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ارتباط ميان صنعت و دانشــگاه موضوعی اســت که در ســال های اخير 
بسيار مورد توجه قرار گرفته است. طی رصد آمارهای موجود قراردادهای 
ارتباط صنايع و دســتگاه های اجرايی با دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی 
کشور، خوشــبختانه شاهد رشد اين آمارها هســتيم. در سال های اخير 
تفاهم نامه هايی ميان وزارت علوم، تحقيقات و فناوری و ساير وزارتخانه ها 
و دســتگاه های اجرايی امضا و همکاری های خوبی آغاز شــده است که 
نتيجه ی آن واگذاری پروژه های تحقيقاتی به مراکز علمی، دانشــگاه ها و 
پژوهشــگاه های کشور بوده اســت. اعضای هيأت علمی به عنوان مجری 
اصلی اين پروژه هــا نقش تاثيرگذاری در به حرکــت درآوردن چرخه ی 
ارتباط با صنعت و اقتصاد کشور ايفا کرده اند. از طرف ديگر آمارها نشان از 
کم بودن تعداد قراردادهای کالن دانشگاه ها با وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرايی به نســبت دانشــجويان 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 ای نزديک داشت.
شناسايی و مستندسازی  دستاوردهای ويژه و منحصر به فرد دانشگاه ها در 
حوزه ارتباط با صنعت و دانشگاه در سال های ۹۶و ۹۷، توسعه و ساماندهی 
دوره های مهارت آموزی دانشــگاه ها و مراکز پژوهشــی در جهت افزايش 
توانايی فارغ التحصيالن و تســهيل در اشــتغال آن ها از جمله برنامه های 
وزارت علــوم، تحقيقات و فنــاوری به منظور افزايــش ارتباط صنعت و 
دانشــگاه در سال های اخير بوده است. از سوی ديگر ساماندهی و توسعه 
قراردادهای کالن دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها با وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرايی و همچنين آسيب شناسی مســتمر مسائل و مشکالت حقوقی و 
قانونی دانشگاه ها در قراردادهای همکاری با صنايع و دستگاه های اجرايی 
کشــور و تالش در جهت رفع آن ها از طريق قوانين و راهکارهای مناسب 
گام های مهمی بوده که با همکاری دانشگاه ها، وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرايی شکل گرفته است. در اين گزارش به صورت خالصه اهم اقدامات 
انجام شده در راســتای ارتباط با صنعت و جامعه تشريح و سپس آماری 
دقيق از قردادها و همکاری های شــکل گرفته ميان صنعت و دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور ارائه می شود.
دکتر مسعود برومند
معاون پژوهش و فناورى
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مقدمه۱
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 کردن ارتباط تنگاتنگ بين مراکز آموزش عالی 
و دانشگاهی با دستگاه های اجرايی، سازمان های دولتی و خصوصی و صنايع خواهد بود. موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت 
به عنوان يک راهبرد اساســی در بهبود شيوه های آموزش و تحقيقات در دانشگاه ها و مديريت سازمانی و فعاليت های 
صنعتی می تواند نقش موثری در توســعه همه جانبه يک کشور داشته باشد. در کشورهای در حال توسعه اين ارتباط 
ســازمان يافته بوده و صنايع و ســازمان های  اجرايی، ســفارش 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 دســتگاه های 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 دانشــمندان می توانند آميزه ای از تجربه و دانش را به وجود آورند که نهايتًا منجر به 
بروز خالقيت، نوآوری و توســعه پايدار در نظام صنعتی و اجرايی کشور خواهد شد. بديهی است تدوين استراتژی های 

الزم برای برای تحقق اين امر برعهده برنامه ريزان و سياستگذاران هر کشوری است.
 از جمله مزايای و دستاوردهای ارتباط مناسب دانشگاه با صنعت را می توان به شکل زير بيان کرد:

 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 استراتژيک و تصميم گيری ها، سياست گذاری ها و برنامه ريزی ها در سطح ملی و منطقه ای 
 ســوق دادن مطالعات و تحقيقات دانشــجويی در جهت نياز های دســتگاه های اجرايی و صنايع از طريق دوره های 

کارآموزی و کارورزی و همچنين بهبود دورنمای شغلی و استخدام برای دانشجويان
 آشنايی دانشگاه با تجارب موجود در عرضه صنعت، شناخت محدوديت های اين عرضه و تلفيق دانش نظری 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 ها در طرح های اقتصادی و توسعه

۵ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



تاريخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ۱-۱

با توجه به اينکه بيشــتر از شصت سال از تاسيس اولين 
دانشگاه به ســبک کالسيک در کشور می گذرد تاريخچه 
ارتباط با صنعت و دانشگاه را می توان به سه دوره تقسيم 

کرد:
الف)دوره اول از بدو تاسيس دانشگاه تا سال ۱۳۴۰ است. 
در اين دوره ارتباط صنعت با دانشگاه بطور غير رسمی و 
موردی انجام می گرفته که پاسخگوی نياز های واحد های 
صنعتــی نبود. بعضی از ســازمان ها به منظور تامين نيرو 
انسانی تحصيل کرده خود، اقدام به تاسيس مراکز آموزشی 
در جوار سازمانشــان در ســطح عالی می کردند و ضمن 
هماهنگی با مراکز سياســت گذاری، از اين طريق نيروی 

انسانی مورد نيازشان را تامين می کردند.
ب) دوره دوم از ســال ۱۳۴۰تا حدود سال ۱۳۵۹ است. 
در اين دوره مراکز دانشــگاهی جديد در تهران و ســاير 

شــهرهای بزرگ يکی بعد از ديگری تاسيس می شد. ونياز 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 روز و همچنين حل بعضی از مشکالت صنايع از طريق دانشگاه ها صورت می پذيرفت. اعزام کارآموز نيز 
بر حســب مورد و توافق های طرفين بوده و هيچ گونه 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 جهت ارتباط بين صنعت و دانشگاه، دفاتر ارتباطی در وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارتخانه های صنعتی و 
همچنين در دانشگاه های کشور تاسيس شد که بر همين اساس هيأت محترم دولت جمهوری اسالمی ايران، زمينه های 

ارتباطی بين صنعت و دانشگاه را پی ريزی کرد که به موجب آن سه نوع دفتر شکل گرفت:
 دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 دفتر ارتباط با دانشــگاه در ۱۰ وزارتخانه (نفت، معادن و فلزات، راه ترابری، پســت و تلگراف و تلفن، کار، رفاه و امور 
اجتماعی، مسکن و شهرسازی، برنامه و بودجه، صنايع سنگين و نيرو)

 دفاتر ارتباط با صنايع در دانشگاه های کشور 
تقريبًا از همان ابتدای کار يعنی بعد از مصوبه ۱۳۶۱/۶/۱۲ دولت، به طور مرتب جلساتی بين نمايندگان وزارتخانه ها و 

دانشگاه ها تشکيل می شد و مسائل مختلفی مورد بحث قرار می گرفت که عبارتند 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
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تجارب و برنامه های کشورهای دنيا  ۲-۱

 هماهنگ کردن 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
 نحوه ی کارآموزی دانشجويان ايرانی خارج از کشور در مراکز صنعتی

 همکاری و هماهنگی در رابطه با کارهای مربوط به آزمايشگاه ها و کارگاه های تحقيقاتی و يا آموزشی تعميراتی کشور
 اجرای طرح های نيمه صنعتی به کمک مراکزتحقيقاتی در صنعت و دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با يکديگر

 تهيه و تدوين پيش فرم ها، آيين 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 مشارکت گسترده دانشگاه ها در دفاع مقدس بود. در اين دوره زمانی، سنگ بنای بسياری از تحقيقات مهم مورد نياز 

کشور در دانشگاه ها گذاشته شد و بتدريج روبه تکامل رفت.

به عنوان نمونه ای از شــکل گيری اوليه ارتباط دانشــگاه با صنعت می توان به تاســيس برخی از دانشگاه ها با حمايت 
موسســات 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 شد و فارغ التحصيالن آن ها کارآيی خود را در صنعت مربوطه پيدا می کردند. 
اين روند بتدريج در ديگر کشورها گسترش يافت و بعد از جنگ جهانی اول سرعت گرفت به طوری که دانشگاه ها به 
مراکز پيشگامان صنعت تبديل شدند. بعد از جنگ جهانی دوم ارتباط تحقيقاتی دانشگاه با صنايع در کشور های صنعتی 

قوت گرفت و اين امر در کنار توسعه ی فناوری اهميت بيش تری پيدا کرد.
به طور کلی در کشــورهای اروپايی و آمريکا، ارتباط دانشگاه با صنايع نسبتًا به شکل گسترده شکل گرفته است. اين 
ارتباط مستقيمًا و در بعضی ديگر از طريق واسطه هايی مثل شورای های ملی تحقيقاتی و يا مراکز ملی تحقيقاتی انجام 
می گيرد. به عنوان مثل در فرانســه مرکز "ملی تحقيقات"، در ايتاليا  "شــورای ملی تحقيقات"، در سوئيس "بنياد ملی 
علوم"، در دانمارک "شورای ملی شش گانه"، در مالزی "فدراسيون 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 همکاری دانشگاه و صنعت در اين کشور است.
در آلمان نيز ارتباط دانشــگاه با صنعت ارتباط ريشه داری اســت و در حال حاضر طرح گسترش سيستم های توسعه 
بخــش، که در آن دانشــگاه ها  دارای نقش مرکزی برای ايجاد صنايع جديد (دارای فنــاوری 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 ســازی و ارائه آموزش های الزم، تحقيق در زمينه فن آوری مناســب 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 است.
شرکت زيمنس همانند بسيار از شرکت های چند مليتی فناوری، به مشارکت های بلند مدت استراتژيک با تعدادی از 
دانشگاه ها روی آورده است تا انتقال متمرکز دانش را سرعت بخشد. همکاری با دانشگاه صنعتی برلين در زمينه نوآوری 
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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 بر می گيرند و تاکيد آن بر پيشرفت به سوی نوآوری آزاد است.
در کشــور سنگاپور که يک کشــور 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 باشــد. همچنين دولت اين کشور يک پل ارتباطی قوی بين دانشگاه (خصوصا دانشگاه های فنی و مهندسی) و 
صنعت (به طور ويژه ســه مرکز تحقيقاتی عمده (KRDI ،GINTIC ,CACS) که هر کدام صنعت خاصی را نمايندگی 
می کنند)  ايفا می نمايد. 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 (با شرکت های محلی و 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 شکل مشترک با دانشگاه های خارجی)

