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گيري انجام  كه با جهت استانساني كارامد  ابعمنهاي تربيت  اينترنشيپ به معناي كارورزي يكي از مؤثرترين روش :چكيده
برقراري ارتباط ميان صنعت و دانشگاه نقش بسيار  ، دركم ي نهبا هزي اين صنعت مشكالت برخي عالوه بر حلت برق، هاي صنع پژوهش

 25با  1382سال  ي خراسان با همكاري دانشگاه فردوسي مشهد در شركت برق منطقهطرح اينترنشيپ در  .شته استمؤثري دا
هاي  طي سال .به انجام رسيده استصنعتي ي كوچك تحقيـقات  پروژه 165عداد ي تحقيقاتي آغاز شد و از آن زمان تاكنـون ت پروژه
هاي مهندسي، علوم اداري و اقتصاد، ادبيات، علوم تربيتي،  ت علمي دانشگاه فردوسي از دانشكدهعضو هيأ 72تعداد  ،1387تا  1382

دانشجو موفق به  354. اند هاي خراسان ارتباط و همكاري كرد با شركت برق منطقه هاي اينترنشيپ ضي در قالب پروژهعلوم و علوم ريا
هاي  كارشناس و مدير صنعت برق با همكاري در پروژه 162. اند دههش صنعتي و كار تيمي را تجربه كرانجام كارورزي شده و پژو

افزايش ارتباط و اعتماد مسئولين صنعت . اند هاي پژوهشي دانشگاهي را داشته تيم اينترنشيپ فرصت ارتباط تنگاتنگ و حضور در
هاي تحقيقاتي، سفارش پژوهش  هاي پژوهشي، افزايش عالقمندي در واحدهاي صنعت برق به تعريف پروژه برق و دانشگاه در همكاري

هاي بزرگ مطالعاتي و  هاي مشترك در پروژه اليتهاي گسترش فع شدن زمينه و همكاري با اساتيد و دانشجويان و همچنين فراهم
   .توان از دستاوردهاي طرح اينترنشيپ عنوان كرد پژوهشي را نيز مي
  .هاي كوچك، توسعه منابع انساني كارورزي، ارتباط صنعت و دانشگاه، مديريت پروژه اينترنشيپ، :كليد واژه

  مقدمه
هاي  اهدانشگ جوامع و هاي آموزش عملي كه در يكي از روش

. استورزي يا اينترنشيپ ركا ،اي دارد معتبر جهان جايگاه ويژه
دانشجويان در عملي اينترنشيپ به عنوان بخشي از آموزش 

به عنوان مثال . هاي معتبر دنيا پذيرفته شده است دانشگاه
 هاروارد، تورنتو و واترلو با   هاي ام آي تي، استنفورد، دانشگاه

مچون جنـرال موتـورز، فـورد، هاي بزرگي ه همكاري شركت
هاي اينترنشيپ را اجـرا  موتـوروال، اينتل، آي بي ام طرح

شده به  اينترنشيپ باتوجه به اهداف تعريف.]3 تا     1[.كنند مي
اين  .شود اجرا مي تفاوتيسطوح م در هاي مختلف و شكل

لي دانشجويان و آشنايي ايشان با مع تربيتها كه براي  آموزش
هاي  يكي از بهترين برنامه،  اي صنعتي طراحي شدهه واقعيت

صنايع  كوچكايجاد ارتباط صنعت و دانشگاه و رفع مشكالت 

به عنوان مثال اينترنشيپ پزشكي و پرستاري، اينترنشيپ . است
، اينترنشيپ ]5[، اينترنشيپ كارآفريني ]4[محيط زيست 

 ،]8[، اينترنشيپ صنعتي]7[، اينترنشيپ دولتي]6[كشاورزي 
را ] 10[، اينترنشيپ پروژه تحقيقاتي]9[اينترنشيپ مديريت

اينترنشيپ به عنوان يك ضرورت آموزشي . توان نام برد مي
  .]14- 6[ات در بسياري از محققين بوده استموضوع تحقيق
وضعيت اينترنشيپ در سه مؤسسه دولتي را ] 7[كلينتون

بررسي كرده ضمن تأكيد بر اهميت اينترنشيپ در مؤسسات 
ريزي  لتي، ضرورت همكاري ميان مؤسسات دولتي و برنامهدو

