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 چكيده
 نیتواند اآنچه که می یول ؛رخ داده است کشور در یرشد قابل توجه لم ، ریهای اخدر سال یتوسعهه لم  یهابرنامهبا توجه به 

 یدارا هجامه جامهه است. یتهالبرای  یلم  یدستاوردها ی اینسازیو تجار یریکاررهب بزند،کشعور رره  داریرشعد را به توسعهه  ا

 ف، تهریدانشگاه و صنهت نیب یثر دارد. نحوه ه کاروم یهارروهاز  یدرستو درک  یذارربه هدف ازین ،محورو دانش شرویصنهت  

ها و اسععتداده از تجارن نهاد ،منظور نیا ی. برادزیادی دار تیاه روابط،  ثر واقع شععد وم جهت یدیکم نکاتو  طرف ی هرهانقش

 ،ها قرار داشععته اسععتطرح نیا ی شععت اجرا درکه  یدکرت ،تر از ه هآنها و مهم ییاجرا یهاو مدل یخارج شععرویهای  دانشععگاه

چراکه  ؛کاربردی است ،این  ژوهش از منظر هدفخواهد بود.  های داخمیدانشگاه یذاررهدف رذاری وسیاست یبرا یشاخص مه 

تواند زمینه افزایش تهاممات دو طرفه دانشگاه و صنهت را فراهم رود و میکار میها بهنتایج آ  هم برای صعنهت و هم برای دانشعگاه

ای و از نوع فراترکیب اسعت و ت رکز اصعمی  ژوهشعگرا  بر بررسی نهآوری اطمالات در این  ژوهش مطالهات کتابخاکند. روش ج ع

ها را در  ی داشته است. نتایج حاکی از این بود که جهت افزایش مطالهات کاربردی اسعت که تهامل موفقیت آمیز صعنهت و دانشگاه

 صععنهت، بخش با ثرمو های ارتباطمشععترک،  اقدامات، داخمی هایفهالیت شععناختتهاممات دانشععگاه با صععنهت باید بر هدت لامل 

 ارتباط و اجت الی نو ا و مسئولیت وکارهایکسب و ، استداده از کارآفرینا ال مل، ارتباطات بیندولتی نهادهای و هاشرکت با ارتباط

 ت رکز شود.، جامهه با
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 مقدمه -0
راه  در مداوم نگرانی یک دانشگاه و صعنهت تحقیقاتی شعکاف

هایی که در این زمینه انجام رسععید  به توسععهه اسععت و  ژوهش

 تواند  می برای ارتباط این دو بخش و راهی برای بروز می ،شودمی

های موریتامروزه ما .[۶۶]باشد بخش دو آمیز هرموفقیت  تانسیل

موریت اشود و مفقط در آموزش و تحقیق خماصه ن ی هادانشعگاه

 و اجت الی توسعهه باید به تولیدشعده تری تحت لنوا  دانشمهم

ها به سعع ت دانشععگاه تا از این راه دانشععگاه کرده ک ک اقتصععادی

 و دانشگاه میا  ثروم ارتباط .[۶۶]کارآفرین شد  سوق داده شوند

 به دیکاربر تحقیقات با هادانشگاه که یابدمی تحقق زمانی صنهت

 در  ژوهش کرد  نهادینه بدو  امر این و برآیند فناوری انتقال

 آموزشعععی نیازهای سعععاختن برآورده ه چنین، و هادانشعععگاه

 توسععهه به تواندمی تهامل .[6۶]شععد نخواهد میسععر متخصععصععا 

 صععنهت به و دانشععگاهی هایشععود. در واقع ه کاری منجر دانش

 دتولی دانش بتوانند باید طرفین از یک هر که اسععت مهنی این

 ترکیب کنند؛ شععده تاسععی  منابع سععاختارهای با را خود شععده

 هایشعععبکه و هاروش ابزارها، هعا،توانعایی موجود، دانش یهنی

 .اندکرده رذاریسععرمایه زما  آ  در که خود شععرکای مختمف

 محققا  و منابع ها،ایده مبادله با مه ول طوربه صنهت و دانشگاه

 صععنهت و دانشععگاه موارد، برخی در رذارند.می ثیرتا یکدیگر بر

 یکدیگربا  تر،سعععازنده کارهای تقسعععیم برای فرصعععتی لنوا به

 مت رکز لم ی هایبینش بر که دانشعععگاهی. کنندمی ه کاری

ها دانشگاه. [52]سعازی ت رکز داردتجاری بر صعنهتی که و اسعت

 توسععهه و تحقیق واحد کنار در که اسععت نهادی چندین از یکی

 داماق تحقیقاتی، سساتمو و نهادها ه چنین و اقتصادی هایبنگاه

 اقتصععادی هایبنگاه برای نوین هایفناوری و دانش توسععهه به

 هادانشععگاه نوین، هایفناوری و دانش توسععهه بر لماوه. کنندمی

 نیز را جدید دانش سعععازیتجاری و ن ود  کعاربردی توانعایی

 دانشععگاهی، تحقیقات سععازیتجاری لامل ترینمهم .[2۳]دارند

 هایشرکت سی ات ه چنین و صنهت و دانشگاه میا  مشعارکت

 حتی هادانشگاه اکثر برای. [۸]اسعت دانشعگاه به وابسعته کوچک

 صعععنهت با ه کاری دارند، ای یشعععرفته تحقیقات که هاییآ 

 دو از خوبی درک که افرادی ،واقع در. آیدن ی بوجود خودبهخود

 کمحر توانند نیرویمی دارند، وکارکسب و دانشگاه متداوتِ جها 

 اخیر هایسعععال در اررچه .[2۰]باشعععند موفق هایشعععرکعت

 دسععتاوردهای هازمینه برخی در صععنهت و دانشععگاه هایه کاری

 و هاه کاری این اما اسععت، آورده ارمغا  به کشععور برای مه ی

 کشععورهای با بسععیاری فاصععمه کشععور لالی آموزش در تحقیقات

 یکم و بیسععت قر  آغاز در که اسععت حالی در این. دارد  یشعرفته

 و طبیهی منابع از برتر حتی و راهبردی منبهی لنوا به دانش

 هاینیاز به  اسععخگویی میا  این در و شععودمی قم داد اقتصععادی

 خورداربر ایویژه جایگاه از فناوری، هایلرصععه در ویژهبه جامهه،

 به نیاز دنیا سععراسععر در بنیا دانش اقتصععادهای ظهور با .اسععت

 . شودمی احساس  یش از بیش هادانشگاه و صعنایع بین ه کاری

 .سععتهادانشععگاه کشععور، هر در لمم تولید ارکا  ترینمهم از یکی

 صنهتی، اقتصادی، توسهه و رشعد در چشع گیری نقش دانشعگاه

 بهتر نقش این چه هر. ددار خود جعامهه فرهنگی و اجت عالی

 .بود خواهد تر  ررنگ جامهه در نیز آ  اثرات باشععد، شععده تهریف

 این در جهانی و ال ممیبین سطح در که هاییدانشعگاه بین این در

 نوع این. اسععت حوزه این  یشععتازا  جزء د،کنمی فهالیت زمینه

 و اندکرده تهیین را خود راهبردهای بمندمدت دیدی با هادانشعگاه

 جامهه در اقتصععادی و اجت الی نظر از حیاتی نقشععی خود برای

 یتحقیق ظاهر در صنهت و دانشعگاه بین ه کاری .انددرنظرررفته

 کافش. شودمی تهیین صنهت در نیازی براساس که است مشترک

 صنایع شده بالث ،سعنتی هایآموزش و دنیا روز هایمهارت بین

 با ه کاری دنبال به ،دکنمی کار ال ممیبین سععطح در که رقابتی

 روز بازارهای با ه گام را خود هایآموزش که دباش هاییدانشعگاه

 هزمین در نوآوری به منجر هاه کاری این بنابراین. استکرده دنیا

 نیروهای از نسععمی هادانشععگاه شععودمی موجب و شععودمی آموزش

. بود خواهند جذان بسععیار کار بازار برای که ن ایند ایجاد را کاری

 هایمولده و ال اصعععمی این  ژوهش این اسعععت کعه ابهعادوسععع

 ،؟ درواقعسععتصععنهت و دانشععگاه کدام ا ارتباط دهندهتشععکیل

 ژوهشگرا  با این دغدغه تجربیات موفق جهانی را مورد بررسی و 

این رابطه را شععناسععایی  های کمیدیولدهاند تا مواکاوی قرار داده

کرده و از آ  برای ترسعیم نقشعه راه ارتباط صنهت و دانشگاه در 

 بهره بگیرند.کشور داخل 
 

 پشتوانه نظری پژوهش -5

 ارتباط دانشگاه و صنعت -5-0

 سه سطح رابطه برای صنهت و دانشگاه تهریف شده است:

  آ سار در محققا  که است ایرابطه بیانگر کم کم: مشارکت -6

 انجام را تحقیقات تربیشعع مشععارکت دانشععگاهی طرف ؛هسععتند

 یک به دسترسی یا داده صعرفا صعنهت طرف کهدرحالی ؛دهدمی

 ؛کندمی فراهم را تحقیقاتی سایت

 آ  در که کندمی توصعععیف را روابطی زیاد زیاد: مشعععارکت -5

 اما ؛کندمی ک ک تحقیق ل می هایجنبه به صععنهتی شععریک

 ها روژه این در کار تقسععیم. هسععتند کار این مسععئول محققا 

 طراحی، از صععنهت شععرکای زیرا ؛اسععت انحطاط به رو مه ولا
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 ؛وندشمی رذاشته کنار تحقیق نتایج نوشتن و وتحمیلتجزیه

