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مقدمه .1

امــروزه فاصلــه قابــل توجهــي بيــن پتانســيل هاي علمــي كشــور بــا نيازهــاي بخــش صنعــت وجــود 
دارد كــه بايــد شــكاف موجــود بــا تعامــل بيشــتر صنايــع و مراكــز علمــي و دانشــگاهي پــر شــود. هــر 
جامعــه اي  بــراي  رســيدن بــه  توســعه  حقيقــي  و پايــدار، نيازمنــد يــك تعامــل  تعريــف شــده بيــن ســه  

نهــاد علمــي، سياســي  و فنــي  اســت  كــه  در قالــب  دانشــگاه، دولــت  و صنعــت  شــكل  مي گيــرد. 
ارتبــاط صنعــت و دانشــگاه در هــر كشــوري مى توانــد تأثيــرى تعيين كننــده در رشــد اقتصــادي داشــته 

باشــد. معمــوالً در راســتاي ايــن تعامــل وظيفــه عمــده دانشــگاه ها عبارت اســت از:
 آموزش و ارتقاي دانش دانشجويان و آماده كردن آنها براي حضور در بازار كار،
 شناخت، برطرف كردن و به روز نگه داشتن نيازهاى تحقيقاتى بخش صنعت،

 توسعه فناورى هاى جديد جهت توليد محصوالت و ارائه خدمات بهينه.
 از سوي ديگر بخش صنعت هم وظايفي دارد:

 سفارش و سرمايه گذارى در حوزه پژوهش و فناورى در دانشگاه ها،

 اعتماد به دانشگاه و باور داشتن به فناورى هاى نوين و بكارگيرى نتايج پژوهش،
 دسته  بندى و تعيين تخصص ها و مهارت هاى موردنياز در عرصه هاى اجرايى.

ــا صنعــت دانشــگاه ها و پژوهشــگاه هاى كشــور،  ــران ارتبــاط ب هــدف از برگــزارى اوليــن نشســت مدي
ــى و  ــاى فعل ــى رويه ه ــى، بررس ــوزش عال ــز آم ــت در مراك ــا صنع ــاط ب ــت ارتب ــى وضعي آسيب شناس
آيين نامه هــا، بــه اشــترک گــذارى تجــارب و بررســى پيشــنهادات مراكــز آمــوزش عالــى و دســتگاه هاى 

اجرايــى و بخــش صنعــت اســت.
ــازمان ها  ــا و س ــدادى از وزارتخانه ه ــاورى تع ــان پژوهــش و فن ــا حضــور معاون ــه ب ــن نشســت ك در اي
ــا صنعــت و  همــراه بــود، در يــك پنــل تخصصــى »فرصت هــاى پيــش رو كشــور در حــوزه ارتبــاط ب

دانشــگاه« بررســى گرديــد كــه گــزارش آنــرا در ادامــه مشــاهده خواهيــد نمــود.
در ايــن نشســت از مجريــان دانشــگاهى و كارفرمايــان صنعتــى 7 طــرح برگزيــده پژوهشــى-كاربردى و 
4 وزارتخانــه برگزيــده كــه بيشــترين نقــش را در ايجــاد رابطــه بيــن صنعــت و دانشــگاه ايفــا نمودنــد، 

تجليــل بــه عمــل آمــد.
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2.ستاد برگزاری
 آقاى دكتر مسعود برومند، معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم

 آقاى دكتر محمد سعيد سيف، مدير كل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم
همكاران دفتر ارتباط با صنعت:

