




طرح تحول همکاری های دانشگاه ها 
وموسسات پژوهشی وفناوری 

با جامعـه و صنعت

سـال انتـشار: زمستان 1398

شمـاره تمـاس: 021-82233551

نمـابـر: 021-88575662

    industry.msrt.ir :وب سـایت

industry@msrt.ir :ایمیـل

نشـانی دبیرخــانه : تهــران، شهرک قـدس،  بلــوار خــوردیـن
 خیــابــان هــرمـزان نبــش خیــابـان پیــروزان جنــوبـی

وزارت علوم تحقیقات و فناوری



این ازآرزوهای دیرینه بنده است. همیشه به مسئوالن 
گوناگون بخش های مرتبط دولت های گذشته سفارش 
می کردم که سعی کنید بین صنعت و دانشگاه ارتباط 

برقرار کنید.
مقــام معظــم رهبــری

توسعه دانش در سایه پژوهش است گر چه خود 
پژوهش در سایه دانش امکان پذیراست و متولد 

می شود بنابراین هم علت است هم معلول
رئیــس جمهــــور

وزارت علوم و تحقیقات و فناوری به همراه 
تمامی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور با 
افتخار در خدمت صنعت، تولید و شکوفایی 

اقتصاد کشور است.
دکتــر منصور غالمـــی



5پیشگفتار

16- ابالغیه طرح
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413- راهبردهای اصلی

فهرست



در کشورهای پیشرفته بیشتر تحوالت صنعتی از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی آغاز 
شده و دانشگاه ها پیشگام توسعه صنعتی هستند، در صورتی که در کشورهای در 

حال توسعه این ارتباط ضعیف و کمرنگ است.
توســعه کشور نیازمند حضور و مشارکت مراکز پژوهشــی و فناوری در تمامی 
عرصه هــای اقتصادی، اجتماعی، صنعتی و فرهنگی اســت. در چند دهه اخیر 
رشد کمی و کیفی بسیار خوبی در تمامی حوزه های علمی کشور صورت گرفته 
و زیرساخت دانشــی خوبی فراهم گردیده است. از سوی دیگر به لحاظ شرایط 
خاص کشور و مسائل مشکالت اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، نیازهای 
گسترده ای برای مشارکت دانشــگاه ها و پژوهشگاه های کشور ایجاد شده است.  
بر این اســاس الزم اســت طی یک برنامه جامع با لحاظ نمودن شرایط کشور، 
برنامه ها و اقدامات مناســبی برای حضور و مشــارکت موثر و مفید دانشگاه ها، 
پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور برای توسعه و بهبود شرایط کشور فرآهم آید.
تاکنون برنامه های متنوع و مناسبی در این زمینه تهیه و به اجرا درآمده است اما 
به دلیل آنکه متولی مشخصی نداشته عموما بدون نتیجه مانده است. به همین 
دلیل وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، به عنوان متولی ارتباط میان صنعت و 
دانشگاه ها اقدام به تهیه طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های 

کشور با جامعه و صنعت نموده است.
این طــرح در ســال 98 تدویــن و از بخش های مختلفی که تشــکیل دهنده 
مطالعات پشــتیبان آن هســتند تشکیل شده است. بررســی و مطالعات اسناد 
باالدســتی، انجام مطالعات تطبیقی، مطالعات ســوابق و همچنین بررسی آمار 
و ارقــام موجود، بخش های مختلف مطالعات پشــتیبان این طرح هســتند. بر 
اســاس نتایج حاصل از مطالعات پشــتیبان، از تحلیل SWOT استفاده شده 
و در نهایــت چشــم انداز، اهــداف کالن، راهبردهای اصلــی و اقدامات اجرایی 
تبیین شــده است. در طول فرآیند انجام این طرح، بارها از خبرگان صاحب نظر، 
نظرخواهی شده تا خروجی این طرح بتواند جامعیت و مقبولیت مناسبی داشته 
باشــد. الزم به ذکر اســت برنامه های اعالم شده در این طرح، به صورت منظم 
بر اســاس پایش های انجام شده بروزرسانی خواهد شــد.  امید است محورها و 
برنامه های تدوین شده بتواند تحول و حرکتی اساسی در این مسیر را ایجاد کند. 

