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  (:1)و جامعه صنعتبا  دانشگاه ارتباط

 واسط نهادهايسازي فعال

 

 

   

 
 

 

 

 

 

 مديريتي خالصه

 و هايتمورأم اهداف، ماهيت، جامعه و صنعت با هادانشگاه ارتباط ضعف داليل از كجاست؟ مشكل

 و انيدانشگاه هيزاوافتراق  ايشهعلت ري ازمسئله به عبارتي ديگر  است. بخش دو اين بين متفاوت زبان

 با مواجهه يبرا است. زده دامن را طرفين بين اعتماديبي ،هااين تفاوت گرفته است.ت ئنش صنعتگران

 اخير هايلسا طي و شد انديشده تمهيداتي جامعه، و صنعت با دانشگاه ارتباط تقويت و مسئله اين

 فناوري، و علم هايپارك دانشگاهي، جهاد صنعتي، و علمي هايپژوهش سازمان :همچون يينهادها

 اصلهف كاهش هدف با بنياندانشهاي مؤسسهها و شركت و هاپژوهشگاه و هاپژوهشکده رشد، مراكز

 سازيزديكن هدف با واسط نهادهاي اين عبارتي به است. شده ايجاد طرفين هايظرفيت و نيازها بين

 در ريفناو به دستاوردها اين تبديل و صنعت نيازهاي بخش با گاهيدانش هايپژوهش و هاآموزش

  شود.مي دنبال ناقص همچنان فرايند اين اما اند؛شده ايجاد كشور، مسائل حل راستاي

 هايپژوهش و هاآموزش تبديل ظرفيت و توان كه واسطي نهادهاي گيريشکل چيست؟ مسئله

 ارتباط برقراري در تحركي ايجاد باعث ،دارند صنعت و جامعه كاربرد قابل محصوالت به را دانشگاهي

 هستند. هايضعف دچار ارتباط برقراري امر در همچنان نهادها اين اما است. شده صنعت و دانشگاه

 دانشگاه،) فناوري و پژوهش كنندگانعرضه بين فناوري و پژوهش هايقرارداد عقد مانند: اموري

 ( و1بنياندانش هايشركت و هاپژوهشگاه و هاپژوهشکده رشد، اكزمر فناوري، و علم هايپارك

 ن،گذاراسرمايه متوسط، و كوچك اقتصادي هايبنگاه بزرگ، صنايع) فناوري و پژوهش متقاضيان

 مرتبط مباحث نيازها، ياحصا و سنجينياز بيمه، و مالياتامور  سياستگذار(، و گيرتصميم نهادهاي

 و پيگيري ،(آر.اف.پي) پيشنهاده پژوهش تهيه و پروژه شکستن بازاريابي، نوي،مع و فکري مالکيت

 ها،دانشگاه ظرفيت و توان از خارج اموري ... و پژوهش ريسك تأمين مراحل، آخرين تا پروژه مشاوره

 براي مشخص متولي شناخت عدم يا و نبود در اصلي مسئله هستند. بنياندانش هايشركت و هاپارك

                                                 
بنيان، در يك معنا هاي دانشهاي علم و فناوري و شركتها، مراكز رشد و پاركها و پژوهشكدهها، پژوهشگاه. دانشگاه1

 شوند.محسوب مي «نهادهاي عرضه دانش و فناوري»عنوان به
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در فزاري انرم مثابه عاملبهمتولي كه  است. داشته پي در را طرفين اعتماديبي كه است فوق امور مانجا

 كند.فعاليت ميبوم نوآوري زيست

 بتواند و بگيرند برعهده را فوق تخصصي امور تا است الزم 1گرتسهيل يك اصوالً چيست؟ راهكار

 سازوكار اينکه به توجه با .كند تقويت را اوريفن و پژوهش متقاضيان و كنندگانعرضه بين ارتباط

 و جامعه و صنعت با دانشگاه بين ارتباط برقراري به وابسته آن پايداري و بود خواهد خصوصي جديد

 هاينگراني رفع براي پيشازبيش است، فناوري و پژوهش قراردادهاي انعقاد در موفقيت همچنين

 اين از نيز خود طرفين، نيازهاي و هاظرفيت رسانيبهم قاز طري بتواند تا كرد خواهد تالش موجود

 دانشگاه ذيل شركت در قالب الف( :دكن فعاليت تواندمي قالب سه در جديد نهاد اين د.شو منتفع مسير

شركت  در قالب (ج ،دانشگاه خارج ازداخل يا  همکار هايشركت در قالب ب( ،دانشگاه چند يا

 .با صنعتدانشگاه با دفاتر ارتباط  خصوصي و جايگزين كردن آنها

 گيرد. ارقر توجه مورد دارد تضرور كه است شده بينيپيش ييهاويژگي جديد نهاد موفقيت براي

 فناوري تحقيقات و پروژه تجزيه براي تخصصي تيم باشد، خصوصي بايدن اكارگزار اين المکانحتي

 عقد بي،بازاريا مذاكره، زمينه در د،باش داشته تخصص خاص، زمينه چند يا يك در باشد، داشته

 هايپارك ها،دانشگاه هايتوانمندي از باشد، داشته توانمندي ... و سرمايه جذب حقوقي، قراردادهاي

 اطالعات رشد مراكز و هاپژوهشکده ها،پژوهشگاه بنيان،دانش هايمؤسسهها و شركت فناوري، و علم

 شده اد)پيشنه باشد مطلع آن تقاضاي و صنعت بخش هايمندينياز از بالطبع و باشد داشته كافي

 ،فکري مالکيت حوزه هايچالش با باشد(، داشته اختيار در را اطالعات مجموعه دو اين كارگزار است

 بيشتر اثرگذاري منظورهب باشد. داشته آشنايي كارگزاري قراردادهاي حقوقي مالحظات و بيمه ماليات،

 بنابراين د.باش شرايطي واجد است الزم نيز فناوري و پژوهش عرضه طرف عنوانهب دانشگاه بروكرها،

 داخلني دانشي و نيروي انسا هايزيرساخت به را گرهاتسهيل دسترسي امکان است: الزم دانشگاه

 صندوق ودخ يا و باشد داشته دسترسي گرانتسهيل از حمايت براي هاصندوق به ،دكن فراهم دانشگاه

 گرفته ورتص كاربردي هايپژوهش به ،دكن تدوين را كارگزاران فعاليت نحوه نامهآيين ،دكن ايجاد

 تئهي ضاياع يارتقا در محورمسئله و كاربردي هايپروژه امتياز از بيشتري سهم و بخشيده رسميت

 .دكن اعالم شفاف صورتبه را باالسري ميزان و فکري مالکيت مالحظات و دارد منظور علمي

 با است ممکن صنعت، و دانشگاه ارتباط فرايند بر اثرگذاري و رشد مسير در گرهاتسهيل

 خصوصهب مالي تأمين مركز يك يافتن دانشگاه، هايروال با كردن پيدا وفق شوند. مواجه ييهاچالش

 دانشگاه شفافيت عدم طرفين، رضايت جلب صنعت، نيازهاي به دسترسي پژوهش، ريسك كاهش براي

 امتياز خصوصي، بخش با قرارداد انعقاد براي دانشگاه موانع آن، هايفعاليت بر حاكم اسيروكروب و

                                                 
 در سراسر گزارش به يك مفهوم مشابه اشاره دارد.  گرتسهيلو  واسطه ثانويه، كارگزار، بروكريم . مفاه1
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 برايعلمي  تئهي اعضاي ترغيب جهتي ارتقا نامهآيين در فناوري توليد و كاربردي هايپژوهش پايين

 ،بروكرها ثمر مثمر فعاليت براي كه است ييهاچالش ترينمهم ازجمله ... و صنعت بخش با همکاري

 است: شده پيشنهاد روازاين .شوند و رجوع رفع است الزم

 بهداشت، و فناوري و تحقيقات علوم، وزارتين سوياز گرهاتسهيل فعاليت نحوه نامهآيين الف(

 اين رتباطا ميزان و نوع و بخشيمشروعيت در مهم اين شود. ابالغ و تدوين پزشکي آموزش و درمان

 .بسيار مهم است شگاهدان با گرهاتسهيل

مان زپس از  سال دو تا اساسنامه، (3) ماده موضوع براساس شکوفايي و نوآوري صندوق ب(

پژوهش و فناوري  نامهضمانتو صدور  پاداش و وام قالب در هايحمايت آنها ازبروكرها،  گيريشکل

  .آورد عملهب

 زمال فناوري و تحقيقات لوم،ع وزارت ها،نامهضمانت صدور و پژوهش ريسك كاهش جهت (ج

 و پذيررقابت يدتول موانع رفع قانون (44) ماده) موجود قانون ظرفيت از علمي معاونت همکاري با است

 محوريت با هادانشگاه در فناوري و پژوهش هايصندوق توسعه جهت (ركشو مالي نظام ارتقاي

 .دكن اقدام فناوري و علم هايپارك

 پژوهش هايفعاليت انجام به آنها ترغيب وعلمي تئهي اعضاي ظرفيت بيشتر سازيفعال براي (د

 داخلي توليد توان از استفاده حداكثر قانون» –(12) ماده «ج» بند ظرفيت از فناوري، توليد و كاربردي

علمي براي انجام هيئت منظور ترغيب اعضاي هب 1«12/3/1398 مصوب ايراني كاالي از حمايت و

 آيد. عملهب استفادهمحور، مسئله هايپژوهش

با گاه دانشاط دفاتر ارتب مانندهايي زيرساخت در كنار هاهدر بسياري از كشورها، واسطكلي طوربه

توسعه  هاانشگاهو خارج از د هادر دانشگاه هادهندهمراكز رشد و شتاب ،هاي علم و فناوريپارك، صنعت

دي، ل اقتصادليل منافع مالي و استقالبهن دانشگاه و صنعت كه نهادهاي خصوصي بي اين. انديافته

لم و تم عوسيسهاي مفقوده اكترين حلقهنفع توسعه ارتباط دانشگاه و صنعت هستند، يکي از مهمذي

 و صنعتا نشگاه بداارتباط ها و موانع كنوني چالش رفعتوانند با ها ميه. اين واسطفناوري كشور هستند

 .دكننبين اين دو بخش  و تقويت ارتباطبه توسعه  اريبسيكمك  جامعه

 

 

 

                                                 
 یمقاالت استخراج ایها( و ها )پروژهطرح ایو  یليتکم التيتحصهای و رسالهها نامهانیکه پایصورتـ در«ج»بند  (12). ماده 1

مندرج در  یو فناور یپژوهش یهاتيفعال ازيامت نیگزیود، جاکشور ش یاز مسائل اساس یکیبه حل  یعلم تئيه یاعضا
 ازاتيتا سقف امت یبعد یهانامهنیيو جداول مشابه در آ یعلم تئيه یمرتبه اعضا یارتقا ینامه جارنیيآ ۶ جداول شماره

، درمان و آموزش بهداشتو  یو فناور قاتيعلوم، تحقهای بند توسط وزارتخانه نیا ینامه اجراوهيمکتسبه خواهد شد. ش
 تئيه بیو به تصو شودیم هيقانون ته نیشدن ا االجراظرف مدت سه ماه از الزم هيعلم یهاحوزه یعال یو شورا یپزشک

 رسد.یم رانیوز
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 قدمهم

 يدگبالن زيو ن آن عيكشور رشد و توسعه صنا هرو توسعه موزون  شرفتيپ يهاجلوه نيترازجمله عمده

اصل از حمندي از دانش و فناوري با بهره و اين جز ستحاكم بر آنها يهاتيريمد شدن و روزآمد

 وو نهاد د نيمتقابل ا يازهاياز ن يضرورت ارتباط دانشگاه و صنعت ناشنيست. پذير امکانپژوهش 

توانند يکه مافزون بر آن ،يتعامل نديدانشگاه و صنعت در فرا توسعه است. نديبه فرا دنيبخش سرعت

صورت به زيرا ن يمناسب توسعه اقتصاد يسازند، قادرند با اتخاذ سازوكارها ليتسه را يروند توسعه مل

ند هست يعال متخصص در سطح يروهاين كنندهنيمأسو تكيها از دانشگاه .دكنن يراهبر ايتعامل و پوم

 زينعت نصاست.  افتهيدر آنها استقرار  يقاتيو تحق يعلمي هاياز توانمند ياريبس گريديسوازو 

 دهيدآموزش يانسان يرويبه ن كه روديم شماربه يدانشگاهي هاآموخته تجربه يبرا يعمل يشگاهيآزما

ساني و از منابع انگيري توانند با بهرهصنعت و جامعه مي است. ازمنديني تيريو مد يمشاغل فن يبرا

 المللي حفظ كنند. در عرصه رقابت ملي و بينرا خود جايگاه ، دانشي دانشگاه

 بهها دانشگاهو اين نقش دهند به نيازهاي صنعت و جامعه پاسخ مي متنوعهاي ها به شيوهدانشگاه

در ادبيات ارتباط دانشگاه با  هاموضوعترين از مهمها تغيير نسل دانشگاهمرور زمان تغيير يافته است. 

و تربيت ميراث حکمت به نسل بعد انتقال صرف  بر بيشترها نسل اول دانشگاهصنعت و جامعه است. 

 ها اتفاق افتاد،كه در تغيير نسل دانشگاه تحوالتي ينترمهم از اما يکيكيد داشتند. أنيروي انساني ت

 در ابتدا كه بود ميالدي نوزدهم سده اواخر در هادانشگاه سنتي وظايف بر پژوهش نقش شدن افزوده

 1تزيراستا، اتزكو نيدر ا .كرد پيدا اشاعه جهان هايدانشگاه ساير به سپس و داد رخ آلمان هايدانشگاه

اوضاع و  رييعهده داشتند كه با تغبررا  يانساني رويها تنها نقش آموزش ندانشگاه تدااب»: كنديم انيب

كشف كاستي در دانش  2.به آن افزوده شد زينوزدهم نقش پژوهش ن سده جوامع، در اواخر يازهاين

شي از هاي گسترده نارابيخ .هاي نسل دوم استگذشته و يا ارائه يك ايده جديد موتور محرك دانشگاه

ها هاي جهاني و همچنين مشکالت متعاقب آنها انتظارات اجتماعي خاصي را بر دوش دانشگاهجنگ

در توليد شغل و ثروت و همچنين توسعه رفت انتظار ميها دانشگاهدر نسل سوم از بود.  گذاشته

 يعال آموزش ديجد مياراداثروت از علم، پ ديتولو افزوده ايجاد ارزش مستقيم ايفا كنند، اقتصادي نقش

 يگذارنام نيكارآفر عنوان دانشگاهاز دانشگاه است كه به يديجد فيمهم، باعث تعر نيا است. تحقق

ها براي توسعه اقتصادي، اجتماعي و سازي مأموريتدانشگاهي؛ يکپارچه انقالبدرواقع اين  است. شده

هاي شدر مدل پيچ. گاه كارآفرين استمحور به يك دانشتبديل دانشگاه سنتي آموزش و پژوهش

                                                 
1. Etzkowits 

 یهااهدانشگ یبر کارکرد آموزش یتأمل»آبادي،حسن رضا، . غالمي، زهرا، آراسته، حميدرضا، نوه ابراهيم، عبدالرحيم، زين2

 .7، مهر و آبان 4، شماره 11دوره  ی،آموزش در علوم پزشک یراهبردها هینشر ،«یمفهوم ی: ارائه الگورانینسل سوم در ا
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اعتقاد بر اين است كه تعامل ميان دانشگاه و صنعت كليد بهبود  (دولتدانشگاه، صنعت و ) گانهسه

 1.بر دانش استشرايط نوآوري در جامعه مبتني

و  هاشگاهارتباط دانتقويت  يبرا واسط يهاسازمان تأسيس، يتيحما يهااستيسدر راستاي  هادولت

. ادنددقرار  ردستور كا در ،يو نوآور قاتيآنها در چرخه تحق ييافزاهمو تعامل و  گريکديبا  عيصنا

و  يصنعت يهاشهرك ،يو فناور قيتحق هايهمؤسس، يعلم و فناور يهامراكز رشد، پارك رو،نيااز

 هكه در حوز ييهااستيكشورها با توجه به س درواقعشدند.  تأسيس يو دانشگاه يمراكز مختلف علم