 آقاى دكتر محمد مجدم
 آقاى دكترحسن مرغى كنارى

 آقاى دكترحميد يزدانى
 آقاى مهندس محمد رضا رحيمى

 آقاى مهندس طالبيان
 آقاى مسعود حاجى زاده

 خانم مهندس نوشين رزاقى

 خانم مهندس معصومه غفارى

 خانم زهرا اسحاقى

 خانم صفيه پورخانى

 خانم الهام كريمى

 خانم نفيسه بالى

 خانم زهرا دالورى

3.کمیته اجرایی و علمی   
 دكتر محمد سعيد سيف

 دكتر محمد مجدم

 آقاى دكترحسن مرغى كنارى
 آقاى مهندس محمد رضا رحيمى

 خانم مهندس نوشين رزاقى

4.سخنرانی ها  
 فاصله در درک مشترک از نیازهای دو طرف

معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در اين نشست به اختالفات موجود در درک نيازهاى صنعت 
و دانشگاه پرداخت و گفت: صنعت، دانشگاه را غيرحرفه اى مى داند و معتقد است مستندات را به خوبى ارائه نمى دهد 
و دانشگاه، صنعت را رقابت پذير نمى داند و زود جواب مى خواهد در حالى كه پروژه هاى دانشگاهى زمان بر هستند. 
مسعود برومند يادآور شد: عمده اقتصاد ما دولتى است و به همين دليل، نگاه دانشگاه در طرح هاى تحقيق و توسعه اى 
به بخش هاى دولتى است.  وى با اشاره به كمرنگ بودن جاى صنعتگران بخش خصوصى در نشست گفت: سال آينده 
اينطور نخواهد بود و هنر در ارائه خدمات تحقيق و توسعه به بخش خصوصى و ارتباط با صنعت در اين بخش است.

 ارتباط صنعت با دانشگاه زنجیره چندمولفه ای
مدير كل ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناورى در اين نشست به چالش هاى مختلف اين حوزه 
اشاره كرد و گفت: تمركز دانشگاه ها بر آموزش، ناهمخوانى برنامه ها و متون درسى دانشگاه ها با مقتضيات 

صنعت و بازار كار، زمان بر بودن تحقيقات دانشگاهى و نبود مهارت از جمله مشكالت اين حوزه است.
محمدسعيد سيف راهكارها را اين گونه برشمرد و افزود: بهبود ساختار پژوهشى، افزايش توان علمى و رويكرد به 
فناورى هاى نو از جمله راهكارها براى بهبود رابطه صنعت و دانشگاه است. سيف در ادامه زنجيره ارتباط اين دو نهاد 
را زنجيره اى چندمولفه اى دانست و اضافه كرد: قسمت هاى مختلف بايد درست اقدام كنند تا ارتباط به خوبى برقرار 
شود. وى همچنين ساماندهى اكوسيستم ارتباط دانشگاه با صنعت را مهم دانست و يادآور شد: استفاده از ظرفيت هايى 
مانند كارآموزى و كارورزى، پايان نامه ها تغيير نظام پذيرش دانشجو، آيين نامه استخدام و ارتقا مى تواند به بهبود 
زيست بوم كمك كند. سيف با درخواست براى تشكيل كارگروه هاى تخصصى در دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها 

ادامه داد: اين كارگروه ها مى توانند با صنايع و دستگاه هاى اجرايى ارتباط برقرار كنند.
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 مفهوم ارتباط صنعت با دانشگاه به سمت مدل های عملی برود
معاون مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت نيز با ارائه گزارشى از همكارى اين وزارتخانه با دانشگاه ها گفت: 9 
قرارداد همكارى با دانشگاه هاى معتبر كشور با هدف افزايش ضريب برداشت از مخازن نفت و گاز امضا و همين 

امر به تاسيس 12 انستيتوى تخصصى پايين دستى منجر شده است.
حبيب اهلل بيطرف با اشاره به مدت 5 و 10 ساله اين قراردادها در صنايع پايين دستى و باالدستى ادامه داد: اين 

كار دشوارى است زيرا براى اولين بار انجام مى شود  و دو طرف بايد مشكالت زيادى را از پيش رو بردارند.

وى تاكيد كرد: از سال 92 تاكنون در مجموع 370 فقره قرارداد با 66 دانشگاه منعقد شده است و براى مديريت 
و راهبرى بحث تحقيق و توسعه نظام نامه پژوهش و فناورى وزارتخانه را بازنگرى مى كنيم.

بيطرف با اشاره به حمايت از سه هزار پايان نامه مقاطع كارشناسى ارشد و دكترى ادامه داد: اساتيد مى توانند 
دانشجويان را به انتخاب و انجام پايان نامه هايى ترغيب كنند كه جزء نيازهاى پژوهشى وزارتخانه باشد.

معاون مهندسى، پژوهش و فناورى وزارت نفت اضافه كرد: مفهوم ارتباط صنعت با دانشگاه بايد به سمت مدل هاى 
عملى برود؛ روش هايى كه اين ارتباط را به محصول و ثروت تبديل كند.

وى گفت: دانشگاه بايد پارادايم جديد را بپذيرند و صنايع نيز ظرفيت هاى دانشگاهى را باور و استفاده كنند.

