
 نامه دفتر ارتباط با صنعتآئین

ّبی اجزایی کطَر ّبی علوی داًطگبُ ثِ جبهعِ ٍ دستگبُدفتز ارتجبط ثب صٌعت، في هعزفی ظزفیت 

ّبی السم را در اًعقبد قزاردادّبی ثیي ایي ّبی هٌعکس ضذُ، ّوبٌّگیّب ٍ الَیتهتٌبست ثب درخَاست

هزاکش تحقیقبتی ٍ صٌعت ثِ ، عویق ٍ هَفق ثیي داًطگبُ ّبآٍرد. ارتجبط هزاکش ٍ داًطگبُ را ثِ عول هی

 ثبضذ.عٌَاى هَلذ اقتصبد داًص هحَر ٍ ضزط اسبسی ًَآٍری هی

  
 اهذاف دفتز :

 الوللی، هلی ٍ استبًی ارتقبء کوی ٍ کیفی ارتجبط داًطگبُ ثب هزاکش اقتصبدی ٍ صٌبیع در سغَح ثیي .1

 کش خبرج اس داًطگبُقبًًَوٌذ کزدى ًحَُ ارتجبط داًطگبُ ثب هزا .2

 فزاّن ضذى سهیٌِ هطبرکت اعضبء ّیبت علوی ٍ کبرضٌبسبى فعبل ٍ خجزُ .3

سبسی گستزش تَلیذ ٍ تَسعِ فٌبٍری در کطَر ٍ تجبری سبسی دستبٍردّبی پضٍّطی ٍ سهیٌِ .4

 فٌبٍری داًطگبُ

 ّبی پضٍّطی خبرج اس داًطگبُّوکبری ثب اسبتیذ ٍ سبختبرّبی پضٍّطی در جذة عزح .5

 ّبی کبرآهَسیّی ٍ ثْجَد کیفیت دٍرُسبهبًذ .6

       ّب، صٌبیع ٍ  ّبی تحصیالت تکویلی تَسظ هَسسِثزرسی اهکبى حوبیت هبلی اس پبیبى ًبهِ .7

 ّب ٍ ... سبسهبى

 جوع آٍری ٍ تْیِ اعالعبت السم اس هزاکش صٌعت ٍ اًتقبل آى ثِ داًطگبُ .8

 ایجبد کویتِ ارتجبط ثب صٌعت ٍ تطکیل جلسبت هزثَط .9

 :وظایف

 ّب، ادرات ٍ ... ثِ اسبتیذ ٍ هحققیيّب، سبسهبىّبی پضٍّطی ضزکتاعالم الَیت .1

 ٍ ّبسبسهبى ٍ  ّبی تحقیقبتی ٍ خذهبتی ثب هزاکش صٌعتیای ٍ اًجبم عزحارائِ خذهبت فٌی ٍ هطبٍرُ .2

 فیوبثیي قزارداد اًعقبد قبلت در هَسسبت ٍ ّبارگبى

ّب ٍ ّب ٍ ارگبىهتخصصیي هزاکش صٌعتی، سبسهبى ارائِ خذهبت آهَسضی ٍ ثبسآهَسی کبرکٌبى ٍ .3

 ّبی آهَسضی هزثَطهَسسبت در قبلت آئیي ًبهِ



 ّب ٍ ...ّبی ّوکبری ثب هزاکش صٌعتی، سبسهبىًبهِ ٍ تفبّن ًبهِ اًعقبد هَافقت .4

 ّبی کبرآهَسی جْت داًطجَیبى کلیِ ٍاحذّبی داًطگبّیٍ هعزفی هحل اهکبى یبثی .5

ًظزاى ٍ هتخصصیي ایي ٍاحذّب اس  کش صٌعتی ٍ ... ثِ هٌظَر استفبدُ صبحتارتجبط ٍ ّوکبری ثب هزا .6

 ای ٍاحذّبی داًطگبُاهکبًبت کتبثخبًِ

 دیگز گیزی هزاکش صٌعتی ٍ ... داًطگبُ اس اهکبًبت یکایجبد تسْیالت در اهز ثْزُ .7

 ّبی داًطجَییّب ٍ ... اس هَضَعبت خبظ پبیبى ًبهِّب، ارگبىاعالم حوبیت سبسهبى .8

ّبی صٌعتی، ارتقبی کبرآهَسی ٍ کوک ثِ اجزای ثزقزاری ارتجبط هَثز ثب صٌبیع ثزای جذة پزٍصُ .9

 قبًَى استفبدُ حذاکثز اس تَاى فٌی ٍ هٌْذسی ٍ الیحِ خزیذ داًص فٌی

ّب ٍ ... ٍ ّبی هطتزک ثیي اعضب ّیئت علوی ٍ هذیزاى صٌبیع، هسئَلیي سبسهبىثزگشاری ًطست .11

