
دارطرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پای

(تاپ)

وزارت صنعت، معدن و تجارت
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فهرست مطالب

ایدارپتوانمندسازی تولید و توسعه اشتغال دالیل اولیه شکل گیری طرح 

کلیات طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پایدار

اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح تاپ

99و هدفگذاری و عملکرد سال 98عملکرد سال 

انتظارات در سطح ملی



دالیل اولیه شکل گیری طرح 

توانمندسازی تولید و توسعه 

(تاپ)اشتغال پایدار 



96/7/26نکات مهم در بیانات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان 

ندارد صنعت کشور دچار آفت مونتاژکاری است و نوآوری دیگر خیلی معنی•1

تحرّک و کار علمی دیگر وجود ندارد•2

ا نمیکندارتباط صنعت و دانشگاه که ما این همه داریم داد میزنیم، تحقّق پید•3

احساس نیاز  به دانشگاه باید در صنعت ایجاد شود•4

صنعت در یک بازه زمانی ده سالهدر نو آوری تبدیل نگاه از مونتاژکاری به 



97/7/25بیانات مقام معظم رهبری در جمع نخبگان 

شاملنعتص)صنعتمجموعه یودانشگاهارتباطصنعت؛باارتباطگرفتنجدّی
فوزگاهدانشبرایهماست؛مهمّیموضوعخیلی(اینهامانندوکشاورزیصنایع

برسدییجابهکارباید.استبزرگیتوفیقیکصنعتبرایهماست،عظیمی
مییّهتهعلمیگوناگونزمینه هایدردانشجویییککهپایان نامه ایهرکه

داشتهحامییکبشودتشکیلخواهدمیپایان نامهاینکهاوّلیهماناز،کند
م،برسیاینجابهبایدما؛دولتیبخشازچهخصوصی،بخشازچهباشد،

دفاعجلسه یدرهست؛همهمین جوردنیاکشورهایازخیلیدراالنکمااینکه
می نشینند،می آینداستپایان نامهآنبامرتبطکهصنایعیصاحباندانشجوها،

،نندکمیشکارمیکنددفاعپایان نامه اشازداردکهرادانشجوییآنهمان جا
ازصنعت.کنندمیاستفادهاوازروندمیمیبندند،همان جاراقرارداد
خیلیدتوانمیصنعتازهمدانشگاهکند،استفادهخیلیتواندمیدانشگاه
.نشدهگفته ایموخواسته ایمماکهآن جورهنوزکاراینکند؛استفاده



آموزش محور پژوهش محور کارآفرین مأموریت گرا

نیروی بخار
ولید الکتریسیته و ت

انبوه
فناوری اطالعات

سایبرفیزیک، هوش
IOTمصنوعی و 

جایگاه دانشگاه و 
صنعت در توسعه ایران 

؟؟؟؟؟

صنعتودانشگاهتحوالت



صنعتودانشگاهمالحظات

صنعت دانشگاه

ن سود باالتر و تضمی
منافع سهامداران

دسترسی به کارکنان 
ماهر

انتشار مقاله و کتاب و 
ارتقاء

خلق دانش

نظریه پردازی

آموزش

کار عملی و نتیجه 
گرایی

تصاحب دانش فنی

خلق ارزش برای جامعه و رقابت در سطح بین المللی



جهانیپذیریرقابتشاخص

سال از انتشار اولین گزارش15بعد از ( GCI)تغییر متدولوژی مجمع جهانی اقتصاد در شاخص رقابت پذیری جهانی 
(رویکرد انقالب صنعتی چهارم و رویارویی با تغییرات سریع)

