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صنعت و دانشگاه در ايراندولت،بررسي تعامل بين
 
 
 
 

 
 

از . ارتباط صنعت و دانشگاه در همه كشورهاي جهان يك مسأله پيچيده و مهـم اسـت               
اط ارگانيـك بـين تحقيقـات و       جمله مشكالت مهم كشورهاي غيرصـنعتي، ضـعف ارتبـ         

ريشه اصلي اين مشكل از يك طرف در        . هاي صنعتي است    ها با بخش    آموزش دانشگاه 
تفاوت ماهيت اين دو نهاد است زيرا صنعت يك نهـاد اقتصـادي و دانشـگاه يـك نهـاد                    

مفهـوم   علمي است، از سوي ديگر رشد و تكامل اين دو نهاد بدون همكاري متقابل، بـي               
شورهاي توسعه نيافته و در حـال توسـعه ارتبـاط ايـن دو نهـاد داراي                 در ك . باشد  مي

صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتي هستند كه عالوه بر منتـزع   . تري است     ابعاد گسترده 
مسـأله  . ارتبـاط هسـتند     بودن از كل سيستم و ساختار جامعه، از خود نيـز جـدا و بـي               

نشگاه نيست بلكـه ديگـر نهادهـاي    بيگانگي از جامعه منحصر به دو نهاد و صنعت و دا        
نيـز درگيـر    ... جامعه شامل سيستم اداري، سيستم بانكي و مالي، سيستم آموزشـي و           

هـا   ها با ساختار جامعه و جدا بـودن آن    اين مشكل بوده و انتزاع هر يك از اين سيستم         
 .از يكديگر، يك مشكل جدي و ساختاري است

هـاي دولتـي بـراي     ، پرداخت يارانـه بخشي از مشكالت اين تعامل از ناحيه صنعت      
سرپا نگهداشتن برخي صنايع، توليد محصوالت با كيفيت پايين، نبود فضاي رقـابتي و              

تـر سـاختار اقتصـاد كشـور يعنـي       پـذيري صـنايع و مسـأله بسـيار مهـم           فقدان رقابت 
وابستگي شديد اقتصـاد كشـور بـه منـابع درآمـدي برونـزا يـا منـابع نفتـي و ذخـاير                       

مقدمه
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 و حجيم به همراه يك بخش ضعيف و كوچك          ١وجود يك دولت رانتير   . تزيرزميني اس 
خصوصي در كشور باعث ايجاد مشكالت ساختاري در نحوه تعامل نهادهاي مختلـف             

 . جامعه به خصوص صنعت و دانشگاه شده است
در اين گزارش ابتدا مباني و اهميت نظري تعامل بين صنعت و دانشگاه تشريح شـده                 

ر ادبيات موضوع، پيشينه اين تعامـل و مبـاني حقـوقي آن در كشـور     و سپس با مروري ب 
شناسـي    در بخش آخر گزارش بحث اساسي و بنيـادي آسـيب          . مطرح و تحليل خواهد شد    

گيـري و     بنـدي، نتيجـه     مشكالت ارتباط بين صنعت و دانشگاه در كشور و سرانجام جمـع           
 .  خواهد شدرفت از اين مشكل ارائه و تشريح راهكارهاي الزم براي برون

 

 
 

گردد، اما مطرح شـدن آن        قدمت تعامل صنعت و دانشگاه به زمان انقالب صنعتي برمي         
هـاي پـس از       به عنوان يك مسأله تحقيقاتي موضوع جديدي است كه سابقه آن به سال            

در ارتباط با نحوه تعامل صنعت و دانشگاه، پـنج الگـوي   . گردد جنگ جهاني دوم بر مي   
 : ه ترتيب عبارتند ازاصلي مطرح است كه ب

 ٢الگوي خطي فشار علم،. ۱
 ٣الگوي خطي معكوس يا كشش بازار،. ۲
 ٤الگوي تعاملي فشار علم ـ كشش بازار،. ۳
 ٥الگوي نظام ملي نوآوري،. ۴
 ٦.الگوي پيچش سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت. ۵

                                                 
1. Renter  
2. Science Push  
3. Market Pull 
4. Pull-Push 
5. Innovation System 
6. Triple Helix 

 مباني نظري تعامل بين صنعت و دانشگاه.۱
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رشـته  بر طبق الگوي خطي فشار علم، فرآيند نوآوري از سؤال تحقيقاتي در يـك                
معين علمي در دانشگاه آغاز شده و با عبور از تحقيقات كاربردي به توسعه محصـول   

شود، اما در الگوي خطي معكوس يا كشش بازار روند كار، معكوس              در بنگاه منجر مي   
شــود و  الگــوي اول اســت، يعنــي فراينــد نــوآوري از يــك مســأله در بنگــاه آغــاز مــي

قيق و توسـعه جديـد در دانشـگاه يـا بنگـاه             حل سرانجام به يك طرح تح       جستجوي راه 
 . منجر خواهد شد