 بی صٌعتی ٍ کطبٍرسیّّبی ضْزکّیبًت هذیزُ

  
 ها:بخش

 :ثبضذ سیز ثخص چْبر ضبهل تَاًذهی دفتز ایي   

 ثخص جذة پزٍصُ .1

 ثخص ًظبرت ٍ کٌتزل پزٍصُ .2

 ثخص کبرآهَسی .3

 ثخص تجبری سبسی ٍ اًتقبل تکٌَلَصی .4

  
 بخش جذب پزوژه: -1

هستوز ٍ ّبی ثِ ثوز رسیذى یک پیطٌْبد عزح ٍ هَفقیت در جذة اعتجبرات پضٍّطی هستلشم پیگیزی

ّبی دقیق ٍ جذی ثب هزاکش خبرج ّبی دقیق ٍجذی است. ایي ثخص ٍظیفِ پیگیزی هستوز ٍ هذاکزُهذاکزُ

اس داًطگبُ را دارد ٍ اعضبء ّیبًت علوی ٍ سبختبرّبی پضٍّطی را در اًجبم هزاحل تصَیت ٍ اًعقبد قزاردادّبی 

 پضٍّطی یبری هی کٌذ.

  



 وظایف:

 ّب ٍ اًتطبر آى در سغح داًطگبُسبسهبى ّب، ضزکتّبی پضٍّطی دریبفت اٍلیت 

 ُّبی تخصصی ٍ پیگیزی هصَثبت آًْبثزگشاری جلسبت کبرگز 

  پیگیزی اداری ٍاجزایی عقذ قزاردادّبی پضٍّطی ثب ّوبٌّگی سبختبرّبی پضٍّطی ٍ اعضبء ّیبت

 علوی

 ًبهِ ٍ قزاردادّبی کلیتْیِ ٍ تجبدل تفبّن 

  
 :هپزوژ کنتزل و نظارت بخش  -2

ایي ثخص ثب ّذف سبهبًذّی علوی ٍ کبرضٌبسی اهَر هزثَط ثِ ًظبرت، ارسیبثی ٍ کٌتزل پزٍصُ ّب تطکیل 

 هی ضَد تب داًطگبُ در راثغِ ثب اًجبم ثِ هَقع قزاردادّبی پضٍّطی ثب هطکالت احتوبلی هَاجِ ًطَد.

 وظایف:

 ثٌذی اًجبم ّز عزحتي سهبىّب ثب در ًظز گزفتطکیل ثبًک اعالعبتی دقیق ٍ قبثل اعتوبد اس عزح 

 ّبی پضٍّطی هغبثق ثب قزارداد هٌعقذ ضذُ ٍ ارائِ گشارشکٌتزل ٍ ًظبرت ثز پیطزفت عزح 

 ّبی هصَة ثزای ارسیبثی عزحْب ثب در ًظز گزفتي رًٍذ پیطزفت ثزًبهِ سهبًجٌذیاعوبل هکبًیشم 

 ّبی آهبری ادٍاریارائِ گشارش 

  
 بخش کارآموسی: -3

ّبی هزتجظ ثِ رضتِ تحصیلی آًْب کِ ّن هبّیت ثزای آضٌبیی فبرغ التحصیالى ثب دستگبُثخص کبرآهَسی 

 کٌذ.ریشی ٍ فعبلیت هیآهَسش ٍ ّن هبّیت ارتجبط ثب صٌعت دارًذ ثزًبهِ

 ٍظبیف:

 ّبی علوی ٍ صٌعتیاعالم ًیبسّبی داًطگبُ ثِ صٌبیع ٍ سبسهبى پضٍّص 

 ِّبآًْب ثِ داًطکذُّبی کبرآهَسی اس صٌبیع ٍ اعالم جذة سْوی 

 ُّب ثزای دًجبل کزدى رًٍذ اجزایی کبرآهَسیراٌّوبیی ٍ ّذایت داًطکذ 

 ًظبرت ٍ ارسیبثی اثز ثخص کبرآهَسی 

 ُّبتالش ثزای ثْجَد ٍ ارتقبء کیفیت ایي دٍر 



 بخش پشتیبانی پژوهشی و فناوری: -4

پطتیجبًی سبسهبى یبفتِ اهَر  ّبی پضٍّطی اعضبء ّیبًت علوی ٍ سبختبرّبی پضٍّطی ثِثوزدّی فعبلیت

 ّب ثذٍى دؼذؼِ ثتَاًٌذ اهَر علوی ٍ هذیزیتی را ّذایت ًوبیٌذ.اجزایی ًیبس دارد تب هجزیبى عزح

 وظایف:

 پیگیزی اهَراداری، هکبتجبت ٍ حل اختالف احتوبلی هزثَط ثِ قزاردادّبی پضٍّطی 

 هعبًٍت تحقیقبت ٍ فٌبٍری ة ّبی اًجبم ضذُ اس کبرفزهبیبى ٍ ٍاریش ثِ حسبگزفتي هجبلػ عزح

 داًطگبُ

 پیگیزی اهَر ثیوِ، هبلیبت ٍ سبیز کسَرات 

 

 