2018ارکان اصلی گزارش ارکان اصلی گزارشهای قبل

کارایی بازار کار نهادها

مالیتوسعه بازار زیرساختها

آمادگی فناورانه محیط اقتصاد کالن

اندازه بازار و تحصیالت ابتداییسالمت

پیشرفت کسب و کار آموزش ضمن خدمت و آموزش عالی

نوآوری کارایی بازار کاال

بازار کاال نهادها

بازار کار زیرساختها

نظام مالی ICTپذیرش 

اندازه بازار اقتصاد کالنثبات

پویایی کسب و کار سالمت

توانمندی نوآوری مهارت

مؤلفه زیرمجموعه آن ارتقاء یافته است9مهارت از سطح یک مؤلفه به سطح یک رکن با 
نیز از حد یک مؤلفه  به سطح یک رکن ارتقاء یافته استICTباتوجه به محوریت انقالب صنعتی چهارم، پذیرش 



2019-جهانیپذیریرقابتدرشاخصایرانوضعیت
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رتبه ایران شاخص

120 نهادها

80 زیرساختها

84 ICTپذیرش 

134 ناقتصاد کالثبات

72 سالمت

92 مهارت

133 بازار کاال

140 بازار کار

123 نظام مالی

21 اندازه بازار

132 ارپویایی کسب و ک

71 توانمندی نوآوری

کشور141در میان 99: رتبه ایران

رتبه زیرشاخص

61 میانگین سالهای تحصیلی

134 وسعت آموزش کارکنان

115 کیفیت آموزشهای کاربردی

136 مهارتی فارغ التحصیالنتوانمندیهای

76 مهارتهای دیجیتال افراد

103 سهولت یافتن کارکنان ماهر

57 (تعداد سال)امید به تحصیل 

128 نقادانهتفکر

104 نسبت شاگرد به معلم در آموزش ابتدایی

89:کشور140میاندرایران2018سالرتبه



2019-جهانیپذیریرقابتدرشاخصایرانوضعیت
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کشور141در میان 99: رتبه ایران

رتبه زیرشاخص

138 ینینسبت به ریسک کارآفرنگرش

90 رشد شرکتهای نوآور

113
وری شرکتها با قابلیت پذیرش نوآ

(disruptive)برافکن 

رتبه زیرشاخص

127 تنوع نیروی کار

90 اختراعات مشترک بین المللی

42 انتشارات علمی

99 درخواست ثبت پتنت

86 GDPبه نسبت R&Dهزینه کرد

15 مراکز تحقیقاتیکیفیت

رتبه ایران شاخص

120 نهادها

80 زیرساختها

84 ICTپذیرش 

134 ناقتصاد کالثبات

72 سالمت

92 مهارت

133 بازار کاال

140 بازار کار

123 نظام مالی

21 اندازه بازار

132 ارپویایی کسب و ک

71 توانمندی نوآوری



(GII)جهانینوآوریشاخص
11

رتبه زیرشاخص

3 یفارغ التحصیالن علوم پایه و مهندس

60 تعداد محققان

43 R&Dهزینه کرد 

32 خلق دانش

27 مقاالت علمی

116 نفوذ دانش

93 اشتغال دانش بر

97 همکاری صنعت و دانشگاه

رتبه ایران در سال 
در میان 61: 2019

کشور126

رتبه ایران در سال 
در میان 65: 2018

کشور126



از تعیین طرح تاپ بعنوان یکی
پروژه های اولویت دار وزارت 

صمت

12

ابالغ طرح تاپ 
توسط وزیر محترم وقت



دارکلیات طرح توانمندسازی تولید و توسعه اشتغال پای
(تاپ)



تاپطرحکلیات

14

هدف اصلی
التحصیالنفارغمهارتسطحارتقاءتکمیلی،تحصیالتدانشجویان،بنگاههابنیاندانشتوسعه
اشتغالتأمینوجدیدافزودۀارزشخلقطریقازاشتغالسازیظرفیتسربازی،خدمتمشمول
.باشدمیپایداروزایشی

