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و معادن و توسعه صنايع )1386 تير4-5(ششمين همايش مراكز تحقيق
 رشد اقتصادي به تبع روند جهاني شدن درراستاي تعامل صنعت با دانشگاه

 غالمرضا فيض بشي پور
 كرمانشاه–ايران

 شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه

با– رشد اقتصادي–جهاني شدن: كليدواژه ها و–دانشگاه تعامل صنعت  تحقيق
 نخبگان–توسعه

 مقدمه-1
جهاني شدن كه از يك بنيان فني نشأت گرفته است كشورهاي صنعتي را به مرحله اي رسانده كه تفوق

، تبديل كرده است درواقع فرآيند جهاني  و صدور دانش اقتصاديشان را از صدور كاال بسمت تفوق در توليد

و ساختار انقالب صنعتي شدن به كشورهاي پيراموني فر صت داده تا بتواننددر عرصه اقتصاد صنعتي پيشرفت كنند

و جوامع است كه به را تكميل نمايند،  ازاين جهت مهمترين مفهوم جهاني شدن انسجام روبه رشد اقتصاد ها

ج,كمك فناوري هاي نوين و وجود عواملي از و بين المللي و سياستهاي ملي مله دولت روابط جديد اقتصادي

و عامالن تجاري ميسر شده است,كارگران, سازمانهاي بين المللي, ها  روند جهاني شدن داراي. جوامع مدني

سيستم هاي توليد برون مرزي,فناوري, سرمايه گذاري،جنبه نخست به عواملي چون تجارت: دو جنبه است 

و ارتباطات اشاره دارد كه باعث نزديك, و. تر شدن جوامع شده است جريان اطالعات جنبه دوم نيز به سياستها

و بازار سرمايه  و ساير, استانداردهاي بين المللي براي كار, موسساتي مثل آزاد سازي تجارت محيط زيست

. بلكه ماحصل سياستهاست, جنبه دوم ذاتي اين روند نيست, مسائل مربوط مي شود 

 ضرورت اقتصادي كردن نوآوريها-2
و توسعه بستگي, روزه برتري دررقابت ام بيش از پيش به اقتصادي كردن نوآوريهاي حاصل از تحقيق

و توسعه ضروري است از اين جهت سرمايه گذاري  كميت, دارد لذا سرمايه گذاري بخش خصوصي درتحقيق

و بين المللي در فعاليتهاي تحقيقاتي بعنوان اب و همكاري داخلي زار كليدي پياده سازيو كيفيت نيروي انساني

نبايد فراموش كنيم كه كشورهاي مختلف جهان با شتاب بسوي ساختار. اقتصاد دانش محور معرفي ميگردد
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تُند حركت با سرعت خيره كننده اي عمل مي كند كامالً متفاوتي از قدرت حركت مي كنند واقتصاد كشورهاي

د كُند حركت به زحمت مي توانند خود را با ،، كشورهاي ، منابع طبيعي تازه كشف شده ستĤوردهاي فكري

و  .كه بنياد آن دانش است هماهنگ سازند ... تكنولوژيهاي سرمايه بر

و برقراري بانك اقتصاد هاي فوق نمادين تنها به تكنولوژي متكي نيست بلكه جهش بسوي بنيان دانايي

و دانشوري موجب ارتقاي. دانايي براي افزايش بهره وري اصل بنيادي آن محسوب مي شود  ، خرد در حقيقت

و رفاه دركشورهاي صنعتي شده است  و ثروت و بشر را به بهره. بهره وري دانايي به همه چيز سرعت مي بخشد

و عصر تسخير طبيعت است  و اين سرآغاز مديريت افسانه اي ، و مكان هدايت مي كند .گيري بيشتر از زمان

 توسعه هرگزIT بدون-3
، شايد نزديك هزار و دستيابي به اطالعات بوجود آورد ، انقالبي را درصنعت الكترونيك ه سوم ميالدي

