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 قدمهم .1

ها با صنعت و جامعه همواره به عنوان یکی از حلقه های اصلی رشد و پیشرفت جوامع ها و پژوهشگاهارتباط بین دانشگاه

 های بلند مدت نظام در راستایهای کلی آموزش عالی و پژوهشی کشور، برنامهشود. باتوجه به سیاستف بیان میمختل

ها ، دانشگاهارتباطتاکید فراوانی شده است. سه قسمت اصلی این  تباطصنعت و توسعه و پیشرفت کشور، همواره بر این ار

 کند.حلقه واصل بین دانشگاه و صنعت وجامعه عمل میها، دولت و صنعت هست که دولت به عنوان و پژوهشگاه

الی ها منجر به رشد و تعهای موفق در سراسر دنیا بر این عقیده تاکید دارند که ماحصل همکاری صنعت و دانشگاهتجربه

نیا، دهای ظالمانه و مشکلات بر سرراه تعامل با جامعه منجر شده است. با توجه به شرایط کنونی کشور، اعمال تحریم

ها برای صنعت و جامعه کشور به ها و پژوهشگاهها را با مشارکت دانشگاهفرصت مناسبی است تا این تهدیدها و تحریم

 فرصت تبدیل شود. 

های از نیازهای ها در صنایع منجر به شناخت بهتر دانشگاهها و پژوهشگاهحضور اعضای هیأت علمی دانشگاه

ف تواند در تعریاین شناخت میگردد. جود و گسترش ارتباط به صنعت و جامعه میواقعی کشور با توجه به شرایط مو

های مراکز آموزش عالی را هدفمند و ها مورد استفاده واقع شده و پژوهشها و پژوهشگاههای جدید در دانشگاهمسأله

کاهش خسارات ناشی از آن  تواند در جلوگیری و پیش بینی از برخی از بلایای طبیعی ودرآمدزا نماید. همچنین می

 های ابتدای سال جدید منجر شود.مانند سیلاب

ارائه گزارش اقدامات انجام  با هدف های کشورها و پژوهشگاهنشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه چهارمین

های ها و دستگاههخان، برنامه واقدامات وزارت عتف در تعامل با دیگر وزارت7931و اولویت های سال  7931در سال شده 

و الگوهای موفق ک گذاری تجارب ا، به اشترفرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی آیین نامه ، بررسیاجرایی کشور

زار برگو بررسی پیشنهادات مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی و بخش صنعت های کشورها و پژوهشگاهدانشگاه

 گردید.

و مدیران ارتباط با  و سازمانها هاپژوهش و فناوری تعدادی از وزارتخانهمعاونان  با حضور در این نشست که

ها و چالش ها در رفع بحرانروش مشارکت دانشگاه" یک بخش، در همراه بود های کشورها و پژوهشگاهصنعت دانشگاه

 و اقدامات دانشگاه ها در سیل اخیر مورد بررسی قرار گرفت. "های ملی ) بررسی سیل اخیر(
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 هانشست و برنامه افتتاحیه .2

 سخنرانی ها -2-1

 هاهای کشور در راستای هم افزایی توانمندیو پژوهشگاه اهلزوم برقراری ارتباط بین دانشگاه 

 جناب آقای دکتر حلواگر

 معاون فناوری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

های کشور، این نشست را ها و پژوهشگاهاط با صنعت دانشگاهباتوجه به حضور مدیران ارتب ،گردکتر حلواجناب آقای 

ها و دیگر فرصت مناسبی برای ارائه و معرفی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی به منظور ایجاد ارتباط بین پژوهشگاه

 های مشترک اعلام نمود. موسسات برای انجام پروژه

ضای ها و اعوهشگاهدکتر حلواگر گفت: باتوجه به رسالت تعریف شده برای پژ

هیأت علمی آن، با توجه به شرایط موجود امکان ارتقای اعضای هیأت علمی 

ها دشوارتر است و الزام ها نسبت به اعضای هیأت علمی دانشگاهپژوهشگاه

تغییر آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی را هرچه بیشتر مورد تاکید قرار می 

 دهد. 

 

آیین نامه  71و  3ا توجه به پتانسیل بندهای حلواگر پیشنهاد کردند بدکتر 

ارتقای اعضای هیأت علمی اصلاح و تعبیر دقیقتری از این دو بند ارائه گردد. 

همچنین دسترسی اعضای هیأت علمی به صنعت و بالعکس برقرار گردد که 

ها دانشگاه توانبا انجام این امر می ها و دانشگاه ها امکان پذیر است.این مهم نیز با تلاش دفاتر ارتباط با صنعت پژوهشگاه

وهشی دولتی مستقل کرد و در شرایط تحریم های ظالمانه با رفع مشکلات موجود و پژوهشگاه ها را از بودجه های پژ

 در صنعت، علاوه بر کسب درآمدهای مستقل برای پژوهش، استقلال صنعت از مشکلات ناشی از تحریم را مرتفع نمود.

ام شده در رفع مشکلات ارتباط با صنعت و افزایش قراردادها که توسط پژوهشگاه انجام شده است برخی از امور انج

تصحیح آیین نامه داخلی دفتر ارتباط با صنعت برای تسهیل امور اداری، کاهش هزینه های بالاسری و سهم پژوهشگاه 

های بالاسری با توجه به مبلغ قرارداد،  علمی، امکان کاهش هزینه هیأتو تسهیل قراردادهای بین پژوهشگاه و اعضای 

پروژه ها به منظور تسهیل ارتباط و تضمین منافع اعضای  تشکیل سامانه ارتباط بین دفتر ارتباط با صنعت و مجریان

 هیأت علمی برای ارائه پیشنهاد پژوهشی.
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 های وزارت نفت در حوزه پژوهش و فناوریشرح فعالیت 
 جناب آقای دکتر خان بیگی

 دیر کل اموز پژوهش وزارت نفتم

وزارت نفت در های پژوهشی وزارت نفت عنوان نمودند: ایشان با مرور فعالیت

ابتدا با هدف احصاء چالش های موجود بر سر راه ارتباط با صنعت بین دانشگاه 

نفت بصورت نظام مند شروع به فعالیت کرده که ها و پژوهشگاه ها و وزارت 

می باشد که تدوین شده  "پژوهش و فناوری وزارت نفتنظام جامع  "نتیجه آن 

 و امسال به تمامی زیر مجموعه های وزارت نفت ابلاغ می گردد. 

بزرگترین مشکل شناخته شده بر سر راه ارتباط بین صنعت : ایشان بیان داشتند

 در حقیقت بین نیاز صنعت نفتو دانشگاه عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است. 

ا ها و پژوهشگاه ها بفناروانه عرضه شده توسط دانشگاه دم بلوغ و فاصله با تجهیزات روز دنیا و محصولاتبا توجه به ع

ها از سوی وزارت نفت با همکاری توجه به پیشرفت های چشمگیر یک عدم توازن وجود دارد. از همین رو برخی فعالیت

 ا انجام شده است که عبارتند از: ها و پژوهشگاه ها صنعت وزارت علوم و دانشگاهدفتر ارتباط ب

  وزارت نفتفرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در تفاهم نامه همکاری در راستای اجرای انعقاد: 

هدف گذاری انجام شده برای فرصت مطالعاتی اعضای حاضر در زیر مجموعه های وزارت نفت، این است که هر فرصت 

وزارت نفت گردد. این محصولات متناسب زمان حضور اعضای هیأت  مطالعاتی منجر به تولید یک محصول مورد نیاز

 برد بین صنعت-علمی در صنعت خواهد بود. در حقیقت هدف این است که با یک نگاه جدید، یک قرارداد دو طرفه برد

ژه وو دانشگاه منعقد گردد. همچنین اعضای هیأت علمی بتوانند از تجربیات حضور خود در صنعت نفت برای تعریف پر

 های جدید در قالب پایان نامه تحصیلات تکمیلی و یا پروژه های ارتباط باصنعت استفاده نمایند.  

