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 بریارتباط صنعت و دانشگاه در کالم ره

 ابتکار و نوآوری

 باید ام چرا. رسیممى اقتصادى استقالل مابه شود، محقق اگر که است شرایطى از یکى

! بگیریم؟ یاد او زا ما و بکند تحقیقى دنیا دیگر ىگوشه یك در یا اروپا، در دیگرى که بنشینیم

 کنند، تکاراب کنند، تحقیقات باید پس! فهمیم؟مى کمتر ما مگر! هستیم؟ آنها از کمتر ما مگر

 هم این. برندب باال کمیت و کیفیت لحاظ از را تولید ببرند، جلو را صنعت ببرند، جلو را تولید

  1نوآورى و داشتن ابتکار شرط؛ یك

 واقعی ایران در منطقهدستیابی به جایگاه 

 فقط. بودند صورى همه دولت، و مجلس روزنامه، و مجله روشنفکرى، جریان دانشگاه،

 فرتن و بغض نظر با هم آن به که بود، حقیقى بود، مردمى و عمومى جریانى که دین جریان

 دوستىمیهن و پرستىوطن صورت به کوچکتر، بسیار و رنگترکم جریان یك البته. شدمى نگاه

 دیدآم شما. بودند کرده درست ملت این براى وضعى چنین. داشت وجود کنار و گوشه در هم

 درش صنعت کند،مى رشد علم مملکت این در امروز. کردید اساسى گذارىپایه را چیز همه

 به - ادىآز کند،مى رشد افکار کند،مى رشد انسانها شخصیت کند،مى رشد دانشگاه کند،مى

 به ،آرام آرام ملت، این حرکت. کندمى رشد تحصیالت کند،مى رشد - کلمه حقیقى معناى

 عتناا ایران ملت به دنیا در کسى دیروز. کند پیدا دنیا در را خود جایگاه که رسدمى جایى

 كی امروز شما! گرفتندمى توحش حق ملت این خود از آمدند،مى جااین که آنهایى. کردنمى

 ،باشد مخالف جدا آن با ایران ملت که دنیا مهم ىقضیه هر در. یدامهم رأى یك داراى و ملت

 حمداهللب بزرگ، کشور این و حکومت این و نظام این و ملت این امروز. رودنمى پیش قضیه آن

 شما .کندمى خود به متوجه بتدریج را چشمها ایران ملت ىجلوه. دارند وضعى چنین دنیا در

  2بگوید خواهدمى هرچه و کند تحقیر دشمن بگذار حال. ایدآورده دستبه را این
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 برکت ایمان و حضور مردم

 نگه عقب سال هاده مردم، زندگى وضع لحاظ از هم و علمى لحاظ از هم را ما مملکت

 امیدى و اسالمى انقالب از ناشى سرزندگى و نشاط و بیدارى ها،این ىهمه با. بودند داشته

 انىکس. است کرده ایجاد تحول کشور در داد، مردم دلهاى تكتك به اسالمى ایمان همین که

 روز آن را، مردم زندگى اوضاع و کشور تجربى و علمى مسائل و صنعت و دانشگاه اوضاع که

 به و اسالمى ایمان برکت به انقالب که یابنددرمى کنند،مى مقایسه هم با و مشاهده امروز، و

 مراهه تحول با ما کشور در را زندگى است توانسته صحنه، در مردم حضور از استفاده برکت

 زندگى پیشرفتهاى ىهمه از دور بودیم؛ افتاده عقب هافرسنگ زندگى، ىقافله از ما. کند

 آنچه اام بودند؛ خارجى محصوالت ىکنندهمصرف و کنندهاستفاده مرفهى قشر فقط بودیم؛

 ازب را تحول راه انداخته؛ تعالى و ترقى ىجاده در را کشور شده، ایجاد انقالب برکت به که

 ىکاف اینها اما است؛ کرده مستحکم را فکرى و علمى هاىپایه و کرده امیدوار را دلها کرده؛

 .1نیست

 دانشگاه و صنعت

 صنعت االن. بود کشور صنعت نوسازى ىمسأله کردم، عرض ایشان به که اىنکته دومین

 سال هارچ از بعد که کنید کارى. بگیرید جدى را کشور صنعت نوسازى واقعا ،است فرسوده ما

 کارهاى آن از هم این. دادیم نجات فرسودگى از مقدار این را کشور صنعت ما بگویید بتوانید