 وكرده  ادجيا ار يالزم و متنوع يزشيانگ يساختارها نهادها و كنند،يارتباط صنعت و دانشگاه دنبال م

 .كننديم يسازمانده

 

 مسئله

است زيرا: الف( مجموع درآمد قراردادهاي  مسئله داراي ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در ايران

 1396هاي ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال و جامعه، دانشگاه ارتباط دانشگاه با صنعت

 1396درصد كل بودجه آموزش عالي در سال  1اين رقم كمتر از  2.ميليارد تومان بوده است 032برابر 

نامه، در سامانه ملي ثبت پايان 1397هايي كه از يکم فروردين تا پايان اسفند بوده است. ب( برپايه داده

)پارسا( ثبت  نامه و رسالهْپايان 726هزار و  58مجموع اند، از هاده پژوهشگاه ايرانداك وارد شدهرساله و پيشن

( 10.000در  57) پيشنهاده 189پيشنهادهْ ثبت شده،  386هزار و  33( و از 10.000در  56) 326شده، 

شاركت بخش صنعتي و توليدي كشور درصد مستندات علمي كشور با م 1( كمتر از جاند. محور بودهتقاضا

 .گيرد(انجام مي ها و بدون متقاضيدرصد توليدات علمي كشور در دانشگاه 90)بيش از  3توليد شده است

كرد هزينهكار در وكسب( سهم بخش هـ .ها از نظر منابع مالي به دولت وابستگي شديد دارند( دانشگاهد

 تأمينعالي  و آموزشدولت بخش  راتحقيق و توسعه تحقيق و توسعه ناچيز است و عمده منابع 

 80... نزديك به  جنوبي، ژاپن وكه در كشورهايي مانند انگلستان، آمريکا، آلمان، كرهصورتيدر. دكنمي

درصد بودجه  70( بيش از و 4.دكنمي تأمينوكار بخش كسبرا ودجه تحقيق و توسعه درصد ب

( نسبت ثبت اختراع ز. 5شودمي تأميندولت  ازسويعالي دولتي  آموزش هايهسسؤمها و دانشگاه

است. يعني به ازاي هر  1كمتر از  2014-2018المللي به توليدات علمي كشور در بازه زماني بين

                                                 
ی سازمدل افتيره قیطر از نیدانشگاه کارآفر یالگو نييتب»، حمزه ی،ارکالئيم یصمد ،نيحس ی،ارکالئيم یصمد. 1

 .1399بهار  کم،یکصدویشماره  وهفتم،ستيصلنامه مجلس و راهبرد، سال بف، «یفاز متلید بریمبتن یريتفس یساختار

های کشور در حوزه ارتباط با و پژوهشگاهها های دانشگاهسال عملکرد و فعاليت 40»، فناوری وزارت علوم، تحقيقات و. 2

 .1397 ،، معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با صنعت«صنعت

بررسی وضعيت روابط دانشگاه، صنعت و دولت در توليدات علمی براساس مدل مارپيچ »، رضيهجوكار، طاهره، مروتي، م. 3

 .1395 ،3فصلنامه سياست علم و فناوري، سال هشتم، شماره  ،«گانهسه

4. https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=GERD_TORD 

، شماره . آموزش عالی، تحقيقات و فناوری53کشور  کل 1399رسی الیحه بودجه سال هاي مجلس، بر. مركز پژوهش5

 .1398 ،16860مسلسل: 
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انه ارز بسياري براي واردات يالمللي صورت گرفته است. ح( سالثبت اختراع بين 1مقاله فقط  1000

كه ظرفيت ساخت آن در مراكز علمي و فني كشور صورتيدرشود الها صرف ميبرخي از تجهيزات و كا

دليل كنشگري ضعيف نظام دانشي كشور بدون پاسخ مانده به( بسياري از مسائل كشور ط .موجود است

سازي پيادههاي تحصيالت دانشگاهي توان كافي براي ( بسياري از دانشجويان بعد از اتمام دورهياست. 

بانك جهاني رتبه ايران در  2017كلي طبق آمار سال طوربه( كاي خود را در عمل ندارند. هآموخته

 رتبه كه است حالي در است. اين 94كشور رتبه  137زمينه برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت در بين 

 . است 12و قطر  12، امارات 66 تركيه ،46برابر با  شاخص اين در عربستان

 

 ارتباط دانشگاه با صنعت. وضعيت 1نمودار 

 
 بانك جهانيمأخذ: 

 

 ندارد و قرار در وضعيت مناسبي در ايران آمار فوق حاكي از آن است كه ارتباط دانشگاه و صنعت

 شود.مي همچنان يکي از مسائل عمده كشور محسوب

در قالب راهکارهاي  اخير براي مواجهه با مسئله ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه در چهار دهه

قانون اهداف، وظايف و تشکيالت وزارت  هاي سنواتي،ساله، قوانين بودجههاي پنجاسناد قانوني برنامه

...  واسط، واگذاري اختيارات و تصويب اسناد سياستي و هاينهادتأسيس  علوم، تحقيقات و فناوري،

در  انشگاه با صنعت و جامعهتدارك ديده شده است. با بررسي عميق سازوكارها و راهکارهاي ارتباط د

و در برخي موارد مبتني بر  دستوري شود كه غالب راهکارها و سازوكارهاي موجود،، مشخص ميايران

ها، كيد بر بخش دولتي( و دانشگاه پيرو اين دستورات و توصيهأ)ت اند. اگرچه بخش صنعتبودهتوصيه 

يجه مورد نظر سياستگذار و قانونگذار حاصل نشده اند، اما در عمل نتعملکرد جزئي از خود نشان داده

ريزي در هاي چند دهه سياستگذاري و قانونگذاري و برنامهرسد پس از تالشنظر ميهاست. بنابراين ب

راهکارهاي اهرمي تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت، ضروري است كه عمده تمركز بر فعال كردن  زمينه
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ال مهم اين است كه چه سازوكارهاي اهرمي براي تقويت ارتباط ؤس اشد.ب بين طرفين دانشگاه و صنعت

در اين  مهم هايهاي سازوكار پيشنهادي چيست؟ چالشدانشگاه و صنعت وجود دارد؟ پيش بايسته

  رابطه چيست؟ 

وانع مراي رفع راهکارهاي عملياتي ب است با واكاوي مسئله ارتباط دانشگاهتالش در گزارش حاضر 

 يات موفقبرخي از تجربي احصاهاي ميداني و ارائه كند. در اين خصوص ضمن بررسيي شده، شناساي

 برداري شده است. بهرهنيز ، از مطالعه اسناد و مصاحبه داخلي و خارجي

 

 روش پژوهش

نعت صاه و مطالعه اسناد سياستي و علمي موجود و شواهد تجربي كمك كرد تا موضوع ارتباط دانشگ

ه هاي متعدد سعي شده است در سلسلشناسي قرار گيرد. پس از شناخت عميق آسيبآسيبمورد 

ين اتمركز هاي سياستي تدوين شود. ها مطرح شود و براي آنها بستهسياستي، آسيبهاي گزارش

 و يانو دانشگاه گراننبود فهم مشترك بين صنعت»گزارش بر پيشنهاد راهکاري براي حل مسئله 

 اي جاريمعرفي يك واسطه جديد با رويکرد اصالح سازوكارهاست.  «به يكديگر عدم اعتماد آنها

سناد احليل رو در تهيه گزارش از تاينارتباط دانشگاه و صنعت، تمركز اصلي گزارش حاضر است. از

آوري جمعگرفته شده است. در  علمي و سياستي، مصاحبه و بررسي تجارب داخلي و خارجي بهره

ط دانشگاه و دفاتر ارتبارؤساي پژوهشي، معاونان ت علمي، ئنفر از اعضاي هي 30از  اطالعات با بيش

بنيان، هاي دانشها، مسئوالن ستاد نانو، فعاالن شركتهاي علم و فناوري دانشگاهصنعت و پارك

وري و پژوهشکده مطالعات فناوري و مسئوالن سابق صندوق نوآعلمي هيئت ها، اعضاي دهندهشتاب

 است. ه شدهدر تحليل اطالعات نيز از روش تحليل مضمون استفاد عمل آمده است.هشکوفايي مصاحبه ب

 

 مباني و تاريخچه موضوع

 االتياي نظام دانشگاه وآغاز شد  1862در سال  1ليقانون مور يريگشکلارتباط دانشگاه و صنعت با 

 به مراكز نيزم ياعطا يبرا)قانون  نيا. شد ياندازراهكشور  نيدر ا ياراضي اعطا با کايمتحده آمر

ي و صنعت يكشاورز يهادانشکده تأسيسو  جاديبه ا الت،يا هر را در يدولت يهانيزم (يآموزش

 يرو ياواخر قرن نوزدهم در عرصه دانشگاه كه در يانقالب نيبنابرا .2(2007 ،كارلسن) اختصاص داد

اضافه  م،يبر تعليدانشگاه مبن يسنت فهيو وظ تيأموربه م ديجد تيمأمور كيعنوان به داد، پژوهش را

                                                 
1. Morrill Act 

2. Karlsson, M. (2007). Commercialization of Research Results in United States. Swedish Institute 

Overview of Federal and Academic Technology Transfer for Growth Policy Studies. 
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دانش و  زينقش انکارناپذ شيشد. با افزا قلمداد ميمعادل با تعل ،يو حداقل در سطوح آموزشد كر

 كيو  جاديعرصه دانشگاه ا دري گريد دوم، انقالب يمقارن با جنگ جهان ،يدر توسعه اقتصاد قيتحق

در  يمشخص حائز نقش يستيدانشگاه با فه،يوظ نيطابق با اسوم به دانشگاه محول گشت. م فهيوظ

 سونيابهجنگ سرد  انينقش سوم از پا نيا 1.(2005 ،گلبرندسن) توسعه اقتصاد كشورها باشد

 يناش آثار، 80از دهه  يغرب ياروپا يو در كشورها 1970متحده در دهه  االتيتر گشت. در امحسوس

نقش  پس از جنگ سرد،. گشته استمنجر ش دانشگاه در جامعه مجدد نق يابيبه ارز انقالب نياز ا

و نقش  كاهش گريد يكشورها ياريبس سابق و يشوروهاي يجمهور کا،يدر آمر يدولت ينهادها ينظام

 جاديو صنعت ا دانشگاه را در روابط يديشده چارچوب جد جاديا ي. فضاافتي شيآنها افزا كيآكادم

 .2(2008، تزياتزكو) كرد

 يارهاكو، سازحركت آنها ريمس ،روند ارتباط دانشگاه با صنعت در جوامع مختلف هسيمقاو مطالعه 

 ارتباط مناسب يالگوها ايالگو  كيبه  يابيدست يارتباط برا نيحاصل از ا جيكار گرفته شده و نتاهب

 زانيم نعت بهصدانشگاه با  ونديپ يبرخوردار است. اگرچه الگوها ياديز تيصنعت از اهم با دانشگاه

 شيزماآرا مورد  يمختلف مسيرهاياز كشورها  كيهرو  ستكشورها يعوامل درون ريتأث تحت ياديز

 .درنيرار گتفاده قمورد توجه و اس تواننديكه م شوديم افتيهم  يعام يهاانيجر معموالً ،اندقرار داده

 و نام آنها هاد الگوها، نسلدر مور يتوافق چيه ،صاحبنظران حوزه ارتباط دانشگاه و صنعت انيدر م

 به نقل از راسول رويکرد نوآوري برمبتنيها بنديترين دسته. در اينجا يکي از رايجندارد وجود

 آورده شده است. 3(2199)

 ( 1960تا اواسط دهه  1950دهه  ) رانش علم الگوالف( 

 رب يمتک با صنعت يقاتيتحقدانشگاه و مراكز  انيمرتبط با تعامالت مهاي يدوره، نوآور نيدر ا

. است دهبو «رانش علم»به و ساده موسوم  يبر الگو خطيمبتني )دانشگاه( سازماندرون يهاتيفعال

و  ياحنه و طرتوسعه فناورا ه،يعلوم پا ياديبن يهاپژوهش بيترتبه يپنج مرحله اصلاين الگو شامل 

امالت مرتبط با تع يهاينوآور ،يالگو خط ني. در ااستو فروش  يابيبازار د،يو تول ساخت ،يمهندس

 . ستابوده  و توسعه قيفناورانه حاصل از تحق يغالب معطوف بر نوآور طوربهدانشگاه و صنعت  انيم

 (1970تا اواخر دهه  1960نيمه دوم دهه ) كشش بازار يالگوب( 

اقتصاد  رقابت در دين تشدكه در آ يادوره افت،يتوسعه  1970و  1960نسل دوم الگوها در اواسط دهه 

 يهايوراو فن ديها شروع به مهاجرت به محصوالت جديگذارهيسرماو  شدمي دهيمتحده د االتيا
                                                 

1  .  Gulbrandsen, M. J. (2005). Industry Funding and University Professors' Research Performance. 

Research Policy, 34. 

2. Etzkowitz, H. (2008). The Triple Helix: University-Industry-Government Innovation in Action. 

London: Routledge. 

3. Rothwell, R. (1992). "Successful Industrial Innovation: Critical Factors for the 1990s", R&D 

Management, Vol. 22, pp. 221-239. 
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 اتيمحرك عمل يروي. بازار نكنديم ينسل اول را ط ريمسبا  مخالف يرينگاه مس نيمرتبط كردند. ا

بر يمبتندانشگاه و صنعت  انيمالت ممرتبط با تعا يهايدوره نوآور نيدر ا .استو توسعه  قيتحق

قرار داشته كه « كشش بازار» موسوم به يالگو ساده و خط يمبنابر (صنعت) يسازماندرون يهاتيفعال

محصول، ساخت و  يو مهندس يطراح ،يبازار و تقاضا، توسعه فناور ازين :بيترتبهشامل چهار مرحله 

دانشگاه و  انيمرتبط با تعامالت م يهاينوآور مفهوم يخط يالگو نيدر ا .استو باالخره فروش  ديتول

بازار و  ازين صيبر تشخيمبتن و توسعه قيفناورانه حاصل از تحق يطور غالب معطوف بر نوآوربهصنعت 

 . .(2008، تزياتزكو) تقاضا بوده است

 (1980تا اواسط دهه  1970اواخر دهه ) تعاملي و تلفيقي يالگو( ج

مول از معريغ ايشده  ديتشد يهاو كشش بازار، نمونه علمفشار  ين داد كه الگوهانشا يمطالعات تجرب

 نيدر ا است. گريديسوازبازار  ازيسو و نكياز يکيتکنولوژ يهاييتوانا نيتعامل ب تريكل يالگو كي

به  ها توجب ديمحصوالت جد ديتول يفناورانه برا يهايبر نوآور ديكأت نيشتريهمچنان ب زيدوره ن

عامالت مرتبط با تي هايدوره، نوآور نيدر ا. استو توسعه  قيتحق زيو ن يابياز بازار حاصل اطالعات

كه در  بوده «يو تلفيق يتعامل يالگو»ه موسوم ب يخطمهين يبر الگويمبتندانشگاه و صنعت  انيم

از  لگوا ل اينمراح ت.حاصل شده اس (رانش علم و كشش بازار) يقبل يدو الگو قيتعامالت و تلف جهينت

در يك  وآورانهو توليد محصول نبازاريابي و فروش ايده نوآورانه، تحقيق و توسعه، ساخت و توليد، 

 روند.فرايند تعاملي پيش مي

 (2000ل سا حدودتا  1990تا اواخر دهه  1980اواخر دهه )موازي و يكپارچه  يالگو( د

. تاس «ارچهكپي و يمواز يالگو» دوره نيا درو صنعت  دانشگاه انيتعامالت مالگوي مسلط مربوط به 

 نديفرا كهاست  يا. نسل چهارم، دورهابدييمطرح و گسترش م ينوآور يمفهوم نظام مل ،دوران نيدر ا

ن كه در آ ظر گرفتدر ن يمواز ندايفررا اساساً  ينوآور نديفرا (نسل چهارم) کپارچهي /يارهيزنج ينوآور

صورت همزمان از به يچهارم نوآور نسل. شونديمتصل م بازخوردي هاحلقه قيطر ها ازتوابع شركت

