
معرفی ایده راه اندازی
و دفتر همکاری های شرکت فوالد مبارکه

دانشگاه اصفهان

دکتر بهمن زمانی
مدیر ارتباط با صنعت و جامعه

دانشگاه اصفهان

1397د اسفن-دانشگاه یزد-سومین گردهم آیی مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور



:عوامل موفقیت نسبی تاکنون•
حمایت مدیران ارشد•
تدوین آیین نامه و تاکید بر اجرای آن•
(ساختار سه سطحی)ساختار مناسب همکاری •
برنامه ریزی دقیق جلسات و تاکید بر برگزاری•
شرکت معاونان پژوهشی طرفین در جلسات•
تعریف طرح در قالب قرارداد و پرداخت هزینه های مترتب بر آن•
(سه گزارش تاکنون)لزوم ارائه گزارش های مدون و منظم •
ثبت مصوبات و پیگیری اجرای آن ها•
تخصیص کارشناس در دانشگاه جهت هماهنگی ها•

قوت



ضعف

:عوامل عدم موفقیت کامل•
جاریگرفتاری استادان و مدیران و کارشناسان شرکت در امور •
(توسط کارگروه ها)عدم رعایت گام های پیش بینی شده به طور دقیق •

تدوین درخت عناوین تخصصی و زیرکارگروه ها: گام اول•
تدوین سبد پروژه ها: گام دوم•

ها برای پروژه های مصوبRFPتدوین : گام سوم•
«اداره تحقیقات شرکت»اتصال به فرآیندهای جاری : گام چهارم•

عدم تجربه ی مشارکت در تحقیق و توسعه صنایع در دانشگاهیان•
دبه صنعت برون( خودبه تخصص مرتبط )پروژه دانشگاهیان عادت دارند برای جذب •

عدم تجربه ی استفاده از دانش دانشگاهیان جهت یافتن مسائل•
صنعت عادت دارد مسائل را خودش پیدا کند و به دانشگاه ارجاع دهد•



آیین نامه از خالصه ای 
دفتر همکاری های مشترک تشکیل 

شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه اصفهان



ماموریت

ن المللیبیوملیسطحدرتحقیقاتیوعلمیمراکزتوانازاستفاده
وسعهتبه منظورشبکه سازیوبازنوآوریرویکردازبهره گیریبا

درتصنعاینتوسعه هایبامتناسبکشورفوالدصنعتپایدار
به سمتبرتردانشگاه هایحرکتشتاب دهیودنیاسطح

(نوآوردانشگاه های)چهارمنسلدانشگاه های

3/مارس/19



چشم انداز

تحققجهتدردانشگاهوصنعتمشترکهمکاریالگوسازی
ینیارزش آفروکشورفوالدصنعتنوآوریوتحقیقاتدرسرآمدی

جهانیوملیبازنوآوریشبکه هایطریقاز



دفترساختار

متشکل از رؤسای هر دو سازمان و معاونان مرتبط  : شورای عالی•
متشکل از معاونان پژوهشی هر دو سازمان و مدیران: راهبریکمیته •

مرتبط
:  تخصصی پنج گانه با عناوین زیرکارگروه های •

 انرژی و محیط زیست
فناوری و خدمات مهندسی
مدیریت استراتژیک، بازاریابی و آینده پژوهی
منابع انسانی و روانشناسی
ایمنی و سالمت



هاندفتر همکاری های مشترک شرکت فوالد مبارکه و دانشگاه اصف

(روسا و معاونین پژوهشی هر دو سازمان)شورای عالی 

(دانشگاه اصفهان)دکتر هوشنگ طالبی، دکتر رسول رکنی زاده 
(فوالد مبارکه)منوچهر نیک فر مهندس، مهندس حمیدرضا عظیمیان

(معاونین پژوهشی و مدیران مرتبط هر دو سازمان)کمیته راهبری 

(فهاناصدانشگاه )زمانیبهمن حاتمی پور،دکتر امیر رحیمی،دکتر محمد صادق طیب نیا،دکتر محمدصالح رکنی زاده،دکتر دکتر رسول 
( بارکهفوالد م)هراتیان،مهندس طهمورث جوانبخت مسعود عباسی،مهندس شهرام نیک فر،دکتر منوچهر طیب نیا،مهندس دکتر محمدیاسر 

