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فرایند هاي اصلی دانشگاه نسل سوم



دانشگاه نسل چهارم

 حاکم جریان و مطرح چهارم نسل هاي دانشگاه ظهور   بحث حاضر حال در•
 سه هاي دانشگاه وظایف از جدا ها دانشگاه این .است شده جهان هاي دانشگاه

 .نمایند ایفاء نقش خود جامعه آینده دهی شکل در تا دارند ماموریت گذشته، نسل
 ؟ باشد باید وضعیتی چه در و است ضعیتی و چه در شان   جامعه اینکه   تشخیص

 جامعه باید چگونه ؟ یابند سوق سو کدام به باید انسانی و مالی ي ها گذاري سرمایه
 بین و اي منطقه نظام در کشور جایگاه داد؟ سوق مطلوب وضعیت سمت به را

 .دارد کنشگرایانه گستریا پیش نقشی ها دانشگاه وضعیت این در ؟ کجاست المللی
 و جهانی آتی و جاري روندهاي بررسی ضمن باید چهارم نسل دانشگاه یعنی

 اقتصادي، سیاسی، هاي سیاست مسیر جامعه، ضعف و قوت نقاط تشخیص
 بتواند کشور که شوند رهنمون سویی و سمت به را کشور اجتماعی فرهنگی،

.آورد دست به الملل بین نظام و منطقه در را خود مناسب جایگاه



? ? ??نشگا? ? صنعت ?? ?ير? پيشينه ??تبا

مبتنی برآموزش :  1340تا ) 1313(ازتاسیس  دانشگاه تهران : دوره اول  -1

مبتی برآموزش وحضور کارآموزان درصنعت:  1360تا 1340: دوره دوم  -2

مبتنی برآموزش وپژوهش وایجاد دفاتر ارتباط با :  1374تا 1360: دوره سوم  -3
صنعت دردانشگاهها ، ایجاد دفترمرکزي وشوراي هماهنگی ارتباط دانشگاه با 

62صنعت در وزرات فرهنگ وآموزش عالی درسال

مبتنی بر توسعه فناوري وایجاد مراکز رشد : به بعد  1374ازسال: دوره چهارم  -4

و فناوريوپارك هاي علم 



?تعامل  ??نشگا? ? صنعت ??  جها

قرارگیري پژوهش در کنار آموزش 19اواخر قرن : دوره اول  

اسـتفاده از دانشـگاه بـراي     :بعدازجنگ جهانی دوم : دوره دوم 

,..نظامیقدرت بهبود وکمک به بازسازي خرابی هاي جنگ 

تبدیل اقتصاد مبتنـی برصـنعت بـه     1980اوایل دهه : دوره سوم 

اقتصاد مبتنی بر دانش



مدل هاي مورد استفاده دردانشگاه هاي معتبر جهت 
برقراري ارتباط با صنعت

تشکیل تیم مشترك اعضاي هیات علمی، دانشجو  (طرح اینترن شیپ •
)و متخصص صنعتی و شناخت مشکل وارایه راه حل

بازدید دانشجویان از شغل هاي مختلف (طرح اکسترن شیپ وکاربینی •
)جهت آشنایی وایجاد عالقه

طرح کارآموزي•

حضور دانشجو چند ترم درمحیط کار) : ترم کاري(آپ  -طرح کو•

طرح استاد میهمان•

عقد تفاهم نامه و قراردادهاي همکاري آموزشی، پژوهشی•



مدل هاي مورد استفاده دردانشگاه هاي معتبر جهت برقراري 
ارتباط با صنعت



مدل هاي مورد استفاده دردانشگاه هاي معتبر جهت برقراري ارتباط با 
صنعت



? ? تعامل  ??نشگا? ? صنعت ???ير? ??شها

  زیست و بهداشتی مشکالت حل زمینه در گام مهم ترین و نخستین•
 محیط وضعیت علمی و دقیق ارزیابی و شناخت ، شهرقم محیطی
  وضعیت گزارش یک تهیه طریق از که است آن بهداشت و زیست
.می گیرد صورت ) SOE (   زیست محیط

  و زیست محیط موجود وضع ترسیم منظور به   پروژه این انجام•
 هر شناسایی براي گام ترین اساسی عنوان به و قم شهر  بهداشت

 براي تالش و بهداشتی و محیطی زیست مشکالت بیشتر چه
 شناسایی و زیست محیط وضعیت بهبود هاي پتانسیل به دستیابی

              اهمیت حائز قم، شهر راهبردي و آینده به رو حرکت مسیر
  .باشد می



? تعامل  ??نشگا? ? صنعت ?? جهاني شد

??نشگا?صنعت

تعامل صنعت ? ??نشگا?تعامل صنعت ? ??نشگا?