  پروژه بزرگ بین وزارت نفت و دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 62انعقاد 

 3. اشندبمیت اکتشاف به عنوان اولین حلقه تولید نفت، بالادستی و پایین دستی وزارت نف هایحوزهدر این قراردادها 

ها بین وزارت نفت و دانشگاه قرارداد در حوزه اکتشاف 5قرار داد در حوزه پایین دستی و  76قرارداد در حوزه بالادستی، 

. در انعقاد این قرادادها سعی شده است از درس آموخته های قراردادهای قبلی های متعدد منعقد شده استو پژوهشگاه

ردادهای جدید استفاده شود. در قراردادهای بالادستی یک میدان نفتی بطور کامل در حوزه به منظور اصلاح و تکمیل قرا

های توسعه، رفع چالش ها و مشکلات، نیازهای فناورانه و ارائه راهکارها در اختیار دانشگاه قرار گرفته است. در حوزه 

گاه که بطور تخصصی در آن زمینه به یک دانش یک حوزه تخصصی خاص مانند کاتالیست قراردادهای پایین دستی،

فعال و شناخته شده است واگذار شده است. در قراردادهای اکتشاف، موضوعات و میدان مورد مطالعه مشخص شده 

 است. 
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 ای کشور با دفتر ارتباط با صنعت وزارت عتفهای سازمان آموزش فنی و حرفهگزارش همکاری 
 جناب آقای عرفان منش

 ای کشورجرای آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفهمدیر کل دفتر راهبری ا

ایشان در ابتدا ضمن بیان همکاری قبلی گسترده سازمان با وزارت 

سازمان آموزش فنی و علوم، تحقیقات و فناوری بیان کردند که 

 رسالت خود، با هدف توانمند سازی نبا توجه به  ایحرفه

رگزاری یروی کار متخصص وارد عمل شده است از همین رو ب

ها را آغاز کرده است. در سال دوره های مهارت افزایی در دانشگاه

با مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی رونق بیشتری در مهارت  7932

افزایی و توانمند سازی دانشجویان با رویکرد ایجاد اشتغال ایجاد 

شد. با توسعه کمی و کیفی این دوره ها، در سال گذشته بیش از 

از این دوره ها در محل دانشگاه ها استفاده هزار دانشجو  26

 اند.کرده

 

 کشور ایحرفهسازمان فنی و قرار گرفته شده توسط ، دو برنامه اصلی مد نظر 31برای سال ایشان بیان نمودند که 

 عبارتند از:

 نی و اکز فآموزش فناوری های راهبردی و پیشرفته مانند لیزر و الکترونیک که با توجه به شرایط و امکانات مر

 برای دانشجویان برگزار خواهد شد. ایحرفه

  معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار ایحرفههمکاری سه جانبه بین سازمان آموزش فنی و ،

که در این طرح  "کاروزی دانش آموختگان دانشگاهی "و امور اجتماعی و دانشگاه ها به منظور انجام طرح 

سازمان تامین اجتماعی  یروی کار از طرفز امتیاز خاصی برای معرفی به واحدهای پذیرنده ندانش آموختگان ا

کنند. سازمان تامین اجتماعی برای واحدهای پذیرنده امتیازاتی مانند تخفیف سقف بیمه کارفرما تا دریافت می

 است. دو سال و پرداخت یارانه دستمزد برای کارفرما در مناطق محروم در نظر گرفته شده

جز برنامه های ابلاغی  را هاشغلی در دانشگاه و هدایت ایجاد مراکز مدیریت مهارت آموزی و مشاورهایشان همچنین 

ها در راستای افزایش کشور به ادارات استانی در راستای همکاری این سازمان با دانشگاه ایحرفهسازمان آموزش فنی 

 بیان کردند.دانشجویان و فارغ التحصیلان  مهارت افزایی
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 های انجام شده در راستای طرح مپسامعرفی و ارائه فعالیت 
 سرکار خانم حسنی

 رئیس گروه گرد و غبار و دبیر اجرایی طرح مپسا سازمان حفاظت محیط زیست

طرح مپسا با هدف بهبود ارتباط خانم حسنی با بیان این مطلب که 

و پژوهشگاه ها  هامحیط زیست، صنایع و دانشگاهحفاظت زمان سا

طرح، ایجاد از دیگر اهداف این  ، عنوان نمودند:است هایجاد گردید

اتصال بین صنایع آلاینده با دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور به 

منظور رفع مشکلات صنعت و ارائه راهکارهای اجرایی از سوی 

مراکز آموزشی و پژوهشی کشور است. متن قرارداد مابین صنایع 

 زتوانند اها آماده و تدوین شده است که دانشگاه ها می و دانشگاه

 این قراردادها استفاده نمایند.

طرح مپسا دارای یک واحد ستادی فعال در ایشان بیان کردند که 

که شامل اداره کل استانها، صنایع، دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و حیط زیست و واحدهای اجرایی هست محفاظت سازمان 

را شامل می شود. همچنین مقرر شده است که لیست دانشگاه ها و پژوهشگاه ها بر اساس تخصص توسط آزمایشگاه ها 

وزارت علوم تهیه و در اختیار سازمان محیط زیست جهت اطلاع رسانی قرار گیرد. ادارات استانی به عنوان ناظر فنی 

 ت هدایت نمایند.اند تا بتوانند هر پروژه را به سمت استاندارهای محیط زیسانتخاب شده
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 79وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال  اقدامات دفتر ارتباط با صنعت .3
 جناب آقای دکتر سیف

 مدیرکل دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

ی پژوهشگاه شیم هدف از انتخابجناب آقای دکتر سیف، مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

ها در جامعه بوده و مهندسی شیمی ایران، افزایش ارتباط بین پژوهشگاه ها با صنعت و جامعه و حضور فعال پژوهشگاه

پرداختند که در  31بیان اهم فعالیت های انجام شده توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم  در سال  به ویاست. 

 گردد.ادامه بطور مختصر بیان می

 

 دوین زنجیره و زیست بوم ارتباط با صنعتت 

 ،کارآموزی و کارورزیاجزای تشکیل دهنده زیست بوم ارتباط صنعت و جامعه با دانشگاه ها و پژوهشگاه ها عبارتند از: 

های قطب، قوانین و امورحقوقی، آیین نامه استخدام و ارتقا، نظام پذیرش دانشجو، ی تحصیلات تکمیلیهاپایان نامه

های علم پارک، های علمیانجمن، های دانش بنیانشرکت، مراکز رشد و نوآوری، هامراکز پژوهشی و پژوهشکده، علمی

 .و فناوری

 های مهارت آموزیساماندهی دوره 

التحصیلان و پژوهشی در جهت افزایش توانایی فارغ مراکز و ها دانشگاه در آموزی مهارت های دوره ساماندهی و توسعه

بطور خلاصه  دانشگاه و مراکز آموزش عالی 55در  های برگزار شدهانجام گردید که وضعیت دوره هاغال آنتسهیل در اشت

 به شرح زیر است:

  6511تعداد دوره های مهارت افزایی برگزار شده : بیش از 

  16111تعداد شرکت کنندگان در دوره های مهارت افزایی : بیش از

  9510111نفر ساعت دوره های برگزار شده: 

   951تعداد دوره های برگزار شده با مشارکت واحد های صنعتی: 
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به منظور توسعه دوره های مهارتی در  نامه با سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سازی تفاهماجراییهمچنین 

 انجام شد. 31در سال  دانشگاه ها

 رصد اشتغال فارغ التحصیلان 

 7931کشور در سال  دانشگاه 11مشارکت بیش از  با دانشگاهی التحصیلان رغفا اشتغال نرخ پایش کار و ساز ایجاد

طرح رصد اشتغال فارغ التحصیلان  "توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم انجام و گزارش آن در قالب کتاب 

 در اختیار دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفت. "دانشگاهی

 دوره های فرصت مطالعاتی 

های صنعت به منظور هم راستایی فعالیت و جامعه در علمی تهیأ اعضای مطالعاتی فرصت های دوره توسعه و یهماهنگ

آیین  دفتر ارتباط با صنعت بوده است. بدین منظور 31از مهمترین اقدامات سال  علمی و تحقیقاتی با نیازهای کشور

راکز آموزش عالی ابلاغ گردید. در راستای تسهیل در اجرای ها و منامه مورد نیاز تدوین و پس از تصویب به تمام دانشگا

عت، وزارت صن، وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلحبا  های همکارینامهتفاهم این آیین نامه

ها و خانههای همکاری با دیگر وزارتامضای تفاهم نامه .امضا گردید سازمان حفاظت محیط زیستو  معدن و تجارت

های های اجرایی کشور، تشکلها و دستگاهخانهوزراتهای اجرایی در دست اقدام است. همچنین مکاتباتی با تمام دستگاه

های صنعتی و ... برای آگاهی از این فرصت و همکاری در اجرای آن صورت گرفته بخش خصوصی، استانداری ها، شهرک

 است.

