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 راهکارها و ها چالش ،صنعت و دانشگاه ارتباط
 انیمعمار نیحس

 دانشکده فنی دانشگاه تهراناستاد 

 
 کارخانه رشد و فعالیت استمرار تا ،آورد دستبه را کنندگان مصرف رضایت دیبا کارخانه کی در شده دیتول یکاال که همچنان

 های دستگاه ،صنایع هایخواسته ندبتوان باید نیز ،شده تولید علم و آموختگان دانش یعنی دانشگاه، محصوالت ؛شود تضمین

 تولید بین دائمی و پویا ارتباط و تعامل لذا .دننمای برآورده ،هستند دانشگاه تولیدات کننده مصرف که ،را هابنگاه و اجرایی

 از اگر دارد؟ وجود ما کشور در ،صنعت و دانشگاه بین ،سویه دو ارتباطی چنین آیا. است حیاتی بسیار کننده مصرف و کننده

 اکج در شما گذشته سال چند( محصوالت) آموختگان دانش که شود سوال مهندسی و فنی دانشکده یک مدیران و اناستاد

 و روشن پاسخ شود، نمی داده آموزش دانشگاه در که دارند نیاز هاییتوانایی چهبه کارشان محیط در کهاین یا ؛اند شده جذب

 چه و چیست دانشگاه هایتوانایی که سوال این به نیز جامعه و دولت ،صنعت باربا دیگر، سوی از. شودنمی ارایه ایکننده قانع

 . دندارن درخوری پاسخ اغلب ،باشد اشتهد آنها اهداف پیشبرد جهت در تواندمی هاییکمک

 طتباار ،است کرده آغاز را نبنیا نشدا توسعه و ناییدا طالیی عصر ،صنعتی توسعه دوران از گذر با که ،دنیایی در

های  ماموریت ها، در ادامۀ دانشگاه.  ستا هشد تبدیل ناپذیر بجتناا تیورضر به و هیافت گسترش پیش از بیش صنعت و هنشگادا

اوری و کارآفرینی، عهده دار های جدیدی را در نظام ملی نوآوری، جهت توسعۀ فن آموزشی و پژوهشی سنتی خود، مسئولیت

های اقتصادی و  های نوآوری مبتنی بر دانش را برای بنگاه ای ارزش اقتصادی، زمینهبا تولید دانش دار ،مراکزاین . اند شده

 آورینو منظا .شود های نوآوری برقرار می در دنیای پیشرفته، ارتباط دانشگاه و صنعت در چارچوب نظام. صنعت فراهم کرده اند

 منظا صلیا یهادکررکا.  دمیشو آورینو  موجب نهاآ ریهمکا و فعالیت که ستا لتیدو غیر و لتیدو یهادنها از ایمجموعه

 . 1میبخشند تحقق را وتثر تا علم تولید خهچر ،آورینو های منظا .  ستا نشاز دا داریبرهبهر و  نشدارنتشاا  دانش، خلق آورینو

 بستهوا« نشاد مثلث» تقویت در اریسرمایهگذ به ای هیندافز ربهطو وتثر تولید ایبر ملت یک اریسرمایهگذامروزه، 

 هایمحرک که ،دارد عامل سه این تعامل به اشاره است؛ هشد تشکیل آورینوو  پژوهش ، زشمواز آ کهمثلث دانش،  .ستا

 چنین در. در رویکرد نظام نوآوری، بر اهمیت تعامل دانشگاه و صنعت تاکید شده است. اند بر دانش مبتنی جامعه اصلی

 فهد که ،بگیرند هعهد بر را جدیدی یترمأمو و رفته ترافر  سنتی هشیوپژ و شیزموآ های تلیفعا از باید ها هنشگادا شرایطی

                             .ستا رکشو جانبههمه توسعه رمنظو به ،هاآن با کترمشا و امعهجو دولت ،صنعت با مستقیم تعامل آن

و  توسعهو  تحقیق یحدهاوا ،فرینرآکا نسانیا وینیر ،آورینو: از عبارتند ناییدا بر مبتنی توسعه صلیا یمشخصهها

 نوآوری مراکز ،شدر کزامرو  فرینرآکا های هنشگادا نیز  عصر ینا هعمد های ختیرساز. نبنیا نشدا متوسط و کوچک های کتشر

 یهارهکارا و هادهبررا باید صنعتو  هنشگادا بین مؤثر طتباار اریبرقر ایبر، در دنیای جدید .  هستند وریفنا و علم یکهارپاو 

آن  هشیوپژ    و شیزموآ های تفعالی و ییزربرنامه که نشگاهیدا   .دکر ذتخاا ،آورینو های منظا یهادکررکا بچورچا در را یجدید

 در .دمیشو هنامید «دانشگاه کارآفرین»، فرهنگی باشدو  جتماعیا،  دیقتصاا توسعه در ثربخشیا به فمعطو و ایتگررمأمو

     ریهمکا                  .دهند می تشکیل را ارپاید توسعه رکن سه بنیان، دانش صنعت و نوآوری نظام کنار در کارآفرین دانشگاه امروز، ایدنی

 شایسته های امظن استقرارو  هنشگادا   دنبو فرینرآکا ،صنعت دنبو نبنیا نشدا انمیز از تابعی آورینو منظادر  صنعتو  هنشگادا

 نیافته جدی گسترش متعددی دالیل به ،شد عنوان ترپیش که ای گونه به نوآوری، نظام ،ما کشور در .ستا لتدو در یساالر