الگوي سوم در حقيقت نوعي تعامل غير خطي و دو طرفـه بـين دو الگـوي اول و                     
هاي نوآوري از منابع      دوم است اما بر طبق الگوي چهارم يعني نظام ملي نوآوري، ايده           

د محصـوالت   گيرد و بـه صـور مختلفـي ماننـد افـزايش بهبـو               گوناگوني سرچشمه مي  
در ايـن الگـو،     . يابنـد   جريـان مـي   ... موجود، كاربردهاي فناوري در بازارهـاي جديـد و        

هـاي    ها، آزمايشـگاه    نوآوري براساس تعامل مؤثر ميان عامالن اقتصادي مانند شركت        
كنندگان در اثر بازخوردهاي بين صنعت و دانشـگاه           عمومي، نهادهاي علمي و مصرف    

 . آيد به وجود مي
الگو، الگوي پيچش سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت است كه در اواخر             پنجمين   
 معرفـي و    ١هاي اوليه قرن بيست و يكم توسط اتزكويتز وليدسدرف           و سال  ۱۹۹۰دهه  

الگوي پيچش سه جانبه دانشـگاه، صـنعت و دولـت داراي سـه رويكـرد                . توسعه يافت 
TH1  ،TH2   و TH3 در رويكرد   .  استTH1    ،هـم صـنعت و هـم        ، دولت، هم دانشـگاه 

مصداق بارز به كارگيري ايـن رويكـرد،        . دهد  ها را تحت پوشش قرار مي       رابطه بين آن  
امروزه اين رويكرد به    . كشورهاي كمونيستي سابق مانند اتحاد جماهير شوروي است       

 . شود عنوان يك مدل توسعه شكست خورده تلقي مي
صنعت با مرزهاي قوي     قلمروهاي نهادي دولت، دانشگاه و       TH2بر طبق رويكرد     

شوند؛ امـا داراي كـنش متقابـل بـا            عقالنيت اجتماعي، فرهنگي و فني از يكديگر جدا مي        

                                                 
1. Etzkowitz and Leydesdorff (1996-2001) 
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هاي اصـلي ايـن رويكـرد، تقسـيم كـار بـين دانشـگاه،                 يكي از مشخصه  . يكديگر هستند 
صنعت نيز  . پردازد  در اين مدل، دانشگاه به آموزش و تحقيق مي        . صنعت و دولت است   

كنـد و دولـت نيـز بـا حمايـت از              ا به كاال و خـدمات جديـد تبـديل مـي           نتايج تحقيقات ر  
 . سازد هاي الزم را فراهم مي دانشگاه و صنعت، زيرساخت

، سه قلمرو نهادي دانشگاه، صنعت و دولـت در فراينـد نـوآوري     TH3در رويكرد    
 در ايـن مـدل دانشـگاه      . كنـد   ها با يكديگر تداخل پيدا مـي        همپوشاني دارند و وظايف آن    

هـاي اقتصـادي      كند و به فعاليـت      عالوه بر فعاليت آموزش و تحقيق، كارآفريني نيز مي        
هاي توليد و توزيع دانـش مشـغول    در مقابل صنعت به فعاليت . آورد  نوآورانه روي مي  

هـاي توليـد دانـش،        آميـز در زمينـه      هاي مخاطره   گذاري  شود و دولت نيز به سرمايه       مي
در اين رويكرد از پيچش سه جانبـه،        . ورزد  بادرت مي نوآوري و توليد كاال و خدمات م      

اي و جهاني خواهد شد، بـه همـين دليـل             نظام ملي نوآوري پوياتر و داراي ابعاد منطقه       
 . شود  نامگذاري مي١»نظام پوياي نوآوري«اين رويكرد به عنوان مدل 

 
 
 

قـش   تحقيـق و پـژوهش، ن      ٣ و مانسـفيلد   ٢براساس مطالعات انجام شـده توسـط آدامـز        
 نشان ٤مطالعات جاف و فلدمن. كننده و كليدي در توسعه و گسترش صنعت دارد تعيين
 يا به بيـان ديگـر ارزش افـزوده حاصـل از دانـش، از              ٥دهد كه منافع سر ريز دانش       مي

منابع مهم رشد بلندمدت اقتصادي هستند و اين منافع اضافي در اثر نيروهاي درونـزا               

                                                 
1. Dynamic Innovation System 
2. Adams, 1990 
3. Mansfield, 1980-1991 
4. Jaff, 1989 and Feldman, 1992 
5. Spillover 

 اهميت نظري تعامل بين صنعت و دانشگاه.۲
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 اه در ايرانصنعت و دانشگدولت،مروري بر پيشينه تعامل. ۳

 تحقيـق و توسـعه      ١هاي جديد، رشـد درونـزاي          نظريه همچنين براساس . يابند  تغيير مي 
)R&D (              به عنوان يك عامل كليدي محسوب شده و داراي تأثيرات دو طرفه است، يكي

وري   شود و باعث بهبود كيفي كاال و بهـره          كه به طور مستقيم به نوآوري منجر مي         اين
كنـد و باعـث        مـي  ها نيز نفوذ پيـدا      كه به منافع اضافي ديگر شركت       شود و ديگر اين     مي

