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 چکیده :

به دلیل تحووت  سورید در ابعواد مفتلوت ادت،وادی، صونعتی و فرهنگوی در چنود دهوه ازیور و نیوا             

محور، احتیاج بوه یوز  مینوه مناسوت جهوت تولیود علوب و فون بوه          ش انکشور به تقویت سازتارهای د

نشوگاه  هوا و   تبیوین نقشوی کوه دا    شد  احساس می شود. ا  این رو پردازتن بوه مقولوه کوارآفرینی و   

دوانون برناموه چهوارو توسوعه ادت،وادی،       مراکز آمو ش کارآفرینی در این  مینه دارنود، و بوا توجوه بوه    

پاسوفگویی مراکوز علموی، پشوهشوی و آمو شوی کشوور بوه تقا وای         ” بر کهاجتماعی و فرهنگی ایران 

تأکیود شوده اسوت. ا  ایون رو، ایجواد ارتبواط بوین صونعت و دانشوگاه          “ اجتماعی، فرهنگی و صونعتی 

ا  ایون دیودگاه ارتبواط دولوت، دانشوگاه و صونعت در ایوران نیوا  بووه          اهمیوت بسویاری یافتوه اسوت.     

تواننود جوابگووی شوراید جدیود کشوور باشوند و       هوای فعلوی نموی   مطالعه و بررسی مجدد دارد. راهکار

جمهووری اسوالمی ایران،کوه     1404در سوند چشوب انودا     اگر بفواهیب تحقق اهداف پویش بینوی شوده    

در آن جامعوه بایود برزوووردار ا  دانشوی پیشوورفته در  مینوه تولیوود علوب و فنوواوری و رشود پرشووتا        

 بیشوتر  مقالوه  ایون  در تحقیوق  شویوه آغوا  شووند.   ت و اسوت رویکردهوای جدیودی    ادت،ادی باشد، 

بورای بررسوی و تحلیول ارتبواط دانشوگاه و صونعت        نیوز  میودانی  مطالعوا   ا  و اسوت  ای کتابفانوه 

در ایون مقالوه بوا نگواهی بوه فرآینود کوارآفرینی و کوارآفرینی دانشوگاهی بوه           . است گردیده استفاده

هوا کوه هموان توسوعه     ریوت سووو دانشوگاه   عنوان راهی به سوی انطبوا  بوا نیا هوای کشوور بوه مأمو     

ادت،ادی عالوه بر مأموریت آمو شی و تحقیقواتی اسوت اشواره شوده و دانشوگاه کوارآفرین بوه عنووان         

دانشگاه  اینوده بنگواه مبتنوی بور دانوش ا  مهمتورین عوامول پیونود علوب و صونعت معرفوی گردیوده             

هها در جهوت تحقوق اهودافی    است. در بفش های بعدی مقالوه بوه تبیوین  ورور  تحوود در دانشوگا      

ای مانند ات،اد حلقه های دانشگاه به حلقوه هوای ادت،وادی کشوور، ایجواد دانشوگاههای چنود و یفوه        

ارائوه  در بفش نهایی مقالوه پیشونهادهایی بورای ارتقوای ارتبواط دانشوگاه و صونعت         بوررسی می شود.

 می گردد. 

 

 ی.نیآمو ش کارآفرانشگاه و صنعت، : کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین، ارتباط ددییواژگان کل
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 مقدمه  -1

دانشگاه و صنعت دو نهاد کلیدى جامعه در دنیواى دانوایم محوور کنوونم اسوت. اگور در گيشوته نیوا ى         

به بردرارى رابطه بین این دو نهاد جامعه احساس نموم شوده ولوم امورو  الوزاو ایجواد چنوین ارتبواط و         

دو بفوش   نیو ا نیارتبواط بو   یآشوکار شوده اسوت. ت موه بردورار      تعاملم بین این دو نهاد، بیش ا  پیش

 نیمهمتور  نیارتبواط بو   شورفته یپ یدر جامعوه هوا   اسوت.  گریکود یو سودمند ا   حیبه درک صح دنیرس

 یدانشوگاه و صونعت بوه صوور  زوود جووش و سوا مان        یعنو ی یزودما  آمو شو   یارائه دهندگان اصل

 یبودون صونعت گور امکوان رشود و تعوال       یگاهو دانشو  یکه صنعت گور بودون دانشوگاه    یباشد به نحو

جامعه سودمند نفواهود بوود . تربیوت نیوروى متف،وا و کارآمود ا  یوز  ورف          یو برا تنفواهد داش

و اشتغاد به کار فوار  التح،ویالن دانشوگاه ا  سووى دیگور مسوائلم اسوت کوه در ایون  مینوه  هون            

،ویلکرده و متف،وا اسوت و    آدمم را به زود مشوغود موم کننود. دانشوگاه محول تربیوت نیوروى تح       

صنعت هب نهاد تولید کننده و عر وه کننوده کاتهوا و زودما  . در دنیواى امورو ، رابطوه اى مسوتقیب         