 کار سر شما از بعد مدیرى هر و وزیرى هر جمهورى، رئیس هر. است ماندگار و مهم بسیار

 .ایدکرده کار کشور و او براى شما چون بود؛ خواهد شما سپاسگزار بیاید،

 کار این که ود؛ب یکدیگر به کشور صنعت و دانشگاه کردن وصل گفتم، که اىنکته سومین

 کار نای که کنممى خواهش من و نیست امکانپذیر دیگر جاى در جمهورى، رئیس دفتر در جز

 خواهند را خود نقش کدام هر صنایع، وزارت و علوم وزارت البته. دهید انجام زودتر چه هر را

 یك دبای. باشد ایشان شخص نظر زیر و جمهورى رئیس دفتر در باید اتصال این اما داشت؛

 کار این براى را ابتکار دکتر مرحوم ایشان که - صنعت و علم با آشناى و اعتماد مورد نفر
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 وصل کشور صنعت به را دانشگاه و بیاید جمهور رئیس دفتر به - نشد که بودند، گرفته درنظر

 کشور علم آب جوى جلو که را سدى هم داد، خواهد جهش را کشور صنعت هم کار، این. کند

 وجود هب عظیمى حرکت و داشت برخواهد یکباره - ندارند کارگاه ندارند، آزمایشگاه - گرفته را

  .1شودمى کشور صنعت به هم مالى کمك نهایت، در. اندتشنه طرف دو هر. آمد خواهد

 ارتباط سازمان یافته با مراکز دانشگاهی

 با ولتىد دستگاههاى ارتباط که کندمى تقویت بنده در را باور این فرمودید، که مطالبى

 ارک و ساز با سازمانى، صورت به را ارتباط این باید. است ضرورت یك دانشگاهى مراکز

 .کرد برقرار مشخص،

 بخشهاى به ست؛ا بوده فنآورى و صنعت بخش به مربوط گذشته در تأکیدم بیشتر بنده البته

 در که فتگ توانمى لکن کنند، تقویت را ارتباطشان دانشگاه با که کردممى توصیه دولتى

 .شود تقویت باید ارتباط این بخشها ىهمه

 هاىمینهز در دانشگاه با اىیافتهسازمان ارتباط بتوانند کشور مدیریتى دستگاههاى اگر

 شك بدون کنند، پیدا دانشگاه و حوزه ارتباط همچنین و تربیتى و فرهنگى مسائل و سیاسى

 واندتمى نظام سازتصمیم و گیرتصمیم ىمجموعه در دانشگاهى ىبرجسته هاىذهن حضور

 وستاند که بحثهایى با جلسه این در باور این و است، من باور این. بگذارد بزرگى تأثیرات

 .بشود هم تقویت که دارد جا و شد هم تقویت کردند،

 بنده اب اىمسأله به راجع است، صنعت مسائل با سروکارشان که محترمى وزراى از یکى

 به که کبیرامیر دانشگاه به شما گفتم من. بکنیم را کار فالن خواهیممى که کردندمى صحبت

 و نعتىص کارگاه و امرفته دانشگاه این به بنده - بروید است، نزدیك خیلى هم دولت مرکز

 دوست نای. کنید حل را مشکلتان توانیدمى چقدر ببینید و - امدیده را شانکارى محصوالت

 نمذه به که طورآن زیاد گمان به - را کار این رفتند و نشست دلشان به کامال ما مسؤول

 واهندخ دور چندان نه ىآینده در یا رسیدند هم نتایجى به نظرم به و کردند دنبال - آیدمى
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 شك بدون بگیرند، انس تحقیق و علم مراکز با و کنند پیدا را دانشگاه راه مسؤوالن، اگر. رسید

 امیدواریم. رفت خواهد پیش هم تحقیقى و علمى مراکز کار و شد خواهد روان مراکز این کار

  1شویم نزدیك هدفها این به رویم،مى پیش هرچه شاءاهللان

 صنعت و دانشگاه نظام صحیح میان

 لف،مخت هاىزمینه در کشور نیازهاى رفع و روز فنآورى به صنایع مبرم نیاز به توجه با

. ستا نشده برقرار دانشگاه و صنعت میان اىیافتهسازمان ارتباط شاهدیم هنوز متأسفانه

 تغال،اش ایجاد و بیکارى معضل حل بر عالوه دانشگاه، و صنعت میان صحیح نظام برقرارى

 شما، ىهدلسوزان پیگیرى با امیدواریم. شد خواهد صنعتى استقالل و ارزى جویىصرفه باعث

 . 2شود حل کشور مشکالت از بخش این

 پشتوانه ی ایمان و شور جوانی

 نوانع به و گردد ترویج جوانان بین در داشتیم آرزو که مفاهیمى از خیلى بینممى من

 در و بیان شانجوانى شور و ایمان ىپشتوانه با و آنها خود زبان از امروز شود، شناخته «باور»