پیشگفتار



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

6

پــس از انجــام مطالعــات و نهایی ســازی، طــرح مذکــور توســط 
ــی،  ــر غالم ــاوری، دکت ــات و فن ــوم، تحقیق ــرم عل ــر محت وزی
ــگاه ها،  ــگاه ها، پژوهش ــای دانش ــه روس ــاه ب ــخ 9 مهرم در تاری
ــالغ  ــی اب ــوزش عال ــز آم ــاوری و مراک ــم و فن ــای عل پارک ه

ــت. ــده اس گردی

ــرح  ــای ط ــن راهبرده ــالغ مهم تری ــن اب در ای
ــه شــرح ذیــل اعــالم شــده اســت: ب

1. بهبود و اصالح ساختار، فرآیندها  و آیین نامه های اجرایی
2. پیش بینی مشوق ها و پشتیبان ها

3. هدفمند کردن برنامه های آموزشی و پژوهشی
4. توسعه همکاری و مشارکت با وزارتخانه ها و دستگاه های 

اجرایی کشور

در ادامــه ای ابالغیــه، انتظــارات ذیــل مــد نظــر 
قــرار گرفتــه اســت: 

1. ضرورت برنامه ریزی در ستاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
برای همکاری و هماهنگی

2. برنامه ریزی و اقدام متناسب در دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشی و فناوری کشور 

3. پایش مستمر فعالیت ها  و رفع موانع  و مشکالت به منظور 
تحقق اهداف طرح

4. اطالع رسانی و برنامه ریزی برای جلب مشارکت وزارتخانه ها و 
دستگاه های اجرایی مرتبط

ابــاغ طــرح توســط وزیــر محتــرم 
علــوم، تحقیقــات و فنــاوری
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چشم  انداز
 در افق 1404

6 هدف 
کلــان

ساختــار مفهومـی طــــرح           



8 راهبرد
اصلـــی

44 برنامه
/ اقدام

ساختــار مفهومـی طــــرح           
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 چشم انداز

دانشـــگاه ها و موسســـات پژوهشی 
وفنـــاوری شـــریک راهبـــردی جامعـــه 
و صنعـــت در تدویـــن و اجـــرای 
برنامـــه هـــای توســـعه پایـــدار کشـــور
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 اهداف کالن

افزایش متوســط ســاالنه 10 درصدی حجم 
قراردادهــای ارتبــاط بــا جامعــه صنعت

ــت  ــاء هیئـ ــری اعضـ ــارکت حداکثـ مشـ
علمـــی در رفـــع نیازهـــای صنعـــت و جامعـــه 

 اجرای 25 درصد پروژه های تحصیالت تکمیلی 
به صورت مستقیم به سفارش صنعت و جامعه

ســاماندهی و ایجاد ساختارهای توانمند برای 
ارتبــاط عرضه و تقاضــای پژوهش و فناوری

هم افزایی کامل مراکز علمی با دســتگاه های 
اجرایی جهت شناسایی و رفع نیازها و چالش ها

هم راستایی برنامه ها و تصمیم گیری ها دروزارت 
عتف و مراکز تابعه با نیازها و اولویت های کشور
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2
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راهبـــرد 1

بهبود و اصاح ساختار، فرآیندها 
وآیین نامه های اجرایی
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6-1

5-1

4-1

3-1

2-1

1-1
تدوین ماموریت های ملی، منطقه ای و اســتانی دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشــی بر اساس توانمندی و مزیت های نسبی

تدوین و تصویب قوانین و برنامه های مورد نیاز جهت بهبود 
و توســعه همکاری  مشــترک بخش مختلف با دانشگاه ها و 

موسسات پژوهشی

طراحی فرآیند همــکاری بخش هــای غیردولتی موثر در 
اقتصاد کشــور )تشــکل های بخش خصوصــی، بنیادهای 
خیریــه، صندوق هــا، تعاونی هــا، شــهرداری ها و ...( و 
مناســب همکاری های  و  تعامــل  روش هــای  طراحــی 

تدوین و اجرای سازوکارهای روش های نوین در شیوه همکاری های 
میان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با جامعه و صنعت

توسعه و اجرای گســترده و هدفمند طرح فرصت مطالعات 
اعضاء هیات علمی دانشــگاه ها و موسســات پژوهشــی