اهداف فرعی

فناوریتقاضایطرفدرتحرکایجاد
تکمیلیتحصیالتهاینامهپایانهدایتودهیجهت
متناسبکارمحیطدرحضوربرایهاآنآمادگیوتحصیلکردهسربازانودانشجویانمهارتسطحارتقای
توسعۀوتحقیقهایفعالیتگسترش(R&D)اقتصادیهایبنگاهدر
عالیآموزشموسساتوهادانشگاهدانشجویانمتناسبجذب
اقتصادیهایبنگاهدرجدیدهایفناوریودانشرسوخهایزمینهآوریفراهم
کشوراقتصادیپیشرفتمسیردرتولیدیهایبنگاهبهدهیجهتوبهسازی
بنیاندانشعملکردوخدماتکاال،تولیدتوسعهطریقازجدیدافزودهارزشخلق
جدیدشغلیهایفرصتافزایشواشتغالزاییکارآفرینی،تقویت
خدماتوصنعتیتولیدبخشدروریبهرهافزایش



تاپطرحذینفعان

15

دانشجوی تاپ
هارشتهههمدرکشورعالیآموزشموسساتوهادانشگاهتکمیلیتحصیالتدانشجویان

.باشندشدهپذیرفتهتاپطرحدرتاپدانشجویاناجرایینامهآییناساسبرکه

اساسبروبودهدکتریوارشدکارشناسیکارشناسی،آموختهدانشکهخدمتمشمولینسرباز تاپ
.باشندشدهپذیرفتهتاپطرحدرتاپسربازاجرایینامهآیین

استاد تاپ 
و«نعتصدرمطالعاتیفرصتهای»نامهآئینقالبدرکههادانشگاهعلمیهیأتاعضای

درو«صنعتیپسادکتری»قالبدرکههادانشگاهعلمیهیأتدرعضویتآمادهافراد
تاپطرحدردانشجوتاپراهنمایاستادیاومشارکتییامستقلهایپروژهقالب

.شوندمیپذیرفته

بنگاه متقاضی
اساسبرونمودهثبتتاپسامانهدرکهدولتیوعمومیخصوصی،فعالهایبنگاهکلیه

وذیرفتهپتجارتومعدنصنعت،وزارتمصوبتقاضاطرفصالحیتسنجشنامهشیوه
ووتاپدانشجتاپ،استادبکارگیریحالتسهازیکیحداقلبهباشندداشتهتمایل
.نمایندرفعراخودفناورانهنیازهایتاپسرباز

طرف عرضه

طرف تقاضا



صنعتت،دولارتباطگانهسهمارپیچقالبدرتاپطرحاکوسیستم

Triple)دانشگاهو Helix)

پاستاد تا

دانشجوتاپ سربازتاپ

اختراع
استارتاپاختراع

اپبنگاه ت عهتحقیق و توس

یبهمرسان حمایت



ساختار اجرایی طرح

17

کمیته راهبری

دبیرخانه متمرکز

دبیرخانه های استانی



اقدامات انجام شده در راستای اجرای طرح تاپ



عنوان اهم اقدامات

19

طرحارائهوعتفوزارتپژوهشیمعاونتباتخصصیجلساتبرگزاری

وزارتدرپژوهشیموسساتوهادانشگاهعلمیهیأتومطالعاتیفرصتهایدورهانجامتوافقنامه

تجارتومعدنصنعت،

مشترکبصورتاستادودانشجوبخشهایسازیپیادهجهتعتفوزارتباعالیسطحدرمکاتبه

سربازتاپودانشجوتاپ،استادتاپفرآیندهایتهیهوتخصصیجلساتبرگزاری

نشانیبهطرحسامانهایجادwww.iranetop.irیاwww.top.mimt.gov.ir

صمتوزارتفناوریوپژوهشآموزش،معاونتوعتفوزارتپژوهشیمعاونتمشترکامضایباطرحمشترکابالغ

کشورپژوهشیمراکزوهادانشگاهبه

عرضهطرفتوانمندیهایازمندیبهرهبرایفناورانوپژوهشگرانازحمایتصندوقباگستردهتعامالت

سربازجذبپتانسیلدارایهایبنگاهاطالعاتاحصاومسلحنیروهایکلستادبانامهتفاهمانعقاد

ستادرئیسهبارسالوهابنگاهتوسعهوتحقیقواحدهایدرتاپسربازامریهجذبمنظوربهتوجیهیگزارشهایتهیه