 ارهاش واقهی تحقیقاتی هایمشارکت به ل یق ل یق: مشارکت -۰

 مک ل، منابع از استداده با ه کارا  آ  در که هاییمشارکت: دارد

 به متقابل توجه و بازخورد هایمکانیسعععم مکرر، جمسعععات با

  ژوهش یندآفر کل در برابر نسعععبی طوربه ارتباطی، هایچالش

 دولتی سساتوم بین در دانش تبادل اه یت .[۰]نندکمی شرکت

 که هاسععتمدت خصععوصععی هایسععازما  و هادانشععگاه ل دتا -

 هب رذرانگاهی. است شده شعناخته توجه قابل  دیده یک لنوا به

 که دهدمی نشععا  صععنهتی کشععورهای نوآوری سععطح و اقتصععاد

 ستا صنایع در آ  از اسعتداده و دانش تولید دلیل به آنها کارآیی

 دسعععت جهانی بازارهای در رقابتی هایمزیت به نتیجعه در و

 تواندمی صعععنایع و هادانشعععگاه بین ه کاری بنابراین،. یابندمی

 را جدید فناوری و دانش تولید و کند تسعععهیل را دانش انتقال

 تحقیقات شعامل صعنهت و هادانشعگاه بین ه کاری. کند تحریک

 نقش .[۰]است لم ی مشعاوره یا تحقیقاتی قراردادهای مشعترک،

 از جامهه در فهال مشععارکت تحقیق، و تدری  از جدا ها،دانشععگاه

 روابط ایجاد. است محمی جوامع و هاشرکت با ارتباط ایجاد طریق

 امر این زیرا ؛باشد سودمند بسیار تواندمی (U-I)صنهت و دانشعگاه

 به و منجر بخشدمی بهبود و غنی را  ژوهشعی و آموزشعی اهداف

 تحقیقات. شودمی تجاری و دانشگاهی جوامع بین شعکاف کاهش

 فراوا  هاسععازما  و هادانشععگاه بین روابط مورد در دانشععگاهی

 تهاممی و متههد الت اد ذیر، روابط لنوا به (U-I) روابط. نیسععت

 رشرست تواند بالثمی که است صنهتی نهادهای و دانشعگاه بین

 و دانش ،راهبرد ساختار،. شعود افراد در هامهارت ها،ایده خماقیت،

 .[22]از لوامل اصمی توسهه تهاممات دانشگاه و صنهت است روابط

 بمندمدت یا مدتکوتاه ماهیت اسعععت م کن ه چنین تهاممات

 صورت در مسئمه حل صورتبه است م کن اول مورد. دباش داشته

 ریرد، صععورت قراردادی تحقیقات یا مشععاوره طریق از تقاضععا

 بین راهبردی مشععارکت شععکل به اسععت م کن دومی کهدرحالی

 ار نوآوری بازیگرا  بین تهاممات این. باشععد صععنهت و هادانشععگاه

 بین رابطه قدرت - بهد دو نظر از و کرد بندیطبقه بیشتر توا می

بندی دسععته دانشععگاه کارآفرینی ررایش و صععنهت و دانشععگاه

 :شودمی دانش تبادل نوع سه به منجر بندیدسته این[. ۶۰]کرد

 و هاهزینه ک ک انتشارات، آموزش، ها،کارراه س ینارها،: I نوع. 6

 یک و دهدمی تشکیل را توسهه اولیه مراحل  ژوهشی، هایبورس

 ؛کندمی تقویت را بازیگرا  بین متقابل درک محیط

 اساتید، تبادل و دانشگاهی مشاوره قراردادی، تحقیقات: II نوع. 5

 ؛است I نوع تهاممات از بیشتر آنها مدت طول که

 کععه اختراع ثبععت مجوزهععای و لم ی هععای ععارک: III نوع. ۰

ا ر طولانی هایدوره در کنندرا شرکت بیشعتر تهامل هایفرصعت

   [.61]کنندفراهم می

 و کارآفرینی هایبرنعامه رنجعانعد  و محور ژوهش آموزش

 هایشععایسععتگی تا دهدمی را امکا  این هادانشععگاه  در  ایداری

 ورندآ دستب التحصعیما  فارغ در را مه ی کارآفرینی و تحقیقاتی

 افزایش جامهه تهامل و  ایداری مورد در را خود آراهی ه چنین و

  یوندهای نشعععا  داد که تجربی های مطالههیافته .[۶2]دهنعد

 و دانش تولید)نهدته بهد  نج در توا می را صععنهت و دانشععگاه

 منابع تبادل و آموزش جدید، هایسازما  در مشارکت سعازراری،

 دیبندسته( تجهیزات و امکانات و مهنوی مالکیت حقوق انسعانی،

 به بسععته صععنهت و دانشععگاه تهاممات در دانش انتقال .[5۰]کرد

 "غیررسعع ی" یا "رسعع ی" تواندمی قرارداد انهقاد لدم یا وجود

 دانش مج وله به دسعترسی شعامل غیررسع ی هایلباشعد. کانا

 نیازهای و هاتوانایی ه چنین و تجهیزات و تخصععص در موجود

 جدوا انسانی نیروی تخصیص یا و استخدام آموزش، لم ی، و فنی

 قرارداد لقد لدم صععورت در هاشععرکت یا هادانشععگاه در شععرایط

 تصورهب شده تنظیم برداریبهره مستمزم رس ی هایکانال. است

 و هادانشععگاه در موجود تجهیزات و تخصععص دانش، از قراردادی

 هایه کاری برای روزافزو  رشودری لمیرغم .[۰2ست]هاشرکت

 بزرری هایچالش با در حیطه ل ل  هعا و صعععنهت،دانشعععگعاه

 متداوت ذاتی نهادهای وجود دلیل به تنها نه امر این کهست روبرو

 هااین دو اسععت. دانشععگاه متناقض اهداف دلیله ب یها بمکه راهآن

 لم ی ل مکرد بر که شعععوندمی هدایت هاییفرهنعگ توسعععط

 ،و از سععوی دیگر دارند کیدتا بازار مماحظات و سععود با مرتبطغیر

 بازده نهایی هدف تا اختصععاصععی اطمالات از صععنهت نیز محافظت

 دانشععگاه بین ل ومی "فرهنگی شعکاف" این. داندمی را لازم مالی

 تنش به منجر اغمب کاری هایسععبک و اهداف نظر از صععنهت و

 انتظار از ک تر آنها از بسععیاری شععودمی بالث و شععودمی زیادی

 در را طرف دو هر مشععترک تحقیقات براین،لماوه .[66]کنند ل ل

. دهدمی قرار برداریبهره برابر در  ذیریآسععیب درجه یک مهرض

 هاییرشته را صنهت از بودجه و ح ایت دانشعگاهیا  از بسعیاری

 رد. رذاردمی مندی ثیرتا آنها تحقیقات بر که دانندمی متصعععل

 مالکیت برای هادانشگاه تقاضعای هابنگاه از بسعیاری زما ، ه ا 

 اهدانشععگاه با کار برای مانهی را مهنوی مالکیت حقوق انحصععاری

 نهاآ با و بپذیرند را اسععاسععی اختمافات این باید ه تایا  .دانندمی

سعهی در کاهش این اختمافات داشته  الت اد تقویتبا  و کنند کار

  ذیریآسعععیب  ذیرش قصعععد لنوا به الت اد ،در واقع باشعععند.

 دیگر طرف رفتار یا اهداف از طرف یک مثبت انتظارات براسععاس

 مربوط ادبیات .[۶5]شودمی تهریف  رمخاطره یا وابسته شرایط در
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 زا توجهی قابل منابع لنوا به را هادانشگاه، صعنهت و دانشعگاه به

 توانندمی هاشععرکت که دهدمی نشععا  خارجی تخصععص و دانش

 هادانشععگاه با کنند. تهامل برداریبهره آنها از تجاری سععود برای

 وری و ثبتفروش و بهره افزایش به تواند منجرها میشرکتبرای 

 هادانشععگاه با ه کاری که ردت توا می ،رواین از اختراع شععود.

 در آنها به ک ک ه چنین و هاشععرکت در یادریری ارتقا بالث

 . [۰۶]شودشا  هایفهالیت دامنه رسترش

 های موفق ارتباط صنعت و دانشگاه نمونه -5-5

 دانشگاه با اینتل و سايکاكو مایكروساافت، همكاری

 اینتل و سعععیسعععکو مایکروسعععافت، 5۳۳۸ سعععال درملبورن. 

 هدف. کردند امضا ممبور  دانشگاه با ه کاری جهت اینامهتداهم

. بود 56 قر  نیازهای مبنای بر آموزش بستر ایجاد نامهتداهم این

فردی  هایمهارت جهت شعععناخت ه کاری این از آنها هعدف

بود.  کار بازار آموختگا  در راسععتای نیازهایدانش برای موردنیاز

 برای. [51]شععد رذاری نام ATC21S-Assesment ه کاری این

 یمدیریت هسته ه کاری این اصمی الضای هدف این به دسعتیابی

 هدایت که شد قرار و ن ودند تهیین طرح این ساله سه اداره برای

 52۳ ه کاری از مزبور طرح. باشععد هسععته این برلهده  روژه این

 و ه کاری سازما  و یونسکو سازما  مانند سازما  چند و اسعتاد

 مهارت نوع دو ه کاری این. ررفت شکل OCED اقتصادی توسهه

 دوم و مشارکت طریق از مسائل اول حل :ساخت مشخص را مجزا

دی دانش کاربر تولید به منجر ساله سه تماش این. دیجیتال سواد

 .[62]های نامبرده شدبا نیازهای شرکتهم راستا 
 اهدانشگ توسط اشتات اینگول تحقيقات موسکه ایجاد

 قرارداد 5۳۳۶ در سعععالآئودی.  شااركت همكاری با مونيخ

 این رد که شد بسته آئودی شرکت و مونیخ دانشگاه بین ه کاری

 یآئود شرکت محل نزدیکی در تحقیقاتی موسسه شعد قرار طرح

 دکترا دانشجوی 6۳۳ از بیش از و شود ایجاد اشتات اینگول نام با

 ودیآئ به و بپردازند تحقیقات به نوآوری زمینه در تا شود ح ایت

 شععرکت. باشععد موفق خود مشععتریا  با رقابت در تا ن ایند ک ک

 دخو برای را لوک  خودروهای بین در برتر برند اندازچشم آئودی

 نوآوری نیازمند مهم این به دسعععتیابی برای و اسعععت متصعععور

 مهرفی را افراد دانشگاه که بود صعورتبدین کار نحوه. [2۰]اسعت

 تحقیقات برای بودجه و موردنیاز لوازم آئودی شععرکت و ن ایدمی

 این انجام برای مکانی نیز دولت ه چنین. ن عایعدمی فراهم را

 ارتباطات مونیخ اشتات اینگول سسهوم. ن ایدمی ایجاد ها ژوهش

 شععرکت و دانشععگاه محققا  بین رسععترده مقیاس در را راهبردی

 و رذارد یادریری و تدری  بر ل ده یریثتا که کرد ایجاد آئودی

 افزایش چشعع گیری صععورتبه را شععرکت رقابت قابمیت ه چنین

 نوآوری ،آئودی شععرکت برای طرح این اجرای مزایای از. [۶۰]دهد

 بهبود ،اتومبیل وز  شععد  ترسععبک مانند مواردیبوده و  دائ ی

 بهبود ه چنین و مدر  تهمیق فناوری اتومبیل، و انسععا  رابطه

 دانش تبادل روند به ه چنین. است شرکت در مدیریتی روندهای

 مزایای ازج مه .است ن وده شایانی ک ک صعنهت و دانشعگاه بین

 این در کنندهمشارکت دانشعجویا  درصعدی ۸۳ جذن طرح این

 به منجر فوق موارد ت امی که اسععت آئودی شععرکت توسععط طرح

 . [25]شد آینده در قدرت ند شرکتی ایجاد
 رروه كمبریج. دانشااگاه و SKF شااركات همكااری

