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،دادکشنه صنعت هواپيمایی کشوری -تهران .............................. 

مابينمكانيزم پيشنهادي جهت بهبود ارتباط في وها  الگوهاي پيوند صنعت هوانوردي و دانشگاه
 اميرناصر اخوان1

 دانشکده مدیریت علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 چكيده 

در  دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیاى دانایى محور کنونى است. 

جامعه های پیشرفته ارتباط بین مهمترین ارائه دهندگان اصلی خدمات آموزشی 

یعنی دانشگاه و صنعت به صورت خود جوش و سازمانی باشد به نحوی که صنعت 

گر بدون دانشگاهی و دانشگاهی بدون صنعت گر امکان رشد و تعالی نخواهد داشت 

متخصص و کارآمد از یك طرف تربیت نیروى و برای جامعه سودمند نخواهد بود . 

مسائلى است که در این  التحصیالن دانشگاه از سوى دیگرو اشتغال به کار فارغ

دانشگاه محل تربیت نیروى  کنند.مى زمینه ذهن آدمى را به خود مشغول

. دانش تحصیلکرده و متخصص است و صنعت هم نهاد تولید کننده و عرضه کننده

انسانی متخصص و ماهر به معنای واقعی کلمه  چون دانشگاه محل تربیت نیروی

است و اگر این نیروی انسانی متخصص بتواند دانش و مهارت خود را  در عرصه 

]1[ تولید و صنعت  به کار ببرد موجب پیشرفت خواهد شد ..
ها و بوزه  و دانشگاه هوانوردی در این مقاله به بررسی مشکالت کلی صنعت

در راستای چگونگی ارتباط آنها با یکدیگر پرداخته  دانشکده های مهندسی هوافضا

گیری این شود. همچنین سعی شده است ضمن تشریح عوامل موثر در شکلمی

ارتباط و پیوند، به طور خالصه الگوهای پیوند صنعت هوانوردی به عنوان صنعتی 

 اشاره شود. هوافضاهای مهندسی ه دانشکدهها به ویژزیربنایی و اساسی و دانشگاه

  ،ایران وانوردی، دانشگاههای، هانتقال تکنولوژیواژه هاي كليدي:

  مقدمه

بحث ارتباط دانشگاه و صنعت از دیرباز در بسیاری از کشورها، مطرح بوده 

ساختار صنعتی و دانشگاهی خود این است. برخی از کشورها بنا به نیاز و 

حد ممکن تبیین، طراحی و به اجرا در آورده اند. اما به علت ارتباط را تا 

موضوع، استقرار چنین ارتباطی در بسیاری از کشورها همچنان پیچیدگی 

 با مشکالت فراوانی مواجه است.

هاى ها و پیشرفتدر کشورهاى پیشرفته و یا کشورهایى که داراى موفقیت

و پژوهشى بین  هاى علمىبزرگ صنعتى در جهان هستند، همکارى

باشند که این دانشگاه و صنعت، داراى ساختار و نظام قانونمند و رسمى مى

 ]2[ هایى هموارتر مى نماید.امر مسیر را براى چنین همکارى

بیش وجود دارد ولی  هر چند در کشور ما، ارتباط صنعت و دانشگاه کم و

پیوند و موضوع حائز اهمیت، یافتن ارتباطات موثر بین این دو نهاد است. 

ارتباط بین این دو نهاد، این فرصت را برای دانشگاهها، موسسات و 

روشهای خود را نهادهای تولیدی و صنعتی فراهم می آورد تا کمبودها و 

 ]3[را افزایش دهند.  بهینه و به روز کرده و در مقابل، قابلیت تولید

ضرورت ارتباط دانشگاه و این مقاله در گام نخست به ارایه تصویر کلی از 

صنعت و سپس به برخی راهکارهای کاربردی مناسب به منظور رونق  

همچنین چندین مدل ارتباط بین این د. دارتوجه  ،بخشیدن به این ارتباط

دو نهاد طراحی شده است.
 هااهداف دانشگاه

 آموزش و تربیت نیروی انسانی:  -1

از: مهندسی  ها از دیدگاه صنعت هوانوردی عبارتنداین آموزش

، ابزاردقیق، آشنایی با موتور، الکترونیك هوایی، هوانوردی، هوافضا

 استانداردهای بین المللی هوانوردی و زبان تخصصی هوانوردی.