 باید برای انقالب صنعتی چهارم آماده شویم
معـاون آمـوزش، پژوهـش و فنـاورى وزارت صنعـت، معـدن و تجارت نيـز در اظهـارات خود بر عوامـل موثر بر 
ايجـاد رابطـه دو طـرف اشـاره كـرد و گفـت: توجـه به باز بودن سيسـتم دانشـگاهى بـه روى تحقيقـات پايه و 
صنعتـى، حمايـت مالـى از پژوهش هـاى دانشـگاهى، نيـاز دانشـگاه ها بـه اسـتفاده از منابع جديد بـراى تامين 
بودجـه، اعطـاى مـدرک معتبـر در مقابل كار تحقيقاتى دانشـجويان در صنعـت مى توانند در بهبـود اين رابطه 
كمـك كننـد. دكتـر بـرات قباديان افزود: انقـالب صنعتى دنياى ديگرى اسـت كه مولفه هـاى مختلف از جمله 

اينترنت اشـيا، خانه هاى هوشـمند، شـهر هوشـمند، داروهاى نسـل چهارم و...را دارد.
وى اضافــه كــرد: دانشــگاه نســل ســوم و انقــالى صنعتــى چهــارم محصــوالت جديــد و متنــوع را پديــد 
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مى آورنــد، رقابــت پذيــرى و زمــان  عرضــه محصــوالت را كاهــش داده و ايجــاد مــدل كســب و كار جديــد 
و افزايــش بهــره ورى را ممكــن مى كننــد. معــاون آمــوزش، پژوهــش و فنــاورى وزارت صنعــت گفــت: بــا 
وجــود اهميــت پژوهــش در توســعه صنعــت و نــوآورى هــر زمــان بودجــه اى كــم مى شــود، پژوهــش را 

ــد. ــذف مى كنن ح
وى با گله گذارى از استقبال نكردن دانشگاهيان از طرح فرصت مطالعاتى در صنعت گفت: در اين طرح 
صنعت 130 مورد پيشنهاد داده است اما تنها 30 مورد توسط دانشگاهيان استقبال شده و 2 مورد به عقد 
قرارداد رسيده است. قباديان همچنين به طرح وزارت صنعت براى بهبود رابطه صنعت و دانشگاه اشاره 
كرد و ادامه داد: طرح توانمندسازى توليد و توسعه اشتغال پايدار )تاپ( طرح تحولى در راستاى انقالب 
چهارم صنعتى و دانشگاه نسل سوم است. وى گفت: يكى  از مهم ترين مولفه هاى اين طرح منابع انسانى 
است و به عنوان يكى از بندها دانشجويان كارشناسى ارش و دكترى بعد از تحصيل بايد دوره هايى را در 

صنايع بگذرانند.
قباديـان از مديـران ارتبـاط با صنعت دانشـگاه ها خواسـت دانشـجويان و اعضاى هيات علمى را براى مشـاركت 

در ايـن طـرح ترغيب كنند.

نظرسنجی و ترکیب شرکت کنندگان
در اوليـن نشسـت مديـران ارتبـاط بـا صنعـت دانشـگاه ها و پژوهشـگاه هاى كشـور، شـاهد حضـور فعـال 
دانشـگاهيان و صنعتگـران بوديـم كـه از مجمـوع 250 نفـر شـركت كننده در ايـن نشسـت 150 فعـال 
دانشـگاهى و 100 فعـال صنعتـى حضـور داشـتند كـه آمار آن را بـه همراه نظـرات ارزشـمند حاضرين در 

نمودارهـاى ذيـل بصـورت درصـد)%( مشـاهده مى فرماييـد:

ترکیب شرکت کنندگان

مدیریت برگزاری نشست و برنامه های جانبی درصد)%(

انتخاب سخنرانان درصد)%(

کیفیت پنل تخصصی درصد)%(

به روز بودن موضوعات مطرح شده در پنل درصد)%(

نحوه آگاهی از برگزاری نشست

کیفیت محل برگزاری نشست درصد)%(

مرتبط بودن موضوعات سخنرانی با موضوع نشست درصد)%(

کیفیت مطالب ارائه شده توسط سخنرانان درصد)%(

نحوه هماهنگی و سرویس دهی تیم اجرائی نشست درصد)%(

درصد)%()نفر(
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6.میزگرد تخصصی بررسی فرصتهاي پیشروي کشور درحوزه 
ارتباط صنعت و دانشگاه

