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 :چکیده

ارتباط صنعت و دانشگاه در همه کشورهای جهان یک مسأله مهم و تأثیرگذار در حرکت به سوی توسعه اقتصادی یک کشور و 

یکی از مشکالت . های علمی و صنعتی تا حد زیادی بستگی به تعامل و ارتباط مثبت این دو نهاد داردنیز دستیابی به پیشرفت

-ای در تفاوت بنیادین در ماهیت این دو نهاد میمشکل ریشه. باشدارتباط بین صنعت و دانشگاه میمهم کشور، ضعف برقراری 

از سوی دیگر رشد و تکامل هر کدام دو گروه . باشد زیرا صنعت نهادی اقتصاد محور و دانشگاه نهاد بر پایه علم و دانش است

 . همکاری متقابل و پیشرفت دیگری است

تری دارد و دولت به عنوان پل ارتباطی این دو نهاد نقش بسزایی دارد و سعه این ارتباط ابعاد گستردهدر کشورهای در حال تو

. باشددر کشور، هم به دلیل وابستگی دولت و اقتصاد به نفت، تغییر ساختاری در بهبود و تقویت این رابطه عامل تأثیرگذار می

های این دو پردازیم و در ادامه به تشریح کانالتباط صنعت و دانشگاه میدر این تحقیق به معرفی صنعت و دانشگاه و ضرورت ار

شناسی رابطه صنعت و دانشگاه راهکارهای عملیاتی در تقویت این پردازیم و پس از آسیبها و موانع ارتباطی آن مینهاد چالش

 .کنیماین رابطه را مشخص می تسهیل گررابطه را ارائه کرده و نقش دولت به عنوان 

 .شناسی، راهکارموانع ارتباطی، آسیبدولت ، صنعت، دانشگاه،  :کلمات کلیدی
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 :مقدمه 

در ایجاد تحوالت تکنولوژیک اقتصادی، . پیشرفت و توسعه هر کشور بستگی به تعامل صحیح دو نهاد صنعت و دانشگاه دارد

دانشگاه کانون . ریزان کالن بوده استگذاران و برنامهفرهنگی و اجتماعی توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مورد توجه سیاست

دیده بوده و صنعت نیز با بکار بستن اندیشه و دانش نیروهای دانشگاهی فضای و آموزش اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص

و در شرایطی که دانشگاه ظرفیت خود را صرف تولید علم و پژوهش ( 0931نی، محس)گشاید توسعه اقتصادی و صنعتی را می

 .(033-802: 8112 مردیت و بارکل،. )پردازدهای کاربردی و تولیدی میکند و صنعت به فعالیتمی

های نو به عنوان مزیت رقابتی در عرصه نماید و دستیابی به تکنولوژیها هر روز پیشرفت میدر دنیای امروز که تکنولوژی

 (.8113سالتر و برانل، . )نمایدباشد دانشگاه به عنوان تولیدکننده دانش و فناوری این نیاز صنعت را رفع میصنعتی می

ریزی شده دارد و یک نهاد یا ارگان دانشگاه یک امری ضروری است و احتیاج به کار حساب شده و برنامه ارتباط میان صنعت و

این امر در ایران با . ای که دانشگاه و صنعت بقاءشان وابسته به دیگری باشددار شود به گونهخاص باید این وظیفه را عهده

های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی همکاریه سراسری کنگرتأسیس دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت و برگزاری 

 (0938علیزاده، . )صورت پذیرفت

ت ایه از سوی صنعت بوده و تأمین هیأتوان این گونه تعریف کرد که تأمین سرمبین صنعت و دانشگاه را می رابطه شکوفای

از طرفی . گرددها و اختراعات و فناوری میقاء پژوهشعلمی و تولید علم و دانش از سوی دانشگاه باشد که این امر باعث ارت

 ( 8113کاو و همکاران، . )کندهای انگیزشی به تقویت این رابطه کمک میدولت نیز با ایجاد نظام

و عدم فضای رقابتی در دانشگاه صنعت و سایر ... اما در ایران به دلیل وابستگی شدید دولت به درآمد نفتی و ذخایر زیرزمینی و 

های اقتصادی، عدم تعامل بهینه بین دولت، صنعت و دانشگاه امری کامالً مشهود است زیرا منافع این سه بخش مستقل بخش

کند، دانشگاه از کند چون دولت از محل منابع نفتی کسب درآمد میباشد و هر یک جداگانه مسیر خود را طی میاز هم می

پس مشکل عدم تعامل دانشگاه و صنعت . نمایدهای دولتی استفاده میت و یارانهمنابع عمومی دولت و صنعت نیز از بودجه دول

 .در کشور، یک مشکل ساختاری است که به ساختار اقتصادی دولت وابسته است

 :دانشگاه

دانشگاه نهادی است که به منظور یادگیری برتر، متنوع و وسیع در جهت آموزش زندگی، حرفه و اعطای درجات ایجاد شده 

