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  مقدمه - 1

ار یاز مسائل بسـ  یکین صنعت و دانشگاه، یب يتوسعه همکار

ها ان است. در گذشته، دانشگاهیانتقال به اقتصاد دانش بنمهم در 

خود کـه همـان آمـوزش     یت اصلیق محقق ساختن ماموریاز طر

 ؛کردنـد ین مـ یها را تـام از شرکتید نرمو یبود، فقط منابع انسان

-يبه دانش و فناور یابیمنظور دستها بهکه امروزه شرکتیدرحال

 يایـ آنهـا در دن  يو بقـا  تیـ کننده موفقنیا که تضمیروز دن يها

-پردازند. دانشگاهیم يها به همکارحاضر است، با دانشگاه یرقابت

-جاد فرصتیو ا یقاتیتحق يهاتیفعال ین مالیز با هدف تامیها ن

هـا  ين همکـار یـ ان به سـمت ا ید و دانشجویرشد اسات يبرا ییها

توسـعه   منظـور بـه  صنعت دانشگاه و يهمکار .انددا کردهیسوق پ

-دهـه  در هکـ است  یموضوع کشورها، يفناورانه و اقتصاد ،یعلم

توسـعه مطـرح    در حـال  افتـه و یتوسعه  يشورهاک در ریاخ يها

گذاران و پژوهشگران را بـه  استیاز س ياریشده است و اذهان بس

و  ياقتصـاد  مختلـف  طیشـرا  تحـت  خود مشـغول کـرده اسـت.   

 و زانیـ م و سطح گستره، و قلمرو نظر از يهمکار نیا ،یاجتماع

از  یعیوسـ  فیـ ط و اسـت  افتـه ی توسـعه  ينهـاد  و يسـاختار 

  ].1[برگرفته استدر را يهمکار يسازوکارها

 يهـا دهه یاست که ط یدانشگاه و صنعت، موضوع يهمکار 

نظران و پژوهشـگران مـورد   گذاران، صاحباستیس ير از سویاخ

 يایـ و توجه قرار گرفتـه اسـت و ابعـاد مختلـف آن از زوا     یبررس

 يرگـذار یل شده اسـت. بـا توجـه بـه تاث    یو تحل یابیارز یتخصص

 یو اجتمـاع  يبر توسعه اقتصـاد  هاين نوع از همکاریکه ا یقیعم

 یمتعــدد و متنـوع و گــاه  يکشـور دارد، راهکارهــا و سـازوکارها  

]. 2[شـود یم یاتیشنهاد و عملیگذاران پاستیس يمتناقض از سو

 مـا،  شـور ک در صـنعت  با دانشگاه ارتباط بودن فی، ضعیاز طرف

 عیصنا و هادانشگاه يوجود اصل به هک يساختار لیبر دال عالوه

 ،ياقتصـاد  النکـ  يساختارها و گریدیک به آنها یعدم وابستگ و

 واسط يهاحلقه نبود از گردد،یبرم یفرهنگ و ی، اجتماعیصنعت

 در بخش دو ارتباط بر مکحا یتیریمد ندیفرآ و کفصل مشتر و

 ارتبـاط  هکـ يطـور بـه  شـود، یمـ  یناش زین و خرد النک سطوح

 رونـد  بـر  يادیـ ز ریتـأث  دو حـوزه  نیمند اظامیرنغ و رمستمریغ

ـ  قیـ طر بـه  و شور داشتهک یصنعت و فناورانه توسعه  رونـد  یاول

 را یرانسانیغ و یمنابع انسان از نهیبه استفاده و یمل داریپا توسعه

  .]3[است ردهک یینارسا دچار

دانشگاه و صـنعت در   يهايهمکارت موضوع یبا توجه به اهم

نـه  یکـه در زم  ییهـا هـا و ضـعف  ین کاسـت یسطح کالن و همچن

ن یـ شـود، در ا یارتباط صنعت و دانشگاه در کشور ما احساس مـ 

 یخیر تـار یبر آن است کـه بـا پـرداختن بـه سـ      یسعابتدا مقاله 

رگذار یتاث يدادهایها و روانیدانشگاه و صنعت، مرور جر يهمکار

هـا و موانـع و   هـا، چـالش  زهیـ اهـداف و انگ  یآنها، بررسبر رابطه 

دانشگاه و صنعت شناخت و درک  يهمکار ين سازوکارهایهمچن

 یاجمـال  یدر ادامـه بـه بررسـ    ن موضوع حاصل گـردد. یاز ا یکل

شـود و  یران پرداخته مـ یدانشگاه و صنعت در ا يارتباط و همکار

وکارها و سـاز  یهـا و موانـع موجـود، بـه برخـ     پس از مرور چالش

ــد یپ ــت کارآم ــه ب یو اثربخشــ يشــنهادها جه ــشــتر ایهرچ ن ی

  شود.یها اشاره ميهمکار
  

  سیر تاریخی همکاري دانشگاه و صنعت -2

جـاد  یخ ایدانشـگاه و صـنعت بـه قـدمت تـار      يسابقه همکار

ش، پاسـخ  یدایـ پ يهـا از همـان ابتـدا   را دانشگاهیدانشگاه است. ز

و فناورانه عصر خـود را در دسـتور    یازها و مسائل علمیدادن به ن

دانشگاه و صـنعت   يهمکار ي، برایطور کلکار خود قرار دادند. به

متصور است که در ادامه به شرح آنها پرداختـه   یخیسه دوره تار

  ]:1[شودیم

ه یــو اول یرســالت اصــل ت آمــوزش):یــدوره اول (مامور �

کـار، آمـوزش بـوده اسـت و اگـر       يها از همان ابتدادانشگاه

ت آموزش بوده است. یز انجام گرفته با محوریگر نید یتیفعال

ر نهادهـا ماننـد صـنعت و دولـت از     یها با ساارتباط دانشگاه

ـ گردیبرقرار م ین مراکز آموزشیآموختگان اق دانشیطر ده ی

ق اشــتغال در یـ هـا از طر اسـت. دانـش آموختگـان دانشـگاه    

خـود را بـه جامعـه     يهـا ، آموختهيرو ادا یصنعت يواحدها

ث ارتبـاط بـا   یها از حدانشگاه ،ن دورهیدادند. در ایانتقال م

شوند. دسـته اول،  یم میبه سه دسته تقس یاجتماع يازهاین

را نـه   یعلمـ  يهـا هـا و شـاخه  که حوزه یعلم يهادانشگاه

بشر  یمعرفت يازهایجامعه، بلکه براساس ن يازهایبراساس ن

کـه عـالوه    یصنعت يهاکنند. دسته دوم، دانشگاهیف میتعر

-یجامعه را مـوردنظر قـرار مـ    يازهای، نیمعرفت يازهایبر ن

که صرفا به آموزش  يکاربرد يهادهند. دسته سوم، دانشگاه

 پردازند.یم يکاربرد يهان در حوزهیت متخصصیو ترب

ــدوره دوم (مامور � ــژوهش):ی ــاز ا ت پ ــآغ ــرن ی ن دوره ق

عنوان ن بار، پژوهش بهیاول ين دوره برایهجدهم است و در ا

دانشـگاه   یت آموزشـ یـ بـه مامور  یاصل يهاتیاز مامور یکی

کننـده بعـد از انقـالب    رهیـ خ يهـا شـرفت ی. پ]9[اضافه شـد 

ر یـ نظ ییهـا در حـوزه  يم بشـر یعظ يو دستاوردها یصنعت

ستم، پژوهش را یل قرن بیدر اوا یو نظام ي، فضانوردیپزشک

ل کـرد و  یتبد یصنعت يهادولت یاصل يهااز دغدغه یکیبه 

بـزرگ   یقاتیدر کنار مراکز تحق یدانشگاه يهاتوسعه شبکه
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از  یکــیشــدند، یت مــیــما توســط دولــت حمایکــه مســتق

