
برنامههاودستاوردهای
وصنعتحوزهارتباطدانشگاههاباجامعه

مقدمه
وتولیدجهشفناورانهپروژههایواستانیمزیتهایطرحازحمایت
برنامههایجملهازصنعتوجامعهباارتباطسربازیامریههایجذب
وجامعهباارتباطافزایشمنظوربهفناوریوتحقیقاتعلوم،وزارت
.استبودهاخیرسالهایدرصنعت
ودانشگاههاکالنقراردادهایتوسعهوساماندهیدیگرسویاز

مستمرآسیبشناسیهمچنینواجراییدستگاههایباپژوهشگاهها
وصنایعباهمکاریقراردادهایدردانشگاههاحقوقیمشکالت

مهمیگامهایآنها،رفعجهتدرتالشوکشوراجراییدستگاههای
اجراییدستگاههایووزارتخانههادانشگاهها،همکاریباکهاستبوده

.استگرفتهصورت

عالیدانشگاهها،پژوهشگاههاومراکزآموزشپایشوساماندهیقراردادهاوهمکاریهایارتباطباجامعهوصنعت

حال اجرا جامعه و صنعت در تعداد قراردادهای ارتباط با (میلیارد تومان)مبلغ قرادادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا 

تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت در حال اجرا

بسمهتعالی

( میلیارد تومان)قراردادهای ارتباط با صنعت ( درآمد)مبلغ جذب شده 

نعتطرحتحولدرهمکاریدانشگاههاوموسساتآموزشی،پژوهشیوفناوریباجامعهوص

چشمانداز

1404درافق
برنامهواقدام44راهبرداصلی8هدفکالن6:طرحتشریح

1398مهرماه9تاریخابالغوتصویبطرحدر

1399شاخصهایآماریمهمحوزهارتباطباجامعهوصنعتدرسال

8427: تعداد کل قراردادهای جاری ارتباط با جامعه و صنعت 

میلیارد تومان 2137: مبلغ کل قراردادهای جاری ارتباط با جامعه و صنعت 

4842: تعداد اعضاء هیات علمی مجری قراردادها 

میلیون تومان 253: مبلغ متوسط قراردادهای جاری 

میلیارد تومان400: کل مبلغ جذب شده در سال اخیر از محل قراردادها 

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

میلیون تومان 90: مبلغ قراردادهای جاری به ازاء هر عضو هیات علمی 

میلیون تومان25: مبلغ قراردادهای جاری به ازاء هر دانشجوی تحصیالت تکمیلی 

39: تعداد مراکز هدایت شغلی فعال در دانشگاه ها 

114: تعداد فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت طی یکسال اخیر

1399/10/09:تاریختنظیم

یرارتباطدانشگاههاباجامعهوصنعتموضوعیاستکهدرسالهایاخ
آمارهایموجوددرخصوصقراردادهای.بسیارموردتوجهقرارگرفتهاست

نهرشدارتباطصنایعودستگاههایاجراییبادانشگاههایکشورخوشبختا
تدوینوابالغطررحتحرولهمکراریدانشرگاههاو.مناسبیداشتهاست

ازیموسساتپژوهشیوفناوریباجامعهوصنعت،شناساییومستندسر
دستاوردهایدانشگاههادرحوزهارتبراطبراجامعرهوصرنعت،توسرعهو
ساماندهیدورههایمهارتآموزیدانشگاههاومراکزپژوهشریدرجهرت

گاهی،افزایشتواناییفارغالتحصیالن،رصداشتغالدانشآموختگاندانشر
مراکرزدرحمایتازایجادساختارهایهدایتشغلیوکاریرابیتخصصری

ت،صنعمطالعاتیاعضاءهیاتعلمیدرجامعهوعلمیودانشگاهها،فرصت
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مهارتافزاییدردانشگاههاومراکزآموزشعالی

میانگین تعداد شرکت کنندگان در هر دانشگاهشده در هر دانشگاهدوره های برگزار تعداد متوسط 

دانشگاهیپایشوضعیتاشتغالدانشآموختگان

متوسط درصد اشتغال کل کشور برای مقاطع تحصیلی مختلف

فرصتمطالعاتیاعضاءهیاتعلمیدرجامعهوصنعت

و صنعتدرجامعه تعداد فرصت مطالعاتی 

همکاریهایکالنباوزارتنفت

1399آمار سال 

6086: تعداد دوره های برگزار شده ساالنه 

3188: تعداد دوره های تخصصی برگزار شده 

2288: تعداد دوره های عمومی برگزار شده 

198141: تعداد شرکت کنندگان در دوره ها 

آدرسوبسایت

https://industry.msrt.ir/fa

:ی آدرس سایت وزارت علوم، تحقیقات و فناور

:آدرس سایت معاونت پژوهش و فناوری 

:آدرس سایت دفتر ارتباط با جامعه و صنعت

https://drt.msrt.ir/fa

https://www.msrt.ir/fa

طرحهایمشارکتدانشگاههاوپژوهشگاههایکشوردرتوسعه

طرح26:مزیتهایاستانی

پروژه88:درراستایکمکبهجهشتولیدفناورانهپروژههای

کشور،زارتواسالمی،انقالبمستضعفانبنیاد،نخبگانملیبنیادباهمکاری

تجهجمهوریریاستفناوریوعلمیمعاونت،(ره)امامفرماناجراییستاد

فوقطرحهایازپشتیبانیوحمایت

مراکزهدایتشغلیوکاریابیهایتخصصی

دانشگاه جهت ایجاد و 39حمایت مالی و پشتیبانی از 
راه اندازی مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی

مشاوره و هدایت شغلی تخصصی

کارآموزی

یکارآفرین

کارنمایشگاه های برگزاری  کاریابی

استانیوپروژههایفناورانهجهشتولیدحمایتازطرحهایمزیت

99و 98مجموع اعزام های سال 

جذبامریههایسربازیارتباطباجامعهوصنعت

حوزه ازدیاد برداشت از مخازن 
(94از سال )

حوزه ازدیاد برداشت از مخازن
(99از سال )

ازحوزه اکتشاف میادین نفت و گ
(97از سال )

صصی با رویکرد ایجاد انستیتوهای تخ
(95از سال )

طرح13
تی کالن باالدس

طرح 9
باالدستیکالن 

طرح5
کالن باالدستی 

طرح12
کالن پایین دستی 

یکی از راه های ایجااد اشاتغال بارای » 
اط تحصیل کردگان ما، همین مسالله ارتبا

گاه صنعت و دانشا. صنعت و دانشگاه است
عت ها  بارای صان. باید ارتباط پیدا کنند

«خوب است ه  برای دانشگاه

(  مد ظله العالی)مقام معظ  رهبری 
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