کارگروه ها

ایمنی و سالمت  سیمنابع انسانی و روانشنا

دانشگاه اصفهان 
( دبیر)دکتر علی شائمی 
دکتر علی صفری

دکتر هادی تیموری
دکتر محمدحسین حیدری

دکتر زهره موسوی
دکتر ابراهیم سلیمی  

دکتر امیر قمرانی  

فوالد مبارکه  
مهندس طهمورث جوانبخت  

مهندس ابراهیم کاظمی 

انرژی و محیط زیست

دانشگاه اصفهان 
( دبیر)مسعود بهشتی دکتر 

دکتر بهنام مستأجران 
دکتر احسان بنی اسدی

دکتر مهدی نیرومند
دکتر امیر رزمجو

دکتر علی دهنوی
دکتر علیرضا سلیمانی نظر

دکتر امید غفارپسند
فوالد مبارکه

مهندس محسن ستاری
مهندس جواد نیلی  

فناوری و خدمات مهندسی

دانشگاه اصفهان 
(دبیر)دکتر مهرداد پورسینا 

دکتر حمید بهشتی
دکتر بهزاد میرزائیان

دکتر سید امیرحسن منجمی
دکتر مهدی حبیبی

دکتر  ابوالقاسم نورمحمدی 
دکتر مسعود ضیایی راد

فوالد مبارکه
دکتر شهرام عباسی

مهندس مسعود هراتیان 

مدیریت استراتژیک،  
بازاریابی و آینده پژوهی

دانشگاه اصفهان 
( دبیر)دکتر آرش شاهین 
دکتر سعیده کتابی

دکتر آذرنوش انصاری طادی
دکتر ایمان باستانی فر
دکتر کریم آذربایجانی

دکتر محسن طاهری دمنه 

فوالد مبارکه
مهندس غالمرضا طاهری
مهندس نبی اله فرهمند



وظایف کمیته راهبری

ر  تصویب آیین نامه دفتر همکاری های مشترک و درخواست بازنگری د•
صورت لزوم

تعیین اعضای کارگروه ها و درخواست بازنگری در صورت لزوم•
ن هدایت و راهبری و پشتیبانی از کارگروه ها در جهت تحقیق اهداف ای•

آیین نامه
ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در کارگروه ها•
حق الزحمه نظارت، حق الجلسه و سایر پرداختی های  میزان پیشنهاد •

مرتبط با این آیین نامه و نحوه پرداخت دوره ای آن ها
به بررسی و تایید نهایی سبد پروژه های دریافتی از کارگروه ها و ارجاع•

رکهشورای تحقیقات و یا دیگر گردش کارهای مصوب شرکت فوالد مبا



وظایف کارگروه ها

(بنچ مارک)پایش تکنولوژی ها و فرآیندهای شرکت های موفق خارجی و داخلی •
ارزیابی و نیازسنجی و آسیب شناسی داخلی و آینده پژوهی•
برنامه ریزی جهت گسترش همکاری های دانشگاه و صنعت فوالد در زمینه آموزش های •

رسمی، آزاد و مجازی
والد از برنامه ریزی برای گسترش فرهنگ نوآوری و آینده پژوهی مرتبط با نیازهای صنعت ف•

ه از توان طریق برگزاری جشنواره، مسابقه، و سمینار در بین دانشجویان و تاکید بر استفاد
ای دانشجویان تحصیالت تکمیلی در پروژه ها و مسئله محور کردن رساله ها و پایان نامه ه

دانشجویان تحصیالت تکمیلی
حضور مداوم در مجتمع فوالد مبارکه جهت ارزیابی وضعیت موجود و بازشناسی نیازهای•

صنعت فوالد و تحلیل شکاف و ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده
همکاری در امر مشاوره و نظارت بر پروژه های تحقیقاتی شرکت و انتقال دانش فنی•
های مورد نیازRFPهمکاری در تدوین سبد پروژه های تحقیقاتی مورد نیاز شرکت و تهیه •
ارائه سبد پروژه ها به کمیته راهبری جهت تایید •



ی حضور پاره وقت اعضای هیات علمخالصه شیوه نامه 
دانشگاه اصفهان در شرکت فوالد مبارکه

97/4/9مورخ هیات رئیسه و هفتاد و نهمین جلسه یکصد مصوب 



شرایط متقاضیان

ین اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان می توانند از تسهیالت اکلیه •
ی  بدیهی است اعضای کارگروه های تخصص. شیوه نامه استفاده کنند

تعریف شده در ذیل دفتر همکاری های فوالد و نیز اعضای گروه های 
.پژوهشی تابعه دانشگاه در اولویت می باشند



مدت دوره حضور 

مدت حضور در شرکت فوالد مبارکه به ازای هر درخواست یکحداکثر •
م آموزشی  مطابق با تقوی( نیم سال اول، دوم، و تابستان)نیم سال تحصیلی 
.دانشگاه می باشد

ان  صورت تحقق اهداف پیش بینی شده در یک نیم سال حضور، امکدر •
.  تمدید حضور برای حداکثر دو نیم سال دیگر وجود دارد



موضوع پژوهشی

وضع موجود در صنعت فوالدمطالعه –
شناسائی مسائل و مشکالت مبتال به صنعت فوالد–
برای هر کدام از مسائل شناسائی شدهRFPتدوین –
مصوبهای RFPتدوین پروپوزال برای هر یک از –

