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  چكيده 
هاي مقطع كارشناسـي تنهـا بـا نظـر و مشـورت       در حال حاضر پروژه

اساتيد راهنمـا انتخـاب شـده كـه در بسـياري مـوارد مرتفـع كننـده         
در صورت وجـود نظـر صـنعت گـران در     . نيازهاي صنعت نخواهد بود

پروسـه انتخــاب موضــوع پـروژه دانشــجويان كارشناســي و همچنــين   
ميتوان توليدات علمي دانشـگاه را  مشورت در انتخاب محل كارآموزي 

به عرصه صنعت برده و به خروجي هاي قابل استفاده براي صنعتگران 
  .رسيد

 
  پروژه ، كارآموزي ، صنعت ، صنعتگر: كلمات كليدي

  
  طرح مسئله

هايي كه در دانشگاه در حـال انجـام    درحال حاضر بسياري از پژوهش
هـا هـدايت ميشـوند     بوده و يا دانشجويان توسط اساتيد به سـمت آن 

برخالف نياز صنعت بوده و علـم توليـدي در دانشـگاه مـورد اسـتفاده      
باتوجه بـه تاكيـدات مكـرر رئـيس جمهـور مبنـي بـر        . صنعت نيست

ضرورت ورود دانشگاه به عرصه صنعت و به كارگيري توليـدات علمـي   
دانشگاه در صنعت ميبايست تالش نمود تا خروجي هـاي دانشـگاه را   

  .قابل استفاده و مورد نياز در صنعت برسانيم هاي به خروجي
در بسياري از موارد دانشجويان با نظر اساتيد راهنماي خود به سـمت  

ها بـر خروجـي مقـاالت     موضوعاتي سوق داده ميشوند كه تاكيدات آن
در حـالي كـه دانشـگاه در    . علمي بوده و راهگشاي صنعت نخواهد بود

نيان پيش ميرود و در تـالش  هاي علمي خود گام به گام جها پيشرفت
هـاي معتبـر بـين المللـي      براي ثبت مقاالت خود در نشريات و ژورنال

بوده، صنعت ما همچنان ساليان زيادي از آنچه بايـد فاصـله داشـته و    
 .همگام با پيشرفت علم و تكنولوژي در دانشگاه پيش نميرود

ــوارد دانشــجويان محــل مناســب جهــت    همچنــين در بســياري از م
ن دوران كارآموزي خود را متناسب با موضـوع پـروژه و شـغل    گذراند

بـدون شـك كـارآموزي يكـي از     . آينده خود نميتوانند انتخاب كننـد 
هاي آموزش و بهترين فرصت جذب دانشجويان پس از  بهترين فرصت

فارغ التحصيلي بوده كه ميبايست با برنامه ريزي صحيح از آن به نحو 
  .احسنت استفاده نمود

  
  پيشنهاديراه حل 

براي حل اين مشكل ميتوان در وهله اول به كمـك دفتـر ارتبـاط بـا     
ها  هاي مختلف از نظرات آن صنعت دانشكده و حضور صنعتگران حوزه

. هاي دانشـجويان كارشناسـي بهـره جسـت     براي تعيين موضوع پروژه
دانشجويان جهت تعيين موضوع پروژه خود ميبايست ابتدا با مراجعـه  

ها از مشكالت موجود در صنعت  ليستي كه توسط آن به صنعتگران از
ها چند مـورد را انتخـاب    استخراج شده به دلخواه و به كمك خود آن

نموده و سپس با راهنمايي استاد مشاور خـود از ميـان آن موضـوعات    
  .موضوع نهايي پروژه خود را تعيين نمايد

  
جو و در فاز دوم صنعتگر مورد نظـر باتوجـه بـه موضـوع پـروژه دانشـ      

هـايي كـه    هاي صورت گرفته از صنعت، دانشجو را به بخش نيازسنجي
مرتبط با موضوع پروژه و تحقيقات وي بوده معرفـي كـرده و دانشـجو    
ميتواند اين فرصت را داشته باشد تا ضمن انجام تحقيق و آزمايش بـر  
روي موضوع پروژه خود در آن شركت، در صورت انجام موفقيت آميـز  

شركتي كـه در آن بـه عنـوان كـارآموز مشـغول بـوده        پروژه آن را به
  .فروخته و يا به طور دائم جذب آن شركت شود

  
  بندي جمع

اجرايي شدن اين ايده نيازمند آمـاده سـازي بسـترهاي مـورد نيـاز از      
قبيل حضور صنعتگران در فضاي دانشگاه، نيازسنجي دقيق از صـنعت  

طـرح را ميتـوان    فاز نخست اين. و همچنين همكاري اساتيد ميباشد
صرفا براي دانشجويان مقطع كارشناسي چنـد گـروه آموزشـي ماننـد     
دانشجويان كارشناسي گروه برق و مكانيـك اجـرا نمـود و در سـاليان     

هاي آموزشي و مقاطع تحصيلي باالتر توسعه  آينده آن را به ساير گروه
بدون شك ارتباط قوي ميان دانشگاه و صنعت امـري دشـوار امـا    . داد
 .ري خواهد بود كه با اين شيوه ميتوان تا حدي به آن دست يافتضرو
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