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 مقدمه. 1

مهندسی پس های فنیالتحصیالن رشته، ایران از نظر تعداد فارغ5102آمار منتشرشده توسط یونسکو در سال براساس 

طور که باید در رشد اقتصادی لکن این توسعه کمی تاکنون آن ،از آمریکا و روسیه در رتبه سوم جهان قرار گرفته است

که طوریپذیری جهانی مشهود است، بههای جهانی ازجمله رقابتاین موضوع در شاخص .استنمود پیدا نکردهکشور 

 22ایران از نظر وجود دانشمندان و مهندسان حائز رتبه براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط مجمع جهانی اقتصاد، 

 های عظیم انسانیاین سرمایه ،بنابراینباشد. کشور می 031ر میان د 001ها حائز رتبه و از نظر جذب فناوری در بنگاه

در ها افزایش یابد. ست هدایت شده و اثربخشی اقتصادی آنرد ایگونهبهباید در قالب تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 

های بنگاه برداری بهینه از ظرفیتبا هدف بهره «)تاپ( طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار»این راستا 

ها هیئت علمی دانشگاهاعضاء ، های تحصیالت تکمیلیدانشجویان دورههای کارگیری توانمندیتولیدی و خدماتی و به

در رفع نیازهای پژوهشی و فناورانه  التحصیالن مشمول نظام وظیفه سربازیو فارغ و موسسات آموزش عالی و پژوهشی

  پیشرفت اقتصادی کشور محقق شود. برد -ها تعریف شده تا در یک مکانیزم بردآن

 اصلی هدف. 2

، ارتقاء سطح مهارت تحصیالت تکمیلی دانشجویان مندی ازاز طریق بهره هاتوسعه دانش بنیان بنگاههدف این طرح، 

تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه با هدف کاربردی شدن دانش و  ،التحصیالن مشمول خدمت سربازیفارغ

ارتقاء توان فنی و ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی ، ت علمی دانشگاهئهی ءهای جدید علمی و فناوری اعضایافته

سازی اشتغال از طریق خلق ارزش افزودۀ جدید و تأمین اشتغال ظرفیت های صنعتی، معدنی و تجاری ومهندسی بنگاه

 باشد.زایشی و پایدار می

 اهداف فرعی. 3

 ایجاد و تقویت ارتباط و تعامل بین صنعت و دانشگاه 

  فناوریایجاد تحرک در طرف تقاضای 

 های تحصیالت تکمیلینامهپایاندهی و هدایت جهت 

 ها برای حضور در محیط کار متناسبمادگی آنآسطح مهارت دانشجویان و سربازان تحصیلکرده و  یارتقا 

 تحقیق و توسعۀ  هایفعالیت گسترش(R&D )های اقتصادیدر بنگاه 

  و موسسات آموزش عالی هادانشگاه دانشجویانجذب متناسب 

 های اقتصادیدر بنگاه جدیدهای رسوخ دانش و فناوری های فراهم آوری زمینه 

  در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور یهای تولیدبنگاهدهی به جهتبهسازی و 

 خلق ارزش افزوده جدید از طریق توسعه تولید کاال، خدمات و عملکرد دانش بنیان  

 های شغلی جدیدتقویت کارآفرینی، اشتغالزایی و افزایش فرصت 

  اتوری در بخش تولید صنعتی و خدمبهرهافزایش 
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 کلیات و تعاریف:. 4

ها و عناوین که اغلب نیاز به سازی و مختصرسازی عبارتاین فرآیند و یکپارچه کاربرانجه به لزوم آشنایی تمامی با تو

 .گرددها و کلمات کلیدی ارائه میوضیحات الزم درخصوص هریک از واژهتکرار دارند، ت

 وزارت صنعت، معدن و تجارتوزارت صمت: 

 وزارت علوم، تحقیقات و فناوریوزارت عتف: 

 دانشگاه آزاد اسالمیدانشگاه آزاد: 

