


 بسمه تعالی 

حورهای پژوهشی مورد نیاز م  

  علوم، تحقیقات و فناوریدفتر ارتباط با جامعه و صنعت وزارت 

  

 ردیف موضوع

 1 های استانی کشور برداری بهینه از مزیت ها در بهره دانشگاه همکاریالگوهای مناسب برای 

آموختگان پذیری دانشنقش مراکز هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در ارتقای توان اشتغال  

 دانشگاهی
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 3 های کشور وری دانشگاه ها در ارتقای بهره نظام مدیریت دارایی های اجرایی سازی روشضرورت 

المللی در مشارکت حداکثری اعضای هیات علمی در رفع نیازهای صنعت و ها و الگوهای بینروش

 جامعه
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 5 ای گیری نظام صالحیت حرفه همکاری مراکز علمی و صنعتی در شکل های روشاهمیت و 

های  ها و پژوهشگاه در دانشگاه همکاری با جامعه و صنعت ههای تشویقی برای توسع الگوها و روش

 کشور
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 7 های شغلی دانشجویان مهارتها و الگوهای مناسب جهت توسعه روش

های اجرایی در ها و دستگاهمراکز تحقیق و توسعه مشترک با شرکت ایجادالگوهای مناسب 

 ها دانشگاه
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کارآموزی( در افزایش  و افزایی دانشجویان ) مهارت مهارتی توانمندسازی های برنامهبررسی 

 آموختگان دانشاشتغال 
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 10 و ارائه بومی و ملی مناسب کشورهای مختلفهای نوین کارآموزی در  بررسی الگوها و روش

 11 های کسب شده در زمان دانشجویی مهارتارتباط آن با و  آموختگان دانشبررسی میزان اشتغال 

 12 های کشور ها و پژوهشگاه مسئولیت اجتماعی دانشگاه

 13 کشور ای ها در توسعه استانی و منطقه ها و فرآیندهای مشارکت دانشگاه روش



 

 14 جهت کاربرد فضای مجازی در گسترش همکاری بین دانشگاه و صنعتالگوهای نوین 

 15 های تحصیالت تکمیلی در جامعه و صنعت نامه الگوهای افزایش اثربخشی پایان

ها و مراکز  وری دفاتر ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ساختارهای مناسب جهت افزایش بهره

 آموزش عالی کشور
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 17 عوامل موثر در بهبود آنمراکز علمی با جامعه و صنعت و  های همکاریاکوسیستم شناسایی اجزا 

 18 یالملل های مشترک تقاضا محور بین در اجرای پروژهبررسی تجارب برتر 

های مشترک فناورانه میان مراکز علمی در  ها از تجارب موفق همکاری شناسایی درس آموخته

 صنایعدر راستای کمک به توسعه فناوری 
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 20 در کشور ها و مراکز علمی دانشگاهاجتماعی اثربخشی  های شاخص

یگران آفرینی موثرتر باز های الزم برای نقش مطالعه و شناسایی راهکارهای حمایتی و مشوق

 جامعه و صنعت اکوسیستم ارتباط مراکز علمی با
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 22 ها و مراکز آموزش عالی کشور گرایی دانشگاه مناسب جهت ماوریت ضرورت و الگوهای

 23   بررسی روندهای آینده ارتباط مراکز علمی با صنعت با توجه به تحوالت اقتصاد دیجیتال     

 24   براساس رویکرد توسعه نوآوری باز جامعه و صنعتبررسی تحوالت ارتباط مراکز علمی  

ها  المللی در تاسیس مراکز تحقیق و توسعه مشترک میان دانشگاه و بینبررسی تجارب موفق ملی 

 های بزرگ و بنگاه
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