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هاي  همکاريدفتر 
  صنعت ودانشگاه 

 دانشگاه علوم پزشکی گناباد
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  دانشگاه و صنعت  هاي دفتر همکاري
در ، اسـت  پیدگونـه کـه ازنـام آن     همـان دفتر همکاري هاي دانشگاه و صنعت ،     

صـنایع   علـوم پزشـکی گنابـاد و    دانشـگاه   همکاري هاي چندجانبه بینراستاي ارتقا 
و هم چنین ارگان ها و سـازمان هـا و ادارات اجرایـی و    صنایع منطقه  ، به ویژهمختلف

ار زگ دفتر به عنوان واحد سیاستاین  .سایر موسسات آموزشی آغاز به کار نموده است
تعریـف  گرا براي صنایع  کننده در دانشگاه و به عنوان واحد مشورتی و هدایت و تسهیل
قـدامات اولیـه در جهـت برنامـه ریـزي،      با توجه به نوپا بودن ایـن دفتـر، ا   .می شود 

بوده است که از جمله می توان به فعالیت ... سازماندهی، جلب همکاري، اطالع رسانی و
  :هاي زیر اشاره نمود

 تدوین برنامه راهبردي و عملیاتی دفتر 

 و صنایع تدوین شیوه نامه همکاري دانشگاه با سایر موسسات  

  توانایی هاي اعضاي هیات علمی دانشگاه بانک اطالعاتتهیه 

 امکانات و تهیه فهرست تجهیزات 

  برگزاري جلسات با مسئولین دانشگاه، اعضاي هیات علمی و اطالع رسانی در این
 زمینه

  صنعتهمکاري هاي دانشگاه و تدوین ساختار مناسب تشکیالتی براي دفتر 

 تدوین برنامه ترویج ارتباط با دانشگاه در صنایع 

 ارتباط دانشگاه و صنعت براي دانشجویان ع رسانی در بارهاطال 

نشسـت هـاي   مسـتمر   برگـزاري این دفتر با ، عالوه بر فعالیت هاي جاري امید است 
بـه دانشـگاه    اعتمـاد مشکالت صنعت را در حوزه هاي مختلفی نظیـر عـدم    تخصصی،

انگیـزش، توانمنـدي،    ماننـد مختلفی  زمینه هايمشکالت پژوهشگران دانشگاه را در  و
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نیروي انسانی   هاي مدیریت، ساختارها، قانونی، مشکالت مدیریتی در حوزه هايحمایت 
شهرسـتان و  و راهکارهاي مناسب جهت اجرا در سطح دانشگاه،  کردهقوانین بررسی  و

 .پیشنهاد نماید منطقه

  چشم انداز
، اقتصـادي و   فرهنگـی آموزشـی ،   هـاي علمـی ،   از جنبه(توسعه همه جانبه و پایدار 

ظرفیت هاي  با استفاده از و کاربردي تحقیقات ـ گیري از نتایج علمی با بهره) اجتماعی
  موجود در منطقه

 موریتام 

 هو تقویـت انگیـز   منطقههاي مختلف دانشگاه با صنایع  حوزه ارتباط بهبودساماندهی و 
محققین دانشگاه در ارائه پژوهشهاي کاربردي بـه منظـور توسـعه صـنعت در راسـتاي      

 محلی و منطقه اينیازهاي 

 ارزشها 

 اعتقاد و التزام به فرهنگ اسالمی، کرامت انسانی و اخالق در پژوهش  - 1

 ذینفعان در امر پژوهش و تقاضاهاي توجه به نیازها  - 2

 خالق پویا ومحیطی اهمیت به انجام کار گروهی در  - 3

و بکـارگیري نیروهـاي   تمـامی حـوزه هـا    نظران در  استفاده از تجارب صاحب - 4
 متخصص و جوان

  با تاکید بر پژوهش هاي کاربردي مورد نیاز منطقه پژوهش ارتقا - 5
 يفن آورتطابق با رشد سریع علوم و  براي تالش مولد ساختن دانشگاه و - 6
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  اهداف
  هدف اصلی