. شود صحيح براي استفاده بهينه از طرح اينترنشيپ را متذكر مي
تي را در طرح اينترنشيپ بررسي هاي صنع كه آموزش] 8[كالينز

ده، بر اين باور است كه تجراب كاري از طريق كالس درس كر
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اه و كارگاه را هاي عملي آزمايشگ آموزش. قابل انتقال نيست

ها را جايگزيني براي كار در محيط واقعي  داند و آن كافي نمي
در اين مقاله كالينز ضمن مثبت ارزيابي كردن . دهد قرار نمي

العمل صاحبان صنايع درباره طرح اينترنشيپ صنعتي،  عكس
هاي آموزشي صنعتي  نظرات ايشان را در خصوص موفقيت برنامه

طرح ] 9[لمپ و همكارش. دكنن ها بررسي مي دانشگاه
ده كه هم ـ برد عنوان كراينترنشيپ را يك برنامه برد

دانشجويان، هم مؤسسه آموزشي و هم كارفرما در اين طرح سود 
اي و  اين مقاله انگيزه، ابتكار، عملكرد حرفه. برند مي

جوهري و . دهد پذيري دانشجو را مورد تأكيد قرار مي مسئوليت
حور را در طرح اينترنشي ي مسأله مروش يادگير] 10[همكارش

ده و اينترشيپ مبتني بر حل مسأله تحقيقاتي بررسي كر
صنعتي را روشي بسيار كارآمد براي آموزش عملي دانشجويان و 

در اين نوع اينترنشيپ يك پروژه . داند حل مشكالت صنعت مي
تحت نظارت استاد راهنما و با همراهي سرپرست صنعتي، توسط 

نحوه ] 11[تاگوچي.  شود مي رورزان انجام كارورز يا كا
ريزي براي استفاده بهينه از فرصت تابستاني دانشجويان  برنامه

] 12[همكارانشبيب و . كند در يك طرح اينترنشيپ بيان مي
داند و  حياتي در آموزش دانشجويان مي اينترنشيپ را يك جزِ

مندي كارورزان را از طرح  طي يك نظرسنجي رضايت
مندي كارورزاني كه  حاليكه رضايتدر . شود پ جويا مياينترنشي

اند بيشتر بوده است، در  طي كارورزي حقوق دريافت كرده
هاي كاري، ايجاد رابطه  مجموع تمام كارورزان يادگيري مهارت

اي با كارفرمايان و فرصت به دست آمده براي پيشرفت را  حرفه
ه در درجه اهميت باالتري نسبت به حقوق دريافت شد

  .اند دانسته
پس از بررسي  1378شركت ساپكو در سال در ايران 

با بررسي امكان اجراي  و هاي موجود اينترنشيپ در جهان طرح
اين طرح را به صورت پايلوت در دانشگاه  كارورزي در ايران

هاي  جمله سازمان از .]14- 13[شتگذا شريف به اجرا صنعتي
 هاي و پروژهديگري كه از طرح اينترنشيپ حمايت كرده 

دهند،  از اين طريق انجام ميپژوهشي خود را  مدت كوتاه
هاي  ، مركز پژوهشبندر امام  شركت پتروشيمي توان از مي

شوراي شهر مشهد، شركت انتقال گاز خراسان و طرح 
هاي  طرح .نام بردتحقيقات اساسي وزارت صنايع و معادن 

ر از طريق اينترنشيپ در وزارت نيرو براي اولين بار در كشو
با بيست و پنج  1382اي خراسان از سال  شركت برق منطقه

هاي روز افزون اين طرح  موفقيت. پروژه شروع به فعاليت كرد
صنعتي  - هاي علمي شرايط گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش

ها و واحدهاي  در صنعت برق را فراهم آورده و نظر شركت
هاي  نجام طرحآن در امختلف زيرمجموعه را به رويكرد عملي 

ي اين طرح و استقبال  كرده و موجب توسعهپژوهشي جلب 
  . هاي مختلف صنعت برق شده است بخش

  
  اهداف طرح اينترنشيپ درشركت برق منطقه خراسان. 1

توان به صورت  اهداف طرح اينترنشيپ را در صنعت برق مي
  :زير خالصه كرد

هاي  حل مشكالت صنعت برق استان در قالب پروژه •
 ي مناسب به كمك دانشگاه مدت و با هزينه هكوتا