در قسـمت دوم نشسـت،ميزگرد تخصصـى بررسـى فرصت هـاي پيـش روي كشـور در حـوزه ارتبـاط صنعت و 
دانشـگاه  بـا محوريـت موضوعـات ذيل برگـزار گرديد:

-  بررسى موانع ساختارى و قانونى موجود جهت ارتباط مناسب صنعت و دانشگاه از نگاه صنعت و از نگاه دانشگاه
-  راهكارها و الگوهاى پيشنهادى جهت تسهيل ارتباط صنعت و دانشگاه

-  فرصت هـاى پيش روى كشـور جهت توسـعه همكارى هـا و به كارگيرى توانمندى دانشـگاه در بخش صنعت 
با توجه به اسـناد باالدسـتى

-  بررسى و تببين نحوه ايجاد نهادهاى واسط جهت تعريف مشكالت صنعت براى دانشگاه ها و بالعكس
-  بررسى نقش وزارت علوم در حوزه پژوهش هاى بنيادى و كاربردى

 حاضرین در میزگرد:

-   دكتر مسعود برومند )معاون پژوهش و فناورى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى(
-  دكتر برات قباديان) معاون آموزش، پژوهش و فناورى وزارت صنعت، معدن و تجارت(

-  دكتر محمد مهدى زاهدى )رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراى اسالمى(

 -  مهندس اميد شاكرى )مدير كل فناورى وزارت نفت(
-  سردار مهدى فرحى )فرمانده قرارگاه مهارت آموزى كاركنان وظيفه(

-   دكتر مهدوى )جانشين مؤسسه آموزشى و تحقيقات صنايع دفاعى (
-  دكتر محمد سعيد سيف ) مدير كل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقيقات و فناورى(

هـر يـك از اعضـاى ميزگرد پـس از چند دقيقه صحبـت حول موضوعات پنل به پرسـش هاى حاضرين پاسـخ 
دادند كه جمعبندى مسـائل مطرح شـده را در قسـمت نظرات و پيشـنهادات مشـاهده مى فرماييد:
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7. مجریان و کارفرمایان برگزیده
 در پايان  اين نشست از مجريان دانشگاهى و كارفرمايان صنعتى 7 طرح برگزيده پژوهشى-كاربردى كه توسط 
هفت وزارتخانه و دستگاه اجرايى معرفى شده بودند تجليل به عمل آمد. اسامى تقدير شدگان به شرح ذيل مى باشد:

دریافت کننده لوحمجری / کارفرماعنوان طرحمعرفی شده توسط

 مجریان برگزیده
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8. وزارتخانه های برگزیده   کارفرمایان برگزیده
در ادامــه ايــن نشســت از 4 وزارتخانــه برگزيــده در ايجــاد تعامــل بيــن صنعــت و دانشــگاه، كــه بيشــترين 

ــد از: ــا عبارتن ــن وزارتخانه ه ــد. اي ــه عمــل آم ــر ب ــه داشــته اند تقدي ــن مقول نقــش را در اي

سمتنمایندهوزارتخانه برترردیف
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  گزارش تصویری  9.گزارش تصویری  

1819



جمهوری اسالمی اریان

وزارت علوم،تحقیقات و فناوری
معاونت ژپوهش و فناوری

دفتر ارتباط با صنعت

اولین نشست ساالنه مدیران ارتباط با صنعت
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

تهران 22 آذر 96

اولین نشست ساالنه مدیران ارتباط با صنعت
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

تهران 22 آذر 96

11. نظرات و پیشنهادات10. بازتاب خبری
جهـت بهـره مندى از نظرات ارزشـمند حاضرين در نشسـت فرم هاى پرسشـنامه  اى در اختيار حاضرين نشسـت 
قـرار گرفـت كـه در ذيـل جمعبندى نظـرات طرح شـده در قالب 5 سـوال اصلى را مشـاهده  مى فرماييـد. نظرات 

ارزشـمند شـما در اين نشسـت مى تواند راهگشـاى ما باشد.