دفتراهدافراستایدرکهاستموضوعی:پژوهشیموضوع
اسبراساصفهان،دانشگاهومبارکهفوالدشرکتمشترکهمکاری های

.استشدهتعریفکارگروه هامصوبموضوعات



مزایا

(هفتهدرروزدوحداکثر)فوالدشرکتدرحضورروزهایدرج•
متقاضیپژوهشی–آموزشیبرنامهدر

واحدهای%50سقفتاحداکثر)موظفواحدکسراحتساب•
متقاضیدرخواستبهبنا(موظف

حق التحقیقتعرفهجدولاساسبر)حق التحقیقپرداخت•
متقاضیبه(مبارکهفوالدشرکت



فرآیند اجرایی
دفتردربطذیرکارگروهدبیربهدانشکده،وگروهتاییدازپسوتهیهرامی باشدزیرمواردشاملکهراخودکتبیدرخواستمتقاضی•

.می نمایدارسالمشترکهمکاری های

حضورجهتمبارکهفوالدشرکتدرنظرموردواحد

فوالدشرکتدرحضورشروعتاریخ

فوالدشرکتدرحضورپایانتاریخ

فوالدشرکتدرحضورروزهای

موردنظرپژوهشیموضوع

حضورمدتبرایپیش بینیقابلدستاوردهای•

. نمایدمیارسالجامعهوصنعتباارتباطدفتربهراهبریکمیتهدرتصویبوطرحجهتراآنوبررسیرادرخواستکارگروه،دبیر•

.می گردداعالمدانشگاهفناوریوپژوهشمعاونتبهنتیجهوبررسیراهبریکمیتهدردرخواست•

بهیمتقاضاجرائی-علمیبرنامهدرکردنلحاظواطالعجهترامراتبتایید،صورتدروبررسیرانتیجهفناوری،وپژوهشمعاونت•
.شدخواهدرساندهمتقاضیاطالعبهجامعهوصنعتباارتباطدفترطریقازنتیجههمچنین.می نمایدارسالآموزشیمعاونت

دفتربهاییدتوبررسیازپستانماید،ارسالدبیرکارگروهبرایراحاصلهدستاوردهایوکتبیگزارشمی بایدمتقاضیدوره،پایاندر•
.گرددارسالجامعهوصنعتباارتباط

.گرددمیمنعکسمتقاضیبهنتیجهوبررسیراهبریکمیتهدرمتقاضیگزارش•



تعداد جلسات و بازدیدها
97/9/30الی 97/7/1از 

کمیته ها و کارگروه ها
تعداد اعضاء

فوالد|دانشگاه 
تعداد  
جلسات

تعداد  
مصوبات

تعداد  
بازدیدها

تعداد نفر ساعت همکاران دانشگاهی
(جلسه، کارشناسی، بازدید)

5--332شورای عالی

772-5518141کمیته راهبری

261093-8218کارگروه انرژی و محیط زیست

241315-7217کارگروه فناوری و خدمات مهندسی

588--7212کارگروه منابع انسانی و روانشناسی

531--627 پژوهیکارگروه مدیریت استراتژیک، بازاریابی و آینده

(رسالت اجتماعی)20---174همکارانسایر 

532074141504324جمع

نفر30: در فوالد حضور دارند( حداکثر دو روز در هفته)تعداد همکارانی که طبق شیوه نامه مصوب به صورت پاره وقت 



تعداد پروژه ها و قراردادها
97/11/30الی 97/7/1از 

کمیته ها و کارگروه ها
تعداد عناوین پروژه  

مصوب
تدوین  RFPتعداد 

شده
مصوب  RFPتعداد 

شده
تعداد قرارداد منعقد  

شده

1---کمیته راهبری

3512111کارگروه انرژی و محیط زیست

271174کارگروه فناوری و خدمات مهندسی

5441کارگروه منابع انسانی و روانشناسی

کارگروه مدیریت استراتژیک، بازاریابی و  
آینده پژوهی

2--2

6927229جمع



مشترککارگاه های 

مبارکهفوالدشرکتRFPساختارباآشناییکارگاه•

نفر35:شرکت کنندهاعضایتعداد•

1397/7/11:برگزاریتاریخ•



مشترککارگاه های 

مبارکهفوالدشرکتدرایمنیمواردکارگاه•

نفر26:شرکت کنندهاعضایتعداد•

1397/8/23:برگزاریتاریخ•



همکاری در امور آموزشی

ازنفر58تعداد)دانشجویانپایان نامه هایصنعتیمشاورانمعرفی•
(باالبهارشدکارشناسیمدرکبامبارکهفوالدشرکتکارشناسانومدیران

شرکتمدیرانومعاونینازنفر13تعداد)صنعتیاستادکمکمعرفی•
(تدریسدرهمکاریجهتمبارکهفوالد

یدیکلمشاغلومدیرانمعاونین،تکمیلیتحصیالتدوره هایتعریف•
مبارکهفوالدشرکت



با تشکر