لهمعظمتأییداخذورهبریمعظممقامبهارائهجهتمسلحنیروهایکل

http://www.iranetop.ir/
http://www.top.mimt.gov.ir/


ادامه-عنوان اهم اقدامات
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رهبریمعظممقامموافقتبا((خدمتآخرماه6)خدمتکسرو(ماه24)امریهنفر100)سربازتاپسهمیهدریافت

ورالعملهادستونویسپیشتهیهومسلحنیروهایکلستادآموزیمهارتقرارگاههمکارانباتخصصیجلساتبرگزاری

کلستادانسانینیرویمعاونتبهارسال

سربازتاپبخشاندازیراهبرایجمهوررئیسفناوریوعلمیمعاونتومسلحنیروهایکلستادبامشترکجلساتبرگزاری

(توسعهوتحقیقواحددارایبنگاههایمختص)استانهاتفکیکبهتاپسربازسهمیهتخصیص

سربازتاپطرحدرحضوربرایسربازشرایطوبنگاهشرایطتعیین

فعالیتشرح،نگاهبتعهدنامه،صالحیتتشخیص)استانیسازمانهایبهمربوطفرمهایواجراییفرآیندنامه،شیوهابالغوتهیه

(سربازماههسهکارگزارشوسرباز

اجراییفرآیندمعرفیوپایلوتصورتبهتاپامریهسربازطرحاجرایبرایاستان9انتخاب

یهادانشگاهنور،پیامتهران،پزشکیعلوم)هادانشگاهبرخیواستان12،فرهنگیانقالبعالیشورایدرتاپطرحارائه

جمعیهایرسانه،(استانهابرخی



TREY
research

عملکرد طرح



98روش هدفگذاری برای سازمانهای استانی در سال 

فرمول محاسبه هدفعنوان هدف

هدف ثبت بنگاه برای 
98ها در سال  استان

(نفر کارکن50بنگاه های فعال تا % 5+ نفر کارکن به باال 50بنگاههای فعال % 10)

هدف ثبت پروژه برای 
98ها در سال  استان

به تعداد بنگاه های ثبت شده

هدف ثبت قرارداد برای 
98ها در سال  استان

بنگاه های ثبت شده% 2
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98هدفگذاری طرح تاپ در سال 

3783بنگاه

3783پروژه/نیاز

76قرارداد
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عملکرد ملی طرح تاپ

سایر مواردتعداد نیاز ثبت شدهتعداد بنگاه ثبت شده

درصد تحققعملکردهدفدرصد تحققعملکردهدف
های پروژه

ثبت شده

دانشجویان
ثبت نام 

شده

ت اساتید ثب
نام شده

3783908624037833096823307519495

درصدتعدادنوع
%2192.4دانش بنیانهای بنگاه

دارای پروانه تحقیق و های بنگاه
توسعه

103311.36%

-9086تعداد کل بنگاه های ثبت نامی
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عملکرد ملی طرح تاپ

, سهامی خاص

6499 ,71%

%5, 414, تعاونی

,  مسئولیت محدود

342 ,4%

%18, 1609, سایر

,  سهامی عام

204 ,2% %0, 18, تضامنی
نوع بنگاه

پارک علم و 

%2, 183, فناوری شهرک 

%0, 2, سالمت

, شهرک صنعتی

4659 ,51%

شهرک 

, 46, فناوری

1%

, 84, مراکز رشد

1%

%45, 4112, سایر

محل استقرار بنگاه ها

هایشهرکدر%51شده،ثبتهایبنگاهبیناز
در%1فناوری،وعلمهایپارکدر%2صنعتی،
%45ورشدمراکزدر%1فناوری،هایشهرک

.هستندمستقرمذکورهایشهرکازخارج

خاص،سهامی%71سامانه،درشدهثبتبنگاه9086میاناز
شرکت%2محدود،مسؤولیتباشرکت%4تعاونی،شرکت5%