 تیالزامات انعقاد قرادادهای تحقیقا 

ه منظور ساماندهی، استاندارد سازی، ب الزامات انعقاد قراردادهای تحقیقاتی موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری

رتقاء های اجرایی و اسازی و پشتیبانی از تعاملات وارتباطات بین دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و دستگاهمندقاعده

 ام شده توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در این حوزه می باشد.از جمله اقدامات انج کیفیت اجرای قراردادها

همچنین هر دانشگاه موظف است که مشوق های لازم برای مجریان را در راستای بهبود و افزایش ارتباط دانشگاه با 

 نماید. ییصنعت و جامعه پیشی بینی و اجرا

 ایعها و صنبهبود شرایط حقوقی قراردادهای همکاری دانشگاه 

شناسایی و  کشور اجرایی هایدستگاه و صنایع با همکاری قراردادهای در هاحقوقی و قانونی دانشگاه مشکلات و مسائل

 صورت گرفته در حال انجام است. راهکارهای مناسب و قوانین طریق ها ازآن و تلاش در جهت رفع تدوین گردید

 های اجراییها و دستگاهزارتخانهساماندهی و توسعه قراردادهای کلان دانشگاه ها با و 

ها در حوزه ازدیاد برداشت پروژه-نامه همکاری با وزارت نفت و انعقاد کلانامضای تفاهمبرخی از این اقدامات عبارتند از: 

پژوهشگاه( و در حوزه اکتشاف  76پروژه با -کلان 76دانشگاه(، در حوزه پایین دست صنعت نفت )  3پروژه با -کلان 3) 
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نامه همکاری با وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و انعقاد بیش امضای تفاهمدانشگاه کشور(،  5پروژه با -لانک 5)

های علمی ها به منظور اجرای پروژهتشکیل کنسرسیوم دانشگاه، درصد51پروژه مشترک و حمایت تا سقف  7111از 

در راه اندازی شبکه جامع  پایش آلودگی کشور و همکاری  ، بزرگ زیست محیطی با همکاری سازمان محیط زیست

 .با همکاری سازمان محیط زیست "شاعا"های استفاده از آزمایشگاه

 ایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعتپ 

دریافت اطلاعات ، تدوین شاخص های مرتبط با ارتباط با صنعتاز جمله اقدامات مهم انجام شده در این حوزه عباتند از: 

تجزیه و تحلیل و مستند سازی وضعیت قراردادهای ، های ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشورقرارداد

بصورت کتاب و در قالب نمودار و جدول در اسفند سال  . این شاخصارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

تدوین و در اختیار  "در حوزه ارتباط با صنعت و جامعه قراردادهای دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور "تحت عنوان  31

 .دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور قرار گرفته است

 به شرح زیر است: 7931برخی دیگر از اقدامات صورت گرفته در سال 

 صنعت و جامعه  با ارتباط حوزه در ها دانشگاه فرد به منحصر و ویژه دستاوردهای سازی مستند و شناسایی

 7931و  7932ل درسا

 ملی مشکلات و مسائل رفع  جهت در ها دانشگاه موفق های الگو و ترویج تجارب و شناسایی 

 مناسب برای استفاده از این  الگوهای ترویج و تدوین جهت ریزی و برنامه کارآموزی های دوره شناسی آسیب

 تر بین نیازهای کشور و توانایی فارغ التحصیلان فرصت و هماهنگی کامل

 عصنای با ارتباط در دانشگاهیان دستاوردهای ارائه جهت ویژه رویدادهای ها، جلسات مشترک ورگزاری نشستب 

 صنعت  با ارتباط حوزه فعالان از تقدیر و

  سال عملکرد دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور در حوزه ارتباط با صنعت 21شناسایی و مستند سازی خلاصه 
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 شگاه ها با مجلس شورای اسلامیروش های همکاری دان .4

 جناب آقای دکتر افشین

 های مجلس شورای اسلامیهای زیربنایی مرکز پژوهشمعاون پژوهش

نت معاواین ، ضمن معرفی های مجلس شورای اسلامیهای زیربنایی مرکز پژوهشپژوهشمعاون  جناب آقای دکتر افشین

مجلس شورای اسلامی، شاهراه اصلی ارتباط جامعه و صنعت با دانشگاه  از نگاه این معاونت، قوانین مصوب بیان نمودند که

باتوجه به پیچیدگی و طاقت فرسایی روند اصلاح قانون، بایستی تلاش گردد قبل از تصویب وی با بیان این مهم که است. 

از همین رو ارتباط  ها نکات اصلاحی آن مشخص و اعلام گردد.ها و پژوهشگاهقوانین مربوط به امور پژوهشی دانشگاه

افشین  دکترها با معاونت زیربنایی و امورتولیدی بسیار مهم و تسهیل کننده است. ها و پژوهشگاهوزارت علوم و دانشگاه

 ها، تصویب قوانین کمکها و پژوهشگاهبا توجه به رویکرد مثبت مجلس شورای اسلامی در قبال دانشگاهتاکید کرد: 

ارتباط بین دانشگاه و صنعت و جامعه با مساعدت بیشتری نسبت به دیگر قوانین امکان پذیر  ها در افزایشکننده به آن

 است.

ها اصلاح قانون حمایت از تولید حداکثر و تصویب آن، چند ماده آن مربوط به دانشگاهبا توجه به دکتر افشین تاکید کرد: 

 باشد که عبارتند از:ها میو پژوهشگاه

  های ای برای پروژههای بیمهماده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اختیار دارد تا مشوق : بر اساس این79ماده

 ها را اعمال نماید.ها و پژوهشگاهپژوهشی دانشگاه

  است. همچنینهای مستقیم: با تلاش مجلس شورای اسلامی این قانون اجرایی گردیده قانون مالیات 796ماده 

اجرای این قانون وجود داشته است رفع گردیده است. به عبارت دیگر مرجع ابهامی که در گذشته در نحوه 

مربوطه و هم راستایی آن با سند چشم انداز و سند جامع علمی کشور، وزارت علوم، های تاییدکننده پروژه

 تحقیقات و فناوری است.
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 حل یک مشکل اساسی کشور های یک عضو هیأت علمی منجر به ها، مقالات، یا پروژهکه پایان نامهدر صورتی

آیین نامه جاری ارتقا اعضای هیأت  2گردد، جایگزین امتیاز فعالیت پژوهشی و فناوری مندرج در جدول شماره 

های بعدی تا سقف امتیاز خواهد شد. نحوه اجرای این قانون و آیین نامه علمی و جداول دیگر در آیین نامه

 مربوط به آن با وزارت عتف است.

 نون امکان تامین کالایی که مشابه داخلی دارد از خارج کشور امکان پذیر نیست. تامین تجهیزات براساس قا

 ها از این قانون مستثنی شده است. ها و پژوهشگاهپژوهشی و فناوری دانشگاه

 تواند منجر به همکاری دانشگاه با تمام قراردادهای منعقد شده بایستی پیوست فناورانه داشته باشند که می

 صنعت و جامعه شود. 

ها ها و پژوهشگاهدانشگاههای مجلس شورای اسلامی بیان کرد: که در انتها معاون زیربنایی و امور تولیدی مرکز پژوهش

ور امکان حض به منظور د. همچنیننوارد شوبایستی در بحث مدیریت منابع برای جلوگیری از خسارات جبران ناپذیر 

 مکاتبات با وزارت عتف های مجلس ومعاونت زیربنایی و امور تولیدیی در مرکز پژوهشاساتید در قالب فرصت مطالعات

م شناخت قانون و مفاد عدرا ها ها و پژوهشگاهها، دانشگاهیکی از بزرگترین مشکل کارآفرین ایشان. انجام خواهد شد

   قانونی دانست.
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 های کشورهشگاهها و پژوارائه تجارب و الگوهای موفق دانشگاه .5

 ها در قالب گرنت مشترکهمکاری مشترک با برخی از سازمان 

 ترابی دکترآقای 

 الدین طوسیدانشگاه خواجه نصیر

 های گرنتها طرحدانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی با همکاری برخی از سازمان چکیده:

 شود و سپسخص بین سازمان  دانشگاه منعقد میاست. در این طرح یک قرارداد کلی با هزینه مشمشترک اجرا کرده

 های تحصیلات تکمیلی ونامههای صنعتی، هدایت پایانحمایتی اساتید، پروژه–ها و  برنامه هدایتی در این راستا طرح

 شود.های موفق محسوب میشود. این طرح با چند سازمان اجرا شده و جزو طرحغیره بررسی و با تفاهم منعقد می

 دها:دستاور

 های مشترک توسط اساتید دانشگاهاجرای پروژه 

 های مشترکای با اجرای پروژهرشتهتقویت ارتباط بین 

 نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری تخصصی حمایت از پایان 

 های موازی و مشابه با توجه به اینکه کل جلوگیری از طرح

یک  قراردادهای اجرا شده همگی در قالب یک قرارداد بوده و با

  شود.کمیته نظارت می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 راه اندازی مرکز نیاز سنجی و پروژه یابی 

 عباسی دکترخانم 

  تهراندانشگاه 

مرکز نیازسنجی و پروژه یابی دانشگاه تهران با هدف ارتقای سطح پژوهش و همکاری  چکیده:

از جمله شناسایی گرنت ها و فرصت های های بین المللی در دانشگاه تهران شکل گرفت. این مرکز خدمات گسترده ای 

تحقیقاتی موجود در سطح بین المللی ، بررسی جزئیات گرنت ها و پروژه های پیشنهادی، اطلاع رسانی گرنت ها در 

سطح دانشگاه، معرفی گرنت های موجود به تیم های تحقیقاتی فعال در دانشگاه، برگزاری کارگاه های تهیه پروپوزال، 

ر اساس اطلاعات دریافتی از اساتید و محققین و ویرایش آنها مطابق با استاندارد های بین المللی و سایر تهیه پروپوزال ب

 پشتیبانی های لازم از تیم های تحقیقاتی برای اخذ پروژه را به اساتید و محققین ارائه می نماید. 
 