 افزایــش تاثیر فعالیت های پژوهشــی مورد نیاز کشــور 
در اســتخدام، ارتقــاء و ترفیــع اعضــاء هیــات علمی
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7-1

8-1

9-1

10-1

11-1

ایجاد تعادل و تناسب بین فعالیت های آموزشی و پژوهشی 
اعضا هیات علمی

 بازنگــری آئین نامه هــای موجود در حوزه هــای مختلف 
در راســتای تســهیل ارتباط دانشــگاه با جامعه و صنعت

 متناسب ســازی عناویــن و محتوای رشــته ها، گرایش های 
تحصیلــی و ظرفیــت پذیــرش بــر اســاس نیازهــای

 ملی، منطقه ای و استانی

بهبود مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی ارتباط با صنعت 
و پایش مستمر آن ها

آسیب شناسی مشکالت و مسائل حقوقی قراردادهای ارتباط 
با صنعت دانشــگاه ها و تدوین روش های مناســب جهت 

تسهیل همکاری ها





راهبـــرد 2

 تدوین مشــوق های مناسب برای 
دانشگــاه ها و موسسات پژوهشی، 
وزارتخانه ها  و دستگاه های اجرایی
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4-2

3-2

2-2

1-2
تقدیر و حمایت مســتمر از طرح هــای برگزیده کاربردی و 

مرتبط با نیازهای ملی، منطقه ای و استانی

اختصاص مشوق های مناسب برای اعضا هیئت علمی فعال در 
حل چالش های ملی، منطقه ای و استانی

تقویت ساختار دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشی و پیش بینی  مشــو ق های مناسب جهت گسترش 

همکاری ها و افزایش کیفیت اجرای طرح ها

پیش بینی مشــوق های مناســب برای صاحبــان صنایع، 
وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی وشرکت 
های دانش بنیان در راستای ارتباط بیشتر با صنعت و جامعه
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ــرد 3 راهبـ

هدفمند نمودن پایان نامه های 
تحصیات تکمیلی در جهت حل 

مسائل جامعه و صنعت
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3-3

2-3

1-3
تقاضا محور نمودن پایان نامه های تحصیالت تکمیلی از طریق 

راه اندازی ستاپ های  تخصصی

ارائه مشــوق های الزم برای اســاتید و دانشجویان مجری 
پایان نامه های تقاضا محور

در نظــر گرفتن امتیاز ویژه برای موضوعــات پایان نامه های 
مرتبط با نیازهای کشور
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راهبـــرد 4

 ارتقاء مهارت افزائی و توانمندی دانشجویان 
و دانش آموختگان متناسب با نیازهای صنعت 
اشتغال پذیری  توسعه  راستای  در  و جامعه 

دانش آموختگان دانشگاه ها
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5-4

4-4

3-4

2-4

1-4
توسعه، ســاماندهی و پایش مستمر دوره های مهارت افزایی 
بازار کار در  دانشجویان ودانش آموختگان بر اساس نیازهای 
سطح ملی، منطقه ای و اســتانی با همکاری وزارتخانه ها و 

دستگاه های اجرایی

ساماندهی و افزایش کیفیت و بهره وری دوره های کارآموزی 
دانشجویان

جلب همکاری و حمایت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، 
تشــکل های بخش خصوصی و نهادهای مرتبــط برای ارائه 
امتیازات، مشوق های مناسب به دانشجویان و دانش آموختگان 

شرکت کننده در دوره های مهارت افزایی

پایش مستمر وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و 
با دانش آموختگان در جهت بهبود  توسعه همکاری مشترک 

فعالیت ها و برنامه های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

توسعه همکاری ساختارهای صالحیت حرفه ای در دانشگاه ها 
و موسسات پژوهشــی و همکاری در استقرار نظام صالحیت 

حرفه  ای کشور
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راهبـــرد 5

سازماندهی جهت حضور موثر دانش 
 آموختگان در پاسخ گویی به نیازهای 

بازار کار و بهبود بهره وری
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3-5

2-5

1-5
توســعه فناوری و ارتقــاء بهــره وری در صنعت از طریق 
اجرای دوره های پســادکتری و جــذب محقین در صنعت

 ســاماندهی و توسعه ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی 
تخصصی در دانشگاه ها

 )...