انجـام طـرح هـاي     بـراي ارتباط دانشگاه با صنایع و دستگاه هاي اجرایی  هبود و ارتقاب
پایـدار  کمک به توسـعه  به منظور هاي اجرایی و برنامه هاي آموزشی پروژه ، پژوهشی
   در منطقه

  اهداف ویژه

   بـا  ) مطالعـه اي ، مشـاوره اي، اجرایـی   (ایجاد زمینه انجام طرح هاي تحقیقـاتی
  هاي دولتی و غیر دولتی همکاري صنایع و دیگر سازمان 

 همکاري با صنایع و سازمان هاي دولتـی و غیـر دولتـی در     هفراهم نمودن زمین
کارآموزي، سمینارها، همـایش هـا و کارگاههـاي    ( انجام برنامه هاي آموزشی 

  ....) آموزشی، تدریس،
  فراهم نمودن زمینه همکاري موسسات دولتی یا غیر دولتی و صنایع با دانشگاه و

هیات علمی آن در مطالعات پژوهشی که منجر به ابداع ، اکتشـاف و یـا    اعضاي
  اختراع می گردد 

  دانشگاهی وزارت بهداشت،  یکز تحقیقاتامربا برقراري ارتباط پژوهشی دانشگاه
  و دانشگاههاي وابسته به وزارت علوم تحقیقات و فنآوريدانشگاه آزاد اسالمی 

 هافعالیت
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 همکاریهاي صنعت و دانشگاه هنام شیوه تدوین - 1

 توانمندي هاي دانشگاه در خصوص همکاري با صنایع و دستگاههاي اجراییمعرفی  - 2

به کلیه افـراد و سـازمان هـاي     رسانی جهت اطالع روش هاي مختلفاستفاده از  - 3
 و ذینفع مرتبط

 هاي مرتبط با صنعت  از گسترش طرحمادي و معنوي حمایت  - 4

هـاي اجرایـی   پژوهشی بـا دسـتگاهها و نهاد   همکاري هايرقراري و گسترش ب - 5
 در سطح منطقهمتقاضی پژوهش 

بمنظـور   افراد خبره در سایر بخش هاي درونی و بیرونی دانشگاهلب همکاري ج - 6
 افزایش کارآیی دفتر 

 ها طرحانجام گزارش پیشرفت  موقعه ب و اخذاعتبارات مالی  براي تامینمستمر  پیگیري - 7

جهت  ، آموزشی و اجرایی تحقیقاتیامورآوري اطالعات مربوط به پیشرفت  جمع - 8
 ضروري براي مقامات ذیربط هاي تنظیم گزارش

 مرتبط با اهداف و فعالیت هاي دفتر تشکیل بانک اطالعاتی - 9

 هاي تحقیقاتی مرتبط با صنعت و تکمیل نواقص ساماندهی سوابق موجود از طرح

 ها ابی طرحشینظارت و ارز -10

 دانشگاه اعضا هیات علمیمعرفی اولویتهاي پژوهشی به  -11

 هاي مرتبط با صنعت هیات علمی مجري طرحاعضا  امتیازات ارتقاپیشنهاد نحوه محاسبه  - 12

 پژوهشگر نمونه در زمینه همکاري با صنعت انتخاب -13

   شرح خدمات
 ندهاي ویژه صنعتی  ارائه برنامه و اجراي مدیریت پساب و پسما 

 خدمات بهداشت محیطی و پایش آالینده هاي زیست محیطی   
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 کنترل آالینده هاي زیست محیطی   
 طراحی و اجراي برنامه هاي بهداشت مواد غذایی   
 طراحی و اجراي برنامه  آنالیز و کنترل نقاط بحرانی در صنایع   
  مشاوره و استقرار سیستم مدیریت زیست محیطی(EMS-ISO 14001)   
 ر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار مشاوره و استقرا(OHSAS 18000)   
  مشاوره و استقرار سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت محیط زیست(HSE-MS)   
 مشاوره و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه(IMS)   
  ارزیابی و مدیریت ریسک هاي اکولوژیکی  
 هاي صنعتی  ارزیابی و مدیریت ریسک  
  ارزیابی اثرات زیست محیطی(EIA)   
  ارزیابی اثرات استراتژیک زیست محیطی براي صنایع کلیدي(SEA)   
  نظارت وبازرسی از روند رعایت مالحظات زیست محیطی پروژه ها  
 تدوین طرح و برنامه مدیریت ایمنی و بهداشت محیط کار متناسب با مخاطرات صنعتی  
 وکنترل عوامل زیان آور فیزیکی  ارزشیابی ،  اندازه گیري ،یش بینی، شناسایی پ

