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یاد  شهدای گرانقدر دفاع مقدس گرامی باد



آیین نامه ارتقا

های های آموزش
متناسب با نیاز ها

مهارتی افزایی و 
هدایت شغلی

مراکز تحقیق 
و توسعه مشترک

ساماندهی و کنترل قراردادها

پایان نامه ها کارآموزی ها

تسهیالت و قوانین 
حمایتی

ها و سیاست
های کالن برنامه

صنعت

ترویج و فرهنگ 
عمومی

ت 
نع

ص
ه و

مع
جا

ور
ش

ی ک
لم

 ع
کز

زا
و م

ها 
گا

ش
دان

ماموریت گرایی

دانشگاه ها و مراکز علمی روشها و برنامه های بهبود اثربخشی 

شبکه سازی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوریقانون اهداف، وظایف و تشکیالت
در زمینه انسجام امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری

ن به بر مبنای آینده نگری و آینده پژوهی و معرفی آپژوهش و فناوری کشورشناسائی مزیت های نسبی، قابلیت ها، استعدادها و نیازهای -1

.دانشگاهها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی جهت بهره برداریواحدهای تولیدی، تحقیقاتی،

لوم، اجرائی ذی ربط و پیشنهاد به شورای عالی عبا همکاری یا پیشنهاد  دستگاههایاولویت های راهبردی تحقیقات و فناوری بررسی -2

.تحقیقات و فناوری

.اولویت ها براساسفناوری های نوین حمایت از توسعه تحقیقات بنیادی و پژوهش های مرتبط با -3

فناوری های  توسعه و تقویت فناوری ملی و حمایت از توسعهو مشارکت در ایجاد،تدارک منابع مالی توسعه فناوری کشور برنامه ریزی برای -4

.بومی

.ذی ربطو توسعه تحقیقات کاربردی با همکاری دستگاههایافزایش کارآئی و اثربخشی تحقیقات کشور اتخاذ تدابیر الزم به منظور -5

4



به داخل ته بومی کردن فناوریهای انتقال یافاتخاذ تدابیر و تهیه پیشنهادهای الزم درخصوص انتقال فناوری و دانش فنی و برنامه ریزی به منظور -6

.کشور و ارائه آنها به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری

ا و و حمایت از صدور فناوری های تولید شده در کشور و کمک به ایجاد انجمن هعرضه فناوری در داخل و خارج کشور ایجاد زمینه های مناسب برای -7

.شرکت های غیردولتی علمی، تحقیقاتی و فناوری

حقیقاتی  تحقیقاتی و فناوری، تقویت ارتباط دانشگاهها و مراکز تهم سویی میان فعالیت های آموزشی،تمهید ساز و کارهای الزم برای ایجاد -8

.اجتماعی و فرهنگی کشوربا بخشهای اقتصادی،

.توسعه پژوهش و فناوری در بخشهای غیردولتیاتخاذ راهکارهای مناسب برای کمک به -9

.هموانع و مشکالت و تدوین و ارائه گزارش ساالنشناختشامل پیشرفت ها،ارزیابی جامع عملکرد نظام ملی علوم، تحقیقات و فناوری -10

5

وزارت علوم، تحقیقات و فناوریقانون اهداف، وظایف و تشکیالت
در زمینه انسجام امور اجرائی و سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری



طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و موسسات    
پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت 



:روند تدوین طرح تحول



:روند تصویب و ابالغ 

م ابالغ طرح توسط وزیر محتر
علوم، تحقیقات و فناوری  

1398مهرماه 9در تاریخ 



:چشم انداز طرح 

:  چشم انداز

پژوهشی و فناوری  ، دانشگاه ها و موسسات آموزشی 
شریک راهبردی جامعه و صنعت در تدوین و اجرای 

