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  و كلياتمقدمه . ١
 

مهم كشورهاي غير صنعتي، ضعف ارتباط ارگانيك بـين تحقيقـات و            از جمله مشكالت    
شناسـي ايـن      بآسـي اين مقاله سعي در     . هاي صنعتي است    ها با بخش    آموزش دانشگاه 

 .مشكل دارد
. دكـر توان به دو صورت عام وخاص طرح          مسأله رابطه دانشگاه و صنعت را مي       

شود  مي آموزشي و پژوهشي را شامل       ،صورت عام اين مسأله كه همة نهادهاي علمي       
 بـراي تربيـت نيروهـاي       يعبارت است از نياز صـنعت بـه نهادهـاي علمـي و پژوهشـ              

انتقـال  بـا  هـاي جديـد    حقيقات علمي و گشودن افـق متخصص و حل مسائل به وسيله ت 
 .تكنولوژي و نوآوري

صورت خاص مسأله عبارت از ساز و كارهـاي الزم بـراي اسـتفاده از امكانـات                  
 .ها در خدمت توسعه صنعت است علمي و پژوهشي دانشگاه

تحقيقي كه توسط دفتر مطالعات تكنولوژي دانشگاه صنعتي شـريف صـورت            در   
 ١:ارتباط ارائه شده است يرقرارب كارهاي عنوان سازو به شنهاد ذيل پيگرفته است پنج

 اعطاي مدرك معتبر در مقابل كار تحقيقاتي دانشجويان در صنعت، )الف
 ها با صنعت، ارتقاي درجه علمي اساتيد بر مبناي همكاري آن )ب
 هاي جديد دانشگاهي، مشاركت صنعت در ايجاد رشته )ج
 و سيالبس دروس با نظر صنعت،تغيير واحدهاي درسي  )د
گرايش هر دانشگاه به سمت صنعت خاص بـا         (ها    قطب صنعتي شدن دانشگاه    )هـ

 ).حفظ و ارائه دروس پايه

                                                 
 دفتـر مطالعـات     ،»پـنج پيشـنهاد عملـي در جهـت تقويـت ارتبـاط صـنعت و دانشـگاه                 «طرح مطالعاتي   . ١

 .١٣٨٠ ، تهران،تكنولوژي دانشگاه صنعتي شريف
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به طور كلي فرايند ارتباط علم و تكنولـوژي بـه وسـيله نهادهـاي مختلفـي انجـام                    
 :شود كه از آن جمله است مي

 و تكنولوژي، نهادهاي تحقيق و      نهادهاي سياستگذاري، نهادهاي خدمات تحقيقاتي    
 هـر يـك از نهادهـاي فـوق سـهم            .توسعه مراكز صنعتي و دانشگاه و مراكز آموزشي       

هـا نقـش نهـاد     تـرين آن  اما مهم. بسزايي در برقراري ارتباط بين صنعت و دانش دارند    
در ذيل برخـي موانـع رابطـه        . كننده مهمي باشد    تواند عامل تسهيل    دانشگاه است كه مي   

 :شود ه و صنعت بيان ميدانشگا
 فقدان سياستگذاري مناسب،-
 هاي نادرست آموزشي، ها و روش سياست-
 ضعف يا نبود نهادهاي خدمات تكنولوژي،-
 فضاي غيررقابتي،-
 .موانع انگيزشي-

موانـع و   ،    هاي فنـاوري رياسـت جمهـوري        دفتر همكاري  همچنين براساس تحقيق  
 ١:ل ذكر شده استمشكالت رابطه صنعت با دانشگاه به شرح ذي

 اعتمادي صنعت به مراكز تحقيقاتي،  بي-
 . اصالح ساختاري بخش صنعت-

استنادات قانوني و راهكارهاي اجرايي برقراري ارتباط بين دانشگاه و صنعت در            
اما نكته مهم واساسي در اين زمينه اشاره بـه ايـن موضـوع              . صفحات آتي خواهد آمد   