 تحقيقات کاربردی براساس قرادادهای مشخص
 قراردادهای فروش ليسانس

تجارب و اسناد موجود حاکی از وجود ارتباط های به شکل متنوع بين دانشگاه ها و صنايع کشور است. اما اين ارتباطات  
نظام مند و هدفمند نبوده و در اکثر موارد ارتباط بين دوبخش (صنعت و دانشگاه) و الگوی های ارتباطی موجود، مشخص 
نيست. به بيان ديگر در اين الگوها، ميزان ارتباط و درآمدزايی مشخص نشده 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 ها نيز بايد پرداخت. وضعيت فعلی صنعت، ساختار اقتصاد، 
متغيرهای فرهنگی اجتماعی و تاثير آنها بر روابط سه جانبه (دانشگاه، دولت، و صنعت) اصال تحليل نشده است و صرفا 
اشکال از ساختار صنعت گرفته می شود و تغيير اين وضعيت خواهان بررسی و تحليل موانع و نواقص و عوامل موفقيت 

يا شکست در ارتباط با پروژه های انجام شده صنعتی 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 کارآمدی الزم در عمل می بينند و دانشگاه ها، مديران سازمان ها را افرادی غير علمی 

و منفعت طلب می پندارند
 فقدان مقررات و نظارت بر کيفيت خدمات و توليد منجر به کاهش کيفيت توليد و خدمات در جامعه شده است و 

لذا مديران و صنعت گران را وادار به همکاری با جامعه علمی و دانشگاهی نمی کند

مشکالت و معضالت ۳-۱
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 عدم احســاس 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 و ارائه خدمات

 عدم آگاهی مديران دستگاه های اجرايی و صاحبان صنايع از توانمندی های دانشگاهيان
 ضعف دانشــگاه ها و بخش هــای تحقيقاتی در انجام پروژه هــای کاربردی و اجرايی و عدم توجــه به نياز صنايع و 

دستگاه های اجرايی
 نبود استراتژی های اصولی در برقراری ارتباط دانشگاه ها با صنعت و دستگاه های اجرايی در مديريت کالن

 عدم تجربه و کارآمدی دانشگاهيان در انجام پروژه های کاربردی و اجرايی
 کمبود قوانين حمايتی از محققين و ثمره تحقيقات آنها

 نبود اســتمرار تحقيق. دانشگاهيان در پی کسب امتياز تحقيق در کوتاه ترين زمان و صنايع به دنبال برگشت سريع 
سرمايه ها هستند

��� ا�ل
دا﹡︪﹍︀ه آ﹝﹢زش ﹝﹢ر

��� دوم
︩ ﹝﹢ر ︥و﹨ دا﹡︪﹍︀ه︎ 

��� ��م
﹟︣﹁دا﹡︪﹍︀ه  ﹋︀رآ

راه حل ها و برنامه های پيشنهادی ۴-۱

 با توجه به بررســی سوابق، ايجاد بستر مناسب برای جذب هدفمند حمايت های دولت، موجب می شود تا مشارکت و 
همدلی ميان مراکز علمی و صنعتی بيش از پيش گردد و با استفاده از ظرفيت ها 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 شکل گيرد:
 ايجاد محملی حقوقی و قانونی به منظور همکاری خبرگان صنعت و دانشگاه و مشارکت آنان در فرآيند توسعه کشور
 ارائه راهکارها 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 بومی

 اطالع رسانی نياز ها و خدمات قابل ارائه متقابل صنعت و دانشگاه
 تدوين دستورالعمل های نحوه همکاری علمی- پژوهشی بين دو بخش و الزام اجرای آن 

 ايجاد ســاختار و نظام يکپارچه (بين دانشگاه، صنعت و دولت) به منظور تکميل چرخه از ايده تا محصول در تمامی 
زمينه ها 

 ايجاد بنگاه های تجاری سازی دانش و تکنولوژی در دانشگاه ها
 مشارکت در پيمان ها و اتحادهای منطقه ای و بين المللی به ويژه تحقيق و توسعه و ارتقاء فناوری

 قانون مالکيت معنوی و چارچوب همکاری علمی و فنی افراد و سازمان ها شفاف گردد
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 روش ها و برنامه های بهبود اثربخشی دانشگاه های کشور

عت
صن

ه و 
مع

جا

 رصد اشتغال
فارغ التحصیالن

 سامانه عرضه و
 تقاضاى پژوهش

و فناورى

 دفاتر PMO در
 دانشگاه ها

مهارت افزایى

 همکارى با 
 وزارتخانه ها و
 دستگاه هاى

اجرایى

 کمیته هاى
 تخصصى جهت

 مشارکت در رفع
چالش هاى ملى

 کارآموزى و
کارورزى

 فرصت مطالعاتى
 در صنعت
و جامعه

 مستندسازى و
 اطالع رسانى
 دستاوردهاى

اجرایى

 صالحیت
حرفه اى

 امریه و
کسرخدمت ها

 قراردادهاى
کالن نفتى

 پایان نامه ها
 و رساله هاى
تقاضا محور

 ساماندهى امور
 حقوقى

 قراردادهاى
ارتباط با صنعت

 طرح محققین
در صنعت

 دانشگاه ها و مراکز علمی کشور
 مشارکت خبرگان صنعتی در تدوين برنامه های اعطای کرسی های آموزشی و پژوهشی

بر اســاس مطالب فوق 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:
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ارتقای توان مهارتی دانشجويان فارغ التحصيالن دانشگاهی ۱-۲

در راستای توسعه دوره های مهارت افزايی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی اقداماتی به شرح ذيل شکل 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 کردن دوران وظيفه در دانشگاه ها، پژوهشــگاه ها و مراکز رشد دانشگاهی به عنوان 

دستيار آزمايشگاه، دستيار پژوهشگاه و سرباز مربی

برنامه ها و همکاری های کالن ۲

صنعت و دانشــگاه نقش اساســی در اقتصاد دانش بنيان ايفا می کنند. 
چرخ صنعــت بدون دانش و محصوالت دانش بنيــان حرکتی نخواهد 
داشــت و به طبع آن، اقتصاد داخلی رشــد پيدا نخواهد کرد. اســاتيد 
دانشــگاهی و خبرگان صنعت به عنوان پــل 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 مناســبی را تعريف و اجرا کرده است که هريک به 

اختصار توضيح داده خواهند شد.

 بررسی و شناسايی وضعيت دانشگاه ها در خصوص دوره های مهارت افزايی و انتشار کتاب "وضعيت دوره های مهارت 
افزايی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی"
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 هماهنگی و برگزاری دوره های مهارتی مورد نياز صنايع و سازمان های تخصصی
 ساماندهی و افزايش کيفيت دوره های کارآموزی

 فعال سازی ساختارهای مشاوره و شغلی کاريابی در دانشگاه
 توسعه دوره های کارآفرينی و برگزاری استارت آپ ها

 تدوين طرح ارتقای بهره وری و فناوری با جذب محققين در صنعت

در راستای تقويت و برقراری ارتباط منسجم در دانشگاه ها 
و مراکز آموزش عالی با بخش های جامعه و صنعت در همه 
حوزه های مختلف و همچنيــن عملياتی کردن 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 شــد. گذراندن اين دوره ها 
برای اعضای هيأت علمی جوان در دوره پيمانی يا رســمی 
آزمايشی الزامی است. 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 شده است و تفاهم نامه های همکاری با ديگر 

سازمان ها و وزارتخانه ها نيز در دست اقدام است.

هماهنگی و توسعه دوره های فرصت مطالعاتی اعضای هيأت علمی دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشی در جامعه و صنعت

۲-۲
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الزامات انعقاد قراردادهای تحقيقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری

رصد وضعيت اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی

۳-۲

۴-۲

توسعه موسسه ها و مراکز علمی کشور طی سال های اخير، 
توانمندی های بســيار مناسبی برای پيشــرفت اقتصادی، 
اجتماعی و صنعتی کشور فراهم کرده است. از طرف ديگر 
شــرايط بين المللی و چالش های موجود کشــور نيارمند 
مشارکت و حضور گســترده انديشمندان و متخصصان  در 
صحنه به منظور کمک به حل چالش های مختلف اجتماعی، 

اجرايی و صنعتی دستگاه ها است.
بر اين اساس، ساماندهی، استاندارد سازی، قاعده مند سازی 
و پشتيبانی از تعامالت و ارتباطات 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 گذشته و شرايط و نيازهای کنونی نسبت به تدوين و اجرای روال ها و شيوه نامه های الزم اقدام شود. 
طبيعتًا تفاوت بين حوزه های مختلف تخصصی و موسسه 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 آن ها رعايت شود.

طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی با اخذ اطالعات از سامانه های اطالعاتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
و اهداف زير اجرا شده است:

 فرهنگ سازی رصد وضعيت دانش آموختگان در دانشگاه ها و موسسات آموزشی
 ايجاد نظام مناسب اطالع رسانی به ذی نفعان در رابطه با وضعيت اشتغال هر يک از رشته های دانشگاهی

 رصد مستمر ظرفيت های محيطی و شرايط بازار کار منطقه ای
 شناسايی شکاف دانشی و مهارتی دانش آموختگان 

در همين راستا کتاب "طرح رصد اشتغال فارغ التحصيالن دانشگاهی" با دريافت اطالعات وضعيت اشتغال فارغ اتحصيالن 
بيش از ۸۰ دانشگاه کشور تدوين شد.