 فناوری مرکز  نج تععاکنو  5۳۳۸ سعععال از SKF چنعدممیتی

 هایه کاری سععوی به حرکت از بخشععی لنوا به را دانشععگاهی

 داده توسععهه ها،دانشععگاه با فناوری زمینه در بمندمدت وراهبردی 

 هادانشعععگاه با راهبردی هایه کاری  ایه بر مراکز این. اسعععت

 رابطه یک ایجاد با 5۳۳1 سال در SKF. [۰5]است شعده مت رکز

 ناوریف مرکز ک بریج، دانشععگاه با موفق و مدتطولانی تحقیقاتی

 سی تا دانشگاه مواد لمم و متالورژی دانشعکده در را دانشعگاهی

به این صورت است که دانشگاه در طول  نحوه ه کاری .[۶۰]کرد

هعای مختمف موضعععولعات و لنعاوینی کعه از نظر تحقیقاتی دوره

کند و    از جمسععات با ارزشعع ند و کاربردی اسععت را تهیین می

کاری لناوین و موضولات    از چکش SKFهای شرکت ن اینده

ه کاری  SKFمین بودجه توسععط شععرکت و با تا دشععوتهیین می

در راستای  هادر این موسعسه مزبور جهت ه کاری .دشعوآغاز می

به  اولاد و محصعولات با کیدیت اسععت. آنهتولید فدانش متالوژی و 

ای هستند که بتوانند استحکام فولاد را بالا هزینههای کمدنبال راه

بعبعرنععد و تععاکعنعو  بععه نتععایج چشععع گیری در این زمینععه 

 .[۰5]اندیافتهدست

چندین سعععال ه کاری . IBM-ETH ZURICH همكاری

منجر بععه ایجععاد مرکز  IBMو  ETH Zurich ژوهشعععی بین 

در   Rohrerو Binnigمیمیو  دلاری  1۳تحقیقعاتی نانوتکنولوژی 

ساله  6۳ راهبردی ه کاریمزبور حاصل مرکز . شعد 5۳66سعال 

موسعسه  . دراسعت ETH Zurichو  IBMدر زمینه لموم نانو بین 

نوآور در های دانشعع ندا  به بررسععی سععاختارها و دسععتگاه فوق

 های اطمالات ردازند و برای  یشبرد انرژی و فناورینانو میحیطه 

صعنهت و دانشگاه، امکانات  کنند. در این مرکزاز آ  اسعتداده می

این مرکز  .[۰۳]انععدتحقیقعاتی خود را بعه اشعععتراک رععذاشعععتععه

یک  هبمک ؛نیسعععت های ثابتنانوفناوری، یک خط تولید با فرآیند

ن یکی از اهداف ای. مرکز  یشعرفته برای تحقیقات اکتشعافی است

ه کاری، جذن و تقویت استهدادهای برتر فناوری نانو در ارو ا، با 
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های  یشرو است. دانش ندا  رذاری در تحقیقات در زمینهسرمایه

های در  روژها مشعععارکت ب ETH Zurichو  IBMو مهندسعععا  

مسعععتقل الم از تحقیقات اکتشعععافی یا کاربردی و مشعععترک و 

هععای لم ی در مورد د دانش در مورد  ععایععهیععهع عچعنین تول

 .[6۶]ن اینده کاری می های در مقیاس نانو و ات یدستگاه

ه کاری که  همكاری شاركت زیمن  و دانشگاه تنک..

منجر به  ،بین دانشععگاه تنسععی و شععرکت زی ن  صععورت ررفت

های تصععویربرداری در توسععهه دسععتگاهریری در  یشععرفت چشععم

 و هادانشععکده از ایرشععتهبین تیم صععنهت  زشععکی شععد. یک

 زی ن  دانش ندا  با تنسی مهندسعی دانشعکده در دانشعجویا 

 مزیت ارائه هدف با را جدید مواد یفناور تا کنندمی ه کاری

از اهداف  .[5]زی ن  ایجاد ن ایند برای شرکت وکارکسب رقابتی

نوآوری و افزایش فناوری اسعععت که در طول تحقیقات  ، روژهاین 

. در این موسسه مراکز شودتوسط دانشجویا  و محققا  ایجاد می

ن اید. دانشعععگعاهی دیگری نیز ه چو  تگزاس نیز ه کعاری می

ای که شرکت زی ن  به صورت مالی برای این طرح بودجه سالانه

لماوه بر این در حدود  .هزار دلار است 2۳۳هزینه ن وده در حدود 

ا هسعسهودر اختیار مصعورت سعالانه یک میمیو  دلار تجهیزات به

ی محققا  امحیط آزمایشععگاهی را برنیز و دانشععگاه دهد قرار می

یت مسیر ومنظور رصورت ماهانه بهمین ن وده اسعت. جمسات بهات

ساله،  2صععورت . قرارداد در وهمه اول بهشعودبررزار میتحقیقات 

آ  بعا توجعه بعه منافع طرح برای  نج سعععال دیگر با  زا کعه   

 .[۶۸]ت دید شدتغییرات جزئی در اصل قرارداد 

 ایجاد  روژه این هدفصاانعت.  با آلتو دانشااگاه همكاری

 تا بود هادانشععگاه در حاضععر دانشععجویا  بین چندبهدی ذهنیت

 حل مندنظام رویکردی با را خود روی  یش مشعععکمات بتوانند

، طراحی، هنر هایرشعععته بین رابطه ایجاد آنها هدف. ن عاینعد

با  IDBM مذکور  روژه نام. بود وکارکسععب ه چنین و مهندسععی

 امهبرن .بود دانش انتقال در دانشگاه نقش کشعید چالش هدف به

 سال چند از    و اسعت آلتو دانشعگاه اختیار در حاضعر حال در

 زیرا؛ است فنماند در صنهت با ارتباط هایبرنامه ترینموفق از یکی

 زا ه چنین و رشععته رقابتی مزیت به تبدیل هاشععرکت برای هم

 دنیای در حاصل تجارن از تا کندمی ک ک دانشعجویا  به طرفی

 ۰۳۰ از دسعععتاوردهای این  روژه آموزش .[۰۰]ببرند بهره واقهی

 شرکت 66۸ با  روژه،6۶۸ در مشارکت و کاری محیط در دانشجو

 طریق از افراد اسععتخدام برای  متدرمی ایجاد ه چنین و مختمف

 ه چنین براساس آمار و ارقام هدت .این  روژه بوده است سیستم

 رد نوآوری یک توسهه به منجر این فرآیند های روژه درصعد ده تا

 در حاضر هایشرکت برای را اصمی ارزش و شعودمی واقهی دنیای

ظهور کارآفرینا   ،از دیگر مزایای این طرح .ن ایدمی ایجاد صنهت

به نحوی که تهدادی از دانشجویانی که این دوره را رذرانده  است

بودند،    از خروج از طرح به کارآفرینا  موفقی تبدیل شعععدند. 

سععازی طرحی در ه چنین باید توجه داشععت که این طرح بومی

ها ها و طراحیخعارج از کشعععور میزبعا  بود کعه بعا توجه به نیاز

 در برنامه این اجرای ،داشعععت. در نهایت موفقیت چشععع گیری

 اهداف بتوانند بهتر تا کرد ک ک دولتی رذارا سیاست به دانشگاه

 .[2۸]ن ایند طراحی را آ  جامع رویکردی با و تهیین را آموزشی

 شناس. پژوهشروش -3

چراکه نتایج آ   ؛کاربردی اسعععت ،این  ژوهش از منظر هدف

ها کاربردی باشد و تواند هم برای صعنهت و هم برای دانشععگاهمی

نقشعه راه تهاممات دو طرفه دانشگاه و صنهت را فراهم کند. روش 

از نوع ای و آوری اطمعالات در این  ژوهش مطالهات کتابخانهج ع

فراترکیب اسعت و ت رکز اصعمی  ژوهشععگرا  بر بررسی مطالهات 

ها را در آمیز صععنهت و دانشععگاهکاربردی اسعت که تهامل موفقیت

 ی داشعته اسعت و سعر آخر  ژوهشگرا     از استخراج مداهیم 

فرلی و اصمی که از روش فراترکیب بدست آمده بود، با استداده از 

لناصععر سععازنده هرکدام از  روش تحمیل مضعع و  به اسععتخراج

 ایهیافته و اطمالات های اصمی  ژوهش  رداختند. فراترکیبمقوله

 همشاب و مرتبط موضعوع با دیگر کیدی مطالهات از شعدهاسعتخراج

 ادبیات یکپارچه مرور فراترکیب،. دهعدرامورد بررسعععی قرار می

 از اصمی و ثانویه هایداده وتحمیلتجزیه و موردنظر موضوع کیدی

. استه ژوهش این هاییافته تحمیل بمکه ؛نیست منتخب مطالهات

 اصعععمی هایداده تدسعععیر ترکیب فراترکیب، لبارتی دیگر، بعه

فراترکیب در این  برای موردنظر ن ونه .اسعععت منتخب مطالهات

 الوس با آنها ارتباط براساس و منتخب کیدی مطالهات از  ژوهش،

ن ونه نیز بسععتگی به شععود و تهداد الضععای می تشععکیل  ژوهش

 یارسید  به نقطه اشباع نظری دارد. روش تحمیل مض و  شیوه

 رتدسععی و تحمیل شععناسععایی، بر که اسععت کیدی  ژوهش روش در

 لنصععر تِم یا مضعع و . دارد ت رکز کیدی هایداده مهانی الگوی

 واحدهایی ترین رارزش هامضعع و . اسععت روش این در کمیدی

 و ریرند قرار مدنظر باید محتوا وتحمیلتجزیه در که هسعععتند

 ای ج مه یا کم ه یک از که است خاصی مهنای مضامین از منظور

 مشخصی و خاص فضای هامض و  این. شودمی مستداد  ارارراف

 مضعع و  چند اسععت م کن ج مه یک چو  کنند،ن ی اشععغال را

 یک فقط اسععت م کن متن،  ارارراف چند یا و باشععد داشععته

 تحمیل هایروش سایر مانند نیز روش این. باشد داشعته مضع و 

 است و داشته چش گیری رشعد اجت الی لموم مدیریت در کیدی

. اسععت کیدی تحقیق روش در کارآمد و سععاده هایروش از یکی
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روایی و  ایایی که از مداهیم کمیدی روش تحقیق اسععت در روش 