علم و تكنولوژي را امري خطـي تلقـي         بطه توسعه   است كه برخالف گذشته كه غالباً را      
هـاي علمـي ضـرورتاً توسـعه تكنولـوژي و            دند و بر اين باور بودند كه پيشرفت       كر مي

كننـد و      امروزه اين رابطه را خيلي پيچيده فرض مـي         ،صنعت را به دنبال خواهد داشت     
كنولـوژي  بر اين اعتقاد هستند كه همواره گسترش تحقيقات علمي مترادف با توسـعه ت             

                                                 
 .١٣٨٠، تهران هاي فناوري رياست جمهوري  رابطه صنعت و دانشگاه، دفتر همكاري،عباس قيومي. ١
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براي . اين رابطه تابع نوع دانش و نحوه ارتباط علم و تكنولوژي در جامعه است. نيست
هاي علمي در نهادهاي      كه توسعه علم به پيشرفت تكنولوژي بيانجامد بايد توانمندي          آن

ننـد و ايـن مهـم       كصنعتي نفوذ كنند و نهادهاي صنعتي بتوانند اين منابع را استحصال            
 .وزارت علوم محقق خواهد شدقبل از همه توسط 

 ما به مسأله ارتباط صنعت و دانشگاه چگونه است؟نگاه ، اساساً   نكته ديگر آن كه 
» تقاضـاگرا «رويكـرد  باشد و به دنبال دانشگاهي هستيم كه در خدمت صنعت  آيا   )الف

مشـكالت  بررسي   و دانشگاهي به     دانشگاهدر اين صورت ضرورت دارد      . كندرا دنبال   
  .ردازد و در پي حل مشكالت صنعت باشدصنعت بپ

و با توليـد علـم     باشد  دانشگاهي هستيم كه مولد صنعت      سازي    آيا در انديشه آماده   ) ب
در ايـن راه بـديهي اسـت        ،    پردازد  به توسعه صنعت و خلق صنايع جديد و پيشرفته مي         

 .هاي كارآفرين هستيم به دنبال دانشگاهكه 
هـا و   ، سياسـت   از رويكردهـاي دوگانـه فـوق   انتخـاب هريـك  با توجه به ايـن كـه         
 قانون برنامه سوم توسعه و اهـداف و         ،  هاي متمايز را به همراه خواهد داشت        مشي  خط

ايـن گونـه اسـتنباط      . مـورد بررسـي اجمـالي قـرار گرفـت           هاي وزارت علوم    مأموريت
 درهاي پژوهشي و آموزشـي    سازمان محور فعاليتبه عنوان   شود كه رويكرد اول       مي

 .نظر گرفته شده است
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  ارهاي اجرايي قانون در برقراري ارتباطك قانوني و راهاستنادهاي. ٢
 صنعت و دانشگاهبين 

 
 قانون برنامه سوم ١-٢

 ١٥٤مادة 
هـا و     به منظـور تسـهيل در اسـتفاده از تخصـص و تـوان فنـي كـادر علمـي دانشـگاه                     

مت نيازهاي علمـي    ه س هاي دانشگاهي ب    گيري پژوهش   مؤسسات آموزش عالي و جهت    
 و تخصصي كشور،

ها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجـازه            به دانشگاه  )الف
هاي دولتـي خـدمات علمـي،     شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركت   داده مي 

 .فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنندتحقيقاتي و 
صرفاً در محدودة تحقيقات و خدمات علمي و فنـي اسـت            ها    خدمات اين شركت  . ١

هـا نيسـتند و       ها و مؤسسات بخش دولتي و غيرعمومي قـادر بـه انجـام آن               كه شركت 
 .كند دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي

هـا اعضـاي هيـأت        از سهامداران اين شـركت    ) % ٤٩(حداكثر چهل و نه درصد      . ٢
ها و كاركنان همان دانشـگاه، مؤسسـه آمـوزش            ن پژوهشي، تكنسين  علمي، كارشناسا 

عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محـدوديت              
منع مداخله وزرا و نمايندگان مجلسين، دولت و كارمندان دولت در معـامالت دولتـي و       

 . مستثني است٢٢/١٠/١٣٣٧كشوري مصوب 
هـا،   هاي فـوق در هـر يـك از دانشـگاه     خاص هر يك از شركت   اساسنامة نمونه يا    

مؤسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشـنهاد سـازمان برنامـه و                
 .رسد بودجه به تصويب هيأت وزيران مي
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 )سند برنامه سوم توسعه(راهكارهاي اجرايي  ٢-٢
 ٦مادة 

قيقـات مـرتبط بـا نيـاز        هـاي دانشـگاهي، توسـعه تح        به منظور هدفمند شـدن پـژوهش      
 :هاي صنعتي، كشاورزي و خدمات اقدامات زير به عمل خواهد آمد بخش

گيري نظام آموزش به سـوي پـژوهش و تغييـر آن از انتقـال دانـش بـه                      تغيير جهت  )د
ها و حمايـت ويـژه    توليد دانش، ابداع، نوآوري و توازن آموزش و پژوهش در دانشگاه   

ضوع آن پرداختن به حل يكـي از معضـالت كشـور            هاي تخصصي كه مو     از پايان نامه  
 .باشد
هاي ارتقا و ارزيابي ساالنه شايستگي اعضـاي هيـأت            نامه   بازنگري و اصالح آيين    )هـ

 .علمي در جهت تقويت نقش پژوهش و مشاركت عضو در حل مسائل علمي كشور
 

  كل كشور١٣٨٠قانون بودجه سال  ٣-٢
 ١٧تبصره 

شـود كـه براسـاس        ا و مراكز پژوهشي اجازه داده مـي       ه  به دانشگاه  ١٣٨٠ در سال    )ل
هاي كلي دولت نسبت به انجام قراردادهاي پژوهشي و توسعه همكاري علمـي               سياست

 .نندكها و مراكز پژوهشي و صنعتي ساير كشورها اقدام  با دانشگاه
درآمدهاي ناشي از فروش دانش فني و اجراي امور پژوهشي پـس از واريـز بـه                  

 قسمت سـوم ايـن      ٤١٩٩٨٩موضوع رديف   ) داري كل   نزد خزانه (حساب درآمد عمومي    
ريال يا معـادل ارزي آن جهـت توسـعه          ) ٣٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠(قانون تا مبلغ سي ميليارد      

ربـط قـرار      هـا و مراكـز پژوهشـي ذي         كيفي امر آموزش و تحقيقات در اختيار دانشگاه       
 . خواهد گرفت
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 ١٣٨١قانون بودجه سال  ٤-٢
  آموزش، تحقيقات و فناوري-١٧بصره ت
 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتمـاعي        ١٠٢ ماده   »الف« در اجراي مفاد بند      )ح

 وارداتي كـه از     ،و فرهنگي جمهوري اسالمي ايران و به منظور بومي سازي دانش فني           
هاي دولتي و غيردولتي از وزارت علوم، تحقيقات و فنـاوري مجـوز ورود                طريق بخش 

از محـل   دارد  ريزي كشور اجازه      نند، سازمان مديريت و برنامه    ك انش فني دريافت مي   د
 درصـد   ٦٠ قسمت چهارم پيوست اين قانون حـداكثر تـا           ٥٠٣٤٨٥اعتبار رديف شماره    

 .سازي دانش فني را به صورت كمك اختصاص دهد وهش بوميهاي پژ هزينه
ريـزي كشـور بـه     ت و برنامـه نامه اجرايي اين بند با پيشنهاد سازمان مـديري          آيين 

 .تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
 
 »اهداف، وظايف و تشكيالت وزارت علوم، تحقيقات و فناوري«اليحه  ٥-٢

ي و حـدود اختيـارات      هـاي اصـل     مأموريـت ،     اليحـه مـذكور    ٢ ماده   ٩ و   ٧،    ٥،    ٢بندهاي  
 :تعيين كرده استبه شرح زير را وزارت علوم، تحقيقات و فناوري 