 رفت.یشمار مبه یتوسعه مل يراهکارها

کا در ین دوره در آمریا ):ینیت کارآفریدوره سوم (مامور �

شـروع شـد و    1980در دهـه   یغرب يو در اروپا 1970دهه 

ا و ین، آسـ یالتـ  يکـا ی، آمريناویاسکاند يسپس به کشورها

ن یا یژگین ویبزرگتر 3یمال ].10[افتیانتقال  یشرق ياروپا

ــالش دانشــگاه ــرادوره را ت ــا ب ــت مالک يه ــثب ــری  4يت فک

 -ين دوره قانون بـا یداند. در ایشان میهاافتهیدستاوردها و 

ــرداردال، اجــازه بهــره هــا و پــژوهش يت فکــریــاز مالک يب

د را بـه  یرسیبه انجام م یرا که با بودجه عموم ییهاتیفعال

ـ داد. در ا یقـات یو تحق یمراکز آموزشـ  کـرد  یدو رو، ن دورهی

کـر اول، ثبـت   یرو اسـت: ن شـرح  ید آمـد کـه بـد   یغالب پد

 6يجاد دفاتر انتقال فنـاور یو ا 5در قالب پتنت يت فکریمالک

د بتـوان ضـعف   یکـه شـا   7ینیکارآفر کردیکرد دوم، رویو رو

هـا را از  در کسب درآمد از ثبـت پتنـت   يدفاتر انتقال فناور

از  8یشــیزا يهــاجــاد شــرکتیآن دانســت. ا یل اصــلیــدال

 ینیکــرد کــارآفریرو يامــدهاین پین و ملمــوس تــریبــارزتر

 ].9[بود

، ینیکـارآفر  یعنـ یهـا  ت سـوم دانشـگاه  یـ در رابطه بـا مامور 

ز مطرح ین یمختلف يهادگاهیانجام شده است و د يادیمطالعات ز

ن هستند ین موضوع بدبین نسبت به ایمحقق یده است. برخیگرد

، یدانشـگاه  يدسـتاوردها  يسـاز يو معتقدند کـه توسـعه تجـار   

-تیـ ا پرداختن بـه مامور ید و ینقش جد يفایان ایها را مدانشگاه

 یبرخـ ن مانند آموزش و پژوهش سردرگم کرده است. یشیپ يها

هـا،  دانشـگاه  يروشین باورند که چالش پـ یز بر اینظران نصاحب

گـردد  یآنها متصور است و باعث م ياست که برا يات دوگانهیهو

ت باال دور شـوند،  یفیقات با کیها نه تنها از انجام تحقکه دانشگاه

ـ ز آنچنان کـه با ین يسازيشود در تجاریبلکه سبب م د ید و شـا ی

 يت اقتصـاد یـ ن معتقدنـد کـه فعال  یمحققـ  یظاهر نشـوند. برخـ  

قـات  یک و تحقیـ آکادم يآزاد يبـرا  يدیـ تواند تهدیها مدانشگاه

و  يسـاز ين باورنـد کـه تجـار   یـ ز بـر ا ین یشمار رود. برخه بهیپا

م یها، با روح تسهدانشگاه یقاتیتحق يکردن دستاوردها يکاربرد

 يدســتاوردها و دانــش در تعــارض اســت يگــذارو بــه اشــتراک

3 Mali 
4 Intellectual Property 
5 Patent 
6 Technology Transfer Office 
7 Entrepreneurship 
8 Spin off 

، بـه  ید بدون درنظرگرفتن مالحظات مالیبا یدانشگاه یقاتیقتح

  ].1[منتشر شود یصورت عموم

ن اسـت کـه   ین ایمحقق ینانه، باور برخین نگاه بدبیدر کنار ا

 يبـر جـا   يبر توسعه علم بشـر  یت اثر مثبتین تحوالت در نهایا

، یآموزشـ  يهـا معتقـد اسـت کـه نقـش     یخواهد گذاشـت. مـال  

اسـت   ی، انتظـارات ینیو کارآفر ی، خبرگيکاربرده و یقات پایتحق

ن ین باور است که ایکه جامعه عصر حاضر از دانشگاه دارد. او بر ا

ـ  یـ ط بیارتباط باز با مح ز یـ سـتم علـم را ن  یس یرون، قواعـد درون

ف و حـل مسـائل   یوه تعریرات شیین تغیدگرگون ساخته است و ا

ضـوع باعـث   ن مویـ ن، ایـ را متحول ساخته است. عالوه بر ا یعلم

شـده اسـت و    یدات علمیدر تول 9یاجتماع يهاتیش مسئولیافزا

ف یـ انتخـاب و تعر  یعنـ ی ییت از همان مراحل ابتـدا ین مسئولیا

هـا  افتهیج و یر و استفاده از نتایتفس یعنی یانیمساله تا مراحل پا

  .]9[تر شده استرنگپر

  روندهاي تاثیرگذار بر ارتباط صنعت و دانشگاه -2-1

رگـذار بـر ارتبـاط    یتاث يکردهـا یرو یبرخ ینجا به معرفیدر ا

  ]:1[شودیصنعت و دانشگاه پرداخته م

ب شـد و  یتصـو  1980ن قانون در سال یا :10دال يقانون با �

ماننـد   یرانتفـاع یغ يهـا کوچک و سازمان يوکارهابه کسب

حاصـل از   يت فکـر یـ ها اجـازه داد تـا حقـوق مالک   دانشگاه

-یم ین مالیدولت فدرال تامکه توسط  یپژوهش يهابرنامه

معتقدند  يانکه عدهیرغم اید. علیخود حفظ نما يکرد را برا

کـا  یسال گذشـته آمر  50ن ین قوانیتراز مهم یکین قانون یا

ن باورند که درخصوص اثـرات مثبـت   یگر بر اید یاست، برخ

ن حـال کـه   ین قـانون در عـ  ین قانون اغراق شده است و ایا

ت یـ هـا شـده اسـت، امـا موفق    ش ثبـت پتنـت  یمنجر به افزا

هـا  ن پتنـت یبر ا یمبتن ینه عرضه محصوالتیدر زم یچندان

رغم یـ عل ،ز معتقـد اسـت  یـ ) ن2006(یکسب نشده است. مال

ش تعـداد  یدر افـزا  يریر چشـمگ یدال تـاث  ينکه قانون بـا یا

ش درآمد یاست، نتوانسته به افزا هداشت یدانشگاه يهاپتنت

 یدانشگاه یقاتیتحق يدستاوردها يسازيها و تجاردانشگاه

بـه شـرح    ن امریل این به دالیمحقق یمنجر شود. البته برخ

 :انداشاره کرده ذیل

-کسـب  يهـا فاقد دانش و مهارت یمحققان دانشگاه �

 باشند؛ یکار مو

9 Social Responsibility 
10 Bayh Dole Act
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ک اختـراع در بـازار بـه زمـان قابـل      یـ از  يبـردار بهره �

 از دارد؛ ین یتوجه

در صـنعت و   ییبا کاربران نها یمحققان ارتباط مناسب �

 بازار ندارند.