 .کندیک نهاد آموزشی و تحقیقاتی برتر است که درجات آکادمیک را در موضوعات مختلف اعطاء می« دانشگاه»در واقع . تاس

براساس نظریه . اندها تنها با هدف فعالیت آموزشی تشکیل شده المللی از حدود هشت قرن پیش دانشگاهدر سطوح بین

انقالب اول در اواخر . ها دو انقالب به وقوع پیوستر سیر تکاملی دانشگاهد( 0333و لیدسروف،  0333اتزکووتیز و لیدسروف، )

های های آموزشی به عرصه فعالیتها عالوه بر فعالیتقرن نوزدهم و برای اولین بار در کشور آلمان رخ داد که طی آن دانشگاه
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 0های همبولتی دار شدند که به آنها دانشگاهعهده پژوهشی نیز گام نهادند و عالوه بر توزیع دانش، تولید دانش را نیز -تحقیقاتی

 (8113مارتین، . )گفتندمی

ها عالوه بر دو مأموریت سابق خود آموزش و پرورش، مأموریت انقالب علمی دوم در اواخر قرن بیستم رخ داد که دانشگاه

ها، اجتماعی شدند که به این دانشگاهباعث توسعه اقتصادی و  در نتیجهجدیدی با عنوان نوآوری را نیز به عهده گرفتند و 

های کارآفرین به بدین ترتیب از دهه نود میالدی دانشگاه(. 0332تیز و همکاران، واتزکو)شد دانشگاه کارآفرین گفته می

های آموزشی، پژوهشی هدف دانشگاه از فعالیت. ، پا به عرصه اقتصادی و اجتماعی گذاشتندMITسرکردگی و رهبری دانشگاه 

است  یوآوری تکنولوژیکی و عرضه تکنولوژی به بازار و صنعت کسب منابع مالی برای توسعه علم و دانش و تکنولوژو ن

 .و در حال حاضر دانشگاهها سه وظیفۀ تولید دانش، انتشار دانش و انتقال دانش را به عهده دارند( 0928انتظاری،)

 :صنعت

صنعت توانایی تولید مناسب محصوالت بوده که به دو شکل کاال یا . باشدیدن و ساختن میفریک واژه عربی به معنی آ 8صنعت

از این رو توسعه اقتصادی هر . شود-شود که نهایتاً منجر به توسعه اقتصادی میعرضه می( فیزیکی و یا غیرفیزیکی)خدمات 

عامل و ارتباط موثر با دانشگاه و باشد و در دنیای تکنولوژیک امروز توسعه صنعتی در گروه تجامعه در گرو توسعه صنعتی می

 .شوددانشگاه تولید می دراست که  یکننده علم و تکنولوژیاستفاده از دستاوردهای دانشگاهی است چرا که صنعت مصرف

پورتر، )هایی که محصوالت آنها جایگزین نزدیکی برای هم هستند ست از گروه شرکتا از نظر مایکل پورتر، صنعت عبارت

صنایع سنگین و سبک، از طرفی هم صنایع به صنایع، : های مختلفی برای صنایع وجود دارند که عبارتند ازبندیرتبه(. 0921

 .شوندفناوری ساده سنتی، صنایع با فناوری نوین و صنایع پیشرفته با فناوری پیشرفته تقسیم می

 : بحث و بررسی

 :های تعامل دوجانبهدریچه تاریخچه ارتباط صنعت و دانشگاه و 

ریزی گیری این ارتباط به طور اصولی پیتوان دریافت که اوالً شکلبا نگاه اجمالی به تاریخ ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران می

 .نشد و ثانیاً محتوا و سمت و سوی این ارتباط به درستی شکل نگرفته و هدفمند نیست

 (8101رُسی، . )گرددنوآوری و انتقال دانش و تکنولوژی میثر میان این دو نهاد باعث افزایش چرا که ارتباط دوسویه و مؤ

گذرد و بدنه اصلی صنعت و دانشگاه نیز در دولت قرار دارد و سال می هشتاداز تشکیل دانشگاه در ایران به سبک جدید حدود 

ند به چهار دوره تقسیم کرد که در جدول تواهای دولت در ایجاد تعامل بین این دو نهاد را میبا این رویکرد تاریخچه فعالیت

 :شودزیر نمایش داده می

                                                           
1
 .Humboldt university 

2
 . Industry 
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 جدول

 نوع ارتباط مدت زمان دوره

 اول
از زمان تأسیس دانشگاه تهران در سال 

  0911تا سال  0909
 تعامل صنعت و دانشگاه مبتنی بر آموزش

  0931تا سال  0911از سال  دوم
ارآموزی به فعالیت افزودن دوره ک -رابطه همچنان مبتنی بر آموزش

