطقه ای و بين المللی به منظور توسعه فعاليت های تحقيق و توسعه و ارتقاء فناوری
 قانون مالکيت معنوی و چارچوب همکاری علمی و فنی افراد و سازمان ها شفاف گردد
 مشارکت خبرگان صنعتی در تدوين برنامه های اعطای کرسی های آموزشی و پژوهشی

بر اساس مطالب مجموعه فعاليت ها و برنامه هايی برای بهبود و گسترش همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با جامعه 
و نيازهای کشور مورد نياز خواهد بود. اهم اين برنامه ها که هم اکنون در وزارت عتف در حال اجرا است عبارتند از:

راه �� �� و ������ ��ی ������دی

جمع بندی ۳


