
 تعالیبسمه

 فراخوان همکاری صنعت و دانشگاه

   ی تاس  بتق صررنعگ    هاس ریشررت به عنوین یکی یز شررت گ( PEDCشررت گ تسرراتر ی تاس رااررا تا   

توین یز  ی ش ماخصررصرران توی منخ  یدری    رفگ     می ه بت یین با   یاررگ   شررو    رات شرریمی (تاز  فگ

 بفته بت .مشکرات صنعگ  شو مان 

   یز تمام  ی شرریویان مراتم    همین  یارراا      رفگ تعمیو   تواررعه ی تماا میان صررنعگ    ی شرر اه  

هاس  امه   رت اهرایانموضررو     صررو ت تمایل  تا یخ آعمل میط    اتس    ا شررناارری ی شررخ  عوت بهامق

 ن تت یخ یین همکا س   را مه . بخ ماینخ  یرتی شرررت گ تعتی  یین هاس مو    یاز    حوزهدو   ی ترقیقاتی 

ش اهی   بفتهتوی خ    تیتبهمی صان  ی  ص ش اه مفیخ ی خ زس ماخ صان  ی  ص صنعگ یز  ی ش ماخ منخس  عالان 

  ایخه  یق  شو .

اگ  شخن رس یز لازم به ذ ت ی ای   رذیت اه  ضوعبت     رفگ مالی هاس منخس یز حمایگبفتهیمکان ات  مو

  تیهم دویهخ شخ.ان مراتم  ی شیویریشمت  رژ هش بتیس 

 سازمان عبارتند از:مورد نیاز ها و موضوعات عمده چالش

صا توریه  .1 شیخس  با س   غیته( با     ظت تت ان قیمگ رایین      به ی تاس سیقا هاس تیخیخرذیت  دو 

شی یز تخصیص یا ی ه   لای(ی تاس مناب   شو    ا سیری      افام   شوی س قا    ت ن    ی ین بخش   

 ؛تذی س    یین حوزهبتیس اتمایه دصوصی
 هاس بازی   فگ دام؛اازس رویاییبت ای   مخل .2
 22   ی و برنخمخت ( IPC خیخ  فای قیمگ  فگ    آینخه   بت اررری توریه یقاصرررا س قتی  ی هاس ر .3

 االه؛
 ؛مرتیشتییط تتذی س     ایم غیت تمال   هاس اتمایهتأمین مالی رت اه .4
 ؛ترتیم شتییطتذی س     ایم غیت تمال   هاس اتمایهرت اه هاس بت ای یقاصا ِمخل .5
 ؛رول حیم بالاس ی اقال عنوین مثال  مز ی زها(     قلبت ی س یز یبزی هاس  وین مالی  بهچ و  ی بفته .6



ه ریش هایی   شت گریشین آ فا اویبو  ا س     ظت تأثیت اا س  ا  نان شت گ با هاس   بت ای مخل .7

منظو  به ریشرررین آ فا( " تهنگ ارررازما ی"یز یین    آ فا مشررر ول به  عالیگ بو  خ یا    یل  رام 

 اازما ی    آینخه؛بینی  روه  ی نش آ فا به موضوعات مخار  ریش
ااتیتژس س اازمانفولیوبازبینی   بفمو  ااداا  مخیتیگ رو ت .8 ازمان هاس ابا هخف ی زییش همسویی با ی

 ؛شت گهاس عمریاتی تعتی  شخه    اطح   بت امه
هاس اررازس شررادصاررازمان  شررامل یکرا چههاس  ریخس عمرکت  اررازس مخل یکرا چه شررادصبفینه .9

 ؛ ی ش( هاس متتمط با ایسام مخیتیگ  یسل   مخیتیگهاس  تآینخس   شادصیااتیتژیل  شادص
 هاس تابعه هولخینگ؛مخیته شت گی زیابی یعضاس هیئگ ااز    ا /  ظامطتیحی  .12
    اطح هولخینگ؛  ظام مخیتیگ عمرکت ااز    ا / طتیحی  .11
  ظام یثتبخش آموزر   توی منخاازس  یت س ی سا ی؛ااز    ا / طتیحی  .12
 طتیحی   یااقتی  ایسام مخیتیگ ت ییتیت؛ .13
 (   تخ ین بساه مسانخیت متتمط؛Due diligenceآزمایی   تآینخ شت گاازس طتیحی   بفینه .14
   تخ ین بساه مسانخیت متتمط؛ PMOاازس  ظام یثتبخش طتیحی   بفینه .15
بت خ ارررازمان  شرررامل تعیین رای اه  عری بت خ  تعتی  رای اه مطروو   تخ ین  طتیحی  ظام مخیتیگ .16

 .یج مو   ی اظا (یابی به  ااهاس یقخیم یثتبخش رفگ  اگبت امه

رفگ ی یام رژ هش موضو  مو    ظت    ام دا وی تی  توی نخ   دویاگ دو  شامل  ام ی شیویان عراقمنخ می

   یااگ مراتم  ی شکخه "مرمخ ضا ی متس رو ا "  ات رناو آقاس   ات  ی یز طتیو   یطراعات تماس دو  

 مفنخای صنای  به یین شت گ ی اال  ماینخ.