ايجــاد بــازدهي صــعودي نســبت بــه مقيــاس و رشــد بلندمــدت صــنعتي و اقتصــادي  
الذكر، گويـاي ايـن حقيقـت اسـت كـه اگـر                بنابراين، تحقيقات انجام شده فوق     ٢.شود  مي

تحقيقات انجام شده در دانشگاه به بخش صنعت نفوذ پيدا كند، موجبات رشـد درونـزا                
 . دساز و توسعه صنعتي را فراهم مي

 
 
 

در ايـن دورة نـه      . گـذرد   حدود هفتاد سال از تكوين دانشگاه به سبك جديد در ايـران مـي             
چندان طوالني، تالش بسيار كمي براي توسعه تعامل دانشـگاه و صـنعت صـورت گرفتـه                 

با توجه به قرار داشتن دانشگاه و صنايع جديد در درون دولت، تالش عملـي بـراي                 . است
تاريخچه تالش دولت براي . د عمدتاً توسط دولت انجام شده استتوسعه تعامل اين دو نها

  :توان به چهار دوره تقسيم كرد توسعه تعامل صنعت و دانشگاه در ايران را مي
 

 ۱۳۴۰دوره اول، از زمان تأسيس دانشگاه تهران تا سال 
دولـت در راسـتاي     . در اين دوره تعامل دانشگاه و صـنعت مبتنـي بـر آمـوزش اسـت               

هـاي دانشـگاهي    ها با صنايع جديد وارداتي و تأسـيس رشـته       ارتباط دانشگاه برقراري  
 . كرد مورد نياز صنايع جديد تالش مي

 
                                                 

1. Endogenous growth 
2. Romer, 1994 
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 ۱۳۶۰ تا ۱۳۴۰دوره دوم، از سال 
كند با اين تفاوت كه در اين فاصله          اين دوره نيز دولت همانند دوره اول ايفاي نقش مي         

هاي وارداتي جديد در      ن با فناوري  هاي كارآموزي براي آشنايي دانشجويا      زماني دوره 
 . بخش صنعت، طراحي شد

 
 ۱۳۷۴ تا ۱۳۶۱دوره سوم، از سال 

كرد مبناي تعامل دانشگاه و صنعت را عالوه بر آموزش            در اين دوره، دولت تالش مي     
به همين دليل دفترهايي بـراي بهبـود تعامـل دانشـگاه و             . به پژوهش نيز گسترش دهد    

دفـاتر ارتبـاط بـا    «ها تأسـيس شـدند كـه     نعتي و دانشگاههاي ص     صنعت در وزارتخانه  
بنـابراين در ايـن دوره تحـول اساسـي، تعامـل دانشـگاه و               . شـدند   ناميده مـي  » صنعت

 . صنعت بر مبناي آموزش و پژوهش است
» عالي ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت        شوراي«از ديگر اقدامات دولت در اين دوره ايجاد          

 . هاي فني از اعضاي آن بودند ؤساي دانشگاهاست كه وزير صنايع سنگين و ر
 

  ۱۳۸۱ تا ۱۳۷۴دوره چهارم، از سال 
در اين دوره، تالش دولت بر اين بود كه عالوه بر مبنـاي آمـوزش و پـژوهش، مبنـاي                    

 ۱۳۷۹در اين راسـتا دولـت، از سـال          . جديدي براي تعامل دانشگاه و صنعت ارائه دهد       
هـاي علمـي    هاي علمي و تحقيقاتي، پارك ركبراي توسعه فناوري از طريق تأسيس شه  

هاي مختلف كشور  ها در استان وابسته به دولت و دانشگاه) انكوباتورها(و مراكز رشد 
 . كند اقدام مي

بنابراين طرح مسأله تعامل دانشگاه و صنعت در ايران بحث جديدي است كـه بـه                 
بـراي توسـعه تعامـل    منـد   در حقيقت، تـالش فكـري نظـام    . گردد   برمي ۱۳۷۰اوايل دهه   

 با برگزاري اولين كنگره سراسـري توسـعه         ۱۳۷۲دانشگاه و صنعت در ايران از سال        
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ارتباط صنايع با مراكز آموزشي و پژوهشي در دانشگاه تبريز آغاز شـد و بـه دنبـال                  
هـا فرصـت مناسـبي بـراي          در چارچوب اين كنگـره    . هاي بعدي شكل گرفتند     آن كنگره 

 تحقيقـات نظـري و تجربـي توسـط محققـان دانشـگاهي و               انديشي محققان، اجـراي     هم
 . هاي دولتي فراهم شد متخصصان صنعتي و سازمان

 
 
 

در اين بخش به دليل گستردگي ابعاد قانوني، تشريح تمامي مواد قانوني مرتبط خـارج               
از حوصله اين گزارش است، بنابراين تنها  تشريح مواد كليدي قـانون برنامـه سـوم و          