 همچنین و جوانان شما. کندمى پر را آن و شودمى پرتاب جامعه فکرى و فرهنگى فضاى

 تصنع و دانشگاه ارتباط افزارى،نرم جنبش علم، تولید از هادانشگاه محترم رؤساى و استادان

 سخن است نهفته ما کشور متراکم جوان ىجامعه ىمجموعه در که فراوانى امیدهاى و

 زىرو آن و دادهمى تشکیل را بنده آرزوهاى و امیدها که است چیزهایى همان اینها. گوییدمى

 هک بودند بسیارى لیکن بودم؛ امیدوار من خود کردم،مى مطرح هادانشگاه در را مطالب این که

  ؟!3باشد مفید تواندمى چطور مسائل این طرح گفتندمى
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 نهال های تازه !

 رس تازه هاىنهال که نیست این معناى به کار این که است این ها،اولویت در دوم موضوع

 ارتباط لم،ع تولید کار تحقیقات، کار همین به کنید فرض مثال. نه کنید؛ فراموش را برآورده

 سر تازه هاىنهال و است جدید کارهاى که تحقیقاتى مراکز یا هاپارك همین و علم و صنعت

 این تا ند،ک پیدا استمرار که کنید توجه باید باشد، شدنى تمام که نیست هم کارى و برآورده،

 شما از هک است چیزهایى بهترین جزو این،. برسید توانید،مى هرچه اینها به شود؛ تناور درخت،

 .1ماند خواهد باقى

 بنیاد نخبگان

 زمال نخبگان بنیاد یك ما که رسدمى نظرم به جوراین نخبگان خاص مورد در من البته

 ىدفتر گفتم وقت جمهور رئیس به - خاتمى آقاى دولت از قبل - پیش سالها من. داریم

 این واقع در تر،وسیع نگاه یك در. بپردازد صنعت با دانشگاه ارتباط مسائل به که کنید درست

 حل فهایشان،حر شنیدن: نخبگان گوناگون مسائل به رسیدگى براى باشد دفترى توانستمى

 کلى نگاه اصال و کار پیشرفت ىزمینه در پیشنهادهایشان به نگاه شان،ویژه مشکالت کردن

 ایشان به - خاتمى آقاى دولت - هم کنونى دولت زمان در بعد،. جامعه در پرورىنخبه به

 بنیاد یك باید ما. نیست کافى منتها اند؛داده انجام هم کارهایى که گفتم، مرتبه دو یکى،

 که امشنیده االن. جاستآن جا بهترین چون باشد؛ جمهورىریاست نظر زیر که کنیم درست

 دستگاه از ترمناسب کار این براى جا هیچ لکن بکنند، خواهندمى کارهایى دستگاهها از بعضى

 کار این چون نیست؛ کافى کار این براى هم وزارتى دستگاه حتى نیست؛ جمهورىریاست

  2است وزارتخانه یك کار از فراتر
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 پهلوان اصلی میدان !

 به ادند میدان و تشویق فضاى است، الزم اختصاصى ىبودجه است، الزم تحقیقات البته

 تهالب. است کار لوازم جزو اینها ىهمه است؛ الزم صنعت با دانشگاه اتصال است، الزم کار

 این در است؛ دولت ىعهده به است، مسؤوالن ىعهده به ماهاست، ىعهده به مسؤولیت

 حیطم در بحمداهلل اصرار و تکرار با خوشبختانه هم فضا اخیر، سال چند در. نیست تردیدى

 شده؛ هم کارهایى بحمداهلل و بگیرد انجام کارها این خواهندمى است؛ آمده وجودبه دولت

 آن تید؛هس شما است، میدان این اصلى پهلوان و اصلى میداندار و اصلى عنصر کهآن لیکن

 راه هم سخت هاىصخره دل در که گیاهى مثل که است کار به مندعالقه انسانى نیروى

  1بالدمى و آیدمى بیرون کند،مى باز را خودش

 معاونت علمی

 به که است کارهایى - کردم اشاره که - دانشجوها به دادن رشد مورد در هم مسأله یك

 هم هاتمدیری نیستند؛ اساتید فقط مخاطب اینجا هاست؛مدیریت ىعهده به و اساتید ىعهده

 ؛علمى اردوهاى مثل آموزشى؛ هاىکارگاه مثل: بگذارید برنامه در واقعاً را کارها این. هستند

 اردد دانشگاه در که جوانى محقق از صنعت دستگاه ىمطالبه مثل ها؛نوآورى به جایزه مثل

 حتمى شعارهاى جزو هم این که صنعت و دانشگاه ارتباط یعنى دهد،مى انجام را کارى یك

 ینا در خوشبختانه. کردم مطرح این از قبل سال چهار سه، از بنده که است بوده اىقطعى و

 زوج این که آمد بوجود علمى کارهاى براى «علمى معاونت» نام به مخصوصى معاونت دولت،

. ستا کار مشغول معاونت این در شما خود همشهریان از یکى اتفاقاً و است دولت این برکات