 هر کشور بردرار است .   یاسیو س یبین توسعه تکنولوژى و پیشرفت اجتماعم، ادت،اد

و  کشوووری کووه  یرسووازت و شووبکه روابوود بووین بنگوواه هووا، دانشووگاه هووا و دولووت را شووکل دهوود   

سا ماندهی نمایود ا   ریوق انتشوار سوریعتر ا العوا  و دانوش و گسوترش مح،ووت ، بوه پیشورفت           

های علموی، تکنولوژیوز و مزیوت ردوابتی زواهود رسوید. بوه بیوان دیگور کوارآیی سیسوتب نووآوری             

هوای عموده در تولیود و    ای بوه شود  و ابربفشوی تعامول بوین بفوش      کشورها امرو ه، بطوور فزاینوده  

و بهوره بورداری ا  آن وابسوته اسوت. در ایون رابطوه بور نقوش حیواتی روابود تطبیقوی            انتشار دانوش  

دانشگاه و صونعت و عوامول ابرگويار پیراموونی در توسوعه فنواوری هوا و صوناید جدیود، در آموو ش و           

جي  نیروی کار با کیفیت بات، کست و انباشوت توانوایی هوای تکنولوژیوز و ایجواد نووآوری هوا تأکیود         

 [.1شود]می

هوای تحقیقواتی، بفوش تولیود و دولوت ، در  یوت       هوا و سوا مان  کاری سه رکن اساسوی ددانشوگاه  هم

های پیوندی، بورای توسوعه تکنولووژی، فرآینود نووآوری و تجواری سوا ی تحقیوق و         وسیعی ا  مکانیزو

توسعه بسیار مهب است. در ادت،اد مبتنوی بور دانوش، دولوت هوا بور اهمیوت موسسوا  آموو ش عوالی           

ای وادفنود و اعتبوارا  زاصوی را بورای زروجوی      گران استراتشیز در توسوعه ملوی و منطقوه   بعنوان با ی

دهنود و بوه منروور توسوعه روابود      های مشف،ی ا  همکاریهوای علموی و تکنولوژیوز ازت،وا  موی     

دانشگاه و صنعت در  مینه هوای مفتلوت برناموه هوای اجرایوی و سیسوتب هوای حموایتی و انگیزشوی          
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ه بوا  راحوی و پیواده سوا ی مودلهای انعطواف پويیر روابود صوناید و بفوش           نمایند. بطوریکو  رح می

 کنند. تولید دانش، چالش های جدیدی را تجربه می

مدیریت فراگیر سیسوتب ارتبواط دانشوگاه، صونعت و دولوت ، مسوتلزو سوازتارهای هوشومند، فضوای          

سوا مانهای ف،ول   مناست نوآوری، سوا  و کارهوای سوا مانی کوارآ و مکوانیزو هوای متنووي پیونودی و         

 مشترک است. با نگرش به  

 

شوود، سوازتارها،   تحولی که  امورو ه در مأموریوت سوه حوو ن دانشوگاه، صونعت و دولوت تجربوه موی         

گوردد کوه ورودی هوای ت و بورای فرآینودهای      آرایش ها و شبکه های متعددی در بین آنهوا ایجواد موی   

ن رویکردهوای مفتلفوی رابورای تئووریزه     پشوهشوگرا  [.2سوا ند] نوآوری مبتنی بر علووو را فوراهب موی   

نمودن سیستب ارتباط دانشگاه، صونعت و دولوت و تحلیول روابود آنهوا دنبواد کورده انود. در برزوی ا           

مقات  بوه رویکردهوای نرواو ملوی نووآوری و موارپیا سوه جانبوه د تری(ول هلویکد  اشواره شوده و             

عت و سوا مان هوای پیرامووونی   هوای ناشوی ا  ایون رویکورد در ز،وو  تعامول دانشوگاه، صون        دیودگاه 

[. همچنوین بوه  نجیوره دانشوگاه کوارآفرین، نرواو ملوی نووآوری و         2بویشه دولت منعکد شوده اسوت]  

توسعه مبتنی بر دانایی اشاره شده و تحقق ایون سوه گواو، شورط حرکوت کشوور در مسویر حرکوت بوه          

ی  کور شوده   سمت توسعه پایودار، در حودادل  موان ممکون، و کسوت جایگواه وادعوی در سوطح جهوان         

[. در این مقاله با تأکید بور دانشوگاه کوارآفرین بوه عنووان راهکواری بورای ارتبواط عینوی بوین           3است]

مشووکال  و  ایوومسووائل و موانوود دانشووگاه و صوونعت بووه تبیووین ویشگووی هووای کووارآفرینی دانشووگاهی، 

در  و پود ا  آن بوه نقوش دانشوگاه     هدیو گرد حیارتبواط بوا صونعت تشور     جواد یا یآن بورا  یراهکار هوا 

پیشونهادهایی بورای ارتقوای    توسعه کار آفرینوی و منشوأ و  ورور  تحوود بوه دانشوگاه کوارآفرین و        

 .مورد بحث فرار گرفته است ارتباط دانشگاه و صنعت

 

 نه تحقیقیپیش-2

مسووئولیتهای جدیوودی کووه در دبوواد جامعووه و  نقووش دانشووگاهها در ع،وور جهووانی شوودن، باتوجووه بووه