۱۳ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



رفع نيازها و کمک به حل مشــکالت اساســی کشــور يکی از اهداف 
اصلی دانشگاه ها به شمار می رود. در اين زمينه زيرساخت های مناسبی 
در برخی از دانشــگاه ها ايجاد شــده است و ارتباط خوبی شکل گرفته 
است. با اين حال برای حل مشکالت ملی به شکل گسترده و هدفمند 
می بايست توانمندی های موجود دانشگاه ها با هم تجميع و از تجربيات 
يکديگر اســتفاده گردد. با توجه به زياد بودن اين مشــکالت، مناسب 
اســت برای رفع آنها ساختار مناســب و شفافی برای مشارکت در رفع 
آن ها طراحی گردد. بدين منظور پس از شناسايی مشکالت و معظالت، 

کميته های تخصصی ازتوانمندی های موجود تشکيل و برنامه اجرايی جهت حل آن معضل تدوين می گردد.

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

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

مشارکت وزارت عتف در رفع مشکالت و معظالت کشور

شناسايی و مستند سازی دستاوردهای ويژه و منحصر به فرد دانشگاه ها  در حوزه ارتباط 
با صنعت و جامعه درسال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷

۵-۲

۶-۲

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

���و�� ��و�� و �����ی۱۴
د��� ار���ط �� ����



طرح تخصيص ساز و کار اعتبار پژوهشی (ستاپ)

مستندسازی ۴۰سال عملکرد و فعاليت های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه 
ارتباط با صنعت

۷-۲

۸-۲

وزارت عتف از ابتدای سال ۱۳۹۷، آيين نامه اجرايی تشکيل ساز و کارهای اجرايی برای اعطای اعتبار پژوهشی (گرنت) 
به پروژه های تقاضا محور که از بودجه پژوهشــی دســتگاه ها بهره می برد را تدوين کــرده و در حال حاضر در انتظار 
آماده شــدن ســامانه مکانيزه اجرايی آن اســت. در اين طرح که بودجه آن به رساله های تحصيالت تکميلی دکتری، 
کارشناسی ارشد و پسا دکتری اختصاص می يابد، هزينه های اجرای رساله ها برای هر سال مشخص است و ۶۰٪ بودجه 
به دانشــجويان پرداخت می شود ٪۴۰  بابت زيرساخت های دانشگاه و حق التعيين اساتيد راهنما در اختيار دانشگاه ها 
قرار می گيرد. اجرای اين طرح که به شکل پايلوت در سال ۹۷ در حوزه علوم انسانی، فنی، مهندسی و علوم پايه و در 
نهايت کشاورزی آغاز شده است و حرکت به سمت سوق دادن رساله های تحصيالت تکميلی به سمت نيازهای جامعه 

و صنعت محقق می شود.

آمارهای موجود قراردادهای صنايع و دستگاه های اجرايی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور، خوشبختانه شاهد رشد 
قابل توجهی را نشان می دهد. شناسايی و مستندسازی  دستاوردهای ويژه و منحصر به فرد دانشگاه ها در حوزه ارتباط 
با صنعت و دانشگاه در سال های ۹۶و ۹۷، توسعه و ساماندهی دوره های مهارت آموزی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی در 
جهت افزايش توانايی فارغ التحصيالن و تســهيل در اشتغال آن ها 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 ساماندهی و توسعه قراردادهای 
کالن دانشگاه ها و پژوهشگاه ها با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی و همچنين 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 گام های مهمی بوده که با همکاری دانشگاه ها، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی 
شــکل گرفته اســت. در اين گزارش به صورت خالصه اهم اقدامات انجام شــده در راستای ارتباط با صنعت و جامعه 
در ۴ دهه گذشــته تشــريح و سپس آماری دقيقی از قرادادها و همکاری های شکل گرفته ميان صنعت و دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور ارائه شده است

شــکل گرفته اســت. در اين گزارش به صورت خالصه اهم اقدامات انجام شــده در راستای ارتباط با صنعت و جامعه 
 دهه گذشــته تشــريح و سپس آماری دقيقی از قرادادها و همکاری های شکل گرفته ميان صنعت و دانشگاه ها و 

پژوهشگاه های کشور ارائه شده است

۱۵ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



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 شد. هدف از اجرای اين نمايشگاه برطرف کردن نيازهايی بود که دستگاه ها به علت تحريم های يک طرفه 

دولت آمريکا به کشورمان نمی توانند برآورده نمايند.

برگزاری نمايشگاه تقاضای فناوری ۱۰-۲

اجرايی سازی بند ط تبصره ۹ ۹-۲

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 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 تا تاريخ ۹۷/۸/۲۸ مجموعا ۱۳۱ درخواست 
اجرای طرح پژوهشی(RFP) از جانب مراکز پژوهشی و پژوهشگاه ها به آنان ارائه شده است و تاکنون ۸ طرح با مبلغ ۱۴ 
ميليارد ريال به قرارداد رسيده است. چالش بزرگ اين طرح عدم دادن اين بودجه از جانب شرکت هايی است قسط مبلغ 
۴۰ ميليارد ريال را به حساب خزانه واريز نکرده اند. از ۲۹۳ شرکت مشمول تا کنون ۴۳ شرکت پاسخ داده و رمز عبور را 
دريافت کرده اند و از ميان آنان ۱۵ شرکت پيشنهادهای خود را ثبت کرده اند. اميد است تا پايان سال عملکرد اين ثبت 

بهبود قابل مالحظه ای يابد. ارائه نظرات بر روی اين طرح بر عهده شورای عالی عتف و سازمان برنامه و بودجه است.

���و�� ��و�� و �����ی۱۶
د��� ار���ط �� ����



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

 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

توسعه ارتباط دانشگاه ها با وزارتخانه ها و دستگاه های اجرايی ۱۱-۲

۱۷ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



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: 

اهم همکاری های کالن با وزارتخانه ها و دستگاهای اجرايی  ۱۱-۲-۱

���و�� ��و�� و �����ی۱۸
د��� ار���ط �� ����

﹚︧﹞ ︀ری ︋︀ وزارت د﹁︀ع و ︎︪︐﹫︊︀﹡﹩ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞ - ︡ول١︗

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری

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

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

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

وزارت ︻︐︿

﹝︊︀﹜︼ (ر︀ل)
︎︣دا︠️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀:

۵۵٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠
︎︣دا︠️ ︻︐︿:

٧٢٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠

︗︡ول٢ - ﹨﹞﹊︀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)

︗︡ول ٣ - ︎︣وژه ﹨︀ی  ﹝︪︐︣ک ︋︀ وزارت ﹡﹀️

︿زه﹋︀ر﹁︣﹝︀دا﹡︪﹍︀هرد﹢

︫︣﹋️ ﹝﹠︨︡﹩ و ︑﹢︨︺﹥ ﹡﹀️دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان١

︋︀﹜︀د︨︐﹩

٢︤︣︊︑ ︀ت ﹇︀رهدا﹡︪﹍︀ه﹚﹁

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹡﹀️ ا︣اندا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا﹝﹫︣﹋︊﹫٣︣

﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢بدا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺️ ﹡﹀۴️

﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢بدا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از۵

۶︿︫︣ ﹩︐︺﹠︮ بدا﹡︪﹍︀ه﹢﹠︗ ︤﹫︠ ️﹀﹡ ﹅︵︀﹠﹞

﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢ب︎︥و﹨︪﹍︀ه ︮﹠︺️ ﹡﹀٧️

﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢ب︎︥و﹨︪﹊︡ه ازد︀د ︋︣دا٨️︫

﹝﹠︀︵﹅ ﹡﹀️ ︠﹫︤ ︗﹠﹢بدا﹡︪﹍︀ه آزاد ا︨﹙︀﹝﹩٩



در  جدول ۱ محورهای همکاری با وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح ذکر شده است که در مجموع، همکاری ها 
به ۱،۲۷۵ ميليارد ريال می رسد. همچنين شرح همکاری ها و تفاهم نامه هايی که با وزارت نفت شکل گرفته در جدول 

۲ ذکر شده است و پروژه های تعريف شده در قالب تفاهم نامه های مذکور در  جدول ۳ نشان داده شده است.