 نجاما تواندمى را خوبى و مهم بسیار کارهاى و است مبارکى معاونت معاونت، این من نظر به

 در هم فرهنگى، انقالب عالى شوراى در هم - وزیر دو آقایانِ معاونت، این کمك با. بدهد

   2بکنند فراهم معنا این براى را وسائل بتوانند مدیران تا کنند، مطالبه - دولت
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 لزوم هماهنگی بین مراکز علمی

 بایستى فناورى، و علم و دانش با مرتبط بخشهاى در هاست؛ناهماهنگی ضعفها از یکى

 خب، هک - کردیم مطرح را دانشگاه و صنعت ارتباط ىمسئله ما. بیاید بوجود کامل هماهنگى

 مه مطالبى مسئولین حاال شد؛ خواهد کار هم بیشتر و شودمی کار دارد زمینه این در الحمدهلل

 گذاشتند نمیا در ما با اینها، امثال و صنایع با یا تحقیقاتى مراکز با نخبگان ارتباط ىدرباره

 داد خواهند اطالع و شد خواهد گفته شما به خودش وقت در شاءاهللان و است بخشمژده که

 با تبهداش و علوم وزارت دو یعنى است؛ الزم خیلى علمى مراکز خود بین هماهنگى لیکن -

 و علمى هاىپژوهش سازمان و نخبگان بنیاد و جمهوررئیس فناورى و علمى معاونت همین

 و رىهمکا و ارتباط یك میکنند، همکارى هازمینه این در که بخشها از بخشى هر و صنعتى

 ألهائىخ و مفقوده هاىحلقه یا بکنند خنثى را هم کار اینها مبادا که است الزم دائم افزائىهم

  1دیایب بوجود زمینه این در

  ملت و کشور بلندمدت امنیت رکن علم یك

 اهدیدگ از استداللشان من نظر به. دارند استدالل اسالمى جمهورى به ىحمله براى آنها

 این یعنى جغرافیائى، لحاظ از جهان حساس بسیار ىنقطه یك در. است تامى استدالل آنها

 ىوزهح این - مدیترانه از بخشى آفریقا، شمال سرخ، دریاى فارس، خلیج خاورمیانه، ىنقطه

 شش ا،ت پنج این از ببینید شما االن. شده واقع اسالمى امت ىمجموعه - دیگر است عظیمى

 ىنگهت: است منطقه این توى تایش سه دارد، وجود دنیا در که حیاتى حساس آبى گذرگاه تا

 تجارت که است مهمى هاىگذرگاه اینها. است المندبباب است، سوئز کانال است، هرمز

 دید واهیدخ کنید، نگاه رویتان جلوى بردارید را جهان ىنقشه شما. اینهاست به متوقف جهانى

 این راین،بناب. است مهم دنیا اقتصادى ارتباط و تجارى ارتباط براى چقدر مرکز تا چند این که

می دق دارد قدرتى یك حساس، بسیار ىمنطقه این در حاال. است حساسى ىمنطقه منطقه،

 استکبارى هاىخواسته ىهمه با قدرت این. دهدمی نشان بیشتر را خودش روزروزبه و کشد
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 نظام اب است؛ مخالف االرضفى مفسد اقتصادى عظیم هاىشبکه و هاکمپانى هاىدستگاه و

 راىب خیلى این خوب، است؛ مخالف ظلم با است، مخالف گرىسلطه با است، مخالف سلطه

 رئیس فالن یا نیست، آمریکا ىمتحده ایاالت فقط استکبار دستگاه. است مهم استکبار دستگاه

 ىبکهش یك استکبار دستگاه نیست؛ اروپائى کشور فالن یا آمریکا دولت فالن و جمهور

 ساسىا تجار ىشبکه هست، صهیونیستى ىشبکه اینهاست؛ شامل که است ترىعظیم

 دارند را نیاد سیاسى مسائل که هستند اینها هست؛ دنیا عظیم پولى مراکز هست، المللىبین

 ایاالت دولت تویش که مجموعه این. برندمی اینها آورند،مى اینها را دولتها کنند؛می طراحى

 ودمانخ ىمنطقه ثروتمند نفتخوارهاى این از خیلى هستند، اروپائى دولتهاى هست، متحده

 نابراینب مخالفند؛ بشدت قدکشى حال در اعتالى به رو رشد به رو قدرت چنین یك با هستند،

 بگذرد هرچه نماندند، بیکار هم سال سى این توى. کنندمی کار او ىمقابله در بتوانند، هرچه