هـاي تجـاري   کـه مشـوق  ند از طرفی، برخی محققین معتقد

شـود.  ها از تحقیقات پایه میمنجر به فاصله گرفتن دانشگاه

برخی نیز به اثرات منفـی اینگونـه قـوانین ماننـد تـاخیر در      

سازي و محافظت از دانش اشـاره  انتشار دستاوردها، محرمانه

 ].9[اندکرده

هـا، دفـاتر انتقـال    در اغلب دانشگاه :11فناوريدفاتر انتقال  �

ان ید و دانشـجو یت و کمـک بـه اسـات   یبا هدف حما فناوري

. استس شدهیاختراعاتشان تاس يسازيجهت توسعه و تجار

بـه   فناورانـه ک مفهوم یل یند تبدیفرآ ن دفاتر،یا یطورکلبه

ک شرکت یاز آن به  يبردارمجوز بهره يک پتنت تا واگذاری

کننـد. عمـده   یل مـ یرا تسه 12یشیک شرکت زایجاد یا ایو 

ش درآمـد از  یعبارتنـد از: افـزا   اهداف دفاتر انتقـال فنـاوري  

، یقات صنعتیو توسعه تحق یبانیسانس، پشتیل يق اعطایطر

و  یات علمــیــه ي، حفــظ اعضــاياتوســعه اقتصــاد منطقــه

 . يفناور يسازيتجار

 يفنـاور اگـر دفـاتر انتقـال     یمعتقدند کـه حتـ   یالبته برخ

ر است. از یپذهیت آنها توجینداشته باشد، فعال یدستاورد مال

ز مواجـه  یـ هـا ن چـالش  یبا برخ يفناور، دفاتر انتقال یطرف

متخصص  یانسان يرویکه عبارتند از: کمبود بودجه و ن است

نـد  یفرآ ي، دشـوار یو حقـوق  یمهندسـ  -یفن يهانهیدر زم

و  يفنـاور بر فشـار   یقات مبتنیها، انجام تحقپتنت یابیبازار

بازار و عدم توجه بـه بـرآورده    يازهایبدون در نظر گرفتن ن

 صنعت و بازار. یواقع يازهاین يساز

ن بار در ی، اولينوآور یمفهوم نظام مل :13ينوآور ینظام مل �

 یل نظام ملـ یکه به تحل یمن در کتابیتوسط فر 1987سال 

ژاپن پرداخته بود، مطرح شـد و پـس از آن توسـط     ينوآور

ن توسـعه داده شـد.   یگر از محققید یلوندوال، نلسون و برخ

 ینقـش مهمـ   ي، دانش و نوآورينوآور یکرد نظام ملیدر رو

در  يدیـ گـاه کل یکننـد و از جا یفـا مـ  یا يدر توسعه اقتصاد

 ی، نظـام ملـ  یان برخوردارند. از طرفیجاد اقتصاد دانش بنیا

اسـت   یستمینگرش س يکردهاین رویتراز مهم یکی ينوآور

11 Technology Transfer office (TTOs)
12 Spin-off
13 National Innovation system

ش یان و افـزا یش و توسعه مفهوم اقتصاد دانش بنیدایکه با پ

ت یـ ، اهميدر عرصـه علـم و فنـاور    یرقابت در سطح جهـان 

خالق به  ییند پاسخگویرا فرآ يافته است. اگر نوآوریفراوان 

م، مشـاهده  یریـ درنظربگ یاجتمـاع  يازهـا یبازار و ن يتقاضا

ن یـ بـر ا  یمتعـدد و متنـوع   يشود کـه عناصـر و نهادهـا   یم

ن یـ ، اينـوآور  یکرد نظـام ملـ  یند اثرگذار هستند. در رویفرآ

ـ مـرتبط بـه هـر     يعناصر و نهادها، کارکردها ک از آنهـا و  ی

رد. یـ گیل قـرار مـ  یروابط و تعامالت آنها مورد مطالعه و تحل

هـا در  تیـ کارکردهـا و فعال  یبرخـ  يدارا ينـوآور  ینظام مل

از  يبنـد ن دسـته یتـر جیـ است. را یمل يهت توسعه نوآورج

توسط سـازمان توسـعه و    ينوآور یک نظام ملی يکارکردها

و  ياسـتگذار یارائـه شـده اسـت: س    ياقتصـاد  يهـا يهمکار

ق و توسعه؛ یتحق يهاتیفعال یمال نیل و تامی؛ تسهيراهبر

منـابع   يق و توسعه؛ توسـعه و ارتقـا  یتحق يهاتیانجام فعال

فناورانه و  ینیکارآفر ي؛ ارتقاي؛ انتقال و انتشار فناوریانسان

گـر، نهادهـا   ید يد کاالها و ارائه خدمات نوآورانه. از سویتول

کننـد و  یفـا مـ  یا ينوآور یدر نظام مل یو اساس ینقش اصل

، یمختلف دانش يهاانیصورت جرن نهادها بهیان ایارتباط م

 است. يو تجار ی، قانونی، انسانیمال

بـا توسـعه    16دسـدورف یو ل 15تزیاتزکـو  :14سه گانه چیمارپ �

ن موضوع پرداختند کـه چگونـه   یگانه، به اچ سهیمفهوم مارپ

ت یر حقوق مالکینظ ياواسطه يهازمیق مکانیتوان از طریم

ش یبه افـزا  یشیزا يهاو شرکت يفناور، دفاتر انتقال يفکر

دانشـگاه، صـنعت و دولـت کمـک کـرد. در مـدل        يهمکـار 

د یـ ط خلـق ثـروت (صـنعت)، تول   یگانه سـه محـ  چ سهیمارپ

(دولت) با هم در تعامـل   ی(دانشگاه) و کنترل عموم ينوآور

از ارتبـاط صـنعت،    یمختلفـ  يهـا بی، ترکیهستند. از طرف

است  یبین مدل، ترکیل است. اولیدانشگاه و دولت قابل تحل

رنده و ارتباط دهنده دانشگاه و یکه در آن دولت نقش دربرگ

مسـتقل   ين مدل، شامل نهادهایکند. دومیا مفیصنعت را ا

اسـت کـه آنهـا را از هـم      يروشـن و قـو   ییو مجزا با مرزها

 "مـدل عـدم مداخلـه دولـت    "ن مدل بـه  یکند. ایک میتفک

کند که یجاد میرا ا ین مدل، بستر دانشیمعروف است. سوم

وجود دارد و هـر   يادیز يهای، همپوشانین بستر دانشیدر ا

قرار  یهمپوشان یکه در نواح ییر نهادهایا سایک از نهادها ی

14 Triple Helix 
15 Etzkowits 
16 Leydesdorff 
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 يهـا تیـ ن حالـت، فعال یـ دارد. در ا يدارند، تعامل و همکار

