
سید فخرالدین افضلی

مدیر فناوری و طرح های کاربردی 
(ارتباط با صنعت)دانشگاه شیراز

به نام خدا

سه مدل کاری در جهت 
گاهو دانش( صنعت)ارتباط جامعه



آسیب شناسی 
فرآیندهای اداری و 
مکانیزمهای اجرائی

یرازتجربه دانشگاه ش–حقوقی -داخلی-مالیات–بیمه 



صنعت در دانشگاه شیراز-تشکیل و افتتاح فازهای اول و دوم خانه جامعه 

:هدف

هایجامعتوسعهحالدرجامعه.داردملیتوسعهدربهسزایینقشدانشگاهوصنعتتعاملتقویت
.ددارنیازفناوریوروزدانشبهکشورصنعتاساساینبروداردراصنعتیشدنامکانکهاست
راتولیدجایگاهتوسعهوبهبودوشدهعملواردمردموبازارنیازاساسبرمیشودسببفناوریتوسعه
درایمشاورهخدماتوانسانینیرویتحقیقات،فناوری،طریقازبایدصنعتنیازهای.باشیمشاهد
.گیردقراربخشایناختیار



:دستاوردها

بارتباطادردانشگاهووزارتخانهاختیاراتچارچوبدروتکالیفراستایدراستانیوملیمشکالترفعوشناساییدرعلمیهیئتاعضاءمشارکتتوسعه
.مستقرنمایندگان

توسعهجهتدرریکدیگمسائلازصنعتودانشگاهمشترکدرکجهتدرعلمیمسائلبهصنعتیمشکالتومسائلتبدیلوشناساییبرایساختاریایجاد
ارتباطاین

بینالمللیتعامالتوصنعتیپروژههایدرکشورازخارجمقیمایرانیمحققینواساتیدمشارکتجهتمناسببسترآوردنفراهم

ثروتبهعلمتبدیلشعارپایهبرصنعتیبازاریابی

محصوالتفروشوتولیدهایروشدرنوآوری
صنعتبامنظمارتباطیشبکهایجاد
صنعتیتورهایوبازدیدهابرگزاریامکانهمچنینوآموزشیکارگاههایهمایشها،تخصصی،نشستهایایجادامکان

توانمندفارغالتحصیالنودانشجویانپژوهانهوکارورزیکارآموزی،بهمربوطامورتسهیل
صنعتیمشاورهرایگانخدمات
صنایعمشکالتحلمحوریتباموضوعاتیدرصنایعسفارشبهدکتریدانشجویتعریفیانامهپایانایجادامکانجهتمذاکره

تعاملینیازسنجی
توسعهوطرحهایحوزهدررایگانمشاورهجلسات



صنعت-خانه جامعه
فاز اول

تعامل آزادانه

97-96تجربه دانشگاه شیراز 



صنعت-خانه جامعه
فاز دوم 

تعامل آزادانه

97-96تجربه دانشگاه شیراز 



انعقادتفاهمنامههمکاری
اندانشگاهشیرازوشرکتفراس



ی کارگروهها و میزها
تخصصی

97-96تجربه دانشگاه شیراز 



کارگروه فوق تخصصی15تشکیل 

:هدف

کارگروه15تعدادصنعت،مشکالتومعضالتحلدردانشگاهاثربخشیافزایشمنظوربه
گاهدانشعلمیهیاتاعضاءازمتشکلصنعت،باتعاملیتخصصیمیز5هرکارگروهدروتخصصی
ابوایرشتهچندوایرشتهبینصورتبههاپژوهشانجامجهت.استشدهتشکیلشیراز
.داردضرورتهاکارگروهاینتشکیلصنعتوجامعهباارتباطدردانشگاهمسئولیتبهتوجه



عنوان کارگروهردیف 
1RS-GIS

انرژی، نفت، گاز و پتروشیمی 2
آب خشکسالی و بالیای طبیعی 3
آسیب های اجتماعی و مطالعات زنان4
تبلیغات، رسانه، آموزش و ترویج5
حمل و نقل، عمران و توسعه روستایی6
خدمات حقوقی، قضایی، بازرگانی، اقتصادی، مدیریتی7
سالمت، گیاهان و فراورده های دارویی و تجهیزات پزشکی8
و ITفناوری های نوین 9 ICT