.باشندمیهابنگاهانواعسایر%18وعامسهامیهای
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عملکرد ملی طرح تاپ

1738

996969919
781747679

324318285250192161134103919071654138343027

زمینه تخصصی فعالیت بنگاه ها

%  10و صنایع شیمیایی با % 10، صنایع غذایی با %11های خدمات فنی مهندسی با بنگاه
.به ترتیب بیشترین تعداد ثبت نام بنگاه های استان را تشکیل می دهند
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عملکرد ملی طرح تاپ

آزاد

3%

پیام نور

85%

دولتی

12%

کل دانشجوها بر اساس نوع دانشگاه

رفعدرجهتپروژهانجامبرایعلمیهیأتعضو495
گیآماداعالماستانهایبنگاهفناورانهوپژوهشینیازهای

دانشگاهدر%45نور،پیامدانشگاهدرآنها%50کهاندنموده
هایدانشگاهدر%1ازکمتروآزاددانشگاه%5دولتی،های

.اشندبمیفعالیتبهمشغولغیرانتفاعیوکاربردیعلمی

نیازهایرفعدرجهتپروژهانجامبرایدانشجو519
اندنمودهآمادگیاعالماستانهایبنگاهفناورانهوپژوهشی

هایدانشگاهدر%12نور،پیامدانشگاهدرآنها%85که
.هستندتحصیلبهمشغولآزاددانشگاهدر%3ودولتی

آزاد

5%

پیام نور

50%

دولتی

45%

علمی کاربردی

0%

غیرانتفاعی

0%

توزیع کل استادها بر اساس نوع دانشگاه
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عملکرد ملی طرح تاپ

دکتری 

تخصصی

8%

دکتری عمومی

1%

کاردانی

1%
کارشناسی

1%

کارشناسی 

ارشد

89%

دانشجوها بر اساس مقطع تحصیلی

%8ارشد،کارشناسیمقطعدانشجوی89%
%1عمومی،دکتری%1تخصصی،دکتری

.باشندمیکاردانی%1وکارشناسی

علوم انسانی

76%

علوم پایه

13%

فنی و مهندسی

11%

کل دانشجوها بر اساس زمینه تخصصی

علوم%13انسانی،علومهایرشتهدرمتقاضیدانشجویان76%
.نمایندمیتحصیلمهندسیفنی%11وپایه



ALPINE SKI HOUSE

1399سال و عملکرد طرح برای هدفگذاری 



99روش هدفگذاری برای سازمانهای استانی در سال 

فرمول محاسبه هدفنوع استانعنوان هدف

اه هدف ثبت بنگ
ها برای استان

99در سال  

ر از  استان ها با عملکرد بیشت
نام  بنگاهدرصد در ثبت100

98در سال 

(نفر کارکن50بنگاه های فعال تا % 15+ نفر کارکن به باال 50بنگاههای فعال % 20)- (98هدف سال (+ )98سال عملکرد )

ها با عملکرد کمتر ازاستان
در نام بنگاهدرصد در ثبت100

98سال 
(نفر کارکن50بنگاه های فعال تا % 15+ نفر کارکن به باال 50بنگاههای فعال % 20)- ( 98سال عملکرد )

هدف ثبت 
پروژه برای 

ها در استان
99سال  

99های هدف سال بنگاه% 50همه استان ها

هدف ثبت 
قرارداد برای 

ها در استان
99سال  

99های هدف سال پروژه% 5همه استان ها

سهیمه سرباز 
(  امریه)تاپ 

هایبرای بنگاه
هر استان در 

99سال 

همه استان ها
های دارای گاههای دارای واحد تحقیق و توسعه ثبت نام شده در سامانه تاپ در هر استان به تعداد کل بنبرابر با نسبت بنگاه

نام شده در سامانه  در کل کشورواحد تحقیق و توسعه ثبت



31

قرارداد/ پروژه/هدفگذاری برای بنگاه

17177بنگاه

8589پروژه/نیاز

429قرارداد
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هدفگذاری برای جذب سهمیه سربازتاپ