 ده است.ش ليتشک، كردنديمتضاد استفاده م يهاينوآور جاديا يو مهارت برا ديجد محصول كي تركيب

 (2000تا  1990از نيمه دوم دهه ) شبكه نوآوري يالگو( هـ

 ،يافتگينظام يهاو الزامات دوره قبل مانند جنبه هايژگياز و يکه بخشنيدوران ضمن ا نيدر ا

استفاده از ي و اشبکه يندهايفراي هايژگيو ،همچنان وجود داردي ريپذانعطاف ،يکپارچگي

 کپارچه،ي ينوآور يالگوها .استو مورد توجه  افتهي ضرورت رشتيب يو ارتباطات ياطالعات يهايفناور

 يهاهياتحاد توسعه و و قيمشترك تحق يگذارهيسرما ،مشترك قاتيتحق يبرا ياقابل مالحظه تياهم

با  رشد در حال ينوآور ييالگو سرعت و كارا نيو توسعه قائل است. با ا قيبر تحقيمبتن كياستراتژ

 .افتيخواهد  شيافزا داريپا يطراح يرهايدر امتداد مس يهاشرفتيو پ ديظهور محصوالت جد شيافزا
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 يبيتواند تركيدارد و م ديتأك از نهادها يگروه انيتعامالت م اساسبر شتريب «يآورشبكه نو يالگو»

به  يابيدست يطور مداوم برابهدولت را شامل شود كه  و هادانشگاه ،يوكارها، مراكز پژوهشاز كسب

 كنند.يم يهمکار گريکديمشترك، با  ياهداف نوآور

 (كنونتا يميالد 2000 سالاز حدود ) نوآوري باز يالگو( و 

ه به اين اشار ازب ينوآور شناخته شود. «باز ينوآور» يبه نام الگو توانديم ينوآور يالگوها دينسل جد

عه توس بردشيپ يرا برا يو خارج يداخلي هادهيا ،و توسعه ديتول منظورهبها مهم دارد كه سازمان

تر بزرگ اريبسي انهيباز، زم ينوآور يايمزا نيتراز واضح يکي .كننديم بيبا هم ترك ديجد يهايورافن

ار خواست «زبا يورنوآ». شودتوجه  يرشد داخل شيافزا يبه آن برا دياست كه با ييهايوراو فن هادهياز ا

 باز و ياز ابزارها ياجامعه ،شبکه .رديگيقرار م يو همکار بودن است كه در مركز آن باز ديمنطق جد

 .در عمل اجرا كنند را باز يمفهوم نوآور هستند تاجوش وجنبپر 

 

 ارتباط دانشگاه و صنعت در ايران يتكاملروند 

 تأسيسدهد كه تا قبل از مي نشان رانيدر ا و دولت صنعت ،ارتباط سه نهاد دانشگاه نهيشيبه پ ينگاه

 1362م اسفند كه براساس مصوبه دوعالي  آموزش وصنعت در وزارت فرهنگ  با ارتباط يمركز دفتر

گونه ارتباط چيهدانشگاه و صنعت صورت گرفت،  يارتباطي هانهيبر طرح زميمبندولت  تئيه

نبوده  ياگونهبهوجود داشته  يارتباط هم دانشگاه و صنعت وجود نداشته و اگر نيب ياافتهيسازمان

 داشته باشند. تمرمسي كرده و با هم همکار دايپ ييآشنا گريکديبا مسائل  كياست كه از نزد

 يشورا» اند. البته قبل از انقالببوده يكننده كادر فننيتأمفقط  عيها از نظر صنادانشگاه قت،يحقدر

 1365حدود سال  تا اينکه درنداشت  تيوجود داشت اما پس از انقالب فعال «كشور يعلم يهاپژوهش

 قاتيتحق استيمركز س جادينبال ابه د يريوزدفتر نخست 1359در سال  نيهمچن مجدد فعال شد.

علم و  يكل يهااستيراهبردها و س همهبود كه  1فرانسه CNRS ازي ريدر ابعاد كالن با الگوگ يعلم

 يعلم يهاو در همان سال، سازمان پژوهش نشد ريپذاما امکان كرديكشور را دنبال م نيا يفناور

  شد. جاديا 2اياسترال CSIROاز  يريبا الگوگ رانيا

به خود  يتركامل شکل دهه دوم انقالب در رانيصنعت و دانشگاه در ا يارتباط ياختارهاس

 اديها دانشگاه توان به دفاتر ارتباط با صنعت درمي شده جاديا يساختارها نيكه از اول ياگونهگرفت؛ به

 جهاد شدند. جاديا افتهيساختاربزرگ و مادر  عيدر كنار صنا يصنعت يها. پس از آن پژوهشکدهدكر

عنوان مستقل به صورتهبي ول هابه دانشگاه يعلم يمحور با وابستگپژوهش يعنوان سازمانبه يدانشگاه

. در شدند جاديدولت شکل گرفته و ا تيبا حما يو صنعت يكاربرد يهاپژوهش شبرديبا هدف پ يينهادها
                                                 

1. Centre National De La Recherche Scientifique 

2. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation 
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و  يعلم ليدرونزا و وجود پتانس ياورفن توسعه بيو با ترغ عيدر صنا يادامه با روند رو به رشد فناور

در كشور شکل  يو توسعه فناور يدانش فن ديتول با هدف يعلم مركز رشدها، از دانشگاه حاصل يعمل

 يو مکان جاديها ادولت و دانشگاه يهاتيبا حما يو فناور يعلم يهاپارك زين گرفتند و به موازات آن

 عيو توسعه در صنا قيها دفاتر تحقسال نيهم ي. طشدند دهيگزبر واحدهاي فناور و خالقاستقرار  براي

 .پرداختند عيدر صنا تيبه قبل به فعال نسبت افتهيتوسعهي شده و با ساختارها تياز گذشته تقو شتريب

 باط درارت نيكه ا شودمي مشاهده ران،يارتباط دانشگاه و صنعت در ا يبه روند تکامل يبا نگاه

 يدفتر مصوبه، نياساس ابردولت آغاز شد.  تئيهدر  يابا مصوبه 1361در سال  بار نياول يبرا كشور

دفاتر  ن،يا بر . افزوندش جادياعالي  آموزش ارتباط دانشگاه و صنعت در وزارت فرهنگ و دفتر به نام

مور ار و كا ،يهرسازش مسکن و ،يراه و ترابر رو،يمعادن و فلزات، ن ع،ينفت، صنا يهاوزارتخانه در يمشابه

تر ستا، دفارا نيمهدر  كردند. تيو تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعال تلگراف پست و ،ياجتماع

دفاع مقدس،  يهادر سال نيشدند. همچن جادياها از دانشگاه ياريبس در زيارتباط دانشگاه و صنعت ن

تعهد و م ديتارتباط اسا نيا ير اصلوجود داشت كه محو هاو دانشگاه يصنعت دفاع انيم يتعامالت خوب

  .شديم استفاده يسال خدمت سرباز سهچون  ييهادر قالب طرح دياسات تيتوانمند بودند و از ظرف

ارتباط  يعال يشورا» جاديارتباط دانشگاه با صنعت، ا نهيدولت در زم گريد هاياقدامازجمله 

صورت  نيسنگ عيآن در وزارت صنا ليتشک هياول يهاتيبود كه فعال 1373در سال  «دانشگاه صنعت و

 در سال نکهيتا ا شدچند جلسه و مصوبات مختلف متوقف  ليشورا پس از تشک نيا يهاتيفعال گرفت.

 وجود آمدبهآن  بيو ترك تيدر ساختار، فعال يراتييتغ يعال وزارت فرهنگ و آموزش شنهاديبه پ 1377

 ياستگذاريس نهيدر زم« يياجرا يهادستگاه يو پژوهش يآموزش نيونمعا يهانشست»نام  با يو جلسات

تر در كم رنگ زيمسئله ن ني. همدش ليتشک يياجرا يهادستگاه رايها با سو بهبود ارتباط دانشگاه

 فرهنگ و يهاوزارتخانه يناهماهنگ .نبوده است ريتأثيب صنعت كردن نقش دفتر ارتباط دانشگاه با

كالن هاي يزيرو برنامه هاياستگذاريهمان س كه متأثر از زين يصنعتهاي وزارتخانهو عالي  آموزش

اگرچه  برخوردار نباشد. يقو يياجرا كه ارتباط دانشگاه با صنعت از پشتوانه شدكشور بود، موجب 

نظام هماهنگ در  كي جاديدر ا يسع« هاييكميسيون ايجاد با كشور علمي هايپژوهش شوراي»

يي تصميمات شورا، نبود ضمانت اجرا دليلبهاما  و توسعه را داشت قيتحق ياستگذاريو س يزيربرنامه

 1.(1391و همکاران،  يعيشف)شد ناين امر محقق 

  :دكري بندميه تقسبه چهار دور رانيدر ارا ارتباط دانشگاه و صنعت  نهيشيتوان پيم ،ينگاه كل كيدر 

                                                 
و  رانیار د یقاتيها و مراکز تحقبا دانشگاه عیارتباط صنا یهاشاخص یزيطرح مم، (1391) مسعود و همکاران ؛یعيشف. 1

 .شرفتهيپهای با کشور سهیمقا
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 ،يفرد رشتيارتباط دانشگاه و صنعت ب ، در اين دوره1340دهه  يتا ابتدا تأسيس بدو از .1

 يخنعت، برجامعه و ص يازهايدر پاسخ به نها دانشگاه ييتوانانا ليدلبهبود و  يو مقطع يررسميغ

 كردند. اقدام ازيمورد ن يانسان يروين تيترب برايي مراكز آموزش جاديها خود به انهادها و سازمان

از  يعدادتوسط ت انيدانشجو اعزام و يگسترش مراكز دانشگاه رغمبه ،1350و  1340هاي دهه .2 

 .داشتط وجود نارتبا نيا منظور توسعهبه يبرنامه مشخص ،يكارآموز براي يصنعت يها به واحدهادانشگاه

 با باطارت يدفتر مركز ليتوان به تشکمي دوره نياهاي تالش نيتركه از مهم 1360دهه  .3 

 رهنگ وفدر وزارت  (ش 1365) دفاتر ارتباط دانشگاه با صنعت يهماهنگ يشورا و (ش 1362) صنعت

 يهاه در سالكد كردانشگاه و صنعت اشاره  انيم افتهيسازمانتعامالت  نينخستعنوان عالي به آموزش

 .افتيانتقال  رانيا يو صنعت يعلم يهاپژوهش دفتر به سازمان نيبعد ا

توان به توسعه علم، يدوره م نيا يهايژگيو نيتربرجستهجمله از، 1390تا  1370دهه از  .4 

 عالي يشوراگيري شکل آن هاياقدام نيترو از مهمد كردر كشور اشاره  ينيو كارآفر ينوآور ،يفناور

اهداف، وظايف و تشکيالت قانون  (3)ماده  براساس 1383سال در )عتف(  يو فناور قاتيعلوم، تحق

علم،  ياستگذارينهادها در حوزه س نيتراز مهم يقات و فناوري است. اين شورا يکيوزارت علوم، تحق

 يجمهور استير يو فناور يمعاونت علمگيري شکل شود.محسوب مي يدر سطح مل يو نوآور يفناور

از  تيدر كشور و حما يو فناور يعلم و توسعه انيبندانش اقتصاد گسترش يدر راستا 1386در سال 

 نانيفوق و كارآفرهاي از شركت يتيمراكز حما شيدايپ نيو همچن انيبندانش يهاتتوسعه شرك

مراكز  ريو سا يمراكز رشد علم و فناور وها و پارك يقاتيو تحق يعلمهاي شهرك ريشاغل در آنان نظ

مراكز  رينظ يگريذكر است كه مراكز مشابه د انيشا. در اين خصوص است هااقداماز ديگر مشابه 

 رياخهاي سال يط زين هادهندهشتابو  شهرهاي علم و فناوري ،يفناورهاي مجتمع ،يات فناورخدم

هاي شگاهيآزما وها توسعه پژوهشگاه گر،يد هاياقداماند. ازجمله افتهيو گسترش  جاديكشور ا در

  1.(1397 ،ينعمت) ستهادر دانشگاه يتخصص

 نيشده به ا ميترس يتکامل ريو س رانيو صنعت در ا دانشگاه نيروند تحوالت ارتباط ب يبا بررس

 اول،هاي مطابق گونهي يها و نهادهابرنامه ها،استيمختلف در كشور سهاي كه در دوره ميرسيم جهينت

ي هاذكر شده با گونه يهادوره يياند. همسوشدهو اجرا  يگانه طراحسه چيمارپ يالگو دوم و سوم

 2.(1397 ،شفيعي)نشان داد  ذيلصورت جدول به توانيرا م ينوآوري اگانه و الگوهسه چيمارپ

 

 

                                                 
و  قاتيتحق الگوها و راهکارها، وزارت علوم و کردها،یارتباط دانشگاه و صنعت؛ رو ستمياکوس"، یمحمدعل ،ینعمت. 1

 .1397.یو اجتماع یپژوهشکده مطالعات فرهنگ ،ی"فناور

هاي مجلس مركز پژوهش، «ها و راهکارهاها، ظرفيتارتباط دانشگاه و صنعت؛ چالشطرح پژوهشي »مسعود،  شفيعي، .2

 .1397 ،شوراي اسالمي
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 گانهسهبراساس مارپيچ  رانيتحوالت ارتباط بين دانشگاه و صنعت در اهاي دوره يبررس .1جدول 

 هاي دورهويژگي دوره تعامل
 هاي تعاملگونه

 گانهسهمارپيچ 
 الگوهاي نوآوري

 (1340اوايل دهه تا ) دوره اول
سيس دانشگاه تهران و تعريف أت

 مبناي تعامل با آموزشبر
 ينوآور يخط يالگو گانهسه چيگونه اول مارپ

 (1360تا  1340)از سال  دوره دوم

با يي منظور آشنابه يكارآموز

شده در  گرفته كاربههاي يفناور

 مسائل از يبعض با ييصنعت و آشنا

 گانهسه چيگونه دوم مارپ (بر آموزشيمبتنتعامل ) يصنعت

 ينوآور يخط يالگو

 (1374تا  1361)از  دوره سوم

صنعت در  دفاتر ارتباط با تأسيس

ارتباط با  دفاتر ها ودانشگاه

 هاسازماني ها در برخدانشگاه

 يقيتلف يتعامل يالگو

 تاكنون( 1379)از سال  دوره چهارم

 ،يفناور و يعلم يهاشهرك تأسيس

اي هرشد و كانون مراكز ها وپارك

 بازار دانش صنعت و يهماهنگ

 گانهسه چيمارپ سوم گونه
 در ياواسطه ينهادها

 ينوآور يمل نظام

  

 و جامعه صنعت باهاي ارتباط دانشگاه چالش

 وهشپژ به كشور توليدي و صنعتي بخش ياعتمادبي دليلبه صنعت و دانشگاه بين ارتباطي ضعف

 وجود با .كمتر معطوف به نيازهاي صنايع باشند نشگاهدا در شده انجام هايپژوهش است شده باعث

 دادن سوق هدف با و اخير هايسال طي دانشگاه با صنعت تعامالت كردن پررنگ براي بسيار هايتالش

 فناوري و علم نظام براي موضوع اين همچنان دهدمي نشان شواهد صنايع، سمتبه كشور علمي جريان

  است. مسئله كشور

 كه دهدمي نشان صنعت و دانشگاه ارتباط حوزه در قانونگذاري و سياستگذاري هتجرب دهه چند

 مهم اين اما شود تقويت صنعت و دانشگاه دولت، مرسوم ضلعي سه الگوي كه است بوده اين بر تالش

 و صنعتگران آگاهينا عناصر، و اجزا نظر از موجود اكوسيستم بودن ناقص ازجمله مختلف داليل به

 اين برقراري در مناسب هاياستراتژي نبود يکديگر، نيازهاي و هاظرفيت و هاتوانمندي از دانشگاهيان

 يك به نتيجه حصول براي عموماً )دانشگاهيان صنعتگران و دانشگاهيان نظر مورد زماني بازه ارتباط،