 1- اصلی ترین چالش های ارتباط صنعت و دانشگاه
يكـى از سـواالت طـرح شـده در اين نشسـت يافتن اصلى ترين چالـش ارتباط ميان صنعت و دانشـگاه بـود كه از 
حاضرين خواسـته شـد به آن پاسـخ دهند تا بتوانيم منظر نگاه ايشـان را براى برنامه ريزى و اقدامات آتى داشـته 

باشـيم. موارد ذيل  را كه در پاسـخ به اين پرسـش جمع بندى شـده اسـت، مشـاهده  مى فرماييد:

• عدم سياستگذارى جامع در وزارتخانه هاى متولى؛
• عدم وجود يك نهاد واسط جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه؛

• حركت به سمت تامين بودجه اعضاى هيات علمى و دانشگاه از طريق طرح هاى صنعتى؛
• عدم آشنايى اساتيد با صنعت به معنى واقعى خودش )خط توليد، مشكالت توليد و ...( ؛

• عـدم معرفـى مناسـب و بـه موقـع نيازهـاى كارآمـوزى از سـوى صنايـع و دسـتگاه هاى اجرايى كشـور و اعالم 
ظرفيـت كارآموزى دانشـگاه ها؛

• سـطح بندى در دانشـگاه ها براى اسـاتيد مطابق با نوع فعاليت اسـتاد )اسـتاد آموزشـى، اسـتاد پژوهشـى، استاد 
فعـال در همكارى هاى صنعتى( 

• وجود شكاف بين توانمندى هاى علمى دانشگاه ها و نيازمندى هاى بروز صنايع؛
• عدم اعتماد متقابل بين صنعت و دانشگاه در جهت رفع مشكالت صنعت؛

• دولتى بودن صنعت كشور؛
• عدم وجود هماهنگى هاى الزم بين وزارتخانه هاى صنعتى و آموزش عالى؛

• عدم اعتقاد صنعت به انجام فعاليت توسط دانشگاه؛
• عدم وجود توان حل مشكالت واقعى صنايع توسط اعضاى هيات علمى؛

• عدم وجود مشوق هاى الزم براى صنايع در همكارى با دانشگاه ؛
• عدم همخوانى دانش ارائه شده توسط دانشگاه با الزامات و نيازهاى صنعت؛

• صنعت كشور يك صنعت مونتاژ بوده و در اين شرايط تحقيق و توسعه جايى ندارد؛
• عدم حمايت الزم از تجارى سازى دستاوردهاى پژوهشى؛
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• تدوين نظام جامع فناورى شامل ارزيابى شناسنامه هاى فناورى مشتريان، مدل كسب و كار و مراحل توسعه؛
• عدم وجود بانك اطالعاتى كامل و قابل استناد از فرصت هاى پژوهشى؛

• عدم شناخت از نياز صنعت در سطوح مختلف و همچنين عدم شناخت صنعت از سطوح تحقيقاتى دانشگاه ها؛
• عدم وجود دروس كاربردى در مقاطع تحصيالت تكميلى؛

• وجود بروكراسى شديد در سيستم دولتى؛
• آيين نامه ارتقاء و تاكيد بيش از حد بر روى مقاالت به جاى تحقيقات؛

• عدم توجه به فرهنگ سازى ارتباط صنعت و دانشگاه؛
• عدم انجام كامل پروژه هاى 50- 50 با صنايع و دستگاه هاى اجرايى از سوى وزارت عتف.

 2- الویت های مهم پیشنهادی برای دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتف

آنچه كه از نگاه وزارت علوم داراى اهميت اسـت دغدغه ها و اولويت هاى مشـاهده شـده از منظر نگاه دانشـگاهيان 
بـه عنـوان بدنـه علمى و پژوهشـى جامعـه و صنعت به عنوان مشـترى اين پژوهش هاسـت. طى پرسـش باال اين 

مـورد به بحث گذاشـته شـد كه نتايج آنـرا در ذيل مشـاهده  مى فرماييد:

• ايجـاد انگيـزه در بيـن اعضاى هيات علمى در دانشـگاه ها و مديران صنعتى براى توسـعه همكارى هاى فى مابين 
)آيين نامه ارتقاء – بسـته هاى تشـويقى( ؛

• بررسى و ارائه مدل هاى راهبردى و موثر در تقويت ارتباط علمى و پژوهشى بخش خصوصى با دانشگاه ها؛
• تغيير آيين نامه ارتقاء از محوريت مقاله به انجام طرح هاى كاربردى و ايجاد شركت هاى دانشگاهى دانش بنيان؛