. میتوووان گفووت [4]بووا ار آمو شووی دارنوود، دگرگووون شووده اسووت توسووعه اجتموواعی وادت،ووادی آن و 

شوکل میگیورد، ایون تحووت  ابتودا ا  محوید اجتمواعی         تحوت  اساسی ع،ر ما در عرصه دانشگاه هوا 

آغووا  شووده، سوو(د نروواو تولیوود دانووش را دسووتفوش تحووود کوورده و در نهایووت سووازتار و محتوووای 

ای داد در کنگوره آمریکوا کوه بهوره بورداری ا       دانشگاهها را متحود میکند. پود ا  ت،وویت دوانون بو    

حق امتیا  را بورای دانشوگاه هوای دولتوی بوه رسومیت میشونازت، دانشوگاههای آمریکوایی ا  تولیود           

ایوون دووانون را یکووی ا  بزرگتوورین   1شووین [.5]صوورف دانووش بووه سوومت کووارآفرینی حرکووت کردنوود 
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ایون دوانون نورخ ببوت ازتراعوا        مشودهای کارآفرینی دانشگاهی در آمریکا میدانود. پود ا  ت،وویت   

درصود افوزایش    1648درصود توا   87رشوته کسوت و کوار ا      117در  1996توا   1969دانشگاهی ا  سواد  

ها ترغیت شدند که روی تحقیقاتی سورمایه گوياری کننود کوه شواند بیشوتری بورای         یافت و دانشگاه

  شود کوه نتیجوه حرکوت     پود ا  آن سوناریوی اصولی گويار دانشوگاهها آغوا       [.6]ورود به با ار دارنود 

 جوامد فعلی به جوامد کارآفرینی است و متابر

 

ا  فشارهای بین المللوی، دگرگوونی مسوئولیتهای فوردی، سوا مانی، اجتمواعی و دگرگوونی مسوئولیت          

و همکوواران، دگردیسووی کارآفرینانووه دربسوویاری ا  دانشووگاههای دنیووا را   2اتزکووویتز [.7]دولتهاسووت

میداننوود وابسووتگی شوودید ادت،وواد بووه تولیوود دانووش و تووالش بوورای  دربرگیرنووده دو جریووان عمووده 

همچنوین اتزکوویتز بوا ارائوه موارپیا دانشوگاه، صونعت،         [.8]شناسایی روندهای آتوی درتولیود دانوش   

دولت ترکیت جدیدی ا  نیروهای  نهوادی را درون سیسوتمهای نووآوری ارائوه داد توا عوالوه بور تبودیل         

شوگاه بوه عنووان مولود و منتشورکننده دانوش نقوش مهمتوری را         دانش به بفش مهموی ا  نووآوری، دان  

بور   "توسوعه ادت،وادی ا   ریوق کوارآفرینی    "شین نیوز درکتوا      [.9]در نوآوری های صنعتی ایفا کند

نقش دولت درایجاد ارتباط میان دانشوگاه و صونعت تاکیود کورد.. آئودرسوا و فیلیوه  ت موه تغییور در         

گ کارآفرینانوه میداننود. بورای اینکوار توسوعه مفواهیب کارآفرینانوه        دانشگاهها را ایجاد و توسعه فرهنو 

در ماموریووت و اسووتراتشی دانشووگاهها، تمرکز دایووی در حاکمیووت دانشووگاهها و تقویووت ارتبوواط بووا    

کست و کارهوای زوارج ا  دانشوگاه و نهایتواس توسوعه دفواتر انتقواد فنواوری و تو یود حقوو  مالکیوت            

ا  دانشوگاه کوارآفرین    در مدلشوان   3برنوان و واد  [.10]موی دهنود   فکری بین دانشوکدهها را پیشونهاد  

 [.11]بر شرکتهای فناوری محوور، تجواری سوا ی دانوش و نقوش دانشوگاه در جامعوه تاکیود کورده انود          

دسوتیابی بوه اهوداف دانشوگاه کوارآفرین       نیوز مودلهای معموود در کوارآفرینی را بورای      4هوانن  گیت و

انتقواد فنواوری،    هوای کوارآفرینی، توسوعه دفواتر کوارآفرینی و      توسوعه آموو ش   مناست نمیدانند و بر

تقویووت تحقیووق و توسووعه دانشووگاهی، حمایووت ا   حمایووت ا  فرآینوودهای نوووآوری، آمووو ش مسووتمر،

اجتموواعی  درگیوور کووردن اسووتادان دانشووگاه، توسووعه توویب هووای کووارآفرین، تعاموول مالکیووت فکووری،

تحقیقووا   دانشووگاه تاکیوود کردنوود.مرور ایوون ودانشووجویان و اسووتادان و تعاموول همووه جانبووه صوونعت 

موفوق تحقیقواتی اسوت کوه توانسوته بوه زووبی         نشان می دهد که دانشگاه کوارآفرین، یوز دانشوگاه   

و البتووه،  [12]تووالش بوورای ارتبوواط بووین دانشووگاه و صوونعت را رواج بفشوود    فرهنووگ کارآفرینانووه و