سيـستمهاي. به چندسالي است در همه جاي دنيا صحبت از تحول بنيـادين در زمينـه فـن آوري اطالعـات اسـت

و نوآوري اقتصاد پويا  و بديع زمينه اي براي خالقيت .دردنيا بوجود آورده اند الكترونيكي با كمك افكار نو

و افزايش ثروت در جوامع تنها از طريق دستيابي به اطالعات ميسر است ، نوآوري بايـد تاكيـد كـرد كـه. رقابت

و كاسـتي)IT(توسعه فن آوري اطالعات  در كشور ما در مقايسه با كشورهاي پيشرفته يا در حال توسعه بـا كـم

ش مشكالتي، هايي همراه است  طي را كه و متخصصان اين رشته و كنفرانـسها بحثهاي مختلف ايد كارشناسان

.مورد تاكيد قرارداده اند

و شهرهاي الكترونيك نيز دركنار پاركهـاي فـن آوري ، بانكداري الكترونيك ايجاد دولت الكترونيك

، مورد نياز شهرهاي امروز دنيا است  .اطالعات

و حتي در كشورما به قدري.اهد افتاد اتفاق نخوITهيچ توسعه اي بدون حضور  حجم اطالعات در دنيا

، خودشـان نمـي تواننـد تـصميم گيـري ، اگر سيستمي نباشد كه تصميم بگيرد زياد است كه براي تصميم سازان

زمان آن گذشته است كه فرد يا گروههاي كوچك بتوانند طرحي را بدون كمك اطالعاتي جامع طراحي. كنند 

و آمار دقيق باشد امروزه. كنند  براي همين كشورهاي توسعه يافتـه برنامـه. بايد تصميم گيري براساس اطالعات

. ريزي ها را متكي بر توسعه فن آوري اطالعات بنا كردند 

به-4 IT نگاه اقتصادي
و از هر پديده اي كه ما را براي رسيدن بـه تو سـعه بايد نگاه ايدئولوژيك را به نگاه اقتصادي تغيير دهيم

و توسعه اقتصادي كمك مي كند استفاده كنيم  را. فن آوري اطالعات ، بازاريابي الكترونيكـي مثالً در صادرات

را. ترويج كنيم  و ايـن ، يك دوربين باالي دار قالي او نصب كنيم يا در روستاها اگر يك روستايي قالي مي بافد

onبصورت  lineو اين روسـتايي به شبكه اينترنت وصل كنيم تا كل دني ا بتواند نقشه قالي اين روستايي را ببيند
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و براي مردم دنيا با سليقه هـاي متفـاوت قـالي ببافـد و دلخواه مردم دنيا را از آنها بگيرد . نيز بتواند نقشه مورد نياز

و هزينه كم قابل انجام است . اگر نگاه اقتصادي باشد اين كار با قيمت

، هيچ نوع تحريمي در ما اثر نخواهد كرد اگر ما تجارت الكترونيك بعبارتي. را در كشور توسعه دهيم

بيشركا ،تُا تجاري در سراسر جهان كه جار ما همكاري خواهند كرد به نوعي به شكست مرزها منجر مي شـوند

، چيـزي كـه در دنيـا وجـود نـدارد  اگـر در حـوزه تجـارت. ولي در حال حاضر تجارت ما بصورت سنتي است

، ما مي توانيم با صدها بانك در سراسر جهان ارتباطات متنوع با حـسابهاي  الكترونيك فعاليت بانكداري باز باشد

.مختلف انجام دهيم در نتيجه اين محدوديتها هم نخواهد توانست سدي براي فعاليت تجاري ما شود 

و توسعه منابع انساني-5  جهاني شدن
و مبني و در يك اقتصاد جهاني شده برفنĤوريهاي برتر كه در مقايسه با اقتصادهاي سنتي بيشتر بر دانـش

و كشورهاي دنبالـه رو چـاره اي جـز مـصرف  ، بازندگان فنĤوري نيروي انساني متكي خواهد بود تا منابع طبيعي