 توسعه و ارتقاي سطح همكاري و ارتباط صنعت برق با دانشگاه •
هاي  ها و پروژه فراهم كردن مقدمات اجراي ساير طرح  •

 )ي تحقيقاتي فاز صفر پروژه(تحقيقاتي بزرگتر 
هاي پژوهشي و  فعال شدن كارشناسان صنعت برق در پروژه •

  يارتباط با مجامع علم
آشنايي صنعت برق با اساتيد دانشگاه و شناسايي   •

 دانشجويان كارامد
ي  التحصيالن زبده براي توسعه سازي براي جذب فارغ زمينه  •

 منابع انساني صنعت برق استان 
 آشنايي دانشگاهيان با مشكالت صنعت برق در استان  •
هاي صنعت برق توسط دانشجويان و  پروژه  ي كسب تجربه  •

 ه و اعتماد به نفسايجاد انگيز
ي دانشگاهي و انتقال  هاي پروژه فعال كردن تيم  •

 به دانشجويان هاي كار تيمي  مهارت
استفاده از امكانات پژوهشي دانشگاه و فعال كردن  •

 ها براي خدمات پژوهشي آزمايشگاه
 استفاده از خالقيت و پويايي دانشجويان فعال و متعهد •
هاي  سازي فعاليت نهايجاد خودباوري در دانشجويان و زمي •

  كارآفريني
  

  مراحل اجرايي انجام طرح. 2
  :مراحل اجراي طرح اينترنشيپ شامل موارد ذيل است 

درخواست از واحدهاي صنعت برق براي اعالم مشكالت و  •
 تعيين عناوين آنها

 بررسي اوليه، تصويب و اعالم عناوين به دانشگاه   •
دگي اجراي فراخوان دانشگاه به اساتيد براي اعالم آما •

 ها توسط ايشان  طرح
برگزاري جلسات بازديد اساتيد از واحدهاي ذيـربط صنعت  •

 ي پروژه بـرق وتكميل فـرم شناسنامه
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 دانشجو استاد ناظر همكاران واحد  واحدهاافراد مرتبط  پروژه سال

1382 25  121 8  25 16 25 55 

1383 27  143 13  26 22 25 65 

1384 24  124 16  24 19 25 54 

1385 32  162 19  32 24 30 74 

1386 27  118 13  26 18 24 50 

1387 30  132 18  29 24 23 56 

  هاي صنعت برق هاي اينترنشيپ به تفكيك واحد آمار پروژه. 1 جدول

 جمع  هاي  توزيع شركت هاي توليد برق نيروگاه  حوزه ي ستاد سال

1382 1  21 3  25  
1383 10  11 6  27  
1384 13  7 4  24  
1385 18  9 5  32  
1386 19  2 6  27  
1387 22  8 0  30  
  165  24 58  83 جمع

 

  سال - ها به تفكيك نفر آمار طرح. 2 جدول

ي پروژه توسط واحد مربوط واعالم به  تأييد فرم شناسنامه  •
 دفتر تحقيقات و استانداردهاي شركت برق

 هاي قابل اجرا توسط شركت برق بررسي و تصويب پروژه  •
هاي مصوب به دانشگاه و عقد قرارداد اينترنشيپ  عالم طرحا  •

 .بين شركت برق و دانشگاه
 ها در حين اجرا بندي پروژه ها، كنترل پروژه و زمان اجراي پروژه  •
  .بندي نتايج طرح ها وجمع ارزيابي نتايج پروژه  •

 
 هاي طرح خصوصيات و ويژگي. 3

 يح شدهتشربيان و پ هاي طرح اينترنشي ويژگي] 14[مرجع در 
  :شود بسنده مي  ويژگي در اينجا فقط به ذكر بعضي از است و

 ها تقاضا محور بودن پروژه •
 ها ف صحيح پروژهتعري •
 تصويب سريع  •
 تأمين به موقع منابع  •
ها  ي زمانبندي و رفع مشكالت پروژه كنترل پروژه و برنامه  •

 حين اجرا توسط
ر كل در هر پروژه و يك حركت پژوهشي بزرگ د كار تيمي •

  )پروژه 35تا  25شامل(طرح 

  هاي اجرا شده وضعيت آماري طرح .4
نفرات "و  "واحدهاي صنعت برق"ها به تفكيك  آمار طرح