(زراعت، اصالح نبات، باغبانی، تغذیه، خاک، آب، ترویج)کشاورزی و امور دام و صنایع تبدیلی 10
رسایش خاک و رسوبفگرد و غبار، 11
محیط زیست و منابع طبیعی12
مالحظات امنیتی و دفاعی، هوا فضا13
هنر و معماری، گردشگری و صنایع دستی14
(یک نفر از هر کارگروه انتخاب و در این کارگروه عضویت خواهند داشت)کارگروه طرح های بین المللی 15

:تاریخبرگزاریانتخاباتدبیرانکارگروههایتخصصی
 96/12/16
 96/12/16
 96/12/22



:دستاوردها

،صنعتباارتباطدرهاپژوهشگاهودانشگاهصنعت،موفقدستاوردهایوتجاربترویجورسانیاطالعثبت،گردآوری.

آنهاانجامجهتمرتبطپژوهشگرانانتخابوصنعتازشدهدرخواستهایپروژهبررسی.

ایرشتهبینهاینامهپایانتعریف.

ایرشتهبینتخصصیهاینشستوعملیاتیهایسخنرانیایراد.

علمیدیپلماسیوالمللیبینارتباطاتمورددربحث.

استانیداراولویتعلمیمحورهایدرتخصصیهایکارگروهتوانکارگیریبه.

صنایعیاکارخانجاتدراقامتطریقازصنایعمتخصصینبافنیتجربیاتوعلمیدانشتبادل.

هاپروژهتحلیلواندیشیهمجلساتبرگزاری

فناوریدفترمحوریتباجامعهباتعاملدرهماهنگیوانسجام.

(....وتبلیغ)مختلفهایروشبهفناوریوپژوهشبازاریابی.

هاهمکاریوهاطرحجذبوقبلیروشهایبهبخشیتنوعجامعه،باتعاملجدیدهایروشپیشنهاد.

متنوعراهکارهایپیشنهادبوسیلهجامعهباهمکاریوتعاملدرعلمیهیأتاعضایتشویق.

دانشگاهکارآفرینیونوآورانههایفعالیتجهتدرعلمیهیأتاعضایتشویق.



تدوین و اجرایی 
نمودن آیین نامه 
گرنت ویژه تشویقی 
اعضای هیأت علمی 



تدوین و اجرایی نمودن آیین نامه گرنت ویژه تشویقی اعضای هیأت علمی 
دانشگاه شیراز مرتبط با طرح های کاربردی

منظورازگرنتویژژهتشژویقی،اختصژامامتیژازاتعژالوهبژردسژتورالعملعژادی
تواختصامامتیازاتبهطرحهایکاربردیپژوهشیمیباشدوبراسژاسآنگرنژ

.کاراییویژهتعریفواختصامدادهخواهدشد



:دستاوردها

اعطاء. درالزمیتاهمفاقدمهمایناینکهبهتوجهباشیرازدانشگاهعلمیهیأتاعضایتوسطپژوهشیهایطرحبهویژهگرنتامتیاز1
میآنرسالتودانشگاهازجامعهونظامتوقعاتخالفبرامراینبهتوجهعدموشدمیقلمدادعلمیهیئتمحترماعضایفعالیت
.باشد

در. یطوالناست،شدهحاصلآنازهاپروژهزیرکهمادرقراردادیکوجوددلیلبهمواردیدروپروژهتطویلدلیلبهمواردبرخی2
زماندرمحترممجریلذاونبودهپذیرامکانپروژهاختتامکهگردیدمیموجبحسابمفاصادریافتامکانعدمومادرپروژهبودن
.داردنظرنیزفوقمشکلبهپیشنهاداینلذانگردد،مندبهرهآنامتیاراتازالزم

تشویق. .کاربردیهایطرحدریافتوپروپوزالارسالبهاستخدامتازهعلمیهیئتاعضای3

تشویق. درماندگاریمصرفغیرلوازموهادستگاهعنوانبهپروژهبودجهازبیشتریبخشنمودنهزینهبهعلمیهیئتمحترماعضای4
.هاآزمایشگاه

