
 

 ی راهبردی پژوهش مرکز آموزش عالی المردبرنامه

 

 و رشهد  ههای  برنامهه  چارچوب در پژوهشی های اولویت راهبردی پژوهش مرکز آموزش عالی المرد با هدف تعیینی برنامه مقدمه:

در شورای پژوهشی دانشهاا  بهه تیهوی      31/2/3011در تاریخ  ، در سه سطح اساتید، دانشجویان و کارکنانکشور علمی ی توسعه

در صهورت تیییهرات و   های مختله  اسهتداد  شهود.    ها و نظرات در حوز ی ظرفیتدر این برنامه تالش شد  است که از همه رسید.

چنین مرجع تیوی  جزییهات و  هم ارد.روز رسانی این برنامه وجود دگسترش قابل توجه کمی و کیدی در ساختار دانشاا ، امکان به

هها امهری   های عملیاتی هر بخش نیز شورای پژوهشی دانشاا  خواهد بود. در این زمینه ذکر نام و ایمیل دانشهاا  در فعالیهت  برنامه

 ضروری است.

 ( اعضای هیات علمیالف

 کشور اساسی مسایل با های کارشناسی مرتبطپروژ  یارایه برای موثر حمایت و تشویق 

 بها  مرتبط) مروری -علمی ترویجی،  - علمی پژوهشی، -مقاالت علمی نظیر تشویق معنوی و مالی هایمشوق کارگیری به 

 (پژوهشی شورای تشخیص به کشور، اساسی مسایل

 از چاپ کتاب در انتشارات معتبر دانشااهی موثر حمایت و تشویق 

 و برون سازمانی های پژوهشی درون سازمانیاز طرح موثر حمایت و تشویق 

 صنعتی و پژوهشی ممتاز اساتید برتر، تشویق پژوهشاران به ی تشویقیپایه اعطای 

 دانشاا  فناوری در و پژوهش از برآمد  بنیاندانش هایایجاد شرکت 

 اجرایی هایسمت دارای یا مشاور عنوان به صنایع در تجربه با دانشااهیان حضور 

 های علمی و پژوهشیها و نشستکندرانسها، یشامساعدت جهت برگزاری هم 

 پردازیهای ترویجی و نظریهبرگزاری کرسی 

 دانشاا  علمی هیات اعضای مطالعات فرصت طرح هدفمند جرایا 

 بها  مهرتبط  ههای و کارشناسان حوز  کارآفرینان مشاغل، فعالین با مشترک آموزشی هایکارگا  و عمومی جلسات برگزاری 

 کارکس  و 

 غیر اعضای هیات علمی( مدرسین ب

 کشور اساسی مسایل با های کارشناسی مرتبطپروژ  یارایه برای موثر حمایت و تشویق 

 بها  مرتبط) مروری -علمی ترویجی،  - علمی پژوهشی، -مقاالت علمی نظیر تشویق معنوی و مالی هایمشوق کارگیری به 

 (پژوهشی شورای تشخیص به کشور، اساسی مسایل

 از چاپ کتاب در انتشارات معتبر دانشااهی موثر حمایت و تشویق 

 های پژوهشی درون سازمانی و برون سازمانیاز طرح موثر حمایت و تشویق 



 کشور نیازهای رفع منظور به دانشاا  اساتید سازیشبکه و سازماندهی 

 بها  مهرتبط  ههای کارشناسان حوز و  کارآفرینان مشاغل، فعالین با مشترک آموزشی هایکارگا  و عمومی جلسات برگزاری 

 کارکس  و 

 ( دانشجویانپ

 کشور اساسی مسایل با های کارشناسی مرتبطپروژ  یارایه برای موثر حمایت و تشویق 

 بها  مرتبط) مروری -علمی ترویجی،  - علمی پژوهشی، -مقاالت علمی نظیر تشویق معنوی و مالی هایمشوق کارگیری به 