 دستاوردها:

 نتشکیل تیم های تحقیقاتی به منظور فعالیت در پروژه های بی 

 المللی

 امکان ایجاد فعالیت های تیمی  بین المللی 

 افزایش فعالیت های بین رشته ای بین المللی 

 همکاری در رفع چالش های بین المللی 

 ارائه آموزش های لازم در زمینه تهیه پروپوزال های بین المللی 

  تشکیل تیم های تحقیقاتی 

  فعالیت به منظور همکاری در برنامهHorizon 2020 
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 مرکز کاریابی تخصصی دانشگاهی 

 نوذریدکتر آقای 

  دانشگاه خوارزمی
 

دفاتر کاریابی با هدف کاهش هزینه مبادله ناشی از استخدام نیروی کار برای بنگاه و کاهش هزینه کاریابی چکیده: 

ه به ت به این معنا کگری شغلی اساند. به عبارتی هدف اصلی دفاتر کاریابی واسطهتاسیس شده برای جویندگان کار

ای که کارگر شغل مورد نیاز و کارفرما نیروی کنند به گونهعنوان حلقه واسط بین عرضه و تقاضای نیروی کار عمل می

آورد. علاوه بر این دفاتر کاریابی با در اختیار نظر خود را به دست میکار مد

مدی اقتصاد قرار دادن اطلاعات به جویندگان کار و کارفرمایان موجب کارآ

 و بازار کار می شوند.

دفاتر کاریابی سه نقش عمده در بازار کار دارند: الف( خدمات جایابی شغلی: 

ترین وظیفه این دفاتر است که مربوط به جفت و جور کردن شغل مهم

است. ب( آموزش و مشاوره شغلی ج( تهیه اطلاعات کمی و کیفی از بازار 

اخت بیمه بیکاری نیز ار جمله وظایفی کار. اگر چه در برخی کشورها پرد

 است.است که توسط دولت به آنها واگذار شده

آئین نامه موسسات مشاوره شغلی و کاریابی غیر دولتی اشاره شده است که کاریابی به دو دسته  7در فصل اول ماده 

ای هدمات و کاریابیهای عمومی منحصر به بخش خحوزه فعالیت کاریابیعمومی وتخصصی تقسیم بندی می شود و 

شود که در صورت افزایش تقاضا به سایر های کشاورزی، صنعت و معدن و ساختمان مربوط میتخصصی به بخش

روز به روز کار تخصصی تر می شود و مهارت های جدید برای اشتغال نیاز است  .یابدهای تخصصی نیز تسری میبخش

ر است و دانشگاه ها نیز بر اساس دستورالعمل ستاد اقتصاد مقاومتی و بیکاری فارغ التحصیلان چالش بزرگی برای کشو

غلی و اساس پیشنهاد دفتر مشاوره شاینوظیفه بیشتری نسبت به گذشته در خصوص اشتغال فارغ التحصیلان دارند. بر

 کارایابی تخصصی)مرکز جامع خدمات اشتغال( در دانشگاه ارائه می شود.

ب یک شرکت دانشگاهی راه اندازی می شود و دانشگاه ها وظیفه نظارت بر این مرکز با این مرکز غیر دولتی و در قال

 همکاری وزارت عتف و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عهده خواهند داشت.

 دستاوردها:

  )خدمات کاریابی )جایابی 

 ارائه خدمات مشاوره شغلی تخصصی به صنایع و فارغ التحصیلان 
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 وقت تخصصیپاره دهی کارسامان 

 مدیریت  کارآموزی فارغ التحصیلان 

 های نرم( برای افزایش اشتغال پذیریهای مهارت آموزی )مهارتبرگزاری دوره 

 آموختگان )آزاد سازی مدرک تحصیلی(مور مربوط به لغو تعهد خدمت دانشا 

 امور مربوط به بیمه بیکاری 

 های نشگاهی و فعالیتهای مساله محور و برون داافزایش سهیم ویژه طرح

 ر برترگنامه اعتبار پژوهشی )پژوهانه( و آیین نامه پژوهشفناورانه در شیوه

 دکتر هاتفیآقای 

  دانشگاه شهرکرد

شیوه نامه اعتبار پژوهشی )پژوهانه( اعضای هیات علمی در راستای جهت دهی به فعالیت های پژوهشی و  چکیده:

مراحل اداری و تسهیل در فرایند تصویب و هزینه کرد فعالیت های پژوهشی  فناوری دانشگاه و هدفمندی آنها، کاهش

و فناوری و ایجاد امکان مدیریت فعالیت های پژوهشی و فناوری توسط اعضای هیات علمی تدوین شده است. در سال 

جذب اعتبارات  جاری، آیین نامه پژوهانه دانشگاه شهرکرد مورد بازبینی قرار گرفته است و در آن سهم ویژه ای به

پژوهشی خارج از دانشگاه، طرح های مساله محور و برون دانشگاهی و انجام فعالیت های فناورانه تخصیص داده شده 

 است. اهم فعالیتهای مذکور و امتیازات منعکس شده در آیین نامه پژوهانه دانشگاه شهرکرد عبارتند از: 

 جذب اعتبار پژوهشی خارج از دانشگاه 

 اله محورطرح های مس 

 طرح های برون دانشگاهی 

 انجام فعالیت های فناوری 

یین نامه پژوهشگر برتر، برای طرح برون دانشگاهی امتیاز آعلاوه بر این در 

 ویژه ای در نظر گرفته شده است.

 دستاوردها:

 رج تشویق اعضای هیات علمی به انجام طرح های برون دانشگاهی و مساله محور و جذب اعتبارات پژوهشی خا

 از دانشگاه

 تلاش در جهت رفع مشکلات موجود در صنعت و جامعه 

  ترغیب اعضای هیات علمی به انجام فعالیتها و کسب و کارهای فناورانه در مرکز رشد دانشگاه و پارک علم و

 فناوری استان
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 های ملی ) بررسی سیل اخیر(ها و چالشها در رفع بحرانهای مشارکت دانشگاهروش .6

  در جریان سیل های اخیر استان  اقدامات صورت گرفته در دانشگاه شهید چمران اهوازگزارش

  خوزستان

 آقای دکتر قنبرزاده

 مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه شهید چمران اهواز

 های انجام شده توسط دانشگاه شهید چمران اهواز به شرح زیر است:اهم فعالیت

 تشکیل ستاد مدیریت بحران 

 نشست های کمیته ملی جامعه و دانشگاه برگزاری 

 شناختی و مشاوره برای اعزام مشاوران تشکیل کارگروه مداخلات روان

 زده استانبه مناطق سیل

 های نقدی و غیر نقدی دانشگاهیان برای کمک به آوری کمکجمع

 زدگانسیل

 در بیمارستان دامپزشکی دانشگاه زدگانویزیت رایگان حیوانات سیل 

 زدهکمک به مناطق سیل های دانشجویی برایوهاعزام گر 

 های آموزشیبرگزاری کارگاه 

 نشست دانشگاهیان با حضور معاونین وزیر علوم، تحقیقات و فناوری 

 بازدید اعضای شبکه ملی جامعه و دانشگاه از هورالعظیم 

 اندازی سایت گزارش سیلاب در خوزستانراه 

  لوم آب با استاندار خوزستانعلمی دانشکده مهندسی عهیأتدیدار اعضای 

  زدهعلمی دانشگاه از مناطق سیلهیأتبازدید میدانی اعضای 

 نشست هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها با دانشگاهیان شهید چمران اهواز 

 تعریف محورها و اولویت های تحقیقاتی و پژوهشی برای رفع بحران سیل 

 تبعات آن در تمامی زمینه های فنی،  برگزاری سمینار تخصصی با موضوع بررسی سیل، علل و

 اقتصادی،کشاورزی، اجتماعی و روانی در دانشگاه
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 آقای دکتر مهدی صیدی( اخیر ایلام در خصوص سیل های دانشگاهتشریح اقدامات و فعالیت( 

 آقای دکتر صیدی

 مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ایلام

 ایلام عبارتند از: انشگاهجهت مهار سیل در پردیس د اقدامات انجام شده

  تشکیل کمیته بحران در دانشگاه بیدرنگ بعد از صدور هشدارهای اداره

 ( 32آبان ماه )با توجه به تجربه سیل کل هواشناسی 

 و آماده باش تمامی نیروهای تأسیسات، خدمات  حضور میدانی مسئولین

 و انتظامات و انجام اقدامات پیشگیرانه

 ز در دانشگاه، ایجاد سیل بند در قسمت شمالی شناسایی نقاط حادثه خی

 کیلومتر( 5تا پردیس دانشگاه  )تقریباً  اصلی چاه از پردیس دانشگاه و بهسازی مسیر خط انتقال آب

 در سطح استان توسط دانشگاه ایلام به شرح زیر است:اقدامات انجام شده 

 ای سال جاریهای آموزشی دانشگاه ایلام در موعد مقرر در ابتدآغاز فعالیت 

  فراخوان کمک به سیل زدگان در بین اعضای هیأت علمی و کارکنان 

 اعلام آمادگی اکثر اساتید و کارکنان برای اختصاص حداقل یک روز از حقوق خود به سیل زدگان 

  های نقدی و غیرنقدی اساتید، کارکنان و دانشجویان توسط کانون هلال احمر دانشگاهکمک جمع آوری 