 لحاظ از را کشور هاجوان شما کنید؛ همت شماها که وقتى آن مگر مانند؛نمی بیکار باز هم

 اشرىپذی آسیب امکان که برسانید اىنقطه به امنیتى لحاظ از اقتصادى، لحاظ از علمى،

 توى من که اینى. شد خواهد تمام هاتوطئه و کشندمی کنار وقت آن باشد؛ صفر به نزدیك

 نبشج و نوآورى و پژوهش و تحقیق و علم مسائل به راجع مرتب هادانشگاه به سال چند این

 که است این خاطر براى کردم، تأکید همه این هااین و دانشگاه و صنعت ارتباط و افزارىنرم

  1است علم ملتتان و کشور بلندمدت امنیت رکن یك

 های دانشیکانون 

 بسیار ست؛ا مهم بسیار کردند، اشاره آقایان از یکى که هم را دانشگاه با پیوند ىمسئله این

می ار سفارش این دولتى هاىدستگاه به ها،دانشگاه به که است سال چندین من. است مهم

 به ما اریمد احتیاج. بشود برقرار مستحکمى ارتباط یك دانشگاه بین و صنعت بین که کنم
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 صنعت، گوناگون هاىبخش و صنعت بخش مخصوص دانشى، هاىکانون دانشگاه در اینکه

  1کنند پشتیبانى که بیاید وجود به خودرو بخش مخصوص مثال

 هاها و پژوهشگاهپژوهشکده

. است دیمىق ىمسئله یك که است، دانشگاه و صنعت ارتباط ىمسئله دیگر، ىنکته یك

 و طرحم مسئله این - نگویم را اشتاریخچه است خوب حاال - پیش سال شانزده پانزده البته

 گونهچ را کار این ما خب،. مایلند همه که درآمده رائج فکر یك صورت به باالخره و شد دنبال

 و علمى پیشرفت به نمانند، عقب بازار هاىرقابت از بخواهند اگر ما صنایع ببخشیم؟ تحقق

 ما، هاىپژوهشکده ما، هاىدانشگاه در اشزمینه نوآورى، این. دارند احتیاج نوآورى

 نارک در که شد توصیه بار چند که هائىپژوهشگاه این. است فراهم کامالً ما هاىپژوهشگاه

 صنایع اختیار در را بخشى یك تواندمی بیاید، وجود به هادانشگاه به ىوابسته و هادانشگاه

 رطرفب را خودشان نیازهاى آنها ىناحیه از و کنند شرکت هاپژوهشگاه این در آنها که بگذارد

 براى نندبنشی باید. است میسر دولتى بخش همین در اشهماهنگى که است کارى این. کنند

 شگاهدان. است خوب دانشگاه براى هم است، خوب صنعت براى هم کنند؛ ریزىبرنامه کار این

 و شور کند؛می پیدا را خودش جهت طبعاً بود، کار بازار و بازار نیاز و جامعه نیاز به ناظر وقتى

 وقتى هم صنعت. هست هم درآمدزا هادانشگاه براى البته کند؛می پیدا هم بیشترى نشاط

می پیدا تحقق هادانشگاه در این که - فناورى و علم تولید و نو فکر و نو نگاه به بود متکى

 2.دبگیر انجام حتماً بایستى هم این نیازمندیم؛ این به ما. کندمی پیدا پیشرفت طبعاً - کند

 های اجراییلزوم طرح

 انى،بنی و اساسى کارهاى روى بر پژوهش، روى بر گذارىسرمایه و ریزىبرنامه ىمسئله

 زوج کردند، تکیه آنها روى دوستان از تعدادى که تجربى، علوم در چه انسانى، علوم در چه

 هاىیهتوص جزو دانشگاه و صنعت ارتباط ىمسئله. بگیرد انجام حتماً باید و ماست هاىدغدغه
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 ینا گرفته؛ انجام هم خوبى کارهاى شد معلوم شد؛ بیان زمینه این در خوبى نکات ماست؛

 کردند، یانب دوستان از بعضى که - کار هو بما - کار ارزش تبیین عمده، صنایع گروه تشکیل

 علمى هاىمقاله ىمسئله شد، گفته که مطالبى ىجمله از. است الزمى نکات کردند، پیشنهاد

 هاىدغدغه جزو ماست، هاىحرف جزو هم این که است؛ I.S.I مرجعیت ىمسئله است،

 این وىر بنشینند کشور علمى مسائل اصلى طراحان و ریزانبرنامه و مدیران باید حتماً ماست؛

 هاىطرح ملزو. کنند پیدا - شد گفته آنها از بعضى که - را درست هاىراه و کنند فکر مسئله