تشویق. هاییخروجهمچوندانشگاهیبرترهایطرحبندیامتیازبامتناسبومناسبهایخروجیبهعلمیهیئتمحترماعضای5
.پژوهشیهایطرحاز...وتکمیلیتحصیالتدانشجویانازحمایت،مقاالتاختراع،ثبت

اعطاء. ازدانشگاهدیمنبهرهبابتنحویکهبهحاصله،امتیازمحاسبهجهتدانشگاهدریافتیباالسریمیزاناساسبرتشویقیامتیاز6
.گیردمیگرفتهتعلقتشویقیامتیازطرحمجریبهپژوهشیهایطرح



.کالنوالمللیبینملی،سطوحدرجملهازآنمدیریتانسانینیرویاهمیتوهاطرحتنوعگرفتننظردر.7

.قراردادشدنمختومهمستنداتارائهوطرحاختتامازپسدرصدی30وطرحاجرایحیندرصد70دهیامتیازبهطرحکلامتیازتبدیل.8

منجرامراینیانبدیگربهپژوهشیامتیازاتمفادسایریهامتیازمازادانتقالبینیپیشدلیلبهکاربردیهایطرحبهمربوطامتیازشدنمستهلک.9
.گرددمیعلمیهیئتاعضایهایفعالیتتنوعشناختنرسمیتبه

.دانشگاهمختلفهایدانشکدهدرامتیازاتسقفتفکیک.10

.اربردیکهایطرحوفناوریدفترسالهچندبایگانیدرموجودمالیهایدادهاساسبرعلمیمختلفهایحوزهدرقراردادهاامتیازاتبندتفکیک.11

ازقیقاتیتحهایپروژهیاگرنتاخذ/کشورازخارجمنشأباتحقیقاتیقراردادهاییاگرنتاخذدرعلمیهیئتاعضایهایفعالیتبهدادناهمیت.12
.کشورازخارج



 :  امتیازات گرنت ویژه مربو  به فعالیتهای فناورانه:1جدول شماره 

 عنوان فعالیت کد ردیف
سقف امتیاز 

 در واحد کار

سقف امتیاز 

 کل در سال
 مالحظات

1 

1-1 
فعالیت

*فناورانه

22راهاندازیدفتریامرکزخدماتفناوری

1-2 
تأسیسشرکتدانشبنیانوابستهبهدانشگاه

یاتأسیسشرکتدانشبنیانبامجوزدانشگاه
33

درصدباشد،امتیازکاملودرغیراینصورت25یاسهامهرعضوهیأتعلمیدرفعالیتفناورانه کرشده،باالی*درصورتیکهدرصدمشارکت

بهتناسب،امتیازتخصی مییابد.

 امتیازات گرنت ویژه مربو  به فعالیتهای بینالمللی:: 2جدول شماره 

 عنوان فعالیت کد ردیف
سقف امتیاز 

 در واحد کار

سقف امتیاز 

 کل در سال
 مالحظات

2 2-1 

پروپوزالهاو

فعالیتهای

بینالمللی

اجرایامشارکتدراجرایقراردادهای

تحقیقاتیبامنشاءخارجازکشور/اخذ

گرنتهایاپروژههایتحقیقاتیازخارجاز

کشور،پروپوزالمصوببینالمللیمصوب

م البادانشگاهدرسدن

 8

متناسببانوعپروژهومبلغ،

اضافهبرامتیازقرارداد کر

 و3شدهدرجداول

 



 : امتیازات گرنت ویژه مربو  به قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی )ازطری  معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه(3جدول شماره 

 امتیاز هر بند در هر سال مو و  بند
سقف 

 امتیاز

11پروپوزالارسالیازدفترامورفناوریوطرحهایکاربردیدانشگاه 3-1

11قراردادهایاولمنعقدشدهاعضایهیأتعلمی 3-2

11مدیریتقراردادهایکالن 3-3

تجهیزآزمایشگاهازمحلقراردادهابشرطجذبشدنبعنواناموالدانشگاه 3-4
امتیاز15/0بهازایهریکمیلیونتومان