• ترغيت و تشويق جهت حضور اساتيد در صنايع )يك روز در هفته( ؛
• برگزارى كارگاه هاى متعدد آموزشى جهت توانمند سازى و تبادل تجربيات براى مديران ارتباط با صنعت؛

• گسترش فرصت مطالعاتى صنعتى براى اساتيد؛
• سپرى نمودن بخشى از ساعت كار اساتيد در كارخانه؛

• امـكان حضـور يـك اسـتاد در صنعـت در يـك ترم به جـاى تدريس در دانشـگاه و بـر عكس دعـوت از مديران 
صنايـع جهت حضور در دانشـگاه؛

• تدوين و برنامه ريزى ساختار اصولى براى همه دانشگاه ها جهت چگونگى ارتباط با صنايع؛
• پايه گذارى يك نظام منسجم و كارا به عنوان رابط بين صنعت و دانشگاه توسط وزارت علوم؛

• افزايش سهم اعتبارات پژوهشى؛
• ايجاد شفافيت در ارائه طرح هاى تحقيقاتى مورد نياز صنعت؛

• توجيه مديران ارشد صنايع و دستگاه هاى اجرايى جهت همكارى با دانشگاه؛
• باز طراحى و بازسازى فرايند هاى بهينه ارتباط صنعت و دانشگاه؛

• جذب دانشجويان دكترى بر اساس طرح هاى صنعتى؛
• الزام انتخاب پايان نامه داشجويان ارشد از موضوعات مورد نياز صنايع؛

• تقويت مراكز پژوهشى از نظر زيرساخت هاى آزمايشگاهى و توسعه دانشجويان پژوهش محور؛
• ايجاد و تقويت تفكر كارآفرينى و عدم وابستگى به اشتغال دولتى؛

• ايجاد ساختار و طراحى نرم افزار سيستم يكپارچه مديريت دانش فنى؛
• برگزارى كارگاه هاى آموزشى جهت توانمند سازى و تبادل تجربيات براى مديران ارتباط با صنعت؛

• ايجاد سامانه جهت اعالم الويت هاى پژوهشى و تحقيقاتى صنايع و قطب بندى دانشگاه ها؛
• تمركز زدايى از تهران و بهره گيرى از دانشگاه هاى شهرستان؛

• بازنگرى سرفصل دروس دانشگاهى و تغيير در جهت كاربردى نمودن آنها؛
• اصالح قوانين ارتقاء بر اساس طرح هاى پژوهشى؛

 3- پیشنهادات جهت بهبود فعالیت های ارتباط صنعت و دانشگاه ها

دفتـر ارتبـاط بـا صنعـت با  بهره منـدى از كمك هاى فكرى و عملى فعـاالن عرصه صنعت در دانشـگاه ها خصوصا 
دفاتـر ارتبـاط بـا صنعـت مى توانـد گامهـاى محكمـى را با در جهـت اجرايـى نمـودن برنامه هاى خود با سـرعت 
بيشـترى بردارد در اين ميان حاضرين در نشسـت به اين سـوال پاسـخ دادند و اقدامات پيشـنهادى شـان را براى 

توسـعه ارتبـاط صنعت و دانشـگاه ارائه نمودند:

• فعـال نمـودن طـرح كارآمـوزى و كارورزى بـراى دانشـجويان بـه صـورت يك تـا دو روز در هفتـه جهت حضور 
مسـتمر در صنايع؛

• رفع نگرانى اعضاى هيات علمى نسبت به ارتقاء رتبه علمى بر اساس انجام طرح تحقيقاتى؛
• الزام دانشگاه ها به تعيين اولويت هاى پژوهشى و تمركز روى آنها با توجه به اقليم و شرايط محيطى؛

• تاكيـد بـر انعقـاد قراردادهاى داخلى با دانشـگاه ها به طور مشـترک با شـركت هاى داخلى به جاى شـركت هاى 
خارجى؛

• تخصيص مشوق ها به صنايع عالقمند به پژوهش براى حضور مداوم و مستمر در دانشگاه ها؛
• تشـكيل كارگروهى در راسـتاى رصد و پيگيرى اشـتغال فارغ التحصيالن، ثبت طرح هاى صنعتى،  و اختراعات  