هـا، اسـتعدادها و نيازهـاي پـژوهش و            هاي نسـبي، قابليـت      شناسايي مزيت . ٢د  بن 
ي و معرفي آن به واحدهاي توليـدي،        نگري و آينده پژوه     ر مبناي آينده  فناوري كشور ب  

 .برداري  و تحقيقاتي جهت بهرهها و مراكز آموزشي تحقيقاتي، دانشگاه
ناوري كشور و مشـاركت در      ريزي براي تدارك منابع مالي توسعه ف        برنامه. ٥بند   

 .هاي بومي  حمايت از توسعه فناوريايجاد، توسعه و تقويت فناوري ملي و
ريزي به منظور بومي      نظارت بر فرايند انتقال فناوري و دانش فني و برنامه         . ٧بند   

 .ال يافته به داخل كشورهاي انتق كردن فناوري
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هاي آموزشي،  يي ميان فعاليت از و كارهاي الزم براي ايجاد همسو       س تمهيد. ٩بند   
 هـا و مراكـز تحقيقـاتي بـا بخـش هـاي              تحقيقاتي و فنـاوري، تقويـت ارتبـاط دانشـگاه         

 .اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور
 

 
 

و  )١٣٧٩تا پايان سال    (ه سوم توسعه    گزارش نظارت سال اول اجراي برنام     بر اساس   
توسط  اقدامات ذيل    ،  )١٣٨١سال  تا پايان   (هاي عملكرد ساالنه وزارت علوم        نيز گزارش 

 .صورت گرفته استوزارت علوم 
توازن آموزش و پژوهش و همچنين توسعه تحقيقات مرتبط با          ايجاد  در  تالش  . ١ 

 نيازهاي كشور
هـاي توسـعه آمـوزش عـالي بـا نيازهـاي              هماهنگي بين برنامه  تالش در جهت    . ٢ 
 كشور
بيت نيروي انساني متخصص و انجام مطالعات نيازسنجي و تهيه طرح جامع تر .٣ 

 زيـر پـروژه تحقيقـاتي توسـط         ٤٠توسعه آموزش عالي كشور شـامل اجـراي حـدود           
كه از ابتداي ... ريزي آموزش عالي وابسته به وزارت علوم و مؤسسه پژوهش و برنامه

بينـي    ع شده و پيش   رو ميليارد ريال ش   ٣ با تأمين منابع مالي الزم به ميزان         ١٣٧٩سال  
 . نتايج آن ارائه گردد١٣٨٠مه دوم سال شود در ني مي

هـا بـا       ايجاد هماهنگي بين برنامه توسـعه آمـوزش عـالي هـر يـك از دانشـگاه                 .٤ 
 .نيازهاي توسعه كشور

هـا    هاي دهسـاله هـر يـك از دانشـگاه           اي و تهيه برنامه     هاي منطقه   مطالعه مزيت . ٥ 
 ). مورد٨٠(هاي دولتي  توسط كليه دانشگاه

، كـاربردي و      هاي اعتباري متمركز براي انجام تحقيقات بنيادي        رديف برقراري. ٦ 
 .گرا براي رفع نيازها و حل مشكالت مهم كشور  اي و مأموريت توسعه

 اقدامات صورت گرفته.٣
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 و مراكز تحقيقـاتي از يـك طـرف و            ها  حمايت از تحقيقات مشترك بين دانشگاه     . ٧ 
نامه پنج ساله    بر ١٠٢، عملياتي كردن ماده       هاي اجرايي و توليدي از طرف ديگر        دستگاه
 .سوم
هـا و   ها بـا حضـور دانشـگاه      ايجاد و توسعه شوراي پژوهش و فناوري استان       . ٨ 

 هاي اجرايي دستگاه
 
 موانع و مشكالت. ٤

 وجـود داشـته   ي، موانع و مشكالت ها  دستگاه هاي برنامه و مأموريت  اجراي سياست در  
 :شود ها اشاره مي است كه به برخي از آن