 آموزشی

 0931تا سال  0930از سال  سوم

 پژوهش -تعامل مبتنی بر آموزش

توان به ایجاد شورای عالی از اقدامات عملی دولت در این دوره می

ارتباط صنعت و دانشگاه با عضویت وزیر صنایع سنگین و روسای 

 .های فنی اشاره کرددانشگاه

 0920تا سال  0931از سال  چهارم

عالوه بر رابطه آموزش و پژوهشی توسعه فناوری نیز به این تعامالت 

دولت در . های کارآفرین سوق پیدا کرداضافه شد و به سمت دانشگاه

-های علمی و تحقیقاتی، پارکشهرک 0933همین راستا در سال 

. را شکل داد( انکوباتورها)های علم و فناوری و مراکز رشد 

 (01: 0922سلجوقی، )

 

 :تظارات متقابل صنعت و دانشگاه در تعامل با یکدیگران

با توجه به این دانشگاه و صنعت دو نهادی هستند که ماهیت شان با هم متفاوت است و وظیفه یکی تولید علم و دانش است و 

این انتظارات  وظیفه دیگر مصرف دانش و تکنولوژی و توسعه صنعتی است لذا در ارتباط با یکدیگر انتظاراتی دارند که هرچه

گردد که در ذیل به آنها اشاره این ارتباط تکامل یافته و نهایتاً باعث توسعه و پیشرفت اقتصادی دولت می. بیشتر مرتفع گردد

 :کنیممی
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 سازی انتظاراتنحوه برآورده انتظارات نهاد
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 حصیالنالت تأمین نیروی انسانی صنعت از میان فارغ
التحصیالن و نیروهای متخصص دانشگاهی  بکارگیری فارغ

 در صنایع و در مراکز تحقیق و توسعه

های کسب عملیاتی و کاربردی نمودن علوم و تکنولوژی

 شده در دانشگاه

های توانایی تبدیل دانش به تکنولوژی و ایجاد ظرفیت

 جذب تکنولوژی در صنایع و بنگاههای اقتصادی

Research Commercialization  

 سازی تحقیقات دانشگاهی در صنعتتجاری

های علمی و فناوری ترین عضو پارکصنعت به عنوان اصلی

کننده تحقیقات و پژوهش، نقش و مراکز رشد و مصرف

 .سازی آن را برعهده داردتجاری

اعطای مدارک معتبر صنعتی از سوی صنایع به دانشجویان 

 یقاتیهای تحقدر ازای فعالیت

شورای ملی )در اغلب کشورهای دنیا از جمله انگلیس 

موسسه تکنولوژی : IPA)و آلمان ( اعطای مدارک دانشگاهی

های تحقیقاتی به فعالیت( تولید و اتوماسیون آلمان

دانشجویان و اساتید مدارک معتبری معادل مدرک 

شود که این در نهایت منجر به تقویت دانشگاهی اعطا می

 .شودو دانشگاه می رابطه صنعت

 های تحصیلی دانشجویانکاریابی و تقبل هزینه

ها و تأمین سرمایه در بیشتر کشورهای پیشرفته دنیا هزینه

شود و این نقش در ایران به دانشگاه از صنعت تأمین می

های توسعه ها از اهداف صندوقبودن دانشگاهدلیل دولتی

 .باشدمی

های صنعتی و در محیط پذیرش کارآموزهای دانشگاهی

 .بکارگیری سودمند از آنها در مراکز تحقیق و توسعه

به منظور تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه آموزش صنعتی 

نیروهای دانشگاهی و استفاده از تجربیات علمی نیروهای 

دانشگاهی در صنعت بکارگیری این نیروها به صورت 

 .ناپذیر استکارآموز و صدور مجوز برای آنها امری اجتناب

تورهای صنعتی و بازدیدهای پژوهشی از مراکز صنعتی و 

 های علمی و فناوری و مراکز رشدپارک

-های دانشجویان و آشنایی با محیطبه منظور تقویت انگیزه

های پژوهشی در مقام عمل در های صنعتی و فعالیت

صنایع برگزاری تورهای صنعتی و پژوهشی از صنایع نوین 

 .رزشمند باشدتواند امی
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 سازی انتظاراتنحوه برآورده انتظارات نهاد
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 تولید نشریات و انتشار مقاالت مفید و کاربردی

در عصر تکنولوژی حاضر و به دنبال پیشرفت روز افزون تکنولوژی و 

ها و علوم استانداردها دانشگاه به عنوان نهادی که همواره تکنولوژی

در فرآیند انتقال تکنولوژی در تشخیص . می نمایدرا رصد جدید 

تکنولوژی مناسب و یادگیری آن و تولید آن نقش مهمی برای 

 .صنعت دارد

 نقش آموزشی دانشگاه در توسعه صنعتی

طور که گفته شد دانشگاه نهادی است که وظیفه آن تولید  همان

سانی با باشد و تربیت نیروی انعلم و تربیت نیروی متخصص می

درجات علمی باال و ارتباط او با مراکز صنعتی و تحقیقاتی رمز 

 .می باشدتوسعه صنعتی هر کشور 

 انجام تحقیقات بنیادی و کاربردی در دانشگاه

از آنجایی که در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی در هر کشور 

دانشگاه باید تحقیقات کاربردی زیادی داشته باشد و به جای انجام 

های تحقیقی در جهت تحقیقات به سمت انجام تحقیقات الیتفع

 .برای بازار حرکت کند

ها و دروس دانشگاهی به صورت تنظیم سرفصل

کاربردی در جهت رفع نیاز صنعت به جای دروس 

 تئوری محض

 

