جمهوری اسالمی
وزارت ایران
صنعت ،معدن و
معاونت تجارت
آموزش ،پژوهش
و فناوری

پروژه های ویژه 1399
معاونت آموزش ،پژوهش و فناوری
بهار 1399

 -1طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره وری در
بخش (حداقل  20بنگاه بزرگ صنعتی)
اهداف

همکاران

بودجه مورد
نیاز

 -1طراحی و نهایی کردن مدل چرخه
مدیریت بهرهوری در بخش صمت
 -1معاونت امور صنایع

معاونت آموزش،
پژوهش و
فناوري

 -2معاونت امور معادن و
 -2ابالغ مدل چرخه مدیریت بهره وری در صنایع معدنی
بحش صمت جهت بهره
 50میلیارد
برداری در کلیه  -3سازمان گسترش و
سازمان ها و بنگاه های اقتصادی
ریال
نوسازی صنایع ایران
 -3اندازه گیری و بهبود
بهره وری عوامل -4سازمان توسعه و نوسازی
تولید در  20بنگاه بزرگ صنعتی
معادن وصنایع معدنی ایران
 -4بهبود بهرهوری بنگاههای اقتصادی از  -5معاونت طرح و برنامه
طریق اجرای طرح های فناورانه و نوآور

 -1طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره وری در
بخش (حداقل  20بنگاه بزرگ صنعتی)

 عناوین زیر پروژه ها  /فعالیت های اصلی:
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تشکیل کمیته کارشناسی بهره وری جهت تهیه و تدوین پیش نویس برنامه مدل چرخه مدیریت بهره وری در بخش
صمت
تهیه و تدوین پیش نویس مدل اجرایی چرخه مدیریت بهره وری
بررسی پیش نویس طرح و ارسال به کلیه سازمان ها و بخش های وزارت صمت جهت اعمال نظر ،اصالح و جمع
بندی طرح در کارگروه کارشناسی بهرهوری وزارتخانه
انتخاب مجری جهت پیاده سازی طرح مدل اجرایی چرخه مدیریت بهره وری
انتخاب رشته فعالیت های اولویت دار جهت استقرار چرخه مدیریت بهره وری
انتخاب شرکت ها و سازمانهای اولیه جهت اجرای پایلوت طرح مدل اجرایی چرخه مدیریت بهره وری و اجرای
طرح به صورت پایلوت در آنها
اصالح طرح اولیه مدل چرخه مدیریت بهره وری نهایی نمودن آن در کارگروه کارشناسی بهرهوری با استفاده از
نظرات سازمان ها و بازخوردهای حاصل از اجرای پایلوت طرح
تشکیل کمیته اصلی بهره وری و تصویب و ابالغ طرح به سازمان ها جهت بهره برداری
تهیه و تدوین گزارش اجرای طرح و تکمیل و بروزرسانی کاربرگهای مربوط به راهنمای اجرایی بند الف ماده
 5قانون برنامه ششم توسعه ویژه دستگاه های اجرایی و ارسال به سازمان ملی بهرهوری
انتخاب بنگاه های اولویت دار جهت استقرار چرخه مدیریت بهره وری
اجرای مدل چرخه مدیریت بهره وری در بنگاه های منتخب و ارزیابی میزان ارتقا بهره وری و اثرگذاری طرح
بررسی نتایج و بازخوردهای طرح به صورت مستمر به منظور بهبود مستمر طرح
تهیه گزارش های مربوطه جهت ارائه به سازمان ملی بهره وری
بررسی و شناسایی نیاز بنگاه های منتخب به طرح های فناورانه و نو آورانه در حین اجرای مدل چرخه مدیریت
بهره وری در بنگاه های منتخب
تعریف طرح های فناورانه و نوآورانه در بنگاه های منتخب در مرحله بهبود بهره وری در مدل چرخه بهره وری
برنامه ریزی جهت انتقال فناوری و مدیریت نوآوری در قالب پروژه های بهبود
ارزیابی میزان اثربخشی طرح های فناورانه و نوآورانه