برنامه های توسعه پایدار کشور



:جزئیات طرح

چشم انداز در  
هدف کالن14046افق 

8
راهبرد  

اصلی

برنامه و  44
اقدام



:اهداف کالن 

اهداف کالن

مشارکت 

ء حداکثری اعضا

هیئت علمی در 

رفع نیازهای 

صنعت و جامعه 

25اجرای 

درصد 

پروژه های 

تحصیالت 

تکمیلی به 

به صورت مستقیم

و سفارش صنعت

جامعه 

ساماندهی و 

ایجاد 

ساختارهای 

توانمند برای  

ارتباط عرضه و

تقاضای پژوهش

و فناوری

هم افزایی کامل

مراکز علمی با 

دستگاه های 

اجرایی جهت 

ع شناسایی و رف

نیازها و 

چالش ها

هم راستایی 

برنامه ها و 

 ها تصمیم گیری

در وزارت عتف 

ا و مراکز تابعه ب

نیازها و 

اولویت های 

کشور

افزایش متوسط

10ساالنه 

درصدی حجم 

قراردادهای 

ه ارتباط با جامع

و صنعت



رای  شیوه نامه تشکیل شو
راهبری و سیاستگذاری
تارتباط با جامعه و صنع



تی  شیوه نامه فرصت مطالعا
در جامعه و صنعت



ی الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقات
یموسسات آموزشی، پژوهشی و فناور



شیوه نامه تشکیل شورای مهارت
افزایی و صالحیت حرفه ای  

دانشجویان و دانش آموختگان



:1400و برنامه های سال 1۳۹۹پایش فعالیت های انجام شده در سال 

ورونداینازخالصه ایگزارشایندر

تاسامید.استگردیدهارایهحاصلنتایج

دانشگاه ها،همههمراهیومشارکتبا

شاهدعالیآموزشمراکزوپژوهشگاه ها

آناهدافتحققوطرحکاملاجرای

.باشیم



ایش خوشبختانه طبق برنامه زمانبندی منظم پ

و در این خصوص طرح تحول صورت پذیرفت 

، دانشگاه8۲تا تاریخ تهیه گزارش حاضر 

پژوهشگاه  و مرکز آموزش عالی کشور گزارش

.خود را ارسال نموده اند

:گزارشات دریافت شده 



:گزارشات دریافت شده 



















































حولتطرحاجراییاقداماتازبسیاریاینکهبهتوجهبا

دستگاه هایووزارتخانه هاهمکاریومشارکتمستلزم

گزارشدستگاه هاووزارتخانه هاازمی باشد،اجرایی

شدهخواستهپایشوبررسیمنظوربهتحولطرح

ودستگاه هاهمههمراهیومشارکتبااستامید.است

آناهدافتحققوطرحکاملاجرایشاهدسازمان ها

.باشیم















دانشگاهیتخصصیکاریابیوشغلیمشاورهمرکزپیشنهادیوظایف

وقت  دهی کار پارهسامان
تخصصی

ارائه خدمات مشاوره و  
هدایت شغلی تخصصی

خدمات کاریابی 
( جایابی)

د  امور مربوط به لغو تعه
خدمت دانش آموختگان  

آزاد سازی مدرک  )
(تحصیلی

ریزی و توسعه برنامه
های مهارت آموزی دوره
(  مهارت های نرم)