به دنبال پیشرفت سریع تکنولوژی و به دنبال آن برای حفظ مزیت 

سر فصل دروس دانشگاهی هر رقابتی تغییر نیازهای صنایع باید 

 .ساله مورد بازنگری قرار گیرد

های مشورتی موسسات آموزش در سوئیس متشکل از مشابه کمیته

های صنعتی و اقتصادی در بازنگری اعضای هیئت علمی و بنگاه

 (039: 0923زاده، محسن)سرفصل دروس دانشگاهی 

 هانقش کارآفرینی دانشگاه

یافته المللی آخرین شکل تکاملبینهمانطور که گفتیم در سطح 

رمز توسعه اقتصادی، . ها، دانشگاههای کارآفرین بودنددانشگاه

باشد و نوآوری نیز هسته مرکزی کارآفرینی نوآوری تکنولوژیکی می

 .باشدمی

آموزش و ارتقاء سطوح تخصص مدیران و کارکنان 

 صنایع

و از طرفی هم با از آنجایی که دانشگاه نقش آموزشی و تربیتی دارد 

بایستی آموزش فنون و باشد میهای تکنولوژی در ارتباط مینوآوری

های مرتبط را به مدیران و کارکنان صنایع به عهده بگیرد تخصص

چرا که بسیاری از مدیران و کارکنان از سطوح علمی باالیی 

 .باشندبرخوردار نمی

 

Archive of SID

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir
http://www.sid.ir


 

 

 :ر ایرانروی تعامل دولت، صنعت و دانشگاه دهای پیشچالش

کشاند چیست؟ تعامل نامناسب بین دولت، صنعت و دانشگاه آنچه انتظارات دوسویه صنعت و دانشگاه از یکدیگر را به چالش می

توان به این موضوع اشاره کرد که دانشگاه و شود امّا در بیان مهمترین عامل میدالیل بسیاری دارد که در ذیل به آنها اشاره می

-یکی دارای وظیفه تولید علم و دانش و تکنولوژی و دیگری مصرف. باشندد که ماهیتاً از هم متفاوت میصنعت دونهادی هستن

ریزی گذاری و برنامهبایستی با سیاستدولت به عنوان پل ارتباطی می. کننده تکنولوژی است و وظیفه توسعه صنعتی را دارد

، یک دولت مبتنی بر اقتصاد دانش بنیان نیست و مبتنی بر درآمدهای درست این ارتباط را تقویت نماید، اما از آنجا که دولت

به ترتیب از منابع عمومی دولت و از بودجه دولت و . نفتی است و دانشگاه و صنعت که بدنه اصلی آنها بر دولت استوار است

ای برای تعامل با هم ندارند که زهشان در هم گره نخورده به همین خاطر انگیکنند و چون منافعهای دولتی استفاده مییارانه

کاو و همکاران، )بیان شد  ترچرا که همانگونه که پیش. بایستی از سوی دولت تغییر یابدیک مشکل ساختاری است و میاین 

ها از سوی صنعت و تأمین نیروی علمی متخصص و علم از سوی دانشگاه باعث زمانی که تأمین سرمایه برای دانشگاه( 8113

 .کندشود و دولت نیز ساختار دیگری ایجاد میشان به هم گره خورده و منجر به ارتقاء پژوهش و فناوری میکه منافع شودمی

با توجه به انتظارات متقابل صنعت و دانشگاه از یکدیگر هر عاملی که در عدم برآورده کردن نیازهای طرفین نقش داشته باشد 

 :این ارتباط مطرح کرد که عبارتند از رویهای پیشتوان به عنوان چالشرا می

 :های دانشگاهیضعف

 عدم وجود کیفیت آموزشی مناسب -

( های کارآموزی دانشجویانعدم توجه به دوره)های صنعتی در کنار فراگیری دروس آکادمیک توجه نکردن به کسب تجربه -

 .برداه تا یکسال زمان میم 3زمان کارآموزی حدود  (ازجمله آلمان)یافتهمثالً در کشورهای توسعه

 .های بازدیدهای علمی و فناوری و مراکز رشد و ارائه گزارشعدم کفایت بازدیدهای علمی و پژوهشی از صنایع و پارک -

روی از رویکرد گیر صنایع یعنی دنبالهها از مشکالت گریباننامههای تحقیقاتی دانشگاهی و پایانعدم تعریف موضوع پروژه -

 .ای تحقیق به جای رویکرد تحقیق برای بازارتحقیق بر

 :های صنعتضعف

 عدم حضور مراکز و دفاتر تحقیق و توسعه در کنار صنایع کشور -

 عدم بکارگیری نیروهای متخصص دانشگاهی توسط صنایع -

 های صنعتیشان در فعالیتها و بکارگیریعدم توجه صنایع به کارآموزان معرفی شده از سوی دانشگاه -