  :شامل یستز در صنایع و محیط
  سروصدا  
 ارتعاش  
  پرتوهاي یونیزان  
  پرتوهاي غیر یونیزان  
 IR (Infrared Radiation)   
 UV (Ultra violet)   
 MU( Micro wave )   
 LASER لیزر  
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 ثابت الکتریکی و مغناطیسی  میدان  
  رطوبت نسبیRelative  Humidity  
 اندازه گیري شاخص استرس گرمایی  
  فشار)Pressure(  
 ییوکنترل عوامل زیان آور شیمیا ی،  اندازه گیري ، ارزشیابییپیش بینی، شناسا 

  :شامل 

  گازها وبخارات آلی  
  گازها وبخارات معدنی  
  فلزات سنگین  
 گرد وغبار  
 RPM( Respirable particulat mass  
 TAM(Total Aerosol Mass)  
 PM(Inrespirablr particulate mass) I  
 PM10(Particulate mass with 10 cut point )  
 PM2/5(Particulate mass with 2/5 cut point  
  الیاف مصنوعی  
 محیط هاي زیست  ابعادي وتعدادي ذرات معلق در محیط هاي کار و تعیین توزیع  

عوامل زیان آور ارگونـومیکی  وکنترل  ی،  اندازه گیري ، ارزشیابییپیش بینی، شناسا
  :شامل در محیط هاي کار

    ارزیابی پوسچرهاي کاري کارکنان به منظور بر طرف نمودن عوامـل زیـان
  آور ارگونومیکی  

  ارزیابی ایستگاه هاي کار  
    برآوردکارائی و توان کاري  افراد به منظور افزایش راندمان کـار و کـاهش

  حوادث وبیماریهاي شغلی 
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 کار با کامپیوتر   اصول ارگونومی  
  زمان سنجی و بهینه سازي فرآیند تولید  
  آنالیز شغل و انتخاب اپراتور متناسب با قابلیتها ي آنان  
       اندازه گیري ابعاد بدن افراد به منظـور تهیـه ابـزارآالت و پوسـچر کـار ي

  متناسب با آنها 
  طراحی مناسب محیط کار  
  طراحی سیستم نوبت کاري متناسب با وضعیت آب و هوائی منطقه کار  
  محاسبات مربوط به حمل ونقل دستی بار  
 ظور پیشگیري از بیماریهاي اسـکلتی  ی یا کلی از فرآیند به منیاتوماسیون جز
  عضالنی و حوادث ناشی از کار ـ 

  هاي  ارزیابی خطرات در محیط کار به روش:   
 FMEA   
 PHA  
 what  IF Method    
  طراحی سیستم ثبت وقایع در زمینه حوادث شغلی  
  طراحی سیستم گزارش نویسی و ارزیابی خسارات مالی در حوادث  
  طراحی سیستم بررسی حوادث براساس استاندارد هاي مطرح از طرف سازمانILO  
  طراحی چک لسیت هاي ایمنی براي ماشین آالت  وفرآیند ها  
  بویلرها  شامل آزمایش گـیج هـا فشـار حـرارت رلـه هـا        ارزیابی وضعیت

  ..ضخامت سنجی و
  برقراري سیستم اجازه کار براي کارهاي خطرناك  
  شناسائی نقاط خطر آفرین در ماشین آالت و طراحی حفاظ متناسب با نوع خطر  
  در زمینه هاي برگزاري دوره هاي آموزشی بنا به درخواست صنایع: 
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  در محیط کار ) عمومی (ایمنی 