                                                                         .است

 غمربه ماا  ت؛ سا     رکشو هنشگادا اولین عمر با برابرسال و  58بیش از   ایسابقه دارای انیرا در صنعتو  هنشگادا طتباار                              

 مختلفی های لیتفعا خیرا یهههاد طی.  مند بین این دو، ایجاد نشده است   ای نظامبطهرا زهنو،  هایی که صورت گرفته کوشش

 و هنشگادا بین ثربخشا طتباار تسریعو  تسهیل،  زیسا بستر دیکررو با   آوری؛نو ملی منظا یمؤلفهها قالب در و ،ملی سطح در

       بهینه دةستفاا نچو مشخصاتی عایتر با ن،بنیا نشدا توسعۀ بر،  رکشو 1141   ازندا چشم       سنددر .  ستا گرفته رتصو ،صنعت
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 معلو،  معرفتی و شیارز       معلو،  پایه معلو یهازهحو در دموجو یهادنها متما بین هندزسا تعامل نیز و ؛آورینوو  وریفنا،  علماز 

                                                                               .است هشد تأکید ،ارفضیلتمد و دورزخر جامعۀ با وریفنا و دیبررکا

 که سیدر     تصویب به لتدو هیئت در تصنع و هنشگادا نمیا تباطار دیجاا فهد       با ایمصوبه شمسی1631یبهشتارد در

 مشابهی فاترد ،فترد  ینا تأسیس بر وهعال .  شد دیجاا «صنعت با هنشگادا طتباار فترد» منا به یفترد معلو وزارت در آن سساابر

 وریفناو                      تتباطاار  عی،جتماا رموو ا رکا  زی،شهرساو  مسکن ، یبراتر و راه، ونیر  ات،فلزو  دنمعا   ،صنایع  نفت، یتخانههاوزار در

 دار هعهد ،صنعت و هنشگادا طتباار دررا،  نظر ردمو   یها مینهز تحقق ةظیفو تا؛ شد دیجاا جهدبو و برنامه نمازسا و تطالعاا

 هنشگادا طتباار            ایبر خوبی ة مقدم فاترد ینا دیجاا .  شدند دیجاا هنشگادا 61در نیز صنعت و هنشگادا       طتباار فاترد  ،وهبهعال .  شوند

 فاترد همین در «صنعت با طتباار فاترد هماهنگی رای»شو       مبهنا نیز هاییراشو1638 لسادر  .  فترمی ربهشما صنعت و

 به صنعت       با هنشگادا طتباار یمرکز فترد  دوران همیندر  .  شدند تعطیل 1636 لسادر  ،ییراکا معد بهعلتکه ، شدتشکیل

 طتباار عالی رایشو دیجاا مینهز ینا در لتدو     یگرد تمااقدا جملهاز  .  یافت لنتقاا انیرا صنعتی و علمی های وهشپژ نمازسا

 .2گرفترتصو، سنگین  صنایع تآن در وزار تشکیل   لیهاو های لیتفعا که دبو صنعت و هنشگادا

. دارد زیادی فاصله مطلوب شرایط با ما، کشور در صنعت و دانشگاه رابطه هنوز گرفته، صورت متعدد اقدامات وجود با

 امکانپذیر ،آنها بین سازنده تعامل و ارتباط کنند، بازی درستیبه را خود نقش دانشگاه و صنعت ت،دول رکن سه که زمانی

 انجام حال،این اب. دارد شرایطی چنین برقراری رد کننده تعیین نقشی ،اقتصادی و اجتماعی شرایط که ستا بدیهی. گردد     می

 .1داشت خواهد کشور اقتصادی شکوفایی آن دنبال به و ،صنعت و دانشگاه ارتباط تسهیلبه بسیاری مکک چند، اقداماتی

 و امروز نیازهایبه پاسخگویی جهت ،هشیوپژ و شیزموآ   های ییزربرنامه در ها هنشگااد امنای تأهی راتختیاا افزایش .1

 ؛امعهج و دولت ،صنعت فردای

 ارزشیابی طریق از امر این. آموختگان دانش نگرشی و مهارتی هایتوانایی تقویت منظوربه ،درسی های برنامه بازنگری .2

 شود؛می حاصل آن، نتایج اعمال و ،یسمهند آموزش های برنامه

 با امر این. صنعت با بیشتر همکاریبه اآنه تشویق منظوربه علمی هیات اعضای ارتقای و ارزیابی نظام بازنگری .6

 شود؛می محقق علمی، هیات اعضای ارتقاء نامۀ آیین بازنگری

 ها؛هدانشگا علمی دستاوردهای سازی تجاری منظوربه( رشد مراکز و هاپارک مانند) طواس نهادهای توسعه .1

  صنعت؛ و دانشگاه مستمر همکاری  منظوربه مشترک پژوهشی مراکز تاسیس .8

  همکاری؛ برای دانشگاه اساتید از دعوت و صنعت در پژوهشی مراکز عهتوس .3

 ؛اقتصاد و صنعت در خصوصی بخش نقش افزایش با صنعت کردن ترپذیر رقابت .3

 ؛مقصد به مبدا از فناوری انتقال توسط صنعت در فناورانه یادگیری نظام توسعه .5

 .  یافته خاتمه هایپژوهش کارایی میزان پیگیری و ها،پژوهش اجرای و تخصیص روند رصد سیستم برقراری .9
 

 . 6است شده منتشر ای جداگانه مقاله در ،هآمد نوشته این در که مطالبی مشروح
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