  ١.شود كشور بسنده ميچهارم توسعه 
 
  سومقانون برنامه . ۱-۴

به منظور تسهيل در اسـتفاده از تخصـص و تـوان فنـي كـادر                ): ۱۵۴(ماده  » الف«بند  
هـاي دانشـگاهي بـه        گيري پژوهش   ها و مؤسسات آموزش عالي و جهت        علمي دانشگاه 

سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور، به دانشگاه و مؤسسات آموزش عالي كشور             
شود با رعايت مراتب زير نسـبت بـه تشـكيل     راكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي  و م 

هاي دولتي خدمات علمي، تحقيقاتي و فنـي بـا مقـررات خاصـي و تـابع قـانون                     شركت
 . تجارت مبادرت كنند

ها صرفاً در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كـه               خدمات اين شركت  ) الف
هـا نيسـتند و       لتـي و غيرعمـومي قـادر بـه انجـام آن           ها و مؤسسـات بخـش دو        شركت

 . كند دانشگاه را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي

                                                 
هـاي    ، مركـز پـژوهش    »مروري بر ارتبـاط بـين صـنعت و دانشـگاه،          «تر رجوع كنيد به گزارش        براي مطالعه بيش  . 1

 . ۱۳۸۲مجلس شوراي اسالمي، سال 

 مباني قانوني تعامل بين صنعت و دانشگاه در ايران. ۴
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٨

هـا اعضـاي هيـأت علمـي،        از سهامداران اين شرك   %) ۴۹(حداكثر چهل و نه درصد      ) ب
ها و كاركنان همان دانشگاه، مؤسسه آمـوزش عـالي و             كارشناسان پژوهشي، تكنسين  

اتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شـركت مربوطـه از محـدوديت منـع                مراكز تحقيق 
مداخله وزرا و نمايندگان مجلسـين، دولـت و كارمنـدان دولـت در معـامالت دولتـي و                   

 . مستثناست۲۲/۱۰/۱۳۳۷كشوري مصوب 
هـا،    يـك از دانشـگاه     هـاي موفـق در هـر        يـك از شـركت     اساسنامه نمونه يا خاص هـر       )ج

مراكز تحقيقـاتي و پژوهشـي بـا پيشـنهاد سـازمان برنامـه و               مؤسسات آموزش عالي و     
الذكر جزو مـواد      الزم به ذكر است كه ماده فوق      . رسد  بودجه به تصويب هيأت وزيران مي     

 .باشد تنفيذي از قانون برنامه سوم توسعه به قانون برنامه چهارم توسعه كشور مي
 
 قانون برنامه چهارم. ۴-٢

اد زيادي از قانون برنامه چهارم به صورت مسـتقيم و  براساس مطالعه انجام شده، مو 
باشد به عنوان مثال بند  غيرمستقيم به موضوع تعامل بين صنعت و دانشگاه مرتبط مي

قـانون تنظـيم    ) ١٠٦(و مـاده    ) ٦١(، مـاده    )٤٢(، مـاده    )٤٩(ماده  » د«، بند   )٣٥(ماده  » ز«
قـانون  ) ٤٣(مـاده   » فالـ «بخشي از مقررات مالي دولت به صورت غيرمسـتقيم و بنـد             

 تنهـا   ،برنامه چهارم به صورت مستقيم با اين بحث ارتباط دارند كه به داليل ذكر شده              
 برنامه چهارم عالوه بـر مـاده تنفيـذي برنامـه      مرتبط در مورد اخير كه از مواد كليدي       

 :شود ارائه ميباشد  مي) ١٥٤ ماده» الف«بند (سوم 
 

 )٤٣(ماده » الف«بند 
هـا و راهبردهـاي پژوهشـي، فنـاوري و آموزشـي بـه منظـور                  زي سياسـت  نوسازي و بازسا  

توانايي پاسخگويي مراكز علمي، پژوهشي و آموزشي كشور به تقاضاي اجتماعي، فرهنگـي و              
 . در فضاي رقابت فزاينده عرصه جهاني طي سال اول برنامه چهارمنكرد صنعتي و كار
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٩

 
 

 و صـنعتي كشـورها، توجـه بـه نظـام      ترين عوامل پيشرفت اقتصـادي  امروزه يكي از مهم  
در كشورهاي پيشرفته اين دو نهاد گام به گام در توسعه يكديگر . آموزش دانشگاهي است

رد امـا در كشـورهاي      ااند و اين سـير تكـاملي همچنـان ادامـه د             نقش تكاملي متقابل داشته   
صـنعت و  . تـري دارد  توسعه نيافته يا در حال توسعه، ارتباط اين دو نهـاد ابعـاد گسـترده     

دانشگاه دو نهاد وارداتي هستند كه عالوه بر مجزا بودن از كل سيستم و ساختار جامعـه                 
 منـابع   هدر ايران بـه دليـل وابسـتگي شـديد دولـت بـ             . ارتباط هستند   از خود نيز جدا و بي     

هاي پنهان و آشكار فراوان و عدم وجـود     زميني و وجود يارانه   ذخاير زير درآمدي نفتي و    
هاي اقتصاد كشور و به خصوص وجود          در دانشگاه، صنعت و ساير بخش      فضاي رقابتي 