 یععک" رواییهععایی دارنععد. منظور از ک ی و کیدی بععا هم تدععاوت

 نتایج هایاسععتداده و تدسععیرها مناسععبت و کدایت از ارزشععیابی

که هیچ کدام از در این  ژوهش با توجه به این .اسععت "سععنجش

( مورد استداده قرار نگرفته زارهای میدانی)مصعاحبه و  رسشنامهاب

ز یید نبوده و اژوهش با استداده از آزمو  قابل تاروایی این   ؛است

ها و  یشععنهادها مورد بررسععی قرار ررفت. یافته ها،بررسععی داده

 ه اهنگی و ثبات سععنجه، مقصععود از  ایایی این اسععت که یک

 ارزیابی به و دهدمی نشا  را ریریاندازه ابزار در ها اسعخ منطقی

های کند. در  ژوهشمی ک ک سنجه یک "بود  خون و درستی"

 چرا که آزمونی ؛شعععود از  ایایی حرف زدکیدی بااط ینا  بالا ن ی

با التبار بالا برای این امر وجود ندارد. التبار ذیری در این  ژوهش 

های  ژوهش اسعععت و با مهیارهای بعه مهنعای واقع بود  یعافتعه

ه چو  ت اس طولانی با محیط  ژوهش، بررسی از زوایای مختمف 

و استداده از منابع مختمف و مهتبر سنجیده شد. مراحل انجام این 

هععای مرتبط بععه ترتیععب در نحوه غربععال کرد   ژوهش ژوهش و 

 تشریح شده است. 5و  6های ش اره ن ودار

 

 
 مراحل انجام پژوهش :0 نمودار

  

 
 های پژوهش. مرتبطمقاله گزینش فرآیند :5مودارن

 

 هایمقاله کرد  فیمترینگ فرآیند به 5در ن ودار شععع عاره 

 روش لحاظ از که  رداخته شعده اسعت ژوهش  موضعوع با مرتبط

های مرتبط با موضعععوع  ژوهش نام دارد. غربالگری مقاله، تحقیق

 .نیز تشعریح شعده است 6شع اره فرآیند انجام این کار در ن ودار 

های مرتبط با موضوع کمیدواژه بدین صورت است که در وهمه اول

لنوا  مرتبط  6۰۶شععود که در این مرحمه  ژوهش جسععتجو می

های مرتبط های مقالهفت شعد. در مرحمه دوم به بررسی چکیدهیا

. ش ه خوانی داشتچکیده با موضوع  ژوه 6۳۰ رداخته شد که 

که دارای  بررسععی شععد هاییدر مرحمه سععوم محتوای کامل مقاله

مقاله  ۸۰ . نتایج نشا  داد،وع  ژوهش بودندچکیده مرتبط با موض

 اند؟ کدام صنهت ارتباط دهندهتشکیل هایمولده و ابهاد( 6:  ژوهش السو برنامه ریزی

 انتخان

 :لم ی چو شناسایی و انتخان مقالات از منابع و  ایگاه های 
Elsevier, Scopus, Emerald insight, Business Source, Research Gate, SciELO, 

JSTOR, library genesis, Google scholar, Web of Science 

 :و جستجو لناوین ه چو 
Industry-university interaction. 

Successful examples of bilateral cooperation between industry and academia. 
Top companies that have been successful in communicating with the university. 

Top universities that have an effective relationship with industry. 

 استخراج

 مطالهه چکیده و لنوا 

 مطالهه مقدمه و نتیجه ریری

 ارزیابی مقالات

 اجد شرایطانتخان مقالات و

 استخراج مقوله های فرلی و اصمی با بهره ریری از روش فراترکیب

 استخراج لناصر کمیدی با بهره برد  از روش تحمیل مض و 

 یافت شده:کل منابع 
6۰۶ 

 چکیده های مرتبط:
6۳۰ 

 محتوای کامل بررسی شده
۸۰ 

 مقالات استداده شده در این  ژوهش:
۰۰ 
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در مرحمععه  ،خردر آدارای محتوای مرتبط بععا موضعععوع بودنععد و 

های انجام شععده در این حیطه توجه شد به غنای  ژوهش ،چهارم

مقععالععه دارای ارزش لم ی درخور و مرتبط بععا موضعععوع  ۰۰کععه 

 . ژوهش انتخان و در این  ژوهش بکار ررفته شد
 

 های پژوهشافتهی -0
های ساا. پژوهشدر برر های فرع.قولهاسااتارام م -0-0

 موفق در زمينه ارتباط صنعت با دانشگاه:

 انکااان. نيروی در وریبهره افزایش باعث مشاااركت 

 [22شود]م.

که از این مشععارکت هر دو درک مشععترک از مشععارکت و این

وری نیروی انسعععانی بالث افزایش بهره ،برندطرف سعععود می

چراکعه تجربعه ثابت کرده اسعععت که کار رروهی  شعععود؛می

 تواند نتیجه بهتری از کار فردی داشته باشد.می

 م هباید درک صحيح. بين شركا نکبت به  در مشاركت

 [00]وجود داشته باشد

 مسععئولیت تهیین برای باید .اسععت طرفین درک مهم قانو 

 و ن ود صععرف زیادی زما  هر قسعع ت در کنندرا مشععارکت

 لحظهبه لحظه  باید ،آ  بر لماوه .ن ود مشععخص را جزییات

 آ  انحراف از و داد قرار توجه مورد را مشعععارکت مسعععیر

 ن ود. جموریری

 مشاااركت  ميزان بودن یك. دیگر از موارد مهم عادلانه

 [56]است

 دارای ،نشینندمی میز یک  شعت در که افرادی ه ه ندرت به

 ویندبگ صنایع است م کن ،مثال برای .هستند یکسانی قدرت

 نیچن ارر. ن ایید ت کین ما از باید شعع ا و داریم دارایی ما

 رشدی و نوآوری و داد نخواهد جوان ه کاری ،باشد رویکردی

 موفقیت ،نباشععد مشععارکت در یکدلی ارر .آمد نخواهد جودوب

   آمد. نخواهد جودوب

 ها موارد كلان و اجتماع. در مواردی كه اهداف پژوهش

های ممكن است شامل مواردی همچون مالكيت اسات،

 دوجود آمدن اختلافات شومعنوی و ب

منظور ، بهدوطرفعه صعععنهعت و دانشعععگاه یهعادر ه کعاری

هایی وجود نامهجموریری از بوجود آمعد  اختمافات باید توافق

 ،ها نباشععدنامهارر این قرارداد توافق ،در واقع .داشععته باشععد

 خورد.بست میبن ه کاری راهگشا نبوده و به

 [50]دارای انعطاف باشد باید همكاری 

یهنی مندهعت  روژه به مندهت هر یک از طرفین ترجیح داده 

شعود و در این مسعیر باید از سوی هر دو طرف انهطاف وجود 

 داشته باشد.

 [01استراتژی مناسب. داشته باشيد] 

د، ها باشعععاغب به ه کاری با دانشعععگاهبرای اینکه صعععنایع ر

های صنهت منطبق ن ایند. ارر ها باید خود را بر نیازدانشعگاه

با ه کاری چند دانشععگاه ارتباطی قرار اسععت با صععنهت ایجاد 

ها را باید قبل از ایجاد ارتباطات به خوبی سایر دانشگاه ،شعود

 در رابطعه با ه کاری و نحوه انجام آ  توجیه ن ود. دانشعععگاه

 وجو رس صنهت از سپ  ،ن اید مشخص را خود راهبرد باید

 .است نیازمند چیزی چه به واقها که ن اید

 [52]سود-ای بر مبنای سودایجاد و توسعه رابطه 

ر ها باشد که دها باید بر مبنای رشد و توسهه شرکت یشعنهاد

طول اجرای آ  دانشعععجویعا  نیز بتواننعد از تجربه ه کاری 

ها برای  روژهای از طریق لماوه بر آ  تجربه .منعد رردنعدبهره

دانشگاه حاصل شود. قرار است در حین انجام  روژه ارزشی به 

های صورت ررفته، حدود شرکت منتقل شود. براساس بررسی

ها درصععد وقت افراد مسععئول، در حال مذاکره با شععرکت ۰۳

تا آنها را  هاسععتزایای اسععتداده از این نوع طرحبرای توجیه م

 ها است.نشگاهمجان ن اید و این قس ت وظیده دا

 [02]نباید به دنبال مالكيت معنوی بود 

 هاییها ت ایل دارند مالکیت مهنوی ایدهبسععیاری از دانشععگاه

شود را در اختیار خود داشته که توسعط دانشعجویا  خمق می

اما این رویکرد اشععتباه و موجب دور شععد  صععنایع و  ؛باشععند

 زیرا دیگر برای آنها سععودی دربرنخواهد .شععودها میشععرکت

اجرای این برنامه آموزشی و کسب تجربه است  یداشت. مبنا

و نه کسعععب درآمد و سعععود. ارر حقوق مالکیت مهنوی مهم 

و واضععح ت امی منافع مشخص شود. طور دقیق باید به ،باشعد

بالث  کنندهمشععارکت طرفین بین واضععح نامهتوافق ،واقعدر

 مندهت و نقش با رابطه در ابهامی رونههیچ که جای شععودمی

   وجود نداشته باشد. درریر هایرروه برای

 [05]وكارهاكکب در جدید نکل خلاقيت از استفاده 

 اسععتداده به توجه با ارزش ایجاد بر لماوه چنینی این هاینامه

 را آینده برای کاری نیروهای برنامه، هر در لم ی رروه چند از

. شودمی آموزشعی هایهزینه کاهش موجب دهد وشعکل می

 هتجرب این از اسععتداده با توانندمی حین این در نیز هاشععرکت

 آموزش خود کارمندا  به تدکر طرز نوع این انتقال و کاری

 .دهند
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 دیرویكر با مطالب تدری  برای اساتيد نگرش به كمک 

 [22]كاربردی و صنعت بر مبتن. كاملا

 هنذ در که لمومی کاربرد با رابطه در دانشگاهی اسعاتید اکثر

 از و ندارند را لازم آراهی وکارکسعععب دنیای در ،دارند خود

 و ندارند نیز را اینکعه از این مورد آراهی یابند انگیزه طرفی

 سععنجیده نشععریات و مقالات با و التبار آنها صععماحیت اکثرا

 اساتید وقت اکثر شودمی بالث ریریجهت ه ین که شودمی

 دارای که افرادی از باید هادانشگاه. برود صنهت جز س تی به

 هایمرز و خطوط از خارج و هسعععتنععد چنعدبهعدی تدکر

  کک سایرین برای مربی لنوا به ،هستند مشغول دانشگاهی

 اشتهد دانشگاه و صنایع بین فاصمه کرد   ر در سهی و بگیرد

 .باشد

  تفكر توساعه مهارت دانشجویان و خارم نمودن آنها از

 [0]بعدیتک

شعععود که دانشعععجویا  هایی منسعععجم بالث میوجود برنامه

خودرایی را کنار رذاشعته و به نظرات سایرین احترام بگذارند 

و بتوانند ه ه جوانب یک کار را در نظر بگیرند. اما باید توجه 

داشعت که آنها را سرکون نن وده و در بیا  اختمافات موجود 

تواند به چراکه اختمافات می ،دسعععت آنها باز رذاشعععته شعععود

 نوآوری ختم شود. 