  بهداشت محیط و عمومی  
  حوادث در محیط هاي کار  
  فاظت فردي حوسایل  
  حریق وانفجار  
 ی یایمنی مواد شیمیا  
  کمک هاي اولیه در صنعت  
  ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست  
  بیان الزامات و استقرار سیستمISO14000   
  تصفیه ویژه آب ( تصفیه پیشرفت آب(   
  بیان الزامات و استقرار مدیریتHSE   
  سرما / گرما / روشنائی  
  پرتوها  
 ارتعاش  سرو صدا و  
  حفاظ گذاري / باالبرها / پرسها /ایمنی ماشین آالت  
 بهره برداري و نگهداري تصفیه خانه آب و فاضالب   
  تصفیه استفاده مجدد و دفع لجن ( مدیریت لجن تصفیه(   
 ها  تصفیه آب وطراحی تصفیه خانه  
  شیمی ومیکروبیولوژي آب و فاضالب  
 جمع آوري ، حمل و نقل و دفع ( د جامد یمدیریت مواد زا(   
  روشهاي نمونه برداري و آنالیز و تهویه صنعتی  
  کیفیت آب وبهسازي رود خانه  
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  تصفیه آب صنعتی  
  تصفیه فاضالب شهري و طراحی تصفیه خانه فاضالب  
  تصفیه اختصاصی فاضالبهاي صنعتی  
  فاضالب ) تکمیلی (تصفیه پیشرفته  
  آلودگی هوا  
 جمعیت شناسی  
  گروهی کار )Team Work( 

 بهداشت روان 

 بهداشت جنسی و تنظیم خانواده 

  
 

  درزمینه برقراري استاندارد هاي ملی و بین المللی تخصصی و مشاوره هاي علمی 

اصول ومفاهیم سري استاندارد هاي سیستم مدیریت کیفیـت براسـاس اسـتاندارد     - 1
ISO 9000:2000   

   ISO 9000:2000تشریح منابعی و آشنائی با الزامات سیستم مدیریت کیفیت  - 2
   ISO 9000:2000برپاسازي سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد  - 3
   ISO 9000:2000ممیزي داخلی سیستم مدیریت کیفیت  - 4
   5Sساماندهی محیط کار  - 5
   )مقدماتی ( CSMاندازه گیري رضایت مشتري  - 6
   )پیشرفته (  CSMاندازه گیري رضایت مشتري  - 7
     ISO 1002: 2004 براساس استاندارد CMSبرپاسازي سیستم مدیریت شکایت  - 8
  برقراري مدیریت کیفیت در مجموعه هاي مهندسین مشاور  - 9

  بر پا سازي سیستم تلفیقی محیط زیست وایمنی و بهداشت حرفه اي  -10
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   برقراري ممیزي سیستم تلفیقی محیط زیست وایمنی و بهداشت حرفه اي -11
برقراري ممیري داخلی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاههاي پزشکی براساس  -12

   ISO 15189استاندارد 
برقراري آشنائی با الزامات سیستم مدیریت کیفیـت آزمایشـگاههاي پزشـکی     -13

   ISO 15189براساس استاندارد 
 و حفاظـت  ، ثبـت  پژوهشگران شامل همکـاري در   مالکیت فکري حمایت از

  ابتکار و یااختراع بازاریابی و تجاري سازي 
 بنا به درخواست صـنایع و یـا پیشـنهاد توسـط      ،هاي پژوهشی مشترك  طرح

اعضاي هیئت علمی دانشگاه با توجه به امکانات دانشگاه در جهت برطرف کردن 
   زیست محیطیمشکل صنایع در زمینه هاي مختلف بهداشتی و 

 مشترك با صـنایع در راسـتاي فعالیـت هـا و     نتشارموضوعات مختلف چاپ و ا
   اهداف دفتر

  تشکیالت
زیـر مجموعـه    بخـش هـاي  یکـی از   و صـنعت  دانشگاه همکاري هايدفتر  - 1ماده 

  .پژوهشی دانشگاه می باشد مدیریت امور
از بـین  باید مدیر دفتر . است  فنی  اعضاي دفتر شامل مدیر دفتر و کارشناس  -2اده م