 عدم وجود فضای رقابتی در بین صنایع -
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 ... های تحصیلی دانشجویان و ها و هزینهعدم تأمین منابع مالی برای دانشگا -

 :های دولت به عنوان پل ارتباطیضعف

 درآمد نفتی به اقتصاد دانش بنیان عدم تالش دولت در تغییر ساختار خود از اقتصاد مبتنی بر -

 ارتباط دو نهاد عدم وجود متولی واقعی جهت -

 های صنعتی و تحقیقاتریزی دقیق و منسجم در مدیریت نظامعدم وجود برنامه -

 تولیدی داخلی و خرید صنایع نوین از خارجو ی اتعدم توجه دولت به توان تحقیق -

 های دانشگاه و نیازهای صنعترسانی توانمندیعدم اطالع -

 نامه و پروژه مشترک صنعت و دانشگاههمعدم وجود فضا و تشکیالت با هدف تدوین تفا -

سادات )ها و ایجاد ارتباط حوزه صنعت و دانشگاه های اداری فرسایشی در اجرای برنامهساالری و بوروکراسیوجود دیوان -

 (.0923شکرابی، 

 ...و 

 : راهکارهای اجرایی و الگوی مطلوب در ارتباط موثر صنعت و دانشگاه از سوی دولت

ها با تحقیقات کاربردی در مسیر انتقال فناوری گام بردارند یابد که دانشگاهمیان دانشگاه و صنعت زمانی تحقق میثر ؤارتباط م

 .و در این راستا نیز صنعت منابع مالی الزم برای تحقیقات و پژوهش را تأمین نماید

باشد در حد معرفی آنها موضوع بحث ما نمی شود ولی چونضمناً در ارتباط با نحوه تعامل صنعت و دانشگاه پنج الگو مطرح می

 :کنیمبسنده می

  الگوی خطی فشار علم -0

 1الگوی خطی معکوس یا کشش بازار -8

 2الگوی تعاملی فشار علم کشش بازار -9

 3الگوی نظام ملی نوآوری -1

                                                           
3
 . Science push 

4
 . Market Pull 

5
 . Pull- Push 

6
 . Innovation system 
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 3الگوی پیچش سه جانبه دانشگاه، صنعت و دولت -2

-تر است استفاده میه، از الگوی مشابه الگوی پنجم که نقش دولت هم در آن پررنگدر ارائه راهکارهای تعامل صنعت و دانشگا

پردازد و در این مدل دانشگاه عالوه بر آموزش و پژوهش نقش کارآفرینی هم دارد و صنعت نیز به تولید و توزیع دانش می.کنیم

در واقع از . پردازدآوری و تولید کاال و خدمات میپذیر در حوزه تولید دانش، نوهای ریسکگذاریدر این بین دولت به سرمایه

 .شودنام برده می (Dynamic Innovation System)این مدل به عنوان مدل نظام پویای نوآوری 

 :ایجاد نهادی فراسازمانی با مسئولیت تقویت ارتباط دانشگاه و صنعت -0

همانگونه که عنوان کردیم نیازمند آن است تا نهادی از  پذیرد بلکهارتباط میان صنعت و دانشگاه به خودی خود صورت نمی

-های روشن ارتباط صنعت و دانشگاه را نهادینه کند به گونهگذاریها و سیاستریزیسوی دولت تشکیل شده تا بتواند با برنامه

 .ای که منافع هر دو نهاد تأمین گردد

های فنی از سوی دولت در به عنوان مثال ایجاد شورای عالی ارتباط دانشگاه و صنعت با عضویت وزیر صنایع و روسای دانشگاه

 :و بعد از آن تشکیل معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اهداف و وظایف زیر 0931تا  0930دوره سوم سال 

 :اهداف

یش کیفیت زندگی مردم از طریق افزایش توانمندیهای فناوری و نوآوری در اقتدار ملی، تولید ثروت و افزا ارتقای  .0

 کشور

 های آن ها و حلقه و تکمیل مؤلفه« نظام ملی نوآوری »ارتقای  .8

 بخشی و بین دستگاهی افزایی بین از طریق هماهنگی و هم« بنیان اقتصاد دانش »توسعه  .9

 فناوری و نوآوری های عرضه و تقاضای بادالت بین بخشو تسهیل ت« جامعه»و « صنعت»با « دانش»ارتقای ارتباط  .1

 بنیان های دانش و توسعه شرکت  سازی دستاوردهای فناوری و نوآوری تجاری .2

 دار ملی مصرح در نقشه جامع علمی کشور های راهبردی و اولویت توسعه فناوری .3

 و فناوری المللی علمی، فناوری و نوآوری و توسعه دیپلماسی علمی اعتالی ارتباطات بین .3

 :وظایف اساسی 

 در جهت تحقق اقتصاد دانش بنیان«  نظام ملی نوآوری »ریزی، هماهنگی بین بخشی و هم افزایی در  برنامه .0