۱۹ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����

︿زه﹋︀ر﹁︣﹝︀دا﹡︪﹍︀هرد﹢

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︮﹠︀︹ ︎︐︣و︫﹫﹞﹩دا﹡︪﹍︀ه ︑︣︋﹫️ ﹝︡رس١

︀︎﹫﹟ د︨︐﹩

٢﹩﹝﹫︫ ﹩︨︡﹠﹞ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︫﹫﹞﹩ و﹩﹝﹫︫︣و︐︎ ︹︀﹠︮ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︮﹠︀︹ ︎︐︣و︫﹫﹞﹩دا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از٣

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︮﹠︀︹ ︎︐︣و︫﹫﹞﹩دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا﹝﹫︣﹋︊﹫۴︣

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︀﹜︀︩ و ︎︩دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن۵

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︀﹜︀︩ و ︎︩دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا﹝﹫︣﹋︊﹫۶︣

٧︿︫︣ ﹩︐︺﹠︮ ︩دا﹡︪﹍︀ه︎ و ︩︀﹛︀︎ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︀﹜︀︩ و ︎︩دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان٨

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ︎︀﹜︀︩ و ︎︩دا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از٩

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀زدا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان١٠

︫︣﹋️ ﹝﹙﹩ ﹎︀ز︎︥و﹨︪﹍︀ه ︮﹠︺️ ﹡﹀١١️

١٢OTC ︀زدا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و ︮﹠︺️ و﹎ ﹩﹚﹞ ️﹋︫︣

١﹩︐︪︋ ︡﹫︫ دا﹡︪﹍︀ه- 

﹢زه ا﹋︐︪︀ف

-دا﹡︪﹍︀ه ︠﹢ارز﹝﹩٢

٣︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو-

-دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︫︀﹨︣ود۴

-دا﹡︪﹍︀ه  ︡﹫︫﹞︣ان ا﹨﹢از۵

︗︡ول ۴ - ﹝﹢ر﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ﹡﹫︣وی ﹨﹢ا﹩ ار︑︩ ︗﹞﹢ری ا︨﹑﹝﹩ ا︣ان

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی 
﹨﹞﹊︀ری

︀︗︀﹡ ︀  ا﹝︱︀ی ﹝﹢ا﹁﹆︐﹠︀﹝﹥ ﹨﹞﹊︀ری︋ 
 ︀﹝️ از ︎︣وژه ﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ﹝︪ــ︐︣ک ︋︀ ︨ــ﹛ ٧٠ در︮︡ی ﹡﹫︣وی ﹨﹢اــ﹩ ار︑︩ و ٣٠ در︮︡ی 

وزارت ︻︐︿
︩ آ﹝﹢︠︐﹥  ﹥ ﹋︀ر﹎﹫︣ی ﹋︀ر﹋﹠︀ن و︸﹫﹀﹥ دا﹡ ︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی ︗️ ︑﹢︨ــ︺﹥ ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ در ﹇︀﹜︉ ︵︣ح ﹨︀ی︋   ︋

︎︧︀ د﹋︐︣ی و ﹁︣︮️ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩

︎︣وژه ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار

﹝︊﹙︼ ﹋﹏ ﹇︣ارداد︻︐︿﹋︀ر﹁︣﹝︀

︵︣ا﹩، ︨︀︠️ و ار︑﹆︀ء 
︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ︗﹠﹍︀ل، ا﹡︀رک

١۵٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٫٨٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠



در جدول فوق همکاری های شــکل گرفته با نيروی هوايی ارتش جمهوری اســالمی ايران درج شده است. پروژه های 
تاثيرگذار به همراه مبلغ قرار داد ذکر شده است.

���و�� ��و�� و �����ی۲۰
د��� ار���ط �� ����

️︧ز ︳﹫﹞ ️︸︀﹀ ︀ری ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞ - ۶ ︡ول︗

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی 
﹨﹞﹊︀ری

 ﹩︴﹫﹞ ️︧︤رگ ز ︣وژه ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩︋  ︣ای ﹝︪︀ر﹋️ در︎   ︑︪﹊﹫﹏ ﹋﹠︧︨︣﹫﹢م دا﹡︪﹍︀﹨︀︋ 
 ﹨﹞﹊︀ری  در راه ا﹡︡ازی ︫︊﹊﹥ ︗︀﹝︹  ︀︎︩ آ﹜﹢د﹎﹩ ﹋︪﹢ر و ا︨︐﹀︀ده از آز﹝︀︪﹍︀ه ﹨︀ی «︫︀︻︀»

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

︎︣وژه ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار

﹝︊﹙︼ (ر︀ل)﹝︖︣ی︻﹠﹢ان

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

٧٢٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ندا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از

٢-ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺﹥ ا︔︣ات ︪︠ــ﹉ ︫ــ︡ن، ︵︪ــ﹉ ︋︐﹍︀ن و 
﹩﹞﹢ ﹙︀﹝️ ︗﹢ا﹝︹︋  ︡ا︫️ و︨   ︋︣ ﹋﹞︖︀ن و ر︨﹢︋︀ت ︑︀﹜︀ب︋ 

٩۶٠ ﹝﹫﹙﹫﹢ندا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از

︐﹍︀ن ١/٢۴٣ ﹝﹫﹙﹫︀رددا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︣از٣-ا﹡︖︀م ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹡﹫︀ز آ︋﹩ ︑︀﹜︀ب︋ 

︗︡ول ۵ - ﹝﹢ر﹨︀ی ﹨﹞﹊︀ری ︋︀ ︨︀ز﹝︀ن آ﹝﹢زش ﹁﹠﹩ و ︣﹁﹥ ای ﹋︪﹢ر

︻﹠︀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
︪﹩ از دوره ﹨︀ی ﹋︀رآ﹝﹢زی دا﹡︪︖﹢︀ن ﹥ ︻﹠﹢ان︋  ︀ز﹝︀ن︋   ︗︤﹍︀﹠﹩ دوره ﹨︀ی ﹝︀ر︑﹩︨ 

︎︣وژه ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار

︵︣ا﹩، ︨︀︠️ و ار︑﹆︀ء 
︨︀﹝︀﹡﹥ ﹨︀ی ا﹜﹫﹠️ ﹨﹢ا︋︣د

١۵٫۶٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠۴٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٣٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

︵︣ا﹩ و ︨︀︠️ رادار 
﹋︀وش ︋﹢﹝﹩

٢٠٫۴٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

﹝︊︀﹜︼ (ر︀ل)
︎︣دا︠️ ﹋︀ر﹁︣﹝︀:

۶۵،٩٩۴،٠٠٠،٠٠٠
︎︣دا︠️ ︻︐︿:

١٨٫۶۵٠٫٠٠٠٫٠٠٠



در جدول ۵ و ۶ محورهای همکاری با ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و سازمان حفاظت محيط زيست نشان 
داده شده است.

ستاد کل نيروهای مسلح به عنوان يک سازمان اجرايی با وزارت علوم همکاری هايی را به شرح جدول فوق داشته است.

 راه اندازی و توسعه سامانه های مورد نياز در 
جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه و ثبت 

نيازها و  اولويت های تحقيقاتی

ساير اقدامات در جهت بهبود ارتباط صنعت و دانشگاه ۱۲-۲

۲۱ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����

︎︣وژه ﹨︀ی ︑︃︔﹫︣﹎︢ار

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

(︪︡﹞ ،︀ن﹀︮ا

﹋﹠︧︨︣﹫﹢م ١٣ 
دا﹡︪﹍︀ه ︋︣︑︣

۴/۶٧٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد

 ﹩︀﹛︀︎ ️ ۵-ا﹫︀ی ﹝︣﹙ــ﹥ ای ︑ــ︀﹜︀ب ا﹡︤﹜﹩ ︋﹥ روش ز︧ــ
︑ ︹︧︣︀﹁︐﹥ و ا﹁︤ا ︩︖﹛ آب ﹎﹫︣ی

︫︣ک ︻﹙﹞﹩ 
و ︑﹆﹫﹆︀ت 

ا︮﹀︀ن
٩٠ ﹝﹫﹙﹫︀رد

﹚︧﹞ ︀ری ︋︀ ︨︐︀د ﹋﹏ ﹡﹫︣و﹨︀ی﹊﹝﹨ ر﹨︀ی﹢﹞ - ︡ول ٧︗

︻﹠︀و﹟ و ﹝﹢ر ﹨︀ی 
﹨﹞﹊︀ری

︡﹝️ و︸﹫﹀﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︦ از︠  ﹥ ﹝︀رت ا﹁︤ا﹩ در دوران ﹇︊﹏، ﹫﹟ و︎   ︑︣︾﹫︉ دا﹡︪︖﹢︀ن︋ 
ــ﹢ی  ﹥ دوره ﹨︀ی ﹝︀ر︑﹩ ﹎︢را﹡︡ه ︫ــ︡ه از︨  ︡﹝︐﹩ و ﹝︪ــ﹢ق ﹨︀ی ﹝﹠︀︨ــ︉︋   ︑︭﹫ــ︬ ا﹝︐﹫︀زات︠ 

︩ آ﹝﹢︠︐﹍︀ن دا﹡︪︖﹢︀ن و دا﹡
️ ﹨︀ی   ︋︣ه ﹎﹫ــ︣ی از ﹝︪ــ﹞﹢﹜﹫﹟ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹏ ﹝︀﹨︣ در دا﹡︪ــ﹍︀ه ﹨︀ و ﹝︣ا﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ و ︫ــ︣﹋

﹩︭︭︑ ﹩︋︣﹞ ︥و﹨︪﹩ و ﹥ ︻﹠﹢ان د︨︐﹫︀ر آز﹝︀︪﹍︀ه، د︨︐﹫︀ر︎  دا﹡︪﹍︀﹨﹩︋ 



 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
 جمع آوری و تدوين تجارب موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در توسعه همکاری با جامعه و صنعت

تقدير از فعاالن حوزه ارتباط با صنعت

���و�� ��و�� و �����ی۲۲
د��� ار���ط �� ����



معرفی شاخص ها و روش پايش۳

ارزيابی عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور يکی از اهداف وزارت علوم است که در راستای اجرايی شدن دولت 
الکترونيک بســيار مورد تأکيد قرار گرفته اســت. رتبه بندی و ارزيابی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با هدف ايجاد 
فضای رقابت می تواند کمک شــايانی در راستای تعالی نظام آموزشی کشور و همچنين افزايش و ارتقاء دانشگاه ها در 
ســطح جهان نمايد. از اين رو و با توجه به اهداف فوق سامانه  ی مديريت پژوهش و فناوری ايران "مپفا" قريب دو سال 
است که در معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقيقات و فناوری راه اندازی شده است. اين سامانه با هدف اصلی 
ايجــاد يک بانک اطالعاتی متمرکز از مجموعه اطالعات و روال های حــوزه پژوهش و فناوری وزارت علوم, تحقيقات 
و فنــاوری از کليه منابع مختلف در حوزه توليدکنندگان (اعضای هيأت علمی، دانشــجويان و ...) مراکز پژوهشــی و 
فناوری (دانشــگاه و مراکز تحقيقاتی، پارک ها، مراکز رشــد، نشريات و ..) و همچنين توليدات پژوهشی (مقاله، کتاب، 
طرح، اختراع، ابداع، محصوالت فناورانه، پايان نامه و ... ) طراحی شده تا بتواند با شاخص گذاری بر روی اين اطالعات، 
دسترســی به سيســتم های گزار ش دهی و داشــبورد های مديريتی را با ارائه گزارش های کمی (آماری) و کيفی (علم 
سنجی) فراهم آورد که در نهايت به ارائه خروجی های ارزيابی و بررسی عملکرد کالن در تمام حوزه ها در سطح ملی، 
استانی، دانشگاهی و حتی فردی بيانجامد. از ميان معيارهای ارزيابی دانشگاه ها تعدادی که مرتبط با ارتباط صنعت و 

دانشگاه ها هستند به صورت خالصه در جدول ۸ آورده شده است.