 که آنچه. کنممی تکیه رویش بنده که است چیزهائى ىجمله از عالى، هاىایده براى اجرائى

 یکى. اجرائى هاىطرح ىارائه به دارد نیاز غالباً اینها اما بود؛ خوبى بسیار هاىایده شد، گفته

 اقتصاد» بفرمائید فرض مثالً حاال. است همین بگیرد، انجام هادانشگاه در باید که کارهائى از

 ىایده ست،ا خوبى بسیار فکر این خوب، خیلى کردند؛ بیان اینجا دوستان از یکى که «اخالقى

 و اهدانشگ ارتباط ىزمینه همین در مثالً یا چیست؟ اشاجرائى راهکار است؛ درستى بسیار

 راهکارهائى خوشبختانه و شده متعددى هاىبحث سالها این طول در آن ىدرباره که صنعت

 دارد؛ وجود هائىنقص حال عین در ولى شده، گرفته پیش در بالخصوص موردِ این در هم

 من. ماست نیازهاى ىجمله از این چیست؟ اجرائى راهکارهاى هانقص این رفع براى خب،

  1کنند کار اندیشه و فکر صاحبان و محترم اساتید زمینه این در کنممی خواهش
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 ای تحت عنوان ارتباط صنعت و دانشگاهبررسی مقاله

 خصوص در که است قراردادی هایتوافق مصادیق از صنعت و دانشگاه همکاری

 با معموالً همکاری این. گیردمی صورت تجاری هایشرکت و پژوهشی و علمی هایفعالیت

 . 1پذیردمی صورت هاآن از استفاده و صنعت هایتجربه و دانشگاه علمی توان به دستیابی هدف

 دو نای میان غیررسمی و رسمی هایتوافق شکل صنعت و دانشگاه ارتباط طورکلی، به

 .2شودمی ایجاد بیشتر هایموفقیت به دستیابی هدف با که است نهاد

 انرژی نظیر هازمینه برخی در صنعت و دانشگاه هایهمکاری اخیر هایسال در چه اگر

 این اما است، آورده ارمغان به کشور برای مهمی دستاوردهای پتروشیمی و ایهسته

 این. اردد پیشرفته کشورهای با بسیاری فاصله کشور عالی آموزش در تحقیقات و هاهمکاری

 از برتر حتی و راهبردی منبعی عنوان به دانش یکم و بیست قرن آغاز در که است حالی در

 ویژه به ،جامعه هاینیاز به پاسخگویی میان این در و شودمی قلمداد اقتصادی و طبیعی منابع

 .است خورداربر ایویژه جایگاه از فناوری، هایعرصه در

                                                   
1  (Anderson, 2222) 

 (1737آراسته، و شفيعی)  2
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صنعت و دانشگاه بین ارتباط ایجاد دالیل

 
 روشهای ایجاد همکاری

 موضوع این هب باید. است بوده ویترینی ارتباطی مدتها برای صنعت و دانشگاه میان ارتباط

 برای. کندنمی پیشرفت دانشگاه با هدفمند و شده تعریف ارتباط بدون صنعت که داشت اذعان

 در عهتوس و تحقیق بخش ایجاد صنعت و دانشگاه ارتباط" برای الزم شرایط از یکی مثال،

 ".اندبخش این فاقد درایران صنایع از بسیاری. است صنعت

 است:های ایجاد همکاری به صورت ذیل از جمله روش

منابعالدنببهكهاستداشته بر آنرادانشگاههاامراين)•
درپژوهشیفعاليتهایازحمايتبرایجديدی

(.باشنددانشگاهها

كاهش حمايتهای مالی دولت ها از 
اههافعاليتهای پژوهشی در دانشگ

ایاجربرایصنعتكه استشدهسببموضوعاين)•
ازكهدانشگاه ها،ازهافناوریارتقایوپژوهش ها

د،هستنارتباطدرعلمیجديدموضوع هایبانزديك
(.شودپرهيزهاكاریدوباره ازوجويندمدد

افزايش هزينه اجرای پژوهش و 
.  آسيب پذيری آن

واكاربرد هميانبيشترتعاملموجباتعواملاين)•
ايجادلزومنتيجه،دروجديدهایفناوریدستاورد های

(. استكردهفراهمراصنعتودانشگاهميانارتباط

های زيستی، فناوری ظهور فناوری
اطالعات، مواد و محيط های جديد

برایروش هايیعنوانبههم اكنونهاهمكارینوعاين)•
وعموضاين.می گيردصورتپايدارراه حل هایيافتن