 توسعۀ علم و فناوری کشور های توسعۀ کشور و سیاستهای کالن افزایی بین برنامه هماهنگی و هم .8

 لم، فناوری و نوآوری کشورریزی تامین منابع مالی در نظام ع سیاستگذاری و برنامه .9

 سازی نتایج آنها های کاربردی، تقاضا محور و مأموریت گرا و کمک به تجاری هدفمندسازی، هدایت و توسعه پژوهش .1

                                                           
7
 . Triple Helix 
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بنیان و شرکتهای طراحی  سازی و حمایت از موسسات و شرکتهای دانش توسعه فناوری، تقویت فرآیند تجاری .2

 مهندسی

 در شرکتهای دانش بنیان« مدیریت فناوری»توسعه در کشور و ارتقای توان حمایت از گسترش فعالیت تحقیق و  .3

 بازارهای عمومی و تخصصی آینده نگاری و رصد فناوری، توسعه مراکز اطالع رسانی فناوری و ایجاد و ساماندهی فن .3

 های علمی، فناوری و نوآوری حمایت از ایجاد و تقویت زیرساخت .2

های کشور جهت تولید کاالها و  بنیان و هدایت سرمایه ود فضای کسب و کار دانشارتقای کارآفرینی فناورانه و بهب .3

 بنیان خدمات دانش

 بنیان پذیر و تأمین مالی الزم در اقتصاد دانش  گذاری خطر توسعه سازوکارهای سرمایه .01

 کمک به ارتقاء نظام مالکیت فکری و نظام استاندارد در حوزه علم، فناوری و نوآوری .00

 سازی در حوزه علم و فناوری ای و فرهنگ های رسانه اء فعالیتکمک به ارتق .08

 بنیان های خصوصی در زمینه تولید و توسعه صادرات کاالها و خدمات دانش حمایت از ایجاد و توانمندسازی تشکل .09

 های علم و فناوری نقشه جامع علمی کشور انجام اقدامات الزم جهت توسعه اولویت .01

 «های هماهنگی دانش، صنعت و بازار کانون»و « راهبردی های ستادهای فناوری»راهبری  .02

در محورهای « های کالن فناوری و نوآوری طرح»های برتر در صنایع موجود و راهبری اجرای  حمایت از نفوذ فناوری .03

 راهبردی و نیازهای اصلی کشور

 بنیان ت کاالها و خدمات دانشو تضمین بازار برای تولیدات داخلی و بازاریابی و صادرا تحریک تقاضا، بازارسازی .03

گذاری خارجی در طرحهای دانش بنیان،  المللی و توسعه سرمایه توسعه دیپلماسی علم و فناوری و ارتباطات بین .02

المللی علم و فناوری به ویژه در  های بین های انسانی و مالی ایرانیان خارج از کشور و توسعه شبکه هدایت سرمایه

 همکاری دستگاههای ذیربطجهان اسالم با هماهنگی و 

های نوظهور با هماهنگی و  المللی بمنظور توسعه فناوری به ویژه شناسایی و کسب فناوری های بین رصد فرصت .03

 همکاری دستگاههای ذیربط

 توسعه فرآیندهای شناسایی، جذب و انتقال و انتشار فناوریها در کشور با همکاری و هماهنگی دستگاههای ذیربط .81

 (:های ارتباطی و علمیزیرساخت)های الزم از سوی دولت اختایجاد زیرس -8

های علمی مثل مراکز تحقیق و توسعه تخصصی در کنار صنایع با های ارتباطی و زیرساختهایی نظیر زیرساختزیرساخت

 -نعتیهای صهای نهادی مثل تأسیس مراکزی برای ارتقاء نوآوری و پژوهشهای بومی، زیرساختمشارکت فعال دانشگاه

های علمی و فناوری و مراکز رشد یا انکوباتورها از جمله اقدامات های دانش بنیان؛ و در ادامه ایجاد پارککاربردی و شرکت

 .تواند صورت دهدثری هستند که دولت در تقویت تعامل دانشگاه و صنعت میؤم

 :ها و صنایع سنگینسازی دانشگاهخصوصی -9
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ها از منابع عمومی دولت و همچنین شتن اقتصاد مبتنی بر نفت و تأمین منابع مالی دانشگاههمانطور که گفتیم به دلیل دا

شود که منافع آنها به گره نخورده و هر یک در یک سو حرکت های دولتی باعث میاستفاده صنایع از بودجه دولتی و یارانه

و کاهش نقش دولت در صنایع و دانشگاه امری سازی کنند بنابراین خارج کردن صنایع از انحصار شدید دولت و خصوصی

 .ناپذیر استاجتناب

یعنی تدوین  ها به صورت مشارکتی با در پیش پرگرفتن الگویی مشابه کشور سوئیسریزی آموزشی دانشگاههای درسی و برنامهتدوین سرفصل -1

توان موسسات تجاری و صنعتی، میمحتوای دروس دانشگاه از طریق کمیته مشورتی با عضویت هیئت علمی و نمایندگان 