۲۳ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����

︬ ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ︫︡ه ︑﹢︨︳ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ و ︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹨︀ی ﹋︪﹢ر ︗︡ول ٨- ︫︀︠

︿
د

 ر

︻﹠﹢ان ︫︀︬︠

︑︺︡اد دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه

︨︀ل 
٩٢

︨︀ل ٩۶︨︀ل ٩۵︨︀ل ٩۴︨︀ل ٩٣

﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥(در ︀ل ا︗︣ا)١  ︮︀ ١۴٣١۴٣١۴٢١۴۴١٢۶︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط︋ 



در جدول فوق هريک از شــاخص ها به همراه تعداد دانشــگاه های مشــارکت کننده در تکميل شاخص ذکر شده اند. 
دسترسی سامانه  به ۱۵۲ دانشگاه و مرکز پژوهشی داده شده است که با توجه به اطالعات تکميل شده به طور متوسط 
بيش از نيمی از دانشــگاه ها (۸۶ دانشگاه) در تکميل شاخص ها مشارکت کرده اند. کمترين ميزان مشارکت دانشگاه ها 
و مراکز پژوهشــی در شاخص درصد اشــتغال فارغ التحصيالن است که نشــان از نبود فرآيندی جهت رصد اشتغال 

فارغ التحصيالن تاکنون بوده است.
در جدول زير دانشگاه های مشارکت کننده که دسترسی به سامانه مپفا را در اختيار دارند ذکر شده است:

���و�� ��و�� و �����ی۲۴
د��� ار���ط �� ����

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

دا﹡︪﹍︀ه ارو﹝﹫﹥١

﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ︋﹛ ٢

﹫︡﹝︡﹡﹩ آذر︀︋︖︀ن٣ دا﹡︪﹍︀ه︫ 

دا﹡︪﹍︀ه ︨﹞﹠︀ن۴

دا﹡︪﹍︀ه ︤د۵

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

︊︤واری۶  ︨﹜﹫﹊ دا﹡︪﹍︀ه

دا﹡︪﹍︀ه  ︡﹫︫﹞︣ان ا﹨﹢از٧

﹝﹠︴﹆﹥ ای ا︵﹙︀ع ر︨︀﹡﹩ ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری٨

٩︿︫︣ ﹩︐︺﹠︮ دا﹡︪﹍︀ه

دا﹡︪﹍︀ه رازی ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه١٠

︗︡ول ٩- وا︡﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︍﹀︀

٢(﹤︐﹁︀ ︀ن︀︎) ﹤︺﹞︀︗ ١۴٣١۴۴١۴۴١۴۴١٢۵︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و

︿
د

 ر

︻﹠﹢ان ︫︀︬︠
︑︺︡اد دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ی ︑﹊﹞﹫﹏ ﹋﹠﹠︡ه

︨︀ل ٩۶︨︀ل ٩۵︨︀ل ٩۴︨︀ل ٩٣︨︀ل ٩٢

﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن))٣  ︮︀ ٨۵٨۶٨٧٩٠١٢٠﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط︋ 

٨٣٨۶٨٨٩١١١۶﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ ︀︎︀ن ︀﹁︐﹥ (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن)۴

١۴۴١۴۵١۴۴١۴٣١١٩درآ﹝︡ ︀︮﹏ از ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن)۵

٨۵٨٧٨٨٩٣١٢٢︑︺︡اد ﹝︖︣︀ن ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا)۶

٨۴٨۶٨٧٩٢١١٩︑︺︡اد ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا)٧

٨﹩و د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ︹︀﹠︮ ︀︋ ︡اد﹨︀ی ﹝︪︐︣کو رو ︀﹨ ︩ ︀﹝﹨ ۶۶۶٧۶٩٧۶٩۴︑︺︡اد

٧١٧۵٧٨٨٣٩٩︑︺︡اد ︋︀زد︡﹨︀ی ︮﹠︺︐﹩ ︋︣ای دا﹡︪︖﹢︀ن٩

١٠ ﹩د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا ︀ ︹︀﹠︮ ﹩﹛︀﹞ ️︀﹝ رد﹢﹞ ﹤﹋ ﹩︀﹨  ﹤﹞︀﹡ ︀ن︀︎ ︡اد︺︑
﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡

۶٧۶٨۶٨٧٣٨۴

﹢ده ا﹡١١︡ ﹠︺️ دا﹡︪﹍︀ه ﹝︣︑︊︳︋   ︮︀ ﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط︋   ︋﹤﹋ ﹩︀﹨ ﹤﹞︀﹡ ︀ن︀ ۵٨۵٨۵٩۶٠٧١︑︺︡اد︎ 

︀رج دا﹡︪﹍︀ه دوره ﹨︀ی ﹋︀رآ﹝﹢زی و ﹋︀رورزی دا︫︐﹥ ا﹡١٢︡ ٧٢٧۴٧۵٧٩٩۵︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀﹡﹩ ﹋﹥ در︠ 

۴۵۴٧۴۴۴۶۵۶در︮︡ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙︀ن ︫︀︾﹏ ︋﹥ ﹋﹏ ﹁︀رغ ا﹜︐︭﹫﹙︀ن١٣

۵٢۵٣۵۵۵٧۶۴ ﹝﹆︡ار ︗︢ب ﹝﹠︀︋︹ ﹝︀﹜﹩ ︋﹥ ︫﹊﹏ ﹨︡ا︀ و و﹇︿ (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن)١۴

۶٩۶٩٧١٧١٨٢︑︺︡اد ︢︎︣ش ﹝︐︭︭﹫﹟ ︋﹥ ︻﹠﹢ان ︎︧︀د﹋︐︣ا (﹡﹀︣)١۵

︑︺︡اد ︑﹀︀﹨﹛ ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ﹝﹠︺﹆︡ ︫︡ه ︋︀ ﹝︣ا﹋︤ ︮﹠︺︐﹩، ﹋︪︀ورزی و ︠︡﹝︀︑﹩ و ١۶
﹢زه ︑﹆︀︲︀

٨٣٨٩٩٣٩۶١١٠

︑︺︡اد ﹁︣︮️ ﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ ︗︀﹝︺﹥ و ︮﹠︺️ ︑﹢︨︳ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ (﹁︣︮️ ١٧
﹝︴︀﹜︺︀︑﹩ دا︠﹙﹩)

۶٢۶٢۶٢۶٢٧٢



۲۵ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

︣﹝︀ن١١ ﹋ ﹤︐﹁︣ ︀وری︎ ﹫︪ ﹠︺︐﹩ و ﹁﹠ ︀ه ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩︮  دا﹡︪﹍

١٢﹩︨﹢︵ ﹟︡﹛دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︠﹢ا︗﹥ ﹡︭﹫︣ا

١٣︡﹠  ︨﹩︐︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹋︣د︨︐︀ن١۴

دا﹡︪﹍︀ه ﹁١۵︀︧

﹫︀︨️ ︻﹙﹞﹩ ﹋︪﹢ر١۶ ︑﹆﹫﹆︀ت︨ 

١٧﹩︐︪︋ ︡﹫︫ دا﹡︪﹍︀ه

﹠︺︐﹩ اراك١٨ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︨﹫︡︗﹞︀ل ا﹜︡﹟ ا︨︡آ︋︀دی١٩

٢٠︡﹨︀ دا﹡︪﹍︀ه︫ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣ ا︮﹀︀ن٢١

دا﹡︪﹍︀ه ︑︭︭﹩ ﹁﹟ آوری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ آ﹝﹏٢٢

دا﹡︪﹍︀ه ﹡﹫︪︀︋﹢ر٢٣

︋﹠﹫︀د دا﹡︪﹠︀﹝﹥  ﹡﹍︀ری ا︣ان٢۴

٢۵︩︫﹢ ︥و﹨︪﹩ ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ر﹡﹌ و︎   ︎﹤︧︨﹣﹞

دا﹡︪﹍︀ه ﹝︀ز﹡︡ران٢۶

دا﹡︪﹍︀ه ︠﹙﹫︕ ﹁︀رس٢٧

︣﹡︀﹝﹥ ر︤ی آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩٢٨ ︥و﹨︩ و︋   ︎﹤︧︨﹣﹞

دا﹡︪﹍︀ه ﹎﹫﹙︀ن٢٩

٣٠︪︣﹞︣  ︠﹩︀دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁﹠﹢ن در

دا﹡︪﹍︀ه ﹇﹛٣١

︨︀ز﹝︀ن ﹝︴︀﹜︺﹥ و ︑︡و﹟ ﹋︐︉ ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩(︨﹞️)٣٢

