
 بسمه تعالی

 صنعت و جامعه با دانشگاه همکاری در نوین راهکارهای و الگوها رویداد

 (فرم اطالعات ایده)
 کد شناسایی فرم: 

 

های مختلف جامعه و صنعت و در راستای بهره گیری از ظرفیت ها با بخشدر راستای تقویت ارتباط دانشگاه

در ارائه ایده ها و راهکارهای نو در برقراری ارتباط موثر میان دانشگاه و جامعه، دفتر ارتباط با فرهیختگان جامعه 

اقدام به  98صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری قصد دارد تا همزمان با برگزاری هفته پژوهش و فناوری سال 

ید. این رویداد با هدف با جامعه و صنعت نما اط دانشگاهبرگزاری رویداد یک روزه ایده و الگوهای نو با موضوع ارتب

هشی ها و موسسات پژوها، پژوهشگاهها و الگوهای نوین در توسعه و تسهیل ارتباط دانشگاهشناسایی و تقدیر از طرح

های بین مراکز علمی و بهبود همکاری درتواند گردد. الگوهای نوین در این رویداد میبا جامعه و صنعت برگزار می

 رداری قرار گیرد. بو مورد بهره موثر واقع شدهاجرایی 

 

 :مراحل رویداد

نمایند. پس از بررسی و داوری اولیه، از طرحوارد می فرم اینرا در ایده خود کنندگان محترم خالصه ابتدا شرکت

با حضور خبرگان ها ر روز برگزاری رویداد، طرحدد. اهد آمکت در رویداد دعوت بعمل خوهای منتخب جهت شر

 آید. های برتر تقدیر بعمل میگیرد. در نهایت از طرحتکمیل و توسط هیات داوران مورد ارزیابی قرار می

 

 مهلت ارسال طرح:

 industry@msrt.ir. لطفا پس از تکمیل فرم آن را به آدرس ایمیل است 1398آبان  30ل طرح تا مهلت ارسا

 ارسال فرمایید.

 زمان و محل برگزاری رویداد: 

 هایدائمی نمایشگاهمحل رد وهش و فناوری کشور واقعژفته پدر محل برگزاری نمایشگاه ه 98آذر  27 -تهران 

 بین المللی تهران
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 کد شناسایی فرم: 

 

 ایدهدهنده ( مشخصات عمومی ارائهالف

 ایمیل سمت/شغل )دردسترس( شماره تلفن همراه پژوهشگاهدانشگاه/  نام و نام خانوادگی

     

 

 ب( اطالعات ایده

  عنوان ایده: -1

 (کلمه 300 حداقل) دارید؟ صنعت و جامعه با هادانشگاه ارتباط بهبود راستای در که ایایده یا راهکار الگو، خالصه -2

 



 بسمه تعالی

 صنعت و جامعه با دانشگاه همکاری در نوین راهکارهای و الگوها رویداد

 (فرم اطالعات ایده)
 کد شناسایی فرم: 

 

 ؟شود برطرف ایده اینبا اجرای  که نیازی یا مشکل -3

 

 ؟پیشنهادی خود را به تفکیک مشخص کنید و شرح دهیدمراحل اجرای ایده  -4

 

 

 نام...(  و خدمات دهندگان ارایه بازار، اینترنت،) اطالعاتی های پایگاه در جستجو با را خود ایده با مشابه هایایده از مورد چند -5

 ؟نمائید ذکر را مشابه موارد به نسبت  خود پیشنهادی طرح تمایز وجوه و ها ویژگی و برده

 

 

 

 را تشریح کنید؟ها و امکانات مورد نیاز هزینهزمان،  -6



 بسمه تعالی

 صنعت و جامعه با دانشگاه همکاری در نوین راهکارهای و الگوها رویداد

 (فرم اطالعات ایده)
 کد شناسایی فرم: 

 

 موانع احتمالی اجرای این ایده را شرح دهید؟ -7

 .ین و تشریح ایده مفید می باشد را پیوست فرماییدد در راستای تبیگونه اطالعات تکمیلی و مستندات مرتبط که می توانهر -8

 

 