 (پژوهشی شورای تشخیص به کشور، اساسی مسایل

 از چاپ کتاب در انتشارات معتبر دانشااهی موثر حمایت و تشویق 

 کشور اساسی مسایل با مرتبطی های خالقانهاز اید  موثر حمایت و تشویق 

 هرگونه ارتباط با صنعت که به نوعی در رشد علمهی، فرهناهی و اجتمهاعی دانشهجویان اثرگه ار       از موثر حمایت و تشویق

 (.پژوهشی شورای تشخیص بهباشد )

 های علمی و پژوهشیها و نشستها، کندرانسمساعدت جهت برگزاری و شرکت در همایش 

 علمی تورهای و بازدیدها پژوهشی، و علمی مسابقات و رویدادها برگزاری 

 موجود هایآزمایشاا  از استداد  امکان افزایش برای ریزیبرنامه  

 ،کار نیازهای بازار براساس آموختااندانش و دانشجویان افزایی مهارت هایدور  مستمر پایش و گسترش ساماندهی 

 دانشجویان کارآموزی هایدور  وریبهر  و کیدیت افزایش و ساماندهی 

 کشور نیازهای رفع منظور به دانشاا  آموختااندانش و دانشجویان سازیشبکه و سازماندهی 

 های کارآفرینانهنارش و هامهارت دانش، ارتقای انایز ، ایجاد طریق از دانشاا  دانشجویان توانمندسازی برای تالش 

 بها  مهرتبط  ههای و کارشناسان حوز  کارآفرینان مشاغل، فعالین با مشترک آموزشی هایکارگا  و عمومی جلسات برگزاری 

 کارکس  و 

 ( کارکنانت

 کشور اساسی مسایل با های کارشناسی مرتبطپروژ  یارایه برای موثر حمایت و تشویق 

 بها  مرتبط) مروری -علمی ترویجی،  - علمی پژوهشی، -مقاالت علمی نظیر تشویق معنوی و مالی هایمشوق کارگیری به 

 (پژوهشی شورای تشخیص به کشور، اساسی مسایل

 از چاپ کتاب در انتشارات معتبر دانشااهی موثر حمایت و تشویق 

 کشور اساسی مسایل با مرتبطی خالقانههای از اید  موثر حمایت و تشویق 

 هرگونه ارتباط با صنعت که به نوعی در رشد علمهی، فرهناهی و اجتمهاعی دانشهجویان اثرگه ار       از موثر حمایت و تشویق

 (پژوهشی شورای تشخیص بهباشد )

 شهناخت  از طریهق  دانشهاا   فرهناهی  و آموزشی پژوهشی، مختل  ابعاد در کارآفرینی تدکر و روح سازینهادینه در تالش 

 کارآفرین دانشاا  هایمؤلده

 های علمی و پژوهشیها و نشستها، کندرانسمساعدت جهت برگزاری و شرکت در همایش 



 بها  مهرتبط  ههای و کارشناسان حوز  کارآفرینان مشاغل، فعالین با مشترک آموزشی هایکارگا  و عمومی جلسات برگزاری 

 کارکس  و 

 کارآفرینی ( ث

 فناوری بازاریابی و سازیتجاری هایمهارت افزایش 

 و ایحرفهه  آموزشی عمهومی،  هایکارگا  و هادور  برگزاری طریق از کارآفرینی مهارت و دانش فرهنگ، گسترش و ترویج 

 دانشاا  مدیران اجرایی و علمی هیات اعضای ی دانشجویان،ویژ  ی کارآفرینیحوز  در روزآمد تخییی

 تهرویج  جههت  در کهارآفرین  ههای سهازمان  و هها بناها   نهادها، ها،دستاا  ها،دانشاا  مراکز، سایر با محیطی تعامالت انجام 

 کارآفرینی

 ایمنطقه و رویدادها( دانشااهی و هانمایشاا  ها،کارآفرینی )جشنوار  هایگردهمایی برگزاری 

 سهطح  کوچه  در  کارههای  و ی کسه  توسعه جدید، کار و کس  ی ایجادزمینه در مدیریتی راهبردی هایمشاور  انجام 