 برنامه ریزى منسجم دانشگاهها و موسسات پژوهشى
 جهت توسعه فرصت هاى مناسب براى آشنایى دانشجویان

 با محیط هاى واقعى کار (بازدیدهاى تخصصى، کاربینى،
کارورزى و
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راهبـــرد 6

فرهنگ سازی، شناسایی، 
مستندسازی و ترویج دستاوردها
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4-6

3-6

2-6

1-6
شناسایی، مستندسازی و انتشار دســتاوردها و توانمندی های 
ویــژه در زمینه هــای علمی و فنــاوری به صورت مســتمر

شناسایی و معرفی ســاالنه طرح های برگزیده دانشگاه ها و 
نیازهای کشور موسسات پژوهشی کشور در راســتای رفع 

برنامه ریزی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جهت شکل دهی 
اکوسیســتم مورد نیاز به منظورارتباط بــا جامعه و صنعت

 اســتفاده مناســب و موثر از ظرفیت های رسانه ای و فضای 
مجازی در جهت اطالع رســانی عمومــی طرح ها، فرصت ها، 

آمارها، توانمندی و ...
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راهبـــرد 7

از ظرفیت ها،  بهره گیری  و   شناسایی 
و  وزارتخانه ها  امکـانات  اختیارات، 
دستگاه های اجرایی در جهت تسهیل و 

توسعه همکاری های مشترک
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5-7

4-7

3-7

2-7

1-7
 ایجاد واحدهای تحقیق و توســعه مشــترک با شرکت ها و 
دســتگاه های اجرایی در دانشــگاه ها و موسسات پژوهشی 

وفناوری کشور

حضور موثر وزارت عتف، دانشــگاه ها و موسسات پژوهشی و 
فناوری در مجامع شوراها و کمیته های ملی، منطقه ای  و استانی

هم افزایــی و هماهنگــی ســاختار و امکانــات موجود در 
وزارت عتف )اداری، مالی، پژوهشــی، آموزشــی، فرهنگی، 
دانشجویی و ...( در راستای گسترش تعامل با جامعه و صنعت

 ایجاد ســازوکارها و روش های اجرایی مناسب برای حضور 
دانشــگاه ها و موسسات پژوهشــی در فعالیت های توسعه 

فناوری، پروژه ها و مناقصه ها

تدوین و اجرای برنامه های مناســب جهت اجرای پروژه های 
کاربردی بین المللی توســط دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

6-7
بهره گیــری مناســب از پروژه ها و نیازهــای داخل وزارت 
علوم، تحقیقات و فناری در جهت تجاری ســازی دستاوردها 

وبهره گیری از خدمات فناورانه موجود
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7-7

8-7

9-7

10-7

11-7

پژوهشی  موسسات  و  دانشگاه ها  و شبکه سازی  سازماندهی 
وفناوری به منظور رفع نیازهای کشور

بهره گیری حداکثری دانشــگاه ها و  موسســات پژوهشی 
وفناوری از زیرســاخت ها و توانمندی هــای موجود برای 

مشارکت در توسعه کشور و جذب منابع مالی پژوهشی

تدوین برنامه هــای اجرایی در راســتای افزایش همکاری 
مشــترک با جامعه و صنعت در سطوح مختلف دانشگاه ها و 

موسسات پژوهشی وفناوری

تدوین برنامه های مشترک همکاری دوجانبه بین وزارت عتف 
و وزارتخانه ها و دســتگاه های ذیربط در جهت اجرایی سازی 

اقدامات مرتبط

تدوین و اجرای برنامه های مناســب برای استفاده از تجارب 
کارشناســان و متخصصان صنعتی و اجرایی در فعالیت های 

علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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راهبـــرد 8

سازماندهی، پایش وارزیابی 
همکاری ها با جامعه وصنعت



وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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3-8

2-8

1-8
 ایجاد ســامانه  اطالعاتی در راستای تسهیل ارتباط نیازهای 
سازمان ها و وزارتخانه ها و  همچنین توانمندی های دانشگاه ها 

و موسسات پژوهشی کشور

توسعه سامانه ارزیابی وارائه اطالعات وطرح های تحقیقاتی و 
پروژه های مرتبط با نیازهای جامعه وصنعت

تشکیل شورای راهبری و پایش طرح تحول در همکاری های 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و صنعت در 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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