ریووت دانشووگاهها تغییوور میکنوود.. رسووالت و مامو برآینوودی کووه میتوانوود داشووته باشوود بووا توجووه بووه 

موا نیوز علیورغب  رحهوا و      مربوط به کارآفرینی دانشگاهی بسویار پراکنوده بووده و در کشوور     تحقیقا 

پشوتیبانی ا  تجواری سوا ی تحقیقوا  دانشوگاهی اجرایوی        برنامه های مفتلفی کوه بورای گسوترش و   
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ازلووی عوودو تفکیووز شووده، پشوهشووهای انوودکی وجووود دارد. ا  مهمتوورین نقوواط  ووعت تحقیقووا  د 

 حو ههای کارآفرینی دانشگاهی، دانشگاه کارآفرین و ارتباط آن با صنعت است.  

 

 کارآفرینی دانشگاهی-3

هوای کوارآفرین نیوز مطورح شوده اسوت. انعطواف پويیری و آموادگی          عالوه بر افراد کارآفرین، سوا مان 

ا مانی اسوت. همچنوین   گوياری در تحقیوق و توسوعه ا  مشف،وا  کوارآفرینی سو      تغییر و نیز سورمایه 

 [.13باشد]مناست بودن فضای سا مان برای حفظ و تقویت کارآفرینان ا  نکا  مورد تأکید می

رویکرد کارآفرینی دانشگاهی راهی بوه سووی انطبوا  دانشوگاه بوا نیا هوای کشوور اسوت. کوارآفرینی          

وسوعه نووآوری در   دانشگاهی عبار  ا  حل مسائل علموی جامعوه، دولوت و بنگواه هوا ، ایجواد  مینو  ت       

اعضای دانشگاه، عر ه نتایج تحقیقوا  دانشوگاهی بوه بوا ار، تولیود و عر وه فنواوری هوای جدیود و          

 نوآوری در گسترش مر های دانش بشری است. 

نقش دانشگاه در توسعه کوارآفرینی ا   ریوق ایجواد دابلیوت هوای ت و بورای توسوعه در ابعواد فوردی،          

ای درسوت ایون نقوش ا  عناصور و اجوزای اصولی تشوکیل دهنوده         سا مانی و اجتمواعی و الزاموا  ایفو   

 باشد.  کارآفرینی دانشگاهی می

 ا  کارآفرینی دانشگاهی سه معنی دابل استنباط است :

 .دانشگاه به عنوان یز سا مان، کارآفرین باشد 

 .اعضای دانشگاه د استادان، دانشجویان و کارمندان   رفتار کارآفرینانه داشته باشند 

 مل دانشگاه با محید ، جریانی ا  الگوهای کارآفرینی ایجاد شود.ا  تعا 

 

 دانشگاه کارآفرین  -4

در دنیای امرو ، دانشوگاه هوا بوا ترکیوت کوردن ادت،واد و توسوعه اجتمواعی بعنووان یوز مأموریوت و            

رسالت، دسوتفوش انقوال  دوموی هسوتند. در اولوین انقوال  دانشوگاهی، عوالوه بور تودرید، انجواو            

هوا  بعنوان یوز و یفوه تلقوی گردیود. حواد بوا  هوور دانشوگاه کوارآفرین، ایون دانشوگاه            پشوهش نیز

[ . انقوال  نفسوت   14گیرنود. ] توسعه ادت،ادی را بعنوان یوز و یفوه و کوارکرد ا وافی بوه عهوده موی       

در کشور آلمان اتفوا  افتواد کوه  وی آن دانشوگاهها عوالوه بور فعالیتهوای آمو شوی،           19در اوازر درن 

های تحقیقاتی نیز فعاد شودند و عوالوه بور مأموریوت تو یود دانوش، تولیود دانوش را نیوز بور           در فعالیت

عهده گرفتنود. بور ایون اسواس، گروههوا و مراکوز تحقیقواتی در درون دانشوگاهها شوکل گرفتنود. در           

این الگو مسئولیت تأمین مالی دانشگاه بوا دولوت اسوت و هور دو مأموریوت آموو ش و تحقیوق را دولوت         

کند. با وجود ایون، دانشوگاه ا  اسوتقالد کامول برزووردار اسوت و اعضوای هیوأ          الی تأمین میا  نرر م
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علمی برای انتفا  نوي و مو ووي تحقیوق آ اد هسوتند.  وی دورن بیسوتب، ایون الگوو بوه کشوورهای           

دیگر اشواعه پیودا کورد بوه  ووری کوه در نیموه دوو دورن بیسوتب یک(وارچگی تحقیوق و تودرید در             

و الگووی مسولد در جهوان بوود. انقوال  دوو در نیموه دوو دورن بیسوتب بوا  هوور            دانشگاهها عقیوده 

نوووآوری هووای مبتنووی بوور علووب در جنووگ جهووانی دوو اتفووا  افتوواد کووه  ووی آن دانشووگاه عووالوه بوور 

شوود.  مأموریت آمو شی وتحقیقاتی، عهده دار مأموریت سوومی شود کوه توسوعه ادت،وادی نامیوده موی       