ر  ا حفـظ ندارند مگر آنكه پيشاپيش با سرمايه گذاري بلند مدت بمنظور توسعه منابع انساني مزيتهاي رقابتي خـود

.كنند

و ، پست الكترونيكي تجـارت جهـاني وجهـه اي ديگـر ... با ورود تكنولوژيهاي نوين همچون اينترنت

و روزبه روز توسعه پيدا مي كند  به اين ترتيب سازمانها قادر مي شوند از مـسافتهاي بـسيار دور بـدون. يافته است

و تبـ  ، عالوه برتجـارت و مبادلـه اطالعـات بپردازنـد در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي ، بـه ارسـال ادل خـدمات

.، و ارتباطـات و نزديك در عصري مطرح است كه بـا گـسترش تكنولوژيهـا و كشورهاي دور ارتباط با پيرامون

.نظريه دهكده جهاني را مطرح مي كنند 

و توسعه منابع انساني در سازمانها تاثير ميگذ و نياز به جهاني شدن اقتصاد از دو منظر برآموزش ارد

 از اين جهت جهاني شدن موجب مي شود سازمانهاو بنگاههاي اقتصادي.نگرش راهبردي را دو چندان مي كند

و هم در عرصه ملي با رقباي خود به رقابت بپردازند, به ناگزير با. هم در عرصه محلي بنابراين آنها بايد بتوانند

و پيروز, كسب برتريهاي رقابتي  برخورداري, مهمترين عامل دركسب برتري رقابتي.ي خود بكوشند در راه بقا

و توسعه آنها در عرصه رقابتي است  و حفظ و دانش مدار .از سرمايه انساني ماهر

و, درصورت وجود آموزش كارآمد تجربه تاريخي ثابت كرده كه ارائـه راهكارهـاي جديـد مـديريتي

و دگرگونيهاي عظيمي, الگوهاي نوين اقتصادي  و در پـي آن افـزايش رشـد  در بسياري از بنگاههـاي اقتـصادي

اين مهم. فاصله رقابتي بين بنگاهها بسيار نزديك است, در جهان كنوني. توسعه كشورها به ارمغان آورده است

و ايجاد تـوان مـضاعف بـراي حـضور مقتدرانـه در بـازار, مديران هوشمند ,  و واقع بين را به حفظ برتري مقتدر
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و استفاده بهينه از فرصتها بر مي انگيزاندج نيروي انساني دانش محور بعنـوان يكـي از اثرگـذارترين عامـل. هاني

. خدماتي با دريافت آموزشهاي گوناگون درخدمت مديريت قرار مي گيرد-توليدي

، ضـرورت توسـعه منـا بع ثانياً پيشرفت فن آوريهاي اقتصادي حاصل از تحـوالت تكنولـوژيكي جهـاني

و كاربري موثر نيروي انساني در بنگاههـا را بيـشتر آشـكار  انساني با آموزش مستمر همگام با پيشرفت فن آوريها

.مي سازد 

، بسياري از بخشهاي جامعه تحت تاثير اين موضوع قرار مـي افزون برتاثير جهاني شدن برمقوله آموزش

، فراهم كردن پيش شرط هاي الزم در چنين شرايطي نكته اي كه بيشتر صاحب نظران. گيرند  برآن اهتمام دارند

و بررسـي عوامـل. براي ورود به اين ميدان بزرگ است  ، تنها با نگـرش صـرفاً اقتـصادي و تبيين اين مهم تحليل

و غيرمستقيم بركل جامعه جهت دستيابي به يك برنامه كاربردي  خاص اقتصادي بدون كنكاش برتاثيرات مستقيم

. اي ايجاد توان مقابله با فشارهاي احتمالي ميسر خواهد بودو اثر گذار بر

 نقش نخبگان در توسعه علمي كشور-6
و موتور محركه توسعه مضاعف, در اين ميان نقش نخبگان علمي و فني به منزله مغز متفكر اجرايي