 يهاي، همکاریدانشگاه یشیزا يهاق شرکتینوآورانه از طر

کوچـک و   يهـا ان بنگـاه یـ م راهبردي يسه جانبه، اتحادها

محقـق   یپژوهشـ  يهـا و گروه یدولت يهاشگاهیبزرگ، آزما

 ].10[شودیم

کــه اقتصــاد بــه ســمت یحــالدر :17نیدانشــگاه کــارآفر �

ســتم یکــرد داده اســت، فرهنــگ و سیر روییــتغ ینیکــارآفر

ن را بـه قبـول   یباشـد کـه محققـ    ياد به گونهیها بادانشگاه

جاد ید. هرچند ایق نمایتشو یشیزا يهاجاد شرکتیسک ایر

اسـت،   یده خـوب یـ ان ایدانش بن يو نوپا یشیزا يهاشرکت

را به همراه خـود   ین منابع مالیچون تام یموانعها و چالش

ن، یبـه دانشـگاه کـارآفر    یل دانشـگاه سـنت  یتبـد  يدارد. برا

 يت باالیاست: ظرف يدرنظرگرفتن پنج عنصر اثرگذار ضرور

ـ رات جدییـ ت دانشـگاه در مواجـه بـا تغ   یت و هـدا یریمد د، ی

 يهـا افته با حوزهیتوسعه  یارتباط يع؛ مرزهایده و سریچیپ

از  ین منابع مالیو ...؛ توان تام یقاتی، تحقی، حقوقياقتصاد

 يهـا از افـراد و گـروه   يمنـد متعدد و متنوع؛ بهره يهاکانال

گـر،  ید ين. از سـو یکپارچه کارآفریزه؛ فرهنگ یبا انگ یعلم

 يک سازمان با توانمندین را نمونه یتوان دانشگاه کارآفریم

همسوسـاز در   يهاتیشمار آورد که ضمن فعالبه 18هیدوسو

کننـده خـود را   منطبق يهاتیحوزه آموزش و پژوهش، فعال

بـه   ينانـه و اقتصـاد  یکارآفر يهاتیت سوم با فعالیدر مامور

  رساند.یانجام م
  

  ان دانشگاه و صنعتیم يهمکار يهاها و محرکزهیانگ -3

ها دو هـدف را در  افتند که شرکتیدر 19رو و همکارانشیکالگ

کننـد: همگـام شـدن بـا توسـعه      یها دنبال مبا دانشگاه يهمکار

 20راداس ،ی. از طرف]11[یقاتیتحق يهانهیها و کاهش هزيفناور

ها ها با دانشگاهشرکت يهمکار يبرا یزشیعوامل انگ ییبه شناسا

 يها به سمت نوآورشرکت يریگچون جهت یپرداخته و به عوامل

و  ياز توانمنـد  يریـ گو بازار، بهره يبه فناور ی، دسترسيو فناور

ش و ی، گرايبه منافع ملموس همکار یابیت دانشمندان، دستیقابل

هـا، اجبـار   اتیـ ها و ماليگذارهی، سرمايان به نوآورینگرش مشتر

شـرکت اشـاره    يهـا يا ساخت و توسعه توانمنـد ید ی، خریرسم

  ].12[کرده است

17 Entrepreneurial University 
18 Ambidexterity 
19 Caloghirou et al. 
20 Radas 

نیـز، همکـاري بـا تحقیقـات دانشـگاهی       21از دیدگاه رینکان

 یلـ یهـا بـه دال  ها است و شـرکت شرکت ينوآور يبرا ن راهیبهتر

ن یج ایمکمل و نتا یقاتیتحق يهاتیبه فعال یامکان دسترس چون

به افراد  ید و دسترسیجد يهاياز علوم و فناور یقات، آگاهیتحق

ند. او ینمایها مبا دانشگاه يرااقدام به همک ،هادر دانشگاه يدیکل

ها بـا  زه مشارکت دانشگاهیانگن یترن معتقد است که مهمیهمچن

 يبـرا  ییهـا بـه فرصـت   یابیو دسـت  ین منـابع مـال  یصنعت، تـام 

 ].13[اسـت  یواقعـ  يهـا ان در پـروژه ید و دانشجویمشارکت اسات

بـه   يها در انتقـال فنـاور  ل مشارکت دانشگاهیز دالین 22سورسون

دولـت،   ياز سو یشمرد: الزامات قانونین صورت برمیع را بدیصنا

قـات در قالـب محصـوالت و خـدمات     یج تحقیمحقق ساختن نتـا 

 یشغل يهاجاد فرصتیک با صنعت و ایارتباط نزد ي، برقراریواقع

 يبرا ین منابع مالیان و در آخر کسب درآمد و تامیدانشجو يبرا

  ].14[یو آت يقات جاریتحق
  

  هاي همکاري دانشگاه و صنعتموانع و چالش -4

شـه موانـع و   یمتنـوع و گـاه متعـارض، ر    يهازهیاهداف و انگ

ر یهستند که ارتباط دانشـگاه و صـنعت را تحـت تـاث     ییهاچالش

ن صـنعت و  یبـ  یفرهنگـ  يهـا مثـال، تفـاوت   يدهد. بـرا یقرار م

صنعت و دانشگاه اسـت. از   ين مسئله در همکاریتردانشگاه، مهم

صـنعت و دانشـگاه    ين مشکالت موجود در همکـار یترجمله مهم

ش از حد یب یتضاد و تعارض منافع، انتظارات مال ]:14[د ازعبارتن

ـ یـ دانشـگاه و تاک  ياز سـو  و  یفنـ  يهـا نـه یش از حـد بـر زم  ید ب

ل صنعت یدر رابطه با عدم تما 23نکانیصنعت. ر ياز سو يکاربرد

 یل را برشمرده است: عدم آگاهین دالیبا دانشگاه ا يهمکار يبرا

بر  یقات دانشگاهیر تحقیزان تاثیو م یها از چگونگشرکت یبرخ

ر بودن مشـارکت بـا   یپذهیها بر توجد شرکتی، تاکيند نوآوریفرآ

 يهـا ج پـروژه ینه و ترس از انتشار نتـا ید زمان و هزیدانشگاه از د

ــارکت ــو یمشـ ــ ياز سـ ــگاهیمحققـ ــ]13[ین دانشـ گل و ی. سـ

ران دانشـگاه، محققـان   یق مصـاحبه بـا مـد   یـ از طر 24همکارانش

کا، ین در آمریها و افراد کارآفرران شرکتیو صنعت، مد یدانشگاه

نفعان مختلـف  يذ یو فرع یاصل يهازهیکردها و انگیل رویبه تحل

  ].15[انددانشگاه و صنعت پرداخته يند همکاریدر فرآ

موانع موجـود بـر    یگل و همکارانش به برخین، سیعالوه بر ا

ه انـد کـ  از دانشگاه به صـنعت اشـاره کـرده    يسر راه انتقال فناور

21 Rynkun
22 Severson 
23 Rynkan 
24 Siegel et al. 
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 يهــایژگــیاز آنهــا عبارتنــداز: فقـدان درک هنجارهــا و و  یبرخـ 

