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اسامی حاضرین

آقایان

دکترعطایی پور ،دکتر شهابی ،دکتر محمدی ،دکتر صیادی ،مهندس بهرامن ،مهندس جمیلی و خانم دکتر
رکنی
شرح جلسه

آنچه در کمیته صنعت و دانشگاه خانه معدن ایران گذشت….

دکترعطایی،رئیس دانشکده معدن دانشگاه صنعتی شاهرود:
خانه معدن ایران بعنوان فراگیرترین تشکل خصوصی در بخش معدن می تواند از اطالعات بخش دانشگاهی استفادهکند.
همه دیتا ها برای تک تک کارهای علمی اساتید کشور انجام شده.اگر بخشی نیاز به صنعت و تخصص خاصی داشت می تواند از این داده ها استفاده کند.من خواهشم این است که پروژه تعریف کنیم و با دانشگاه های مطرح کشور در این زمینه همکاری کنیم.
در پروژه ها از دانشجویان و اساتید عالقه مند استفاده کنیم .یکی از بهترین پژوهشکده های پلی متال را داریم برای
عالقه مندان به کارهای پروژه ای .می توانیم به دانشجویان از لحاظ مالی و تجهیزات کمک کنیم.
اگر بانک اطالعاتیمان کامل نباشد موازی کاری می شود.
ساالنه حدود  100دانشجوی دکتری تربیت می شود که نیروی پژوهشی خوبی است.
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مهندس بهرامن ،رئیس خانه معدن ایران  :در بخش معدن دانشجویان دانشگاه تهران هم فعالیت های خوبی دارند.
دکتر رکنی ،مدیر ودبیر اجرایی خانه معدن ایران :در جلسه اول قرار شد دانشگاه یک بانک اطالعاتی از نیازهای صنعت
را برای دانشگاهها ایجاد کند.
دکتر شهابی  :پیشنهاد بنده این است که رشته هایی که در بخش صنعت بیشتر به آنها نیاز است اطالعاتشات در بانک
اطالعاتی قرار گیرد.
دکتر عطایی پور ،مدیر دانشکده معدن دانشگاه امیرکبیر  :دانشگاه امیرکبیر در حال حاضر هر ساله  60دانشجوی
کارشناسی  50ارشد و  20دکتری دارد .گرایش های حال حاضر  4گرایش اصلی استخراج ،اکتشاف ،مکانیک سنگ و
فرآوری می باشد.در آینده نزدیک نفت و ژئوتکنیک و محیط زیست هم اضافه می شود.
دانشکده فعالیت های خوبی در زمینه پژوهش و نوآوری و ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه داشته.زمینه های همکاری
باصنعت و معدن فراهم است.
می توان در بخش کارآموزی دانشجویان ارتباط برقرار کرد .همچنین در بخش پروژه های ارشد و دکتری.
می توان دوره های آموزشی برای بخش صنعت و مدیران صنعتی و معدنی برگزار کرد.
همکاری هایی را در سال های گذشته با خانه معدن و ایمیدرو داشته ایم.
مهندس بهرامن  :ما باید نیاز سنجی کنیم و براساس نیازها از بخش دانشگاه بهتر استفاده کنیم.
به کارآموزی باید توجه بیشتری شود زیرا در پایان تحصیل می تواند بسیار موثر باشد چه برای دانشجویان چه برای
بخش معدن و صنایع معدنی.
دکتر عطایی پور  :کامال درست است یکی از ضعف های ما بخش کارآموزی است .بهرحال موضوعی دوطرفه است  .هم
برای دانشجو مشکل است از آن طرف هم برای صنایع و بخش خصوصی مشکالتی هست.
سال به سال کیفیت کارآموزی پایین می آید .باید در این زمینه راهکار مناسبی پیش بینی شود.
پیشنهاد کارآموزی بجای کارورزی مطرح شد که فعال اجرایی نشده.
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مهندس جمیلی :اگر در دوره کارشناسی  6دوره کارآموزی گذرانده شود و دانشجو از نزدیک با محیط کار و مشکالت
آشنا شود بهتر است.
اگر معادن فعال شوند با کمبود نیروی متخصص روبرو خواهیم بود.
دکتر محمدی  :بحث الزامی ،بحث تحقیق و پژوهش و توسعه است ،پیشنهادم این است که روی همکاری تحقیق در
معادن در زمینه فرآوری بیشتر کار شود.
مهندس بهرامن  :بحث کارآموزی بحث مهمی است .دو سال پیش پیشنهادی داشتیم که قانون برای پذیرش کارآموز در
بخش معدن زمینه های تشویقی فراهم کند.
باید نشستی داشته باشیم در زمینه کارآموزی در مقاطع مختلف .این مسئله برای آینده شغلی دانشجویان هم مفید
است.
دکتر صیادی  :دکتر اسماعیلی در این زمینه بسیار فعال است ،می توانیم از کمک های ایشان هم استفاده کنیم.
دکتر عطایی :در بحث پایگاه اطالعاتی از دوستان دانشگاهی تقاضا دارم نقطه نظرات خود را اعالم کنند
راجع به بحث کار آموزی هم جلسه ای تشکیل شود و نگاه ویژه ای به آن شود.
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