 ترينكوتاه در سود كسب دنبال به صنعتگران كه است صورتي در اين دارند نياز بلندمدت زماني بازه

 عقد براي حقوقي و فني تخصص نبود صنعت، و دانشگاه متفاوت اهداف و ساختار هستند(، زمان

 ميزان قاعده نبودن مشخص فناوري، و علم انتقاليند افر در الزم حقوقي تضامين نبود قراردادها،

 تجزيه دليلبه اهدانشگ و صنعت بين مشترك ادبيات نبود فکري، مالکيت مسائل دانشگاه، در باالسري

 جامعه و هياندانشگا تا است شده موجب ... و خطرپذير گذاريسرمايه ضعف در ها،پروژه نشدن
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 نداشته هم با ارتباط برقراري براي چنداني رغبت كشور( اجرايي هايدستگاه ساير و بازار )صنعت،

 ند.شو مواجه شکست با خصوص اين در نيز دولت هايسياست قاعدتاً و باشند

 .گويدمي سخن و زيان سود زبان با صنعت بخش و دانش مرزهاي گسترش زبان با دانشگاه

 هادولت چندهر دهد.مي كاهش را يکديگر با آنها ثرؤم همکاري و تعامل امکان زبانيهم عدم اين

 هادانشگاه فراغت دليلبه اما گرفتند؛ عهدهبه هازمينه از بسياري در را تحقيقات از متمركز مالي حمايت

 وزافزونر رشد و تحقيقاتي هايزمينه انتخاب در بيشتر عمل آزادي مالي، هايدغدغه از محققان و

 كار دستور در طواس نهادهاي تأسيس صنايع؛ و جامعه نيازهاي با متناسبنا پژوهشي مراكز و هادانشگاه

 فناوري، و تحقيق هايهمؤسس فناوري، و علم هايپارك رشد، مراكز رو،ايناز .گرفت قرار هادولت

 .شدند تأسيس دانشگاهي و علمي مختلف مراكز و صنعتي هايشهرك

 هادانشگاه تحقيقاتي هايتوانايي از كه است بوده آن بر سعي كشورها، اكثر در چهاگر حال،هردر

 حقيقاتت به صنعت ياطميناننا ها،دانشگاه آموزشي رسالت و مسئله اين پيچيدگي شود، استفاده

 تحقيقات هب آنها تمايل و كاربردي و صنعتي تحقيقات امر در دانشگاهيان هانگيز عدم دانشگاهي،

 كه است شده آن از مانع گيرد،مي انجام علمي درجات يارتقا يا مرتبه تغيير منظوربه بيشتر كه بنيادي

 و هااستسي هساي در واسط نهادهاي ايهگيريشکل رغمبه .پذيرد صورت وجه بهترين به ارتباط اين

 هب جامعه و صنعت بخش هتکي از كه شده سبب مشکالت ها،دولت ازسوي شده ايجاد هايانگيزه

 و علمي هايپارك رشد، مراكز تحقيقاتي، هايهمؤسس سويبه تمايل عوض در و شود كاسته هادانشگاه

 يجادا خاصي موريتأم انجام جهت كه اننيبدانش هايمؤسسهها و شركت ها،پژوهشکده تحقيقاتي،

 .يابد افزايش ،اندهشد

 و اجرايي هايدستگاه صنعت، بخش رغبت كه كندمي ييدأت را داده اين نيز ميداني مطالعات

 وجود دليلبه علمي هيئت اعضاي و دانشجويان ها،دانشگاه با مستقيم قرارداد عقد به بزرگ هايشركت

 دليلبه هاپژوهشگاه و فناوري و علم هايپارك بنيان،دانش هايشركتبرعکس  است. ضعيف فوق، مسائل

 ها،نشگاهدا در موجود هايروكراسيوب نداشتن و صنعت نيازهاي به آگاهي تر،تخصصي حوزه بر تمركز

 نظرهب نابراينب .است بيشتر آنها به اجرايي هايدستگاه و صنعت بخش اعتماد كه هستند مراكزي ازجمله

 باشد سيستماكو اين عناصر بودن ناقص صنعت، و دانشگاه ارتباط برقراري مهمهاي خأل از يکي رسدمي

 اوليه هايواسطه وجود ضرورت به ادامه در كند.مي خنثي را خصوص اين در تالش هرگونه كه

، هاپژوهشگاه و هاپژوهشکده تحقيقاتي، و علمي هايشهرك ها،پارك بنيان،دانش هاي)شركت

  شود.يم پرداخته توسعه( و تحقيق كارگزاران و )بروكرها ثانويه و (هاي پژوهش و فناوريصندوق
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 كننده جعبه ابزار ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعهتكميل -واسط هايحلقه

ايد بكه ست رند و آن اين احل مشترك داصنعت و جامعه، يك راه، له ضعف ارتباطي بين دانشگاهئمس

 د، بهبودوري، سو. در صنعت كه نوآوجود داشته باشدانگيزه  ،با يکديگر دانشگاه و صنعت براي ارتباط

ست الي ممکن ارد، وو كارآمدي مهم است انگيزه الزم براي برقراري ارتباط با دانشگاه وجود ديندها افر

 ختصاصي وارآمد دافزايش  كه معموالً نيز هادانشگاه در .سوي دانشگاه نيايدبهبه داليلي كه مطرح شد 

ه چرا د. اينکنظام كارآمدي براي ارتباط با صنعت ندارن اما هاي ارتباط با صنعت مهم استقرارداد

نگيزه جود او باآيد و چرا دانشگاه صنعت در بسياري از موارد براي حل مسائل به سمت دانشگاه نمي

ها و رود اين است كه اين دو بخش، يا از توانمنديصنعت نمي سويبهبراي كسب درآمد بيشتر 

 رفين بهمتماد طدركل اعادبيات مشتركي بين آنها نيست؛ نيازهاي هم اطالع ندارند يا در صورت اطالع 

هاي هر منديتوان واي بين آنها شکل بگيرد تا بتواند نيازها . بنابراين ضروري است واسطهديگر كم است

 تجميع و فهم كرده باشد و ادبيات اين دو بخش را به هم نزديك كند. دو بخش را 

گسترش  رغمبههاي انجام گرفته مشخص شده است كه طي چهار دهه گذشته با بررسي

ه و ط دانشگاديگر، اكوسيستم ارتباسويازسو و رشد بخش صنعت يكازعالي  ها و مراكز آموزشدانشگاه

گردد. ضعف ميبرسي نيز به ناكامل بودن ابزارها و عناصر اين اكوسيستم ماند. نقص اسابصنعت ناقص 

شوند، موجب ها معرفي ميعنوان واسطهوجودي اين عناصر كه در ادبيات ارتباط دانشگاه و صنعت به

 ف وجودبه عبارتي ضعشده است عملکرد دو بخش دانشگاه و صنعت نيز مورد انتقاد قرار گيرد. 

يستم . بنابراين توسعه و تقويت اكوسعف عملکردي دانشگاه و صنعت شده استها موجب ضواسطه

ر آن ددرگير  عناصر و نهادهاي همهارتباط دانشگاه و صنعت مستلزم توسعه و تعامل مستمر و بهينه 

 ارتباط رابزا اند، اما همچنان اين جعبهوجود آمدههها باست. طي چند سال اخير بخشي از اين واسطه

 ناقص است. اه و صنعتدانشگ

گيري مقدم بر است كه از نظر زمان شکل نهادهايي هاي اوليهواسطهدر اين گزارش منظور از  

صورت تخصصي روي يك حوزه خاص تمركز دارند و افراد بهها هاي ثانويه هستند. اين واسطهواسطه

التحصيالن دانشگاهي هستند. غفارو  ، دانشجويانعلميت ئهياز اعضاي  مشغول در اين نهادها عموماً

نسبت به  هاواسطه توان گفت اينمينهايت در. شوندميصورت دولتي يا خصوصي اداره بهها اين واسطه

از نظر زماني  مشخص است هاي ثانويهواسطهطور كه از نام همانترند. هاي ثانويه شناخته شدهواسطه

ريابي، تضمين قرارداد، شکست پروژه، بازا هايدر حوزه هستند وخر أمتهاي اوليه نسبت به واسطه

هاي طرفين ارتباط دانشگاه رساني نيازها و ظرفيتاز محل بهم ودارند  تخصصت فکري، مشاوره يکمال

 صورت خصوصيبه ي ثانويههاغالب واسطه كنند.عنوان حق كميسيون دريافت ميهبو صنعت، درصدي 

 شوند.و اداره ميتأسيس 
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 هاي موجود و اوليهلف( واسطها

يت روز اهمرسالتي بود كه با ب «هاي دانشگاهيها و پژوهشكاربردي كردن آموزش»از چند دهه پيش 

ق تحق يبراها در هدايت و حل مسائل جامعه، نقش پررنگي به خود گرفت. تاكنون و نقش دانشگاه

نعت صبخش  ي دانشگاهي باهاها و پژوهششمنظور برقراري اتصال و پيوند بين آموزهرسالت فوق و ب

ترين سازوكارهاي متنوعي ايجاد شده است. در ادامه درخصوص اهداف و وظايف مهم و جامعه،

اند، ي شدههاي اوليه و موجود معرفعنوان واسطهههاي دانشگاه و صنعت كه در گزارش حاضر بواسطه

 نکاتي مطرح شده است. 

 هاپژوهشي/ پژوهشكده و پژوهشگاه هسسؤمپژوهشي/  . مركز1

نجام امشتمل بر: ها مؤسسهگيرند. اهداف عمده اين اين مراكز عموماً در يك موضوع تخصصي شکل مي

يازهـاي  پاسخگويي به ن، و كاربردي ايتوسعه هاي بنيادي،پژوهش توسعه، توسعه و تحقيق هايفعاليت

 افزايش واحـدهاي پژوهشـي كـه    .است پژوهشي سازي دستاوردهايتجاريو  جامعه مختلف هايبخش

 ي پيـروي از الگـوي مشخصـ   هگرفت صورت هاها يا وزارتخانهوابسته به دانشگاه بيشترمستقل و  صورتبه

 .  هستند فعاليت در حال مجوز پژوهشي داراي مؤسسه 711 در حال حاضر .استده نکر

 هاي علمي و تحقيقاتي . پارك2

 اي از زنجيرهعنوان يکي از نهادهاي اجتماعي و حلقهبه (Science Park)و فناوري  علم هايپارك

 و فناوري محيطي است كه در آن واحدهاي علم پارك .فناوري شکل گرفتند برمبتني اقتصادي توسعه

گيرند مي قرار حمايت ها و صنايع، مجتمع شده و زير پوشش ومستقل يا وابسته به سازمان تحقيقاتي

تحقيقاتي، واحدهاي  هايها، سازمانتعميق ارتباط بين دانشگاه .نوآوري بپردازند تا به خالقيت و

 فناوري و علوم كاربردي، ازجمله اهداف ايجاد و توسعه گيري دولتي در جهتتوليدي و مراكز تصميم

در  يو فناور علم پارك نينخست کايبار در آمر نيدر جهان اول. است و فناوري علم هايپارك توسعه

 نياول وجود آمد. امابه يقاتياستانفورد و پارك مثلث تحق يقاتيپارك تحق تأسيسبا  1950دهه  ليااو

 نيبرخاسته از ا كيشد. انقالب الکترون ياندازراه کايمرآ ولي کونيليو در دره س 1951 سال پارك مهم در

در سراسر  يپارك علم 21ا تنه 1970حال تا سال نيابامعطوف كرد.  دهيپد نيرا به ا يجهان توجه پارك،

 473 1998 سال و در افت،ي شيافزا مورد 270به ها تعداد پارك 1990 سال داشت. در وجود جهان

است كه  دهيپارك رس 1000از  شيرقم به ب نيدر جهان وجود داشت. امروزه ا يعلم اي يقاتيتحق پارك

 ايرانپارك علم و فناوري در  42اكنون هم 1.(2016و همکاران،  زيپر) اندشده جاديا كشور جهانها در ده

مورد ذيل وزارت بهداشت،  2ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  پارك 35از اين تعداد كه  استفعال 

                                                 
1. Peris Ortiz, João J. Ferreira, Luís Farinha, Nuno O. Fernandes (2016). Multiple Helix 

Ecosystems for Sustainable Competitiveness. Springer. 
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ذيل وزارت ارتباطات و فناوري اطالعات مورد  1مورد ذيل جهاد دانشگاهي و  3درمان و آموزش پزشکي، 

 1.كنندجمهوري فعاليت ميرئيسفناوري تحت نظر معاونت علمي و نيز مورد  1و 

 بنياندانش هايمؤسسهها و . شركت3

 افزاييهم منظوربه شركت يا مؤسسه خصوصي يا تعاوني است كه ،بنياندانش هايهمؤسس ها وشركت

گسترش و كاربرد  امل)ش محور، تحقق اهداف علمي و اقتصاديدانشاقتصاد  توسعه ثروت، و علم

طراحي و توليد كاال و خدمات( در حوزه  شامل) توسعه و تحقيق سازي نتايجتجاري ري( واختراع و نوآو

طبق  .شودمي مربوط تشکيل افزارهاينرم ويژه در توليدبهفراوان  افزودهارزش هاي برتر و بافناوري

 2.بنيان در حال فعاليت هستنددانش مؤسسهو  شركت 5546آخرين آمار تعداد 

 نوآوري . مراكز رشد و4

 هتوسع اي كه با ارائه خدمات حمايتي از ايجاد وحرفه متخصصين مركزي است تحت مديريت»

ه ب منتهي مختلف هايدر زمينه فعال جديد توسط كارآفريناني كه در قالب واحدهاي نوپاي هايحرفه

 موعه خدماتكند. مجدانش و فناوري پشتيباني مي بريمبتن اهداف اقتصادياز و  ل شدهيتشکفناوري 

ال در ح .اردداندازي به همراه راه دوران نوپا را در هايهمؤسسهاي مركز رشد، كاهش ريسك و هزينه

 ت.كشور فعال اسدر مركز رشد و نوآوري اكوسيستم علم و فناوري  195 حدود( 1399)حاضر 

 پژوهش و فناوريهاي . صندوق5

در ي بسيار مهم در ايجاد تحرك و انگيزه هاي پژوهش و فناوري يکي ديگر از ابزارهاصندوق

منابع  تأميندليل ريسك پژوهش و عدم بهپژوهشگران و نوآوران است، بسياري از محققان و فناوران 

هاي غيردولتي صندوق مصوبه قانونيبه دارند. با توجه مالي در همان ابتداي كار دست از تالش برمي

 (44)قانون برنامه چهارم و ماده  (45)ن برنامه سوم، ماده قانو (100)موضوع ماده  پژوهش و فناوري

ها و با محوريت دانشگاه همه، الزم است در پذير و ارتقاي نظام مالي كشورقانون رفع موانع توليد رقابت

اي باشد كه گونهبهها بايد اين صندوقتأسيس  ها ايجاد شوند،هاي علم و فناوري اين صندوقپارك

. نقش داشته باشند آنهاتأسيس  درصي، دانشگاه و پارك بتوانند با همکاري يکديگر خصو بخش

كنند. اما ميزان توزيع آنها در از نوآوران و فناوران حمايت مي صندوق 50اكنون بيش از هم

هاي داراي ريسك با توجه به اينکه نظام بانکي به حمايت از پژوهش 3.هاي كشور مناسب نيستدانشگاه

تواند محلي براي صدور ها در اكوسيستم ارتباط دانشگاه و صنعت مياين صندوقتأسيس  ،تمايلي ندارد

 باشد. و كاهش ريسك پژوهش تضامين به بروكرها

 

                                                 
1. https://www.msrt.ir/fa/page/630 

 .1399بنيان، آذر هاي دانشها و مؤسسهجمهور، كارگروه ارزيابي و تشخيص صالحيت شركت. معاونت علمي و فناوري رئيس2

سمنان و خراسان  هاي تهران، البرز، اصفهان، يزد، كرمان، كرمانشاه، گيالن،هاي علم و فناوري استاناكنون در پارك. هم3

 هاي پژوهش و فناوري با محوريت بخش خصوصي و حمايت بخش دولتي تشكيل شده است. صندوق
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 كانون هماهنگي دانش، بازار و صنعت. 6

گرفته  ورتهاي اخير صكه در راستاي تقويت ارتباط دانشگاه، صنعت و بازار در سال ييهاتالشازجمله 

صنعت است كه براساس مصوبه  و بازار دانش، هماهنگي اندازي كانونو راهتأسيس  است،

 سازصميمت وجود آمده است. اين كانون نهاديهستاد راهبري نقشه جامع علمي كشور ب 15/12/1391

 هماهنگي، همکاري، همگرايي، افزايش منظوربه كه است غيرانتفاعي و غيردولتي تشکلي و

 هايهمؤسس و هادانشگاه و صنعت بازار، هايفعاليت پيرامون رويه وحدت ارتقاي و سازييمتصم

 .اندشده تشکيل خاص خدمت يا كاال توليد و توسعه عرصه در بخشي نوآوري نظام ارتقاي و پژوهشي

ن انوك پنجاكنون همها ذيل معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري است. دفتر مركزي اين كانون

 كانون ديگر در دست اقدام است. 9فعال و تدوين اساسنامه 

 هادهندهشتاب. 7

يا هرا م (آپياستارت) انوپهاي دهنده، مركزي است كه امکان رشد سريع و صحيح شركتشتاب

ه ب نانيركارآف يمعرف، هياول هيسرما ارائهدهنده عبارت است از: هاي بارز شتابويژگيسازد. مي

 مشترك يارك يفضا، ماهه چهارتا  سه يزمان بازه ها در يكحمايت از شركت ي،گذاران احتمالهيسرما

ائه ي و درنهايت ارها و خدمات ادارساختريبه ز يدسترس يبرا متيهمراه با كمك و كاهش ق

ست كه دهنده با مركز رشد در مدت زماني اتفاوت عمده شتاب هاي الزم به كارآفرينان.آموزش

و  ي مشخصدر بازه زمانها دهندهصورت كه شتاببدينكنند. ها مراحل اوليه را طي ميها در آنشركت

ز گذشت چند اها پس و اين شركت ددهنخدمات ارائه مي هاي نوپاشركتبه  ماه( 6)حداكثر  كوتاهي

 ها بسيار منعطفآپمراكز رشد دوره زماني ارائه خدمات به استارت اما در ندوشماه، از آن خارج مي

 ال هستند.در اكوسيستم علم و فناوري فعها دهندهمورد از اين شتاب 80مجموع نزديك به دراست. 