و نگاه موشكافان, است  و توانمنديهاي بالقوه هستند و مشكالت دارند زيرا نخبگان داراي برجستگيها .ه به مسائل

و اجتماعي كشور باشند, افزون براين .آنان مي توانند منشأء تحوالت بنيادين درفرآيند توسعه اقتصادي

، بلكه بايد زمينـه با وجود اين نخبگان جامعه در هر شرايطي امكان همكاري با بخشهاي مختلف جامعه را ندارند

ب  و اداري الزم براي و بكارگيري توان فكري آنان فراهم باشد كه به نظر مي رسد اين هاي اجتماعي روز خالقيتها

.امر مهم از سوي مديران عالي كشور فراهم مي شود 

و تعهد كاري بـاال اصـوالً توجه به اين نكته مهم نيز ضروري است كه نخبگان بدليل داشتن مهارت زياد

و غيرحرفه اي كه قصد استف  ، كـار نمـي كننـد زير نظر مديران ناتوان در. اده ابزاري از آنان را داشته باشند شـايد

و نخبگان بعنوان سرمايه هاي عظيم  و يا مهاجرت آنان پيش مي آيد چنين شرايطي است كه بحث انفعال نخبگان

و بكارگيري آنان را دارند مهـاجرت مـي كننـد در ايـن  انساني به كشورهاي ديگري كه شرايط الزم براي جذب

و مديران توانمند خالي مي ماند صورت اس .ت كه كشور از نيروهاي مولد

دراين راستا شكل گيري بنياد يا مركزي بعنوان بنياد نخبگان در حوزه هاي مختلف اجتماعي واقتصادي

و وقايع كشور حساس هستند. كشور ضروريست  و تخصص ويژه نسبت به مسائل نخبگان بلحاظ داشتن مهارت

و رسانه هاي گروهي اين امكانو نظرات كارشناس و تخصصي دارند كه از طريق همكاري آنها با مطبوعات ي

و نقطه نظرات خود را در سطح جامعه منعكس كنند در هرحال. فراهم مي شود كه با مردم ارتباط داشته باشند
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و اجرايي نبايد محافظه كار باشند بلكه بايد در ارائه نظرات كارشناسي وا قعيتهاي علمي را درنظر نخبگان علمي

و از استقالل فكري برخوردارشوند  .بگيرند

 ضرورت توجه به رابطه صنعت با دانشگاه-7
و خالق درفرآيند توسعه پايدار نقش اساسي برعهده دارد بگونـه اي ، نيروي انساني ماهر درجهان امروز

ومدرصد سرمايه هاي ملي را نيروي انساني كارآ64كه در جوامع صنعتي  ، متخـصص  كـارآفرين تـشكيل مـيد

و سرمايه در اولويتهاي بعدي قرار دارند و ابزارهاي ديگر توسعه مانند انرژي .دهد

 صنعتي كه بي بهره از دانش روز باشد,رقابت در بازار فناوري مستلزم ادغام دانشهاي نوين با صنعت است

و دانش بدون كاربرد در صنعت بي ارزش, و اين يعني پيوند دانشگاه با صنعت محكوم به زوال , قلمداد مي شود

و نتايج گوناگوني را به دنبال داشته باشد و ارتباط مي تواند به طرق مختلفي صورت گيرد اما اين پيوند

در سياستگذاريهاي درست در شيوه برقراري اين دو جزء از سيستم نو آوري يك كشور مي تواند نقش مؤثري

ع و رفاه اجتماعي مردم داشته باشد قابليت رقابتش در و به تبع آن رشد اقتصادي .رصه جهاني

 چگونگي ارتباط صنعت با دانشگاه-8
و تقويت رقابت دربازار امروز جهان كه گرايش محوري آن برنوآوري است, ايجاد سيستمهاي, حفظ

و سيستمهاي نوآوري  و موانع ميان بازارها و همچنان كه فاصله و تمركز بيشتري را مي طلبند نوآوري توجه

