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96/7/26نكات مهم در بيانات مقام معظم رهبري در جمع نخبگان 

صنعت كشور دچار آفت مونتاژكاري است و نوآوري ديگر خيلي معني ندارد •1

تحرّك و كار علمي ديگر وجود ندارد•2

ارتباط صنعت و دانشگاه كه ما اين همه داريم داد ميزنيم، تحقّق پيدا نميكند•3

احساس نياز  به دانشگاه بايد در صنعت ايجاد شود•4

صنعت در يك بازه زماني ده سالهدر نو آوري تبديل نگاه از مونتاژكاري به 
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آموزش محور پژوهش محور كارآفرين مأموريت گرا

نيروي بخار الكتريسيته و توليد 
انبوه فناوري اطالعات سايبرفيزيك، هوش 

IOTمصنوعي و 

جايگاه دانشگاه و 
صنعت در توسعه ايران 

؟؟؟؟؟

صنعت و دانشگاه تحوالت
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صنعت و دانشگاه مالحظات

صنعت دانشگاه

سود باالتر و تضمين  
منافع سهامداران

دسترسي به كاركنان  
ماهر

انتشار مقاله و كتاب و  
ارتقاء

خلق دانش

نظريه پردازي

آموزش

كار عملي و نتيجه  
گرايي

تصاحب دانش فني

خلق ارزش براي جامعه و رقابت در سطح بين المللي



جهاني پذيري رقابت شاخص
5

سال از انتشار اولين گزارش 15بعد از ) GCI(تغيير متدولوژي مجمع جهاني اقتصاد در شاخص رقابت پذيري جهاني 
)رويكرد انقالب صنعتي چهارم و رويارويي با تغييرات سريع(

2018اركان اصلي گزارش اركان اصلي گزارشهاي قبل

كارايي بازار كار نهادها
مالي توسعه بازار زيرساختها

آمادگي فناورانه محيط اقتصاد كالن
اندازه بازار و تحصيالت ابتدايي سالمت

پيشرفت كسب و كار آموزش ضمن خدمت و آموزش عالي
نوآوري كارايي بازار كاال

بازار كاال نهادها
بازار كار زيرساختها
نظام مالي ICTپذيرش 
اندازه بازار اقتصاد كالن ثبات

پويايي كسب و كار سالمت
توانمندي نوآوري مهارت

مؤلفه زيرمجموعه آن ارتقاء يافته است 9مهارت از سطح يك مؤلفه به سطح يك ركن با 
نيز از حد يك مؤلفه  به سطح يك ركن ارتقاء يافته است ICTباتوجه به محوريت انقالب صنعتي چهارم، پذيرش 



جهاني پذيري رقابت درشاخص ايران وضعيت
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رتبه ايران شاخص
121 نهادها
76 زيرساختها
80 ICTپذيرش 

117 اقتصاد كالن ثبات
84 سالمت
91 مهارت

134 بازار كاال
136 بازار كار
98 نظام مالي
19 اندازه بازار

119 پويايي كسب و كار
65 توانمندي نوآوري

كشور 140در ميان  89: رتبه ايران

رتبه زيرشاخص
92 ميانگين سالهاي تحصيلي
121 وسعت آموزش كاركنان
96 كيفيت آموزشهاي كاربردي
113 مهارتي فارغ التحصيالن توانمنديهاي
69 مهارتهاي ديجيتال افراد
78 سهولت يافتن كاركنان ماهر
57 )تعداد سال(اميد به تحصيل 
102 نقادانه تفكر
97 نسبت شاگرد به معلم در آموزش ابتدايي

 69 كشور، 137 ميان در ايران گذشته سال رتبه
 88 گذشته سال رتبه متدولوژي، تغيير با كه بود

است شده زده تخمين



تعيين طرح تاپ بعنوان يكي از  
پروژه هاي اولويت دار وزارت در  

97سال 

7

ابالغ طرح تاپ  
توسط وزير محترم وقت



تاپ طرح كليات
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هدف اصلي
  التحصيالنفارغ مهارت سطح ارتقاء تكميلي، تحصيالت دانشجويان ،بنگاهها بنيان دانش توسعه
 اشتغال تأمين و جديد افزودة ارزش خلق طريق از اشتغال سازيظرفيت  سربازي، خدمت مشمول
 .باشدمي پايدار و زايشي

