شرح انتظبرات و مسئوليتهبي مدير صنعت و فنبوري دانشكده

 )1شناسايي و گردآوري برنامههاي پژوهشي فناورانه جهت حمايت معاونت پژوهش و فناوري

ثِ هٌظَر جْت دّي پصٍّطْبي داًطگبُ در راستبي تَسعِ فٌبٍريّبي ثرتر ٍ هَردًيبز كطَر ٍ يب گسترش
هرزّبي داًص در حَزُّبي اٍلَيت دار ،داًطگبُ از ّستِّبي پصٍّطي هركت از اسبتيذ ،پصٍّطگراى پسب دكتري
ٍ داًطجَيبى كِ ثرًبهِ هذًٍي حَل يك هحَر پصٍّطي هطخع اٍلَيتدار ٍ هَردًيبز كطَر ارائِ ًوبيٌذ در قبلت
اختػبظ اعتجبر پصٍّطي سِ سبلِ حوبيت خَاّذ ًوَد .ضٌبسبيي ٍ گردآٍري ايي ثرًبهِّبي پصٍّطي ثب ًگبُ
فٌبٍراًِ ٍ ارتجبط ثب غٌعت ،از ٍظبيف هذير غٌعت ٍ فٌبٍري داًطكذُ خَاّذ ثَد.
 )2گردآوري و تنظيم توانمنديهاي ارايه خدمات صنعتي دانشكده ،در قالب برشور ،سايتهاي معرفي

تَاًوٌذيّبي ارايِ خذهبت پصٍّطي – كبرثردي تَسظ اعضبي ّيبت علويّ ،يچگبُ ثِ غَرت هذٍى تٌظين
ًطذُ ٍ ثِ ّويي جْت قبثل ارايِ ًيس ًويثبضذ .هطخع ًوَدى دقيق قبثليتّبي غٌعتي اسبتيذ ،آزهبيطگبُّبي
تخػػي ٍ عٌبٍيي خذهبتي كِ هيتَاًٌذ ثِ غٌعت ارايِ ًوبيٌذ از ٍظبيف هذير غٌعت ٍ فٌبٍري است .ايجبد ٍة
سبيت ٍ ثرضَر ثراي گرٍُّبي تخػػي ،آزهبيطگبُّب ٍ ثستِي ارايِ تَاًوٌذيّبي داًطكذُ ًيس از زهرُ ايي
هسئَليتّب هيثبضذ.
 )3گردآوري سمينارها و دورههاي آموزشي كوتاه مدت قابل برگساري توسط دانشكده

دٍرُّبي آهَزضي كَتبُ هذت از جولِ زهيٌِّبي ارتجبط ثب غٌعت است كِ ضٌبسبيي ٍ گردآٍري عٌبٍيي
سويٌبرّب ،دٍرُّبي آهَزضي كَتبُ هذت ٍ ّوبيصّبيي كِ داًطكذُ هرثَعِ هيتَاًذ ثِ تٌْبيي يب ثب ّوكبري
ّوكبراى غٌعتي ثرگسار ًوبيذ ،از جولِ هسئَليتّبي هذير غٌعت ٍ فٌبٍري خَاّذ ثَد.
 )4هماهنگي قبل و بعد از برگساري جلسههاي همكاري با شركاي صنعتي

هعبًٍت پصٍّطي ثِ غَرت هستور جلسبتي ثب ضركبي غٌعتي داًطگبُ جْت ارايِ تَاًوٌذيّب ٍ پيطٌْبدات
ّوكبري ثرگسار هيًوبيذ ،ثرگساري ايي جلسبت ًيبزهٌذ ّوبٌّگي ثب هجريبى پصٍّطي ،اًتقبل اعالعبت از سبزهبى
هخبعت ثِ آًْب ،آهبدُسبزي ارايِ پرٍشُ ٍ در ًْبيت پيگيري پيطٌْبدات ارايِ ضذُ هيثبضذ كِ در زهرُ هسئَليتّب
ٍ ٍظبيف هذير غٌعت ٍ فٌبٍري خَاّذ ثَد.
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 )5برگساري بازديدهاي صنعتي

يكي از الساهبت ّوكبري غٌعتي ،ثبزديذ از ٍاحذّبي غٌعتي ٍ آضٌبيي ًسديك ثب ًيبزّبي ايي ٍاحذّب هيثبضذ،
يكي از ٍظبيف هذير غٌعت ٍ فٌبٍري ،اًتخبة ٍاحذّبي غٌعتي – كبرثردي هفيذ جْت ثرقراري ارتجبط ،تٌظين
جلسبت ثبزديذ ٍ ثرگساري ثبزديذ ثب حضَر اعضبي ّيبت علوي ٍ داًطجَيبى تحػيالت تكويلي است .ضوي آًكِ
گسارش ثبزديذّبي اًجبم ضذُ ،تَافقبت ثِ عول آهذُ ٍ دستبٍردّبي آى ثبيذ تذٍيي ضذُ ٍ در اختيبر هعبًٍت
پصٍّطي قرار گيرد.
 )6هماهنگي برگساري رويدادهاي معرفي توانمنديهاي صنعتي دانشكده ،جشنوارههاي صنعتي

ثرگساري سويٌبرّبي تخػػي هعرفي تَاًوٌذيّبي داًطكذُ ٍ جطٌَارُّبي غٌعتي ،ثب ّذف ايجبد ارتجبط
هَثر ثب ٍاحذّبي غٌعتي ،از اثسار ارتجبط ثب غٌعت است كِ يكي از ٍظبيف هذير غٌعت ٍ فٌبٍري ،ثرگساري
سويٌبرّبيي از ايي دست هيثبضذ.
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