 تحقیق و پژوهش: -2

های ارائه شده از سوی های مختلف با اولویتدر زمینه  -3

صنعت هوانوردی کشور

خدمات: -4

های کوتاه مدت آموزشی و از قبیل معرفی دوره  -5

 تخصصی هوانوردی 

متاسفانه به علت عدم ارتباط نزدیك و منسجم دانشگاه ها با صنعت 

 هوانوردی اهداف فوق به نحو مطلوب با اهداف و نیازهای فعلی صنعت

ها باید بدانند نظام آموزشی دانشگاه ] 4[ هوانوردی کشور انطباق ندارد.

نیاز دارد؟ و  تعدادچه  ،هایی نیاز دارد؟صنعت هوانوردی به چه مهارت

توان این نیازها را برآورده ساخت؟ و کیفیت الزم چیست؟ اساساً چگونه می

طور اخص به  هوافضاهای مهندسی هدف دانشگاه به طور اعم و دانشکده

چیست؟ آموزش؟ تربیت نیروی انسانی برای کجا ؟ پژوهش؟ برای حل چه 

آن کیست؟ با هدف یا بدون هدف؟ آیا صرفاً جایگاه  تقاضیمعضلی؟ م

 متخصص دانشگاه صدور مدرك است؟ یا تامین نیروی انسانی مورد نیاز

صنایع؟ به راستی مشکالت چیست؟

 هامشكالت و معضالت دانشگاه

ها را در رابطه با ارائه خدمات به مشکالت دانشگاه مربوطهمتخصصین 
 کنند:صنعت هوانوردی به شرح زیر اعالم می

]5[ کمبود اعتبارات و بودجه ارزی و ریالی. -1

 کمبود فضای پژوهشی و مکان مناسب برای تحقیق. -2

ها عدم امکان جذب یا نگهداری پژوهشگران به دلیل ناتوانی در پرداخت -3

 های حمایتی.امین مالی و فقدان سیاستو ت

افزاری نظیر کتب، نشریات، افزاری و نرمکمبود امکانات پژوهشی سخت -4

 ]6[ ها، مواد و تجهیزات.آزمایشگاه

ها.گیریپاگیر اداری و عدم استقالل کافی در تصمیموبوروکراسی دست -5

 های پژوهشی.ضعف مدیریت -6

پژوهشکده مطالعات آینده و عضو  استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر -1

akhavan@aut.ac.ir، دانشگاه
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ها به منابع و نشریات علمی خارجی به دانشگاهعدم دسترسی محققان  -7

خصوص در زمینه صنعت هوانوردی و کندی مراحل سفارش و دریافت 

 کتب و مجالت.

 ] 7[ ها.هماهنگ نبودن برنامه توسعه صنعت هوانوردی با دانشگاه -8

 گذاری مناسب در امر پژوهش صنعت هوانوردی.عدم سرمایه -9

 ات دانشگاهی.توجهی به نتایج تحقیقبی -11

های تحقیقاتی فقدان سیاست تحقیقاتی مدون و عدم تعیین اولویت -11

 در صنعت هوانوردی کشور.

صنعت هوانوردی به دانشگاه  و نیازمندی های عدم انتقال مشکالت -12

 ها.

 عدم دسترسی به منابع اطالعاتی و تکنولوژی صنعت هوانوردی کشور. -13

 برای پژوهشگران صنعت هوانوردی.های مالی عدم وجود جاذبه -14

هوانوردی ) البته در  کمبود تجربه علمی و بیگانگی نسبی از صنعت -15

 .خصوص طراحی هواپیما و ساخت کار هایی صورت گرفته است

 هوانوردي مشكالت و معضالت صنعت
صنعت دارای مشکالت فراوانی است. این مشکالت در نگاه اول بدون این 