ها، ها، پژوهشگاه)پژوهشکده هاي اوليه ارتباط دانشگاه و صنعتگيري و رشد واسطهشکلكلي طوربه

( از هاي پژوهش و فناوريصندوق، بنيان و مراكز رشددانشهاي شركتهاي علمي و تحقيقاتي، پارك

ها موجب شد بخشي از مسير برقراري ارتباط دانشگاه و صنعت طي شود. با توجه به اينکه درون دانشگاه

هاي اوليه با نيازهاي بخش صنعت و توليد همخواني بيشتري داشته است، ساختار و كاركرد واسطه

آشنايي با نيازهاي صنعت و ساخت و توليد محصوالت  مانند يهاياند با برخورداري از ويژگيتوانسته

هاي گيري از توليد دانشفاصلهتبع بهمحور و مسئلهبر نياز بخش صنعت، داشتن رويکرد مبتنيكاربردي و 

... موجب تقويت ارتباط دانشگاه و صنعت نسبت  گيري و همکاري بيشتر با صنعت وارتباطنظري صرف، 

زيرا  هاي اوليه همچنان ناقص استگيري واسطهزنجيره ارتباطي با وجود شکلاما اين به گذشته شوند. 

سازي، مسائل بيمه اعتمادنويسي، ريسك پژوهش، قراردادها در امور بازاريابي، دانشگاه وهاي اوليه واسطه

دارند.  هايي... ضعف هاي دانشگاه وو ماليات، شکستن پروژه، آشنايي با نيازهاي صنعت و شناخت ظرفيت
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هدف رفع موانع اشاره  جديد و بامأموريت اي با اي ثانويهبخشي به واسطهمشروعيتگيري و بنابراين شکل

اكوسيستم  بازيگران ساير مختلف، هايكارويژه انجام با كه ميانجي يا واسط شده ضرورت دارد. نهادهاي

و مراكز  هاان، پاركيبندانشهاي ها، شركتههشکدها، پژوپژوهشگاه ها،دانشگاه دولتي، نهادهاي از )اعم

بين بازيگران  شبکه با ايجاد و كرده خارج ايجزيره فعاليت حالت از را بخش خصوصي( و صنايع رشد،

 .شوندمي آنها افزايهم و هماهنگ ارتباط موجب مختلف،

 هاي ثانويه و مغفولب( واسطه

هاي توليد ديگر اين دانشسويازيکسو بدون متقاضي هستند و ازشور هاي كدانش توليد شده در دانشگاه

در اين بين صنعتگران و توليدكنندگان بسياري با  د.شده متناسب با نيازهاي بخش صنعت و بازار نيستن

 نيزدليل عمده ها دارند، هاي خود به دانشگاهبه واگذاري پروژه كمي تمايلنيازهاي متعدد وجود دارند كه 

و عدم شناخت صنعت از  هاي تحقيقات و فناوريبراي انجام پروژ اعتماد صنعت به دانشگاه ضعف

مندي هعالقهاي صورت گرفته نشان داد كه هاي انجام شده و مصاحبه. بررسياست هاي دانشگاهقابليت

بنيان، مراكز انشهاي دمؤسسهها و بخش صنعت و توليد به انعقاد قرارداد پژوهشي و فناوري با شركت

هزار ميليارد توماني  33)شاهد اين مدعا درآمد  هاي علم و فناوري بيشتر از دانشگاه استپژوهشي، پارك

در همين سال كل درآمد ارتباط با صنعت  1.است 1396ها در سال بنياندانشهاي مؤسسهها و شركت

بوده است(. دليل عمده اين تمايز  2ارد تومانميلي 032هاي ذيل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشگاه

ها از بودن اين مراكز و شركت بنيان نيز تخصصي و چابكهاي دانشمؤسسهها و ها و شركتبين دانشگاه

مجموع بخش دررو با نيازهاي خاص صنعت و توليد تناسب بيشتري دارند. همينازنظر موضوعي است و 

در قسمت پيش اشاره شد كه  3ها اعتماد بيشتري دارد.يت انجام پروژهصنعت به آنها از نظر زمان و كيف

بنيان تعداد دانشهاي مؤسسهها و هاي اخير خصوصاً با تصويب قانون حمايت از شركتدر سال

هاي اوليه با نياز به تقويت دارند. رشد و توسعه واسطهاما اند؛ نهادهاي واسط اوليه رشد خوبي داشته

طور جدي بهت نسبي ارتباط دانشگاه و صنعت، نتوانسته ضعف ارتباطي دانشگاه و صنعت را وجود تقوي

دانش و فناوري در  مراكز عرضه طور كه بيان شد اين است كه. دليل عمده آن همانكنندبرطرف 

 از نيازهاي صنعتاحصاي مباحث حقوقي، شکستن پروژه، تضمين قرارداد، ريسك پژوهش، بازاريابي و 

از همين منظر تمركز بر معرفي و جايابي نهادي است كه بتواند  .برخوردار نيستند كافي و تخصص نتوا

 . كندطرف برهاي فوق را دغدغه

 

                                                 
از ها و حمايتها هاي ارزيابي و تشخيص صالحيتنامهجمهور، مستندات قانوني و آيين. معاونت علمي و فناوري رئيس1

 .1397بنيان، هاي دانشمؤسسهو ها شركت

کشور در حوزه ارتباط با های و پژوهشگاهها دانشگاههای سال عملکرد و فعاليت 40»، فناوری تحقيقات ووزارت علوم، . 2

 .1397 ،، معاونت پژوهش و فناوری دفتر ارتباط با صنعت«صنعت

و دانشجويان  علمي،هيئت از اعضاي  بنيان، غالبا  هاي دانشمؤسسهو ها . شايان ذكر است كه نيروهاي فعال در شركت3

 .هستندالتحصيالن دانشگاهي فارغ
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 هاي آنكاركردها و ظرفيتثانويه:  هايواسطه

 ران واگيرندگان، سياستگذزيرا تصميم ،اي استپيچيده فرايند عمل به حوزه دانش انتقال روند همواره

 كهحاليدركنند. مي زندگي فضاي فکري و عملي متفاوتي ديگر درسويياز محققان يکسو وازصنعتگران 

ران و صنعتگران به اگيرندگان، سياستگذتصميم مهم بدانند، را مفاهيم و هانظريه است ممکن محققان

 يك پژوهش گرچه ،ينکههستند كه قابل فهم و آسان باشند. تفاوت ديگر ا يدنبال شواهد و راهکارهاي

ران و صنعتگران خواهان اگيرندگان، سياستگذتصميمبينجامد،  طول به هاسالتا حصول نتيجه  غالباً

 اين به توجه كند. بامي صحبت خود فني زبان با طرف هر به نتايج هستند. همچنين دستيابي سريع

تبع بهدر پي كاربرد نتايج پژوهشي و يك )محققان هرعمده و با توجه به نيازهاي موجود هاي اختالف

گيرندگان، سياستگذاران، صنعتگران در پي كارايي و عملکرد دريافت منابع مالي هستند و تصميم

اي را ندارند، واسطه تحقيقات نتايج اجراي و انتقال كدام توانمفيدتري هستند( و با توجه به اينکه هيچ

اي كه در ادبيات با عناوين مختلفي مانند: واسطه .كندوه را فعال نياز است كه بتواند اين دو خواسته بالق

 5،هاي سطح متوسطسازمان 4،هاي روبناييسازمان 3،كارگزاران 2،هاي سومبخش 1،هاي واسطسازمان

 10،كارگزار فناوري 9،كارگزاران دانش 8،هاي مرزيسازمان 7،ايمنطقههاي مؤسسه 6،هاي نوآوريواسطه

كيد اصلي بر مفهوم كارگزاران پژوهش و أدر گزارش حاضر ت 12.شوندمعرفي مي 11مشاوره نوآوريخدمات 

عنوان به كه كندمي تعريف كارگزاراني يا هاواسطه را كارگزاران آكسفورد لغت فرهنگفناوري است. 

 نامهكنند. در آيينيم عمل مختلف افراد يا بازرگانان بين در كميسر يا رسانپيام مترجمان، كننده،مذاكره

گونه معرفي شده است: يك شركت ، كارگزار تجارت فناوري اين13و راهبري شبکه فن بازار مليتأسيس 

هاي شبکه و براساس قرارداد مشخص، خصوصي فعال در حوزه تجارت فناوري است كه طبق ارزيابي

نامه اشاره شده است كه در آييناين  )دركند هاي حوزه تجارت فناوري همکاري تواند در انواع پروژهمي

 بين رابطدرواقع  شوند(. اين كارگزارانمعرفي مي «بروكر فناوري»عنوان هادبيات جهاني كارگزاران ب

 هايدهندهانتقالعنوان به وران و صنعتگران هستند اسياستگذ گيرندگان،تصميم و پژوهشگران دنياي

                                                 
1. Organizations Intermediaries 

2. Third Parties 

3. Brokers 

4. Superstructure Organizations 

5. Intermediary Level Bodies 

6. Innovation Intermediaries 

7. Regional Institutions 

8. Boundary Organizations 

9. Knowledge Brokers 

10. Technology Brokering 

11. Innovation Consultancy Services 

12.Howells, Jeremy, "Intermediation and The Role of Intermediaries in Innovation", Research 

Policy 35.5, pp: 715-728, 2006. 

سازي عرضه و منظور بسترهپرديس بت امناي پارك فناوري ئتوسط كميسيون دائمي هي 03/10/1398مذكور در  نامه. آيين13

عوامل فعال در اين حوزه در سطح كشور، به همه افزايي ميان والت فناوري و درنهايت ايجاد همتقاضاي فناوري و محص
 تصويب رسيده است.
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شوند. اين شناخته مي تعامالت تسهيلگر مفسر مسئله و و ارزياب ،يابنده مسئله دانش، پژوهش و فناوري،

ساختارها غالباً خصوصي هستند و سه كاركرد مديريت اطالعات، پيوند و مبادله و توسعه ظرفيت برعهده 

 و كنندمي واسطه عملعنوان به عوض در بلکه كنندنمي طرفداري هاگروه از يكهيچ از دارند. كارگزاران

ها انگيزه مالي الزم در عقد قرارداد پژوهش و فناوري بين اين واسطه .كنندمي تأمين طرفين را ينيازها

دارا هستند، در امور ماليات و بيمه متخصص هستند،  دريافت سهمي از قرارداد،دليل بهدانشگاه و صنعت 

ستن پروژه خبره هستند. اين شک سنجي ونيازي و معنوي، بازاريابي، نويسي و مالکيت فکرقرارداددر امور 

توانند با ايجاد فهم مشترك بين دليل ساختار خصوصي و مستقل از دانشگاه و صنعت ميبهها واسطه

يکي از  ،اساس مطالعات ميداني و اسناديبرسازي كنند )شايان ذكر است كه اعتمادصنعت و دانشگاه، 

طرفين مطرح شده است(. انتظار بر اين است  ياداعتمبيهاي اصلي عدم ارتباط دانشگاه و صنعت، گره

كه برشمرده شد، ضمن رفع موانع موجود بتوانند هايي ويژگي)بروكرها( با داشتن  اين حلقه واسط

پيش ارتباط بين دانشگاه با صنعت و جامعه را تقويت كنند. در اين بخش تجارب موجود در زمينه ازبيش

 . شودميدانشگاه و صنعت در دو بخش تجارب خارجي و داخلي مطرح گري ارتباط نظام بروكري و واسطه

 

 الملليبينتجارب 

صنعت و جامعه عمر چنداني  باگري بين دانش، پژوهش، فناوري خالف اينکه در ايران ساختار واسطهبر

كه اساساً در اكوسيستم ارتباط دانشگاه و صنعت آنچنان شناخته شده نيست. نظام بروكري ندارد و 

در صنعت رنگ  18تواند يك فرد يا سازمان و ساختار باشد، مفهوم جديدي نيست. در اواخر قرن مي

اند. در ها را برعهده داشتهها نقش برقراري اتصال بين اين صنعت و دانشگاهمصنوعي آلمان اين واسطه

حققان دانشگاهي به هم كه كشاورزان محلي و م يهايدانشگاه ويسکانسين آمريکا از واسطه 1906سال 

اي كه تا به امروز نيز اين سنت وجود دارد. در ادامه به چند گونهبه، 1كردداد، حمايت ميپيوند مي

 شود.ها اشاره ميالمللي از اين واسطهبينتجربه 

 (Idea Connection) الف( بروكر آيديا كانشكن

 شركت اين اصلي هدف. است شده ايجاد 2007 سال در كه است خصوصي كانادايي شركت آيديا كانشکن

 معموالً شركت اين با مرتبط هايتيم. است صنايع و براي جامعه مهندسي و علمي پيچيده مسائل حل

مسائل عموماً  است كه در اين شركت اين مسائل حل در مهم كنند. نکتهمي كار هم با مجازي صورتبه

افراد داراي  به جوايز ارائه به مشاركت، اين شركت براي افراد منظور تشويقبه. محور هستندتقاضا صورتبه

 از معاون عبارتند كه دهندمي تشکيل نفر 11 را شركت اين اوليه هسته .كندمياقدام  ايده حل مسئله

                                                 
1. Ward, V., House, A., & Hamer, S. "Knowledge Brokering: The Missing Link in the Evidence to 

Action Chain?", Evidence & Policy: A Journal of Research, Debate and Practice, 5(3), pp: 267-

279, 2009. 
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طراح  ها،سيستم مهندسي محتوايي، مدير باز، نوآوري پروژه مدير كننده،مصاحبه اجرايي، معاون ارشد،

 اين. نوآوري مدير اي،واسطه طراح و محتوايي مدير نويسنده، توسعه، و تحقيق باز آورينو هايچالش

هاي در دست مسائل و چالش ها، بازاريابي وحلراه شده، بنديفهرست بخش سه در را خود شركت، خدمات

خبره و حالل مسائل هزار  20با بيش از  حوزه تخصصي 100آيديا كانکشن در  كند. كارگزاربررسي ارائه مي

درصد است  80و مسئله در اين شركت  كشور ارتباط دارد، نرخ حل چالش 180، با بيش از كندفعاليت مي

ها و صنايع دولتي و خصوصي را حل و فصل كرده است. ازجمله مسئله و چالش شركت 1000و تاكنون 

 2،مکنزي 1،توان به شركت نايك، كرفتكنند ميهايي كه با اين كارگزار همکاري ميترين شركتمهم

 و... اشاره كرد.  4فيوجيوتس 3،سيگما

  5(STTE) چين شانگهاي فناوري انتقال و تبادل مركز ب(

 ينار چين است. اولين كارگزار و واسط بين دانشگاه و صنعت د شانگهاي فناوري انتقال و تبادل مركز

وجود هب 1993 سال در شانگهاي شهرداري و چين فناوري و وزارت علوم توسط مشترك طوربه بروكر

اهي ، شركت و گودكنمي ها بايد در يك آزموني كه اتحاديه بروكرها برگزارآمده است. اين واسطه

ر است. رخوردادر كشور چين از مشروعيت كافي ب يعنوان شغل. كارگزار فناوري بهدكننمهارت دريافت 

ران و آالت به فناوماشيني پزشکي، مهندسي شيمي، ساخت هادر زمينه STTEمركز تبادل فناوري 

 قوقح از تحفاظ ارزيابي،يابي، هاي حقوقي، خدمات بازاردهند. انجام مشاورهصنعتگران مشاوره مي

و... ديگر ر گذاري خطرپذي، سرمايهفناوري سازيتجاري از حمايت براي مالي تأمين و معنوي مالکيت

غاز قاضا آگيرد. سازوكار اصلي اين مركز با شناخت تر اين مركز انجام مياست كه د ييهافعاليت

آورند تا عمل ميهها بازديد بشود. در برخي از موارد نيز از نزديك از واحدهاي صنعتي و شركتمي

 58.566 بالغ بر استه كردكه اين مركز منعقد  ييقراردادهانيازهاي آنها را شناسايي كنند. تعداد كل 

 مورد بوده است.