در دفتـر ارتباط با صنعت؛
• تدوين قانونى جهت معافيت مالياتى صنايع كه در طرح هاى پژوهشى و همكارى پژوهشى با دانشگاه؛
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• مجاورت دانشگاه با شركت هاى توليدى؛
• گسـترش سيسـتم هاى توسـعه اى كـه در آن دانشـگاه ها داراى نقـش محـورى بـراى ايجـاد صنايـع جديد و با 

فناورى هـاى باال باشـند؛
• ملزم نمودن انجام تحقيقات براى صنايع توسط دانشگاه هاى بومى؛

• اجرايى نمودن قوانين و آيين نامه هاى موجود به منظور توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه؛
• الگو بردارى از تجارب موفق ساير كشورها؛

• اعزام متخصصان دانشگاهى به بدنه صنعت؛
• راه اندازى واحدهاى R&D صنايع با مشاركت اعضاى هيات عل مى به عنوان مدير واحد تحقيق و توسعه صنايع؛

• تامين مالى مناسب پژوهشگران براى كاهش زمان تحقيقات؛
• كاهش بروكراسى ارتباط صنعت با دانشگاه؛

• تمركز زدايى پژوهشى از دانشگاه هاى كشور و توزيع عادالنه آن در سراسر كشور؛
• ايجاد مراكز ارتقاء شايستگى هاى حرفه اى دانشجويان در دانشگاه؛

• تدوين مدل كسب و كار در علوم مختلف بر اساس )TRL( ؛
• تدوين شاخص ها و الزامات اجرايى طرح هاى توسعه فناورى؛

• شناسـايى نيازهـاى اساسـى كشـور و توزيـع ايـن نيازهـا بين دانشـگاه هاى كشـور و حمايت جهت رفـع آن در 
زمـان كوتاه )كاالهاى اساسـى كشـور( ؛

• تهيه بانك از اطالعات پژوهشگران و ارائه به صنايع جهت بهره بردارى؛
• امكان معافيت مالياتى به صنايع براى استخدام فارغ التحصيالن ؛

• تشكيل شوراى پژوهشى در صنايع با حضور اعضاى هيات علمى  دانشگاه؛
• ايجاد بستر الزم براى حضور و نقش فعال سرمايه گذاران واقعى.

 4- پیشنهادات جهت ارتقای کیفیت برگزاری دومین نشست

تجربيـات برگـزارى اوليـن نشسـت بـراى هرچـه بهتـر برگـزار نمـودن نشسـت دوم بسـيار مفيـد خواهـد بود و 
بـدون شـك نظـرات ارزشـمند حاضريـن اين نشسـت در نزد ما از اهميت بسـيار بااليـى برخوردار اسـت. در ذيل 

جمعبنـدى نظرات ارزشـمند حاضرين نشسـت را شـاهد هسـتيم:

• تشكيل جلسات مرتب و تبادل تجارب؛
• انتخاب دفتر ارتباط با جامعه منتخب كشورى؛

• به توانمندى هاى دانشگاه هاى شهرستان ها بيشتر توجه شود؛

• اطالع رسانى زود هنگام و به موقع جهت مشاركت موثرتر مديران ارتباط با صنعت؛
• تقدير از فعاالن حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه؛

• برگزارى جلسات هم انديشى با صنعت گران در دانشگاه هاى معين و مراكز استان ها؛
• سخنرانان به جاى بيان عملكرد به چالش هاى موجود و راهكارهاى آن اشاره نمايند؛

• دعوت از بنگاه ها و صنايع پيشرو در ارتباط صنعت و دانشگاه؛
• استمرار اين دوره ها و ايجاد يك سيستم ارتباطى با مديران ارتباط با صنعت؛

• امكان بهره گيرى از تجربيات همكاران دانشگاهى فراهم گردد؛
• دعوت از مديران صنعتى غير دولتى؛

• جلسات دوره اى و منطقه اى با موضوعات خاص در كل كشور برگزار گردد.
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جمعبندی نشست  .12
  جمع بندی اولین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاهها و پژوهشگاههای کشور

اوليـن نشسـت مديـران ارتبـاط با صنعت دانشـگاه ها و پژوهشـگاه هاى كشـور با هدف آسيب  شناسـى 
وضعيـت ارتبـاط بـا صنعـت در مراكـز آمـوزش عالـى، بررسـى رويه هـاى فعلـى و آييـن نامه هـا و بـه 
اشـترک گذارى تجـارب و بررسـى پيشـنهادات مراكـز آمـوزش عالـى و دسـتگاه هاى اجرايـى و بخش 
صنعـت در تاريـخ 22 آذر 1396 در هفتـه پژوهـش، توسـط دفتـر ارتبـاط بـا صنعـت وزارت علـوم، 
تحقيقـات و فنـاورى برگـزار گرديد كـه با حضور حـدود 150 نفر از مديران مرتبط دانشـگاهى و بيش 

