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 مقدمه  -1
از راهکارهای توس   یجاد  تواند در امیل گوناگون  اشکا  به   که   است  هادانشگاه  با  صنعت و جامعه   ارتباط  عه، یکی 

  این   از  که   انتظاراتی  مهمترین  و   تاثیرگذار باشد   انتقال فناوریو    های دانشی اقتصادت فناورانه، تقویت پایه التحو

  برداری جامعه از دانش خلق و بهره  عا فنتا  .استیا واحد اجرایی  وآورانه یک بنگاه  ند تأثیر بر عملکرد  رومی  ارتباط

که دانش در    شود. به عبارت دیگر تا زمانی بنیان قلمداد می  های اقتصاد دانش فعالیت  ترین کلیدی  شده یکی از 

 .است ل نگرفته شکطورکامل  نگردد؛ فرآیند مدیریت دانش به  جامعه منشاء اثر 

عنوان یک سیستم یکپارچه بستگی    زیادی به نحوه ارتباط و بکارگیری اجزاء به   عملکرد نوآورانه هر کشور تا حد 

های دولتی  ها، شرکت، ارگانهاآید، لیکن تعامل و همکاری سازمانوجود می این دانش در سازمان بهگرچه  .  دارد

عنوان بازیگران نظام ملی نوآوری نقش بسیار    به   ها و مراکز علمی کشورو غیردولتی و مراکز صنعتی با دانشگاه

   کند.ایفا می  رشد و بالندگی صنعت و جامعهمهمی در 

 

 طرحاهداف  -2

های دولتی و غیردولتی که در تعامل  ها، مراکز تولیدی و صنعتی و شرکتسازمان  به به منظور تشویق و ارج نهادن  

در تالش  مناسبی با موسسات آموزش عالی کشور و در جهت ارتباط هر چه بیشتر دانشگاه با صنعت و جامعه  

ی دولتی و  هاشرکت ها،  وزارت خانهصنایع،  ها با شناسایی  دانشگاه بر این اساس    شود.، این طرح اجرا میهستند 

در تداوم و تقویت این  توانند ، می و تشویق آنها معرفیکاری خوبی با آنها دارند و که همو مراکز اجرایی   غیردولتی

توانند نسبت به معرفی آنها در قالب فایل  میآموزش عالی  مؤسسات  در این راستا    ارتباط نقش موثری ایفا کنند.

  همکاران اجرایی و صنعتیها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی از  شود دانشگاهپیوست اقدام نمایند. پیشنهاد می

های مناسب مانند معرفی در هفته پژوهش و فناوری تقدیر کنند. همچنین وزارت عتف در هفته  به صورت   برتر

های مختلف را مشخص و به نحو مناسب  در حوزه   برتراجرایی و صنعتی    انهمکار  ی از پژوهش و فناوری تعداد

 دیر و تشویق خواهد نمود. معرفی، تق
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 هاها و پژوهشگاهدر دانشگاه برتراجرایی و صنعتی  انهمکارانتخاب  -3

همکار اجرایی و  عنوان  ه  ب  بر اساس معیارهای زیر را  همکاران اجرایی و صنعتی  تعدادی از  ها  الزم است دانشگاه

 :  کنند به وزارت معرفی  برترصنعتی 

اسببت موسببسببات براسبباس معیارهای ییل، در یک ارزیابی دقیق نسبببت به  مناسببب :  یارهای انتخابمع  -1-3

تعامل هر چه بیشبتر جامعه و در راسبتای در پنج سبال اخیر    برترهمکاران اجرایی و صبنعتی شبناسبایی و معرفی  

 به وزارت اقدام نمایند :صنعت با مراکز علمی 

 ؛منعقد شده با دانشگاهصنعتی قرارداد تعداد و مبالغ  .1

 ؛های مهارت افزایی، کارورزی و کارآموزیدر برگزاری دورهکاری هم .2

 ؛اعضای هیات علمیجامعه و صنعت  در مطالعاتی هایفرصتبرداری مناسب از بهرههمکاری در  .3

 های علمی و صنعتی مشترک؛همکاری و مشارکت در برگزاری همایش .4

 اندازی مراکز تحقیق و توسعه مشترک؛راه .5

 های تخصصی مشترکاندازی آزمایشگاهایجاد یا راه .6

 

 توسط هر موسسهمعرفی شده همکاران اجرایی و صنعتی برتر تعداد  -2-3

همکاران اجرایی و صنعتی  نسبت به معرفی    جدول ییلموسسات حداکثر به تعداد مشخص شده در  ضروری است  

 اقدام نمایند. برتر

ف 
دی

ر
 

  معرفی شده تعداد  حداکثر 

 1 نفر   300از  کمتر    اعضای هیات علمی تعداد    موسسات با  1

 2 نفر   600تا    300بین   اعضای هیات علمی تعداد  موسسات با   2

 3 نفر   600بیش از    اعضای هیات علمی با تعداد    موسسات 3

 