 دانشاا 

 پژوهش و آزمایشگاه (ج

 تحقیقهات  انجهام  هدف با خیوصی و دولتی هایشرکت و صنایع با تخییی هایحوز  در مشترک تحقیقاتی مراکز ایجاد 

 کاربردی

 صنعتی و علمی مراکز سایر مشارکت با پیشرفته تحقیقاتی هایکارگا  برگزاری 

 علمی، معتبر مجالت به دسترسی جدید، کت  مینات) دانشجویان و اساتید نیاز مورد پژوهشی تجهیزات و امکانات تقویت 

 سایر با چندجانبه و دوجانبه هایهمکاری نیز و موجود منابعی توسعه طریق ازمرکزی و ...(  آزمایشاا  پرسرعت، ینترنتا

 پژوهشی و آموزشی موسسات و هادانشاا 

 ایکتابخانه و آزمایشااهی هایظرفیت از استداد  برایی علم مراکز و هادانشاا  سایر با افزاییهم 

 مختل  تحییلی مقاطع در کارگاهی و آزمایشااهی پژوهشی، آموزشی، و تجهیزات امکانات فضا، سازیبهینه 

 علمهی  ههای انجمهن  در فعالیهت  بهه  منهد عالقهه  دانشجویان ترغی  و مشوق برقراری علمی، و مالی هایحمایتی توسعه 

 دانشجویی

 جدید هایایجاد آزمایشاا  لزوم صورت در و فعلی هایآزمایشاا  ی کیدیتوسعهناهداری و  و تعمیر تجهیز، ،روزرسانیبه 

 موجود هایرشته برای

 افزاییآموزش های آزاد و مهارتچ( 

  ی ارایهه  بهرای  مهرتبط  نهادههای  و خیوصهی  بخهش  تشکلهای اجرایی، دستااههای و هاوزارتخانه حمایت و همکاری جل

 افزایی تمهار هایدور  در کنند شرکت آموختاان دانش و دانشجویان به مناس  هایمشوق و تسهیالت متیازات،ا

 بهبهود  بهرای  آموختاهان  دانهش  با مشترک همکاریی توسعه و دانشااهی آموختااندانش اشتیال وضعیت مستمر پایش 

 دانشاا  هایبرنامه و هافعالیت

 کشور ایحرفه صالحیت نظام استقرار در همکاری و ایحرفه و فنی سازمان با همکاریی توسعه 

 خیوصی و دولتی هایبخش کارکنان برای مشترک یا مستقل آموزشی هایکارگا  برگزاری  



 ارتباط با صنعت( ح

 اجهرای  کیدیت افزایش و هاهمکاری گسترش جهت مناس  هایمشوق بینیپیش و صنعت با ارتباط دفتر ساختار تقویت 

 هاطرح

 دانشاا  در خیوصی بخش و اجرایی هایدستاا  ها،شرکت با شترکی متوسعه و تحقیق واحدهای ایجاد 

 ههای فعالیهت  در اجرایهی  و صهنعتی  متخییهان  و کارشناسان تجارب از استداد  برای مناس  هایبرنامه اجرای و تدوین 

 دانشاا  فناوری و پژوهش آموزشی،

 از اسهتداد   بهر  کیدات با صنعت و جامعه رای( بمنابع سایر و انسانی هایسرمایهدانشاا  ) هایتوانمندی و هاقابلیت معرفی 

 مجازی فضای ظرفیت و نوین هایروش

 هدف صنایع با دوجانبه و مشترک جلسات تشکیل 

 ایشان تحییلی هایرشته با مرتبط کار انجام فرآیندهای از دانشجویان میدانی بازدید هایفرصت ایجاد 

 ( مراکز رشدخ

 هادهند شتاب و نوآوری رشد، مراکز استقرار و ج ب 

 خیوصی و دولتی هایدهند شتاب و نوآوری رشد، مراکز با تعامل و همکاری 


