


 طرح ها و فعالیت های موفق در توسعه و
 در   بهبود ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت 

 دانشگاه شهید چمران اهواز
 



فرصت جدید عارضه یابی و حل معضالت    )کارپژوهی : الف
 (فنی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی صنایع

 

 هدف از فرصت کارپژوهی

    دانشجويان حضور برای الزم تسهیالت سازی فراهم
        و مشکالت شناخت جهت شرکت ها و سازمان ها در

 اطالعالت آوری جمع و آنها پژوهشی و علمی نیازهای
  اساتید و سازمان آن کارشناسان همکاری با نیاز مورد

           موضوع تعريف و بررسی و تحلیل برای دانشگاه
 تکمیلی تحصیالت های پايان نامه



 وظایف دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
کارپژوهی( دوره)اجرا، هدایت و سامان دهی فرصت اصلی متولی   

 
 
 

محل های کارپژوهیشناسايی و تعیین  -1  
معرفی واحد های کارپژوهی -2  
و رصد فرآيند مربوطه دريافت گزارشات دوره کارپژوهی -3   

فرم پیشنهاد پروژه پژوهشی يا پايان نامه ای به واحد کارپژوهیارسال  -4  
انعقاد قرارداد پژوهشی مستقل يا پايان نامه ای  -5  



دوره ای است که طی آن دانشجويان تحصیالت تکمیلی به منظور آشنايی با مشکالت سازمان ها : کارپژوهی•
 .و صنايع و ارتقای توان علمی و اجرايی خود در رشته مربوطه، در سازمان يا صنعت مشخصی طی نمايند

دانشجوی کارپژوه که در اين آئین نامه به اختصار کارپژوه گفته ميی شيود، دانشيجوی    : دانشجوی کارپژوه•
تحصیالت تکمیلی است که دوره های کارپژوهی خود را در يك واحد صنعتی، کشاورزی، خدماتی، تعياونی، و  

 .يا پژوهشی می گذراند
استاد راهنمای پايان نامه دانشجو می باشد که دانشجو پس از انتخاب، پايان نامه ی خود را : استاد کارپژوهی•

 .تحت راهنمايی ايشان به انجام می رساند
هر دانشجو، کارپژوهی خود را زير نظر مستقیم و مستمر يك کارشناس تعیین شده : سرپرست کارپژوهی•

از سوی واحد تحقیق و توسعه محل کار پژوهی مربوطه می گذارند که به آن فرد سرپرست کارپژوهی اطيال   
 .می شود 

، دستگاه اجرايی، شيرکت هيای بخي      منظور از محل کارپژوهی، هر واحد اعم از سازمان: محل کارپژوهی•
دولتی و خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی، صنعتی، خدماتی، تعاونی، پژوهشی و کشاورزی می باشد که 

 .به عنوان مکان کارپژوهی دانشجو تعیین می گردد
دفتری است که در واحدهای دانشيگاهی تحيت نظير معاونيت     : دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی•

ي پژوهشيی، معرفيی جهيت انجيام      پژوهشی واحد، در امور محوله از قبیل هماهنگی جهت بازديدهای علمی
کارپژوهی، معرفی دانشجويان و اساتید به محل های کارپژوهی جهت انجام کارهای تحقیقاتی انجيام ويیفيه   

 .می کند
مسئولیت هماهنگی و برنامه ريزی کلیه امور مربوط به دانشجويان کارپژوه بعهيده  : واحد تحقیق و توسعه•

 .در محل کارپژوهی می باشد( با هر نام مشابه ديگر)واحد تحقیق و توسعه 

 تعاریف 



  نحوه تعيين محل کارپژوهی

 :محل های کارپژوهی جهت اعزام کارپژوه، به يکی از طر  زير تعیین می شوند
دفاتر ارتباط با صنعت واحدهای دانشگاهی و گروه های آموزشی با بررسيی هيای الزم و همياهنگی بيا سيازمان هيا و       •

شرکت ها، محل های کارپژوهی مناسب را در سطح استان ها و موسسات دولتی و غیردولتی شناسايی و مشخص نموده و 
 .از طريق دفتر مذکور کارپژوهان را به اين گونه واحدها معرفی می نمايند

دانشجو و با موافقت استاد کارپژوهی، محل الزم برای طی هير دوره کيارپژوهی دانشيجو    استاد راهنما يا به پیشنهاد •
 .مشخص و به دفتر ارتباط با صنعت واحد دانشگاهی اعالم می گردد

 :زمان شروع فرصت کارپژوهی 
بعد از انتخاب استاد راهنما، دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما فرآيند کارپژوهی را شروع نمايد که معموالً بعيد از  •

 .ترم اول خواهد بود
 .انتخاب و اعالم محل انجام کارپژوهی به گروه آموزشی در ترم دوم تحصیلی می باشد•
 .اعالم تقاضا از طرف دانشکده ها به دفتر ارتباط با صنعت تا انتهای ترم دوم صورت می گیرد•
 صدور معرفی نامه برای استاد راهنما با کارپژوه از ترم دوم به بعد صورت می گیرد•