ادايجواقتصادینهاد هایميانهمكاریزمينههمچنين،
(. استكردهفراهمراائتالفیشبكه های

های بين رشته ای ضرورت همكاری
المللیو بين

هایریهمكابهنيازمحيطی،تحوالتوتغييربهنظر)•
هيلتسرانوآوریفرايندكهسازمان ها،ميانجانبهچند

(.استشده ضروریمی كنند،

تالش برای طراحی ساختار های 
عملياتی و شبكه های جديد



 

 

17 

 

 1صنعت در بیشتر حضور و صنعتی تحقیقات فرصت ایجاد 

 در اپوی کاری ساز ایجاد و علمی هیئت اعضای حضور با تحقیقاتی واحدهای ایجاد 

 صنعت مشکالت حل برای دانشگاهها

 2هادانشگاه مجاورت در فناوری هایپارك ایجاد 

 3هادانشگاه جوار در محوری استاد تحقیقاتی کوچك هایهسته ایجاد 

 انمتخصص از گیریبهره و صنعتی واحدهای در دانشجویان تابستانی کارآموزی 

 4آموزشی فعالیتهای در صنعت

 5نعتیص تأسیسات از استادان و دانشجویان علمی بازدیدهای کیفی و کمّی فزایش 

 ارتقای بر سازمانها و علمی هیئت اعضای میان شده منعقد صنعتی قراردادهای 

 در کار سابقه با دکتری و ارشدکارشناسی مقاطع دانشجویان پذیرش اولویت آنها،

 6صنعت

 7هانامهپایان قالب در صنعت مشکالت تعریف 

 8دانشگاهها در همکاری با تحقیقاتی آزمایشگاههای تأسیس 

 10رشد مراکز ایجاد و 9آموختگاندانش انجمن تقویت  

                                                   
 (1733) منافی و( 1730) معتقد  1

 1732 اردشيری، و صديق ؛1732 اقبال، كريميان  2

 1733 مداحی، و فهيمی  7

 1733 راضی، كارگر  1

 1733 رضايی،   1

 1733 منافی،  0

 1733 رضوی،  3

 1733فشاركی، نقيان  3

 1731 طلب، روزی  0

 1732 سلجوقی،  12
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 هامشکالت و محدودیت

هدفمند و موثر بین صنعت و دانشگاه مشکالت و در این راستا برای ایجاد ارتباط 

توان به ایجاد هرچه بهتر این توان برشمرد که با رفع این موانع میهای نیز میمحدودیت

 توان اشاره کرد:ارتباط کمك نمود از جمله به موارد ذیل می

 هادانشگاه محوری آموزش 

 یعلم هیئت اعضای ارتقای در صنعتی هایفعالیت نکردن منظور 

 جایگاه علمی،هیئت اعضای صنعتی فعالیتهای به زیاد باالسری حق کردن منظور 

 1صنعت و دانشگاه ارتباط ضعیف سازمانی

 بودنن دانشگاه خدمات متقاضی و کشور بزرگ برصنایع دولتی مدیریت حاکمیت 

 2صنایع

 3کارآموزی هایدوره مفید و کیفی محتوای نبود 

 4صنعت نیازهای و درسی هایبرنامه میان ضعیف ارتباط 

 5کارگروهی روحیه نبودن 

 6کاربردی تحقیقاتی مراکز کمبود 

 رد گذاریسرمایه به صنعت نداشتن گرایش و گیر پا و دست مقررات و ضوابط 

 7توسعه و تحقیق

                                                   
 1737 احسانی،  1

 1737 جهانگيريان،   2

 1733 حسينی،حاج و صائن پورفرضی  7

 1733 رشيدی، ؛1733 منافی،   1

  1733 فشاركی، نقيان 1

 1731 صنعت، و دانشگاه ارتباط سمينار ششمين بيانيه  0

 1733 احمدی، علی  3
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 پیشنهادها

ی پیش رو در راستای حل مشکالت مطروحه و در جهت در انتها با توجه به بررسی مقاله

ارتباط بین صنعت و دانشگاه پیشنهادهایی آورده شده است که در ذیل به آن سهولت در امر 

 اشاره می شود.