 .گامی مهم در رفع نیازهای آموزشی صنایع برداشت

آوری به سمت مراکز تحقیقاتی و همچنین واردات حساب وضع و تحمیل استانداردهای اجباری و با کیفیت باال از سوی دولت در صنایع با هدف روی -2

 .شده در جهت حفظ فضای رقابتی

 .های علمین جدید و جامع مالکیت معنوی در جهت حمایت از مجالت و نشریهتدوین و تصویب قوانی -3

 های پژوهش و محور و دانش بنیانگیری شرکتها با هدف شکلهای کارآفرین در دانشگاهتدوین و تصویب قانون فعالیت -3

 :تقویت بسترهای الزم برای کارآموزی -2

های کارآموزی برای دانشجویان در صنایع و و دانشگاه برگزاری دوره مدت در تقویت ارتباط صنعتیکی از راههای کوتاه

 .ساماندهی فرآیندهای آن

 :های نوین با ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در کنار صنایعسازی فناوریبومی -3

ها باید هوشیار دولت های تکنولوژیک سریعباشد بنابراین با پیشرفتها امری مردود میها به صنایع از سوی دولتانتقال فناوری

ها در ای که با همکاری دانشگاههای مناسب آن را به صنایع منتقل کرده و در مراکز تحقیق و توسعهباشند و با انتخاب فناوری

 . دهد بومی کندکنار صنایع شکل می

 :گسترش فرهنگ خالقیت و نوآری در صنایع و دانشگاه -01

هایی که در ها و نوآوریهای مشخص از خالقیتمناسب اعم از پرداخت یارانه و بودجه های انگیزشیدولت باید با تدوین نظام

ها های مالیاتی و دریافت یارانهمندی از معافیتشود تا صنایع برای بهرهاین امر باعث می. گیرد حمایت نمایدصنایع صورت می

 (.0921شفیعی ، . )ی نو قدم بردارندهاها و تکنولوژیها جهت کسب نوآوریاز سوی دولت به سمت دانشگاه
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 گیری نتیجه
ارتباط صنعت و دانشگاه یک از عوامل مؤثر در حرکت کشورها به سوی اقتصاد دانش محور می باشد و در کشورهای توسعه 

لود می یافته این مسیر شفاف و زیرساخت ها همسو با آن بوده ولی این امر در کشورهای در حال توسعه تا حدود زیادی غبارآ

راهکارهای مؤثر در این زمینه بیان شد و دیده می شود که با الگو برداری از کشورهای پیشرفته بسیاری از آنها ایجاد  .باشد

گردید ولی نتیجه مطلوب در ارتباط و تعامل مؤثر بین نهاد صنعت و دانشگاه بدست نیامد که برخی از آنها به شرح زیل می 

 :دندباشد که می بایست مرتفع گر

، اقتصاد، فرهنگ با مسایل واقعی صنعتحتی پژوهشی کشور  های ناشی از بیگانه بودن محتوی نظام آموزشی وتضاد -0

دور  و کماکان بر بستر آموزه های تئوریک با سرفصلهایی سنتی  باالجبار پژوهشگران دانشگاههاباعث می شود که ... و

 هشهای خود را ارایه خواهند افتاده از مشکالت واقعی ، خروجی غیر کاربردی پژو

در  ها بیشتر گرایش به سمت تحقیقات بنیادی داشته اند تا بتوانند از آن مقاالت علمی استخراج کنند و دانشگاه -8

ها انجام  که دغدغه پژوهشگران موسسات تحقیقاتی وابسته به دستگاه در حالی . سطوح باالتر علمی قرار گیرند

 .ی می باشدرایه راه حل علمی وکاربردی برای مسئله یا موضوع پژوهش پیشنهادماموریت سازمانی تا ا رسالت و

مسوالن نظام تحقیق وپژوهش کشور طی سالیان متوالی با تاسیس و تشکیل ساختارهایی همچون پارک های علم  -9

 دانشگاه و و  بدنبال حلقه مفقوده تعامل صنعت وفناوری ، مراکز رشد ، دفاتر ارتباط با صنعت وقطب های پژوهشی

از تعریف قطب های  فناوری بوده اند ، در حالیکه نمونه هایی آزمایش شده وموفق تکمیل چرخه توسعه ونوآوری و

ها بیش از سی سال است که در کشور تجربه شده  پژوهشی در قالب ساز وکار موسسات پژوهشی وابسته به دستگاه

 .است

وسفارش طرحهای ) صنعت از کارهای تحقیقاتی دانشگاه  همچنین حمایت حرکت دانشگاه براساس نیاز صنعت و -1

 احوال و ساختار وشرایط خاص خود را می طلبد لذا توفیق الگوی ارتباط دانشگاه با صنعت در اوضاع و( مورد نظر 

دولتی هستند ، از کارایی چندانی برخوردار نخواهد شد زیرا به دلیل حاکم  شرایط کشور ما که صنایع مهم عمدتاً