شووود. در موریووت سوووو هسووتند، دانشووگاههای کووارآفرین گفتووه مووی بووه دانشووگاههایی کووه دارای مأ

فرآیند انقال  دوو، دانشگاهها نوه تنهوا عهوده دار مأموریوت نووآوری تکنولوژیوز و در نتیجوه توسوعه         

ادت،ادی و اجتماعی شدند، بلکوه آموو ش فورد بوه آموو ش سوا مان دآموو ش کوارآفرینی  و تحقیوق          

نقوال  دوو، دانشوگاهها هرگوز نگوران یوافتن ایوده هوای نویود         فردی به تحقیق گروهی تبدیل شد. توا ا 

دهنده فعالیت ادت،ادی در دازول مراکوز تحقیقواتی و آمو شوگاههای زوود نبودنود. اموا امورو ه، اک ور          

دانشگاهها زود را برای توسعه توانایی ها و مهارتهوای موورد نیوا  بورای شونازت و ار یوابی ایوده هوای         

یافتووه هووای [. 15تف،،ووی سووا ماندهی کوورده انوود ]  ی مفتلووتادت،ووادی در رشووته هووای تحقیقووات 

محققین در رابطه بوا نووآوری و توسوعه فنواوری بوه سیسوتمی اشواره دارد کوه تکنولووژی بواسوطه آن           

کند. این سیستب، یز سیسوتب اجتمواعی، ادت،وادی، فنوی اسوت و ماننود هور سیسوتب         توسعه پیدا می

باشود. دانشوگاه و صونعت و دولوت سوه عن،ور مهوب        دیگر دارای منابد ورودی، فرآیند و زروجوی موی  

در این سیستب هستند. ایون سیسوتب در  وود  موان ا  نرور سوازتار و کوارکرد متحوود شوده اسوت.           

تحود سازتاری این سیستب شامل تحوود در عناصور و تحوود در رابطوه بوین آنهوا اسوت. تواکنون بوه          

ودی، تعواون تکنولوژیوز وتنووي نهوادی     چهار الگوی توسعه فناوری با عنواوین کوارآفرینی، ادغواو عمو    

[. در راستای الگوی تنووي نهوادی، دو رویکورد نرواو ملوی نووآوری و مودد موارپیا         3اشاره شده است]

 سه جانب  دانشگاه، صنعت و دولت توسعه یافته است.

مشووارکت مجموعووه نهادهووای دانشووگاه، صوونعت، مراکووز تحقیقوواتی، آ مایشووگاه هووای ملووی، دولووت و 

نواو دارد. اتزکوووتیز و همکواران ا  ایون       5رامونی در تولیود دانوش، الگووی تنووي نهوادی     سا مانهای پی

 Triple helix3[ در ویورایش سووو ایون مودد د    16الگو بعنوان مدد مارپیا سه جانبوه نواو بورده انود ]    

  مر های سه حو ه دانشگاه، صنعت و دولوت در فرآینود نووآوری هوب پوشوانی دارنود و نقوش هایشوان         

کننود. در وادود در فرآینود نووآوری، کوارکرد سوه حوو ه        گر تدازل و ف،ل مشوترک پیودا موی   با یکدی

نهووادی ددولووت، دانشووگاه و صوونعت  بووا یووز الگوووی مووارپیچی ا  پیونوودها در هووب تنیووده شووده و در 

کننود. در ایون الگوو ادغواو و یک(وارچگی نهوادی زوا ،        شوند و ایفاء نقش موی مراحل مفتلت  اهر می

شووود کووه یاسووی ددولووت ، علمووی ددانشووگاه  و ادت،ووادی دبنگوواه هووا  مشوواهده موویدر سووه دلموورو س

پردا نود. در  ادت،وادی موی   -نهادهای ميکور در تعامل ردابتی و مشارکتی با هوب بوه ایفواء نقوش علموی     
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الگوی مويکور اوتس تحوود در سوازتارها و بوویشه تحوود در مأموریوت نهادهوا و بانیواس تحوود در روابود           

ت. در ایون رابطوه، دانشوگاه هوا عوالوه بور مأموریوت آمو شوی و تحقیقواتی، مأموریوت           آنها مدنرر اسو 

سوو زود یعنی مشارکت در نووآوری و توسوعه فنواوری را برعهوده دارنود. بور ایون اسواس بنگواه هوا و           

باشوند و دانشوگاه هوا بوا توجوه بوه  رفیوت        شبکه های جدید وابسته به دانشگاه در حاد گسترش موی 

ه عنوان نهاد تولید و تو ید کننوده دانوش و نیوز بعنووان کوارآفرین و بنیانگويار بنگواه،        هایی که دارند ب

 کنند.نقش اساسی را در نوآوری صنعتی و توسعه فناوری ایفاء می

یونسووکو در چشووب انوودا  جهووانی آمووو ش عووالی بوورای دوورن بیسووت و یکووب، دانشووگاههای نوووین را   

 اینگونه توصیت کرده است:

ن مهار  های کارآفرینی در آمو ش عوالی بوه منروور تسوهیل دابلیوت هوای دانوش        جایگاهی که در آ»

 «یابدآموزتگان و جهت تبدیل شدن به ایجاد کنندگان کار، توسعه می

مطابق با این تعریت، دانشگاه عالوه بر کارکردهوای تودرید و تحقیوق، و یفوه زطیور دیگوری هوب بور         

باشوند. فوار  التح،ویل دانشوگاه     اد و بنگاههایی که ایجواد کننوده کوار موی    عهده دارد. یعنی تربیت افر

کنود و دانوش را در کنوار    کارآفرین فردی است د حقیقی یا حقودی  کوه در محوید کوارش نووآوری موی     

آفرینود. بهتورین راه تعامول سوا نده     پشوهش های کاربردی بوه زودمت گرفتوه و بوا نووآوری، کوار موی       

ه زود دانشوگاه، کوارآفرین و  اینوده بنگواه دانوش محوور باشود و صوناید         دانشگاه و صنعت آن است ک

 [.17مبتنی بردانش بوجود آورد]

دانشگاه به دلیل ویشگی های پایوه ماننود جریوان سورمایه انسوانی در دالوت دانشوجو و اعضوای هیوأ           

سوت.  ای ا  مفترعان هسوتند، محول مناسوبی بورای نووآوری مبتنوی بور دانوش ا        علمی که منابد بالقوه

توانود کوارآفرینی کنود. لويا،     دانشگاه به عنووان مهمتورین مرجود تولیود و اشواعه دانوش جدیود موی        

هوای جدیود و مبتنوی بور دانوش اسوت. بوه        دانشگاه به  ور بالقوه یز مرکز رشد  بیعی و موادر بنگواه  

ی بور  تواند یز کوارآفرین باشود، کوارآفرینی دانشوگاه کوارآفرینی مبتنو      عبار  زالصه تر، دانشگاه می

علب است. بنابراین دانشوگاه در توسوعه کوارآفرینی در کشوور نقوش تعیوین کننوده ای دارد. عوالوه بور          

ای هوب  نقش عمومی تربیت نیروی انسانی متف،وا و تولیود دانوش، در ایون رابطوه، نقوش هوای ویوشه        

شووود کووه مهووب توورین نقووش هووای مووورد انترووار ا  دانشووگاه در توسووعه بوورای دانشووگاه تعریووت مووی

 فرینی عبارتند ا  :کارآ

 ایجاد جریان نوآوری در کشور  -1

 عر   دانش آموزتگان کارآفرین به جامعه   -2

  هاحل مشکال  جامعه، دولت، بنگاه -3

 ایجاد نراو یادگیری در  ود عمر برای حمایت ا  دانش آموزتگان کارآفرین -4
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 ر امور کارآفرینی  تربیت نیروی متف،ا برای تدرید، پشوهش، مشاوره و کارشناسی د -5

 اجتماعی -پشتیانی علمی و کارشناسی ا  اصالحا  ادت،ادی  -6

 تولید دانش بومی کارآفرینی برای تأمین نیا های کشور -7

 حمایت ا  تشکیل توسعه شبکه های تف،،ی کارآفرینی -8

 ایجاد شرکت های مبتنی بر فناوری های پیشرفته -9

 اده تأسید کست و کار جدیدتربیت دانش آموزتان کارآفرین آم -10

 

 ارتباط دانشگاه با صنعت  -5

عنوان یکی ا  بفش های عمده و توابیر گويار فعالیوت هوای ادت،وادی و دانشوگاه بوه عنووان          صنعت به

کانونی جهت نشر و کاربردی نمودن یافته های علمی نقشوی مووبر در ایون میوان ایفوا موی کننود . ایون         

توسوعه هموه جانبوه و پایودار صونعت هسوتند و لويا نووي میوزان و           دو عنوان دو باد پروا  در راسوتای 

نحوه ارتباط آنها با هب می تواند موفقیت یوا شکسوت نسوبی برناموه هوای توسوعه را در بلنود مود  بوه          

[. روش های بسیار متنووعی بور ایجواد و بسود ایون رابطوه  کور شوده کوه دابول           18همراه داشته باشد]

 مینه هوای همکواری دانشوگاه را بوه مغوز متفکور صونعت و صونعت را         تامل هستند و بهره مندی ا  این 

به دانشگاهی کاربردی مبدد موی کنود . در کشوور موا دانشوگاه و صونعت هور دو سوا مانهای وارداتوی          

هستند و شکل گیری آنها بدون وجود نیا  بوه مبورو جامعوه و صورفا  بوه دلیول تبعیوت ا  نسوفه هوای          

حرکوت آنهوا نیوز بطوور مسوتقل و منطبوق بوا امکانوا  درونوی           تجویزی توسعه بوده و بر ایون اسواس  

 شکل گرفته است . 