 اقتصادی  توسعه و صنایع تقویت (1

 رد،دا وجود صنعتی فعالیتهای برای که مشکالتی و هامحدودیت با ایران، در

 ر،دیگ سوی از. هستند خود بقای برای معضالت حل دنبال به بیشتر صنایع

 زا مناسب مالی حمایت و هستند رو روبه شدیدی مالی مشکالت با دانشگاهها

. پذیردنمی صورت کشور کالن سیاستهای در پژوهشی مؤسسات و دانشگاهها

 عمناب جذب صنعت با همکاری عرصة به دانشگاهها ورود علل از یکی بنابراین،

 نظر از دانشگاهها اگر که دارد وجود باور این عالوه، به. است امور اداره برای مالی

 این از مالی منابع جذب و صنعت با ارتباط دنبال به نگیرند، قرار فشار تحت مالی

 کشور یاقتصاد شرایط که باشد درست تواندمی زمانی سیاست این. روندنمی طریق

 که انیزم تا محقق زعم به. باشد داشته قرار خوبی موقعیت در صنایع فعالیتهای و

 حیطم یك در صنایع و باشد نداشته وجود کشور در قبولی قابل اقتصادی رشد

 و صنایع رشد. بود خواهد ضعیف هاهمکاری این نکنند، فعالیت رقابتی و مطمئن

 همکاری موجبات امر این و داشت خواهد همراه به را اقتصادی رشد آنها سوددهی

 اقتصادی رشد. آوردمی ارمغان به را آنها هایتجربه از برداریبهره و دانشگاه با

 و داشت خواهد همراه به را اقتصادی رشد دانشگاهها پویایی و دانشگاهها پویایی

 کرد. خواهند تقویت را یکدیگر نهاد دو این

 دانشگاهها ساختار تغییر (2

 هایبخش استقالل به چشمگیری میزان به هادانشگاه جدید ساختار موفقیت

 این در و دارد بستگی اداری موانع برداشتن و بیرونی محیط با آنها تعامل مختلف،
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 در صنعت با ارتباط متولیان از حمایت و تقویت سازمانی، جایگاه تعریف میان،

 .است برخوردار بسیاری اهمیت از دانشگاهها

 هادانشگاه از صنعت حمایت (3

 نایعص میان در المللیبین و ملی سطح در رقابت برای ایانگیزه که زمانی تا

 تحمای. یافت نخواهد افزایش دانشگاهها از آنها حمایت میزان باشد، نداشته وجود

 به اکنون هم امر این اجرای اما. است گذاریسرمایه نوعی دانشگاهها از صنایع

 رایب مناسب بسترهای نبود و تورم اقتصادی، ثبات عدم جمله از مختلف دالیل

 رسد.می نظر به ضعیف المللیبین و ملی سطح در سالم رقابتهای

 به نهایت در که تحقیقاتی سفارشهای بر عالوه دانشگاه از صنعت حمایت اما

 های زیر صورت قالب در تواندمی رساند،می مدد دانشگاه پژوهشی و آموزشی نظام

 پذیرد:

 دانشجویان از مالی هایحمایت 

 هادانشگاه امور اداره در مشارکت 

 استعدادها شناسایی 

 درسی هایبرنامه ضعف و قوت نقاط شناسایی 

 دانشگاه آموزش بخش با صنعت متخصصان همکاری 

 مشترك تخصصی کارگاههای و همایشها برگزاری 

 کارآموزی هایدوره  

 دانشگاه در هاآزمایشگاه تأسیس  

 دولت حمایت (4

 ایبر هاییسیاست اجرای و تدوین و صنعت و دانشگاه میان ارتباط ایجاد

 موجبات هاهمکاری این. است اهمیت حایز دارمعنی و اثربخش هایهمکاری

 را نوآوری و مالی منابع جذب انسانی، منابع ارتقای فنی، هایتوانایی افزایش

 .کندمی فراهم
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 اطمینان و اعتماد ایجاد (5

 اهیتم و نیازها به توجه و اعتمادسازی مستلزم صنعت و دانشگاه میان همکاری

 کاریهم به و اندشده تأسیس سوددهی برای صنایع. است نهاد دو این فعالیتهای

 اطمینان آنها تخصصی توان از بتوانند که مندندعالقه ایعلمی محیطهای در

 دادن قرار مدّنظر و صنعت و دانشگاهی جامعه میان اعتماد ایجاد. کنند حاصل

 است برخوردار ایویژه جایگاه از یك هر منافع

 ریزیبرنامه (6

 و هاتفرص شناسایی و بیرونی محیط ارزیابی ریزی،برنامه مهم اصول از یکی

 رایب خوبی دستاوردهای تواندمی اولویتها بر تمرکز با ریزیبرنامه. تهدیدهاست

 آورد. نارمغا به صنعت و دانشگاه ارتباط خصوص به و عالی آموزش کیفیت ارتقای

 معنوی مالکیت و امتیاز حق (7

 مالکیت و امتیاز حق صنعت و دانشگاه ارتباط ایجاد در موجود موانع از یکی

. ستا فناوری انتقال بر ایمقدمه فقط آن ثبت و اختراع ابداع، البته،. است معنوی

 جودو امتیاز حق و معنوی مالکیت برای مشخصی قوانین حاضر حال در حال، هر به

 .ندارد
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