 بـين سـه نهـاد دولـت، دانشـگاه و            بهينـه  فقدان تعامل    ،حجيم و ناكارامد  رانتير،   يك دولت 
 منطقي است زيرا منافع اين سه نهاد به صورت برونزا و خـارج از سيسـتم                  امري صنعت،

كند، دانشگاه از منـابع عمـومي         ي ارتزاق مي  شود به طوري كه دولت از منابع نفت         تأمين مي 
دو  بنـابراين ايـن      .هاي دولتي برخوردار است     دولت و صنعت نيز از بودجه دولت و يارانه        

ها به همديگر     در واقع منافع آن    ند و نك   خود را طي مي    مسيريك مستقل و جداگانه       هر نهاد
پـس  . جود نخواهـد داشـت    اي براي برقراري تعامل و      گره نخورده است و از طرفي انگيزه      

مشكل عدم تعامل بين دانشگاه و صنعت يك مشكل ساختاري است كه به ساختار اقتصاد               
 در يا  اين به معني عدم وجود ديگر مشكالت نيست بلكه مشكالت عديده.گردد كشور برمي

عدم ارتباط منسجم و ارگانيك دو نهاد دانشگاه و صنعت دخالت دارند كـه باعـث تشـديد                  
در مــورد بحــث . شــود ي و ســاختاري در تعامــل متقابــل ايــن دو نهــاد مــيمشــكل اصــل

هاي متفـاوتي      نظريات و ديدگاه   ،شناسي مشكالت رابطه صنعت و دانشگاه در ايران         آسيب
شود به طور مختصر تمامي ايـن نقطـه نظـرات بـه               مطرح است كه در اين بخش سعي مي       

 :شوند شرح ذيل ارائه 

صنعت و دانشگاه در ايراندولت،شناسي تعامل بين آسيب. ۵
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١٠

 ديدگاه اول. ١
هـا نيسـت و تأكيـد و تـالش            نيافتگي دانشگاه و صنعت عدم همكاري آن       مشكل توسعه 

ها به شيوه جاري منجر به نتيجه اثربخشـي نخواهـد شـد     براي تقويت همكاري بين آن  
با يكديگر و نيـز بـا ديگـر نهادهـاي           ) ارگانيك( عدم پيوند پويا     ،زيرا مشكل اين دو نهاد    

 .ملي است
 
 ديدگاه دوم. ٢

ها موانع و مشكالتي وجود دارد كه         برنامه و مأموريت دستگاه   هاي    در اجراي سياست  
 :ها عبارتند از برخي از آن

ريزي و  هاي برنامه كندي پيشرفت كار و همكاري ضعيف مجريان با دستگاه. ٢-١
 منطقه،هر اجرايي در سطح 

 ها، حجم زياد فعاليت نيروهاي علمي و اشتغال آنان در خارج از دانشگاه. ٢-٢
  مسأله ارتباط صنعت و دانشگاه،رهاي ناصواب د  رويكردوجود. ٢-٣
 آفرين در كشور، هاي كار نبود توليد علم و دانش و دانشگاه. ٢-٤
 .هاي مربوط به آن مند نبودن فعاليت مفقدان سازوكارهاي مدون و مشخص و نظا. ٢-٥

 
 ديدگاه سوم. ٣

 :موانع رابطه دانشگاه و صنعت به شرح ذيل است
 ،مناسبياستگذاري فقدان س. ٣-١
 هاي نادرست آموزشي، و روشها  سياست. ٣-٢
 ضعف يا فقدان نهادهاي خدمات تكنولوژي،. ٣-٣
 فضاي غيررقابتي،. ٣-٤
 .موانع انگيزشي. ٣-٥
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١١

 ديدگاه چهارم. ٤
هاي فناوري رياست جمهوري، موانع و مشـكالت رابطـه     براساس تحقيق دفتر همكاري   

 :صنعت و دانشگاه به شرح ذيل است
 اعتمادي صنعت به مراكز تحقيقاتي، بي. ٤-١
 .اصالح ساختاري بخش صنعت. ٤-٢

 
 ديدگاه پنجم. ٥

يكي از مشكالت، ناكارامدي نظام آمـوزش عـالي ايـران بـه دليـل ضـعف در سـاختار                    
هـاي تحقيقـاتي و پژوهشـي بـه زمـان             عموماً فرايند دستيابي بـه داده     . پژوهشي است 

ها و مردم به دليـل كسـري          ورهاي جهان سوم، دولت    نياز دارد و چون در كش       طوالني
بودجه و وجود شكاف طبقاتي و فقر مطلق بخش بزرگي از جمعيت، تحمـل ايـن زمـان          

همـين معضـل سـبب    . ها هسـتند  مدت بحران  حل كوتاه راهطوالني را ندارند و به دنبال  
 بـين گسسـتگي   بنـابراين وجـود     . شدن ساختار پژوهش در كشور شده است      ننهادينه  