 :مدت فرصت کارپژوهی
 . در طول ترم دانشجو می تواند با نظر استاد راهنما يك تا دو روز را در هفته در محل کارپژوهی حضور داشته باشد•
در طول تابستان دانشجو می تواند براساس نظر استاد راهنما تمام روزهای هفته را در محل کارپژوهی حضيور داشيته   •

 .باشد



 سایر شرایط کارپژوهی
 
واحد کارپژوهی در زمینه رفت و آمد و تغذييه، همکياری الزم را بيا    •

 .دانشجوی کارپژوه داشته باشد
در صورت تأيیيد پروپيوزال دانشيجو در محيل کيارپژوهی، واحيد       •

 .کارپژوهی طبق ضوابط داخلی خود از پايان نامه حمايت نمايد
چنانچه پروپوزال کارپژوه در واحد کارپژوهی مورد تصويب واقع شد، •

 .دانشگاه می تواند يك ترم به سنوات تحصیلی دانشجو اضافه نمايد
در صورت تأيید پروپيوزال در واحيد کيارپژوهی، سرپرسيت واحيد      •

کارپژوهی می تواند طبق ضوابط آموزشی دانشگاه بعنوان استاد مشاور 
 .قرارداد حمايت از پايان نامه ی دانشجو انتخاب گردد



استان خوزستان با دارا بودن صنایع و منابع فراوان تخصصی به عنوان قطب صنعتی کشور شناخته 
ارتباط دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دانشگاه مادر در استان با صنایع می تواند . شده است

 .زمینه همکاری های موثر و کارآمد در رفع مشکالت و تحقیقات و مشاوره فراهم آورد

:اهداف  

 راه اندازی مراکز تحقیقاتی تقاضا محور : ب
 

:چکيده  

طی سالهای گذشته دانشگاه شهید چمران اهواز با برقراری ارتباط موثر با صنایع اصلی استان اقدام 
 :ف زیر نموده استاهدابه راه اندازی مراکز تحقیقاتی تقاضا محور با 

توسعه پژوهش های بنیادی، توسعه ای  و کاربردی با هدف پاسخگویی به نیازهای مختلف صنعت و .1
 جامعه

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی، تقویت حوزه های تحقیقاتی و افزایش ظرفیت و .2
 توانمندسازی برای پرداختن به چالش های اساسی کشور

بکارگیری سرمایه های تحقیقاتی صنایع در مسیر تحقیقات کاربردی و کمک به تاسیس شرکت .3  
  های کوچک برای تجاری کردن یافته های پژوهشی

بکار گیری مراکز تحقیقاتی به عنوان بازوی تحقیق و توسعه در جهت نیازشناسی و کمک به . 4 
 RFP تهیه             های کامل برای طرح های پژوهشی سازمان ها و شرکت ها 



 :برخی از دستاوردها و نتایجی این طرح شامل راه اندازی مراکز تحقیقاتی زیر می باشد
 مرکز پژوهشی حفاری-1

مرکز تحقیقات علوم رفتاری-2  

مرکز پژوهشی منطقه ای ریزگردها -3  

مرکز تحقیقات زمین شناسی و زمین شیمی نفت-4  

پژوهشکده آب و انرژی جندی شاپور-5  

مرکز پژوهشی زهکشی-6  

مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی و علوم زیستی-7  

مرکز تحقیقات شبکه های گازرسانی-8  

مرکز تحقیقات و مطالعات بانوان-9  

مرکز تحقیقات فوالد-10  

مرکز تحقیقات پول و بانک-11  

مرکز تحقیقات پدافند غیر عامل-12  

مرکز تحقیقات لیزر و پالسما-13  

مرکز تحقیقات برق -14  

پژوهشکده میادین و تجهیزات نفت و گاز -15  

مرکز تحقیقات سلول های بنیادی -16  

 مرکز تحقیقات مطالعات شهری -17

 

:دستاوردها  



:نمونه دستاوردها  

مرکز تحقیقات شبکه های گازرسانی : الف  

 متر مربع آزمایشگاه تخصصی با ارزش بالغ   200متر مربع فضای مرکز و 100با مساحت بيش از  1385تاسيس در سال
 ميليارد تومان   1/5بر 
 قرارداد پژوهشی 15انعقاد بيش از 
 مقاله مستخرج از طرح های پژوهشی درمجالت  20انتشار بيش ازISI  مقاله در مجالت علمی پژوهشی 10و 
 پایان نامه تحصيالت تکميلی با موضوعات تخصصی مربوطه از شرکت گاز 54اخذ حمایت از 
برگزاری جلسات تخصصی متعدد با شرکت گاز در سراسر کشور 



مرکز تحقیقات حفاری: ب  
 Drilling Research Center at Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahwaz, Iran 

 متر مربع فضای مرکز  30با مساحت بيش از  1383تاسيس در سال 
 قرارداد پژوهشی16انعقاد 
 پایان نامه تحصيالت تکميلی با موضوعات تخصصی مربوطه53حمایت از 
 مقاله  3سمينار تخصصی و انتشار  8برگزاری بيش از 
برگزاری جلسات تخصصی متعدد با شرکت حفاری و شرکت های تابعه 
 1394انتخاب به عنوان مرکز تحقيقات برتر دانشگاهی در سطح ملی در سال 
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، پس  فرصت ها   مانند ابر در گذراند

.فرصت هاي نيك را غنيمت شمريد  