و سـوابق   Ph.Dاعضاي هیئت علمی دانشگاه و حتی االمکان داراي مدرك دانشگاهی 
دانشگاه تحـت   معاون آموزشی و پژوهشیبیات الزم باشدکه ابالغ نامبرده توسط و تجر
  . صادر می گردد» و صنعت دانشگاه همکاري هايمدیر دفتر «عنوان 
رشـته هـاي بهداشـت     اعضا هیات علمـی  از بین یکی از ترجیحا مدیر دفتر  -1تبصره 

  . انتخاب گردد
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حداقل سه عضو هیات علمی با معرفی مدیران گروههاي آموزشی بهداشـت   – 2تبصره 
و علوم پایه و موافقت و ابالغ مدیر امور پژوهشی ، به عنوان مشاور بـه صـورت پـاره    

  .وقت با دفتر همکاري خواهند نمود
رئیس دانشگاه نسبت به معرفی مدیر دفتر به مرکز پژوهش هاي علمی علوم  - 3تبصره 

   .ان اقدام می نمایدشهرستدستگاههاي اجرایی  و ، دانشگاههاپزشکی کشور 
موزشـی  آ معاونبه پیشنهاد مدیر دفتر و با موافقت و ابالغ دفتر  فنیکارشناس  -3ماده 

  .منصوب می شودو پژوهشی 
از بین یکی از کارشناسـان عالقـه منـد و آشـنا بـه امـور        دفتر فنیکارشناس : تبصره

پژوهشی و دفتري و نرم افزارهاي معمول شـاغل در یکـی از معاونـت هـاي دانشـگاه      
  .انتخاب و ترجیحا به صورت تمام وقت در دفتر فعالیت نماید

  .پژوهشی دانشگاه خواهد بود آموزشی و محل دفتر در حوزه معاونت -4ماده 
ت دفاتر ارتباط با صـنعت دانشـگاه پـس از تفـویض اختیـار از سـوي       مکاتبا -5ماده 

با امضـاي مـدیر دفتـر اعتبـار     ،  مدیر امور پژوهشی یاپژوهشی و  آموزشی و معاونت
  . خواهد داشت 

جلسات مربوط با دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه با حضور مدیر دفتر به عنـوان   -6ماده 
پژوهشی دانشگاه رسمیت مـی یابـد و مفـاد    دیر اموررئیس جلسه و در صورت لزوم م

  .صورت جلسه هاي آن پس از تنظیم الزم االجرا خواهند بود
مـدیر   شاملن آکه اعضاي  تخصصی در گروههاي آموزشی مرتبطکمیته هاي - 7ماده 

به انتخاب مدیران (  اعضاي هیات علمی تعدادي از ، پژوهشیگروه، مدیران بخش هاي 
  .می شود  تشکیلخواهد بود  ذیربطو مدیران صنایع و مسوولین اجرایی ) گروه
ریـیس و  که اعضـاي آن مرکـب از    و صنعت دانشگاههمکاري هاي  شوراي - 8ماده 

، مدیر دفتر ، مدیران صنایع و مسوولین اجرایـی   پژوهشیدیر امورممعاونین دانشگاه ،  
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ـ   ذیربط شهرستان ، گاه هـا و سـایر موسسـات آموزشـی و پژوهشـی      نماینـدگان دانش
  .شهرستان به صورت دوره اي در معاونت آموزشی و پژوهشی تشکیل خواهد شد 

و یـا  پژوهشـی   آموزشی و معاونتاعضا حقیقی و حقوقی این شورا با پیشنهاد : تبصره 
ت یا بر حسب مدیر امور پژوهشی و موافقت و ابالغ رییس دانشگاه به صورت اعضا ثاب

  .انتخاب می شوندمورد 

  شرح وظایف 
 ارتباط مستمر با دفتر ارتباط با صنعت در وزارت بهداشت و درمان   - 1

 دیگر دانشگاههاي علوم پزشکی کشور مشابه در  با دفاترمبادله تجربیات و اطالعات  - 2

راهنماي توانمندي هـاي دانشـگاه   « تهیه مجموعه اي تحت عنوان دفتر با  معرفی - 3
کـه شـامل    »ي با صـنایع و دسـتگاههاي اجرایـی    همکار براي گنابادعلوم پزشکی 