 مورد نیاز سیل زدگان با هماهنگی سازمان هلال احمر از محل کمک های نقدی  خرید اقلام 

 نفر از دانشجویان دانشگاه در قالب اردوی جهادی به مناطق سیل زده و امدادرسانی به مدت  21اعزام همزمان

 چهار روز

 ببرگزاری سه نشست تخصصی و تهیه گزارش تفصیلی برای دبیرخانه هیات ملی ویژه بررسی سیلا 

  مرتبط با سیل اخیرتشکیل و حمایت از هسته های پژوهشی 

  از بارش و سیل استان گلستان )آقای دکتر حامد حسینی(دانشگاه گلستان گزارش تحلیلی 

 آقای دکتر حسینی

 مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه گلستان

 :دانشگاه گلستان در مورد سیل اخیر عبارتند ازاهم اقدامات انجام شده توسط 

 شناسی، آب و های مرتبط )اقلیمحضور تمام وقت دو نفر از اعضای هیات علمی گروه جغرافیا با تخصص

 ریزی روستایی( و آشنا به منطقه برنامه
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 ها، حجم سیلاب و.. با تشکیل تیمی از اعضای هیات علمی بررسی چگونگی حرکت سیلاب، وضعیت سیل

 در طول بحران برداریشناسی و نقشههای عمران، زمینگروه

  حضور تمام وقت یکی از اعضای هیات علمی گروه معماری و آشنا به

 ه مشورتنبد و بررسی دقیق شرایط و ارائمنطقه در شهرستان گ

 استانی های صدا و سیمای حضور اعضای هیات علمی در برنامه

توضیحات علمی جهت تنویر افکار عمومی عنوان کارشناس و ارائه به

 موضوعو بررسی علمی 

 هایی از دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات علمی جهت اعزام تیم

 رسانی جمع آوری شدهامداد و کمک

 لزوم  ،ئیات علمی وقوع سیلتشکیل کارگروه سیل با هدف بررسی جز

پیش بینی دقیق بارندگی و توپوگرافی ، ایجاد رشته مرتبط با مخاطرات زمینی، همکاری دستگاه های اجرایی

رست و تصمیم سازی د، بهینه سازی حجم نقشه برداری به دلیل مخارج بالا، شناخت درست آنها منطقه و

، اهفقدان بودجه پژوهشی و ارتباط با سازمان، استفاده از سیستم هشدار سیلابشناخت دوره تناوب وقوع سیل، 

 های اجرایی و خبرگانهای تخصصی با دستگاهبرگزاری نشست

 های کشورها و پژوهشگاهادهای ارتباط با صنعت دانشگاهبررسی و ارزیابی قرارد .9

 آقای دکتر کناری

 معاون مدیر دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 

های کشور، اهم اقدامات ها و پژوهشگاهضمن ارائه گزارشی از پایش قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاهدکتر کناری 

 ا را به شرح زیر بیان کرد:انجام شده در این راست

 تدوین شاخص های مرتبط با ارتباط با صنعت 

 دریافت اطلاعات قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 

 تجزیه و تحلیل و مستند سازی وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 

در راستای اجرایی سازی شیوه الزامات انعقاد  کشور هایها و پژوهشگاهدانشگاهبرای  ایشان در ادامه پیشنهاداتی را 

 ا عبارتند از:هقراردادهای ارتباط با صنعت را ارائه نموده اند که مهترین آن

 ایجاد ساختار مناسب جهت کنترل و پایش مستمر قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت 

 دیریت پروژه فناورانهتدوین محتوی نظام استاندارد م 
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 برگزاری دوره های آموزشی استاندارد مدیریت پروژه برای مجریان پروژه ها 

 ژه های تدوین و اجرای روش های حمایتی و تشویقی از مجریان پرو

تخصیص محل استقرار فیزیکی مناسب، ارتباط با جامعه و صنعت )

ی و ی مالدسترسی به سیستم ها و زیر ساخت های مورد نیاز، پشتیبان

حقوقی در زمان تنگناها، تشویق، ترفیع و ارتقای مجریان پروژه ها و 

)... 

آمد ها، درکناری گفت: یکی از مهمترین شاخص های مورد بررسی دانشگاهدکتر 

 هاها از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه به منظور مستقل شدن آنزایی آن

در ادامه برخی از نمودارهای ی است. های دولتی برای پژوهش و فناوراز بودجه

 مهم در این موضوع آورده شده است.
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 دفتر ارتباط با صنعت  78های سال اولویت .8
 عبارتند از: 31اولویت های دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم برای سال 

 علمی در جامعه و صنعت هیأتاستفاده از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای  .7

 دهی و برگزاری مناسب دوره های کارآموزیسامان .6

های کارآموزی اقداماتی به ها و مراکز آموزش عالی به منظور توسعه کمی و کیفی دورهمناسب است دانشگاه

 شرح زیر برنامه ریزی و اجرا نمایند.

  هابررسی الگوها و تجارب موفق داخلی و بین المللی در جهت بروزرسانی و بهبود روز برگزاری دوره ،

 مناسب با شرایط هر دانشگاه و منطقه

 ای کشور و دیگر سازمانهای مشابه جهت افزایش استفاده مناسب از ظرفیت سازمان آمورش فنی و حرفه

 هامحتوی و کیفیت دوره

 های مرتبط تدوین دستورالعمل کارآموزی در دانشگاه ها جهت ایجاد و توسعه هماهنگی بین مدیریت

 در دانشگاه

 هاهای علم وفناوری  و شرکت های دانش بنیان در راستای بهبود کیفی دورهز ظرفیت پارکاستفاده ا 

 توسعه و ساماندهی دوره های مهارت آموزی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی .9

را در سامانه  31الی شهریور  31های مهات افزایی برگزار شده از مهرماه ها، وضعیت دورهمناسب است دانشگاه

ها خواهد گذاری نمایند. این سامانه از مردادماه سال جاری جهت دریافت اطلاعات در دسترس دانشگاهمپفا بار

 بود.

 شغلی و کاریابی های تخصصی در دانشگاه هاهدایت ساختارهای راه اندازی  .2

 تدوین و اجرای طرح  مشارکت دانشگاه ها در رفع چالش های ملی .5

 اجرایی سازی آیین نامه مرتبطساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت و  .2

 مشارکت دانشگاه ها در رفع مشکلات استانها .1

 برنامه های ویژه در جهت رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی  .1

 همکاری مشترک دانشگاه های استان در راستای رونق تولید .3

های رفع چالشها نسبت به برگزاری نشست های تخصصی در سطح منطقه و استان جهت مناسب است دانشگاه

 اساسی کشور و کمک به رونق تولید اقدام نمایند.

 رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی .71
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ها وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان خود را بر اساس فرم های ارسال شده و اطلاعات مندرج مناسب است دانشگاه

حداکثر تا تیرماه سال جاری در سامانه  را 32الی شهریور  39در سامانه مپفا برای فارغ التحصیلان مهرماه سال 

 ها خواهد بود.مپفا بارگذاری نمایند. این سامانه از خرداد ماه در دسترس دانشگاه

 های مرتبط با فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعتاقدامات و برنامه .7

 ائه گردید.دکتر ترابی اردر این بخش، آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی توسط آقای 

در ادامه جناب آقای دکتر سیف، اهم اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در 

مکاتبات صورت گرفته های اجرایی کشور، ها و دستگاهخانهجامعه و صنعت از جمله امضا تفاهم نامه همکاری با وزارت

های صنعتی و ... را های بخش خصوصی، استانداری ها، شهرکهای اجرایی کشور، تشکلستگاهها و دخانهبا تمام وزرات

ها درخواست کردند که جهت اجرای فرصت مطالعاتی اقدامات زیر را ها و پژوهشگاهبیان فرمودند و ایشان از دانشگاه

 برنامه ریزی و اجرا نمایند.