گرنتپژوهشیمحاسبهمیگردد.
1

وصولیقراردادهایبخشتجهیزآزمایشگاهبهشرطاستقراردرآزمایشگاهمرکزی 3-5
امتیاز25/0بهازایهریکمیلیونتومان

گرنتپژوهشیمحاسبهمیگردد.
1

3-6 
وصولحمایتازپایاننامههایکارشناسیارشدودکتریدارایقراردادبیرونی

)بشرط کرعنوانحمایتکارفرمادرمتنپایاننامه(

امتیاز15/0بهازایهریکمیلیونتومان

گرنتپژوهشیمحاسبهمیگردد.
1

ارائهگواهیحسنانجامکارازطرفکارفرما 3-7
امتیازکسبشدهازبندهایمربوطبه%20

بهعنوانتشویق امتیازوصولیازجدول
1

 

  



 : امتیازات گرنت ویژه مربو  به قراردادهای پژوهشی برون دانشگاهی تسویه شده 4جدول شماره 

M.امتیاز کسب شده از گرنت معمولی میباشد : 

مو و  بند 

امتیاز هر بند در هر سال 

قراردادهای غیرگروهی قراردادهای گروهی *

امتیاز در حال اجرا 

باقی مانده 

پ  از 

تسویه 

پ  از تسویه 

4-1 

500اجرایقراردادهایدانشگاهتا

میلیونریالوصولیدرسال

)مبالغبهنسبتدرصدسهممجری

اصلیوهمکارانمحاسبهخواهدشد.(

میلیونتومانnبهازایهر

امتیاز5/1باالسری
M- %30M( -بهازایهرnامتیاز95/1میلیونتومانباالسری)

4-2 
500اجرایقراردادهایدانشگاهمازادبر

میلیونریالوصولی1000وتا

500برایوصولیهایبعداز

میلیون1000میلیونریالتا

میلیونتومانnریالبهازایهر

امتیاز75/0باالسری

M- %30 M( -بهازایهرnامتیاز98/0میلیونتومانباالسری)

4-3 
اجرایقراردادهایدانشگاهمازادبر

میلیونریالوصولی1000

1000برایوصولیهایبعداز

میلیونnمیلیونریالبهازایهر

امتیاز5/0تومانباالسری

M- %30M( -بهازایهرnامتیاز65/0میلیونتومانباالسری)

 



پرقراردادهاامتیازسقفچنانچهمیباشد، 1سالهردرپایهوگرنتامتیازاتدرکاربردیطرحهایامتیازسقفاینکهبهباتوجه•
فیتکیبهآیندهسالدوتایاوشودمحاسبه(...ومقالهم لمواردسایر)پژوهشیامتیازدر5/0ضریبباقراردادهامازادامتیازشود،
.نمایداستفادهشده کر

.شدخواهدضرب5/1درکاربردیطرحهایازخروجیدانشجوییپایاننامههایکتب،،(مجالت)مقاالتاختراع،ثبتگرنتامتیاز•
.نمیباشدمدنظر(کاربردیقراردادبدون)حمایتموردپایاننامههایدرخصوم

.میگرددمحاسبه2ضریببامربوطهامتیازعلمیباشدهیأتمحترمعضوقرارداداولینقرارداد،درصورتیکه•
امتیازاتازمربوطه،قراردادقبلیشدهکسبامتیازاتنسبتبهتواندمیدانشگاه،(مفاصاحساب)قرارداداختتامارائهعدمصورتدر•

.نمایدکسرویآینده
.می گرددلحاظکاراییپژوهشیامتیازاتدر5/0 ریبباشدهمحاسبهگرنتامتیاز•
ایندرشدهاشارهامتیازاتکلیهازداخلیقراردادواصلیقرارداددرشدهمشخ درصدنسبتبه(ان)مجریو(ان)همکار•

.میشوندبرخورداردستورالعمل
دفترایندرموجودمدارکبراساسدانشگاهکاربردیطرحهایوفناوریاموردفترتوسطکاربردیطرحهایبهمربوطامتیاز•

.میگرددمحاسبه



مابا تشکر از حسن توهج ش 