خدماتی توانمندي هاي آموزشی ، تحقیقاتی ، مشاوره اي ، اجرایی و دیگر  فهرستی از
 .  خواهد بود یدکه دانشگاه می تواند به صنایع و دستگاههاي اجرایی عرضه نما

برنامه ریزي در جهت آشنا نمودن صنایع و دستگاههاي اجرایی استان با توانـایی   - 4
هاي دانشگاه ، از طریق مراجع تصمیم گیري در استان ، گفتگو با صاحبان صـنایع و  

 نشست هاي اختصاصیمدیران دستگاههاي اجرایی و یا از طریق برگزاري 

بـه منظـور تبـادل نظـر در      علمی دانشگاه اعضا هیاتبا مداوم برگزاري جلسات  - 5
 زمینه هاي مختلف همکاري هاي تحقیقاتی و آموزشی 

ن بـه  جـاع آ دریافت پروژه هاي پیشنهادي صنایع و دسـتگاههاي اجرایـی و ار   - 6
 دانشکده ها و مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع در دانشگاه

اههاي اجرایی بـه  صنایع ، کارخانجات و دستگ تهیه بانک جامع اطالعات در باره - 7
 آنها  پژوهشییت هاي وهمراه اول
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فراهم نمودن زمینه همکاري صنایع و دستگاههاي اجرایی با دانشگاه، بـه هنگـام    - 8
و یـا کارگاههـاي     برگزاري همایش ها ، سمینارها ، کنگـره هـا ، کنفـرانس هـا    

آموزشی در دانشگاه ، استفاده از تسهیالت و هـر گونـه خـدمات رفـاهی از آنهـا ،      
همچنین فراهم نمودن زمینه عرضه دست آوردها و تولیدات صـنایع و دسـتگاههاي   

 اجرایی در غالب برگزاري نمایشکاهها به هنگام برگزاري گردهمایی

ت متقابل دانشگاه با صنعت و دستگاههاي اجرایـی کـه   ماخد زمینهفراهم نمودن  - 9
 . منجر به ارتقاء علمی و عملی اعضاي هیات علمی و دانشجویان دانشگاه گردد

برنامه ریزي در خصوص بازآموزي شاغلین صـنایع و دسـتگاههاي اجرایـی در     -10
زمینه هاي مرتبط با سالمت، صنایع غذایی، بهداشت محیط، بهداشت حرفه اي، محیط 

 ست، توانبخشی و خدمات پرستاري زی

استفاده از متخصصین صنایع و دستگاههاي اجرایی در امـر آمـوزش کـاربردي     -11
 براي دانشجویان و یا اعضاي هیات علمی 

 به منظـور  برنامه ریزي الزم جهت بازدید اعضاي هیئت علمی دانشگاه از صنایع -12
 جانبههمکاري هاي دو  هاي زمینه ودنفراهم نم

زمینه جذب دانشجویان و اشتغال آنان پس از فراغـت از تحصـیل   فراهم نمودن  -13
 در صنایع و یا دستگاههاي اجرایی

 ی و ارایـه در تمام مراحل اجراي برنامه هـاي آموزشـی وتحقیقـات   موثرنظارت  -14
در جلسات شـوراي آموزشـی یـا     گزارش هاي میانکار و نهایی برنامه ها و طرح ها

 پژوهشی دانشگاه  

بازاریابی و تجـاري  و حفاظت ، ثبت پژوهشگران در  مالکیت فکري حمایت از -15
 ابتکار و یاسازي اختراع 

 و وبگاه دانشگاه انتشار اطالعات و اخبار دفتر از طریق رسانه هاي خبري -16
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توسط مدیر دفتر تنظیم و بـه   که کلیه مکاتبات مرتبط با فعالیت هاي دفترانجام  -17
و در صـورت  و یا مدیر امور پژوهشی شی پژوه آموزشی و معاونتامضاي وي و یا 

 .یس دانشگاه می رسدیلزوم ر

 امور پژوهشی کلیه مکاتبات دفتر در بایگانی ثبت و نگهداري  -18

مجموعه اي علمی از مجالت ، کتب داخلی و خارجی مرتبط با مقوله  گردآوري -19
 دانشگاه وصنعت