نيقلمرو,كاهش پيدا مي كند  و ماهيت شبكه اي فرآيند توجه سياستگذاران, وآوري رقابت گسترده تر مي شود

ه و فن آوري پيوند ميان اجزاي مختلف نظام ملي نوآوري بعنوان اساس مه تالشهاي رقابتي جلب كرده علم

.است

در. اين ارتباط مي تواند ميان بخشهاي مختلفي از نظام ملـي نـوآوري برقرارشـود  امـا پيونـد هـايي كـه

و مطالعه دقيق تري قرار ارتباط مستقيم با دانشگاه هستند به چند دل اول آنكـه ميـزان. مي گيرنـد يل مورد بررسي

و همچنين هزينه هـاي فرصـت از دسـت رفتـه ناشـي از اسـتفاده  و مراكز تحقيقاتي سرمايه گذاري در دانشگاهها

و امروزه فشارفزاينده اي  ، منابع قابل توجهي را شامل مي شود بـراي ناكارآمدي از اين سرمايه در بخشهاي ديگر

و افزايش نرخ بازگشت چنين سرمايه عظيمي وجود دارد  .كارآمدي

و هـم معلـول ظهـور فـن ، بحث رقابت پذيري روبه افزايش در جهان امروز هم بعنـوان علـت دوم آنكه

و هم شكاف ميان تحقيقاتITآوري هايي چون  ، هم اهميت شبكه هاي سازماني را در فرآيند نوآوري افزايش

. اري را كاهش داده استو محصوالت تج
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و دانشگاه-9  انواع ارتباطات صنعت
و اينگونـه و تعامل اقدام مـي كننـد و صنعتي از طرق مختلفي به برقراري ارتباط مراكز علمي تحقيقاتي

و صنعت نتايج مختلفي بدنبال دارد  رااتاين ارتباط. ارتباط دانشگاه مي تـوان درچهـار دسـته كلـي گوناگون

:ان كرد بي

و توسـعهيدسته اول اين ارتباطات اكتشافات علمي بنيادي مي تواند حوزه هاي جديد  از كاربرد تحقيق

را بگشايد مثل خلق داروهاي جديد در صنعت داروسازي كه در قالب مجموعه اي از اكتشافات علمـي تحـولي

 قوي ميان تحقيقات دانشگاهيو پيوندططي دو دهه اخير نوعي ارتبا. درعلوم زيستي صورت مي گيرد) انقالبي(

و دستگاههاي نوين پزشكي وجود داشته است كـه ايـن و كوششهايي براي خلق داروهاي جديد در علوم زيستي

و توسعه R&D( نوع ارتباط را استفاده از علم بطور مستقيم در  . صنعتي مي گوئيم) تحقيقات

و اكتشافات مزبور تاثير مستقيم انـدكي بـر فـن آوري صـنعتي داشـته دسته دوم در زمينه هايي كه دانش

، بعنـوان مثـال يـك سـازنده  و رهنمودهاي استادان دانشگاهي را مفيد يابنـد باشد شركت ها ممكن است مشاوره

و اصالح ماشين خود بمنظور توسعه عملكـرد  كوچك ماشين آالت بسته بندي كه بدنبال راهي براي بهينه سازي

ك  ، بلكـه نيازمنـد كـاربرد هوشـمندانه است اين اصالحات وچك هيچگونه تحقيقات پايه اي جديدي نياز نـدارد

و علوم شناخته شده قبلي است  و ژاپـن درگير چنـين. اصول پايه مهندسي بسياري از استادان مهندسي در آمريكا

از) فاده از دانـش نه اسـت(ا باصطالح استفاده از دانشمند گويندياينگونه ارتباط. مشاوره هايي هستند  ي و بـسيار

و صنعت از اينگونه است .ارتباطات بين دانشگاه

و استفاده از تخصص دانـشمند بـراي كمـك بـه شـركتهاي بين دوحالت استفاده تحولي از دانش جديد