اهداف فرعي

 فناوري تقاضاي طرف در تحرك ايجاد
تكميلي تحصيالت هاينامهپايان هدايت و دهيجهت
متناسب كار محيط در حضور براي هاآن آمادگي و تحصيلكرده سربازان و دانشجويان مهارت سطح ارتقاي
توسعة و تحقيق هايفعاليت گسترش )R&D( اقتصادي هايبنگاه در
عالي آموزش موسسات و هادانشگاه دانشجويان متناسب جذب
اقتصادي هايبنگاه در جديد هاي فناوري و دانش رسوخ هايزمينه آوري فراهم
كشور اقتصادي پيشرفت مسير در توليدي هايبنگاه به دهيجهت و بهسازي
بنيان دانش عملكرد و خدمات كاال، توليد توسعه طريق از جديد افزوده ارزش خلق  
جديد شغلي هايفرصت افزايش و اشتغالزايي كارآفريني، تقويت
خدمات و صنعتي توليد بخش در وريبهره افزايش
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تاپ طرح اجراي براي الزم بستر ايجاد و اجرايي فرآيندهاي تدوين :)97 سال( اول فازفازهاي انجام پروژه
تاپ طرح اجراي :)بعد به 98 سال( دوم فاز

آموختگان مشمول خدمت سربازيدانش

بنگاه هاي توليدي و خدماتي دانشجويان تحصيالت تكميلي 

وزارت صمت

دانشگاه آزاد اسالمي

وزارت صمت
وزارت عتف

ستاد كل نيروهاي مسلح
جمهوريمعاونت علمي و فناري رياست 
دانشگاه آزاد اسالمي

استاد تاپدانشجوي تاپسرباز تاپ

اعضاي هيأت علمي

طرح كليات

  .گردد مي واگذار خصوصي بخش به تدريجي صورت به آن اجراي تاپ، طرح پايلوت آميز موفقيت اجراي از پس
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  ها رشته همه در كشور عالي آموزش موسسات و هادانشگاه تكميلي تحصيالت دانشجوياندانشجوي تاپ
.باشند شده پذيرفته تاپ طرح در تاپ دانشجويان اجرايي نامه آيين اساس بر كه

  اساس بر و بوده دكتري و ارشد كارشناسي كارشناسي، آموخته دانش كه خدمت مشمولينسرباز تاپ
.باشند شده پذيرفته تاپ طرح در تاپ سرباز اجرايي نامه آيين

استاد تاپ 
 آئين قالب در يا تاپ دانشجو راهنماي استاد بصورت كه ها دانشگاه علمي هيأت اعضاي

  كه ها دانشگاه علمي هيأت در عضويت آماده افراد و »صنعت در مطالعاتي فرصتهاي« نامه
.شوند مي پذيرفته تاپ طرح در »صنعتي پسادكتري« قالب در



11 طرح ذينفعان براي برد -برد مكانيزم



12ساختار اجرايي طرح

كميته راهبري

دبيرخانه متمركز

دبيرخانه هاي استاني



كميته راهبري
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اعضا

شرح وظايف

صمت وزارت فناوري و پژوهش آموزش، معاون
مسلح نيروهاي كل ستاد نماينده
صمت وزارت برنامه و طرح معاون
صمت وزارت صنايع امور معاون
صمت وزارت معدني صنايع و معادن امور معاون
صمت وزارت بازرگاني و اقتصادي امور معاون
ايران صنعتي هايشهرك و كوچك صنايع سازمان رئيس
پيشرفته صنايع و فناوري توسعه مركز رئيس
عتف وزارت آموزشي معاون
عتف وزارت پژوهشي معاون
اسالمي ازاد دانشگاه آموزشي معاون
اسالمي ازاد دانشگاه پژوهشي معاون
جمهوررئيس فناوري و علمي معاونت نماينده
توليدي خصوصي بخش نمايندگان يا هاانجمن بازرگاني، اتاق نماينده 
كشور معتبر هايدانشگاه از يكي رئيس