 هاو پژوهشگاهها تدوین و تصویب روند اجرای طرح در دانشگاه .7

 گیری مناسب از طرحهای میان مدت و بلند مدت بر اساس حوزه تخصصی در جهت بهرهتدوین برنامه .6

نامه های بخش خصوصی و انعقاد تفاهمخانه ها و دستگاه های اجرایی، تشکلهماهنگی با وزارت .9

 همکاری در صورت نیاز

 ت مطالعاتی در سامانه مپفاهای فرصدریافت و ثبت اطلاعات مورد نیاز در خصوص دوره .2

در ادامه برخی از حاضرین در جلسه سوالات، ابهامات و پیشنهادات خود پیرامون طرح فرصت مطالعاتی اعضای هیأت 

 گردند.ها به شرح ذیل بیان میپرسشاین  را مطرح کردند کهعلمی 

اکز علمی و مراکز اجرایی کشور، ضروری ها و تعامل بین مربا توجه به اهمیت و نقش این طرح در گسترش همکاری     

برداری را نموده و نتایج اجرای طرح بتواند به افزایش ها کشور از این فرصت حداکثر بهرهها وپژوهشگاهاست دانشگاه

ها و های کشور با جامعه و صنعت منجر شود. بر این اساس مناسب است دانشگاهها و پژوهشگاههای دانشگاههمکاری

های اصلی ذیربط اقدام نموده و سعی نمایند اعضای هیات های کشور نسبت به شناخت مخاطبین و سازمانپژوهشگاه

سازی نیازها و جامع مسایل و مشکلات اجرایی و همچنین مدون ها با حضور موثر در مراکز فوق و بررسیعلمی آن

ها آموزشی و پژوهشی خود را هدفمند نمایند. لیتمشکلات امکان پاسخگویی به نیازها را در دراز مدت فراهم آورده و فعا

هایی پژوهشی به سمت برطرف کردن نیازهای صنعت و جامعه شده و بدنبال آن طبیعتا این روند موجب هدایت فعالیت

د برداری نماینبا برنامه دقیق و جامع بهره هایی که از این فرصتتوسعۀ ارتباطات فی ما بین خواهد گردید. دانشگاه

ها  و مراکز اجرایی همکار خود را تشیکل داده و بتدریج اعضای هیات علمی آنها در توانند به سرعت شبکه شرکتمی

 های دراز مدت را شکل دهند. راستای حل مشکلات و مسایل اجرایی با شبکه فوق همکاری
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کلات مختلف اجتماعی، اقتصادی، ها و مناطق مختلف کشور دارای مسایل و مشکه استانبر این اساس و با توجه به این

ربط های ذیتوانند با توجه به رسالت اجتماعی خود مراکز و سازمانها میفرهنگی، کشاورزی و صنعتی هستند، دانشگاه

 ریزی نمایند.های لازم را جهت حضور اعضاء هیأت علمی در آنجا را برنامهرا شناسایی و هماهنگی

ها و موسسات پژوهشی که در خصوص آیین نامه فرصت مطالعاتی مطرح شده پاسخ اهدر ادامه به برخی از سوالات دانشگ

 شود. داده می

 ردیف
 ماده/عنوان

 در آئین نامه
 توضیحات سوالات

7 

:تعاریف و 1ماده 

 اختصارات: 

ت علمی: آن دسته هیأ

علمی  هیأتاز اعضای 

تمام وقت مؤسسه که 

دارای مدرک دکترا 

 .هستند

ا از جمله هنر، هدر برخی از رشته

علمی با مدرک  هیأتهنوز 

کارشناسی ارشد وجود دارد. 

فرصت مطالعاتی این افراد چگونه 

 خواهد بود؟

ریااف، گذراناادن ایاان دوره بااا توجااه بااه تع

هیئاات علماای بااا ماادرک  باارای اعضاااء

توانناد کارشناسی ارشد الزامای نباوده و مای

بصاااورت اختیااااری در صاااورت موافقااات 

شاارکت نماینااد و از دانشااگاه در ایاان دوره 

در ایااان  مناااد گردناااد.مزایاااای آن بهاااره

-هاا برناماهخصوص مناساب اسات دانشاکاه

هااای جااامعی تاادوین و علاااوه باار اسااتفاده 

هیئاات  بهینااه از تااوان و تخصااص اعضاااء

در جهااات گساااترش تعامااال باااا  علمااای

هااای ممکاان را جامعااه، امتیااازات و مشااوق

 بینی نمایند.پیش

6 

: ضوابط و 4ماده 

 قاضی:شرایط مت

علمی  هیأت. عضو 2-6

متقاضی استفاده از 

فرصت مطالعاتی 

بایست در دو سال می

گذشته رکود علمی 

 .نداشته باشد

علمی که دارای  هیأتآیا اعضای 

 باشند و در اینیکسال سابقه می

د انمدت نیز رکود علمی نداشته 

توانند از دوره فرصت می

 مند شود؟مطالعاتی بهره

کااه دارای سااابقه علماای  هیااأتاعضااای 

و در ایاان ماادت باشااند میسااال  6کمتاار از 

تواننااد از انااد مااینیااز رکااود علماای نداشااته

 فرصت مطالعاتی استفاده نمایند.

9 

 : 4ماده  2تبصره 

آیین نامه استخدامی 

برای تبدیل وضعیت 

ت علمی که أاعضای هی

 7931از ابتدای سال 

در برخی از رشته های دانشگاهی 

ظرفیت مناسب و امکان برگزاری 

دوره بسیار محدود بوده یا تقریباً 

 غیر ممکن می باشد.

: در موارد بسااایار 2ماده  9با توجه تبصاااره 

خاص، با تشاخیص هیأت رئیسه در خصوص 

جربه کافی در اینکاه عضاااو هیأت علمی از ت

صانعت یا جامعه برخوردار اسات یا در رشته 

هاایی کاه امکاان فرصااات مطالعاتی فراهم 
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دوره پیمانی یا رسمی 

آزمایشی را آغاز 

، گذراندن کنندمی

فرصت مطالعاتی در 

جامعه و صنعت الزامی 

 است.

نباشد. موسسه شرایط جایگزین تعیین و اجرا 

می کند. با توجه به تبصاااره فوق این امکان 

برای دانشاااگاه ها در شااارایط خاص جهت 

جایگزین دوره فرصاات مطالعاتی وجود دارد. 

ژوهشی می تواند در دانشگاه ها و مؤسسات پ

صااورت عدم نبود متقاضاای در سااطح جامعه 

برای بهره گیری از آن موضاااوع، یااک محور 

مطالعاتی در سااطح جامعه )استان و منطقه( 

تعریف و به عضااو هیأت علمی واگذار نمایند. 

یا یک فعالیت اجرایی جهت توسااعه و بهبود 

های دانشااگاه با جامعه و صاانعت را همکاری

نمایند. مسلمًا استفاده بهینه  تعریف و واگذار

توانااد در تعاااماال بهتر بااا هااا میاز این طرح

ها و اساااتانجامعه مؤثر و مفید واقع شاااود. 

مناااطق مختلف کشاااور دارای مساااایاال و 

مشاااکلااات مختلف اجتماااعی، اقتصاااادی، 

فرهنگی، کشاااورزی و صاانعتی هسااتند، لذا 

توانند با توجه به رساااالت هاا میدانشاااگااه

های ذیربط را مراکز و سااازماناجتماعی خود 

های لازم را جهت شااانااساااایی و هماهنگی

حضاااور اسااااتید و کمک به مراکز ذیرط را 

ذکر این نکته نیز  برناامه ریزی و انجام دهند.

مهم اسااات که توساااعه مراکز آموزشااای و 

بایست بر اساس نیازهای منطقه پژوهشی می

و کشااور باشااد. بدیهی اساات جذب هیئت 

هاایی کاه زمیناه فعاالیت علمی برای بخش

 باشد. ایشان وجود ندارد اصولاً درست نمی

2 

 : 4ماده  2تبصره 

آیین نامه استخدامی 

برای تبدیل وضعیت 

علمی که  هیأتاعضای 

 7931از ابتدای سال 

دوره پیمانی یا رسمی 

الزامی بودن برای وضعیت 

علمی که دوره  هیأتاعضای 

پیمانی و رسمی آزمایشی خود را 

اند، آغاز نموده 31قبل از سال 

 چگونه است؟

با توجاه باه ایان کاه ایان دوره بارای عضاو 

دوره  31علماای کااه از ابتاادای سااال  هیااأت

پیمااانی یااا رساامی آزمایشاای خااود را آغاااز 

 باشد:می کند به شرح جدول ذیلمی
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آزمایشی را آغاز 

کنند، گذراندن می

فرصت مطالعاتی در 

جامعه و صنعت الزامی 

 است.

 

 سال

عیت عضو وض

 علمی هیأت

های تعداد دوره

الزامی فرصت 

 مطالعاتی

 

و  31

سالهای 

 ما قبل

شروع دوره 

 پیمانی

یکبار در دوره 

 رسمی آزمایشی

شروع دوره 

 رسمی آزمایشی
 الزامی ندارد

 

31 

 

شروع دوره 

 پیمانی
 دو بار

شروع دوره 

 رسمی آزمایشی
 یکبار

 

5 

: 4مرراده  2تبصررره 

امی آیین ناماه اساتخد

باارای تباادیل وضااعیت 

علماای  هیااأتاعضااای 

کااه از ابتاادای سااال 

دوره پیماااااانی  7931

یا رسامی آزمایشای را 

کننااااد، آغاااااز ماااای

گذراناااادن فرصاااات 

مطالعاااتی در جامعااه و 

 صنعت الزامی است.

گذراندن دوره فرصت مطالعاتی 

قبل از پیمانی شدن عضو هیات 

 علمی است.

)بند فوق(  جدول حاضر 2ردیف با توجه به 

اعضای هیات علمی یکبار در زمان تبدیل 

وضعیت از پیمانی به رسمی آزمایشی و یکبار 

در زمان تبدیل وضعیت از رسمی آزمایشی به 

رسمی قطعی باید دوره فرصت مطالعاتی را 

 بگذرانند.

