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 علم به ثروت یلباط دانشگاه و صنعت، تبدارت
 

  يجماد يفیس افشين

 :چكيده

 

 يگونراگون  هراي  در جوامرع مختلرف روش  . يستن پذير ثروت در آن جامعه امكان يشبدون افزا اي در هر جامعه پيشرفت

 هاي روتبدست آوردن ث هاي روش.دهد يم يلرا تشك يبدست آوردن ثروت وجود دارد كه اساس اقتصاد هر كشور يبرا

برا   باشرد  يبا بازار كرار و صرنعت مر    يو پژوهش يعلم اكزمر يحو صح يشترارتباط هرچه ب يازمندن يبر علم و فناور يمبتن

 يرن ا برد يشكه بر لزوم ارتباط صنعت و دانشگاه شده است،پ اي يژهتوسعه و توجه و هاي برنامه يو اجرا يبتوجه به تصو

 يمقالره بررسر   ينهدف از نگارش ا. باشد يم يدارپا ياقتصاد يو جهش به سودر كشور  يشرفتپ ياتهدف بزرگ از ضرور

 تررين  دانشرگاه برزرگ  .ارتباط است ينكمك به رشد و توسعه ا يبرا يشنهادهاييارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه پ يتماه

 ينرده آ ينمتخصصر  يرن كه ا پردازد يمختلف م يها ينهدر زم يمتخصص علم هاي يرون يتو ترب يماست كه به تعل ينهاد

 يدر آن جامعه مر  يدو رونق تول يشافزا اي هر جامعه يشرفتپ ورشد  ي الزمه. زنند يكشور را رقم م يشرفتو پ ياقتصاد

صرنايع  . شروند  يآن جامعه م ياقتصاد ياست كه باعث بارور پيشرو و آمد كار يعيصنا يازمندن يدتول يشافزا ينا باشد،كه

 فرارغ واقعي دست خواهند يافت كره از طرحهراي تخصصري و مبتكرانره دانشرجويان و       كشور در صورتي به رشد و توسعه

دانشگاهها و صاحبان انديشه بطور جدي استفاده كنند و از دانشگاهها در راه توليد صنعتي خود ياري گيرنرد و   التحصيالن

 متجلري  صنايع صنعتي توليدات در را خود تخصص و دانش كه گيرند ها نيز وقتي در راه توسعه و پويايي قرار مي دانشگاه

 .به نيازهاي صنايع و نيازهاي جامعه گامهايي جدي بر دارند سخگوييراي پاب پژوهش و تحقيق راه در و سازند

 
 يرشد و توسعه اقتصاد يدار،اقتصاد پا ي،و اقتصاد يعلم يشرفتارتباط صنعت و دانشگاه ، پ : يديكل واژه هاي
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