محققان  يبرا یکاف يهاا صنعت، فقدان مشوقیدانشگاه  یطیمح

-دانشگاه يستم اداریو عدم انعطاف س يوان ساالری، دیدانشگاه

دانشگاه، کمبود  ياز سو يمنظور انتقال فناوربه یها، منابع ناکاف

د ی، تاکيو مذاکره در دفاتر انتقال فناور ی، فنیابیبازار يهامهارت

ش ی، انتظار بيت فکریش از حد دانشگاه بر استفاده از حق مالکیب

افراد  يرکاربردیت غیها و ذهنيان از ارزش فناوریاز حد دانشگاه

در خصـوص موانـع    یقیز در قالب تحقین 25. هوفر]15[یدانشگاه

د کـه  یرسـ جـه  ین نتیـ ش بـه ا یدانشگاه و صنعت در اتر يهمکار

، یش از حـد دانـش افـراد دانشـگاه    یبودن ب يچون نظر یعوامل

و انتقال آن به رقبا از  یکمبود وقت و ترس از دادن دانش سازمان

-ل شـرکت یـ ل عدم تماین دالیترمهم ،با دانشگاه يق همکاریطر

  ].16[دهندیل میبا دانشگاه را تشک يهمکار يبرا یصنعت يها
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دانشگاه و صـنعت در مطالعـات مختلـف بـا      ياز نحوه همکار

 ي، سـازوکارها ]13[ياد شده است: کانال همکاری یمتفاوت یاسام

. ]13[يهمکار يو الگوها ]14[يهمکار يها، روش]17[يهمکار

ان دانشـگاه و صـنعت را برشـمرده    یـ م ينکان چهار نوع همکاریر

  :]13[است

نه موضوعات مختلـف شـامل   یدانشگاه در زمد یمشاوره اسات �

 ؛عیها و صناق و توسعه به شرکتیتحق

و  تمنظور حل مشکالت محصوالبه یق و توسعه صنعتیتحق �

 ؛هاندها در دانشگاهیفرآ

که منجر به کشف و اختراعـات   یدانشگاه يادیقات بنیتحق �

 ؛شودید میجد

 .ندهایمنظور بهبود محصوالت و فرآبه یجیتوسعه تدر �

ــارت ــارانیش ــ ]19[نگر و همک ــر    یدر بررس ــوثر ب ــل م عوام

دانشــگاه و صــنعت، شــانزده ســازوکار را  یارتبــاط يســازوکارها

  کردند که عبارتند از: ییشناسا

  ؛هااستخدام فارغ التحصیالن دانشگاهی توسط بنگاه -1

 ؛ها و سایر رویدادها با مشارکت طرفینکنفرانس -2

 ؛ایجاد شرکت توسط اعضاي هیات علمی -3

 ؛انتشارات مشترک -4

 ؛ها و ارتباطات غیررسمیمالقات -5

 ؛هاآموزش کارکنان بنگاه - 6

 ؛هاجایی محققان میان دانشگاه و بنگاههجاب -7

25 Hofer 

 ؛فرصت مطالعاتی اعضاي هیات علمی و دانشجویان -8

 ؛هاي مشترکپژوهش -9

 ؛هاهاي آموزشی محققان بنگاه در دانشگاهسخنرانی و کارگاه -10

 ؛ايقراردادهاي پژوهشی و مشاوره -11

 ؛استفاده از امکانات دانشگاه توسط صنعت -12

 ؛هاهاي دانشگاهی توسط بنگاهخرید پتنت -13

 ؛هاهاي اولیه تولید شده در دانشگاهخرید نمونه -14

 ؛ها و انتشارات دانشگاهیمطالعه پتنت -15

 هاي ارشد و دکتري.نامهراهنمایی و مشاوره مشترک پایان -16
  

ه   عوامل موثر بر همکـاري  -6 صـنعت و  هـاي فناوراـن

  دانشگاه

 يمعتقد است که پنج دسـته از عوامـل بـر همکـار     26بوزمن 

  ]:20[که عبارتندازاست رگذار یفناورانه صنعت و دانشگاه تاث

، فنــاوري: حـوزه  يدهنـده فنــاور عوامـل مربـوط بــه انتقـال    �

 یه انسـان ی، سرماییایت جغرافیت، بخش، منابع، موقعیمامور

 ؛تیریو سبک مد یو علم یفن

 یعلم یه انسانی: سرمايکننده فناورافتیمربوط به درعوامل  �

ت یـ ، موقعیابیـ بازار يهـا يد، توانمنـد یـ ، تجـارب تول یو فن

 ؛وکارکسب يهاراهبردو  ییایجغراف

 فنـاوري ، یعوامل مربـوط بـه موضـوع انتقـال: دانـش علمـ       �

 ؛ندهایو فرآ فناوري ی، طراحیکیزیف

سـانس، جـذب،   یت، لیرا یط انتقال: متن باز، پتنت، کپیمح �

 ؛شیو نما یانسان يروی، مبادله نیررسمیغ

موضـوع   يط تقاضا: وجـود تقاضـا بـرا   یعوامل مربوط به مح �

 ياقتصـاد  يهایژگیک تقاضا و ویتحر يل برایانتقال، پتانس

 .موضوع انتقال

 28را در گرو توجه به سه بافتار يانتقال فناور یاثربخش 27فان

  ]:21[داندیم

ـ ، جريسـاختار  ی: طراحـ يانتقال فنـاور  یبافتار سازمان � ان ی

 ؛یاطالعات و اشکال حقوق

مشترک و  يهاها، ارزشاستی: سيانتقال فناور يبافتار نهاد �

 ؛هاستم مشوقیس

و  ي، اهداف فـرد يا: اخالق حرفهيانتقال فناور يبافتار فرد �

 .ها، دانش و تجاربها، مهارتنگرش

26 Bozeman 
27 Phane 
28 Context 
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  11  1395شماره بیست و هفت، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