 [2]تعهد به مشاركت در دراز مدت 

مدت یک یا  های کوتاههعا اغمعب به دنبال ه کاریشعععرکعت

اما باید درنظرررفت که بزرری یک کار  ؛دوسعععالعه هسعععتنعد

 ژوهشععی در این اسععت که باید رسععتره یک طرح را تهیین 

  آ درک است که مواردی دستیابی به هادانشگاه ن اید. نقش

 ایجاد نقش دیگر آ  ،و ه چنین از س ت دیگر اسعت سعخت

 هادر واقع دانشگاه. اسعت نوآورمحور محصعولات برای نوآوری

 آ  فاقد صعععنایع و وکارهاکسعععب که دارند تحقیقاتی توا 

 .هستند

 ،مشاركت اهداف به دستياب. برای را آزادی و فضا زمان 

 [25]كنيد ایجاد

و تهیین  EBIبرای مثال ایجاد سعععاخت انی مختص تحقیقات 

سعععازوکعار آ  منجر بعه جعذابیعت و جعدیعت کار برای افراد 

کننده در طرح شعععد. برای اینکه کاری که قرار بود مشعععارکت

جدا از نقشعععی بود که خارج از سعععازما   ،افراد انجعام دهند

داشعععتند و بدین ترتیب بهترین اقدام ایجاد محیطی متداوت 

 بود. 

 پروژه ایجاد  مکااير رهگيری برای ایدوره هایگزارش

 [00]نمایيد

 افراد برای مطالب بیا  به بود  وادار و رزارش ارائه به اجبار

 و ببخشععند بهبود را خود ل مکرد تا کندمی ایجاد زمانی بازه

 بیهوده اقدامات درریر را خود و دهنعد هعدف نعد نظریعات

 .نن ایند

 ای هرشتها باید تحقيقات بينبرای جذب صنایع دانشگاه

 [2]را پيشنهاد دهند

ت ام  یشعنهادات از سراسر جها  را  BPبرای مثال موسعسعه 

هایی دهعد و در نهایت    از  الایش تیممورد توجعه قرار می

ند که بهترین دانش را در این زمینه در سطح شعدانتخان می

بنابراین موسعسعه مط ئن بود که بیشترین  .جهانی دارا بودند

 مندهت را از مشارکت خواهد برد.

 محققان و دانشگاه و موسکه نكهیابا رابطه  در اطمينان 

 [00]باشند ارتباط در هم با روزانه صورتبه

 ،غیررسعع ی وجود دارد صععورتبه که روزانه ارتباطات بر لماوه

 ت امی رس ی صورتباید یک بازه زمانی مشعخص شعود تا به

  یش مسععائل بررسععی به تا ریرند قرار هم کنار در ذیندها 

 .بپردازند خود روی

 خود شااریک عنوانبه و تااکتااک را هااشااركات 

 [5]درنظربگيرید

 و مدتکوتاه اهداف با را مالی شععرکای تواندمی رویکرد این

 را رابطه به الت اد و کند حدظ بمندمدت در رذاریسععرمایه

طورکمی یهنی با ه ه شعععرکای خود رابطه بعه .دهعد افزایش

 یکسانی داشته باشید و احترام بین شرکا را حدظ ن ایید.

 [6]بدانيد را خود شریک نيازهای 

شععرکت ایجاد  هایی را که ح ایت داخمی در روژه ،هاشععرکت

و افراد  اسعععاتیدباید  ،برای مثال .ندارند دوسعععت کنعد،ن ی

تادر مورد این  داده قرار هاشععرکت با اتاق یک در ای راحرفه

بدسعععت خواهد آورد، به توافق  را چعه چیزی طرف کعه هر

   .برسند

 [32]قراردادهای. در چارچوب گکترده تنظيم كنيد 

روابط  IBM-ETH ZURICHدر مورد ه کععاری  ،برای مثععال

طور قابل توجهی توسععهه بهی بین دو سعازما  در طی مذاکرات

ها فرصعععتی را به منظور ایجاد یک . به لنوا  مثال، آ یعافت

های مشععترک به دسععت آوردند. قرارداد چارچون برای  روژه

 ETHاین کار،  ژوهشگرا  را برای مذاکره با ه تایا  خود در 

د یک الگو را ارائه تواننها فقط میبسعععیار راحت سعععاخت. آ 
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درک واقهی از ارزش حق  ETHکند که دهنعد. این ک ک می

 مالکیت مهنوی داشته باشد.

 های خود داشااته برد در مشاااركت-یاک رویكرد برد

 [20]باشيد

ابطعه دو طرف باید طوری باشعععد که هر دو از این ه کاری ر

مشارکت دانشگاه و توانایی  ،برای مثال مندهت بدست بیاورند.

و  IBMجدید به  یهاها، فروش ایدههزینه تقسعععیم برایآ  

هم به دانشعگاه ک ک ن ود تا بتوانند به مسععیر  یشرفت خود 

 ادامه دهند.

 رب تأثير برای آل.ایده بکااتر بلندمدت، هایمشاااركت 

 [55]باشدم. یادگيری و آموزش روی

. دارد وجود دانشععگاه و شععرکت بین افراد از دائ ی جریا  یک

 دهند و این در حالی استمی آموزش ETH در IBM مدیرا 

 .کنندمی کار شرکت آزمایشگاه و ها روژه در دانشجویا  که

 .توسااعه را راهبردی هایهمكاری: باشاايد انتااااب 

 [53]دهيد

 هارکتش که باشد مک ل روابط نوع یک بر مبتنی باید کار این

 توانندن ی کهانجام دهند  را کاری تا روندمی دانشعععگاه به

 ات هستند تماش در هاشرکت از بسیاری. دهند انجام خودشا 

 اختیار در  ژوهش ارزا  منبع یک لنوا به را هادانشعععگاه

 کارکنا  دانشعععگاهیا ،. اسعععت ناامیدکننده این و بگیرنعد

انجام  را کاری ه یشععه و ها نیسععتندها و سععازما شععرکت

 را هادانشععگاه باید هاشععرکت. خواهندمی آنها کهدهند ن ی

 ابمتداوتی  ذهنیت و خماقیت توانایی، آنها زیرا کنند، درریر

شعععود که بعازار کار دارند که منجر به نوآوری و بازآفرینی می

موفق  رابطه یک داشععتن برای ایرویکرد لازمه داشععتن این

 .است

 طور جداگانه با دانشگاه. همكاری های. كه بهشاركت

طریق دانشاگاه به هم لينک شده توانند از كنند م.م.

 [56]و با هم ارتباط پيدا كنند

های ه کاری Rolls Royceو  SKF شععرکت هر دوبرای مثال 

ند اای را با ک بریج شععروع کردهتحقیقاتی جدارانهو  راهبردی

آنها را به هم  مورد که مت رکز بر تحقیقات مواد اسعععت و این

در چهار  Rolls Royceبا  SKFتر کرده اسعععت. ارتباط نزدیک

تا  نج سعععال رذشعععته، تا حدودی به دلیل ارتباط دانشعععگاه 

 بر این باورند که SKFروسا شرکت تغییر کرده است.  ک بریج

کننده( به سوی یک تأمین -از یک رابطه اسعتاندارد)مشعتری 

. لماقه و نداحرکت کرده Rolls Royceه کاری و مشارکت با 

از ، هامیزا  ه کعاریتر کرد  برای نزدیعک دو طرفت عایعل 

 نشأت ررفتهک بریج  شعده مشعترک با دانشععگاه جادیرابطه ا

  . است

 [22]كنيد درک را مشاركت ماتلف انواع 

 ،راهبردی: ریرنددرنظرمی روابط در را جنبه ها سععهدانشععگاه

 یرثات تحت را تحقیقات راهبردیجنبه . مهامماتی و ل میاتی

 راهبرد روی بر نیز نتععایج ه چنین و دهععدمی قعرار خعود

 یک شععامل ل میاتی هایمشععارکت. رذاردمی ثیرتا هاشععرکت

 اصخ توسهه و تحقیق آزمایشعگاه یا بخش با تحقیقاتی  روژه

 هایمشارکت. شعود اجرا سعال چندین برای تواندمی و اسعت

 مانند مدتکوتاه هعایه کعاری از لبعارتنعد مهعاممعاتی نیز

 یا و مشعععترک رویدادهای ای،سعععازمانی و دورههای آموزش

 .  کنندمی کار شرکت یک در که دانشجویانی

 پوشاا.چشاام راهبردیغير مشااااركات مزایاای از 

 [56]نكنيد

 به و یابند توسعععهه و کنند رشعععد زما ، طی توانندمی آنها

 ETHبرای مثال . شعععوند تبدیل راهبردی هایمشعععارکعت

ZURICH و IBM ل میاتی های روژه در سععال 5۳ حدود در 

بود   یش  سعع ت راهبردی به آنها اتحاد تا کردند کار هم با

 برود.