تـوجهي بـه پـژوهش و         ها به دليل بي     شود زيرا دانشگاه    دانشگاه و صنعت احساس مي    
 كارايي و اثربخشي خود را در مقابل صنعت از دسـت            ، روز به روز   ،هاي نوين   فناوري

توجهي در بخش صنعت بـه   ميلي و بي شود كه نوعي بي دهند و اين مسأله باعث مي   مي
هـا   ين بودن توان پاسخگويي سطح علمي دانشـگاه ها به دليل پاي مراكز علمي و دانشگاه  

 . ايجاد شود،هاي صنعت به نياز
 
 ديدگاه ششم. ٦

 متأسفانه صنعت بعضاً    .مسائل، طرح نيازها از سوي بخش صنعت كشور است         يكي از 
از نيازهاي خود مطلع نيست و انتظار دارد دانشگاه نيازهـاي او را شناسـايي و تبيـين             

هـاي    ها، مديران بخش صنعت بايد آشنايي كافي با تكنولوژي          ديدر تعيين نيازمن  . نمايد
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١٢

هاي تحقيقاتي دانشگاهي داشته باشند اما به دليل فقـدان ايـن آشـنايي و                 جديد و زمينه  
 اكثـر ) تحقيـق، توسـعه و توليـد   (هـا   فاصله زماني بين تعيين نيازها و زمان اجـراي آن    

قطعي و آماده از خارج م صورت به دهند كه نيازهاي خود را مديران صنعت ترجيح مي
حتـي در صـورت     . تـري نيـز برخـوردار اسـت         تهيه نمايند كه از ريسك به مراتـب كـم         

 يعني ي مشكل ديگر، از سوي مديران صنايع كشور     پذيرش ريسك همكاري با دانشگاه    
 .كند در بين مديران صنعت و دانشگاه ظهور مي فقدان تفكر سيستمي

 
 ديدگاه هفتم. ٧
اه، مشكل فقدان نيروهاي متخصص در بخش صنعت باعث شده است كـه             ديدگاين   در

حتـي  (بندي تعريف و انجام تمـام ايـن مراحـل             ها به صورت كلي و بدون مرحله        پروژه
از دانشگاه خواسته شود كه در بعضي مواقع نيـز بـه دليـل عـدم تجربـه                  ) بعضاً توليد 

كه هر مرحله از پروژه     در صورتي   . شود  دانشگاه، پروژه در عمل منجر به شكست مي       
 .بايد به صورت يك زيرپروژه مستقل و گام به گام تعريف و اجرا شود

 
 ديدگاه هشتم. ٨

 يكـي از مشـكالت اساسـي و          اين مشـكل بـه عنـوان       رسد كه   در اين ديدگاه به نظر مي     
 مشكل ساختار اقتصاد كشور، مطرح شده است كه بسيار حائز اهميت             بعد  از  و بنيادي

. باشـد   هـاي كـالن اقتصـاد كشـور مـي            برنامـه  ٢گيـران    و تصـميم   ١ازانس  براي تصميم 
در اتمـام يـك پـروژه       ) دانشـگاه  (تحقيق  حتي در صورت موفقيت    براساس اين ديدگاه  

تحقيقاتي عالوه بر مشكالت ارزيابي، وجـود يـك حلقـه مفقـوده بـين تحقيـق و توليـد                    
وظيفـه ايـن    .  نباشـد  توليـد بـه   شود كه صنعت قادر به تبديل تحقيق          باعث مي ) صنعت(

                                                 
1. Decision Makers 
2. Decision Takery 
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١٣

معموالً بـه دليـل فقـدان    . حلقه مياني فراهم كردن تكنولوژي توليد نمونه تحقيقاتي است  
هــا و فقــدان  هــاي صــحيح تحقيقــاتي و مســتندات كــافي و صــحيح در دانشــگاه  روش

هـاي تحقيقـاتي بـه مرحلـه توليـد       ها، نمونه  آنهضم  متخصصين الزم در صنعت براي      
 .رسند نمي

 
 همديدگاه ن. ٩

بر اساس اين ديدگاه، مشكل اين اسـت كـه كارهـاي تحقيقـاتي خصوصـاً در راسـتاي                   
متأسفانه اساتيد دانشگاه معمـوالً همـديگر را        .  دارند ١اي  رشته صنعت، غالباً ماهيت بين   

معموالً براي صنعت تنها جمـع      . يه كار تيمي و گروهي وجود ندارد      حقبول ندارند و رو   
اه مالك پذيرش و توانايي انجام پروژه نيست بلكه         هاي فردي در دانشگ     بودن تخصص 

مسأله مهم ديگر كمي تجربه، نبود ديـد        .  شرط الزم توانايي دانشگاه است     ،كار گروهي 
 .ها و اطالع نسبي دانشگاهيان از مشكالت صنعت كشور است علمي نسبت به پروژه

 
 ديدگاه دهم. ١٠

هـر نـوع اعـم از بنيـادي يـا           از   ديدگاه دهم معتقد است كه معيار يك تحقيق دانشگاهي        
كاربردي آن است كه تحقيق به عنوان يك مسأله نو يا بـديع در سـطح جهـاني مطـرح                    