دانشگاه به صنعت ان یان دانش میمعتقد است که جر 29انزیاو

انـدازه   :از آنها عبارتنـداز  یشود که برخیمتاثر م يادیاز عوامل ز

ت یا عدم عضویت یبودن؛ عضو ین المللیا بی ی، محلیمل شرکت؛

 ]. 22اسـت[ عوامل کـه مـرتبط بـا صـنعت      یآنها در شبکه و برخ

ز عوامل موثر بر ارتبـاط دانشـگاه و صـنعت را بـه پـنج      ین 30ولگار

، یم کرده است که عبارتنـد از عوامـل سـازمان   یسدسته عوامل تق

هـا و بافتـار و   ستم مشـوق ین، سیها و قواناستی، سیعوامل انسان

ز عوامـل مـوثر بـر    یـ ن 32ن و همکـارانش یوالنت ].23[31نهیپس زم

  ]:24[اندم کردهیع را به دو دسته تقسیها و صنادانشگاه يهمکار

بودن هـدف،  ف و روشن ین، تعری: شهرت طرفيعوامل بافتار �

 ؛ییایجغراف یکینه بودن و نزدینهاد

ن، اعتمـاد،  ین، ارتباطـات طـرف  ی: تعهد طـرف یعوامل سازمان �

 .یتضاد و وابستگ

) نشان دادند کـه عـالوه بـر عوامـل     2001کوهن و همکاران (

، عوامـل  يبافتـار  يهـا یژگیو و يمتاثر از صنعت و بخش اقتصاد

و هنجارها بر تعامل  هاها، فرهنگاستیمانند نهادها، س یفرابخش

 یبرخــ ،نیــعــالوه بــر ا ].25[تاثیرگذارنــدع یهــا و صــنادانشــگاه

 يهـا بر نقش مشـوق  ]26[ن مانند گولدفارب و هنرکسونیمحقق

گر مانند راسموسن و همکاران بـر  ید یو برخ یدولت يسازيتجار

عنوان به یدانشگاه يها و دستاوردهاپژوهش يرکت فینقش مالک

  ].27[اندان دانشگاه و صنعت اشاره کردهیطه معوامل موثر بر راب

بـه عوامـل مـوثر بـر روابـط       يادیـ ن زیمحققـ  ،گرید ياز سو

 يبـرا  یصـنعت  يهـا ت جذب بنگـاه یر ظرفیدانشگاه و صنعت نظ

؛ ]29و  28[هـا دانشـگاه  یقـات یتحق يج و دسـتاوردها یجذب نتـا 

؛ سـطح  یکـ یزیف یکـ یاندازه شرکت برحسب تعداد کارکنـان؛ نزد 

و  یعلمـ  يت کارهایفیک ]؛30[بنگاه راهبرد ]؛11[شرکت يفناور

بـا   ي؛ تجربـه همکـار  ]19[ها و شهرت دانشـگاه دانشگاه یپژوهش

؛ استمرار و ]31[هادانشگاه ياز سو ینیو کارآفر یابیصنعت و بازار

ق و روشن یف دقی؛ تعر]32[نیت طرفیزان رضایتوسعه رابطه و م

نـه  ی؛ نهاد]33[نیطـرف ف یها و وظـا تی، مسئولياز اهداف همکار

ن، ی؛ قـوان  ]24[تیاز رسـم  ییسطح باال يبه معنا يبودن همکار

ن به مفـاد  ی؛ تعهد طرفيحاکم بر همکار يندهایها و فرآاستیس

   اند.ن اشاره کردهیو اعتماد طرف يهمکار

ن یماننـد وجـود محققـ    يعوامـل فـرد   یبرخـ  ،نیعالوه بر ا 

29 Oians 
30 Woolgar 
31 Background 
32 Valentine 

رابطه بـا صـنعت؛ سـوابق    ؛ محققان با تجربه باال در ]34[تالشگر

؛ ]27[زه و خـالق یوجود افراد با انگ ]؛17[ینیثبت پتنت و کارآفر

ــط نزد ــرواب ــردی ــترک م ]15[يک ف ــگ مش ــان و فرهن ــ؛ زب ان ی

 ]36[ياباال و فرارشـته  یعلم يهاتی؛ وجود افراد با قابل]35[افراد

ان دانشـگاه و صـنعت اثرگـذار    یـ روابط م يریگتوانند بر شکلیم

و حـوزه   یاز عوامل مرتبط با بخش صـنعت  ي، تعدادباشند. ضمنا

در حـوزه دانـش و    يفنـاور  یکـ یموردنظر مانند درجه نزد یعلم

 يهـا ق و توسـعه در بخـش  یـ ، شـدت و نـوع تحق  یبخش صـنعت 

مختلـف   ي؛ سـازوکارها ]19[يدگاه نسبت بـه فنـاور  یمختلف و د

ـ ؛ جریمختلف صـنعت  يهابخش ياتخاذ شده از سو يهمکار ان ی

ح ی، سـطح آشـکار و صـر   یمختلف علمـ  يهاان حوزهیدانش در م

ز یـ ، نوع بخش و دپارتمان موردنظر در دانشگاه ن]17[بودن دانش

 ر قرار دهند.یان دانشگاه و صنعت را تحت تاثیتوانند رابطه میم
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 د،یـ جد یچون امکان استفاده از منابع مال یاز عوامل يمرتضو

به موسسات  يقات مشترک، انتقال فناوریتحق يوجود فرصت برا

موضـوعات   یابیـ نـه ی، زمياکوچک، امکان ارائه خـدمات مشـاوره  

د، استفاده یجد يهايبر فناور یمبتن يهاجاد شرکتی، ایپژوهش

و  يا، منطقـه یم شـدن در توسـعه ملـ   ی، سهیدولت يهااز بودجه

زات، یـ و تجه ی، اطالعـات ی، انسانیبه منابع دانش یابی، دستیمحل

 يبـرا  یابیـ نـه یو زم یمطالعـات  يهاگذراندن فرصت يبرا یابیجا

مـوثر بـر    یزشـ یعنوان عوامـل انگ به یآموزش يهابرنامه يبازنگر

ن، او از اهـداف  یاد کرده اسـت. همچنـ  یارتباط دانشگاه و صنعت 

 یزمـان  يهـا متفـاوت، چـارچوب   یتیریمـد  يمتفاوت، ساختارها

متفـاوت   يهـا متفـاوت و نگـرش   يهاها و فرهنگمتفاوت، ارزش

ارتباط اثربخش  يریگعنوان موانع شکلان دانشگاه و صنعت بهیم

، يبر اعتمادسـاز  نیز انیکند. در پایاد میان دانشگاه و صنعت یم

 يازهـا یقات مشترک دانشگاه و صنعت در پاسـخ بـه ن  یانجام تحق

-م چشمیدانشگاه و ترس ياز سو ياارائه خدمات مشاوره صنعت،

د یـ دانشـگاه و صـنعت تاک   يهمکـار  يروشن و شفاف بـرا  يانداز

  ].4[نمایدیم

 يهــاافــتیره یبــه بررســ ياان در مقالــهیــزادنیو  یعیشــف

انـد و  به ارتباط دانشگاه و صنعت پرداختـه  "نهادگرا"و  "عملگرا"

 یمقطعـ  ییافـت عملگـرا را، راهکارهـا   یبـر ره  یمبتن يراهکارها

و فقـط   سـت یالزم برخوردار ن یو اثربخش ییاند که از کارادانسته

ـ     یاز زمان م یدر مقطع در روابـط   یتوانـد منجـر بـه بهبـود جزئ

-میو تصـم  یسطح يهالیدانشگاه و صنعت شود و عمدتا از تحل

بـه دسـت    ياز راهکارها یشود. برخیعجوالنه منتج م يهايریگ
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ارتبـاط دانشـگاه و    ین متـول یـی افت عبارتنداز: تعین رهیآمده از ا