 می باشد.)تاپ(  منظور طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار  :طرح

 در نام ثبت قیطر از و شده دهینام "سرباز" ای و"استاد" ،"دانشجو"طرح نیا در که یکسان همه شامل طرف عرضه:

 .شوند یم طرح وارد و شده داده صیتشخ طیشرا واجد "تاپ سامانه"

، (صنعت، کشاورزی و خدمات) دارای مجوز از مراجع های فعال خصوصی، عمومی و دولتی کلیه بنگاه طرف تقاضا:

-قرار میتاپ وارد نموده و در چارچوب طرح نه خود را در ساما و فناورانه یو نیازهای پژوهش که تقاضای نیروی انسانی

 گیرند.

در قالب طرح تاپ ایجاد تسهیل تعامالت، ارزیابی و نظارت جویی در زمان، صرفهبرای ای که سامانه: سامانه تاپ

با سطوح مختلف دسترسی از آن استفاده ریز و ناظر سیاستگذار، برنامهطرف عرضه و تقاضا و ارکان شده و متقاضیان 

طرف  های دو سطح طرف تقاضا وبندی، پردازش، رصد و پایش دادهدارای قابلیت دریافت، طبقه این سامانه کنند.می

این سامانه پیش از اجرای طرح  های هوشمند پیوند و تطبیق داده ها نیز می باشد.قابلیتبوده و همچنین دارای  عرضه 

 شود.اندازی میو ستاد کل نیروهای مسلح راه، دانشگاه آزاد توسط وزارت صمت با همکاری وزارت عتف

نامه و بر اساس شیوه نموده ثبت تاپ سامانه در که یدولت و یعموم ،یخصوص فعال هایبنگاه هیکل :متقاضیبنگاه 

 یکی حداقل به دارند لیتما وپذیرفته شده باشند  سنجش صالحیت طرف تقاضا مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

 :ندینما اقدام ریز حالتسه  از

 و حضور دانشجویان در بنگاه در مدت زمان های تحصیالت تکمیلی نامهاز طریق تعریف پایانبنگاه نیاز  رفع

 .معین

  تعریف  عالی و پژوهشی وها و موسسات آموزش از طریق حضور اعضاء هیئت علمی دانشگاهبنگاه رفع نیاز

 در بنگاه در مدت زمان معین. پروژه

 های تخصصی و مرتبطدر بخش سربازی خدمتمشمول  آموختگاندانشکارگیری به. 

ها که بر  ها و موسسات آموزش عالی کشور در همه رشتهدانشگاه تحصیالت تکمیلیدانشجویان  :تاپ دانشجوی

در طرح تاپ پذیرفته شده  نامه سنجش صالحیت طرف عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارتشیوهاساس 

 .باشند
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نامه سنجش شیوهآموخته کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری که بر اساس  دانش خدمتداوطلبان  :تاپ سرباز

 .در طرح تاپ پذیرفته شده باشند صالحیت طرف عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

)دارای مجوز از وزارت  ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشیت علمی دانشگاهئهی ءاعضا داوطلبان یا استاد تاپ:

نامه سنجش شیوهو یا بر اساس  کترای صنعتی و فرصت مطالعاتیقالب طرح پساددر  که علوم، تحقیقات و فناوری(

  باشند.در طرح تاپ پذیرفته شده صالحیت طرف عرضه مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت

تجارت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری طرح مشترک فیمابین وزارت صنعت، معدن و طرح پسادکترای صنعتی: 

های عملی در محیط واقعی کار برای اعضا و داوطلبان عضویت در هیئت علمی مراکز آموزش منظور تقویت مهارتبه

 ابالغ شده است. 52/05/33مورخ  561165/61نامه آن به شماره و آیینتدوین  عالی

برای  مراکز آموزش عالیت علمی واجد شرایط اعضای هیئکه آن است که در قالب طرحی طرح فرصت مطالعاتی: 

نامه آن به یابد و آیینمیهای تولیدی و تجاری حضور منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در بنگاهمدتی معین به

 ابالغ شده است.  52/05/33مورخ  561113/61شماره 

و رساله دکتری به  کارشناسی ارشد نامهوجهی است که تحت عنوان کمک هزینه برای اجرای پایان کمک هزینه:

به عنوان حقوق ماهیانه به و یا   استادان تاپ یا راهنما و مشاورو همچنین به عنوان حق مشاوره به استادان ، دانشجویان

 .پرداخت می شود سربازان

 عالی  و موسسات آموزش ها، پژوهشگاههامعاونت آموزشی دانشگاه معاونت آموزشی:

 ها و موسسات آموزش عالیها، پژوهشگاهدانشگاهمعاونت پژوهشی معاونت پژوهشی: 

 هامعدن و تجارت استان سازمان صنعت، :یسازمان صمت استان

 ستاد کل نیروهای مسلح ستاد کل :

 باشد.قابل رفع میپژوهشی یا فناورانه  کاربنگاه متقاضی که از طریق راهنیاز  یامسئله  :موضوع پژوهشی 

از طریق رسوخ فناوری در بنگاه و ارتقاء سطح هر دو طرف عرضه و تقاضا  توانمندیعبارت از افزایش  توانمندسازی:

  دانشگاهی آموختگاندانشو  ، استادانآن و همچنین افزایش سطح مهارت و دانش عملی دانشجویان
 

 فرایند اجرایی طرح. 5

خود را در  خدمت سربازیکه تمایل دارند دوران  سربازی خدمتمشمول  آموختگاندانشبخش برای  سهاین طرح در 

محور صورت مسألههای خود را بهنامهکه تمایل دارند پایان دانشجویان تحصیالت تکمیلی، های اقتصادی بگذارانندبنگاه

که مایلند در قالب طرح  و پژوهشی ها و موسسات آموزش عالیدانشگاه اعضاء هیئت علمی ن یااداوطلب و انجام دهند

فعالیت  های مستقل یا مشترکانجام پروژه ،های صنعتی و معدنیدر بنگاه فرصت مطالعاتی و پسادکترای صنعتی

 شود.اجرا می نمایند، 
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ها و ت علمی دانشگاهئاعضاء هی ،یلیتکم التیتحص انیدانشجو برای ساختار اجرایی طرح -5-7

سربازی تخدمو فارغ التحصیالن مشمول   و پژوهشی موسسات آموزش عالی  

 شود:می تعیینصورت زیر بهمنظور تسهیل امور و اجرای فرآیندها، ساختار طرح به

 کمیته راهبری-7 -5-7

 اعضا -5-7-7-7

 معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت 

 رئیس مرکز توسعه فناوری و صنایع پیشرفته 

 معاون طرح و برنامه وزارت صمت 

 معاون امور صنایع وزارت صمت 

 معاون امور معادن و صنایع معدنی 

 معاون امور اقتصادی و بازرگانی 

 های صنعتی ایرانرئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک 

 معاون آموزشی وزارت عتف 

 معاون پژوهشی وزارت عتف 

  آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه آزاد اسالمیمعاون 

 دانشگاه آزاد اسالمی معاون پژوهش و فناوری 

مشمول خدمت سربازی آموختگاندانش  

تولیدی و خدماتیبنگاه های   یلیتکم التیتحص انیدانشجو  

 وزارت صمت
 وزارت عتف

 دانشگاه آزاد اسالمی
لحسستاد کل نیروهای م  

معاونت علمی و فناری 
ها و موسسات اعضاء هیئت علمی دانشگاه ریاست جمهوری

  آموزش عالی و پژوهشی

 



 

 معاونت آموزش، پژوهش و فناوری  

 

 طرح ملی توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار 5

 ستاد کل نیروهای مسلح نماینده 

 جمهورنماینده معاونت علمی و فناوری رئیس 

 ها یا نمایندگان بخش خصوصی تولیدی ، انجمنصنایع، معادن و کشاورزی نماینده اتاق بازرگانی 

  های معتبر کشوردانشگاهرئیس یکی از 

 شرح وظایف -5-7-7-2

 های ساالنه اجرای طرحتعیین سیاست 

 هدایت و نظارت طرح در سطح کالن 

 ها و قراردادهای طرحها، فرمنامهتصویب آئین 

 ها و موانعنظارت کلی بر نحوه اجرای طرح و رفع چالش 

 تعیین محل تأمین منابع مالی برای اجرای طرح 

 کمک هزینه تحصیلی تعیین محل تأمین 

به فراخور موقعیت، با هماهنگی دبیرخانه متمرکز،  گردد.ماه یکبار برگزار می سهتوضیح: جلسات کمیته راهبری هر 

 جلسات بیشتر وجود دارد.برگزاری امکان 

 متمرکز دبیرخانه -5-7-2

-تشکیل میمعاونت آموزش، پژوهش و فناوری در دانشگاه صنایع و معادن و تحت نظارت دبیرخانه متمرکز طرح در 

 گردد.

 شرح وظایف -5-7-2-7

 هماهنگی برگزاری جلسات کمیته راهبری  

 ها برای ابالغ از طریق کمیته راهبریسازی آنو آماده ها و چارچوب قراردادهاها، فرمنامهتهیه آئین 

 ها و موانع اجرای طرحاحصاء چالش 

 اجرای مناسب طرح یراهکارها ارائه 

 های استانی و انعکاس نیازها و مشکالت به کمیته راهبریارتباط با دبیرخانه 

  ارائه به کمیته راهبری برایهای شش ماهه از نحوه اجرای طرح تهیه گزارشپایش طرح و 

برگزاری جلسات بیشتر گردد. به فراخور موقعیت، امکان برگزار می صورت ماهانهبه دبیرخانه متمرکزتوضیح: جلسات 

 وجود دارد.
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 های استانیدبیرخانه-5-7-9

های ، دانشگاهاستان های صنعتیشهرک نمایندگان و با حضورهای صمت استانی های استانی طرح در سازماندبیرخانه

 گردد.برگزار میصنایع، معادن و کشاورزی   بازرگانی ، اتاق)دولتی و آزاد( استان معتبر

 وظایفشرح  -5-7-9-7

 طرح برگزاری جلسات استانی 

 در استان ها و موانع اجرای طرحچالش ارائه 

 و انعکاس نیازها و مشکالت متمرکز  ارتباط با دبیرخانه 

  و ارائه به دبیرخانه متمرکزاز نحوه اجرای طرح  ماهیانههای تهیه گزارشپایش طرح در سطح استان و 

  متقاضی /سربازدانشجوحضور در جلسات مصاحبه میان بنگاه و 

 رسیدگی به شکایات طرفین 

، استانیگردد. به فراخور موقعیت، با هماهنگی دبیرخانه صورت ماهانه برگزار میبه استانی دبیرخانهتوضیح: جلسات 

 امکان برگزاری جلسات بیشتر وجود دارد.

  دانشجوی تاپ  فرآیند اجرایی طرح -5-2

 گرامحور و مأموریتها هدفمند، مسألهحصیالت تکمیلی آنتنامه دانشجویانی که پایانبرای در این بخش فرآیند اجرایی 

 گردد. ارائه می شده،تعریف  )موضوع پژوهشی( بنگاه تولیدی یا خدماتی بوده و براساس نیاز یک

 توضیحات:

 پژوهشی را به نامه تحصیالت تکمیلی پیش از ورود به مرحله مصاحبه، باید موضوع هر دانشجو طبق آئین

 تأیید استاد راهنمای خود رسانده باشد.

 نامه سنجش صالحیت طرف تقاضا مصوب وزارت صنعت، بر اساس شیوههای متقاضی حضور در طرح بنگاه

 گیرند.مورد بررسی و تأیید قرار میمعدن و تجارت توسط سازمان صمت استانی 

 ( نیاز پژوهشی یا فناورانهموضوع پژوهشی)  یک بنگاه باتوجه به گستردگی ممکن است در قالب یک یا چند

 نامه قابل رفع باشد.پایان

 شود تا در مرحله مصاحبه، دانشجویان بومی در اولویت قرارگیرند. ای انجام میطراحی سامانه به گونه 

 دانشگاه قابل  شی/پژوهتمامی مراحل فوق در کارتابل نماینده سازمان صمت استانی و نماینده معاونت آموزشی

 باشد.مشاهده می

  میان بنگاه متقاضی و  نامهپروپوزال و توافقدهی، پیشارائه موضوع پژوهشی )نیاز بنگاه(، گزارشچارچوب

 شود. دانشجو در دبیرخانه متمرکز تهیه و پس از تأیید کمیته راهبری ابالغ می
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 سرباز تاپفرآیند اجرایی طرح  -5-9

بخشی از دوره خدمت  تمام یا التحصیالن مشمول خدمت سربازی که تمایل دارندفارغدر این بخش فرآیند اجرایی برای 

 گردد. ارائه میسربازی خود را در واحدهای تولیدی و خدماتی مرتبط سپری نمایند، 

 

 توضیحات:

 سربازان متقاضی بایستی در نزدیکترین زمان اعزام نسبت به ثبت نام در سامانه اقدام نمایند.  

 نامه سنجش صالحیت طرف عرضه که توسط دبیرخانه متمرکز تهیه و از سوی بر اساس شیوهطرح  مشمولسرباز

  گردند.برای بکارگیری در طرح تأیید می ،گرددوزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ می

 نامه سنجش صالحیت طرف تقاضا مصوب وزارت صنعت، معدن و بر اساس شیوهدر طرح  رضاهای متقاضی حبنگاه

 گیرند.توسط سازمان صمت استانی مورد بررسی و تأیید قرار میت تجار

 با اولویت و  های تخصصی متناسب با رشته تحصیلی و سوابقمتقاضی مکلفند مشمولین را درحوزه یهابنگاه

 کارگیرند.به واحدهای تحقیق و توسعه و نوآوری

  تمامی مراحل فوق در کارتابل نماینده سازمان صمت استانی و نماینده ستاد کل نیروهای مسلح قابل مشاهده   

 باشد.می

 دانشجویان بومی در اولویت قرارگیرند.  ،ای صورت می پذیرد تا در مرحله مصاحبهطراحی سامانه به گونه 

 تهیه و پس از تأیید کمیته راهبری متمرکز در دبیرخانه دهی و قرارداد میان بنگاه متقاضی و سرباز چارچوب گزارش

 شود. ابالغ می

 صورت ماهانه از طریق سامانه به سازمان صمت استانی و ستاد های خود را بهبنگاه و سرباز مکلفند گزارش فعالیت

 ند.یاعالم نمکل نیروهای مسلح ا
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 استاد تاپفرآیند اجرایی طرح  -5-9

 فرایند اجرایی فرصت مطالعاتی-5-9-7

های منظور انجام مطالعات و تحقیقات مشترک در بنگاهبرای مدتی معین به که تمایل دارند مراکز آموزش عالیت علمی واجد شرایط در این بخش فرآیند اجرایی برای اعضای هیئ

 گردد. یابند، ارائه میتولیدی و تجاری حضور 
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 یصنعت یپسادکتر ییاجرا ندیفرا-5-9-2

 در مشترک قاتیتحق و مطالعات انجام منظوربه نیمع یمدت یبرا ستباییم که یعال آموزش مراکز یعلم ئتیه در تیعضو داوطلبان ای اعضا یبرا یبرا ییاجرا ندیفرآ بخش نیا در

 .گرددیم ارائه ، ابندی حضور یتجار و یدیتول هایبنگاه