از 100 نفـر از مسـئولين صنعتـى همـراه بود. 
ايـن نشسـت بـا حضـور معاونـان پژوهـش و فنـاورى تعـدادى از وزارتخانه ها و سـازمان هاى فعـال در 
عرصـه ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه و دسـتگاه هاى قانون گـذار همچون مجلس شـوراى اسـالمى همراه 
بود. اهم نظرات مورد تاكيد توسـط صاحبنظران در اين جلسـه كه الزم اسـت در برنامه ها و طرح هاى 
وزارت علوم، تحقيقات و فناورى و همچنين مجموعه هاى مرتبط در راسـتاى توسـعه ارتباط صنعت و 

دانشـگاه مـورد توجـه قرار گيرد به شـرح ذيل هسـتند:

1. توسعه مشاركت دانشگاه ها و مراكز پژوهشى كشور در شناسايى و رفع مشكالت ملى
2. ايفـاى نقـش موثـر توسـط دفتـر ارتبـاط با صنعـت وزارت علـوم در تسـهيل گرى مسـائل حقوقى، 

قوانيـن و آيين نامه هـاى الزم جهـت توسـعه ارتبـاط ميـان صنعـت و دانشـگاه
3. گـردآورى، ثبـت، اطالع رسـانى و ترويـج تجارب و دسـتاوردهاى موفق دانشـگاه ها و پژوهشـگاه هاى 

كشـور در ارتبـاط با صنعت
4. ضـرورت سـوق دادن برنامه هـا و متـون درسـى دانشـگاه ها با مقتضيـات صنعت و بازار كار كشـور و 

همچنيـن نيازهاى آتى

5. تدويـن سـاختار و آيين نامـه اجرايـى و نيـز تعريف سـاختار پايش و كنتـرل پروژه هـاى ارتباط با 
صنعت در دانشـگاه ها

6. ايجاد سـاختارى براى شناسـايى و تبديل مسـائل و مشـكالت صنعتى به مسائل علمى در جهت 
درک مشـترک دانشـگاه و صنعت از مسـائل يكديگر در جهت توسعه اين ارتباط

7. برنامه ريـزى و سـاماندهى دوره هـاى مهارت افزايـى دانشـجويان در راسـتاى مقتضيات صنعت و 
بازار كار كشـور

8. ضرورت جهت دهى حمايت هاى مالى دولت از پروژه هاى پژوهشى تقاضا محور به صورت مشاركتى
9. جهت دهـى دانشـگاه ها و پژوهشـگاه ها بـه سـمت جـذب منابـع مالـى غيـر دولتـى بـراى انجام 

فعاليت هـاى پژوهشـى
10. ضرورت برگزارى نشسـت هاى منظم جهت تعامل و تبادل نظر ميان صنعتگران و دانشـگاهيان 
در اسـتان ها بـه صـورت مسـتمر و ايفـاى نقـش و اثربخشـى گسـترده تر دانشـگاه ها و مراكز علمى 

در توسـعه استان ها
11. فراهـم آوردن بسـتر مناسـب جهت مشـاركت اسـاتيد و محققيـن ايرانى مقيم خارج از كشـور 

در پروژه هـاى صنعتى
12. اهميـت تشـكيل كارگروه هاى تخصصـى درمحورهاى علمى اولويت دار كشـور در وزارت عتف و 

تدوين نقشـه راه توسـعه فناورى و رفـع نيازهاى كشـور در حوزه هاى مربوطه
13. ضرورت ساماندهى، شفاف سازى و تسهيل ارتباط ميان عرضه و تقاضاى پژوهش و فناورى

14. ضـرورت توجـه ويـژه دولـت و مجلـس بـه بهبـود فضـاى كسـب و كار و اسـتفاده بهينـه از 
توانمندى هـاى علمـى و فنـاورى دانشـگاه ها و مراكـز علمـى در انجـام پروژه هـا و رفـع نيازهـا و 

كشـور وابسـتگى هاى 

تهران / 22 آذر 1396
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