 (Innocentive( اينوسنتيو شركت (ج

هاي يك شركت خصوصي است كه در رشته اينوسنتيو است. شده تأسيس 2001 سال در شركت اين

، مهندسي/ طراحي، علوم كامپيوتر/ فناوري اطالعات، شيمي، وكار و كارآفرينيكسبمختلفي ازجمله: 

اين شركت  كند.فعاليت مي نوآوري اجتماعيو  لوم طبيعيع، رياضي/ آمار، علوم زيستي غذا/ كشاورزي/

ارائه متقاضيان  آن برقراري پيوند بينتخصص كشور عضو دارد.  200هزار حالل مسئله از  250بيش از 

كنندگان مشکل حل وهاي غيرانتفاعي هاي دولتي، سازمانهاي تجاري، سازمانحل؛ مانند شركتراه

                                                 
1. Kraft 

2. Makinsey 

3. Sigma 

4. Fujitsu 

5. Shanghai Technology Transfer Exchange 
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حل ارائه كنندگان براي آنها راهكنند و حلها مشکالت خود را ارسال مير، سازمانتعبارت سادهبه است.

، ارسال ايده: به شرح زير استد. مراحل كاري برگزاري و مديريت يك چالش را در اينوسنتيو دهنمي

 . جايزه ارزيابي ايده، انتخاب بهترين ايده و اعطاي

كنندگان در اين بخش، متقاضيان و حل ت.هاي مهم شركت، بخش حل چالش اساز قسمت

توانند در بين كنندگان ميها از سراسر جهان در ارتباط هستند. حلمشکل با هزاران مورد چالش

سال مت ارهاي خود را در اين قسچالش ،هاي متقاضيهاي ارسالي به جستجو بپردازند. سازمانچالش

هاي دولتي محور، سازمانهاي نوآوريشركتزياد است و ضيان متقاتنوع  . در شركت اينوسنتيوكنندمي

را  دحل نياز دارنبه راه دارند و مشکالت تحقيق و توسعه هاي كهشركت هاي غيرانتفاعي وو شركت

ي براي فکري جهانوفان تايجاد  شود. بخش ديگري كه به نام بخش ايده مطرح است وظيفهشامل مي

هاي حليد، راهاندازي خط توليد جدتوانند براي راهها مي. اين ايدهعهده داردرا بر توليد يك ايده

اي جذب بي برافزارهاي تجاري براي محصوالت فعلي يا حتي يك ايده بازاريامشکالت فني، طراحي نرم

ه تحت هاي ارسال شدايده همهها، مشتريان باشند. براي محافظت و رفع نگراني درخصوص سرقت ايده

 .گيرندپوشش قوانين مالکيت معنوي قرار مي

 (Innoget) وگيتسسه اينؤ( مد

 و هاآپرتاستا دانشمندان، نوآور،هاي سازمان براي جهاني باز نوآوري و علمي شبکه يك تيوگاين

اجراي  و رصد شناسايي، هدف با اسپانيا بارسلون شهر در 2006 سال مؤسسه در اين است. نامتخصص

 اين .است شده تأسيس جهاني سطح در و صورت آنالينبه نوآورانه همکاري فردبهمنحصر هايفرصت

 قالانت فکري، مالکيت باز، حقوق نوآوري هايحوزه در متخصصي هاينيرو حاضر حال در مؤسسه

 سترب تينوگيا .دارد خطرپذير گذاريسرمايه ها وآپاستارت محصول، نوآوري توسعه، و تحقيق فناوري،

 رائها توسعه، و تحقيق هايپروژه ها،آپاستارت بر گذاريسرمايه هايفرصت براي ايمن و ساده

 برقراري اب مؤسسه اين كند.مي فراهم پتنت براي ليسانس حق ارائه و فناورانه هايحلدرخواست راه

 از قانوني اظتحف به توجه با فناوري همکاري هايپروژه به اجراي جهان، كشور 180 از بيش در ارتباط

 پردازد.مي ايمن محيطي در نهاآ فکري مالکيت حقوق

 جهان سرسرا در تحقيقاتي مراكز و هاشركت متخصصان، با تيوگاين مؤسسه استراتژيك همکاران

. است رتباطاتا توسعه و بازار به تياينوگ باز نوآوري فضاي انتشار اصلي آنها، هدف ارتباط دارند.

 :گيرندمي قرار زير اصلي دسته چهار در تيوگاين همکاران

 مدرسه نيويورك، علوم توان آكادمياين مراكز مي ازجمله دانشگاهي دانشگاهي: مراكز مراكز. 1

 اشاره كرد. بارسلونا دانشگاه و 1ايآي. وكاركسب

                                                 
1. Ie.edu/business 
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 رينوآو مركز رگ،يدلبها فناوري و علم پارك به توانفناوري: از جمله اين مراكز مي و علم هايپارك .2

 .كرد اشاره گيونا دانشگاه فناوري و علم پارك و وين فناوري درگاه ساسکس، دانشگاه

 مؤسسه و بيوآس مؤسسه كاتاالن، فناوري انجمن روسيه، فناوري انتقال وكار: شبکهكسب هايانجمن. 3

 .سسه هستندؤم همکاران از برخي تيکسالوت

 كره، 1دلتاتك مؤسسه ،2yetشركت  همچون تينوگاي مؤسسه انهمکار از همکاران: برخي ساير. 4

 2.اندگرفته جاي دسته اين در قبيل اين از ديگر مواردي و الزوير انتشارات

ه ك «يپيشنهاد هايفناوري»: ت مرسوم استينوگبراي ورود فناوري به شركت اي دو شيوه

منظور به ار آنها مرتبط افراد ساير و مخترعان ها،دانشگاه محققان، كه است مواردي دربرگيرنده

 و هاركتش كه است مواردي دربرگيرنده «درخواستي هايفناوري» و اندهداد پيشنهاد گذاريسرمايه

 .اندكرده مطرح خود سازمان تقاضايعنوان به مختلف افراد

 (LNETVA)3ايتاليا ها و مراكز تحقيقات عمومي( شبكه انتقال فناوري دانشگاههـ

 2002نت وال يك انجمن ايتاليايي اعتبارسنجي نتايج تحقيقات عمومي است. اين انجمن در سال 

به انجمن تبديل شد. نت وال جايي است كه  2007صورت يك شبکه ايجاد شد و بعد از آن در سال به

را به  خودهاي تحقيقات عمومي بتوانند تجارب هاي ايتاليا و سازمانوري دانشگاهدفاتر انتقال فنا

وال نتاشتراك بگذارند و بتوانند اين تجارب را به بهترين شکل به صنعت انتقال دهند. همچنين 

گذاران، نهادهاي مالي و ها، ادارات محلي، انجمن صنايع و صنعتگران، سرمايهتخانهرواسطه مهم بين وزا

هاي توليد شركت يارتقابر: وال مشتمل است نتتحقيقات عمومي در مسير نوآوري است. اهداف عمده 

منظور افزايش توليد و بهها ها و شركتجديد از مسير تحقيقات عمومي، بهبود ارتباط بين دانشگاه

 و )ازجمله حمايت هايشانفعاليت بهبود براي خود همکاران به انتقال نتايج تحقيقات و كمك

 عمومي بخش همکاري مجوزدهي، اختراع، ثبت انتشار، آموزش، طريق تحقيقات از نتايج از برداريبهره

عالي و  شود و با وزارت آموزشصورت مستقل اداره ميبهاين انجمن  .ها(آپاستارتبهبود  و و خصوصي

هاي تحقيقات ايتاليا، وزارت توسعه اقتصادي، كنفرانس رهبران دانشگاهي ايتاليا و بسياري از سازمان

دفاتر انتقال ، 4Proton-ASTPجملهمختلفي از الملليبينهاي ازمانوال با سنتديگر ارتباط دارد. 

 اروپاييغير كشورهاي در فناوري انتقال در كه هاييو با سازمان آكسفورد فناوري مستقلي مانند لوون،

  .دارد روابط دارند، فعاليت مراكش و اكوادور مانند

                                                 
1. DeltaTek 

2. https://intt.nanoindustry.ir/news/58232 

3 . NETVAL - Italian Network of Technology Transfer Offices of Universities and Public 

Research Organizations 

4. ASTP-Proton, است کشور 41 از عضو 800 از بيش با صنعت وها دانشگاه بين فناوری/  دانش انتقال در زمينه انجمن یک. 
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 تحقيق صدور مجوز، اختراع، ثبت معنوي، مالکيت زمينه در آموزشي مختلفي هاياين انجمن فعاليت

كند. ايجاد يك شبکه بين دانشگاهي برگزار مي تحقيقات و پيمانکاري قراردادهاي ايجاد نحوه از آگاهي و

 به هاي انتقال فناوري و انتشار اطالعات مربوطها( و آموزش شيوهها، صنايع و دانشگاه)شركتاعضا  همه

هاي اين عمومي از ديگر فعاليت تحقيقاتي هايسازمان و ايتاليا هايدانشگاه در وريفنا انتقال هايفعاليت

چهار مركز تحقيقات عمومي،  7دانشگاه،  57انجمن است. اعضاي انجمن انتقال فناوري ايتاليا عبارتند از: 

كلي طوربه. تاسآژانس  يكبنياد و دو تحقيقاتي، بيمارستان و مركز مراقبت از سالمت،  - سسه علميؤم

 1.درصد اساتيد عضو اين انجمن هستند 76درصد از دانشجويان و  69هاي ايتاليا، درصد دانشگاه 57

 

 تجارب داخلي

 کهشب» ديس وذيل پارك فناوري پر «ملي فن بازار»در دو قالب  در حال حاضر تعدادي از كارگزاران

 120به  اران نزديكتعداد اين كارگز كنند.مي فعاليت ذيل ستاد توسعه فناوري نانو «نانو فناوري تبادل

وشيمي، هاي نانو مواد، تجهيزات پزشکي، پترو شركتي در حوزه شخصي صورت دو به مورد است كه

قابل  .كنندمي فعاليت نقل و درياوحملنفت و گاز، صنايع خودرو، صنعت هوايي، عمران و ساختمان، 

  زاران در حوزه نانو فعال هستند.درصد از اين كارگ 60ذكر است كه حدود 

انقالب  يعال يشورا يهاهيابالغ زيكشور و ن ياساس نقشه جامع علمبر رانيا يبازار مل شبکه فن

ين ا دار است.دهكشور را عه يتوسعه بازار فناور فهيوظ ،يجمهور استير يو فناور يو معاونت علم يفرهنگ

 ملي و سطح در تعامالت فناوري و مبادالت توسعه و ايجاد رايب ساززمينه بستر ترينمهمعنوان به شبکه

 قابل سوابق و تخصصي دانش ها،اختزيرس ارتباطات، ها،قابليت از متنوع طيفي بودن دارا با الملليبين

 تقاضاي و عرضه هايحوزه در اخبار و اطالعات همه دادن قرار پوشش تحت و سازيشبکه توانايي توجه،

 هايبانك وسعهت ضمن و داراست نحو بهترين به را حوزه اين فعال هايبنگاه و متخصصان رفيمع و فناوري

 . دارد ور كاردست در را حوزه اين در ارزش زنجيره گسترش اطمينان، قابل و به روز درگاه و اطالعاتي

ملي هاي مااقد اجراي خصوصدر 07/09/1391 مورخ فرهنگي انقالب عالي شوراي ابالغيه به توجه با

 ايجاد و كشور عمومي فن بازارهاي منظور ساماندهيهنقشه جامع علمي كشور، ب 3كالن  راهبرد 10و  9، 8

 فناوري و علمي كشور، معاونت علمي جامع نقشهدار هاي اولويتتوسعه فن بازارهاي تخصصي در حوزه و

 در ايران ليم فن بازار شبکه طريق از را كشور فن بازارهاي و ساماندهي توسعه موضوع جمهوري رياست

 مصوب «يرانا ملي فن بازار شبکهتأسيس  نامهآيين» (8)ماده  طبق همچنين. است داده قرار كار دستور

 و ايطقهمن فن بازارهاي اندازيراه موضوع، بر 03/10/1398 مورخ پرديس فناوري پارك امناي هيئت

 .است شده تأكيد اين شبکه وظايف از يکيوان عنبه كشور داراولويت هايحوزه در تخصصي

                                                 
1 . https://netval.it/netval-italian-network-of-technology-transfer-offices-of-universities-and-

public-research-organizations/ 

https://netval.it/netval-italian-network-of-technology-transfer-offices-of-universities-and-public-research-organizations/
https://netval.it/netval-italian-network-of-technology-transfer-offices-of-universities-and-public-research-organizations/
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 افزاييمه مدل ايجاد و كشور فناوري بخش ظرفيت به ويژه نگاه توسعه، اين اصلي محورهاي از

 .باشدمي كشور بنياندانشهاي مؤسسه و هاشركت و صنعتي هايمجموعه بين صنعتي و فناوري فني،

 راكزم فناوري، و علم هايپارك توليدي، هايقطب در فناوري و صنعتي هايشهرك بين سازيشبکه

 و دانشگاهي هايبخش با نزديك تعامل ايجاد و مرتبط نهادهاي ساير و تخصصي و عمومي رشد

ثبت ربر كا 21.000بيش از داراي اكنون همشبکه  اين .است توسعه اين محورهاي ديگر از پژوهشي

ر فن بازار ضاي فناوري است. شبکه مزبور دفاتاتق 400 شركت فناور و 4.100محصول،  13.700، شده

 21در  اينطقهم فن بازار دفتر 21كنون تا كه است كرده ايجاد را تخصصي حوزه هر در و استان هر در

 .است كرده ايجاد هوشمند شهر و سالمت گاز، هايحوزه در تخصصي فن بازار 3 استان و

 فن بازار شبکه برعهده كشور در فناوري تجارت گزارانكار توانمندسازي و آموزش پذيرش، جذب،

از  فناورانه نياز رفع يا فناوري انتقالگذاري و توسعه بازار محصوالت فناورانه، سرمايه .است ايران ملي

، جشنوارهرويداد ازجمله: برگزاري  70هاي اين شبکه است. اين شبکه دركل بيش از ديگر فعاليت

(، ارائه نيازهاي فناورانه و... INOTEX) المللي نوآوري و فناورينمايشگاه بين هاي توانمندسازي،دوره

ميليارد تومان،  81مورد تبادل فناوري به ارزش  227همچنين اين شبکه نزديك به برگزار كرده است. 