 اولویت برای آنها عبارتند از:در نظر گرفتن 

 و  های بالقوهسازماندهی نامناسب و عدم امکان استفاده از پتانسیل

 بالفعل دانشگاه ها

 تحریم ها 

 مناسبها و استفاده از مدیران ناعدم ثبات در مدیریت 

  اعتبارات ارزی و ریالیمشکالت 

  یدکی و تعمیرات اساسی موتورهایوابستگی به مواد اولیه و قطعات 

 هواپیما

 مشکالت علمی و فنی 

 ـ نگهداری بهینه صنعت موجود

 ] 8[بلحاظ کمبود نقدینگی توسعه صنعت موجودعدم ـ 

ها با صنعت هوانوردی به عنوان دو رکن اصلی چرا ارتباط تنگاتنگ دانشگاه

برای رسیدن به مرحله توسعه صنعت هوانوردی و تکنولوژی پیشرفته الزم 

نکه اگر یك فرد دانشگاهی بخواهد دانش خود و ضروری است؟ به دلیل ای

را تجربه کند، محلش صنعت است و اگر صنعت بخواهد همپای علم و 

با  ] 9[ تکنولوژی روز دنیا به پیش رود، بایستی با دانشگاه همکار باشد.

ها روح صنعت و صنایع کالبد توان گفت دانشگاهچنین نگرشی، می

گرش به عنوان شاخص پذیرفته و اصل ها خواهند بود. اگر این ندانشگاه

محور قرار گیرد و دانشگاه و صنعت دو بال توسعه تکنولوژیکی و صنعتی 

در زمانی نه چندان دور به جواب  !ایران گردند و نه هر یك بالی شکسته

خواهیم رسید و علوم و تکنولوژی جایگاه واقعی خود را در کشورمان 

 خواهند یافت.

هاي ها و به ويژه از دانشكدهي از دانشگاهانتظارات صنعت هوانورد

 هوافضامهندسي 
 و صنایع هوایی تولیدکننده علم و تکنولوژی کده های هوافضادانش

ها را کننده آن هستند. در واقع ارتباط صنعت و دانشگاهمصرف هوانوردی

کننده و بحث انتظارات صنعت توان به ارتباط تولیدکننده و مصرفمی

کننده از تولید توان به بحث انتظارات مصرفها را میهوانوردی از دانشگاه

 ها به ویژهلذا صنعت هوانوردی کشور از دانشگاه ] 11[کننده تشبیه کرد.

 انتظار دارد: هوافضادانشکده های مهندسی 

ها و انتظارات صنعت هوانوردی را شناسایی ها، سلیقهنیازها، مهارت -1

 نموده و ارائه پیشنهاد نماید. 

ورده کردن این انتظارات با هماهنگی صنعت آبرای رفع این نیازها و بر -2

 ریزی کند. هوانوردی برنامه

های خود به صنعت اطالعات علمی و فنی الزم را در مورد قابلیت -3

 هوانوردی عرضه کند.

 در برقراری ارتباط سازنده و موثر با صنعت هوانوردی پیش قدم شود. -4

 هوانوردی بنماید. سی براساس نیازهای صنعتدرتجدید نظر در مواد  -5

های کوتاه مدت آموزشی و تخصصی به صنعت نسبت به معرفی دوره -6

 هوانوردی بکوشد.

تحقیق و پژوهش در زمینه های مورد نیاز صنعت هوانوردی به صورت  -7

 عقد قرارداد اقدام نماید.

التحصیالن ارتباط خود را با صنعت هوانوردی پس از اشتغال فارغ -8

 نکند. ها قطعدانشگاه

ها باید فرهنگ نوآوری و خالقیت باشد نه مترجم کار فرهنگ دانشگاه -9

 ] 11[دیگران.

استفاده از صاحبنظران و متخصصین صنعت هوانوردی در امر تدریس  -11

 .افضاهای مهندسی هوبرخی از دروس خاص در دانشکده

در جهت مسائل و  تحصیالت تکمیلیهای نامهسوق دادن پایان -11

 ت صنعت هوانوردی.مشکال

 ای انجام دهند تا تحقیقات بنیادی.بیشتر تحقیقات کاربردی و توسعه -12

 

 هاالگوهاي پيوند صنعت هوانوردي و دانشگاه
ها و صنعت هوانوردی راههایی چند برای ایجاد پیوند بین دانشگاه