2 

 4-5موضوع بند 

 : 4ماده 

برای استفاده مجدد از 

فرصت مطالعاتی )جز 

فرصت های مطالعاتی 

وره های الزامی در د

پیمانی و رسمی 

آزمایشی( می بایست 

برابر زمان  5دست کم 

دوره فرصت مطالعاتی 

قبلی از اتمام آن دوره 

گذشته باشد. مدت 

 هیأتنحوه بهره گیری اعضای 

علمی و استفاده از فرصت 

مطالعاتی برای پیمانی، رسمی 

در خصوص و رسمی  آزمایشی

استفاده مجدد از فرصت 

 مشخص شود.مطالعاتی 

های الزامی فرصاات مطالعاتی در  تعداد دوره

به طور کامل بیان شده جدول حاضر  2 ردیف

 است. 

اعضای هیأت علمی که گذراندن دوره فرصت 

مطاالعاااتی برای آن هاا الزامی نبوده اسااات 

و سااال  31)اعضااای هیئت علمی که سااال 

می آزمایشی خود را آغاز نموده های قبل رس

دد از فرصت مطالعاتی منوط اند( استفاده مج

برابر زمان فرصت  5شادن دسات کم به طی 

برای مثال اگر عضااو  مطالعاتی قبلی اساات.

ماااه فرصااات مطااالعاااتی را  9هیااأت علمی 

 تواندماه می 75گذرانده باشد پس از گذشت 
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استفاده از مرخصی 

بدون حقوق نیز به این 

 مدت اضافه می شود.

تقاضااا نماید.  دوباره فرصاات مطالعاتی برای

م به ذکر اساات مدت اسااتفاده مرخصاای لاز

بادون حقوق نیز می باایسااات به این مدت 

 اضافه شود.

اعضااای هیااأت علماای کااه گذراناادن دوره 

فرصت مطالعاتی بارای آن هاا الزامای اسات 

محدودیت زمانی قیاد شاده وجاود نخواهاد 

هاا را در داشت ولای مای بایسات ایان دوره

دو مقطع یکای در زماان پیماانی و دیگاری 

 رسمی آزمایشی طی نمایند. در زمان

1 

 3-7: بند 7ماده 

ضروری است مؤسسه 

دورۀ فرصت مطالعاتی را 

در زمرۀ امتیازات کار 

اجرایی در نظر گیرد و 

در ترفیع، امتیازات 

اجرایی ارتقای مرتبه و 

سهمیۀ پذیرش 

دانشجویان تحصیلات 

 هیأتتکمیلی اعضای 

 علمی لحاظ نمایند.

 عضو هیأت علمی برای ارتقاء

دچار کمبود امتیاز در بخش 

 6امتیازهای آموزشی )ماده 

بند اول ماده  همچنینو ( ارتقاء

ارتقا )حضور تمام وقت( خواهد  2

 بود.

انجااام فرصاات مطالعاااتی باارای اعضااای 

هیااأت علماای )آن دسااته از اعضااای هیااأت 

علماای کااه الزاماای شااده اساات( بااه عنااوان 

 .شرط استخدام در نظار گرفتاه شاده اسات

گذرانادن  اعضاای هیاأت علمای برای دیگار

الزامای نباوده اسات  دوره فرصت مطالعااتی

و در صااورت بهااره گیااری اساااتید از ایاان 

دوره مناسااب اساات کااه موسسااه آن را در 

زمره امتیازات کاار اجرایای در نظار گیارد و 

در ترفیااع، امتیااازات اجرایاای ارتقاااء رتبااه و 

جویان تحصاایلات سااهمیه پااذیرش دانشاا

همچنااین عضااو تکمیلاای لحاااظ نمایااد. 

توانااد تابسااتان و یااا بااه هیااات علماای ماای

وقاات در طااول سااال تحصاایلی صااورت پاااره

باارای گذراناادن فرصاات مطالعاااتی اسااتفاده 

نمااوده و در صااورت نیاااز امتیااازات مربوطااه 

 را نیز کسب نماید.

1 

: 3-8بند  8ماده 

مقبول نبودن گزارش 

منجر به رد شدن دوره 

و محرومیت از فرصت 

ی خواهد مطالعاتی بعد

 شد.

های عضو مرجع پذیرش گزارش

علمی دانشگاه است یا  هیأت

 ؟واحد صنعتی پذیرنده

 هیأتمرجع نهایی پذیرش گزارش اعضای 

در عین حال حضور عضو  علمی دانشگاه است.

هیات علمی در واحد پذیرنده نیز باید بعنوان 

 .بررسی شود توسط دانشگاه هایکی از شاخص



29 

 

3 

: 3-8بند  8ماده 

بول نبودن گزارش مق

منجر به رد شدن دوره 

و محرومیت از فرصت 

مطالعاتی بعدی خواهد 

 شد.

در صورتی که گزارش فرصت 

مطالعاتی از نظر دانشگاه قابل 

حل بعدی به چه ه قبول نباشد را

صورت خواهد بود. خروجی 

فرصت مطالعاتی به جز گزارش 

 چه خواهد بود.

مناسااب اساات دانشااگاه برنامااه مطالعاااتی 

ضااو هیااأت علماای در ماادت زمااان دوره را ع

نمایاد. ایان برناماه  ارزیاابیبه طور متناسب 

می تواناد شاامل طیاف وسایعی از فعالیات 

ها از جمله شناساایی و عارضاه یاابی واحاد 

پذیرنااده، تعریااف پایااان نامااه هااای تقاضااا 

محاااور، تعریاااف پاااروژه هاااای همکااااری 

مشترک، تعریاف دوره هاای مهاارت افزایای 

دوره هاااای کاااارآموزی  مشااترک، تعریاااف

مشااخص، فعااال نمااودن دفاااتر دانشااگاه در 

صاانعت و جامعااه جهاات توسااعه همکاااری 

د های مشترک، ایجااد و توساعه مراکاز رشا

و شااارکت هاااای مساااتقر در دانشاااگاه در 

راسااتای نیازهااای شناسااایی شااده و مااوارد 

 باشد.مشابه 

اعضااای هیااأت علماای کااه گذراناادن دوره 

اماای فرصاات مطالعاااتی باارای آن هااا الز

عادم پاذیرش گازارش دوره فرصات  نیست،

منجار باه محرومیات از  توانادمای مطالعاتی

 گردد.فرصت مطالعاتی بعدی 

اعضای هیأت علمی که گذراندن دوره فرصت 

 9-2مطالعاتی برای آن ها الزامی است ) بند 

آئین نامه ( در صورت عدم  2ماده  6و تبصره 

تأیید گزارش دوره فرصت مطالعاتی، نحوه 

دید دوره فرصت مطالعاتی و اجرای مجدد تم

در هر  آن توسط دانشگاه تعیین می گردد.

حال برای این افراد گذراندن دوره فوق الزامی 

 وشرط تبدیل وضعیت خواهد بود.

71 

 

 :3-3بند  3ماده 

هماهنگی با واحد 

عملیاتی برای انعقاد 

قرارداد یا تفاهم نامه 

یا موسسه برای اجرای دوره آ

فرصت مطالعاتی باید با واحد 

های پذیرنده تفاهم نامه یا 

 قرارداد امضا نمایند.

وزارت علوم، تحقیقاات و فنااوری باا برخای 

هااای اجرایاای از هااا و دسااتگاهاز وزارتخانااه

دفاااع و پشااتیبانی نیروهااای جملااه وزارت 

مسااالح، وزارت نفااات، وزارت نیااارو، وزارت 

صااانعت، معااادن و تجاااارت و ساااازمان 
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پژوهشی بین موسسه و 

 واحد عملیاتی

آیا انجام دوره فوق فقط باید در 

های اجرایی صنایع و دستگاه

 دولتی باشند؟

هاای حفاظت از محایط زیسات تفااهم ناماه

همکااااری را منعقاااد نماااوده و در حاااال 

هااای هااا و دسااتگاهپیگیااری بااا وزارتخانااه

اجرایاای دیگاار نیااز ماای باشااد. همچنااین 

هاا، ناههاا، وزارتخامکاتباتی را باا اساتانداری

هااا هااای بخااش خصوصاای، شااهرکتشااکل

هااای علاام و فناااوری و ... صاانعتی، پااارک

-صورت داده اسات. مناساب اسات دانشاگاه

هاا نیاز باا واحادهای مختلاف ها و موسساه

خاادماتی، صاانعتی، فرهنگاای و ... ارتباااط 

-برقرارکاارده و در صااورت نیاااز تفاااهم نامااه

هااای همکاااری جهاات اجاارای دوره فرصاات 

 نمایند.مطالعاتی منعقد 

ناماااه همچناااین باااا توجاااه ماااتن آیاااین

محاادودیتی در خصااوص واحااد عملیاااتی 

تواننااد هااا ماایوجااود نداشااته و دانشااگاه

هااا، بصااورت کاماال از ظرفیاات وزارتخانااه

هاای هاای، شارکتها، شاهرکادارات استان

هااای علاام و فناااوری و خصوصاای ، پااارک

هااای دانااش بنیااان بهااره باارده و شاارکت

جتمااااعی و هاااای اهمچناااین در حاااوزه

هااای فرهنگاای نیااز بااا ادارات و سااازمان

ذیااربط فعااال در امااور هنااری، اجتماااعی و 

هااای لااازم را انجااام فرهنگاای هماااهنگی

دهنااد. انتخاااب واحااد پذیرنااده بااا تاییااد 

 دانشگاه می باشد.
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 نظرسنجی و ترکیب شرکت کنندگان  .11