، در 1(B2B) جلسه مواجه تجاري 3.000ميليارد تومان، بالغ بر  30معامله داراي فکري به ارزش  35

مورد  168ميليارد تومان و  340محصول به ارزش  725يابي و فروش محصوالت بالغ بر مينه بازارز

 2.ميليارد تومان به سرانجام رسانده است 74جذب سرمايه به ارزش 

جه مده مواعنانو را با يك چالش  حوزهن مسئوالنانو  توانايي توليد دانش و فناوري در حوزه

البه سائل مبتمي از ري توليد شده نياز به بازار دارد تا بتواند ضمن رفع برخساخت، اينکه دانش و فناو

ه دارد. باال نگ ر سطحدفناوران و محققان را نيز  و از اين نظر سودآوري براي كشور، بتواند انگيزه جامعه

 و اخير ايهالس در نانو فناوري زهحو در فناورانه دستاوردهاي سازيتجاري روزافزون بنابراين توسعه

 هايشركت و كنندگان()عرضه فناوري دارندگان ميان فناورانه همکاري هايافزايش پروژه همچنين

تاد س .ضروري ساخت پيشازبيش را زمينه اين در حمايتي هايبرنامه )متقاضيان( طراحي صنعتي

نعت صي دانش، بازار و هاگيري واسطهاست كه در حمايت از شکل يينهادهاجمله اولين ازتوسعه نانو 

اندازي آزمايشي برنامه المللي به راهبراساس تجارب بين 1394و در سال ورود كرده است. ستاد نان

دسازي آنها شروع به جذب عمومي كارگزاران و توانمنبا  1395كرد. در سال اقدام هاي صنعتي چالش

ماتي در اكنون از اين مجرا خدهمستاد نانو اندازي كرده است، شبکه تبادل فناوري را راه 1396در سال 

 دهد. المللي ارائه ميبينملي و سطح 

                                                 
1. Business to Business 

 .1399، «گزارش عملكرد شبكه فن بازار ملي ايران»ك فناوري پرديس، پار. 2
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تقاضاي فناوري از مجراي شبکه تبادل فناوري جذب شده  2000طبق گزارش ستاد نانو تاكنون بيش از 

دارد  ها وجودليستي از شركت. پروژه موفق بوده است 195نزديك به  1398است و از اين بين تا پايان سال 

گري كارگزاران و هاي فناوري است كه با واسطهها و صنايع معتبر متقاضي چالشازجمله شركت كه

 نامهناوري نانو در اين خصوص نيز آيينستاد توسعه ف 1.اندها كردههاي فناوران اقدام به حل چالشتوانمندي

 اين كارگزاران را تدوين كرده است. بنديها و تسهيالت و ارزيابي و رتبهنحوه فعاليت، حمايت

ير با ي اميركبصنعت دانشگاهدر كنار دو تجربه فوق بايد به تجربه دانشگاه اميركبير نيز اشاره كرد. 

د و عق هاي خصوصي خدماتيگذاري و شركتهاي سرمايهاي از بروكرهاي فناوري، صندوقايجاد شبکه

 ه خدماتيه ارائسازي دانشگاه، بتجاريركز خدمات نوآوري و هاي همکاري با آنها از طريق متوافقنامه

ل حگذاري، تسهيالت مالي، خدمات حقوقي، خدمات توسعه بازار، خدمات كشف و شامل سرمايه

 بنيان وابسته بههاي دانشمسائل صنعت، خدمات مالکيت فکري و ... به اساتيد و صاحبان ايده، شركت

هاي ر حوزهكشور د ست. در راستاي انجام اين امر ابتدا بروكرهاي معتبراده اقدام كردانشگاه و صنايع 

 ه است.نامه همکاري با آنها منعقد گرديدفاهمتمختلف شناسايي شده و سپس طي جلسات مذاكره 

يركبير عتي اماكنون مستقر در برج فناوري دانشگاه صنهمها و تسهيلگران فناوري برخي از اين شركت

 .كنندي ميهمکار نامه همکاري با دانشگاهمبناي توافقبرمستقر و صورت غيرهديگر نيز ب بوده و تعدادي

 

 و جامعه صنعت باگري ارتباط دانشگاه موجود واسطه ساختار

ر دپژوهش و فناوري  بازاريابي و مالي امور بيمه، قراردادها، به مربوط امور رجوعورفع براي اين از پيش

 وزارت در صنعت با دانشگاه ارتباط دفتر 12/02/1361 مورخ دولتت ئهي صوبهم طبق ها،دانشگاه

 است نحوي به كاري جريان معموالً صنعت با ارتباط دفاتر در .دشتأسيس  را عالي آموزش و فرهنگ

هش پيشنهاده پژو قالب در تقاضا اين سپس رسدمي دفتر به بازار و صنعت سمت از تقاضا كه

 هايپروپزال علمي هيئت اعضاي گيرد.مي قرار دانشجويان و علمي هيئت اعضاي تياراخ در (پيآر.اف.)

 قالب دو در يندافر اين رسانند.مي صنعتي هايشركت دست به صنعت با ارتباط دفتر درگاه از را خود

 قاتيتحقي رحط يك قالب در و مدتكوتاهيند افر در پروژه اگر شود.مي گرفته پي بلندمدت و مدتكوتاه

 همکاري رح،ط اين اتمام با و انجامدنمي صنعت با مشترك تحقيقاتيسسه ؤم يا شركت ايجاد به باشد

 به صورت ناي در كه انجامد طول به صنعتي شركت با دانشگاه همکاري است ممکن ولي يابدمي خاتمه

 احدهايو مهه در اكنونكه هم است ذكرقابل  نجامد.بيا مشترك تحقيقاتي سسهؤم يا شركت تأسيس

 .هستند مستقر صنعت با ارتباط دفاتر دانشگاهي،

                                                 
 .1399 ،«گزارش عملكرد شبكه تبادل فناوري». ستاد توسعه فناوري نانو 1
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 . ارتباط دانشگاه و صنعت از طريق واسطه دفتر ارتباط با صنعت1شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هادانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر -گريواسطه موجود ساختار در موانع و هاچالش

 از برخي به زير رد كه است موانعي داراي مهم، بازيگر يكعنوان به هادانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر

 براي صنعت ازسوي شده عنوان اصلي موانع ميداني، مطالعات براساس شود.مي اشاره موانع اين

 است: بوده 2 جدول شرح به دانشگاه با همکاري

 

 صنعت با ارتباط دفاتر هايچالش و موانع. 2 جدول
 شده شناسايي موانع رديف

 هادانشگاه در قراردادها عقديند افر بودن برزمان و روكراسيوب 1

 صنعت با باطارت دفاتر وابسته ساختار دليلبه صنعت با فناوري و پژوهش قراردادهاي عقد در الزم انگيزه نداشتن 2

  دفاتر اين رد يبازارياب و پروژه تجزيه ،حقوقي مسائل مذاكره، ،علمي هايزمينه ،فني هايحوزه درن امتخصص نبود 3

4 
 براي درست كاروساز نبود و سرمايه تأمين براي دانشگاه از بيرون گذاريسرمايه هايصندوق با ارتباط و شناخت عدم

 صنعت به تضمين صدور

 پروژه انجام حين در الطرفينمرضي و اختالف مرجععنوان به واسط حد نبود 5

 دانشجويان و اساتيد فهم قابل ادبيات به صنعتي هايپروژه تجزيه و نويسي 1RFP بخش نبود 6

 باالسري دريافت صورت در دانشگاه همکاري ميزان و باالسري نامشخص مکانيسم 7

  قرارداد هايطرف بين موجود تعارضات و هادانشگاه در Policy IP2 نبود 8

 صنعت و دولت فناور، بين ريسك توزيع لزوم و توسعه و تحقيق باالي ريسك 9

 قبلي هايپروژه توقف و دانشگاه مديريتي تغيير 10

 دانشگاهي يهامسئوليت حوزه در پايين شفافيت 11

 دانشگاه در هاپروژه حقوقي پيگيري قابليت عدم 12

 .پژوهش هاييافته خذ:أم

                                                 
1. Request For Proposal 

2. Intellectual Property 
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 هادانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر كه دهدمي نشان صنعت و دانشگاه بين ارتباط شناسيلهئمس

 شد مطرح كه هاييبنا به چالش گرفتند شکل صنعت و دانشگاه پيوند تقويت و ايجاد هدف با كه

 و دانشگاه بين ارتباط دفاتر ترروشن عبارتبه .دكن عمل شايسته نحوبه خصوص اين در نتوانسته

 بنابراين .داننبوده برخوردار كافي اثربخشي و كارايي از فعاليت دهه سه طي فوق مسائل به بنا صنعت

 پژوهشگاه، و پژوهشکده دانشگاه، مجموعه دو بين واسطي حلقه يك معرفي گزارش، اصلي تمركز

 ديگرسوياز 1صنعت و طرفيكاز رشد مراكز و تحقيقاتي و علمي هايشهرك بنيان،دانش هايشركت

 صنعت و دانشگاه براي يدجد ماهيت يكعنوان به امروز به تا واسط حلقه اين اينکه مهم نکته است.

  .است نشده تعريف

 

  بروكرها سازيفعال بر كيدأت با موجود سازوكارهاي بازطراحي

 انشگاهد صنعت با ارتباط دفتر ذيل فناوري( و پژوهش تبادل )كارگزار خصوصي بخش شركت ايجاد

 به پروژه تجزيه ،(يپآر.اف.)پيشنهاده پژوهش  تهيه تقاضا، احصاي كاري جريان شركت اين كه نحويبه

 دلخواه لبقا در صنعت به آن تحويل و دانشگاه از هافناوري آوريجمع دانشگاه، فهم قابل هايبخش

 قالب با ساختاري بتوان كه صورتي در و است فعلي هايدانشگاه سيستم در موجود نقص ترينمهم

 صنعتي قراردادهاي اين ودب اميدوار توانمي آورد وجودهب دانشگاه در را تخصصي و خصوصي بخش

 شودمي اشاره وبخ كارگزار() بروكر و دانشگاه هايويژگي به بخش اين در .كند پيدا افزايش هادانشگاه

 شبکه رفيمع آزمايشگاه، آموزشي، فضاي به مربوط هايزيرساخت ارائه در دانشگاه (.4 و 3 )جدول

 سهم مدل، اين رد بنابراين دارد، نقش ... و رهاگتسهيل به بنياندانش هايشركت و دانشجويان اساتيد،

 صنعت با ارتباط تردف باشد. مشخص بايد آن( به مربوط قواعد و )باالسري هاپروژه اين درآمد از دانشگاه

 به مربوط نامهيينآ تدوين دارد. دانشگاه به هاپروژه وروديند افر در جدي نقش كليدي يبازيگرعنوان به

 سازييادهپ دهد. انجام بايد دانشگاه كه است مهمي كارهاي از يکي دانشگاه در گرهاتسهيل حضور

 ستقرارا با بگيرد. صورت توانمند گرهايتسهيل از دانشگاه فراخوان اب بايد گريتسهيل الگوي

 ... و هااالسريب ميزان حقوقي، مباني از اعم نامهآيين سازيپياده و تدوين ها،دانشگاه در گرهاتسهيل

  شود.مي اصالح مدل اجراي جريان در و تدوين دانشگاه سطتو

 

                                                 
بسياری از موارد منطق شوند. صنایع بخش دولتی در . صنایع در حالت کلی به دو بخش دولتی و خصوصی تقسيم می1

رو اينکنند و برای بسياری از این صنایع نوآوری و اقتصاد بازار مطرح نيست. ازاقتصادی و قاعده سود و زیان را رعایت نمی
کنند و نوآوری برای ماندن در عرصه رقابت كيد اصلي گزارش صنایع بخش خصوصی هستند که قاعده انتفاع را رعایت میأت

 است. برای آنها مهم 
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 گريتسهيل نظام گيريشكل براي مناسب دانشگاه يک هايويژگي .3 جدول

 شده شناسايي هايويژگي رديف

 .ريدكت رساله و ارشد كارشناسي نامهپايان قالب در شده شکسته هايپروژه تعريف براي گريتسهيل 1

  .شود فراهم دانشگاه داخل هايزيرساخت به گرهاسهيلت دسترسي امکان 2

  باشد. اشتهد صندوق خود يا و باشد داشته دسترسي گرانتسهيل از حمايت براي ي پژوهش و فناوريهاصندوق به 3

 صنعتي هايپروژه قبال در دانشجويان و اساتيد تعهدات افزايش براي گريتسهيل نامهآيين تدوين در 4

  باشد. تهداش مشاركت

  .كند حذف دانشگاه داخليندهاي افر در گريتسهيل منظوربه را دانشگاه داخل هايروكراسيوب 5

 و كاربردي هايپروژه امتياز از بيشتري سهم و بخشيده رسميت گرفته صورت كاربردي هايپژوهش به 6

 دارد. منظور علميت ئهي اعضاي يارتقا در محورمسئله

  .كند دوينت مناسبي معنوي مالکيت نامهآيين و باشد داشته عملکرد شفافيت گرتسهيل هايكتشر با تعامل در 7

  .دكنن استفاده صنايع در دانشگاه برند از دهد اجازه و بخشيده رسميت بروكري هايشركت فعاليت به 8

  .دكن تالش كشور در گريتسهيل فعاليت الگوسازي براي خود دانشگاه 9

 مبنايبر را بهااجاره دريافت و باالسري ميزان و برسد گريتسهيل هايشركت فعاليت از اقتصادي دلم يك به  10

  .دكن تنظيم آن
 همان. خذ:أم

 

 طريق از كشور هايدانشگاه همه در گريتسهيل نظام ترويج در فناوري و تحقيقات علوم، وزارت نكته:

   باشد. اثرگذار بسيار تواندمي هادانشگاه در بروكرها فعاليت نامهآيين تدوين

 اصلي وظايف يا وظيفه ها،پروژه از گرهاتسهيل اين انتفاع مالي مدل دانشگاه، در گرهاتسهيل حضور نوع

 مواردي ملهازج ... و دانشگاه در گرهاتسهيل حضور به مربوط اجرايي و مالي مالحظات گرها،تسهيل اين

 در گرهاتسهيل حضور صورت در رسدمي نظربه .كند گيريتصميم صوصخ اين در دانشگاه بايد كه هستند

 نماينده عت،صن با ارتباط دفاتر كهچرا شد خواهد ترپررنگ بسيار صنعت با ارتباط دفاتر نقش ،دانشگاه

  داشت. خواهد گرهاتسهيل رشد در بسزايي نقش آنها گريتنظيم و هستند دانشگاه االختيارتام
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 ل ئاايد گرتسهيل هاييويژگ .4 جدول

 شده شناسايي هايويژگي رديف

  باشد. درصد 49 از كمتر آن در دولتي بخش سهم و باشد خصوصي بايد تاحدامکانها بروكر اين 1

 باشد داشته پروژه تجزيه براي تخصصي تيم 2

  د.نكن فعاليت تخصصي زمينهيك يا چند  در 3

  د.نباش داشته خوبي ارتباط بخش اين با يصنعت تقاضاهاي آوريجمع منظوربه 4

  د.نباش داشته تبحر ... و سرمايه جذب حقوقي، قراردادهاي عقد بازاريابي، مذاكره، در 5

 و اندانشجوي اساتيد، از اعم دانشگاهدانشي و نيروي انساني  هايزيرساخت كل به دسترسي منظوربه 6

  د.ناشب مستقر دانشگاه در ترجيحاً التحصيالنفارغ

  د.نباش داشته ارتباط دانشگاه فناوري و علم پارك ذيلهاي شركت با 7

  د.نباش داشته آشنايي بيمه و ماليات معنوي، مالکيت حوزه هايچالش با 8

  د.نكن كمك بالغ شركت يك به شدن تبديل و سازيتجاري عرصه در نوپا يهاشركت به 9

 .كنند پرداخت را دانشگاه هب خود استقرار محل اجاره كنند سعي 10

 د.نباش داشته كافي اطالع دانشگاه هايتوانمندي و هاظرفيت از 11

آگاهي كامل  مذاكره وها حلراه بندياولويت و بنديدسته تقاضا، شناسايي نيازسنجي، بازديد،هاي مهارت به 12