 -2اجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار
(طرح ملی تاپ)
اهداف
 -1توسعه دانش بنیان بنگاهها از طریق بهره مندی از
دانشجویان تحصیالت تکمیلی ،اساتید و فارغ التحصیالن
دانشگاهی
 -2ارتقای سطح مهارت فارغ التحصیالن دانشگاهی و
آمادگی آنها برای حضور در محیط کار متناسب
معاونت آموزش،
پژوهش و
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 -3فراهم آوری زمینه های رسوخ دانش و فناوری های
جدید و ارتقاء نوآوری در بنگاههای اقتصادی
 -4شناسایی و حمایت از نوآوری ها ،شرکت های دانش
بنیان و استارت اپ های موجود در طرح
 -5حمایت از اختراعات کاربردی و اثربخش در راستای
ارتقا و جهش تولید
 -6گسترش فعالیتهای تحقیق و توسعه و نوآوری
( )R&D&Iدر بنگاههای اقتصادی

همکاران

بودجه مورد
نیاز

 -1معاونت امورصنایع
 -2معاونت امور معادن و صنایع
معدنی
 -3سازمان گسترش و نوسازی
صنایع ایران
-4سازمان توسعه و نوسازی معادن
وصنایع معدنی ایران
 -5سازمان صنایع کوچک و
شهرکهای صنعتی ایران
1000
میلیارد ریال
 -6مرکز ملی فرش
(تسهیالت)
-7صندوق حمایت از تحقیقات و
توسعه صنایع پیشرفته
 -8بانک صنعت و معدن
 -9صندوق توسعه صنایع دریایی
 -10صندوق ضمانت سرمایه گذاری
صنایع کوچک
 -11صندوق ضمانت صادرات ایران
 -12سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها

 -2اجرای طرح توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار
(طرح ملی تاپ)
• عناوین زیر پروژه ها  /فعالیت های اصلی سال :1399
•

ثبت نام قطعی بنگاههای اقتصادی

•

ثبت قطعی نیازها و پروژه های تعریف شده در سامانه

• ثبت نام قطعی اساتید ،دانشجویان و سربازان
•
معاونت آموزش،
پژوهش و
فناوري

تکمیل فرآیند بهمرسانی سرباز/دانشجو/استاد با بنگاهها

•

شناسایی و حمایت از شرکت های دانش بنیان ،نوآور ،استارت آپ ها و اختراعات
شناسایی شده در طرح

•

صدور مجوز واحدهای تحقیق و توسعه در بنگاههای تولیدی و تجاری

•

ایجاد گزارش ساز برای سامانه

•

پایش اثربخشی و ارائه گزارش های الزم
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Positioning in the higher education
domain
Employability

Artisan training

الگوی
دانشگاه های
آلمان

DHBW

University of
Applied Science
education

University
education
Academic competence
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طرح پیشنهادی

دانشگاهها و
مؤسسات
آموزشی

پژوهشگاهها و
مؤسسات
پژوهشی

پارکهای علم
و فناوری و
شرکتهای
فناورانه

شرکتهای
دانش بنیان و
نخبگان
علمی

(آموزش های رسمی و غیر رسمی)
 آموزشهای رسمی(گرایش های تقاضا محور و مقطع دار):
 مهندسی حرفهای بر اساس مدل آلمانآموزشهایرسمیمیانرشتهایوچندرشتهای مرتبط آموزشهای غیر رسمی(دوره های تقاضا محور و منجر به گواهینامه):
برگزاری دورههای حرفهای جوار صنعت ()pe-آموزشهایکوتاه مدت

دانشگاه صنایع و معادن ایران

مرکز همکاریهای فرابخشی
 اجرای طرحهای اولویتدار آموزشی و پژوهشی تقاضا
محور صنعت ،معدن و تجارت
 طرح های اولویت دار وزارت صمت :
 طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار ( تاپ ) طرح ملی بهرهوری صنایع و معادن ایران طرح شناسایی بیست محصول ارزبر وارداتی و زمینه سازیبرای مهندسی معکوس
 -طرح الزامات کشور در پیوستن به انقالب صنعتی چهارم

سازمانهای
توسعهای و
استانی
صمت

شهرکهای
صنعتی و
معدنی

انجمن ها،
نهادها و
تشکلهای صنفی
و حرفهای

بنگاهها و
واحدهای
تولیدی،
صنعتی و
معدنی
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www.hamgamkhodro.com