نحوه ارتباط صنعت و دانشگاه در کشوور هوای صونعتی جهوان بوه جهوت اسوتفاده ا  تسوهیال  و رفود          

نیا های متقابل دیر با ی است کوه شوکل منسوجب بوه زوود گرفتوه اسوت کوه عموده تورین نیا هوای            

 عبارتند ا  : صنعت

 انی متف،انیروی انس -1

 ا العا  در مورد تکنیز های جدید -2

  بررسی مسائل پیچیده صنعتی  -3

که برآورد این نیا ها و یفوه دانشوگاه هوا موی باشود و عموده تورین نیوا  دانشوگاه هوا کسوت تجربوه             

 عملی در حین آمو ش برای استاد و دانشجو و تعیین عنوان های تحقیقاتی صنعتی می باشد . 

ان دانشگاه ها و صونعت منسوجب تور گوردد موجبوا  تسورید در رسویدن بوه         هرچه روابد و همکاری می

بوه  وور کلوی، ادبیوا  ارتبواط دانشوگاه        استقالد ادت،ادی و زود کفایی کشور فراهب زواهود گردیود .  

 و صنعت در ایران بر دو محور  یر استوار است:
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 های مؤبر؛. روشهای ایجاد همکاری1

  ش عالی برای ایجاد ارتباط با صنعت.های مراکز آمو. مشکال  و محدودیت2

 

 روش های ایجاد همکاری -5-1

یابود کوه     معتقد است کوه ارتبواط موؤبر میوان دانشوگاه و صونعت  موانی تحقوق موی         1383احسانی د

دانشگاهها با تحقیقوا  کواربردی در صودد انتقواد فنواوری برآینود و ایون امور بودون نهادینوه کوردن            

بوورآورده سوازتن نیا هووای آمو شوی متف،،ووان میسور نفواهوود     پوشوهش در دانشووگاهها و همچنوین،  

بینانووه بوورای همکوواری دانشووگاه و صوونعت را بوواور   اولووین عاموول وادوود1383[. جهانگیریووان د19شوود]

[. بوه  عوب وی   20دانود] داشتن اهمیت مو ووي و ایجواد ارتبواط مسوتمر و محکوب بورای موفقیوت موی        

با ی ویترینوی بووده اسوت. بایود بوه ایون مو ووي ا عوان         ارتباط میان دانشگاه و صنعت برای مدتها ارت

کنود. بورای م واد،    داشت که صنعت بدون ارتباط تعریوت شوده و هدفمنود بوا دانشوگاه پیشورفت نموی       

ارتباط دانشوگاه و صونعت ایجواد بفوش تحقیوق و توسوعه در صونعت اسوت.         ”یکی ا  شراید ت و برای 

هوای ایون دو نهواد را در گورو       همکواری 1379عتقود د م “.انود بسیاری ا  صناید درایران فادد این بفوش 

ایجاد فرصوت تحقیقوا  صونعتی و حضوور بیشوتر در صونعت، ایجواد واحودهای تحقیقواتی بوا حضوور            

اعضووای هیئووت علمووی و ایجوواد سووا  کوواری پویووا در دانشووگاهها بوورای حوول مشووکال  صوونعت      

نعت در ایوران، ایجواد پارکهوای    [. سایر روش ها برای بردوراری ارتبواط موؤبر دانشوگاه و صو     21دانند]می

هوای کوچوز تحقیقواتی اسوتاد محووری در جووار       [، ایجواد هسوته  22فناوری در مجاور  دانشگاه هوا] 

گیوری ا  متف،،وان   [، کوارآمو ی تابسوتانی دانشوجویان در واحودهای صونعتی و بهوره      23دانشگاه ها]

ی دانشوجویان و اسوتادان   [، افوزایش کمیوی و کیفوی با دیودهای علمو     24صنعت در فعالیتهای آمو شوی] 

[، تووأبیر دراردادهووای صوونعتی منعقوود شووده میووان اعضووای هیئووت علمووی و 25ا  تأسیسووا  صوونعتی ]

ارشود و دکتوری بوا سوابقه کوار      سا مانها بر ارتقای آنها، اولویت پيیرش دانشجویان مقوا د کارشناسوی  

گاههای تحقیقواتی  [، تأسوید آ مایشو  26هوا] ناموه در صنعت، تعریت مشوکال  صونعت در دالوت پایوان    

 کور شوده    آموزتگوان و ایجواد مراکوز رشود    [، تقویوت انجمون دانوش   27هوا]  با همکاری در دانشوگاه 

 است.

 

 مشکال  و محدودیت ها -5-2

عوالی بورای ایجواد ارتبواط بوا      مشکال  و محدودیتهای بسیاری ا  سوی دانشوگاه هوا و مراکوز آموو ش     

آموو ش محووری دانشوگاهها، منروور     ”اردی چوون  تووان بوه موو   صنعت وجود دارد که ا  آن میوان موی  

های صونعتی در ارتقوای اعضوای هیئوت علموی، منروور کوردن حوق باتسوری  یواد بوه            نکردن فعالیت
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، “علمووی، جایگوواه سووا مانی  ووعیت ارتبوواط دانشووگاه و صوونعت فعالیتهووای صوونعتی اعضووای هیئووت

نبوودن صوناید ، نبوود     حاکمیت مدیریت دولتی برصوناید بوزرك کشوور و متقا وی زودما  دانشوگاه      