در . اند ارائه شده 2و  1ها  ترتيب در جدول به "مرتبط با طرح
، )مجري پروژه(نفر استاد  72اين طرح طي شش سال تعداد 

نفر همكار  162، )وژههمكاران دانشجوي پر(نفر دانشجو  354
 13نفر ناظر از واحدهاي صنعت برق و  123واحد صنعت برق، 
در مجموع  اند كه داشته با طرح همكاري نفر ناظر دانشگاهي

از . اند نفر پروژه در طرح فعاليت پژوهشي همكاري داشته 800
پروژه  83ي اجرا شده در صنعت برق خراسان، تعداد  پروژه165

پروژه در  82ي خراسان و  ت برق منطقهشرك ي ستاد از حوزه
هاي مديريت  از جمله شركت(وابسته به صنعت برق  هاي شركت

در و ) هاي توزيع نيروي برق ها و شركت نيروگاهتوليد برق يا 
جاري، به دليل  در سال. اند بوده شريكها سهيم و  انجام پروژه

 ها تعريف اين شركت هاي توزيع، طرحي از سوي استقالل شركت
نگاه كلي مالحظه  با يك. مشهود است 1نشده كه در جدول

ي ستاد شركت  حوزه هاي اجرا شده در شود كه تعداد طرح مي
اي خراسان روند صعودي داشته و تمايل به رفع  برق منطقه

ي ستاد شركت يا به عبارتي اجراي پروژه در  مشكالت در حوزه
  .تي علوم انساني طي شش سال در حال افزايش اس حوزه
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 )ميليون ريال(بودجه   پروژه  سال

1382 25  550 

1383 27  700 

1384 24  750 

1385 32  1050 

1386 27  1030 

1387 30  1250  

 هاي طرحبودجه ساليانه. 3جدول

شود كه تعداد واحدهاي  مالحظه مي 2در جدول
ها در حال افزايش بوده كه حاكي از افزايش  متقاضي طرح

هاي  هاي مختلف صنعت برق در اجراي طرح مشاركت بخش
آمار نفرات مختلف درگير در تيم با توجه به . مذكور است

عالوه  به. ها تقريباً ثابت است ثابت بودن تقريبي تعداد طرح
هاي  د داراي تجربه در اجراي اين طرح نيز طي سالاساتي

اند و در اجراي اثربخش  اجراي طرح كمك مؤثري كرده
ها ارائه  بودجه ساليانه طرح 3جدول. اند ها سهيم بوده طرح

  .دهد شده كه رشد مناسبي را نشان مي
  
  سازي طرح هاي پياده يافته.5

راسان ي خ ي اجراي طرح در شركت برق منطقه هرچند سابقه
هاي انجام شده  ها و ارزيابي خيلي طوالني نبوده ولي بررسي

هاي مختلف  حاكي از رضايت اغلب مديران و متوليان بخش
. هاي انجام شده است صنعت برق از طرح اينترنشيپ و پروژه

. توان به صورت زير بيان كرد برخي از دستاوردهاي طرح را مي
هاي  اي پروژهرفع مشكالت كوچك صنعت برق خراسان، اجر

ي كم، اجراي فاز  مفيد كوچك با زمان كوتاه و صرف هزينه
هاي بزرگ، مهيا شدن زمينه براي اجراي  صفر برخي پروژه

هاي بزرگ، روشن شدن وضعيت برخي از ابهامات  طرح
كرد  فني و صنعتي و در نتيجه جلوگيري از هزينه  هاي طرح

ي راهكارهاي جديد براي انجام  هاي بزرگ، ارائه اضافي در پروژه
هاي متوسط در قالب  بهتر امور در صنعت برق، اجراي پروژه

ي همزمان كوچك، ايجاد فضاي همكاري و تعامل با  چند پروژه
اتيد دانشگاه، واسطه با اس دانشگاه، امكان ارتباط نزديك و بي

هاي مختلف صنعت برق، امكان  حضور اساتيد دانشگاه در پروژه
ي دانشجويان در صنعت برق، تشخيص  حضور گسترده

هاي كاربردي، تعريف  مشكالت متعدد و تعيين عناوين پروژه
هاي بزرگ و بنيادي  هاي تحصيالت تكميلي و پروژه پروژه