های خاص هر کشور باز می وجود دارد. اگرچه این راهها به ویژگی

شوند که در بسیاری از کشورها جریانات عام هم یافت میگردد ولی 

اند. اند و نتایج موفقی هم در بر داشتهمورد آزمایش قرار گرفته
 باشد:ترین زمینه های ارتباطی به شرح زیر میعمده

 اي با اساتيدالگوهاي قراردادهاي مشاوره -1

ب یك در این الگو، ارتباط بین اساتید با صنعت هوانوردی در قال

گردد. نتایج کار پژوهش پس از ای تهیه و تدوین میقرارداد مشاوره

گردد. در این اجرا به صنعت هوانوردی، به عنوان راه حل منعکس می

الگو ممکن است اساتید به طور مستقل و آزاد با صنعت هوانوردی 
 (.1وارد مذاکره شوند و دانشگاه هیچ نقشی را نداشته باشد )شکل 

 هااي با دانشگاهراردادهاي مشاورهالگوي ق -2
به دلیل مشغله کاری کارشناسان صنعت هوانوردی، ممکن است 

بسیاری از مشکالت و مسائل از دید انها مخفی بماند، لذا با مشخص 

ها و اهداف صنعت هوانوردی برای ها، ماموریتشدن سیاست

هوانوردی مسائل و مشکالت صنعت  ها، آنان به دنبال کشفدانشگاه

های مناسب و عملی اقدام خواهند کرد در این رابطه با و ارائه راه حل

ای از سوی صنعت هوانوردی با ریاست دانشکده عقد قرارداد مشاوره
 (.2مزبور اجرا خواهد شد شکل )

 الگوي قراردادهاي پژوهشي -3
در این الگو، تعیین و مشخص شدن موضوعات پژوهشی حال و آینده 

. میگرددها ارائه وردی جهت بررسی و عقد قرارداد به دانشگاهصنعت هوان

ها و کارشناسان خبره صنعت هوانوردی با ارتباط نزدیك با دانشگاه

محققین مسائل و موضوعات پژوهشی مورد نظر را با توضیحات کارشناسی 

از مشخص شدن موضوع پژوهش با دانشکده  سنماید و پمطرح می

واهد شد و سپس نتایج پژوهش طی یك برنامه مربوطه قرارداد منعقد خ
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گردد. بندی جهت بررسی نهایی به صنعت هوانوردی منعکس میزمان

 (3)شکل 

 الگوي تحقيقات مشترك )دانشگاه و صنعت هوانوردي( -4

در این الگو ممکن است کلیه اطالعات فنی و عملی از دانشگاه به صنعت 

م توانایی کارشناسان صنعت هوانوردی منتقل نگردد و این به دلیل عد

گروه »هوانوردی و درك و فهم این مطالب باشد لذا یك سازمان به نام 

که حلقه واسط بین صنعت هوانوردی و دانشگاه را « تحقیقاتی همکار

تواند بخش دهد، ایجاد گردد. این گروه تحقیقاتی همکاری میتشکیل می

صنعت هوانوردی باشد. به « های وابستهپژوهشکده»یا « تحقیق و توسعه»

کند که ابتدا موضوع مسئله مشخص و از این الگو بدینصورت عمل می

سوی بخش عملیات صنعت قراردادی با پژوهشکده یا بخش تحقیق و 

گردد و سپس از سوی این بخش، قراردادی با توسعه خود صنعت منعقد می

گاه یا گردد. در این الگو دانشدانشگاه یا دانشکده مربوطه تنظیم می

دانشکده موظف است نتایج تحقیق خود را با کلیه مدارك و اسناد فنی به 
 قرار دهد.« گروه تحقیقات همکار»صورت انتقال دانش فنی در اختیار 

یکی از مزایای این الگو این است که در یك صنعت هر یك از بخش های 

دانشگاه یا  عملیاتی مجاز نیستند مستقیماً و راساً اقدام به عقد قرارداد با

بایست از طریق بخش تحقیق و نمایند بلکه می مهندسی هوافضا دانشکده

خود به صورت متمرکز عمل کنند که این خود  توسعه و یا پژوهشکده

ا شود کلیه اطالعات در این بخش حفظ شود و ثانیاً افرادی بباعث می

علمی و  ها مستقیماً برخورد خواهند داشت که خود از اعضاء هیئتدانشگاه

پژوهشی هستند و یکدیگر را به خوبی درك و برای حل مسئله بهتر 

توانند عمل نمایند و بخش تحقیق و توسعه صنعت هوانوردی تقویت می

 (.4)شکل  گردد.می

 