طرح اجراي ساالنه هايسياست تعيين
كالن سطح در طرح نظارت و هدايت
طرح قراردادهاي و هافرم ها،نامهآئين تصويب
موانع و هاچالش رفع و طرح اجراي نحوه بر كلي نظارت
طرح اجراي براي مالي منابع تأمين محل تعيين



دبيرخانه متمركز
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محل تشكيل و اعضا

شرح وظايف

فناوري و پژوهش آموزش، معاونت

:نمايندگان حضور با جلسات برگزاري
عتف وزارت  
اسالمي آزاد دانشگاه
صمت وزارت ذيربط هاي معاونت
مسلح نيروهاي كل ستاد  

راهبري كميته جلسات برگزاري هماهنگي  
راهبري كميته طريق از ابالغ براي هاآن سازيآماده و قراردادها چارچوب و هافرم ها،نامهآئين تهيه
طرح اجراي موانع و هاچالش احصاء
طرح مناسب اجراي راهكارهاي ارائه
راهبري كميته به مشكالت و نيازها انعكاس و استاني هايدبيرخانه با ارتباط
راهبري كميته به ارائه براي طرح اجراي نحوه از ماهه شش هايگزارش تهيه و طرح پايش



دبيرخانه هاي استاني
15

محل تشكيل و اعضا

شرح وظايف

استاني صمت هايسازمان

:نمايندگان حضور با جلسات برگزاري
استان صنعتي هاي شهرك
استان، معتبر هايدانشگاه  
بازرگاني اتاق 
استان عتف شوراي  

طرح استاني جلسات برگزاري
استان در طرح اجراي موانع و هاچالش ارائه
مشكالت و نيازها انعكاس و متمركز دبيرخانه با ارتباط  
متمركز دبيرخانه به ارائه و طرح اجراي نحوه از ماهيانه هايگزارش تهيه و استان سطح در طرح پايش
متقاضي سرباز/دانشجو و بنگاه ميان مصاحبه جلسات در حضور
طرفين شكايات به رسيدگي



16بازيگران مختلف طرح

دانشجو تاپ

سرباز تاپ

استاد تاپ

بنگاهدانشجو

سازمانهاي  /ستاد(وزارت صمت 
)مراكز خدمات كسب و كار/استاني

وزارت عتف 
)دانشگاه هاي كشور/ ستاد(

دانشگاه آزاد اسالمي

بنگاهسرباز

سازمانهاي  /ستاد(وزارت صمت 
)استاني

معاونت علمي و فناوري  
رئيس جمهور

ستاد كل نيروهاي مسلح



17فرآيند اجرايي دانشجوتاپ



18فرآيند اجرايي فرصت مطالعاتي اساتيد در صنعت



19فرآيند اجرايي پسادكتري صنعتي



20فرآيند اجرايي سرباز تاپ



تفاهم نامه با ستاد كل نيروهاي مسلح و احصا اطالعات بنگاه هاي داراي پتانسيل جذب سرباز 
21