و دانـشگاه وجـود دارد  ، نوع بينابيني از ارتباط صـنعت صنعتي در بكار گيري اصول علمي شناخته شده مهندسي

ب كه عنوان تكميل مشاركتي از آن نام برد به اين شيوه تحت تاثير يك اكتشاف انقالبي در يكي از علوما مي توان

بوسيله محققان دانشگاه ممكن است مهندسان يك شـركت صـنعتي در صـدد همكـاري بـا دانـشمنداني از ديگـر 

برتدانشگاهها براي بكار گيري اين دانش جديد بمنظور  .آيند وسعه يك محصول خاص

، تصميم به بهـره گيـري از خـدمات) علم مربوط( از آنجا كه اين دانش براي اين شركت جديد است

و آگـاهي بيـشتري داشـته باشـند   ايـندهرچنـ. دانشمنداني گرفته مي شود كه مي توانند در اين ارتبـاط آشـنايي

ا .ند دانشمندان همانهايي نباشند كه به اكتشافات بنيادي مربوط دست يافته

ا و دانـشگاه متـصور شـد حـالتي اسـت كـه محققـان رتباطي را كه مي تـوان ميـان صـنعت آخرين نوع

ي ، ي نه فقط علم جديد بلكه محصول جديد يا نمونه اي را كه حاصلعندانشگاهي دست به يك اختراع مي زنند

و پس از ثبت حق امتياز اين اختراع ، پديد مي آورند ، ليسانس يا مجوز بهره برداري كاربرد آن دانش نوين است
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اكنون در بيشتر اوقات اين شركتهاي خطر پذير. از فن آوري مربوط را به يك شركت صنعتي واگذار مي كنند

. تاسيس شده بوسيلة محققان دانشگاهي هستند كه اين مجوز را دريافت مي كنند 

ب و پس از درچنين موارد وظيفه شركت مربوط توسعه محصول تاجايي است كه تواند به توليد انبوه برسد

در. اين نوع ارتباط كامالً متفاوت از دسته سوم يعني تكميـل مـشاركتي اسـت. آن تجاري سازي موفق آن است 

، ولي در نوع و هم شركت مربوطه در مرحله پژوهش همكاري دارند تكميل مشاركتي هم دانشمندان دانشگاهي

و توليد محصول جديد اخير پژوهش بوسيله دانشگاه صورت  ، تجارت سازي و وظيفه شركت تنها توسعه پذيرفته

.است 

و آموزش متخصصان و مراكز علمي ما تا امروز بيشتر از هرچيز ديگربه تربيت با توجه باينكه دانشگاهها

و امروز با قشر وسيعي از تحصيل كـرده هـا در جامعـه روبـرو هـستي  م بـاو كارشناسان علوم مختلف پرداخته اند

در عـين حـال. ايجاد اين ارتباط ميان بخش صنعت با دانشگاه مي توان يك تهديد را به يك فرصت تبديل كرد

و تـامين منـابع مـالي ايـن مراكـز از سـوي بخـش  و دانـشگاهي توجه به نيازهاي صنعت از سوي مراكز تحقيقاتي

، ولي اهميت به آن موردي است كه در كشور ما كمتر)يك ارتباط دوسويه( خصوصي صنعت   بدان توجه شده

و حمايـت، مي تواند مشكالت موجود در زمينه صنعت را تا حد زيادي برطرف كنـد ، تـشويق شتر از بيـ بعـالوه

و بازگـشت سـرمايه گـذاري مربـوط را  فعاليتهاي تحقيقاتي بازار محور مي تواند توان رقابتي ما را افـزايش دهـد

.تسريع كند 

آش-10 و دانشگاهو مديريت ارتباطتيجايي براي  صنعت
و توسعه سريع اقتصادي از جمله اهداف و تحقيقات براي افزايش نوآوري تكنولوژيك پيوند صنعت

پاركهاي, طي دودهه اخير رواج يافته است, پديده نويني است كه با عنوان پاركهاي علمي در متون توسعه 