الگوي مركز تحقيقات صنعت هوانوردي و دانشگاه يا دانشكده  -5

 وافضامهندسي ه
زمانیکه چند پروژه مشترك پژوهشی از طریق گروه تحقیقاتی همکار 

( با نتایج مطلوب به انجام رسید، صنعت هوانوردی و دانشگاه یا 4)شکل 

مشترك اقدام « هوافضامرکز تحقیقات »دانشکده مزبور نسبت به ثبت یك 

تری نسبت به حل مشکالت صنعت کنند تا با سازماندهی قویمی

 نمایند. هوانوردی اقدام

های اصلی را از این مرکز به دلیل شخصیت حقوقی که دارد، خط مشی

به عنوان متولی تحقیقات در « های علمی و صنعتی کشورسازمان پژوهش»

کشور دریافت کرده و پروژه تحقیقاتی که به تصویب این سازمان برسد، 

ی از بودجه را تقبل نموده و مابقی از سوی صنعت هوانورد %51حدوداً 

شود. اعضاء این مرکز ثابتند و حسب موضوع از کارشناسان خبره تامین می

های صنعت هوانوردی به عنوان صنعت هوانوردی و دانشگاه یا دانشکده

توانند به شود. در صورت موافقت و لزوم این افراد میمدعو استفاده می

 (.5الذکر درآیند )شکل عضویت دائم مرکز فوق

 

 كنولوژي خارجي به داخل كشورالگوي انتقال ت -6
ها نقش اساسی در جذب و انطباق تکنولوژی و انتقال دانشگاه