  دانشگاه و صنعت دوجانبههاي  نواع همکاريا 

  مشاوره) الف
  مشاوره رسمی - 1

 مشاوره غیر رسمی- 2

  آموزش) ب
و براسـاس نیـاز    اعضا هیات علمیاین دوره ها توسط  :کوتاه مـدت دوره هاي  - 1

مدیران و کارشناسان صنعت، طراحی و اجرا خواهد شد تا نیاز فـوري بـه مهـارت    
 .جدید نیروي انسانی مورد نیاز برطرف شود

ایـن دوره هـا کـه اغلـب در مقـاطع       :دوره هاي تکمیلی با مـدرك مشـترك   - 2
متخصصین دانشگاهی و صـنعتی طراحـی و   با همکاري مشترك کارشناسی ارشد و 

انی و سیستم سنقش موثري در افزایش بهره وري و کارایی نیروي ان، اجرا می شود 
به طوري که اغلب پروژه هاي دانشـجویی ایـن روش بـه     . آموزشی دانشگاه دارد

 .خدمات جدید منجر خواهد شد نوآوري و خلق محصول یا
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این دوره ها اغلب براي ایجاد مهارت جدید  :دوره هاي میان مدت و بلند مـدت  - 3
 .گردد در نیروي انسانی شاغل به کار طراحی و اجرا می

 به صورت مقطعی و با برنامه منظم می تواند این امر :مبادله مدرسین و کارکنان - 4
به درك بیشتر دانشگاه و صنعت از نیازها و توانایی  ضمن تبادل تجربیات سودمند ،

 .هاي هم منجر شود

 کارگاه هاي آموزشی -5

  دوره هاي باز آموزي -6
  تحقیق وتوسعه) ج

در این روش، پس از تعیین موضوعات تحقیق که مـی  : قراردادي هاي پژوهش -1
تواند به شیوه مشـاوره نیـز صـورت گرفتـه باشـد، کارشناسـانی از صـنعت کـه         
بکارگیرندگان نتایج حاصله می باشند، به مراکز تحقیقاتی دانشگاهی معرفی شده، تا 
اوال در طول اجراي پروژه هماهنگی هاي الزم را بعمل آورده و ثانیـاً در صـورت   
نیاز آموزش هاي الزم را دریافت کرده و نتیجه تحقیقـات را بـا خـود بـه صـنایع      

  مربوطه عودت نماید
در بسیاري از زمینه ها که مورد عالقـه هـر دو طـرف     :مشـترك  هاي پژوهش -2

با سرمایه گذاري مشترك اجرا  ي مورد توافقپروژه ها ، دانشگاه و صنعت می باشد
می شود که هم دانشگاه و هم صنعت از دسـتاوردهاي آن جهـت توسـعه علـوم و     

  . استفاده می نمایند فناوري
توانند به منظور انجام پـژوهش  این مراکز می : ایجاد مراکز تحقیقاتی مشـترك  -3

که در این صورت مرکز تاسیس شـده داراي شخصـیت   شوندتاسیس  هاي مشترك
  .حقوقی مستقل خواهد بود
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  مدیریتی  )د
 ریتی صنعت در اداره امور دانشگاهانشگاه از تجربیات مدیاستفاده د - 1

 شوراهاي دانشگاهو  امنا حضور مدیران صنعت در هیأت - 2

  فردي  )ـه
علمـی در مـواردي    هاي اعضاي هیئت کارگزاران بخش صنعت از تخصصاستفاده 

  طور فردي  چون مشاوره، آموزش، پژوهش و بازآموزي به

  ها سایر همکاري) و
 مایش و نمایشگاه مشتركه - 1

 انتشارات مشترك - 2

 بازدید و کارورزي - 3

  یت از دانش پژوهان و انجمن هاحما - 4

 چالش ها و فرصت ها

 ها  فرصت
  ریاست محترم و سایر مسوولین دانشگاه از اهـداف و فعالیـت   حمایت همه جانبه