 نفر 711مجموع شرکت کنندگان این نشست: 

 های نشستبندی و برنامهزمان

 

 کیفیت محل برگزاری نشستموقعیت و 
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 سخنرانان توسط شده ارائه مطالب

 

 نظرات و پیشنهادات .11
ها قرار گرفت که در ذیل ای در اختیار آنهای پرسشنامهمندی از نظرات ارزشمند حاضرین در نشست فرمجهت بهره

 ایید. فرمسوال اصلی مشاهده می 5جمعبندی نظرات طرح شده در قالب 

 :هاهای تخصصی در دانشگاهایجاد ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی -1

 ای کشورهای موجود در سازمان آموزش فنی و حرفهاستفاده از ظرفیت 

 ها به منظور جذب دانشجویان برترایجاد دفاتر صنایع برتر هر استان در دانشگاه 

 احیای طرح کارورزی پس از فارغ التحصیلی 

  کشوری متمرکز اشتغال یابیایجاد سامانه 

 های شخصیت شناسی و مشاوره به منظور انتخاب شغل مناسببرگزاری دوره 

 های مختلف در سامانه کاریابیهای رشته ها و گرایشدر نظر گرفتن تفاوت 

 های مختلف شغل یابیبرگزاری نمایشگاه 

 ها و تخصیص بودجهتدوین آیین نامه ایجاد مراکز کاریابی در دانشگاه 

  اساتفاده از مشوق های سازمان تامین اجتماعی برای استخدام نیروی کار متخصص توسط صنعت و جامعه از

 هاطریق مراکز کاریابی دانشگاه

 روش اجرایی مناسب برای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت -2

 رفع مشکلات ها در جهتها و پژوهشگاهآگاهی سازی صنعت از پتانسیل موجود در دانشگاه 

 های مختلف در این طرحمستندسازی و انتشار تجربه دانشگاه 
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 هایایجاد دفتر ارتباط با دانشاگاه در وزارت صانعت، معدن و تجارت و دفاتر ارتباط با دانشگاه در شهرک 

 صنعتی

 اعلام نیاز صنایع مختلف و اطلاع رسانی آن به اعضای هیأت علمی 

 خای برتر در اجرای طرح فرصت مطالعاتیاهاعمال مشوق های لازم برای دانشگ 

 های اجرایی مختلف درجهت بهره برداری از اطلاع رسانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دیگر سازمان

 این طرح

 ایجاد معیار  سنجش و ارزشیابی نتایج فرصت مطالعاتی انجام شده توسط اعضای هیأت علمی 

 ی کوتاه مدتهاامکان حضور اعضای هیأت علمی در دوره 

ها با جامعه و صنعت و گسترش کمی و کیفی قراردادهای ارتباط با توسعه و بهبود همکاری دانشگاه -9

 صنعت

 اختصاص اولویت بودجه با لحاظ سازکار ارزیابی و پایش 

 اعمال مشوق های بیمه ای و مالیاتی 

 هاتشکیل کمیته های تخصصی تحقیقات کاربردی در دانشگاه 

 های موجود در دانشگاه هر استان توسط صنایع همان استان استفاده از ظرفیت 

 امکان تعریف پروژه های میان رشته ای 

 افزایش امتیاز قراردادهای ارتباط با صنعت در آیین نامه ارتقاء 

 هاتوسعه ساختاری واحدهای ارتباط با صنعت دانشگاه 

 کاهش حق بالاسری قراردادهای ارتباط با صنعت 

 صنایع مختلف  هایتعامل با انجمن 

 بهبود و ساماندهی روش اجرای قراردادها -4

 ای و مالیاتیهای بیمهرفع چالش 

 هامستندسازی و انتشار تجربیات موفق دانشگاه 

 ها در قراردادهای ارتباط با صنعتها و پژوهشگاهتعیین نرخ ثابت بالاسری دانشگاه 

 هاها و پژوهشگاهنشگاهراه اندازی واحد کنترل پروژه در دفاتر ارتباط با صنعت دا 

 شفاف سازی متون قراردادها 

 های کشورها و پژوهشگاهمستندسازی و ترویج تجارب والگوهای موفق دانشگاه -5

 ها توسط وزارت عتفهای دانشگاهارزیابی تخصصی گزارش 

 مستند سازی و انتشار الگوهای موفق بر اساس تخصص های مختلف 

 صصی ارائه الگوهای موفق در نشست های تخ 

 ها توسط وزارت عتف در تارنمای رسمی و شبکه های اجتماعیانتشار تجربیات موفق دانشگاه 
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 هاها و پژوهشگاهایجاد پایگاه اطلاعاتی الگوها و تجربیات موفق دانشگاه 

 ها به منظور انتخاب الگوهای موفقها و پژوهشگاههای ارزیابی تجارب دانشگاهتبییت شاخص 

 ای کیفیت نشست  پیشنهادات جهت ارتق

 های تهران به منظور تسهیل دسترسیبرگزاری نشست در دانشگاه 

 برگزاری نشست بصورت ویدئو کنفرانس 

 هاها و پزوهشگاهتدوین تقویم سالانه نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه 

 برگزاری نشست های فصلی 

 ه های اجرایی وزارت عتف در نشست هاها، انتشارات و شیوه های ناماطلاع رسانی از آخرین آیین نامه 

 های مرتبط مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان تامین احتماعی هایی از دیگر سازماندعوت از مهمان

 و دیگر سازمانهای مرتبط با ارتباط با صنعت

 موضوع محور نمودن هر نشست 

 مع بندی نشستج .12

شناسی وضعیت آسیب با هدف های کشورو پژوهشگاه هانشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه چهارمین

گذاری تجارب و بررسی به اشترک و هاآیین نامه های فعلی ورویهدر مراکز آموزش عالی، بررسی  ارتباط با صنعت

توسط دفتر  ،7931اردیبهشت ماه  71در تاریخ  های اجرایی و بخش صنعتپیشنهادات مراکز آموزش عالی و دستگاه

 گردید. برگزار ، تحقیقات و فناوریصنعت وزارت علوم ارتباط با

فعال در عرصه ارتباط  های اجراییدستگاهها و تعدادی از وزارتخانه معاونان پژوهش و فناوری با حضوراین نشست 

ید کبود. اهم نظرات مورد تا های کشور همراهها و پژوهشگاهو مدیران دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاهصنعت و دانشگاه 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین  هایها و طرحدر این جلسه که لازم است در برنامه حاضرینتوسط 

 های مرتبط در راستای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل هستند.مجموعه

ها ارت عتف در راستای توسعه ارتباط دانشگاههای اصلی دفتر ارتباط با صنعت وزها و اولویتبرنامهدر این جلسه  -7

های کشور نیز ها و پژوهشگاهدانشگاه بیان گردید و مقرر شدها با جامعه و صنعت به شرح ذیل و پژوهشگاه

 .انجام دهندها را برنامهاین اجرای در راستای  های لازم جهت همکاریریزیبرنامه

 علمی در جامعه و صنعت هیأت استفاده از دوره های فرصت مطالعاتی اعضای 
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 ساماندهی و برگزاری مناسب دوره های کارآموزی 

 توسعه و ساماندهی دوره های مهارت آموزی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی 

  شغلی و کاریابی های تخصصی در دانشگاه هاهدایت ساختارهای راه اندازی 

  ملیتدوین و اجرای طرح  مشارکت دانشگاه ها در رفع چالش های 

 ساماندهی قراردادهای ارتباط با صنعت و اجرایی سازی آیین نامه مرتبط 

 مشارکت دانشگاه ها در رفع مشکلات استانها 

  برنامه های ویژه در جهت رونق تولید و حمایت از کالای ایرانی 

 همکاری مشترک دانشگاه های استان در راستای رونق تولید 

 رصد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی 

  رشوهای کها و پژوهشگاهبرگزاری منظم نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاها توجه به مباحث مطرح شده، ب -6

 2ای که حداقل به گونهتدوین گردد ها برای این نشست یتقویم مشخصامری ضروری تلقی شده و مقرر شد 

 نشست در سال برگزار گردد.

ری، مقرر گردید در هر نشست یک موضوع محوری پیش بینی باتوجه به گستردگی و تنوع مطالب و مسائل کا -9

 و بصورت دقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای آن تدوین گردد.

 ها با جامعهضرورت همکاری با مجلس شورای اسلامی جهت رفع موانع قانونی در راستای توسعه ارتباط دانشگاه -2

 هماهنگی های لازم در این خصوص صورت گیرد. مورد تاکید قرار گرفته و مقرر شدو صنعت 
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 گزارش تصویری  .13
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