  ? ? ،جهاني شد ? ? ?طالعا توسعه فنا??

? تحقيقاتي ? ها ?نجا? طر

? ? مشا??? ?،?مو? ???ئه تو?نمند
? تحقيق ? ??حدها ? كر? فعا
? ?نساني متخصص تامين نير?

? ???ئه كمك مالي ??عتبا?
نيا? به تحقيق ? توسعه
? نيا? به ?فع مشكال
? ?نساني نيا?به نير?







? ? ??نشگا? ? صنعت ?? جهاني شد مو?نع ??تبا

واقعی و نبود یک نظام منسجم وکارآمد به عنوان رابط بین  متولی عدم وجود  -1
دانشگاه وصنعت                                  

و رقابتی نبودن دستگاههاي پژوهشیضعف برنامه ریزي  -2
عدم توجه کافی به تحقیقات کاربردي  و فناوري  -3
عدم وجود مشاوره به صنایع به عنوان یک وظیفه در ساختار دانشگاه                                                                          -4
خرید صنایع از خارج بدون توجه به توان تحقیقاتی و تولیدي داخلی                                                                         -5
)توانمندي دانشگاه ، نیازهاي صنعت(عدم اطالع رسانی -6
عدم وجود بستر رقابت جهت تولیدات و نیاز به ارتقاء کیفیت و کاهش قیمت -7

جهت ورود به بازار                                          
صنعتعدم تربیت نیروي انسانی در دانشگاه ها با توجه به نیازهاي -8
توسعه نظام آموزشی برمبناي شاخص هاي کمی ونه کیفی -9



دانشگاه با صنعت در ارتباط  الزامات جهت موفقیت

سیاستگذاري مناسب -1
آموزش مناسب  و کاربردي -2
پژوهش کاربردي و توجه به فناوري -3
ایجاد ساختارمناسب اداري و مکانیزم هاي اجرایی -4











راھکارھای توسعھ ارتباط دانشگاه وصنعت



راھکارھای توسعھ ارتباط دانشگاه وصنعت



راھکارھای توسعھ ارتباط دانشگاه وصنعت







دانشگاه و حوزه) وحدت(ارتباط 



ارتباط دانشگاه و حوزه



ارتباط دانشگاه و حوزه



ارتباط دانشگاه و حوزه



ارتباط دانشگاه با جامعھ

؟



:الزامات دانشگاه در ارتباط با صنعت ، جامعه و حوزه 

باتوجه به برنامه راهبردي وعملیاتی معاونت هاي آموزش و تحقیقات •
وفناوري ایجاد ساختار، تقویت و توسعه ارتباط با صنعت ، دستگاههاي 

.اجرایی، حوزه و جامعه ضروري است

اجراي ماموریت حرکت به سمت دانشگاه هزاره سوم و بین المللی •
ساختن دانشگاه براساس طرح تحول و نوآوري آموزش مستلزم تقویت 

.است... ارتباط دانشگاه با صنعت و

براي اجراي ماموریت تلفیق سالمت و دین  تعامل قوي با حوزه و •
.جامعه یک ضرورت محسوب می شود



معرفی



? ?قد?ما

دانشگاه با صنعت ، دستگاه هاي  راهبردي ارتباط شوراي تشکیل    -۱
اجرایی وحوزه

:اعضا
وي نماینده / تحقیقات معاونت     -    وي نماینده / دانشگاه رییس

وي نماینده / ودارو غذا معاونت   -  وي نماینده / بهداشتی معاونت
نماینده وي     / معاونت توسعه   -نماینده وي  / معاونت آموزشی 

   -مرکز رشد   رییس  -بهداشت  دانشکده رییس    -نماینده وي/ معاونت درمان 

فناوريتوسعه گروه رییس –رییس دانشکده سالمت ودین 
تشکیل کمیته اجرایی ارتباط دانشگاه با صنعت ، جامعه وحوزه -2
راه اندازي پلی تکنیک صنعت در دانشکده بهداشت -3



ادامھ راه

؟



پیشنهادات

ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترك با دستگاههاي اجرایی -
مرکز تحقیقات شهرسالم با شهرداري و شوراي اسالمی شهر•

مرکز تحقیقات محیط زیست و دین با سازمان حفاظت محیط زیست•

تعیین رابط ارتباط با صنعت و دستگاههاي اجرایی در هریک از  -
دانشکده ها

برگزاري جلسات هم اندیشی  با نمایندگان دانشگاه و دستگاههاي   -
اجرایی و صنعت  

فعال سازي کارگروه هاي سالمت وایمنی مواد غذایی و بهداشت  -
ودرمان بالیا وحوادث

راه اندازي واحد کاربینی درترم اول-