و, علمي نوعي نماد براي همايش مناطق محصور و دانشگاههايي بود كه با تحول اقتصاد ملي حكومتهاي علمي

و كاهش شديد اعتبارات دولت مركزي روبه رو بودند كه بوسيله متخصصان حرفه, جهاني  افول صنايع توليدي

و رقابت درميان  و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه از طريق ارتقاي فرهنگ نوآوري اي مديريت ميشوند

و دانش است شركتهاي حا و موسسات متكي بر علم .ضر در پارك

و,يك پارك علمي, براي دست يابي به اين هدف و فن آوري را ميان دانشگاهها جريان دانش

و توسعه  و رشد,موسسات تحقيق و مديريت مي كند و بازار به حركت مي اندازد  شركتهاي خصوصي

.و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي نمايدشركتهاي متكي برنوآوري را از طريق مراكز رشد
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 توسعه اقتصادي يكي از اهداف مهم ايجاد پاركهاي فنĤوري-11
و حلقه اي از زنجيره توسعه و فن آوري بعنوان يكي از نهاد هاي اجتماعي بطوركلي پاركهاي علمي

. شكل گرفتند 1980 دردهه,اقتصادي مبتني برفن آوري 

و اشـتغال از جمله اهداف ايجاد پار ، توسـعه اقتـصادي ، افزايش نوآوري تكنولوژيـك كهاي فن آوري

و بسياري از سياست گذاران از پاركهاي فن آوري بعنوان بخشي از يك راهبرد انديـشمند  زايي متخصصان است

.و هماهنگ براي توسعه ملي يا منطقه اي نام مي برند 

ش ركتهاي مبتني بر فن آوري پيـشرفته در سـطح بـين المللـي از طرف ديگر پاركهاي فن آوري بعنوان ابزار جلب

و عالوه برآن محملي براي  و توسعه فعاليت كارآفرينـان اسـتجذشناخته مي شوند و دانشمندان .ب متخصصان

 ازطريـق در اين راستا دستيابي به اهداف اصلي ايجاد پاركهاي فنĤوري در كشور يعني افزايش ثروت در جامعـه

ميارتقاء فرهنگ . گردد نوآوري هموار تر

 نتيجه گيري-12
 صنعتي كه بي بهره از دانش روز,رقابت در بازار فناوري مستلزم ادغام دانشهاي نوين با صنعت است

با,باشد و اين يعني پيوند دانشگاه و دانش بدون كاربرد در صنعت بي ارزش قلمداد مي شود محكوم به زوال

و, صنعت  طُاما اين پيوند و نتايج گوناگوني را به دنبال داشته باشدرُ ارتباط مي تواند به ق مختلفي صورت گيرد

يك در شيوه برقراري اين دو جزءو كشف قاعده بازي درستو روش شناسيسياستگذاريها از سيستم نو آوري

و و به تبع آن رشد اقتصادي  رفاه اجتماعي مردم كشور مي تواند نقش مؤثري در قابليت رقابتش در عرصه جهاني

.داشته باشد

و از اين جهت مواجهه كارآمد با مسأله جهاني شدن يا جهـاني سـازي در گـروِ انجـام مطالعـه اي دقيـق

و خدمات است  ، بازرگاني و معدن ، صنعت . جامع درباره اقتصاد ايران در تمام بخشها اعم از كشاورزي

 مقتـدر، مديران هوشمند،اين مهم لذا. بسيار نزديك است فاصله رقابتي بين بنگاهها،در جهان كنوني

و اسـتفاده بهينـه از و ايجاد توان مـضاعف بـراي حـضور مقتدرانـه در بـازار جهـاني و واقع بين را به حفظ برتري

 خـدماتي بـا-نيروي انساني دانـش محـور بعنـوان يكـي از اثرگـذارترين عامـل توليـدي. فرصتها بر مي انگيزاند

. آموزشهاي گوناگون درخدمت مديريت قرار مي گيرد دريافت
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