ـ ردنظر در برنامـه ی، تجدییربنایصنعت، فراهم کردن عوامل ز  يزی

 يهـا ل بانکیو تشک یرسانجاد مراکز اطالعیها، ادانشگاه یآموزش

، يقات کاربردیع، توجه به تحقی، مشاوره دانشگاه به صنایاطالعات

 یجـاد بانـک اطالعـات   ی، ايموزآنه کردن برنامه کاریت و نهادیتقو

افـت عملگـرا   ی. آنها تجربه رهيت و نوآوریع و توجه به خالقیصنا

-یکننـد و معتقدنـد کـه مـ    یم یناکام معرف ياران را تجربهیدر ا

، ی، فرهنگـ یقـانون  يافت نهادگرا کـه همـه نهادهـا   یست با رهیبا

ر بر روابط دانشگاه و صـنعت  اثرگذا يو اقتصاد ی، اجتماعیاسیس

ل روابط دانشگاه و صنعت یتحل دهد، به استقبالینظر قرار مرا مد

  ].5[رفت

سـتم ارتبـاط دانشـگاه و    یل سیـ نژاد بـا مطالعـه و تحل  يباقر 

-از چالش یبرخ ییران به شناسایدر ا يتوسعه فناور يصنعت برا

ت ارتبـاط دانشــگاه و صــنعت پرداختــه  یــتقو يهـا و ســازوکارها 

  ]:3[است

 ):یو فرهنگ ي(اقتصادیطیو مح يساختار يهاچالش �

کشـور، سـاختار    یو صـنعت  یسـت علمـ  ایس ییهمسـو دم ع

دمحور بودن، عـدم  یتول يکشور به جا يگراتجارت ياقتصاد

و  ي، کــاربرديادیـ قــات بنیدر تحق يگـذار تیــتـوازن و اولو 

 يهـا يفناور يسازیبوم يزش الزم برای، فقدان انگياتوسعه

رات در ییجاد تغیع به اید صنایاز شدی، عدم احساس نیواردات

زات، فقـدان رقابـت   یو تجه يد فناوریها، سهولت خريفناور

ع کشـور،  ین اکثر صـنا ییع، سطح فناورانه پاین صناید بیشد

کشـور، عـدم بـاور     یبخـش صـنعت   یقاتیکمبود بودجه تحق

گر و ضـعف  یکـد ی يهايمتقابل دانشگاه و صنعت به توانمند

 .یمیکار مشترک و ت

فقـدان سـازمان فصـل     :یو سـازمان  یتیریمد يهاچالش �

کننـده روابـط دانشـگاه و صـنعت، عـدم      مشترک و هماهنگ

قابـل   یقاتیتحق يهادر قالب پروژه یح مشکالت صنعتیتشر

ها، عدم امکان مشارکت صـنعتگران در  دانشگاه يحل از سو

هـا، فقـدان   دانشـگاه  یو پژوهشـ  یآموزش يهان برنامهیتدو

 یمشـترک دانشـگاه و صـنعت و نـاتوان     یرسانستم اطالعیس

 .عیصنا يها در حل اثربخش مشکالت کاربرددانشگاه

موانـع ارتبـاط    يبنـد تیـ و اولو ییبه شناسـا  یفائض و شهاب 

ع مسـتقر در  یو صـنا  یصنعت و دانشـگاه در مراکـز آمـوزش عـال    

دند کـه  یجه رسین نتیان به ایشهرستان سمنان پرداختند و در پا

 يهـا ، تقاضـا محـور نبـودن پـروژه    ینع فرهنگـ ، موایموانع قانون

و عـدم   يکـارآموز  يهـا دوره یی، عـدم کـارا  یدانشـگاه  یپژوهش

ب یع به ترتیصنا يازهایبا مسائل و ن یدانشگاه يهاتناسب رشته

هـا و  ان دانشـگاه یاثربخش م يهمکار يریگن موانع شکلیترمهم

  ].6[ع شهرستان سمنان استیصنا

و مطالعه عوامل موثر بر  یپوده و همکارانش به بررس یهقاند

 يفنـاور  يع دارایه در صنااصنعت و دانشگ يهمکار يدستاوردها

قـرار   یاند و پنج دسته از عوامل را مـورد بررسـ  شرفته پرداختهیپ

، عوامـل  ي، عوامـل فـرد  ی، عوامـل سـازمان  یاند: عوامل دانشداده

جـه دسـت   ین نتیان به ایاو ارتباطات و تعامالت. آنها در پ ينهاد

م بـر  یطـور مسـتق  بـه  يو عوامـل فـرد   یافتند که عوامـل دانشـ  ی

کـه  یدرحـال  ؛ر دارندیدانشگاه و صنعت تاث يهمکار يدستاوردها

ر یتـاث  يهمکـار  يم بر دسـتاوردها یصورت مستقبه يعوامل نهاد

ز ینـاچ  يرگذاریبا تاث یعنوان عواملبه یگذارد و عوامل سازمانیم

 يهمکـار  ير بر دستاوردهایزان تاثین میشتریاند. بشده ییشناسا

ان دانشگاه و صـنعت اسـت کـه    یمربوط به ارتباطات و تعامالت م

 یت تعامالت رسـم یمناسب، تقو یارتباط يهاشامل توسعه کانال

و مـوارد   یعلمـ  یاجتمـاع  يجاد شبکه های)، اي(فرد یررسمیو غ

  ].7است[گر ید

 يهــایل خــط مشــیــ) پــس از تحل1392آذر و همکــارانش (

در برنامه پنجم توسعه که ارتباط صنعت و دانشگاه  یآموزش عال

 يبـرا  يکـاربرد  يشنهادهایپ یاند، به ارائه برخرا هدف قرار داده

در ادامه  که ها پرداختندیک از خط مشیاز هر  یبانیبهبود و پشت

  ]:8[شودیشنهادها اشاره مین پیاز ا یبه برخ

 یها و موسسات آموزش عـال دانشگاه يبندنظام رتبه یطراح �

 ؛از بازار و صنعتیت رفع نیبر قابل یمبتن

 يهاجاد توازن در انجام پژوهشیا يبرا ییهااستین سیتدو �

 ؛يو کاربرد يادیبن

ار کوو کسب ینیه کارآفریت روحیتقو يبرا يگذاریخط مش �

 ؛هادر دانشگاه

 ؛واسط يهات و توسعه سازمانیتقو يبرا يگذاراستیس �

مستمر محتوا و  یبروزرسان يبرا یاتیعمل يهابرنامه یطراح �

 ؛یآموزش يهابرنامه

 ؛یشدن آموزش دانشگاه یرقابت يبرا يزیربرنامه �

ات یـ ه يمشارکت اعضـا  يبرا یقیتشو يهااستیس یطراح �

 ؛نانهیکارآفر يهاتیدر فعال یعلم

 یواقعـ  يازهـا و تقاضـا  یبـا ن  یآمـوزش عـال   يمتناسب ساز �

 ؛کشور

ان یـ دانش بن يهاآسان شرکت يریگشکل يبرا يزیربرنامه �

 ؛یدانشگاه

 ياز برایمورد ن یو حقوق یقانون يهارساختیفراهم آوردن ز �

 .هاج پژوهشینتا يسازيتجار



  
  مصطفی صفدري رنجبر، غالمرضا توکلی و سید رضا سالمی

 

  13  1395شماره بیست و هفت، بهار و تابستان   فصلنامه توسعه تکنولوژي صنعتیدو

  بنديگیري و جمعنتیجه -8

ن نهادها در توسعه ین و اثرگذارتریتردانشگاه و صنعت از مهم

ن یو فناورانه جوامع هستند. به هم يشرفت اقتصادیو پ یاجتماع

 يامدهایل اثرات و پیل، توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه به دلیدل