دا﹡︪﹍︀ه ︀︨﹢ج٣٣

دا﹡︪﹍︀ه و﹜﹩ ︻︭︣ (︻︕)ر﹁︧﹠︖︀ن٣۴

دا﹡︪﹍︀ه ا﹜︤﹨︣ا(س)٣۵

︀﹨︣ود٣۶  ︫﹩︐︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ا︮﹀︀ن٣٧

دا﹡︪﹍︀ه ز﹡︖︀ن٣٨

دا﹡︪﹍︀ه ﹎﹠︊︡ ﹋︀ووس٣٩

دا﹡︪﹍︀ه ﹝︣ا︾﹥۴٠

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

﹫︣︗︀ن۴١  ︨﹩︐︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︑︣ان۴٢

۴٣︪︡﹞ ﹩︨دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣دو

۴۴﹟آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ا︨﹀︣ا ︹﹝︐︖﹞

دا﹡︪﹍︀ه ︗︣م۴۵

﹠︺︐﹩ ﹋︣﹝︀﹡︪︀ه۴۶ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و﹁﹠︀وری ﹝︀ز﹡︡ران۴٧

﹝﹢زه ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ج.ا.ا۴٨

دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ﹨﹞︡ان۴٩

﹠︺︐﹩ ا﹝﹫︣﹋︊﹫۵٠︣ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

۵١﹜﹇ ﹩︐︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

﹝﹣︨︧﹥ ︎︥و﹨︪﹩ ﹊﹞️ و ﹁﹙︧﹀﹥ ا︣ان۵٢

︧︣ان)۵٣ ﹋︀︫﹞︣(و︥ه︎ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠۵۴︣

دا﹡︪﹍︀ه دا﹝︽︀ن۵۵

﹠︺️ ا︣ان۵۶ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹛ و︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︋﹫︣︗﹠۵٧︡

﹙﹞︀ن ﹁︀ر︨﹩ ﹋︀زرون۵٨ دا﹡︪﹍︀ه︨ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︫︣﹫︣از۵٩

﹠︺︐﹩ ا︣ان۶٠ ︩ ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ و︮  ︥و﹨ ︨︀ز﹝︀ن︎ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹨︣﹝︤﹎︀ن۶١

دا﹡︪﹍︀ه اراک۶٢

﹫︣از۶٣  ︫﹩︐︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︠﹢ارز﹝۶۴﹩

﹫︀م ﹡﹢ر۶۵ دا﹡︪﹍︀ه︎ 

﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ زر﹡۶۶︡

۶٧︣︀﹚﹞ دا﹡︪﹍︀ه

﹠︺︐﹩ ارو﹝﹫﹥۶٨ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︋﹠︀ب۶٩

٧٠︀︲︣ ︫﹫︡ ﹝︡رس︫ 

︗︡ول ٩- وا︡﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︍﹀︀



���و�� ��و�� و �����ی۲۶
د��� ار���ط �� ����

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

٧١﹩︀ ︊︵︀︊︵ ﹤﹞︀ ︀ه ︻﹙ دا﹡︪﹍

دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ ﹎︣﹎︀ن٧٢

️ ﹋︪﹢ر٧٣ ﹫︺﹝︗ ﹩︭︭︑ ︹﹞︀︗ ️ ︣ ︡ ︀﹜︺︀ت و ﹝ ︴﹞ ﹤︧︨﹢﹞

﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹝﹞︧﹠٧۴﹩

دا﹡︪﹍︀ه ﹎﹙︧︐︀ن٧۵

﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹜︀ر︨︐︀ن٧۶

دا﹡︪﹍︀ه ︫﹫︡ ︋︀﹨﹠︣﹋︣﹝︀ن٧٧

دا﹡︪﹍︀ه ﹋︀︫︀ن٧٨

٧٩(ISMO)﹩﹚﹚﹝﹛﹝︴︀﹜︺︀ت و ﹨﹞﹊︀ری ﹨︀ی ︻﹙﹞﹩ ︋﹫﹟ ا

︀ری٨٠ دا﹡︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩︨ 

﹙﹢︧︐︀ن٨١ ﹫︧︐︀ن و︋  دا﹡︪﹍︀ه︨ 

دا﹡︪﹍︀ه ︱︣ت آ️ ا...ا﹜︺︷﹞﹩ ︋︣و︗︣دی (ره)٨٢

﹫︣از٨٣ دا﹡︪﹍︀ه︫ 

٨۴﹩︀︗ر ︡﹫︫ دا﹡︪﹍︀ه

دا﹡︪﹍︀ه ا﹙︀م٨۵

﹝︖︐﹞︹ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹎﹠︀︋︀د ٨۶

دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︋﹫︣︗﹠٨٧︡

دا﹡︪﹍︀ه ارد﹋︀ن٨٨

دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︠︀︑﹛ ا﹜︀﹡︊﹫︀ء ︊︋︀ن٨٩

٩٠︤︣︊︑ ﹩﹞︀﹚︨دا﹡︪﹍︀ه ﹨﹠︣ ا

دا﹡︪﹍︀ه ︑﹀︣ش٩١

٩٢﹤︡ر﹫ ️︋︣︑ دا﹡︪﹍︀ه

︖﹠﹢رد٩٣ دا﹡︪﹍︀ه︋ 

دا﹡︪﹍︀ه آ️ ا... ا﹜︺︷﹞﹩ ︀︣ی ﹝﹫٩۴︡︊

دا﹡︪﹍︀ه ا︮﹀︀ن٩۵

٩۶︀﹠﹫  ︨﹩﹚︻﹢ دا﹡︪﹍︀ه︋ 

دا﹡︪﹍︀ه ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩ در ︻﹙﹢م ︀︎﹥ ز﹡︖︀ن٩٧

دا﹡︪﹍︀ه ︗︀﹝︹ ︻﹙﹞﹩ـ  ﹋︀ر︋︣دی٩٨

دا﹡︪﹍︀ه ︗﹫︣﹁٩٩️

دا﹡︪﹍︀ه در︀﹡﹢ردی و ︻﹙﹢م در︋︀ ﹩︀︀ر١٠٠

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

﹢ز︨︐︀ن١٠١ دا﹡︪﹍︀ه ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ را﹝﹫﹟︠ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹜︨︣︐︀ن١٠٢

١٠٣︪︣﹡︣اا ️︀﹛دا﹡︪﹍︀ه و

١٠۴︤︣︊︑ دا﹡︪﹍︀ه

︤ر﹎﹞︀﹇ ︣﹠︀ت ١٠۵ دا﹡︪﹍︀ه︋ 

︣﹋︣د١٠۶ دا﹡︪﹍︀ه︫ 

﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹜︀﹝︣د١٠٧

﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹁﹫︣وزآ︋︀د١٠٨

﹝︣﹋︤ آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹝﹙︀ت(و︥ه ︎︧︣ان)١٠٩

﹡︪︣ دا﹡︪﹍︀﹨﹩١١٠

دا﹡︪﹍︀ه ﹝﹆﹅ ارد︋﹫﹙﹩١١١

دا﹡︪﹍︀ه زا︋﹏١١٢

﹞﹫﹠﹩ (ره)١١٣ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ا﹝︀م︠  دا﹡︪﹍︀ه︋ 

دا﹡︪﹍︀ه ︑︣︋﹫️ ﹝︡رس١١۴

﹞﹠︀ن١١۵ دا﹡︪﹍︀ه ﹁︣زا﹡﹍︀ن︨ 

١١۶﹏︋︀ ﹠︺︐﹩ ﹡﹢︫﹫︣وا﹡﹩︋  دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ︮﹠︺︐﹩ ︗﹠︡ی ︫︀︎﹢ر١١٧

︡ای ﹨﹢︤ه١١٨  ︫﹩︐︺﹠ دا﹡︪﹍︀ه︮ 

دا﹡︪﹍︀ه ﹁﹠﹩ و︣﹁﹥ ای١١٩

دا﹡︪﹍︀ه ﹋﹢︔١٢٠︣

دا﹡︪﹍︀ه ﹝﹠︨︡﹩ ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹢﹇ ﹟︀ن١٢١

دا﹡︪﹍︀ه ﹁﹠︀وری ﹨︀ی ﹡﹢﹟ ︨︊︤وار١٢٢

︣اوان١٢٣ دا﹡︪﹍︀ه︨ 

﹝︣﹋︤آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ا︨︐︊︀ن ١٢۴

﹝︣﹋︤آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ا﹇﹙﹫︡ ١٢۵

﹝︣﹋︤ ︑﹆﹫﹆︀ت ﹡︖﹢م و ا︠︐︣ ﹁﹫︤﹈ ﹝︣ا︾﹥ ١٢۶

﹝︣﹋︤آ﹝﹢زش ︻︀﹜﹩ ﹁﹠﹩ و﹝﹢︋ ﹩︨︡﹠﹫﹟ ز﹨︣ا ١٢٧

١٢٨(ISC) ︀ن ا︨﹙︀م︗ ︀ه ا︨︐﹠︀دی ︻﹙﹢م﹍︀︎

دا﹡︪﹊︡ه ﹋︪︀ورزی ︫﹫︣وان١٢٩

دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ ︱︣ت ﹡︣︗︦ (س)١٣٠

︗︡ول ٩- وا︡﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︍﹀︀



در ادامه و در فصول آتی به ارائه تفصيلی اطالعات دريافتی و مقايسه عملکرد دانشگاه ها با يکديگر در هر يک از شاخص ها 
پرداخته خواهد شد. همچنين جهت تجزيه و تحليل بهتر، شاخص های نسبی مهمی استخراج شده و مورد استفاده قرار 

خواهند گرفت. اهم اين شاخص ها که می توانند معيارهای مناسبی جهت مقايسه عملکر دانشگاه ها باشند عبارتنداز:

۲۷ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

دا﹡︪﹊︡ه ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ ︱︣ت ﹝︺︭﹢﹝﹥ (س)١٣١

دا﹡︪﹊︡ه ﹁﹠﹩ و ﹝︊﹚﹎ ﹩︨︡﹠︀ر١٣٢

دا﹡︪﹊︡ه ﹁﹠﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ ﹎︣﹝︧︀ر١٣٣

دا﹡︪﹍︀ه ﹁﹠﹩ و ﹝︀︍﹚﹎ ﹩︨︡﹠﹍︀ن١٣۴

﹢ا﹡︧︀ر١٣۵ دا﹡︪﹊︡ه ر︀︲﹩ و ﹋︀﹝︍﹫﹢︑︣︠ 

دا﹡︪﹊︡ه ﹋︪︀ورزی و دا﹝︍︣وری ︑︣︋️ ︗︀م١٣۶

١٣٧️︧ز ︳﹫﹞ دا﹡︪﹊︡ه

دا﹡︪﹊︡ه ﹋︪︀ورزی و ﹝﹠︀︋︹ ︵︊﹫︺﹩ داراب١٣٨

١٣٩﹩︢ا︾ ︹︀﹠︮︎︥و﹨︪﹊︡ه ︻﹙﹢م و

﹠﹫︀دی١۴٠ ︩ ﹨︀ی︋  ︎︥و﹨︪﹍︀ه دا﹡

︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹝﹢اد و ا﹡︣ژی١۴١

︿︎︥و﹨︪﹩رد ︡︀م وا﹡

︎︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م و ﹁﹠︀وری ا︵﹙︀︻︀ت ︻﹙﹞﹩ ا︣ان١۴٢

︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹝﹙﹩ ا﹇﹫︀﹡﹢س ︫﹠︀︨﹩ و ︻﹙﹢م ︗﹢ی١۴٣

﹫﹞﹩ ا︣ان١۴۴  ︫﹩︨︡﹠﹞ و ﹩﹝﹫ ︎︥و﹨︪﹍︀ه︫ 

︎︥و﹨︪﹍︀ه ︎﹙﹫﹞︣ و ︎︐︣و︫﹫﹞﹩ ا︣ان١۴۵

﹠︀︨﹩ و ﹝﹠︨︡﹩ ز﹜︤﹜﹥١۴۶ ﹫﹟ ا﹜﹞﹙﹙﹩ ز﹜︤﹜﹥︫  ︎︥و﹨︪﹍︀ه︋ 

︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹨﹢ا﹁︱١۴٧︀

︎︥و﹨︪﹍︀ه ︻﹙﹢م ا﹡︧︀﹡﹩ و ﹝︴︀﹜︺︀ت ﹁︣﹨﹠﹍﹩١۴٨

︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹢زه و دا﹡︪﹍︀ه١۴٩

١۵٠︒︡︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹇︣آن و

︎︥و﹨︪﹍︀ه ﹝﹙﹩ ﹝﹠︨︡﹩ ژ﹡︐﹫﹉ و ز︧️ ﹁﹠︀وری١۵١

︡﹡﹩ و ︻﹙﹢م ورز︫﹩١۵٢ ︎︥و﹨︪﹍︀ه ︑︣︋﹫️︋ 

︗︡ول ٩- وا︡﹨︀ی ︎︥و﹨︪﹩ ︔︊️ ︫︡ه در ︨︀﹝︀﹡﹥ ﹝︍﹀︀

︿︀︬︠رد ︻﹠﹢ان︫ 

﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن))/ ︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀ن ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩١

﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن))/ ︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀ن ︢︎︣ش ︫︡ه ٢
︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩

درآ﹝︡ ︀︮﹏ از ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن)/ ︑︺︡اد ﹝︖︣︀ن ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ٣
︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا)

︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥(در ︀ل ا︗︣ا)/ ︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀ن ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙۴﹩

︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥(در ︀ل ا︗︣ا)/ ︑︺︡اد دا﹡︪︖﹢︀ن ︢︎︣ش ︫︡ه ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙۵﹩

︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥(در ︀ل ا︗︣ا)/ ︑︺︡اد ﹝︖︣︀ن ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ ۶
(در ︀ل ا︗︣ا)

︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥(در ︀ل ا︗︣ا)/ ︑︺︡اد ﹋︀ر﹁︣﹝︀︀ن ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ٧
︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا)

︑︺︡اد ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥  ﹨︀﹩ ﹋﹥ ﹝﹢رد ﹞ ︹︀﹠︮ ﹩﹛︀﹞ ️︀︀ د︨︐﹍︀ه ﹨︀ی ا︗︣ا﹩ ﹇︣ار ﹎︣﹁︐﹥ ا﹡︡/ ︑︺︡اد ﹋﹏ ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ٨
د﹁︀ع ︫︡ه ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩

︑︺︡اد ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥ ﹨︀﹩ ﹋﹥ ︋﹥ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ دا﹡︪﹍︀ه ﹝︣︑︊︳ ︋﹢ده ا﹡︡/ ︑︺︡اد ﹋﹏ ︀︎︀ن ﹡︀﹝﹥ ﹨︀ی ٩
د﹁︀ع ︫︡ه ︑︭﹫﹙︀ت ︑﹊﹞﹫﹙﹩



شاخص های کلی ارتباط با صنعت ۴

شاخص های کلی ارتباط با صنعت در سال های ۱۳۹۲ الی ۱۳۹۶
همانطور که اشــاره شد قراردادهای ارتباط با صنعت و دانشــگاه، اهميت قابل توجهی در هدفمندسازی پژوهش ها و 
فعاليت های دانشگاهی دارد. همچنين اين قراردادها کمک موثری به کشور در جهت رفع نيازها و حل معضالت اقتصاد 
در صنعت کشور می کند. با توجه به اين موارد در فصل 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 کرده اند. مسلما بررسی اين اطالعات می تواند روش  مناسبی برای ارزيابی و تجزيه و تحليل ارتباطات موجود 
در دانشگاه ها با صنايع و دستگاه های اجرايی بوده و شاخص هايی را جهت ارزيابی عملکرد دانشگاه ها در اين حوزه ارايه 
نمايد. در اين فصل مجموع عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در قالب نمودار نشان داده خواهد شد و در فصل 

بعد به بررسی و مقايسه عملکرد هريک از دانشگاه ها و پژوهشگاه ها پرداخته خواهد شد.

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

��� ۲- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (����ن �����)

���و�� ��و�� و �����ی۲۸
د��� ار���ط �� ����



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

��ر������ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا) ��� ۴-���اد 

��� ۵- ���اد ����� �� و رو��اد��ی ����ک �� ����� و د����ه ��ی ا��ا��

۲۹ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۶-���اد ��زد����ی ����� ��ای دا������ن

��� ۸- ���اد ����ن ���� ��ی ����� �� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� دا����ه

��� ۷-���اد ����ن ����  ��ی ��رد ����� ���� ����� �� د����ه ��ی ا��ا��

���و�� ��و�� و �����ی۳۰
د��� ار���ط �� ����



��رآ��زی و ��رورزی در ��ر� دا����ه  ��� ۹-���اد دا������ن دوره ��ی 

��� ۱۰- ���اد ����ش ������� ����ان ���د���ی (���)

��� ۱۱- ���اد ����� ���� ��ی ����� ��ه �� د����ه ��ی ا��ا��

۳۱ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۱۲- ���اد ���� �������� ����� و ���� ���� ا���ی ���ت ���� (���� �������� دا���)

��� ۱۳-���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا (�����رد ����ن))

��� ۱۴- ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� ����ن ����� (�����رد ����ن)

���و�� ��و�� و �����ی۳۲
د��� ار���ط �� ����



��� ۱۵- درآ�� ���� از ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (�����رد ����ن)

��� ۱۶-���ار ��ب ����� ���� ���رت ��ا�� و و�� (�����ن ����ن)

��� ۱۷- ���� ���� ��ارداد��ی ��ری �� ��ل �� ���اد دا������ن �����ت ������ (��ر����� ار�� و 
د���ی) (�����ن ����ن/���)

۳۳ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۱۸- ���� ���� ��ارداد��ی ��ری �� ��ل �� ���اد دا������ن ����ش ��ه �����ت ������ 
(��ر����� ار�� و د���ی) (�����ن ����ن/���)

��� ۱۹- ���� درآ�� ���� از ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� �� ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� 
���� و ����� (�����ن ����ن/ ���)

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

تفاوت نمودارهای شــکل های ۱۷ و ۱۸ به اين صورت می باشــد که در نمودار ۱۷ کل دانشجويان تحصيالت تکميلی 
مشغول به تحصيل به عنوان جامعه در نظر گرفته شده اند اما در نمودار ۱۸ فقط دانشجويان تحصيالت تکميلی ورودی 

همان سال به عنوان جامعه هدف انتخاب شده اند.

���و�� ��و�� و �����ی۳۴
د��� ار���ط �� ����



��� ۲۱- ���� ���اد ��ارداد��ی ��ری �� ��ل �� �� �� �� ��� دا����ی ����ش ��ه �����ت ������ 
در �� ��ل

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

باتوجه به افزايش چشمگير تعداد مجريان قراردادها در سال ۹۶ و ثبات تقريبی درآمدها، نسبت درآمد به ازای هر نفر 
مجری در سال ۹۶ کاهش پيدا کرده است. به عبارت ديگر با افزايش تعداد افراد مرتبط با هر پروژه در سال ۹۶، درآمد 

هر نفر برای قراردادها کاهش يافته است.

تفاوت شکل های ۲۰ و ۲۱ در تعداد جامعه هدف است بدين صورت که در شکل ۲۰، جامعه هدف تعداد کل دانشجويان 
تحصيالت تکميلی مشغول به تحصيل و در شکل ۲۱، فقط دانشجويان تحصيالت تکميلی پذيرفته شده ورودی همان 

سال به عنوان جامعه هدف انتخاب شده است.