و به طور غیرمستقیم از  ] 12[کنندتکنولوژی از خارج به داخل ایفا می

مدون به دانشجویان و محققین و دادن  و.های صحیح طریق آموزش

های صنعتی در امر انتقال تکنولوژی موثر هستند. یکی از عوامل مشاوره

ها و مراکز موفقیت در انتقال تکنولوژی خارجی به کشور، نقش دانشگاه

با توجه به تکنولوژی پیشرفته به کار رفته در  ] 13[ باشد.آموزش عالی می

ای را در های مهندسی هوانوردی نقش عمدهصنعت هوانوردی، دانشکده

های فنی مهندسین و رسانی به صنعت هوانوردی و همکاریکمك

مرکز »یا « خود»پژوهشگران در جهت انتقال صحیح تکنولوژی از طریق 

کنند. مشکل ایفا می« فضامرکز تحقیقات صنعت هوا»یا « تحقیقاتی همکار

به انتقال تکنولوژی، در  اصلی کشورهای در حال توسعه در بحث مربوط

نظر گرفتن پایه اصلی فن و صنعت است. باید دانست که پایه و مایه اصلی 

کسب ] 14[است. « دانش»و نهایی و تعیین کننده صنعت، تنها و تنها 

ارزان نیست و نباید فراموش کنیم که کسب  فضادانش مهندسی هوا

کنولوژی تکنولوژی مهندسی هوانوردی در دراز مدت بدون دانش ت

ای همچون صنعت هوانوردی امکان پذیر نیست. لذا صنایع پیشرفته

باشد. و این افراد هوانوردی نیازمند افراد توانمند با دانش و خالق می

هوانوردی  ایعها، آموزش و تربیت و به صنبایست از طریق دانشگاهمی

عوامل موفقیت برای انتقال تکنولوژی هر بخش  6تزریق شوند. شکل 

ها دهد و نقش دانشگاهخصصی هوانوردی به کشور را به خوبی نشان میت

 (.6شود )شکل نیر در آن دیده می

هاي پيشنهادي جهت بهبود ارتباط دانشگاه و معرفي مكانيزم

 صنعت هوانوردي
صنعت هوانوردی، ماهیتاً نیاز به مشاوره، تحقیق و توسعه و به طور کلی 

های مهندسی طور اعم و دانشکده ها بههمکاری مشترك با دانشگاه

ها هوانوردی به طور اخص را دارند. از طرف دیگر اساتید )محققین( دانشگاه

خواهند با صنعت هوانوردی ارتباط برقرار کنند اما هیچ طرحی برای ه می

هایشان چگونگی برقراری تماس با صنعت هوانوردی را ندارند و توانایی

ن ترتیب یك تشکیالت واسطه که به عنوان ماند. به ایبدون استفاده می

دهنده عالئق دو طرف عمل کند و رسمیت داشته باشد، عامل ارتباط

آید. به همین دلیل نیاز است یا از طریق مرکز تحقیقاتی ضروری به نظر می

( که همان 5(، مرکز تحقیقاتی صنعت هوانوردی )شکل 4همکار )شکل 

ست نسبت به ارتباط اقدام نمایند. دفتر ارتباط دانشگاه و صنعت فعلی ا

 وظائف چنین مراکزی یا دفتر به طور کلی به شرح زیر است: 

بررسی و مطالعه سیاست های صنعت هوانوردی و توسعه تکنولوژی  -1

هوانوردی کشور و انعکاس آن به دانشگاهها بویژه دانشکده مهندسی 

 هوانوردی

بهره گیری صنعت هوانوردی و ایجاد هماهنگی و تسهیالت الزم در امر  -2

 دانشگاهها از امکانات یکدیگر

دریافت مستمر میزان نیازهای کمی و کیفی صنعت هوانوردی به  -3

های ذیربط از نیروی انسانی متخصص و اعالم به دانشگاهها و دانشکده

 طریق کمیته های تخصصی برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 

سازماندهی ارائه خدمات علمی، فنی و مشاوره ای توسط دانشگاهیان به  -4

 صنعت هوانوردی 

ارجاع پروژه های مورد نظر صنعت هوانوردی به دانشگاهها و دانشکده  -5

 های ذیربط

دریافت مستمر اطالعات و گزارشهای پیشرفت کار پروژه های ارجاعی  -6

 از صنعت هوانوردی به دانشگاهها.

ی و ثبت مسائل و مشکالت صنعت هوانوردی از نظر مواد، گردآور -7

 تجهیزات و غیره و ارسال آن به دانشگاهها و دانشکده های ذیربط.

بررسی وضعیت صنعت هوانوردی از لحاظ امکانات جذب کارآموز در  -8

 صنعت هوانوردی و تعیین تعداد و محل آن

صت مطالعاتی تعیین امکانات، تعداد و محل گذراندن دوره های فر -9

اعضائ هیئت علمی دانشگاهها در صنعت هوانوردی و تدوین آئین نامه 

 مربوطه.
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 بررسی میزان کارآیی فارغ التحصیالن شاغل در صنعت هوانوردی  -11

تهیه و تدوین آئین نامه ها و مقررات الزم بمنظور تسهیل ارتباط  -11

 دانشگاهها با صنعت هوانوردی.

ه های دوره های تحصیلی کارشناسی، کارشناسی وق دادن پایان نامس -12

شکالت صنعت هوانوردی در داخل و مارشد و دکترا در جهت مسائل و 

 خارج از کشور )از طریق نمایندگی های وزارت علوم تحقیقات و فناوری(.

ترتیب دادن گزارشها و بازدیدهای علمی برای دانشجویان و اساتید از  -13

زارشهای بازدید بصورت تحلیلی، تحویل صنعت هوانوردی بطوری که گ

)گروه تحقیقاتی همکار( شود تا نسبت به رفع مشکالت اقدام جدی بعمل 

 آید.

برگزاری سمینارها، کنفرانس ها، میزگردهای مشترك دانشگاهیان و  -14

مدیران صنعت هوانوردی کشور بمنظور تبادل نظر و بحث و گفتگو در 

ین، بت ها و شکست های همکاری فی مامورد بررسی و ارزیابی علل موفقی

انتظارت متقابل صنعت هوانوردی و دانشگاه ها در حال و آینده، موانع 

 موجود و یافتن راه حل هایی برای آن.