ك توسط يك هاي كوچ اجراي تعداد زياد پروژه .صنعت برق
ستاد متشكل از اساتيد دانشگاه و همكاران دفتر تحقيقات 

ي كامل  شركت برق امكان بررسي و ارزيابي يك برنامه
و در قالب  پژوهشي ايجاد كرده كه اين مهم به صورت علمي

ها در حال  ي اينترنشيپ به عنوان ارزيابي نتايج پروژه دو پروژه
   .انجام است
حاكي از موفقيت طرح در جهت هاي انجام شده  ارزيابي

ها در قالب نظرسنجي و  ارزيابي. اهداف تعريف شده است
مصاحبه با مديران و كارشناسان صنعت، دانشجويان و اساتيد 

جالب توجه اين كه نظرات به دست آمده از . انجام شده است
و جلسات متعدد حاكي از اثر ويژه اين  هاي غيررسمي مصاحبه

نعت بوده به طوري كه بسياري از طرح بر ذهن مديران ص
. شوند هاي پژوهشي تحت عنوان اينترنشيپ پيشنهاد مي پروژه

ي  بديهي است كه نتايج مثبت اين طرح با رعايت كامل رويه
اجرايي و دقت در اجراي دقيق مراحل طرح به دست آمده 

ها و  هاي انجام شده در خصوص ضعف بررسي. است
هاي طرح را به  هميت ويژگيها، ا هاي برخي پروژه نارسايي

به عنوان مثال عدم دقت در تعريف . اند خوبي نشان داده
صحيح و دقيق پروژه، شكست قطعي در نتايج پروژه را به 

تضعيف كنترل پروژه اثر جدي بر روند . دنبال خواهد داشت
ضعف . گذارد اجرا، رعايت زمانبندي و حصول نتايج مطلوب مي

ويان در صنعت و يا حضور كار تيمي، عدم حضور دانشج
ي كيفيت نتايج را  رنگ كارشناس صنعت در تيم پروژه كم

تحت تأثير گذاشته و عدم دقت كافي ناظر پروژه منجر به 
  .شود كاهش اثربخشي نتايج پروژه مي
هاي اينترنشيپ  هايي از پروژه  در اين بخش به ذكر نمونه

  .پردازيم مي
ني خطوط توزيع سازي تيرهاي بت بهينه"ي  پروژه) الف

توسط شركت توزيع نيروي برق خراسان رضوي  "برق
در اين طرح . پيشنهاد و با همكاري اين شركت اجرا شد

سازي تيرهاي مورد نظر و اعمال تغييراتي در  پس از شبيه
تري براي ساخت  گردها، شرايط مناسب آرايش و قطر ميل

شرايط جديد به صورت . تيرهاي بتني پيشنهاد شد
ي در كارگاه مربوطه توليد و تحت آزمايش قرار آزمايش
ريال  60000هر تير بتني كاهش هزينه براي . گرفت

براي يك كارگاه كوچك پانصد ميليون ريال در سال 
ارزيابي شد كه روش جديد در كارگاه مورد استفاده قرار 

گردها،  در اين پروژه عالوه بر تغييرات آرايش ميل. گرفت
ي شد و پيشنهاد جديد كاهش اختالط بتن نيز بررس
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هاي كوچك  انواع مواد اوليه را دربرداشت كه براي كارگاه

سزايي بزه در كاهش تغييرات اختالط تأثير و غير مكاني
  .خواهد داشت

هيدروليكي سنجي جايگزيني كوپلينگ  امكان"ي  پروژه) ب
در شركت  "هاي بويلر فن- دي- با كوپلينگ صلب در اف
اين . رق طوس تعريف و اجرا شدمديريت توليد نيروي ب

گيري مناسب شد بنابر  سنجي كه منجر به تصميم امكان
سازي  ي بهينه استعالم در صورت انجام در قالب پروژه

نيروگاه توسط شركت مشاور حداقل پانصد ميليون ريال 
ي اجراي  داشت كه بيش از ده برابر هزينه هزينه در بر مي

  . ي اينترنشيپ است پروژه
ريزي فني برق در  هاي برنامه بررسي روش"ي  ژهپرو) ج

توسط دفتر  "كشورهاي در حال توسعه و صنعتي
ريزي فني شركت برق پيشنهاد و با همكاري اين  برنامه