ريزي و اجرايي  هاي برنامه ر و همكاري ضعيف مجريان با دستگاهكندي پيشرفت كا. ١
 .در سطح هر منطقه

 .ها حجم زياد فعاليت نيروهاي علمي و اشتغال آنان در خارج از دانشگاه. ٢
 .ارتباط صنعت و دانشگاهمسأله وجود رويكردهاي ناصواب در . ٣
 .رآفرين در كشو هاي كار و دانشگاهنبود توليد علم و دانش . ٤
هـاي مربـوط بـه        مند بودن فعاليت    نبود ساز و كارهاي مدون و مشخص و غيرنظام        . ٥
 .آن
 
 پيشنهادها. ٥
موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه به طور مشخص به همراه راهكارهاي اجرايي آن             . ١

 .، تحقيقات و فناوري گنجانده شود در اليحه اهداف و وظايف وزارت علوم
، تحقيقات و فناوري درخصوص ارتباط صنعت         علوموظايف و تكاليف وزارت     . ٢ 

 .و دانشگاه در اليحه بودجه هر سال قيد شود و اعتبارات آن نيز تعيين گردد
هـا و     اي و ملـي بـا مشـاركت دانشـگاه           هاي كارشناسـي مشـترك منطقـه        كميته. ٣ 

 .، تشكيل گردد ريزي و اجرايي هاي برنامه دستگاه

١٠______________________________________________________ 
 

 

 .شي و اجرايي دانشگاهيان و محققانمحدود كردن حجم فعاليت آموز. ٤ 
اولويت دادن بـه پـژوهش و       هاي محور و      هاي آموزشي دانشگاه    كاهش فعاليت . ٥ 

 .، كارشناسي ارشد و دكتراي كارشناسيپژوهشگري در مقاطع 
 .و دولت صنعت بهبود كنش متقابل دانشگاه. ٦ 
 .هاي برقراري رابطه صحيح دانشگاه و صنعت تعيين مكانيسم. ٧ 
 .يافتن عوامل تضعيف كننده رابطه دانشگاه و صنعت. ٨ 
گــرا و تــالش در جهــت دســتيابي بــه   گــرا بــه عرضــه تغييــر رويكــرد تقاضــا. ٩ 

 .هاي كارآفرين دانشگاه
 
 :منابع و مآخذ. ٦
پنج پيشنهاد عملي در جهت تقويـت ارتبـاط صـنعت و دانشـگاه، دفتـر مطالعـات تكنولـوژي              . ١

 .١٣٨٠،  تهران–دانشگاه صنعتي شريف 
هـاي فنـاوري رياسـت جمهـوري،          ، دفتر همكـاري   »رابطه صنعت و دانشگاه   «،    ، عباس قيومي. ٢

 .١٣٨٠تهران، 
 



 
 

 ٦٦٧٧ :مسلسلشماره   شناسنامه گزارش

   مروري بر ارتباط بين صنعت و دانشگاه: عنوان گزارش

 
 

 دكتر بيژن شهباز خاني : متقاضي                                           فرهنگيمطالعات  :نام دفتر
 ) آموزش و تحقيقاتكميسيون(                             پور قلي... ا  دكتررحمت:تهيه و تدوين
 ملكه آقا بزرگي : همكار                   حسن فرازمند                         :ناظرعلمي

 
 : ها سي آني و معادل انگلهاي كليدي واژه

 )University (دانشگاه
 )Industry(صنعت 

 )Industry _ Science Relationship(ارتباط دانشگاه و صنعت 
 

 :منابع و مأخذ تهيه گزارش
پنج پيشنهاد عملي در جهت تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه، دفتر مطالعات تكنولوژي . ١

 .١٣٨٠ تهران، –دانشگاه صنعتي شريف 
هاي فناوري رياست جمهوري،  ومي، دفتر همكاريرابطه صنعت و دانشگاه، عباس قي. ٢

 .١٣٨٠تهران، 
 
 