تدوین دانش فنی حاصل از اجرای پروژه های ارجاعی صنعت  -15

های مهندسی هوافضا بمنظور ایجاد هوانوردی به دانشگاهها و یا دانشکده

 یو ملی دانش فنی حاصل از تحقیق در کشور.آرش

 ایجاد و توسعه بانك های اطالعاتی صنعت هوانوردی . -16

 فضاانتشار بولتن صنعت هوانوردی و  دانشکده های مهندسی هوا -17

بمنظور درج آگهی ها، نیازها و دیگر خبرهای علمی و پژوهشی صنعت 

های دی و دانشکدههوانوردی جهت اطالع رسانی فی مابین صنعت هوانور

 مهندسی هوانوردی

 

 جمع بندي و نتيجه گيري
صنعت هوانوردی بواسطه پرخرج بودن و نیاز به تکنولوژی پیشرفته مستلزم 

تصمیم گیری در خصوص  ] 15[ برنامه ریزی دقیق و همه جانبه ای است.

گسترش صنعت هوانوردی کشور و بویژه تعیین روند و الگوهای توسعه 

 صنایع مزبور، بررسی های فنی و اقتصادی وسیعی را ایجاب میکند.

موثرترین برنامه ریزی ایجاد و توسعه تکنولوژی صنعت هوانوردی در سطح 

 ای ملی میباشد.ملی. مستلزم تلفیق تکنولوژی خارجی با عوامل و توانائیه

با توجه به اهمیت و نقش دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه در  ] 16[

موفقیت چنین شیوه ای، لزوم پیوند صنعت هوانوردی و دانشگاهها در به 

ثمر رساندن نتایج فعالیتهای پژوهشی و توسعه تکنولوژی صنعت هوانوردی 

ناسب فی مابین بویژه در دوره محقق مداری محرز میشود. تقسیم کار م

این نهادها در تقویت این پیوند موثر خواهد بود. استفاده از الگوهای موفق 

 و مفید که در این مقاله ارائه گردیده است توصیه میشود.

اهمیت فوق العاده تکنولوژی صنعت هوانوردی به این است که میتواند در 

صنایع یك کشور ایجاد نوآوری و اشتغال کند ونیز بازار صنایع موجود را 

نها شتاب بخشد. بطور کلی تکنولوژی صنعت آگسترش داده، به رشد 

هوانوردی را میتوان یکی از جریانهای عمده توسعه اقتصادی کشور تلقی 

د. ایجاد زمینه های مناسب برای تحقق چنین شرایطی، منوط به نمو

ارتباط و پیوند منسجم و سازمان یافته بین صنعت هوانوردی کشور و 

 های مهندسی هوافضا میباشد.دانشگاهها و بویژه دانشکده

دانشگاهی که در آن تحقیق و پژوهش انجام نشود. اساساً دانشگاه نیست و 

ی بهینه سازی کیفیت محصوالت خود تحقیق و صنعت هوانوردی اگر برا

پژوهش نکند، پویا و شکوفا نخواهد شد. لذا نیاز به تحقیق و پژوهش در 

صنایع پیشرفته و نوپای کشورمان امری مسلم است و جایگاه آن در 
 دانشگاه ها است.

 پيشنهادات:

 در خصوص ارتباطات صنعت هوانوردي و دانشگاهها ـالف 

دانشگاه ها بخصوص اساتید دانشکده های مهندسی شرکت اساتید  -1

 هوافضا در جلسات فنی و کارشناسی صنعت هوانوردی

شرکت مدیران و کارشناسان صنعت هوانوردی در جلسات دفاعیه  -2

 هاهای دانشجوئی در دانشگاهپروژه

دعوت از متخصصین مجرب صنعت هوانوردی جهت تدریس دروس  -3

 ر دانشگاههامهندسی کاربردی هوانوردی د

 گسترش مراکز آموزشی کاربردی در جوار صنعت هوانوردی -4

دعوت از اساتید دانشگاهها برای کار نیمه وقت در صنعت هوانوردی  -5

]17 [ 

استفاده از طرح خدمت سربازی دانشجویان فارغ التحصیل شده از  -6

 دانشکده های مهندسی هوافضا در صنعت هوانوردی 

د درسی دانشکده های مهندسی هوافضا بر اساس تهیه و تدوین موا -7

 نیازهای فعلی صنعت هوانوردی

های مهندسی هوافضا به وسایل کمك آموزشی جهت تجهیز دانشکده -8

 ارتقاء سطح علمی و تکنولوژی دانشجویان این رشته.