 [52]كنيد انتااب استراتژیك. شریک محدودی تعداد 

 تنها اساتید و ددار نیاز زیادی زما  به راهبردی هایمشارکت

 مدیرههیئت الضععای با مهم روابط از ک ی تهداد در توانندمی

 .باشد داشته شرکت

 [01]كنيد انتااب را مناسب. افراد 

 هب مقبولیت و آراهی و شععناخت فردی، بین روابط به کار، این

 انجام هاشععرکت که آنچه و هادانشععگاه آنچه بین هایتداوت

 با ه کاری آماده که حالی در توا می. اسعت مربوط دهند،می

 رار. کنند حدظ خود را مختمف هایفرهنگ شوند،می یکدیگر

 م کن شوند، شعبیه هاشعرکت به که کنند سعهی هادانشعگاه

 از اسعتداده برای ابتدا ه ا  هاشعرکت که را ویژری آ  اسعت

 مثبتی نتایج به منجر خون روابط. بدهند دست از اند،آمده آ 

های موجود با هم تقابل داشته خصعوصعاا ارر تداوت ؛شعودمی

خود منجر به رشد شود، که می ای ایجادخماقانه باشعند اثرات

 شود.دو طرف می

 مکئول مدیریت مشاركت  افرادی كه از سمت دانشگاه

 ارشااد مدیریت به منظم دسااترساا. به نياز هکااتند،

 [05]دارند
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 باشععید، صععنهت برای خون راهبردی شععریک یک اینکه برای

 روابط دانشگاهی، رهبرا  که کنید حاصل اط ینا  اسعت نیاز

 شعع ا. دارند شععرکت اجرایی مدیرههیئت در افراد با را خوبی

ریری قابمیت تصعع یم کافی اندازه به که دارید ایرابطه به نیاز

تا بتوانند بدو  ررفته شععد  وقت  و اه یت را داشععته باشععند

تص ی ات مهم را قابل اجرا ن ایند. برای این که درک متقابل 

ها از افرادی برای مدیریت بهتر اسععت دانشععگاه ،ایجاد شععود

سععابقه ه کاری با  ای دانشععگاهی انتخان کنند که قبماهیمت

 ها آشنا هستند.اند و با چارچونصنهت را داشته

 درک را یكدیگر باید هادانشااگاه و هاشااركت رهبران 

 [0]كنند

 هاشععرکت به باید هادانشععگاه. شععودمی آغاز افراد با مشععارکت

 زما  و هزینه و هسععتند مشععتری آنها زیرا دهند، فرا روش

 که است درست این حلراه. کنندمی ه کاری صرف را زیادی

 . باشند داشته وجود طرف دو هر در مناسبی افراد

 ،تحقيقات هاای ایجااد شااده درظرفيات نكتاه مهم 

 [51]است ایرشتهبين

UC Berkeley که است دانشعگاهی از خون بسعیار مثال یک 

 و مهندسی از)لمم و فناوری مختمف هایرشته در افراد آ  در

. ندکنمی ه کاری( وکارکسععب و رایانه لموم تا ررفته فیزیک

. ریردمی نشععأت شعع الی آمریکای لالی مدارس از مدل، این

 در Swiss Federal تکنولوژی موسععسععه و ک بریج دانشععگاه

 ردرویک که هستند هاییدانشگاه از خوبی هاین ونه نیز لوزا 

 .دارند ایرشتهمیا 

 فناوری انتقال هایسااازمان كه كنيد حاصاال اطمينان 

 جلوگيری صنعت با راهبردی مشااركت از ها،دانشاگاه

 [61]كنندنم.

 ؛است آ  شروع ه کاری، مورد در مرحمه سخت ترین مه ولا

ی. برخی از فناور و قانونی انتقال سععازما  با مذاکرات ازج مه

 ک تر و دارند را خود خاص ها دیدراهها و دانشععگاهشععرکت

 بازار به را خود هایایده خواهندمی آنها. هسععتند  ذیرانهطاف

و بدو  توجه به نتیجه آ  از حیث کاربردی بود   کنند لرضه

 موضعععوع مهنوی مالکیت. کنندفقط بعه برد خود توجعه می

ر د .ریرندمی بالا دست خیمی را آ  هادانشگاه اما است، مه ی

 نباید آ  نقش بود  مالکیت مهنوی، شععکی نیسععت؛ اما مهم

 .ریرد قرار توجه مورد دانشععگاه و صععنهت روابط در ازحدبیش

 ایجاد شعود، زیاد سعع ت، هر از مهنوی مالکیت از حداظت ارر

 سال چند. بود خواهد سخت الت اد،قابل و سعازنده رابطه یک

 EIRMA ارو ععا وتوسعععهععهتحقیق صعععنهتی انج ن  عیش،

 و هاشرکت بین مسئولانه مشارکت برای را هاییدسعتوراله ل

 طرواب شروع برای لالی مبنای یک که کرد منتشر هادانشعگاه

 .است

 [63]كنيد تعریف را هدف یک 

 ضععهیف، متزلزل رهبری به خاطر هامشععارکت از بسععیاری

ها ها تأمین مالی خود را به سععوی دانشععگاهشععرکت .دشععومی

کنند و توقع دارند که ماحصععل کار را بدو  دخالت و روانه می

صعععورت خروجی تحویعل بگیرنعد، کعه خون این دیعدراه هبع

 این)کنید  یدا افراد صععحیح راباید در ابتدا  .نادرسععت اسععت

 گرشن که باشید داشته افرادی باید ش ا .(اسعت کمیدی نکته

 حتی .بگذارند اشتراک به را مشابه هدف یک و دارند درسعتی

 رب واضح، صعورتبه باید در مشعارکت باشعد، باز تحقیقات ارر

 ار موفقیت یکدیگر مهنای با باید شعع ا .شععود توافق خروجی

 .کنید مشععخص را آ  به دسععتیابی چگونگی کرده و تهریف

ه جالب ب ایده یک تنها براسععاس اینکه توانندن ی هامشععارکت

 یک دسععتوراله ل این نوع نگرش .بگیرد رسعد، شععکلنظر می

 خاص اهداف مورد در طرف دو هر ارر .اسععت شععکسععت برای

 هک مشخص است کنند، صعحبت زبا  یک به و باشعند موافق

 .نیز خواهد بود آمیزموفقیت ه کاری

 [05]اعتماد ایجاد 

رسععترده، ابتدا باید اقدامات را با  هایه کاری شععروعاز  قبل

هعای کوچعک آغاز کرد تا افراد دیدراه و شعععناخت ه کعاری

 یدا کنند تا بتوا  از بازدهی طرح  یکدیگرخوبی نسعععبعت به 

ای کوچکی  روژهآراهی کامل داشعته باشیم. الت ادسازی در 

های کارآموزی و ... های دانشعععجویی، دورهنامهه چو   عایا 

 شود.ایجاد 

 [02]هادانشگاه با همكاری برای قوی یک ساختار ایجاد 

موفقی  هایمشععارکت تا کنندمی ک ک مناسععب سععاختارهای

 خودراهبردی  هایه کاری برای زی ن  .باشد داشعته وجود

 تنها لنوا به را (CKI) دانش مبادله مرکز یک ها،دانشععگاه با

 اب ارتباط و ها روژه مدیریت برای دانشگاه، هر در ت اس نقطه

  .داده است قرار محققا 

 ،[30]حمایت نه است، همكاری مورد در اقدامات 

 و ندشو ه اهنگ یکدیگر با باید افراد که است مهنی بدا  این

 در زیادی بسعععیار اه یت نزدیکی،. بگذرانند را زمانی هم با

یکی از افراد فهال در صنهت در . دارد نوآوری و وتوسههتحقیق

 ادافر که را هاییدانشگاه با مشعارکت من" رویداین رابطه می
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. مکنن ی توصیه یکدیگرند، از دورتر مایل هزارا  یا صدها آ ،

 دمور در و رفته آنجا به بهدازظهر یک برای توانیمن ی ما زیرا

 هم با زما  توجهی قابل مقدار باید شعع ا. کنیم بحث نتایج

 ".شود انجام خون کار تا باشید داشته

 [02]ایرشتهميان كار ترویج 

 کمی یک موفقیت در GE Global تحقیقاتی های روژه الضای

که خود در  بخشععی براسععاس فقط نه شععوند،می ارزیابی  روژه

تیم تحقیقاتی که شععامل  الضععای یک ارر .آ  فهال هسععتند

 تههد داده که را چیزی های مختمف تحقیقاتی اسعععت،رروه

 اآنه بنابراین ریرد،ن ی  اداش ک هیچ نکنند، برآورده بودند،

 .کنند یدا می مختمف هایرشععته در ه کاری برای ایانگیزه

 این .آنها مربوط اسععت هایها به مندتزیرا نتایج سععایر رروه

 هایطرح .دارد دانشعععگاهی فرهنگ با مورد تدعاوت زیعادی

 هب تواند به تنهایی منجرن ی دانشگاهی، تحقیقات در تشویقی

 هایاتاق در اغمب دانشگاهیا  دلیل ه ین به .شعود ه کاری

ه کاری  یکدیگر با ندرت به و رذرانندزما  می اداری خود

 سازنده دارند.

 و هاچااارچوب بااا دانشااگاااه و صاانعات همكااری 

 بهتر گکترده، اصاول براساا  بزرگ هاینامهموافقت

 [03]كندم. كار

  اش. بینندمی وسدیدسیاه  شعکل به را مشعارکت افراد، اغمب

 که آ  چه و هافرصععت مورد در و بنشععینید میز یک دور باید

 ود هر. کنید صحبت کنند، فراهم توانندمی طرفین از یک هر

 داشته کاری چارچون یک شعوند، از مزایا بهره مند باید طرف

 را ایرسترده اصول. باشعند کرده امضعا را آ  ه ه که باشعید

 هک بگیرید تصعع یم شععرایط، به توجه با سععپ  کنید، ایجاد

 .  کنید برخورد آنها با چگونه

 [60]نمایيد های توسعه شركت را شناسای.زمينه 

ه در چ رشد به نیاز که بپرسید و کرده مماقات مدیرلامل هر با

 هایدرخواسععت و ها اسععخ. دارید خود شععرکت در ایزمینه

 شعع ا که اسععت جایی واقهاا این. کرد خواهید دریافت را زیادی

 گاهن شععرکت به که اسععت این رویکرد. کنید نگاه آ  به باید

د فرآین تا دهیم انجام توانیممی کاری چه که بپرسععید و کرده

 .  کنیم ترساده را آنها

  راهبردیخود را زیاد درگير سنجش نتایج در همكاری 

 [51]خود نكنيد

جاد ای برای بدست آمد  یک نتیجه  رسود، نیاز به زما  است.

تواند ه کاری را ریری، میمهیعارهای مصعععنولی برای اندازه

الشعععهعاع خود قرار داده و معانع از بوجود آمد  مزایای تحعت

بینی شعععود کعه در زما  سعععاخت یک رابطه  یشغیرقعابعل

شعود. نکته بسیار مهم در براسعاس الت اد، ایجاد می راهبردی

صععورت شععداف تهریف ها، این اسععت که اهداف باید به روژه

های لم ی، متداوت است و کیدیت و ماهیت  یشعرفت شعوند.

به جای  دهنده ارزش آ  نیسعععت.یزا  حجم نتایج، نشعععا م

ها را از ه ا  ابتدا، با ک یعت، بر کیدیعت ت رکز کنیعد.  روژه

ت رکز بر لم ی بود  آ  و از طریق بررسعععی ماهیت  روژه و 

بودجه آ  انتخان کنید. این امر به بهبود کیدیت ک ک کرده، 

تضعع ین  رذارهای صععنهتی را جذن و نتایج بهتری راسععرمایه

 کند.می

 ها را پرورش گو را شااروع كنيد و اندیشااهوشااما گفت

 [33]دهيد

هیچ راه کوتاهی برای  رورش روابط شععخصی وجود ندارد که 

بتوانعد منجر بعه ایجعاد یعک ه کاری خماقانه و امیدوارکننده 

ها باید این فرصت را برای دانشگاهیا ، محققا  شود. دانشگاه

کنند. تبادل نظر غیررس ی که میا  ها ایجاد و مدیرا  شرکت

شعععود و دو طرف را به ها یا سععع ینارها انجام میسعععخنرانی

توانند شروع خوبی باشند و منجر کنند، مینزدیک مییکدیگر 

الات کمیدی برای درک سعععو به ایجاد روابط جدیدی شعععوند.