  هاي موضوع این دفتر
       عالقه مندي و حمایت مسوولین اجرایـی شهرسـتان از اهـداف و فعالیـت هـاي

  موضوع این دفتر 
 هاي پژوهشی و اجرایی حضور مدیران خالق و با تجربه در زمینه فعالیت  
 هر چه بیشتر از نتایج تحقیقات دیدگاه مثبت مدیران صنایع در مورد استفاده  
 در انجام تحقیقات کاربردي در مقیاس محلی و منطقه ايدانشگاه  تجربه نسبتا طوالنی  
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  و خارج از آن در مجموعه دانشگاه پژوهشگر عالقه منداعضاي هیأت علمی  وجود 

 چالش ها
      عدم تبیین اهمیت ارتباط مستمر برخی از مسـووالن واحـدهاي صـنعتی جهـت

 نتایج تحقیقات کاربردي کردن تسهیل و

  صنعتو ) آموزش پزشکی(عدم نگرش کالن راهبردي بین دو بخش آموزش عالی  
 هاي دانشگاه و توانمندي در منطقه هاي صنایع عدم وجود بانک اطالعاتی از نیازمندي  
 هاي پژوهشی و بودجه سالیانه عدم وجود تعادل بین فعالیت  
  هاي پژوهشی مرتبط با صنایع طرحضعیف بودن سیاست تشویق مجریان  
  عدم توجه کافی به بخشR&D در صنایع 

 عدم آگاهی مدیران صنعت نسبت به محاسن همکاري هاي دو جانبه دانشگاه و صنعت  
 هاي تحقیقات و فناوري در دانشگاه عدم شناخت کافی صنایع از توانمندي  
 توسـعه  ریـزي و   ایجـاد برنامـه  ( عتدر صني ضعف قوانین جهت پژوهش محور

  )مدیریت پژوهش
  هاي تحقیقاتی مرتبط با صنعت ارایه طرح براياعضاء هیأت علمی ناکافی بودن انگیزه  
 نامه همکاري دراز مـدت دانشـگاه بـا صـنایع      عدم توجه کافی به برقراري توافق

  جهت همکاري و جذب حمایت مالی
 بخش صنعتهاي شغلی براي دانشجویان در  عدم توجه دانشگاه در فراهم کردن فرصت  
 عدم استفاده مناسب و بهینه از تمام ظرفیت و امکانات پژوهشی در دانشگاه  
    پژوهش محور نبودن آموزش در دانشگاه و عدم حمایت کافی از اعضـاء هیـأت

  علمی جهت همکاري در صنایع
 ریزي، توسعه و مدیریت صنایع ایجاد، برنامه رنگ بودن نقش دانشگاه در کم  
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   عدم وجود بخشنامه یا دستورالعمل مشخص جهت فعالیت و حضور اعضاء هیـأت
 علمی در صنایع و بالعکس

  ):پیشنهادي(ها  استراتژي
ي آغاز فعالیـت اجرایـی در بخـش    راي پیشنهادي زیر باستراتژیهااز دانشگاه می تواند 

و یـا   حال حاضر با صنعت ارتباط دارنددر که  در ابتدا رشته هایی .صنعت استفاده کند 
به نظر می رسد کـه رشـته هـایی    .  شناسایی کند، دارند  این رابطه راپتانسیل برقراري 

واجد این شرایط می بهداشت حرفه اي و بهداشت عمومی  بهداشت محیط،مهندسی  مانند
ـ شروع مناسـبی بـراي هم   بعالوه راهکارهاي دیگري می تواند نقطه. باشند اري هـاي  ک

  : دوجانبه باشد ، از جمله 

  صـدا و   ؛ جراید محلی ،برشور، کتاب  مواد رسانه اي ماننداطالع رسانی از طریق
 و وبگاه دانشگاه سیما

  مشترك نشست هايبرگزاري 

 عضویت دانشگاه در شوراهاي صنایع 

 برگزاري نمایشگاه هاي دستاوردها و توانمندي ها 

 دانشجویان آموزيرکا 

  در صنعت يکارهممامورکردن اساتید براي 

 دعوت از کارشناسان صنایع براي تدریس یا سخنرانی در دانشگاه 