99/4/23–تاپطرحسامانهعملکرد
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10663بنگاه

3529پروژه

185سرباز

515دانشجو

567استاد



یلزوم همکاری و تعامالت فرابخشی و بین بخش



گاه ها دانش، نخبگان و پژوهشگران جمع استادانبیانات مقام معظم رهبری در 
98/3/8

35

گاهی،دانشمختلفدیدار هایدرکرده ایم؛صحبتزیاد«نافععلم»بهراجعما

هم«نافععلم»گفتیم.آنبهراجعکرده ایمبحثاین هامانندودانشجویی

.استفعناعلم  کشور،مسائلحلّ؛کندمیحلراکشورمسائلکهعلمییعنی

فقطود؛بشعلمیمواجهه یدارد،وجودکشوردرکهگوناگونیمسائلبایعنی

نقطه ییکاهدانشگوصنعتارتباطبله،.نیستصنعتمسئله یما،مسئله یهم

.کردیمتکیهآنرویپیش[وقت]خیلیماکهبودمهمّیوخاص



گاه ها دانش، نخبگان و پژوهشگران جمع استادانبیانات مقام معظم رهبری در 
98/3/8
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راهکارل،مسائایندردانشگاهیفضالیوعلماومحقّقینودانشگاهاساتیدورودبرایباید

برایبدهندمطالعاتیفرصتکهاستاینپیشنهاد هاازیکیصنعتمورددرمثالا ؛بشودپیدا

باکنزدیازوصنعتیمرکزایندربرودذی ربطاستادکهصنعتی،مرکزیکدراساتید

تگاه هایدسکهکردیمصحبتبود،قبلهفته چندظاهراا ماحاالبشود،آشناصنعتمسئله ی

حاال،کردفهرستصنعتوزارتخوشبختانهکنند؛فهرستراخودشانعلمینیاز هایمختلف،

ارنیاز هاایندارم،رااشکاالتایندارم،رامعضالتاینمنگویدمیصنعتوزارتاالن

اینتدرسمدیریّتیکباعلوموزارتکنید؛عرضههمشما؛بشودواردبایددانشگاهدارم؛

صنعت،وزارتکمک  درخواست اینقبالدرکهکندمشخّصوکندجوروجمعراقضیّه

هربه.استدمفیدانشگاهبرایهماست،مفیدصنعتبرایهم؛بکندمیتواندکارچهدانشگاه

استنافععلم اینحال،
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بخشیتاپ با رویکرد تقویت تعامالت فرابخشی و بیناجرای طرح 

38

تولیدجهش»عنوانبا1399سالنامگذاری»

خصوصدر98/10/14مورخ131252شمارهبهمحترمجمهوررئیسابالغیبخشنامه

رفعیراستادرتحقیقاتیوعلمیبدنهبااقتصادیواجرائیبدنهارتباطبرقراری

کشورنیازهای

وکشورهاینیازرفعجهتدرمنابعازبهینهاستفادهلزوموکشوراقتصادیویژهشرایط

(مقاومتیاقتصادواقعیمعنایبهتحقق)توأمانپیشرفت
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طرحدرپژوهشیمراکزوهادانشگاهترجدیحضور

فناورانهنیازرفعقراردادانعقادورسانیبهمبرایالزممشوقهایتعیینوحمایتامکان
صنعتیهایبنگاهوهادانشگاهمیان

طرحبقالدرنیازرفعمتقاضی)توسعهوتحقیقواحددارایشرکتهایازحمایتامکان
غیردولتیفناوریوپژوهشصندوقهایطریقاز(تاپ

وهااهدانشگبهرسانیاطالعجهتپژوهشعرضهطرفنهادهایپتانسیلازبرداریبهره
پژوهشیمراکز

تکمیلیتحصیالتدانشجویانواساتیدارزیابیدرعتفوزارتمشارکت

انتظارات و اقدامات مشترک قابل انجام با رویکرد ملی



با سپـاس از حسـن توجـه شمـا