توسعه و بهبود دوره  
های کارآموزی 

به معرفی افراد کارآفرین
مراکز کارآفرینی

برگزاری نمایشگاه های
کار

امور مربوط به بیمه 
بیکاری



یمراکز هدایت شغلی و کاریابی های تخصص

1

۲

3

هدایتمراکزراه اندازیوایجادجهتدانشگاه39ازپشتیبانیومالیحمایت

تخصصیکاریابیوشغلی

اشتغال پذیریومهارت افزاییدوره هایتوسعهخصوصدربرنامه41دریافت

دانشجویان

رددانشگاه هاطرح هایوبرنامه هاازمالیحمایتجهتپیگیریوبرنامه ریزی

دانشجویاناشتغال پذیریتوانارتقایومهارت افزاییخصوص



تخصصیهایکاریابیوشغلیهدایتمراکز





99نتایج پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در سال 

تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه در حال اجرا 

3۰3۵

۲9۶8

3۲48

4۲49

4۷۲3

8۰۰۲

84۲۷

۰ 1۰۰۰ ۲۰۰۰ 3۰۰۰ 4۰۰۰ ۵۰۰۰ ۶۰۰۰ ۷۰۰۰ 8۰۰۰ 9۰۰۰

9۲

93

94

9۵

9۶

9۷

98



شاخص های آماری مهم حوزه ارتباط با جامعه و صنعت

84۲۷: تعداد کل قراردادهای جاری ارتباط با جامعه و صنعت 

میلیارد تومان ۲13۷: مبلغ کل قراردادهای جاری ارتباط با جامعه و صنعت 

484۲: تعداد اعضاء هیات علمی مجری قراردادها 

میلیارد تومان4۰۰: کل مبلغ جذب شده در سال اخیر از محل قراردادها 

3: نسبت تقریبی تعداد اعضاء هیات علمی به تعداد قراردادهای جاری 

میلیون تومان 9۰: مبلغ قراردادهای جاری به ازاء هر عضو هیات علمی 

میلیون تومان۲۵: مبلغ قراردادهای جاری به ازاء هر دانشجوی تحصیالت تکمیلی 



(۹4از سال ) حوزه ازدیاد برداشت از مخازن 

(۹۹از سال )حوزه ازدیاد برداشت از مخازن  

(۹7از سال )حوزه اکتشاف میادین نفت و گاز 

(۹5از سال )با رویکرد ایجاد انستیتوهای تخصصی 

طرح1۳
ی  کالن باالدست

طرح ۹
باالدستیکالن 

طرح5
کالن باالدستی

طرح12
ی کالن پایین دست

شاخص های آماری مهم حوزه ارتباط با جامعه و صنعت



قراردادهای پایش 

زرگ  آالیندگی صنایع ب

و حوزه های تخصصی

همکاری ها با سازمان  
حفاظت محیط زیست    

شاخص های آماری مهم حوزه ارتباط با جامعه و صنعت





ساماندهی وضعیت امریه های ارتباط با صنعت و پیگیری استمرار و افزایش این سهمیه ها  

بهامریهپرسنلدادنقراراختیاردر
وانعنبهصنعتوجامعهباارتباطدفاتر

وبهبودبرایمتخصصانسانینیروی
وجامعهباارتباطفعالیت هایگسترش

صنعت

پرسنل3۰۰حدودجذبوساماندهی
ردفاتدرصنعتوجامعهباارتباطامریه

ودانشگاه هاصنعتوجامعهباارتباط
کشورپژوهشگاه های

رحطاینتوسعهواستمرارجهتپیگیری



جذب امریه های سربازی ارتباط با جامعه و صنعت

1۳۹۹و 1۳۹8آمار جذب در سال های  

مجموع جذبتعداد موسساتنام محل

دانشگاه های معین

دانشگاه های بزرگ

پژوهشگاه ها

دیگر دانشگاه ها

پارک های علم و فناوری

مجموع

31

8

11

۶۵

۲۷

14۲

1۲1

41

1۵

94

۲۵

۲9۶





ها و پژوهشگاه های کشوردستاوردهای برگزیده دانشگاه





شاخص های شناسایی اعضای هیئت علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت

اجرای قراردادهای پژوهشی تقاضا محور

ارایه دستاوردهای مهم و موثر در رفع مشکالت کشور

همکاری با نهادها و صنایع کشور برای بهبود بهره وری و کارآیی

مشارکت در فعالیت ها و برنامه ریزی های ملی و منطقه ای 

ل های نقش آفرینی موثر در ایجاد و فعالیت شبکه های علمی و تشک
تخصصی اثرگذار در امور اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

همکاری با جامعه و صنعتدانشمندان برتر در 



دانشمند برتر 15
در ارتباط با جامعه و صنعت

عضو هیئت 141
علمی برتر در 
ارتباط با جامعه

و صنعت

همکاری با جامعه و صنعتدانشمندان برتر در 



دانشگاه ها99سال خالصه عملکرد 
ومراکز آموزش عالی کشور



در حـوزه ارتباط با جـامعه و صـنعتعالی  عملکرد دانشگاه ها و مراکز آموزش 

مراکزودانشگاه هاعملکردگزارش
جامعهباارتباطحوزهدرعالیآموزش

اآنهفعالیت هایازایخالصهصنعتو
اشتغال،رصدقراردادها،زمینه هایدر

یشغلهدایتاستانی،مراکزمزیت های
رهدووتحولطرحتخصصی،کاریابیو

1399سالدرافزاییمهارتهای
.است



99عملکرد دانشگاه ها در سال 

حدودبرایایصفحهیکخالصهاین

عالیآموزشمرکزودانشگاه 1۰۰

.استشدهتهیهمجزاصورتبهکشور



99عملکرد دانشگاه ها در سال 

گزارشایناولقسمتدر
هایفعالیتوپایهاطالعات

سالدردانشگاهشدهانجام
شدهارایه99

نتایح یک دانشگاه



99عملکرد دانشگاه ها در سال 

هایشاخصدومقسمتدر

صشاخمتوسطدانشگاه،نسبی

اینحداکثرمقداروکشوردر

استشدهارایهشاخص

1/5

نتایح یک دانشگاه



عملکرد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی  در حـوزه ارتباط با جـامعه و صـنعت