ها به دنبال  اسععخ آ  هسععتند، که شععرکت و فناورانه لم ی

های ای را از مدیرا  بخشئت مشعععاورهها باید هیدانشعععگعاه

مختمف ایجاد کنند. هنگامی که یک شعریک بالقوه در صنهت 

شود، دانشگاه باید با مدیر ارشد آ  ارتباط برقرار مشعاهده می

کند. دانشعگاه نیازمند ارتباط با فردی است که به اندازه کافی 

را بیا   راهبردیدر آ  شعرکت، ارشعد باشعد تا بتواند مسائل 

هنگععامی کعه یععک  رده و در تحقیق مورد توجععه قرار دهعد.ک

مشعارکت بوجود آمد، بایسعتی که یک هیئت اجرایی تشکیل 

شعده و با بررزاری جمسات منظم میا  دانشگاهیا  و مقامات 

ای میا  آنها برقرار ارشعععد شعععرکت، ارتباطات قوی و دوطرفه

ود جمبادلات دوطرفه، بستری برای دانشگاه بو شود. با برقراری

خواهد آمد تا صعنهت را بهتر درک کند. دانشگاه باید استادا  

را برای کار در صنهت تشویق کند و از محققا  صنهت دلوت 

 ن ایند تا به آنها آموزش بدهند.

 راهبرد راانداز مشترک شروع كنيد و یک با یک چشام 

 [06]بکازید

اولین قعدم برای یعک مشعععارکت سعععالم، ارزیابی نقاط قوت 

وتوسهه شرکت، به منظور شناسایی و توانایی تحقیق دانشعگاه
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های امیدبخش برای ه کاری اسععت. مدیرا  ارشععد و فرصععت

کارشعناسعا  دانشگاه باید با یکدیگر بر روی سلالات کمیدی و 

که برای هر دوی آنها یک کعار کنند هعای تحقیقعاتی چعالش

تبادل اطمالات مدید و سطح بالا و بررزاری  اولویت مهم است.

ار مدید های مورد لماقه بسعععیطوفا  فکری، برای ظهور زمینه

، ل میعاتی و اسعععت. سعععه نوع مشعععارکعت مختمف)راهبردی

تا  2ی برای راهبردهعای مهعاممعاتی( وجود دارد: مشعععارکعت

توافق رسعععترده و  د و نیعاز بعه یعکشعععوسعععال اجرا می6۳

ید شعععده توسعععط این ه کاری، د. دانش تول ذیر دارانهطعاف

شععرکت  راهبردحقیقات و آموزش آتی دانشععگاه و بر ت احت الا

هععای ل میععاتی در یععک  روژه رععذارد. مشعععارکععتتععأثیر می

 ند و بییا آزمایشععگاه تحقیق و توسععهه دار تحقیقاتی، بخش

تواند برای د. این نوع مشارکت، میشویک تا سه سال اجرا می

های ، ارزشعع ند باشععد. مشععارکتراهبردیایجاد مشععارکت 

مانند یک توافق اجرایی  ؛تری استتهاممات کم ل میاتی دارای

برای آموزش یععک دوره کععه م کن اسعععت منجر بععه انجععام 

ز تر شعععود. این نوع مشعععارکت نیهای بیشعععتر و بزر  روژه

به دنبال داشعععته  توانعد در نهایت، یک ه کاری راهبردیمی

توانید آ  نولی را باشعد. با شناخت این سه نوع مشارکت، می

تر است، انتخان کنید. برای یک ای شع ا متناسعبکه با نیازه

هعای مشعععترک تماش کنید. ریریه کعاری برابر و تصععع یم

به ندع ه ه برد -های موفق براساس یک وضهیت بردمشارکت

 .هاستطرف

 ها باید همكاری ميان صنعت و دانشگاه سای دانشگاهور

طور بادانند و این پيام را به راهبردیرا یاک اولویات 

 [50]كل جامعه دانشگاه. انتقال بدهند منظم به

اهداف و مزایای ه کاری، باید برای کل دانشععکده و اسععاتید 

روشعن شود. برای ایجاد یک فرهنگ که در آ  بدو  فشار بر 

تحقیقات اصعععمی، اولویت خود را در مورد ارتباط با صعععنهت 

ها و ه چنین کنند، بوجود آورد  انگیزه در دانشکدهحدظ می

در این بین فراهم کرد  منابع مورد نیاز، بسعیار مهم اسععت تا 

یک سعععود متقابل برای دو طرف و به ندع جامهه بوجود آید. 

نیاز به بالاترین سععطح داده و اطمالات)هم  راهبردیمشععارکت 

از شرکت و هم از دانشگاه( دارد؛ بدین منظور بایستی که یک 

رروه فرماندهی مشععترک، شععامل اسععاتید دانشععگاه و مدیرا  

 ها ایجاد شود. شرکت

 راهكار عنوان یک نشااگااه. را باهنقش تحقيقاات دا

 [53]مکئله برای جامعه تعریف كنيد

 ررنگ کرد  مشعععارکت میا  صعععنهت و دانشعععگاه، ه راه با 

تواند نوآوری را تسریع ببخشد و به انداز، میتهریف یک چشم

های اجت الی ک ک حعل برای برطرف کرد  چالشایجعاد راه

تهریف مجدد امعا برای تطبیق این دورعانگی، نیعاز بعه  کنعد.

این نقش در حال حاضر  موریت تحقیقات دانشعگاهی است.ام

فراتر از آموزش و تحقیقعات خدمات ل ومی اسعععت که برای 

های کمیدی اجت الی و رشععد اقتصععادی ک ک به حل چالش

انداز جدید باید شععامل تولید نیروی چشععم بوجود آمده باشععد.

 ها در قر اهدانشگ کار ماهر برای اقتصعاد رقابتی جهانی باشد.

ه لنوا  یک تولیدکننده ایده، بمکبیسععت و یکم باید نه تنها به

د به تواننلنوا  یک منبع دانش و شعایسعتگی باشند که میبه

 جامهه ندهی برسانند.

 

 گيریبحث و نتيجه -2
 دسعععتاوردهای سعععازیتجاری هایچالش تحمیل و بررسعععی

 ینا در اصمی مشکمات که دهدمی نشا  کشور، فناوری و  ژوهشی

 هدف با  ژوهشععی های روژه درسععت تهریف لدم به ل دتاا زمینه،

 جامهه، و صععنهت مشععخص نیازهای با متناسععب و سععازیتجاری

 نیازهای به  اسععخگویی برای موجود های روژه اندک ریریجهت

 ولیدت بخش نیاز احساس ک بود ال ممی،بین یا ممی بازار در نهدته

 رایب موردنیاز تخصصی توا  و تجربه ک بود نوآوری، به خدمات و

 در  ژوهشععگرا  نقش نبود  مشععخص دسععتاوردها، سععازیتجاری

 در فهال حضععور برای آنا  انگیزه ک بود و سععازیتجاری فرآیند

ضهف ه کاری دانشگاه ها و  .شوندمی مربوط سازیتجاری لرصه

 و برای هسععتند ضععهیدی و جزئی ارتباطات صععنهت کشععور در

 نیز هزینه با چند هر راهی هر از ارتباطات این ایجاد هادانشععگاه

 مالی سععودآوری برای تنها ارتباطات این. اسععت مهم ،باشععد ه راه

 طرح این ایحاشیه لواید از تنها مالی سودآوری و شودن ی ایجاد

 ،شد مشخص ررفته صورت هایبررسعی با کل طوربه. بود خواهد

 هدست سه از دشومی صنایع با قراردادها ایجاد به منجر که روابطی

 ندهست اصمی و راهبردی شرکای اول دسته. اندشده تشکیل ل ده

 و راه ادامه بر شععود،می انجام آ  در که تحقیقاتی و دانشععگاه که

 شناخت افراد و روسا و باشد داشته اثر سعازما  و شعرکت مسعیر

 بیشتر سال سه از هاه کاری این مدت باشند، داشته هم از خوبی

 حدود در بزر  هایدانشععگاه برای راهبردی روابط تهداد .اسععت

 ندهست شریکانی شرکا دیگر دسته. اسعت شعریک هشعت تا هدت

 شععرکا از رروه این .نامیممی ل میاتی شععرکای جزو را آنها که

 یک حدود در مدتی برای و ای روژه صورتبه که هستند کسعانی

 این با هامشارکت کنند. زما می ه کاری دانشگاه با سعال سعه تا
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 راداف که نیست لازم حالت این در. است اول حالت از ترکوتاه رروه

 سوم رروه. باشند داشته کاممی شناخت هم از ها،بخش روسعای و

 یرز و مدتکوتاه های روژه برای که هستند مهامماتی شعرکای نیز

 صدها حدود در بزر  هایدانشگاه برای آنها تهداد. است سال یک

 و کارکنا  به آموزش شامل هاه کاری این و اسعت شعریک هزار

 سععه این ت ام. اسععت کار نیروی وریبهره برای هادوره بررزاری

 در اسععت م کن امر ابتدای در که روابطی و ریز روابطی از دسععته

سععر آخر  .، تشععکیل می شععودبیایند اه یتکم و ارزشبی ظاهر

 ۰ش اره  ها با صنهت در ن وداردانشعگاههای اصعمی ارتباط مقوله

 هب های اصمی در قالب یک نقشه راهدر ض ن مقوله .ارائه می شود

 شود.می آغاز خاص زمانی در بمکه ؛شودن ی محدود خاصی زما 

 هایمقاله کرد  فیمترینگ فرآیند به 5در ن ودار شععع عاره 

 روش لحاظ از که  ژوهش  رداخته شعده اسعت موضعوع با مرتبط

های مرتبط با موضعععوع  ژوهش نام دارد. غربالگری مقاله، تحقیق

بدین  نیز تشریح شده که 6ش اره  فرآیند انجام این کار در ن ودار

ای مرتبط با موضعععوع هکمیدواژه صعععورت اسعععت که در وهمه اول

لنوا  مرتبط  6۰۶ ژوهش جسععتجو می شععود که در این مرحمه 

های مرتبط های مقالهبه بررسی چکیده ،یافت شد. در مرحمه دوم

. یده با موضوع  ژوهش ه خوانی داشتچک 6۳۰ رداخته شد که 

که دارای  بررسععی شععد هاییمحتوای کامل مقاله ،در مرحمه سععوم

مقاله دارای محتوای  ۸۰ هکوع  ژوهش بود چکیده مرتبط با موض

آخر در مرحمععه چهععارم بععه غنععای  درو  دمرتبط بععا موضعععوع بو

مقاله  ۰۰های انجام شعععده در این حیطه توجه شعععد که  ژوهش

دارای ارزش لم ی درخور و مرتبط با موضعععوع  ژوهش انتخان و 

.در این  ژوهش بکار ررفته شد

 
 های كشور با صنعتسازنده دانشگاههای اصل. ارتباط مقوله :3نمودار

 