نتايج و دستاوردهاي طرح طي نشستي با . دفتر اجرا شد
حضور مديران ارشد وزارت نيرو و شركت توانير توسط 

مديران . شركت ارائه شدريزي و تحقيقات  معاون برنامه
ها و نتايج طرح صحه  ارشد صنعت برق بر اهميت يافته

يافته پروژه  گذاشته و درخواست كردند گزارش پايان
به . برداري بيشتر در اختيار ايشان قرار گيرد براي بهره

اذعان مديران صنعت برق اين پروژه براي صنعت برق 
ريزي  امهبسيار ارزشمند بوده و افق جديدي را در برن

فني برق پيش روي صنعت قرارداده است و گزارش 
هاي بسيار  اي بزرگ با هزينه هاي مشاوره پروژه با طرح

باالتر قابل مقايسه بوده و حتي با كيفيت باالتري به 
  .انجام رسيده است

هاي حرارتي روغن  ي مبدل مقايسه"ي  پروژه) د
توسط  "GEF5، آلستوم و هيتاچي AEGواحدهاي 

نيروگاه (هاي گازي خراسان  مديريت توليد نيروگاهشركت 
مدير محترم اين نيروگاه به عنوان . پيشنهاد شد) شيروان

براي . جلسات كنترل پروژه شركت كرد ناظر در تمامي
هاي  هاي مورد نياز اين پروژه مبدل گيري اندازه انجام 

حرارتي دو نيروگاه در حال تعمير اساسي مورد استفاده 
حضور و عنايت  بديهي است در صورت عدم. ندقرار گرفت

هاي الزم  مدير محترم نيروگاه شيروان انجام هماهنگي
هاي دقيق و  پس از به دست آوردن داده. غيرممكن بود

افزاري مبدل حرارتي مناسب را تعيين  حقيقي تحليل نرم
و نتايج آن پروژه براي سفارش ساخت مبدل مناسب در 

گاه از  اي كه نويسنده هيچ نكته. تاختيار نيروگاه قرار گرف

ياد نخواهد برد بيان احساسات مدير نام برده در آخرين 
دانشجويان، اساتيد و جلسه كنترل پروژه است كه 

. همكاران ايشان را در جلسه بسيار تحت تأثير قرار داد
اين مدير حضور دانشجويان و تيم پروژه را در نيروگاه 

ست و با تأسفي دان وجب نشاط و تحرك در نيروگاهم
ريزي  عدم حضور برنامه عميق پايان يافتن پروژه را موجب

شده خود و كارشناسان نيروگاه در محيط دانشگاه عنوان 
  .كرد مي

  
  نتيجه گيري 

رابطه با شده در  اين مقاله ضمن ارائه برخي مطالعات انجام
موضوع اينترنشيپ، وضعيت طرح اينترنشيپ در صنعت برق 

ي و ه اجرايداده و با بيان اهداف، روي د توجه قرارموررا كشور 
هاي طرح، به بررسي دستاوردهاي طرح اينترنشيپ در  ويژگي

طرح اينترنشيپ . اي خراسان پرداخته است شركت برق منطقه
اي خراسان آغاز شده و  در شركت برق منطقه 1382از سال 

پروژه تعريف و به اجرا گذارده  165سال بيش از  طي شش
توان به مواردي از قبيل  از جمله دستاوردهاي طرح مي. اند شده

رفع مشكالت كوچك صنعت برق خراسان، اجراي فاز صفر 
هاي بزرگ، رفع  سازي انجام طرح هاي بزرگ، زمينه برخي پروژه

هاي فني و صنعتي و جلوگيري از هزينه كرد  ابهامات طرح
راي انجام هاي بزرگ، ارائه راهكارهاي جديد ب اضافي در پروژه

بهتر امور در صنعت برق، ايجاد فضاي همكاري و تعامل با 
هاي مختلف صنعت  دانشگاه، حضور اساتيد دانشگاه در پروژه

برق، امكان حضور گسترده دانشجويان در صنعت برق، 
هاي كاربردي، تعريف  تشخيص مشكالت متعدد و پروژه

 يهاي بزرگ و بنياد هاي تحصيالت تكميلي و پروژه پروژه
  .دصنعت برق اشاره كر
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