بنگاه صنعتي و معدني 681
بنگاه داراي واحد تحقيق و توسعه 549

بنگاه صنعتي و معدني 681
بنگاه داراي واحد تحقيق و توسعه 549

تفاهم نامه وزارت صمت و ستاد كل  
نيروهاي مسلح

تفاهم نامه وزارت صمت و ستاد كل  
نيروهاي مسلح



22توافق انجام شده با ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور

ظرفيت سال تفاهم موضوع
)98(اول 

ظرفيت سالهاي  
ظرفيت سالهاي  ظرفيت سال اولهمكار دستگاهدستگاه اصليبعد

بعد

  12تا  6مهارت ورزي در دوره 
نفر 10000نفر 2000ماه انتهاي خدمت

معاونت علمي و  
فناوري رئيس 

جمهور

وزارت صنعت، معدن و  
نفر 3000نفر 600تجارت

و   وزارت ورزش
نفر 250نفر 50جوانان

نخبه فناور
افراد كليدي شركتهاي دانش (  

)بنيان، خالق و كارآفرين
نفر 500نفر 500

وزارت صنعت، معدن و  
نفر 150نفر 150تجارت

و   وزارت ورزش
نفر 50نفر 30جوانان

آماده  سازي فرآيندها در 
97سال 

جمهور رئيس فناوري و علمي معاونت و كل ستاد انساني نيروي معاونت توسط اجرايي دستورالعمل ابالغ و تدوين
راهبري مشترك كميته در تصويب و دستورالعمل براساس مشمول شركتهاي و افسران گزينش شاخصهاي تدوين
97 سال براي جمهور رئيس فناوري و علمي معاونت توسط سينا سامانه اندازي راه
بعد سالهاي در كاري استقالل براي همكار هاي دستگاه توسط مشابه هاي سامانه اندازي راه



23  97پروژه در سال  WBSاقدامات انجام شده طبق 

نهايي سازي فرآيند اجرايي و گردش كار و ابالغ توسط وزير محترم•1
ارسال فهرست نهايي بنگاه هاي داراي پتانسيل جذب سرباز به معاونت علمي و فناوري•2
انعقاد تفاهم نامه با ستاد كل نيروهاي مسلح•3
)فرصت مطالعاتي در صنعت(انعقاد تفاهم نامه با وزارت عتف •4
انعقاد تفاهم نامه با سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران•5
انعقاد قرارداد سامانه طرح تاپ•6
طراحي شيوه نامه ها و پرسشنامه هاي طرح و ارزيابي در جلسات مشترك•7
و مكاتبه براي تخصيص بودجه وِيژه در قانون بوجه 98آناليز هزينه اجراي طرح براي سال •8
برگزاري جلسات هم انديشي نهايي نمودن فرآيندها•9
)وزارت عتف، دانشگاه آزاد و ستاد كل نيروهاي مسلح(برگزاري جلسات هم انديشي فرابخشي  •10
ارائه طرح در معاونت هماهنگي بودجه سازمان برنامه و بودجه و كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس•11
برگزاري جلسات متعدد با بخش خصوصي و اخذ نظرات تكميلي•12
توافق با ستاد كل نيروهاي مسلح و معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور براي سرباز تاپ•13
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نماي كلي سامانه تاپ

www.iranetop.ir
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نماي كلي ثبت نام بنگاه و طرح  

نياز پژوهشي يا فناورانه
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  صنايع شامل صنعت( صنعت مجموعه ي و دانشگاه ارتباط صنعت؛ با ارتباط گرفتن جدي
  براي هم است، عظيمي فوز دانشگاه براي هم است؛ مهمي موضوع خيلي )اينها مانند و كشاورزي

  در دانشجويي يك كه پايان نامه اي هر كه برسد جايي به كار بايد .است بزرگي توفيق يك صنعت
  بشود تشكيل خواهد مي پايان نامه اين كه اولي همان از ،كند مي تهيه علمي گوناگون زمينه هاي

 برسيم، اينجا به بايد ما ؛دولتي بخش از چه خصوصي، بخش از چه باشد، داشته حامي يك
 صاحبان دانشجوها، دفاع جلسه ي در هست؛ هم همين جور دنيا كشورهاي از خيلي در االن كمااينكه
  از دارد كه را دانشجويي آن همان جا مي نشينند، مي آيند است پايان نامه آن با مرتبط كه صنايعي

  مي استفاده او از روند مي ميبندند، همان جا را قرارداد ،كنند مي شكار ميكند دفاع پايان نامه اش
 استفاده خيلي تواند مي صنعت از هم دانشگاه كند، استفاده خيلي تواند مي دانشگاه از صنعت .كنند
.نشده گفته ايم و خواسته ايم ما كه آن جور هنوز كار اين كند؛



www.hamgamkhodro.com
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