۳۵ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��ر������ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا) �� ���اد ��ارداد��ی ار���ط  ��� ۲۳- ���� ���اد 
�� ���� و �����(در ��ل ا��ا)

��� ۲۴- در�� ���� ���اد ����ن ����  ��ی ��رد ����� ���� ����� �� د����ه ��ی ا��ا�� �� ���اد �� 
����ن ���� ��ی د��ع ��ه �����ت ������

��� ۲۵- در�� ���� ���اد ����ن ���� ��ی ����� �� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� دا����ه �� ���اد �� 
����ن ���� ��ی د��ع ��ه �����ت ������

���و�� ��و�� و �����ی۳۶
د��� ار���ط �� ����



عملکرد دانشگاه ها و مراکز پژوهشی۵

همانطور که اشاره شد طی سال های اخير توسعه ارتباط صنعت و جامعه تبديل به يک هدف اصلی برای دانشگاه ها و 
پژوهشگاه های کشور شده است. براين اساس رشد خوبی در شاخص های مختلف و مرتبط شکل گرفته و مناسب است 
عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مقايسه شود تا بتوان نتايج سياست ها و برنامه های دوسويه را در اين حوزه مشاهده 
کرد. بر اين اساس عملکرد واحدهای پژوهشی به تفکيک در اين فصل نشان داده شده است. در هريک از شاخص های 
گفته شــده عملکرد ۲۰ دانشــگاه و مرکز پژوهشــی برتر نمايش داده شده است و مابقی دانشــگاه ها و پژوهشگاه ها 
که عملکرد پايين تری داشــته اند به خاطر سهولت و تناسب شــکل ها، نمايش داده نشده اند. الزم به ذکر است کليه ی 

مقايسه های اين فصل بر مبنای اطالعات سال ۱۳۹۶ شکل گرفته است.

��� ۲۶- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا)-۱۳۹۶

۳۷ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۲۷- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (����ن �����)-۱۳۹۶

��� ۲۸- ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا (�����ن ����ن))-۱۳۹۶

���و�� ��و�� و �����ی۳۸
د��� ار���ط �� ����



��� ۲۹- ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� ����ن ����� (�����ن ����ن)-۱۳۹۶

��� ۳۰- درآ�� ���� از ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (�����ن ����ن)-۱۳۹۶ 

۳۹ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۳۱- ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا)-۱۳۹۶

��ر������ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا)-۱۳۹۶ ��� ۳۲- ���اد 

���و�� ��و�� و �����ی۴۰
د��� ار���ط �� ����



��� ۳۳- ���اد ����� �� و رو��اد��ی ����ک �� ����� و د����ه ��ی ا��ا��-۱۳۹۶

��� ۳۴- ���اد ��زد����ی ����� ��ای دا������ن-۱۳۹۶

۴۱ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



����� ا��-۱۳۹۶ ��� ۳۵- ���اد ����ن ����  ���� �� ��رد ����� ���� ����� �� د����ه ��ی ا��ا�� ��ار 

��� ۳۶- ���اد ����ن ���� ���� �� �� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� دا����ه ����� ��ده ا��-۱۳۹۶

���و�� ��و�� و �����ی۴۲
د��� ار���ط �� ����



��رورزی دا��� ا��-۱۳۹۶ ��رآ��زی و  �� در ��ر� دا����ه دوره ��ی  ��� ۳۷- ���اد دا�������� 

��� ۳۸-  ���ار ��ب ����� ���� �� ��� ��ا�� و و�� (�����ن ����ن)-۱۳۹۶

۴۳ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۳۹- ���اد ����ش ������� �� ���ان  ���د���ا  (���)-۱۳۹۶

�� �����، ���ورزی و ������ و ��زه �����-۱۳۹۶ ��� ۴۰- ���اد ����� ���� ��ی ����� ��ه �� ��ا

���و�� ��و�� و �����ی۴۴
د��� ار���ط �� ����



��� ۴۱- ���اد ���� �������� ����� و ���� ���� ا���ی ���ت ���� (���� �������� دا���)-۱۳۹۶

��� ۴۲- ���اد ����ن ���� ��ی د��ع ��ه در ���� ار��/ د���ای ���� ای-۱۳۹۶

۴۵ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۴۳- ���اد ����ن ���� ��ی د��ع ��ه در ���� د���ای �����-۱۳۹۶

��� ۴۴- ���� ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا (�����ن ����ن)) �� ���اد دا������ن 
�����ت ������

���و�� ��و�� و �����ی۴۶
د��� ار���ط �� ����



��� ۴۵- ���� ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا (�����ن ����ن)) �� ���اد دا������ن 
����ش ��ه �����ت ������

��� ۴۶- ���� درآ�� ���� از ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (�����ن ����ن) �� ���اد �����ن 
��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا)

۴۷ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



��� ۴۷- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا) �� ازای ���� ��� دا����ی �����ت ������

��� ۴۸- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا) �� ازای  ���� ��� دا����ی ����ش ��ه 
�����ت ������

���و�� ��و�� و �����ی۴۸
د��� ار���ط �� ����



��� ۴۹- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا)/ ���اد �����ن ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و 
����� (در ��ل ا��ا)

��ر������ن ��ارداد��ی ار���ط �� ����  ��� ۵۰- ���اد ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و �����(در ��ل ا��ا)/ ���اد 
و ����� (در ��ل ا��ا)

۴۹ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



الزم به ذکر است با توجه به اطالعات موجود از دانشگاه ها در رابطه با تعداد اعضای هيأت علمی و بودجه عمومی دانشگاه 
می توان سه شاخص نسبی تعريف کرد که در جدول زير نشان داده شده است.

در ادامه آمار تعدادی از دانشــگاه ها را با توجه به همکاری که در تکميل اطالعات از لحاظ شاخص های فوق داشته اند را 
مشاهده می فرماييد.

︬ ﹨︀ی ﹡︧︊﹩ ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩ و ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه ﹨︀ ︗︡ول ١٠- ︫︀︠

︿︀︬︠رد ︻﹠﹢ان︫ 

﹡︧︊️ ︑︺︡اد ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در︀ل ا︗︣ا) ︋﹥ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩١

﹡︧︊️ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا) (﹝﹫﹙﹫﹢ن ︑﹢﹝︀ن) ︋﹥ ︑︺︡اد ا︻︱︀ی ﹨﹫︃ت ︻﹙﹞﹩٢

﹡︧︊️ ﹝︊﹙︼ ﹇︣ارداد﹨︀ی ار︑︊︀ط ︋︀ ︮﹠︺️ و ︗︀﹝︺﹥ (در ︀ل ا︗︣ا) ︋﹥ ︋﹢د︗﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دا﹡︪﹍︀ه٣

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

���و�� ��و�� و �����ی۵۰
د��� ار���ط �� ����



��� ۵۳- ���� ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا) �� ��د�� ����� دا����ه

��� ۵۲- ���� ���� ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� (در ��ل ا��ا) (�����ن ����ن) �� �� ��� ا���ی 
���ت ����

۵۱ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



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

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

���و�� ��و�� و �����ی۵۲
د��� ار���ط �� ����



��� ۵۶- ���� درآ�� ���� از ��ارداد��ی ار���ط �� ���� و ����� �� ��د�� �� دا����ه

۵۳ ���و�� ��و�� و �����ی
د��� ار���ط �� ����



جمع بندی۶
اهميت توســعه همکاری ها هرروز بيشــتر اهميت پيدا می کند و الزمه پيشرفت کشوراستفاده از پتانسيل های علمی 
موجود خواهد بود. در اين مسير الزم است برنامه ها و اقدامات مناسبی هم درحوزه صنعت و هم در دانشگاه ها صورت 
پذيرد تا همکاری ها و روابط تسهيل گردد. خوشبختانه طی ساليان اخير اين مسايل مورد توجه واقع شده و آمار ارائه 
شــده بهبود همکاری ها را نشــان می دهد. مسلمًا عوامل و معيارهای مختلفی، بايستی مد نظر قرار گرفته و در توسعه 
همکاری ها به آن توجه نمود. در گزارش حاضر ســعی گرديد تعدادی از اين عوامل و معيارها بيان شــوند و وضعيت 
دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در آن ها بررسی گردد. مطمئنًا هر موسسه می تواند با بررسی دقيق تر شرايط خود و 
مقايسه آن ها با ديگر موسسات، روش هايی برای بهبود تدوين و به مورد اجرا گذارد. در عين حال با توجه به برخی موارد 
بصورت عمومی ضروری بوده ولی می تواند بهبود کّمی و کيفی عملکرد دانشــگاه ها و پژوهشــگاه ها را در حوزه ارتباط 
بــا صنعت فراهم نمايد. خالصه ای از اين موارد در آيين نامه ابالغی مورخ ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ تحت عنوان "ســند الزامات 
قراردادهای تحقيقاتی موسســات آموزشی، پژوهشــی و فناوری" تدوين گرديد و قابل بهره برداری است. درعين حال 

به صورت خالصه می توان اين راهکارها و ضرورت ها را به شرح زير عنوان نمود: 
۶-۱-ساماندهی مناسب روال بررسی، تصويب و اجرای قراردادهای ارتباط با صنعت

۶-۲-تدوين واجرای روش های مناسب حمايتی و پشتيبانی از مجريان قراردادها
۶-۳-پايش و کنترل کّمی و کيفی و زمانبندی قراردادهای ارتباط با صنعت

۶-۴-توسعه همکاری ها با دستگاه های اجرايی و به اجرا گذاشتن برنامه های بلند مدت و کالن تحقيقاتی
۶-۵-تشــويق و ترغيب ايجاد هسته های پژوهش و فناوری توســط اعضای هيأت علمی برای بهبود کارهای تيمی و 

اجرايی پروژه های بزرگ
۶-۶-لحاظ نمودن امتيازات ويژه برای فعاليت های اعضای هيأت علمی که به رفع مشکالت صنعتی و اقتصادی کشور 

کمک می نمايند.
۶-۷-بهره برداری مناسب از فرصت مطالعاتی اساتيد در جامعه و صنعت برای توسعه همکاری ها و فعاليت های تقاضا محور

���و�� ��و�� و �����ی۵۴
د��� ار���ط �� ����


