در زمینه سرفصل سرمایه انسانی و اجتماعی مطرح است.
وی ادامه داد :اولویت دادن به آموزش های کاربردی ،آموزش مستمر و سیستماتیک
به جای آموزش های دوره ای ،برگزاری برخی دوره های آموزشی در محیط صنعت،
پذیرش دانشجو براساس نی��از منطقه ای و صنعت ،آم��وزش کارکنان صنعت در
دانشگاه براساس نیازسنجی دقیق ،توجه به آین��ده پژوهشی در صنعت ،بررسی
نیازهای پروژه های بنیادی و نیمه بنیادی صنعت و برگزاری همایش های سالیانه
تخصصی در دانشگاه برای هماهنگ کردن این دو حوزه از تاکیدات سرفصل دوم
این سند است .اکبری فرد ،گفت :رقابتی کردن صنایع با رویکرد بین المللی ،توجه
به اقتصاد بهره ور محور به جای اقتصاد نهاده محور ،کمک به تجاری سازی پژوهش
های دانشگاهی ،کمک به تجاری سازی پایان نامه های دوره های تحصیالت تکمیلی
دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ،تامین سرمایه خطرپذیر فعالیت های فناورانه
و سازماندهی بازار بورس ایده و اختراع دانشگاهی موارد مطرح شده در فصل سوم
این سند است .وی گفت :ایجاد و گسترش شرکت یا بنگاه های کارآفرین و نوآور و
بازنگری فرآیند معرفی کارآموزی و کارورزی از دانشگاه به صنعت دو بند سرفصل
چهارم این سند با موضوع کارآفرینی است.
عضو هیات علمی دانشگ��اه شهید باهنر کرم��ان افزود :تبیین جایگ��اه قانونی و
مشاوره ای برای اعضای هیات علمی در هیات مدیره صنایع ،تهیه بانک اطالعات
منسجم از دانشجویان و محققان زبده دانشگاهی ،فراهم کردن تسهیالت توسط
دانشگاه و صنعت برای بازدید علمی دانشجویان در حال تحصیل از مراکز صنعتی،
تغییر رویکرد مراکز ارتب��اط صنعت و دانشگاه از یک رویک��رد اداری به یک مرکز
سیاستگذاری ،نظارت و مدیریت در ارتباط صنعت ،سازمان های تسهیل گر و رفع
موانع قانونی ارتباط صنعت و دانشگاه از بندهای سرفصل پایانی این سند است
شورای تعامل صنعت و دانشگاه کلید خورد
ارتباط صنعت و دانشگاه استان به همای��ش فروردین 93ختم نشد و چندی بعد،
در اولین نشست شورای تعامل صنعت و دانشگاه مقرر شد در صورت نهایی شدن
تفاهمنامه و عقد قرارداد بین دانشگاه شید باهنر و بخش خصوصی استان کرمان
 ،بخشی از امتیاز اختصاص اعتبارات وی��ژه (  ) GRANTبه استادان دانشگاه بر
اساس نحوه تعامل با صنعت باشد .این نشست با حضور رییس دانشگاه شهید باهنر
کرمان و تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه های استان و فعاالن بخش خصوصی
برگزار شد و رییس دانشگاه شهید باهنر کرمان آمادگی دانشگاه متبوع خود برای
تعیین راهکارها و به کارگیری روش های مورد نظر برای تعامل هر چه بیشتر صنعت
و دانشگاه اعالم کرد.محمد جواد فدایی گفت  :با توجه به آمار موجود  ،پیش از این
آمار حضور دانشگاه در صنعت  ،چهار درصد و حضور صنعت در دانشگاه نیم درصد
بوده است و چنانچه این آمار بتواند در یک بازده زمانی دو ساله به ترتیب به  15و 10
درصد برسد  ،شاهد تحقق اهداف دو بخش خواهیم بود.
دکتر مسعود رشی��دی نژاد ،رییس مرکز تحقیقات و بررس��ی های اقتصادی اتاق
کرمان هم در این نشست از عزم جدی بخش خصوصی استان برای تعامل با دانشگاه
در فصلی جدید خبر داد.
3برنامه برای تعامل صنعت و دانشگاه
نایب رییس اول ات��اق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کش��اورزی استان کرمان هم در
نشست توجیهی اعضا هیات علمی دانشگاه باهنر با فعاالن بخش خصوصی ،گفت:
روند تعامل صنعت و دانشگاه باید در  3برنامه کوتاه مدت ،بلند مدت و میان مدت
اجرا شود.سیدمهدی طبیب زاده گفت :در بحث تعامل صنعت و دانشگاه ،نیاز ،عالقه
و اعتقاد در هر دو طرف وجود دارد اما اینکه چرا به نتیجه نمی رسیم ،باید عارضه یابی
شود.وی ادامه داد :در طرح کوتاه مدت برگزاری تورهای بازدید دانشگاهیان از صنایع

به منظور آشنایی بیشتر ،و در طرح میان مدت ،سنجیدن نیاز صنعت و فراهم آوردن
آن توسط دانشگاه باید به مرحله اجرا برسد .نایب رییس اول اتاق کرمان ادامه داد:
در برنامه بلند مدت نیز باید این نیاز از درون صنعت نهادینه شود و استادان دانشگاه
با نیاز صنعت آشنا شوند.
اولین نشست مشترک فعاالن اقتصادی و دانشجویان کرمان
امیدوار کننده ترین فصل تعامل صنعت و دانشگاه در استان اما زمانی رقم خورد که
مدیران و فعاالن اقتصادی و پیشکسوتان صنعت استان در کالس های دانشجویی
حاضر شدند و بر سر یک میز نشستند و از تجربیات خود گفتند.بر اساس این گزارش
و همراستا با هدف تقویت تعامل صنعت و دانشگ��اه  ،نشست مشترک تعدادی از
کارآفرینان عضو اتاق با دانشجویان دانشگ��اه شهید باهنر کرمان با موضوع انتقال
تجربیات حوزه کارآفرینی برگ��زار شد و کارآفرینان تجربه ه��ای کاری خود را با
دانشجویان مطرح و پیشنهاداتی ارایه کردند.در این نشست محمد علی جعفری
کرمانی عضو هیات مدیره گروه و مدیر کارخانه کرمان تابلو  ،پیمان ساالری شریف
مدیر عامل شرکت کاغذ و مقوای کرم��ان و عبدالرضا تحسینی رییس کمیسیون
معدن اتاق کرمان تجربه های فعالی��ت کارآفرینی خود را به دانشجویان حاضر در
جلسه ارایه کردند.
هم نشینی های دلنشین
نشست های دیگری از سلسه نشس��ت های تعامل صنع��ت و دانشگاه با حضور
کارآفرینان موفق و پیشکسوتان صنعت با دانشجویان و استادان دانشکده فنی کرمان
در محل این دانشگاه برگزار شد .در ابتدای این نشست رییس کمیسیون معدن اتاق
کرمان روش ها و مراحل راه اندازی و کسب و کار را تشریح کرد و گفت :همیشه یک
سوتفاهم در خصوص کارآفرینی وجود داشته و آن را ایجاد شغل عنوان کرده اند در
حالی که اینگونه نیست و کارافرینی یک عمل متهورانه است.
در ادامه ،عضو کمیسیون صنعت و انرژی اتاق کرمان که از کارآفرینان و پیشکسوتان
موفق نیز به شمار می آید سرگذشتی از زندگی خود را بیان کرد .محمد نخعی نژاد
که روزگاری به عنوان یک کارگر ساده در کارخانه سیمان کرمان فعالیت میکرد
تا اینکه کارخان��ه سیمان ممتازان را تاسی��س کرد ،روند پیشرفت خ��ود را برای
دانشجویان بازگو کرد.
وی با بیان اینکه بدون همکاری صنعت و دانشگاه هیچ اقدامی شکل نمیگیرد اذعان
داشت :صنعت و دانشگاه باید با یکدیگر و هماهنگ با هم حرکت کنند در غیر این
صورت اقدامات و برنامه ها بسیار گران و طوالنی انجام میشود.
عضو کمیسیون صنعت اتاق کرمان ادامه داد :باید توافقنامهای به منظور ایجاد یک
خط اعتباری و تبادل سرویس بین صنعت و دانشگاه امضا شود تا تخصص تئوری را
دانشگاه ارایه دهد و ابزار را صنایع در اختیار گذارند.
در پایان این نشست دانشجویان س��واالت ،مسایل و مشکالت خود را در خصوص
اشتغال و ارتباط با صنایع مطرح و پیشنهادات خود را ارایه کردند
راه اندازی انجمن دوستداران دانشگاه
سالی که گذشت و تعاملی که به شکل جدی بین صنعت و دانشگاه استان از اولین
ماه آن رقم خورد،مصداق واقعی «سالی که نکوست از بهارش پیداست» ،شد و در
گذر از ماه ها و فصل های خود به رویدادهای امید بخش دیگر هم رسید و با شکل
گیری و راه اندازی «انجمن دوست��داران دانشگاه» ،خبرهای خوب سال در زمینه
ارتباط صنعت و دانشگاه کامل شد و این امیدواری را برانگیخت که در سال  94و با
روی کار آمدن هیات نمایندگان دوره هشتم اتاق بازرگانی ،تعامل همه جانبه ای در
این ارتباط رقم بخورد.
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