تهیه و تدوین واحدهای درسی اجباری کارگاهی و آزمایشگاهی برای  -9

 فضادانشجویان مهندسی هوا

ای آموزشی مبنی بر عدم بکارگیری اساتید تهیه و تدوین آئین نامه -11

های مهندسی هوافضا تا مادامیکه دوره حداقل دو ماهه را  اینگونه دانشکده

اساتید در صنعت هوانوردی طی نکرده باشند. این دوره دو ماهه میتواند 

تدریس مطالب  بنام دوره آشنایی با صنعت هوانوردی باشد. این دوره تسلط

 استاد را تقویت میکند.

تبدیل هیئت علمی دانشگاهها به هیئت علمی و تکنولوژی بدین  -11

معنی که هر یك از اساتیدی که فرصتهای مطالعاتی خود را در صنعت 

هوانوردی و انجام چندین پروژه پژوهشی برای این صنعت طی کرده باشد 

از مزایای ویژه ای برخوردار به رتبه هیئت علمی تکنولوژی نایل گردد و 

شود به عبارت دیگر دانشگاهها دارای دو نوع عضویت هیئت علمی باشند 

یك نوع آن هیئت علمی معمولی است که از بدو استخدام فرد، کسب 

میکند و نوع دیگر باید مراحل فوق را طی کرده باشد تا هیئت علمی 

 تکنولوژیکی نایل گردد.

 

آموزش و تحقيقات در صنعت در خصوص سياستگزاري  ـب 

 هوانوردي

پیشنهاد  ،به منظور نهادینه نمودن ارتباطات صنعت هوانوردی و دانشگاهها

میشود شورای عالی ارتباط صنعت هوانوردی و دانشگاه با حضور وزرای 

علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت هوانوردی تشکیل گردد و اهداف این 

 شورا به شرح زیر پیشنهاد می گردد.

سیاستگزاری، برنامه ریزی، حمایت، هدایت و نظارت برای ارتباط  -1

 و دانشگاه. موزشی و پژوهشی صنعت هوانوردی

 ارزیابی. شناخت و رفع موانع ارتباط صنعت هوانوردی و دانشگاه. -2

تعیین نیازهای حال و آینده آموزش و پژوهش صنعت هوانوردی  -3

های پیشرفته صنعت های خاص تکنولوژیدر جهت ایجاد زمینه

 هوانوردی و تدوین راههای رفع نیاز های مذکور
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های مناسب ر جهت اجرای دورهسیاستگزاری و برنامه ریزی د -4

آکادمیك و کوتاه مدت تخصصی برای به روز کردن دانش متخصصان 

 صنعت هوانوردی 

شناسایی توان مراکز پژوهشی و آموزشی دو وزارتخانه به منظور  -5

 استفاده بهینه از سخت افزارها و نرم افزارهای آنها

م آوردن ایجاد انگیزه در صنعت هوانوردی و دانشگاه و فراه -6

تسهیالت الزم برای انجام پژوهش های کاربردی و مورد نیاز صنعت 

 هوانوردی 

 هوانوردیتوسعه و گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش کاربردی  -7

تعیین اولویت های پژوهشی متناسب با نیازهای توسعه صنعت  -8

هوانوردی و پیش بینی و برنامه ریزی روند توسعه تکنولوژی 

 ینده.هوانوردی برای آ

سیاستگزاری در زمینه ایجاد ساختارهای مناسب برای تحقق  -9

ارتباط صنعت هوانوردی و دانشگاه در بخش مختلف هوانوردی از 

قبیل مهندسی هواپیما، استاندارد ها،  الکترونیك هوایی.، مراقبت 

 پرواز، مدیریت فرودگاهی و غیره.

سمت  های کارشناسی ارشد و دکترا بهسوق دادن پروژه -11

 نیازهای صنعت هوانوردی.
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