از  یو اجتماع يجاد تحوالت فناورانه، اقتصادیار مثبت آن در ایبس

ــاز مــورد توجــه مــد ید ــرگــذاران و برنامــهاســتیران، سیرب زان ی

جـاد  یاجهـت   یفراوان يهاو صنعت قرار داشته و تالش یدانشگاه

ن صنعت و دانشگاه صورت گرفتـه اسـت. بـه    یاثربخش ب يوندیپ

-هـا را بـه  دانشـگاه  ياندهیطور فزاگذاران بهاستیل، سین دلیهم

 يهاییدارا يسازيله تجاریوسبه يرشد اقتصاد يعنوان موتورها

 دهند.یمورد توجه قرار م يق انتقال فناوریاز طر يفکر

وثر در توسـعه  مـ  هـاي دنهااز  یـک  هـر  گذشته، در یاز طرف 

ـ دا یعنـی  يفناور و  مشـخص  هـاي زمر، لـت و دو صـنعت ه، شگاـن

، يآورنـو و  يفنـاور  عهـتوسکه يطور. بهتندـشدا يا هدـش تعریف

ر و کـا زش، موو آ مـعل عهـتوس، نعتـص صاصیـختا ظیفهر و وکا

ه نگیـز د ااـیجـ و ا يارگـذ تـسیاسـ ه و شگاـندا صاصیـختا ظیفهو

 مـع اجوکـه در  یحـال بـود. در  لتدو ختصاصیار کا، يآورنو يابر

 هـکـ  یـن ا عـین ، در لـت و دو صـنعت ه، نشـگا د دانها سه يوزمرا

 ینـد آفردر  ،کننـد می حفظد را خو مانیزساو  يرساختال ستقالا

ـ و  وندـشـ می یکدیگر هايوقلمروارد  فناوري عهـتوس  اـنهـ آ ینـب

  دیآید مجووبهها تیرمأموو  ظایفو انیـهمپوش

ــازوکارها  ــار يس ــاورینخســت يتج ــال فن دانشــگاه  ين انتق

-هی، سـرما ياز فنـاور  يبردارعبارتنداز: توافقات صدور مجوز بهره

-ان صنعت و دانشـگاه و شـرکت  یم یمشترک پژوهش يهايگذار

تعامل دانشگاه  يهاان. عمدتا کانالین دانش بنیدر حال تکو يها

ت از یـ . حما1 ف نمـود: یـ توان در چهار طبقـه تعر یو صنعت را م

-از دانشگاه ي. انتقال فناور2ع؛ یصنا ياز سو یقات دانشگاهیتحق

ان یــقـات مشـترک م  ی. تحق4. انتقـال دانـش و   3ع؛ یهـا بـا صـنا   

  دانشگاه و صنعت.

ـ اثـربخش م  يونـد یجاد پیر ایدر مس  ان دانشـگاه و صـنعت   ی

هـا و  ییهـا، توانـا  تیـ کـرده، فعال  ییاهداف آنها را شناسا یستیبا

ن شـرکاء از  یـ ن نموده و انتظارات اییآنها را تع يادیبن يهاتفاوت

 یهـا فـائق آمـد و ارتبـاط    گر را برشمرد تا بتـوان بـر تفـاوت   یکدی

دانشگاه و صنعت بـا   يهايوند و همکاریاثربخش را بنا نهاد. اما پ

  مواجه است: ییهاچالش

  ؛ن دو نهادیان ایمتفاوت م يهافرهنگ �

ل یـ ج و میانتشـار نتـا   يمتعارض دانشـگاه بـرا   يهاخواسته �

و  يت فکریمنظور حفظ حقوق مالکبه يکارع به پنهانیصنا

  ؛یرقابت يهاتیمحافظت از مز

ان یم درآمدها در میو تقس يفکر ییموضوعات مرتبط با دارا �

  ؛نیطرف

 يهاتیدو نهاد دانشگاه (فعال يزیرمتفاوت برنامه یزمان هباز �

مـدت و  کوتـاه  يهـا تیر بازده) و صنعت (فعالیبلندمدت و د

  زود بازده)

ان یـ موجـود در روابـط م   يهـا چـالش  ین، برخـ یـ عالوه بر ا

 ران عبارتند از:یع کشور ایها و صنادانشگاه

ط دو اـتبـ ر و ارشوـک صنعتیو  علمی سیاست همسوییم عد �

  ؛صنعت و دانشگاه شـبخ

  ؛دن آنبو تولیدي تار کشو ياگررتتجا يدقتصار اساختا �

و  يداـبنیــت اـتحقیقــدر  يارذـگــتـلویــازن و اووـتــم عـد  �

ها و بخـش  هشگاــنو دا نایعــصدر  ياعهــتوسو  يدبرراـک

  ؛صوصیــخ

ب، جـذ ( يزسـا بـومی در  مـؤثر  نگیزشـی ا ملاعود جوم وعد �

  ؛)تیواردا يهافناورير نتشاو ا عهـتوس

ات و بـروز  رـتغیید اـیجا هـب نایعـص شدیدز نیاس حسام اعد �

  ؛هافناوريکردن 

  ؛ع کشوریصنا بین شدید قابتد رجوم وعد �

 نـش دا بـر  مبتنـی و  خلیدا صنایع کثرا پایین فناورانه سطح �

  ؛عیدن صناوـنب

  ؛رشوـک نعتیـص شـبخ اتیـتحقیق جهدبود کمبو �

نسـبت بـه    نایعـــ صهـا و  هشگاــندا لــمتقابور اــبم دــع �

 .نیطرف يهايتوانمند

هـا  ع بـا دانشـگاه  یاقدامات موثر در توسعه روابـط صـنا   یبرخ

  عبارتند از:

  ؛عیها و صنان دانشگاهیب یقاتیمشترک تحق يهاپروژه ياجرا �

  ؛یو تخصص یفن یار قرار دادن منابع اطالعاتیدر اخت �

 یتخصصـ  يهـا شگاه و کارگاهیجاد آزمایزات و ایتجه ياهدا �

  ؛هادر دانشگاه

  ؛ج مطالعات مشترک انجام شدهیانتشار و چاپ نتا �

  ؛دانشگاهها از بنگاه یمال يهاتیحما �

توسـعه   يدر ازا یمحققـان دانشـگاه   يبـرا  یزشـ ینظام انگ �

 يقراردادهـا  يبـرا  یاتیـ مال يهـا تیـ ع و معافیروابط با صنا

 .دانشگاه و صنعت يهمکار

ت و یـ تقو يبـرا  يشـنهاد یپ يسـازوکارها  یان به برخـ یدر پا

  شود:یو صنعت اشاره م دانشگاه يهايبهبود همکار

  ؛ع کشوریصنا يبرات پژوهشگر یبه ترب یدهتیاولو �

  ؛ط صنعتید دانشگاه در محیحضور مرتب اسات �
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  ؛هادانشگاه يت صنعتگران در شوراهایعضو �

  ؛هادر دانشگاه يجاد مراکز انتقال دانش و فناوریا �

  ؛یقاتیجاد مراکز مشترک تحقیا �

 ؛یوم موسسات آموزش عالیجاد کنسرسیا �

ت یــتحــت مالک یو آموزشــ یقــاتیتحق يهــاجــاد شــرکتیا �

بـا   ايجاد مراکز آمـوزش و پـژوهش فرارشـته   یها و ادانشگاه

  .ت مشترک صنعتیریمد
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