


















مختلفتعداد رشته های دانشگاه یزد در مقاطع تحصیلی 

62:          کارشناسی

105:  کارشناسی ارشد

37:                 دکتری







باتوجه به نیاز دانشگاه و صنعت به یکدیگر 

قدم های اولیه در راستای تأسیس مرکز علم و کار استان برداشته 

93/07/10همکاری بین صنعت و دانشگاه، در تاریخ تفاهم نامه 

.گردیدو دانشگاه یزد منعقدیزد فی مابین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 



95/03/01رسمی در تاریخ تفاهم نامه 

، به تمایل همه دانشگاه های استان به همکاری با صنعتتوجه بادر ادامه 

همزمان با برگزاری همایش معاونین تحقیقات و فناوری و رؤسای دفاتر ارتباط با صنعت 
استاندانشگاه های 

حضور استاندار محترم 

،محترم  اتاق بازرگانیریاست 
یزدصنایع، معادن 

سای همه دانشگاه های استان و رؤ

.رسیدامضا به 





اقدامات انجام گرفته در مرکز علم و کار

وجمع آوری نیازمندی های نیروی کار واحدهای تولیدی •
.آنتأمین در جهت کمک 

.صنعتیوتولیدیواحدهایتحقیقاتینیازهایشناساییجهتدرتالش•

آموزشراستایدردانشگاهآزمایشگاه هایوکارگاه هااستفادهجهتبرنامه ریزی•

.تولیدیکارکنان واحدهای 

نیازموردعملیاتیپروژه هایسمتبهدکتراوارشدکارشناسیوکارشناسیپروژه هایجهت دهی•

.خدماتیتولیدی و واحدهای 



اقدامات انجام گرفته در مرکز علم و کار

متقاضیخدماتیوتولیدیواحدهایکلیهازاطالعاتیبانکایجاد•

.نیروهای کارآموز و کارورز

برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های کاربینی برای دانشجویان جهت آشنایی•

.با محیط های تولیدی و صنعتی

بادانشجویانآشناییجهتبرترکارآفرینانسخنرانیباهاییگردهماییبرگزاری•

.مقوله کارآفرینی

خدماتیوتولیدیواحدهایبهمعرفیجهتعلمیهیئتاعضایتوانمندی هایازاطالعاتیبانکایجاد•

و خدماتی،صنعتی واحدهایمنظور تعریف انواع پروژه های کاربردی جهت پیگیری و اجرا در به 

.



اقدامات انجام گرفته در مرکز علم و کار

واحدهایبهدرسپروژهانجامجهتمتقاضیدانشجویانمعرفی•

.تولیدی و صنعتی مرتبط

.هادانشگاهدرکاروعلممرکزنمایندگانماهیانهاندیشیهمجلساتبرگزاری•

وکارعلممرکزهمراهانازتجلیلمراسمبرگزاری•

همکاری در برگزاری نمایشگاه فن بازار در هفته پژوهش استان یزد و انتخاب واحدهای صنعتی پژوهش محور•



کمک در جهت تأمین آنجمع آوری نیازمندی های نیروی کار واحدهای تولیدی و

نیروهای کار معرفی شده به واحدهای صنعتی و خدماتی

ماه آخر 3
1393سال 

1396سال 1395سال 1394سال 
ماه اول9

1397سال 

نفر78نفر87نفر85نفر96نفر50مصاحبه اولیه

نفر71نفر77نفر69نفر81نفر38نیروهای تایید شده

نفر25نفر28نفر18نفر24نفر8نیروهای جذب شده

. نفر جذب شدند103از انجام مصاحبه نهایی توسط واحدهای متقاضی، از این تعداد، پس 

نفر جهت انجام مصاحبه اولیه، به نمایندگی396تاکنون 1393از ابتدای آذر ماه سال 
مرکز علم و کار در دانشگاه یزد مراجعه نمودند 



ایجاد بانک اطالعاتی از کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی
متقاضی نیروهای کارآموز و کارورز

سهمیه کارآموزی اخذ شده از واحدهای صنعتی و خدماتی

1397سال 1396سال 1395سال 1394سال 1393سال 

-نفر316نفر300نفر300نفر331سهمیه کارآموزی اخذ شده



نایی  برنامه ریزی جهت برگزاری دوره های کاربینی برای دانشجویان جهت آش
با محیط های تولیدی و صنعتی

برنامه های کاربینی برگزار شده
تعدادرشته تحصیلیمحل بازدیدسال

1394
، شرکت فوالد آلیاژی، سیم و کابل یزد

ه سیکل الکترو کویر، جهان الکتریک، نیروگا
ترکیبی و نساجی اردکان

رشته های مهندسی صنایع، مهندسی
برق، مهندسی مکانیک، مهندسی 

نساجی و مدیریت بازرگانی
نفر254

نفر90مهندسی نساجی، مدیریت صنعتیشرکت الیاف گستر، گلسرام اردکان1395

1396
شرکت یزدباف،

نیروگاه سیکل ترکیبی، مرکز آموزش
مخابرات، 

مهندسی برق، مهندسی نساجی، 
نفر181مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع

نفر60مدیریت صنعتی، مهندسی صنایعشرکت یزدباف، شرکت آروک1397



ن توانمند برنامه ریزی جهت برگزاری گردهمایی و ارائه تجربیات صنعتگرا
و کارآفرینان برتر در سطح کشور و استان در دانشگاه ها

گردهمایی های برگزار شده در مرکز علم و کار
برگزاریمحل کارآفرین منتخبسال

دانشگاه آزاد اسالمی یزدآقای محمدرضا قمی1393
دانشگاه یزدآقای دکتر شهوازیان1394
مؤسسه آموزش عالی امام جوادآقای دکتر ساالر1396
مؤسسه آموزش عالی امام جوادآقای اصغر نبیل1397



شگاه ها  برگزاری جلسات هم اندیشی نمایندگان محترم مرکز علم و کار در دان
و واحدهای صنعتی و تولیدی

جلسات هم اندیشی نمایندگان مرکز علم و کار
محل برگزاریتعداد جلسهسال

جلسه13942
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی یزد

دانشگاه یزد

جلسه13954

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
(ع)دانشگاه امام جواد 

دانشگاه علم و هنر
شرکت سیم و کابل یزد

جلسه13963
شرکت یزدباف

دانشگاه یزد



متقاضیامضای تفاهم نامه تیپ مرکز علم و کار با واحدهای تولیدی و صنعتی

 ای، بسترسازی اثربخش و توسعه همکاری های پژوهشی، آموزشی و مشاورهمنظور مرکز علم و کار به 
را تهیه نموده تفاهم نامه ایمتن 

ولیدیتبرای واحدهای تاکنون 
سیم و کابل یزد، 

یزدبسپار،
غذایی کارنمکمل های 

یزدباف،
زاویربرق صنایع 

، دارویی
الستیکصنایع و 



معرفی دانشجویان متقاضی جهت انجام پروژه های درسی به واحدهای تولیدی و
صنعتی مرتبط

از دانشجویان دانشگاه های استان، نفر 23ابتدای فعالیت مرکز علم و کار تاکنون، تعداد از 

.انجام داده اندتولیدی و صنعتی پایان نامه خود را در واحدهای 



برگزاری مراسم تجلیل از همراهان مرکز علم وکار

ی یززد  این مراسم با اهدای لوح سپاس از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزدر 

از روسای دانشگاه ها، 

واحدهای تولیدی برتر مدیران 

اجراییمدیران دستگاه های و 

و دانشجویانی 

.مل آمددر راستای ارتقای سطح تعامل صنعت و دانشگاه فعالیت نمودند تقدیر به عکه 



زد و  همکاری در برگزاری نمایشگاه فن بازار در هفته پژوهش استان ی
انتخاب واحدهای صنعتی پژوهش محور

استانفن بازار نمایشگاه برگزاری 

،با توجه به اهمیت نقش پژوهش در توسعه

"پژوهش"آذر به عنوان روز 25روز 

محورواحدهای صنعتی و خدماتی پژوهش انتخاب . 



برنامه های آتی مرکز علم و کار

مرکز فناوری در کنار واحدهای تولیدی بزرگراه اندازی •

ظزور  علمی از واحدهای صنعتی بزه من هیأت انجام بازدیدهای هدفمند اعضای برای برنامه ریزی •

کاربردیتعریف پروژه های 

اه ها و اتزاق  ئه آن درسایت دانشگاعلمی و ارت أهیتکمیل بانک اطالعاتی توانمندیهای اعضای •

بازرگانی



برنامه های آتی مرکز علم و کار

برگزاری نمایشگاه نیازهای صنعتی•

برنامه ریزی در خصوص کارآموزی مجازی•

یصنعتتولیدی و واحدهای در داخل محیط التحصیالن برای فارغ کارگاه های تخصصی برگزاری •

تولیدیتوجه به دانش تخصصی ایجاد شده در واحدهای با 



ساعت300هر کارورزی معادل 5، 4، 3، 2، 1تعریف درس کارورزی •

.نفر این درس را اخذ نموده اند87تا کنون 96از سال 

هبرنامه های در دست اقدام دفتر ارتباط با صنعت دانشگا

آیین نامه فرصت کاری برای دانشجویان کارشناسی•

.ماه بدون احتساب سنوات در محیط صنعتی مشغول بکار می شود9الی 6دانشجو 

تشکیل هیأت مدیره علمی در کنار واحد تولیدی•

متشکل از مدیر کارخانه، مدیر تولید، عضو هیأت علمی و دانشجو



کارورزی سر فصل درس 



فرصت کاری نامه طرح آیین 









توانمند سازی بجای آموزش نظری