هوای درسوی و نیا هوای    [، ارتبواط  وعیت میوان برناموه    28های کوارآمو ی ] محتوای کیفی و مفید دوره

صوونعت، نبووودن روحیووه کووارگروهی و کمبووود مراکووز تحقیقوواتی کوواربردی ، عوودو توجووه بووه بهسووا ی 

گوياری  سورمایه و پوا گیور و گورایش نداشوتن صونعت بوه        [،  وابد و مقررا  دسوت 29نیروی انسانی ]

 در تحقیق و  

[ و وابستگی روحوی و فکوری صوناید بوه زوارج ا  کشوور اشواره کورد. ارتبواط دانشوگاه و           30توسعه ]

 .صنعت به میزان تحقیق و توسعه کشور بستگی دارد
 

 راهکار های مناست ارتباط دانشگاه با صنعت  -6

رفد این نیا  را  روری ببینود زوود بوه    اگر صنعت ما نیا  به پشوهش را احساس کند و کمز دانشگاه برای 

ازتالفا  سطح علمی دانشگاه ها و صنعت یکی دیگور   .تالش می افتد تا ا   ریق نیا  زود را بر رف نماید

ا  مشکال  بردراری ارتباط بین آنهاست بنابراین برای اینکه این ارتباط بردرار گردد صنعت باید یز برناموه  

[ . شونازت  31گياری کافی انجاو دهد تا دانشگاهی احساس امنیت کنود]  درا  مد  داشته باشد و سرمایه

ددیق پتانسیل دانشگاه ها توسد صنعت می باشد . یکوی ا  تجربیوا  موفوق ارتبواط صونعت و دانشوگاه       

پیشنهاد فرصت تحقیقاتی اساتید در صنعت کشور و بجای فرصت مطالعاتی زارج کشوور اسوت . ا  جملوه    

نعت و دانشگاه  رح کار آفرینی است که  ی آن دانشجویان ا   ریوق اسواتیدی    رح های موفق ارتباط ص

که با صنعت زا  در ارتباط هستند وارد آن صنعت می شوند با دست اندرکاران آن صنعت گفوت و شونید   

می کنند و مسئله یابی می کنند و حتی به  رح ها و پروژه های تحقیقی نیز می رسند کوه چنوین ادودامی    

 ی هدفدار می باشد . یکی دیگر ا  راهکارهایی که می تواند دانشگاهیان را بوه سووی صونعت    یز کارآمو

 بکشاند حيف بات سری ا  سوی دانشگاه ا  محل درار دادهای پشوهشی است .     

  

 نتیجه گیری و پیشنهادا    -7

ی دانشوجویان  تاکنون صناید و دانشگاه های ما به  ر  مفتلفوی بوا هوب ارتبواط داشوته انود. کوارآمو         

در صناید، سوفارش اجورای پوروژه هوای تحقیقواتی بورای رفود نیوا  و مشوکال  صونعت بوه اسواتید،             

اسووتفاده ا  مشوواوره دانشووگاهیان و محققووان، حضووور دانشووگاهیان در بفووش هووای موودیریتی صووناید، 

ط ، موواردی ا  م،وادیق ایون ارتبواط اسوت. گرچوه ایون ارتبوا         R&Dاستفاده ا  اساتید در واحد هوای  

آبار سودمندی برای کشور داشته اما شکاف بوین و ود موجوود بوا حالوت مطلوو ،  ورور  مطالعوا          
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در سواد هوای ازیور در کشوورهای پیشورفته بوه منروور         نمایود. و بررسی های بیشتری را ایجوا  موی  

ایجاد  ارتباط مناست بین دانشگاه و صنعت ، مأموریوت جدیودی بور عهوده دانشوگاه هوا دورار گرفتوه و         

اسوت. راهکوار ت و بورای ایجواد ایون مکوانیزو،  هوور         ضور ملموس دانشگاه در توسعه ادت،وادی آن ح

شوود. دانشوگاه   نسل جدیود دانشوگاه هوا اسوت کوه ا  آنهوا بوا عنووان دانشوگاه کوارآفرین یواد موی            

کارآفرین یعنی دانشوگاهی کوه واجود ز،وایا و ویشگوی هوای کوارآفرینی اسوت. بورای رسویدن بوه            

وری در چشوب انودا های بلنود مود  آتوی کوه توسود رهبوری عوالی نرواو ت،وویر            اهداف علمی و فنا

شود و با توجه به ردابوت شودید و تغییور وتحوود سورید کوه در ادت،واد دنیوای امورو  وجوود دارد،           می

شوود  ت و است تمهیدا  ت و اندیشویده شوود. بوه عنووان مطالعوا  و تحقیقوا  آتوی پیشونهاد موی         

تار و و ایت دانشوگاه هوا موورد بررسوی دورار گیورد و مالکیوت فکوری         فرآیند مهندسی مجدد در ساز

دانشگاه بر دانش فنوی حاصوله و نحوون واگوياری یوا روشوهای حفوظ آن نیوز ا  موواردی اسوت کوه بوا             

 توجه به شراید کشور نیا مند مداده و بررسی است.
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