.  تحقيق انجام شده در يك مرجـع معتبـر اسـت          ٢نشاخص آن نيز قابل چاپ بود     . باشد
نيافته و در حـال      اين در حالي است كه غالباً به خاطر ماهيت صنعت كشورهاي توسعه           

از . الـذكر نيسـت   هاي مورد نياز صـنعت كشـور در شـرايط فـوق         پروژهتوسعه، سطح   
 اساتيد دانشگاه عمدتاً براساس انتشار مقـاالت، پـژوهش       يسويي، امتيازات براي ارتقا   

 بـه همـين دليـل تحقيقـات مختصـري هـم كـه در                .المللي است   در مراجع و مجالت بين    
هاي كشورهاي     و نيازمندي  شود نيز در راستاي تحقيقات      هاي كشور انجام مي     دانشگاه

                                                 
1. Interdiciplinar 
2. Publishable 
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١٤

همچنـين فقـدان انگيـزه و نبـود يـك مركـز       و يابند  سوق ميو عموماً تئوريك    پيشرفته  
هاي كارشناسي ارشد و دكتري به سمت بخش صنعت و ارائـه              نامه  ساماندهي به پايان  

كـردن آن  ي  و مشاور و انحصـار     راهنماتر از سوي اساتيد        بيش ،ها  نامه  موضوع پايان 
 . و ارتقاي علمي، ابعاد ديگر اين مشكل استله بعضاً ارائه مقا، شخصيبراي منافع

 
 
 

رسـد از     بندي مطالب بايد گفت، براساس شرايط و مقتضيات كشور به نظر مي             در جمع 
ميان الگوهاي مختلف مطرح شده در بخش دوم گزارش در زمينه تعامل بين صنعت و               

تر و مستلزم همكاري، تعامل        مطلوب »نظام ملي نوآوري  «دانشگاه، الگوي چهارم يعني     
مؤثر و باز خورد بين صنعت و دانشگاه است و دولـت نيـز بـه جـاي مداخلـه در ايـن                       

تـوان   بنـابراين مـي  . تر نقش نظارتي و بسترسازي داشـته باشـد      تعامل بهتر است بيش   
نتيجه گرفت كه مشكل اصلي در تعامل بـين صـنعت و دانشـگاه، مشـكالت سـاختاري                  

ها،   است و تا زماني كه ساختار بخش صنعت، آموزش عالي و به تبع آناقتصاد كشور
پـر  ) صـنعت (و توليـد    ) دانشـگاه (اقتصاد كشور بهبود نيابد و خأل موجود بين تحقيـق           

به عبارت ديگر دانشگاه و صنعت هر يك مسير         . شود  نشود، تحقيق به توليد تبديل نمي     
ها به وجود نخواهد آمـد و نتيجـه           بين آن كنند و ارتباط منسجم و ارگانيك         خود را طي مي   

 در كشور ايجاد نخواهد شد و ١زا و مستمر و پايدار كه رشد اقتصادي و صنعتي درون اين
 . بطئي و مقطعي خواهد بود٢زا، اگر هم رشدي حاصل شود، رشدي برون

بنابراين براي بسترسازي و حل مشكالت موجود بين ارتباط صنعت و دانشـگاه،              
 :شود ذيل پيشنهاد ميراهكارهاي 

                                                 
1. Steady Stead 
2. Exogenous Growth 

گيري و ارائه پيشنهادهادي، نتيجهبنجمع.۶
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دولت به وظايف خود در زمينه اصالح ساختار اقتصاد كشـور و سـاماندهي بخـش           . ۱
پذيري صنايع جهت انگيزش افزايش       صنعت از طريق كاهش حجم دولت، افزايش رقابت       

هـاي دولتـي و       تقاضا براي نوآوري و در نتيجه تقاضاي دانش و فناوري، حذف يارانه           
 سازي به روش صحيح و قانونمند عمل كند؛ و خصوصيتسهيالت تكليفي صنايع 

 وضع و تحميل استانداردهاي اجباري و با كيفيت باال در صنايع از سـوي دولـت و                  .۲
بـا ايــن ســازوكار  . ايجـاد فضــاي رقـابتي بــا اســتفاده از واردات حسـاب شــده اســت   

هاي مهندسي ديگر جوابگو نخواهد بـود و بـه ناچـار احسـاس نيـاز صـنايع بـه                      روش
 افزايش خواهد يافت؛) ها دانشگاه(هاي علمي  روش

ــعه   . ۳ ــق و توس ــز تحقي ــيس مراك ــاي  ) R&D(تأس ــتفاده از نيروه ــنعت و اس در ص
را بـه نحـو     ) صـنعت (و توليـد    ) دانشـگاه (متخصص در آن كه بتوانند خأل بين تحقيـق          

 مناسبي پر كنند؛
لـت بـراي جلـب      هـا بـا حمايـت دو        هاي تحقيقاتي توسط دانشگاه     تأسيس آزمايشگاه . ۴