 در این  ژوهش بدین صععنهت با سععازنده دانشععگاه تهاممات

 هایمقوله سپ  فرلی هایمقوله ابتدا که شد اسعتخراج صعورت

 شا ن  ژوهشی رروه تشخیص بنابر سازنده لناصر آخر در و اصمی

 دستاوردهای و راهکارها اول وهمه در  ژوهشگرا  یهنی. شعد داده

 دسععته در و بررسععی کامل طورهب را مرتبط هایمقاله از کدام هر

مقولات فرلی  بندیدسته با ادامه و در داده جایی فرلی هایمقوله

 و  ژوهش  رداخته شد اصمی هایمقوله بدسعت آمده به استخراج

با استداده از روش تحمیل  اصمی هایمقوله از هرکدام برای سپ 

 نهزمی این در تواندمی که تهریف ن ودند ایسازنده لناصرمض و  

 ت امی  ژوهش هاییافته قسعع ت در. دنشععو واقع ملثر و مدید

 هشد داده نشا  برجسته صورتهب شده استخراج فرلی هایمقوله

ریری در قس ت نتیجه سازنده لناصر و اصعمی هایمقوله و اسعت

های اصععمی حال مقوله .اسععت ررفته قرار بحث مورد کامل طورهب

 -6شععامل:  بیشععترین به ک ترین از اجرایی هایهزینه ترتیببه

 ارتباطهای -۰ ؛مشترک اقدامات -5 ؛داخمی هایفهالیت شعناخت

 -2 ؛دولت نهادهای و هاشرکت با ارتباط -۶ ؛صنهت بخش با ثروم

 -۶ ؛ا بخش خارجیهای داخمی بال مل دانشعععگاهبین ارتبعاطعات

 ارتباط و اجت الی مسئولیت -۰ ؛نو ا وکارهایکسب و کارآفرینا 

 تعاملات دانشگاه و صنعت

 هایفهالیت شناخت
 داخمی

 و اجت الی مسئولیت
 جامهه با ارتباط

 مشترک اقدامات

 با ارتباط های ملثر
 بخش صنهت

 و کارآفرینا 
 نو ا وکارهایکسب

  یهادانشگاه ال ملبین ارتباطات
 خارجی بخش با داخمی

ها و شرکت با ارتباط
 دولت نهادهای
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 جامهه است. با

های اصمی  ژوهش با در ادامه لناصعر سازنده هرکدام از مقوله

 استداده از روش تحمیل مض و  به تدکیک آورده شد.

 داخل. هایفعاليت شناخت -0

 دانشجویا  برای ل می واحد تهریف 

 صنهت با ارتباط مرکز در دیوانسالاری کاهش 

 ده رون التحصیما  و ایجاداساتید و فارغ و دانشجویا  شعناخت 

 الکترونیکی

 کشوری رذارا سرمایه شناخت 

 کشور صنایع شناخت 

 و داخمی هایدانشععگاه با موجود روابط نوع ن ود  مشععخص 

  خارجی

 خارجی برتر هایدانشگاه ها بادانشگاه درسی منابع تطبیق 

 ایرشته بازدهی 

 هادانشگاه هایتوان ندی از ایداده  ایگاه ایجاد 

 ایرشتهبین هایرشته ایجاد 

 صنهت حیطه درشده مصرف هایبودجه بازدهی از آراهی  

 هادانشگاه برند بر ثروم لوامل درک 

 آ  رساختیز تقویت و کارآفرینی مرکز ساختار تغییر 

کارآفرینی و نوآوری راراژ ایجاد   

 هادانشگاه در نوآوری مرکز اندازیراه 

 مشترک اقدامات  -5

 اجت الی شبکه در حضور Linkedin   

 کشور هایمیا  دانشگاه ارتباط 

 کشور هایدانشگاه با اندیشیهم جمسات  

 دانشگاهی بین دانشجویی ارتباطات ایجاد 

 سععایر اسععاتید از اسععتداده و دانشععجویی هاینامه ایا  تهریف 

  روژه اخذ جهت ها و مشارکتدانشگاه

 برای مشععترک مدارک صععدور و مشععترک هایدوره بررزاری 

 متقاضیا 

 مختمف هایدانشگاه در مشترک ن ایندری ایجاد 

 صنعت با ارتباط -3

 دانشجویا  برای صنایع از بازدید 

 اساتید برای صنهت از بازدید 

 آراهی و شناخت ایجاد جهت صنایع با مشترک هاینشست 

 یابیلارضه 

 دانشجویا  برای داوطمبانه کارآموزی سیستم ایجاد 

 صنهت با مرتبط آموزشی مستند هایفیمم تهیه 

 صنهت با کاربردی مرتبط هاینامه ایا  اخذ  

 یا ررفتن مشععکل یک حل ایده)برای طرح مسععابقات بررزاری 

 شرکت( بورسیه مثال لنوا به اسپانسر یا جایزه؛ یک

 بالهک  ها ودانشگاه در ه کار صنایع به دفتر یک اختصاص 

 دولت. نهادهای و هاشركت با ارتباط -0

 دولتی هایسازما  با مشترک نشست   

 نیرو جذن فرآیند در مشارکت 

 اقدامات جهت خصوصی و دولتی هایسازما  بین لینک ایجاد 

 مشترک

 دولتی نهادهای با مرتبط هاینامه ایا  اخذ جهت بسععتر ایجاد 

 آنها ح ایت و

 سازمانیدرو  فرایندهای بهبود به ک ک 

 صنهتی های روژه اخذ 

 کارکنا  به آموزش 

 اخذ برای دانشععجویا  و دولتی نهادهای میا  شععد  واسععط 

  امریه لنوا به کار و خدمت کسر های روژه

 های داخل. با باش خارج.الملل دانشگاهبين ارتباطات -2

 ایرا  در فهال خارجی هایشرکت با اولیه ایارتباطه 

 صنهت با ارتباط در موفق هایدانشگاه روی بر ل یق مطالهه 

 اب ارتباط جایگاه نظر از ال ممیبین هایدانشععگاه بندیدسععته 

 صنهت

 انجام جهت دسعععته هر در حاضعععر هایدانشعععگاه با ارتباط 

 مشارکتی هایفهالیت

 یافته توسهه ک تر کشورهای صنایع با ارتباط 

 از دادهاست منظوربه  یشرفته کشورهای صنایع با ارتباط ایجاد 

 آنها تجربیات

 ال ممیبین حیطه کارآفرینا  دلوت 

 دانشجو و اساتید تبادل 

 نوپا وكارهایكکب و كارآفرینان -5

 کارآفرینی موضوع حول هایکتان محوریت با خوانیکتان 

 دانشگاه در کارآفرینی با مرتبط هافیمم ن ایش 

 آنها به رایگا  مشاوره و وکار کسب هایتیم ایجاد به ک ک 

 کارآفرینا  از دلوت 

 اآنه اندازیراه و وکارکسب قوانین از آراهی هایدوره 

 دانشجویا  هایایده و اخترالات سازیتجاری به ک ک 

 نشر و دانشگاه در اسعتارتا  شعناسعی هاینشعسعت بررزاری 

 ل وم بین آ  انتشار و کاربردی هایکتابچه

 هاآن  ایش و وکارها کسععب مطالهه جهت تحقیقاتی تیم ایجاد 
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 دنیا در

 مفیم تهیه و وکارکسب ایجاد اصول آموزشی هایدوره بررزاری 

 هاسایتون در باررذاری و

 باررذاری و شعععخصعععیتی تهالی و رشعععد هایدوره بررزاری 

 استداده ل وم جهت دانشگاه سایت در مذبور هایدوره

 تازه و هسععتند نوآور وکارکسععب دارای که افرادی از دلوت 

 ؛اندانداخته راه را وکارشا کسب

 هادانشگاه در حضور برای رذاریسرمایه هایشعرکت از دلوت 

 مشترک هایدوره بررزاری و

 ویکند استارتا  بررزاری 

 کاروکسب اندازیراه قصد که دانشجویانی به تسعهیمات الطای 

 ؛دارند

 کارآفرینی هایغرفه 

 جامعه با ارتباط و اجتماع. مکئوليت  -6

 و اهداف دانشععگاه سععاختار با آشععنایی برای مردم از دلوت 

 هااولویت

 صنهت با های  ژوهشی کاربردی در حیطه ارتباططرح تهریف  

 مدارس در آموزشی هایدوره بررزاری و مدارس با ارتباط 

 سععاده زبانی با دانشععگاه هایتوان ندی اقدامات انتشععار و ایجاد 

 جامهه آراهی برای

 و آتی اجرا، دسععت در یافته، خات ه کارهای اطمالیه انتشععار 

 دانشگاه هایاولویت

 به توانندمی که مواردی از آراهی و وقف سععازما  با ارتباط 

 ن ایند ک ک دانشگاه ها

 شامل لوام و مردم با چالشعی و اندیشعیهم جمسعات بررزاری 

 جامهه طبقات ت ام

 ایندن  شرکت آ  در بتوانند مردم ل وم که مسابقاتی بررزاری 

 مندلماقه و سععوادکم افراد برای آموزشععی هایدوره بررزاری 

 وکارکسب اندازیراه جهت

 به ک ک برای شعخصی حسعابداری و زندری مهارت هایدوره 

 ریریتص یم و مالی اوضاع بهبود در افراد

 به ک ک جهت مختمف هایحیطه در مشعععاوره واحد ایجاد 

 زندری امور در مردم

 جهت دانشععگاه سععایت در داد  قرار و مدید هایفیمم تهیه 

 ل وم استداده

 تولیدی محصولات برای اصماحی اقدامات انجام  

 دانشگاه رادیو ایجاد 

 زندری سطح ارتقا جهت الکترونیکی هایدوره بررزاری 

 هایدوره بررزاری Open Course   

 تولیدی محصولات برای بازارسازی به ک ک  

 روستاها در آموزشی هایدوره بررزاری 

 و مشععترک هایبرنامه ایجاد منظور به صععداوسععی ا با ه کاری 

 زندری در کاربردی
 

 تشكر و قدردان. -5
داند که از دانشعگاه کردسعتا  رروه  ژوهشعی بر خود لازم می

که حامی مالی این طرح  ژوهشععی بود ک ال تشععکر و سععپاس را 

 داشته باشد.
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