ارزان ، کمتر به خدمات چنین دانشگاهی که با  ارز نسبتاً برخورداری آنها از پول و صنایع و ن مدیریت دولتی بربود

 .احساس نیاز می کنند  صنعت روز جهان همگام نیست

متفاوت بودن شیوه ها، الگوها وساختارهای رسیدن به آن  با توجه به ثابت بودن اصول توسعه علمی در کشورها و -2

پیش شرط مراجعه نیازمندانه صنعت به دانشگاه در ایران در درجه اول انجام خصوصی سازی  بیم که الزمه ودرمی یا

، ایجاد فضای رقابتی در محیط کسب وکار و توسعه رقابت جهت ارزشمند دانستن بهره وری از سوی واحدهای 

 .هزینه هاست  صنعتی به منظور کاهش قیمت تمام شده و

رزبندی های سازمانی وحتی ناهمسویی منافع در الگوی ارتباط صنعت ودانشگاه، مانع ازتسهیل م موانع، مالحظات و -3

لحاظ سازمانی در عرض همدیگر قرار دارند اما موسسات ه صنعت ب همزیستی این دو حوزه گردیده چون دانشگاه و

 .ای اجرایی وصنعت در طول یکدیگرنددستگاهه  پژوهشی وابسته به

های فناوری اطالعات و ارتباطات، نانو تکنولوژی، بیو تکنولوژی و  ها و روندهای علمی در حوزه دانشگاه گیری در ایران جهت

های تولید هستند در حوزه استخراج نفت، صنایع سنگین مثل فوالد و  ست اما روندهای اقتصادی کشور که قدرتا ینهاامانند 

ها تخصیص  ای به دانشگاه های آموزشی و پژوهشی دولت بودجه. ردسیمان و مانند آن است و این دو مسیر با هم تطبیق ندا

 تخصیص عمده های شرکت در توسعه و تحقیق برای که پولی ولی شود، می( …نانو و )دهد صرف تحقیق در حوزهای فوق   می

 .دشود که اینها با هم تالقی و اشتراک ندارن  شود صرف توسعه صنایع سنگین و نفت و گاز می  می داده
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هدف نهایی . ها است گذاری های استراتژیک و سرمایه ترازی بهتر بین حوزه آوری هم بنابراین یک نقش برای دولت در فراهم

 .اقتصادی و تولیدی کشور است که باید به سمت هم حرکت کنند های ظرفیت و کشور علمی هایقابلیت بین ترازی هم ایجاد

های کشور ها، نیروهای کار و تکنولوژیچه میزان از شغل. یع دانش بنیان را تقویت کنیدنکته دیگر اینجاست که الزم است صنا

ستند و موارد بسیار کمی از ه تحقیقات به محدود هنوز …های نانو و بیو و چرا؟ زیرا فناوری! دانش محور هستند؟ خیلی کم

-های کوچک در فناوریکه به طور مشخص سازمانبر اساس تجربه سایر کشورها نشان داده شده است . آن اقتصادی شده است

توانند به سرعت رشد کنند و کار ایجاد  ها، بسیار پویا هستند و میهای بیو و نانو و بیو متریال، ژنتیک و از این نوع فناوری

 .کنند

براین الزم است دولت با بر عهده بنا. ای برای آنها وجود ندارد ها جدید هستند، هیچ بازار تثبیت شده  اما از آنجایی که این حوزه

 . هایی نیز حمایت کندها ایجاد کند و از ایجاد چنین بازار گرفتن بخشی از ریسک، بازار جدیدی برای این تکنولوژی

ای تا توسعه  نوآوری یک زنجیره است از ایده و تحقیقات پایه. نقش دیگر دولت سرمایه گذاری در مراحل مختلف نوآوری است

بیشتر آن بر مراحل آغازین نوآوری تمرکز . های دولت در این اواخر نگاه کنید به حجم سرمایه گذاری.  …لیه و بازار و نمونه او

 .درصد 02تا  2ماند،  کنید مقدار کمی باقی می یافته است و وقتی شما به مراحل بعدی نواوری نگاه می

به سرمایه گذاری هوشمندانه تر و بیشتر در سایر مراحل نوآوری کنند اما ما  همه در مورد تکنولوژی بیشتر و بهتر صحبت می

الزم است سرمایه بیشتری برای زیرساخت های انتقال تکنولوژی و آموزش و هدایت مدیران انتقال تکنولوژی و . نیاز داریم

های جدید تشویق نولوژیهایی با محور تکو ایجاد سازمان شدههای کارآفرینی هزینه تربیت بهتر دانشجویان و ارائه مهارت

بنابراین این نوعی از تعامل است که نقش . توانند مانند لوکوموتیو برای خلق زنجیره تامین جدید باشند ها میاین شرکت. شوند

دولت در آن هم به عنوان سیاست گذار و هم به عنوان یک سرمایه گذار فعال بسیار ضروری است و دولت بازیکنی با همه 

 .فقط یک تماشاگر منفعلحقوق است نه 
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