بـه عبـارت ديگـر همكـاري صـنعت بـا            . اعتماد صنعت و روي آوردن آن بـه دانشـگاه         
 هاي تحقيقاتي افزايش خواهد يافت؛ دانشگاه با وجود اين آزمايشگاه

تدوين و تصويب قانون جديد و جامع مالكيت معنوي و حمايت و تقويـت مجـالت و                 . ۵
 يا حق چاپ؛هاي علمي در ايران با حفظ حقوق معنوي  نشريه

هــا، مراكــز پژوهشــي و  تــدوين و تصــويب قــانون فعاليــت كــارآفريني در دانشــگاه. ۶
هـاي مبتنـي بـر     هاي دولتي به منظـور بسترسـازي جهـت تأسـيس شـركت       آزمايشگاه

ها و افزايش رقابت پژوهشي       فناوري و مؤسسات تحقيقاتي خصوصي توسط دانشگاه      
 ها؛ و كارآفريني در ميان دانشگاه

سازي نتايج تحقيقات دانشگاهي با ايجاد و         هاي الزم براي تجاري      زيرساخت توسعه. ۷
هـاي فنـاوري ومراكـز رشـد      هـا و پـارك     هاي توسعه فنـاوري، شـهرك       توسعه شركت 

 ؛)انكوباتورها(
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١٦

گذار در زمينه دانش و فناوري از محل حـذف            هاي سرمايه   پرداخت يارانه به شركت   . ۸
 هاي دولتي به بخش صنعت؛ يارانه

  اعطاي مدرك معتبر در مقابل كار تحقيقاتي به دانشجويان در بخش صنعت؛.۹
 ها با صنعت؛  ارتقاي درجه علمي اساتيد برمبناي همكاري آن.۱۰
اي دانشـگاهي براسـاس       رشـته   هاي جديد و ميـان       مشاركت صنعت در ايجاد رشته     .۱۱

 نياز بازار كار و صنعت؛
  نظر صنعت؛ تغيير واحدهاي درسي و سيالبس دروس با.۱۲
گرايش هر دانشگاه به سمت صنعت خاص با حفظ         (ها     قطب صنعتي شدن دانشگاه    .۱۳

 ؛)و ارائه دروس پايه
 وظايف و تكاليف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص ارتباط صـنعت و               .۱۴

 دانشگاه در اليحه بودجه هر سال و تعيين رديف اعتبارات آن؛
ي و اجرايي دانشگاهيان و محققان و اولويـت دادن           قيد كاهش حجم فعاليت آموزش     .۱۵

 به پژوهش و پژوهشگري در تمامي مقاطع؛
هـاي مختلـف بـراي        هاي مطالعاتي براي مديران صنعت در دانشـگاه          ايجاد فرصت  .۱۶

 آشنايي مديران صنعت به آخرين دستاوردهاي جديد علمي و فناوري؛
رت رسمي و غيررسمي از طريـق       هاي دانشگاه به صنعت به صو          معرفي توانمندي  .۱۷

بروشورهاي تبليغاتي، ارائه سمينارها، دعوت از مديران صنايع و ترغيب اساتيد براي             
 هاي مطالعاتي در صنعت؛ گذراندن فرصت
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 مطالعـاتي پـنج پيشـنهاد    طـرح  «،)۱۳۸۰ (دفتر مطالعات تكنولوژي دانشگاه صـنعتي شـريف      . ۱
 .تهران» گاه جهت تقويت ارتباط صنعت و دانشدرعملي 

 ۱۳۸۳(ايـران   جمهوري اسالمي   قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي         «. ۲
 .۱۳۸۴ ريزي، ، سازمان مديريت و برنامه»)۱۳۸۴ –
-۱۳۷۹قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، جمهوري اسالمي ايـران،   «. ۳

 .۱۳۸۲ريزي،  ، سازمان مديريت و برنامه»۱۳۸۳
هـاي    بررسي نقش آموزش عالي در توسـعه بـا تأكيـد بـر همكـاري               «،علي احمدي، عليرضا  . ۴

هاي دولـت، دانشـگاه و صـنعت           چهارمين كنگره سراسري همكاري    ،»دولت، دانشگاه و صنعت   
 .۱۳۷۷براي توسعه ملي، دانشگاه صنعتي اميركبير، 

 .۱۳۸۰ي فناوري رياست جمهوري، ها ، دفتر همكاري»رابطه صنعت و دانشگاه«قيومي، عباس، . ۵
هـاي مجلـس شـوراي         گـزارش مركـز پـژوهش      ،»مروري بر ارتباط بين صنعت و دانشگاه      «. ۶

 .۱۳۸۲ اسالمي،
 .۱۳۸۲، ۴۱ سال دهم، شماره ،»نامه آموزش عالي ويژه «،نشريه مجلس و پژوهش. ۷
ين كنگـره سراسـري     ، چهـارم  »موانع و عوامل ارتباط صنعت با دانشگاه      «نقيان فشاركي، مهدي،    . ۸

 .۱۳۷۷هاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي، دانشگاه صنعتي اميركبير،  همكاري
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