اسامی دانشگاه ها و 
پژوهشگاه هایی که 

اطالعات و آمار مرتبط
با آنها در این گزارش

شدهجمع بندی 



، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشورمیزان مشارکت دانشگاه ها

صنعتارتباط با جامعه و برنامه ها و فعالیت های حوزه در 
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ا و دانشگاه ها، پژوهشگاه هتعداد
82264240۹45۹۷01۹14265مراکز آموزش عالی 



مشارکت دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در برنامه ها و فعالیت های حوزه ارتباط با جامعه و صنعت



در اطالعات پایهحداکثرمقادیر 

تعداد/مقدار پژوهشگاه/دانشگاه عنوان شاخص ردیف

۲4۷۰1 نوردانشگاه پیام  تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی 1

1۵43 دانشگاه تهران تعداد قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا ۲

3۰۷،۶33 شریفصنعتیدانشگاه (تومانمیلیون )اجرامبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال  3

349 دانشگاه شهید بهشتی تعداد کارفرمایان 4

۶84۷۲ دانشگاه تهران (تومانمیلیون )اخیرمبلغ جذب شده قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در سال  ۵

1۲ اصفهاندانشگاه در جامعه و صنعت مطالعاتیهای فرصتتعداد  ۶

831 دانشگاه صنعتی شریف مهارت افزاییدوره های تعداد  ۷

34۵3۶ دانشگاه فنی و حرفه ای
تعداد دانشجویانی که در سال اخیر دوره های کارآموزی و کارورزی را در خارج  

دانشگاه گذرانده اند
8



در شاخص های نسبیحداکثرمقادیر

مقدار پژوهشگاه/دانشگاه عنوان نسبت ردیف

1/۵۷ دانشگاه صنعتی شریف
نسبت تعداد قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت در سال به تعداد

اعضا هیئت علمی
1

93۵ نپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرا
اد نسبت مبلغ قراردادهای در حال اجرا ارتباط با جامعه و صنعت در سال  به تعد

(میلیون تومان به نفر)اعضاء هیئت علمی 
۲

18۰ نپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرا
ت  نسبت مبلغ جذب شده ارتباط با جامعه و صنعت در سال  به تعداد اعضا هیئ

(میلیون تومان به نفر)علمی 
3

1/۵ نپژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایرا گاهنسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به بودجه دانش 4

914 پژوهشگاه هوا و فضا
ویان  نسبت مبلغ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا به تعداد دانشج

(میلیون تومان به نفر)تحصیالت تکمیلی 
۵

1 پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای تعداد دوره های مهارت افزایی به تعداد دانشجوهای تحصیالت تکمیلی ۶
%8۲ دانشگاه صنعتی قم درصد اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ۷

%1۰۰
ت  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیس

دانشگاه صنعتی قمو فناوری
درصد اشتغال دانش آموختگان کارشناسی ارشد 8

%1۰۰
ت  پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیس

...و دانشگاه دامغان و فناوری
درصد اشتغال دانش آموختگان دکتری 9





(ساجد)سامانه ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه 



راخیاقدامات و برنامه های 



تمشارکواستانیمزیت هایشناساییضرورت
باورکشاستانهایوضعیتبهبوددرهادانشگاه

استانهاآمایشاسنادبهتوجه



ردعالیآموزشبرنامه ریزیدفترمحترمکلمدیر
باکهبرنامه هاوسیعبازنگریطرحخصوص
اببرنامه ریزیاختیاردارایدانشگاه هایهمکاری
یمهارتوجهبرتمرکزباواشتغال پذیریرویکرد

دفاتراستمناسبلذا.استاجراحالدربرنامه ها
منظوربهدانشگاه  هاصنعتوجامعهباارتباط

.ندنمایهمکاریمجریانباسازندهارتباطبرقراری



باممیزههیئت هایوامناهیئت هایمرکزمحترمرئیس
قراردادبهدهیامتیازچگونگیخصوصدرنامه ایارسال
.اندنمودهتشریحرامواردیصنعتباارتباطهای



یلی  پیشنهادات تکم
در جهت بهبود  
آیین نامه ارتقا



یوه ضرورت تسریع در تصویب ش
قانون 12ماده « ج«نامه بند

حداکثر استفاده از توان داخل



ویت    ضرورت تشکیل و تق

شرکت های دانشگاهی



با اقدامات و پیگیری های مرتبط

درصد مناطق محروم از ۳حذف 

قراردادهای پژوهشی





https://industry.msrt.ir