 .داشته باشند

 .داشته باشند آشنايي كارگزاري قراردادهاي حقوقي مالحظات با 13
 همان. خذ:أم

 

نعت، وزارت ص شرفتهيپ عيو توسعه صنا قاتياز تحق تيصندوق حمامانند: دولتي  هايصندوق

صد وزارت در 51در بخش كشاورزي با سهم صندوق حمايت از توسعه پژوهش و فناوري معدن و تجارت، 

 به دندار گرهاتسهيل از حمايت و رشد در مهمي نقش شکوفايي و نوآوري صندوق ويژهبهجهاد كشاورزي، 

 و نوآوري دوقصن برند از استفاده به گرفتن پا و شدن شناخته براي نوپايي گرتسهيل هر كهمعنا  اين

 ثبت صورت در گرتسهيل هايشركت مکانيسمي، چنين تحت دارد. نياز آن مالي هايحمايت و شکوفايي

 صندوق از مشخصي غمبل ،آن رساندن نتيجه به و اردادقر عقد و صنعت با دانشگاه ارتباط برقراري و تقاضا

 كنند.مي دريافت انگيزه ايجاد هدف با تشويق و پاداش عنوانهب شکوفايي و نوآوري

 

 دانشگاه در بروكرها حضور هايمدل

  دانشگاه چند يا دانشگاه ذيلهاي شركت/ (الف

 با ارتباط دفتر حالتي چنين در د.شومي ايجاد دانشگاه چند يا يك تحت حمايت شركتي مدل اين در

 بازاريابي، با را صنعت با ارتباط نقش بروكر و است بروكر با دانشگاه واسط نقش دانشگاه صنعت

 توسعه با آن تجزيه صنعت، از پروژه دريافت از پس دهد.مي انجام پروژه تجزيه تقاضا، آوريجمع

 ارتباط دفتر درگاه از (هاپي.اف.آرنهاده پژوهش )پيش اين گيرد،انجام مي (پياف..آرپيشنهاده پژوهش )
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 گريتسهيل شركت از بخشي سهامدار تواندمي دانشگاه مدل، اين در شوند.مي دانشگاه وارد صنعت با

 باشد. داشته رأي حق مديرههيئت در و باشد

 دانشگاه همكارهاي /شركت (ب

 چنين در يست.ن آن سهامدار دانشگاه و شوند رمستق دانشگاه بيرون يا داخل در توانندمي هاشركت اين

 اتصال قطهن و هستند دانشگاه از مستقل حقوقي ساختار يك هاشركت كه شودمي تلقي گونهاين مدلي،

 آن درآمد از درصدي و گيرندمي صنعت از هاشركت اين كه است هاييپروژه دانشگاه، با هاشركت اين

در صورت اجاره بهتواند ساختماني دانشگاه مي مدل اين در كنند.مي دريافت كميسيون حقعنوان به را

 دانشگاه با گرهاتسهيل بين واسط حلقه دانشگاه صنعت با ارتباط دفتر ها قرار دهد،اختيار اين شركت

 بود. خواهد

 و صنعت بادانشگاه خصوصي و جايگزين كردن آنها با دفاتر ارتباط  شركت ايجاد (ج

  انجمن يک قالب رد آنها سازيشبكه

 ارتباط اي،شبکه بستر يك در و شده خصوصي صنعت بادانشگاه  ارتباط دفاتر يا مراكز قالبي، چنين در

 با دانشگاه ارتباط برقراري ابتدايي، مراحل در شودمي پيشنهاد .دكن برقرار را دانشگاه و صنعت بين

 شركت باشد. دانشگاه در اختاريس چنين استقرار براي مناسبي مدل خصوصي بخش كارگزار چند

 به نزديکي براي است بهتر ولي باشد مستقر آن از بيرون يا دانشگاه داخل تواندمي شده گفته گرتسهيل

  شود. مستقر دانشگاه داخل فناوري و علم توليد منابع

 

 گرهاتسهيل و دانشگاه روي پيش هايچالش

 يکديگر اب همکاري در گرهاتسهيل و دانشگاه روي شپي هايچالش حل و بينيپيش كار، ابعاد از يکي

 مدل در اجرا از قبل و شناسايي كاروكسب اين روي پيش هايچالش كه است ارزشمند مدلي است.

 دانشگاه و گرهاتسهيل روي پيش هايچالش و تنگناها گزارش، اين در دليل، همين به شود. گنجانده

 :شوند گرفته نظر در بايد هاچالش اين اصلي، مدل طراحي در و است شده آورده تفکيك به
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 بروكرها روي پيش هايچالش .5 جدول

 شده شناسايي هايچالش رديف

 دانشگاه مقررات و هاروال با كردن پيدا وفق 1

 رشد مراكز وها پارك بنيان،دانشهاي مؤسسهها و شركت و اساتيد با ارتباط برقراري 2

 دانشگاه با مکاريه براي صنعت اقناع 3

 معنوي مالکيت هايچالش بر آمدن فائق 4

  لزوم صورت در ريسك پوشش و مالي تأمين مركز كردن پيدا 5

 حقوقي و نويسيقرارداد حوزه مشکالت حل 6

 هاالزحمهحق دريافتيند افر بودن طوالني حتمالا 7

 ... و ليما بازاريابي، قراردادنويسي، هايحوزه در توانمندي داشتن 8

 پروژه شکستن حوزه در تخصصي توانمندي داشتن 9

 شركت رشدپيش مراحل از گذر براي اوليه منابع به دسترسي 10

 صنعت واقعي نيازهاي به دقيق دسترسي 11

 طرفين براي اجرايي تعهدات ايجاد 12

 سودده مالي مدل تدوين 13

 قانوني هايپشتوانه داشتن 14

 حقوقي قراردادهاي نويسپيش داشتن 15

 مشخص و دقيق صورتبه دانشگاه ايتوانمنديه وها ظرفيت احصاي 16
 همان. خذ:أم

 

 هاروي دانشگاه هاي پيش. چالش6جدول 

 شده شناسايي هايچالش رديف

 باالسري خاطربه دانشگاه زدن دور و شفافيت عدم 1

 دانشگاه در گرانتسهيل حضور براي اجرايي هاينامهآيين نبود 2

 دانشگاه در گرانتسهيل حضور پديده با ...( و كارمندان دانشجويان، )اساتيد، دانشگاهيان آشنايي عدم 3

 شركت رشدپيش مرحله در مالي منابع از بخشي از دانشگاه پوشيچشم 4

 ارائه و اليم ي،حقوق دعاوي مانند: لزوم صورت در روپيش هايچالشحل  در بروكر از دانشگاه حمايت لزوم 5

 دانشگاه صندوق توسط تضامين

 ضرورغيرهاي بوركراسيحذف  راستاي دردانشگاه  مالي و اداري ساختار 6

 خصوصي بخش با همکاري زمينه در دانشگاه كم تجربه 7

 خصوصي بخش با دانشگاه همکاري براي احتمالي حقوقي و قانوني هايچالش و موانع 8

  .صنايع و هاشركت به انساني نيروي انتقال مورد رد دانشگاه اطالع عدم 9
 همان. خذ:أم

 

 داراي اكوسيستم اين بخش هر دهد.مي نمايش را صنعت و دانشگاه ارتباط اكوسيستم 2 شکل

 ، عمل متقابل، ثبات و مشروعيتضرورت الزم است از يكهر بخش  است. هاييظرفيت و نيازها

 در متعدد هايظرفيت وجود با كه دارند قرار فناوري و دانش توليد مراكز ،اول بخش دربرخوردار باشد. 
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 مالي هايحمايت فناوري، و پژوهش تقاضاي مانند: ييهانيازمندي ،جامعه و صنعت مبتالبه مسائل حل

 توليدي، واحدهاي و هاشركت كه سوم بخش دارند. را خود دانشي محصوالت براي مناسب بازار و

 و متقاضي طرفعنوان به كه هستند قانونگذار و سياستگذار گير،تصميم نهادهاي ي،اجراي هايدستگاه

 مراكز كنشگري براي مختلف هايقالب در متعددي هايظرفيت فناوري، و پژوهش كنندهمصرف

 كسب وري،بهره افزايش مانند ييهانيازمندي هابخش اين دارند. مسئله حل براي فناوري و تحقيقات

 بخش و فناوري و دانش توليد )مراكز مذكور بخش دو دارند. محصول يارتقا و فرايندها بهبود سود،

 با اما د،نبرخوردار خوبي كيفي و كمي رشد از صنعت، و دانشگاه ارتباط اكوسيستم در جامعه( و صنعت

 .دكنن برقرار مناسبي ارتباط اندنتوانسته يکديگر؛ به نيازمندي وجود

 آوريجمع و سنجينياز بازاريابي، هاي:ظرفيت از و هستند گرتسهيل نهادهاي كه مياني ودوم  بخش

ژوهش پيشنهاده پ تهيه و پروژه شکست قرارداد، تضمين حقوقي، مسائل پيگيري و مشاوره تقاضاها،

 توان ،ندورداربرخ ... لياتما و بيمه امور پيگيري استانداردها، اخذ صنعت، و دانشگاه با قوي تعامالت ،(آر.اف.پي)

 نيازهايي م،اكوسيست اين كارگزاران محرك دارند. را فناوري و پژوهش تقاضاي و عرضه بخش دو رسانيبهم

 دريافت .دكنن فبرطر سوم( و )اول مذكور بخش دو اتصال مسير از را نيازها اين است قرار و دارند كه است

جهت  و امکانات فضا ،جامعه و صنعت بخش و ريفناو و تحقيقات مراكز سوياز بخشيمشروعيت ،الزحمهحق

 مشخص نچهآ است. واسط بخش اين هاينيازمندي ترينمهم از قانوني هايحمايت دريافت و فعاليت پيشبرد

 تعريف و والًاص و نشده شناسايي صنعت و دانشگاه ارتباط اكوسيستم فضاي در واسط نهاد اين تاكنون است

 و كند كنشگري (سوم و )اول بخش دو بين تعاملي صورتبه تواندمي كه نهادي .ده استجايگاه از آن ارائه نش

 .كند برطرف نيز را خود هاينيازمندي طرفين، هايظرفيت و نيازها رسانيبهم ضمن
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 هابر نقش واسطهكيد أت. ساختار موجود و مطلوب ارتباط دانشگاه و صنعت با 2شكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاليهاي آموزشدانشگاه و مؤسسه

 هاي اوليه:واسطه
 بنياندانشاي هها و مؤسسهشركت

 هاي علم و فناوريپارك

 مراكز رشد 

 هاها و پژوهشگاهپژوهشکده

 هاي پژوهش و فناوريصندوق

 هادهندهشتاب

 هاي هماهنگي دانش، بازار و صنعتكانون

 هانياز نهاد مربوطه هاظرفيت

 

 حمايت مالي -

 تسهيالت -

 تقاضاي پژوهش و توليد محصول -

 ت دانشيبازار براي محصوال -

 توليد دانش -

 محصول فناورانهتوانايي توليد  -

 توانايي حل چالش و مسئله -

 فضاي فيزيکي و منابع مطالعاتي -

  تربيت نيروي انساني متخصص -

 تخصص مکمل،به  يدسترس -

 و امکانات زاتيتجه نيترشرفتهيپ

 هاي ثانويه:واسطه

 

 ها يا كارگزارانواسطه -بروكرها

 

 

 الزحمهحق دريافت -

 بخشيمشروعيت -

 وجود فضا براي فعاليت -

 قانوني هايدريافت حمايت -

 هاي بازارشناخت بازار و دسترسي به كانال -

 آوري تقاضاهاسنجي و جمعنياز -

 مشاوره و پيگيري مسائل حقوقي -

 تضمين قرارداد -

 پيشنهاده پژوهش شکستن پروژه و تهيه -

 (آر.اف.پي)

 وي با دانشگاه و صنعتتعامالت ق -

 اخذ استانداردها -

 پيگيري امور بيمه و ماليات -

 :صنعت و جامعه

ها و واحدهاي توليدي، شركت)

هاي اجرايي، نهادهاي دستگاه

 (گير، سياستگذار و قانونگذارتصميم

 كسب سود -

 وريافزايش بهره -

 بهبود فرايندها و سازوكارها -

 محصولي ارتقا -

 يه انسانيتوسعه سرما -

 درخواست ساخت محصول -

 ها و مسائل مبتالبهتقاضاي حل چالش -

 مشاوره و راهبري -

سازي امکانات براي جذب دانشجويان فراهم -

 التحصيالن دانشگاهيو فارغ

ت و اند با بخش صنعوانستههاي مناسب نتود ظرفيتد و با وجدارنهاي اخير نهادهاي واسط اوليه رشد خوبي داشتند اما همچنان از برخي جهات ضعف طي سال بخش اول:

 جامعه ارتباط وثيقي داشته باشند.

 نيست. هاي بالقوه در اكوسيستم دانشگاه و صنعت هنوز ناشناخته است و از مشروعيت كافي نيز برخورداراين بخش با وجود ظرفيت بخش دوم:

ناكافي از  نيز شناخت دليل اعتماد ضعيف وديگر، بهسويهاي متنوع براي دانشگاهيان و فناوران كشور ازيکسو و ظرفيتجود نيازهاي متعدد ازبا وبخش صنعت  بخش سوم:

 د. كنهاي خود، نتوانسته يك رابطه تعاملي پايدار با بخش دانشي كشور برقرار هاي دانشگاه براي حل مسائل و چالشظرفيت

وم
 س

ش
بخ

 
وم

 د
ش

بخ
 

ول
ش ا

خ
ب
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 هاپيشنهاد و گيريهنتيج

 يبلکه ارتباط ست،يدو نهاد دانشگاه و صنعت ن نيارتباط دانشگاه و صنعت در مفهوم عام آن ارتباط ب

ه توسعهاي با برنامه يساختار كالن اقتصاد ييهمسو مانند يهم در سطح كالن مل جانبهاست چند

 يها و واحدهادانشگاه نيب متقابل يصورت همکاربهسطح بنگاه  در و هم يو علم و فناور يصنعت

ر شود. برقرا يثرؤارتباط به نحو م نيدارند تا ا وجودي اريواسط بسهاي حلقه انيم نيو در ا يصنعت

و  يعتصن ،ياقتصاد يهااستيس نيب ييو همسو يهماهنگ) واسط از سطح كالن گرفتههاي حلقه نيا

شد رمراكز  ،يسازيمراكز تجار جاديا رينظ خرد تا سطوح( و اختصاص منابع يعلم و فناور يهااستيس

 يهاهشگايآزما ان،يبندانشهاي مؤسسهو  هاشركت ،يبر فناوريمبتن ينيفناور، مراكز كارآفر يواحدها

ش آموز و يكارآموز يو حت ياتيو مال يمالي هامشوق ،يخدمات مهندس ،يمال يهاصندوق ،يقاتيتحق

ت اه و صنعط دانشگاز ارتبا انتظار مورد جينتا عمل كنند تا يخوببه خود و يدر جا ديبا ره،يمهارت و غ

 .ديدست آبه

 كه است ايپيوسته بهم زنجيره داراي جامعه و صنعت با دانشگاه ارتباططور كه بيان شد همان

 دهه چهار يط نشود. برقرار كامل و صحيح طوربه ارتباط شودمي باعث زنجيره اين از حلقه يك نبود

 بين اصلهف اين ود شو تکميل جامعه و صنعت با دانشگاه ارتباط هايحلقه كه شد يهايتالش شتهگذ

 عدم ه اصليمسئل است. باقي خود قوت به مسئله همچنان اما يابد، كاهش طرفين هايظرفيت و نيازها

شخيص داده ت صنعت و دانشگاه هايحلقه ميان پيوند برقراري در ناتواني و طرفينو شناخت  اعتماد

 مسيري زا يا نيز آنان نيازهاي و استفاده بدون طرفين هايظرفيت تا شده باعث موضوع همين .شد

 فني و لميع توليدات سازينزديك و پيوند برقراري منظورهب بماند. پاسخ بدون يا شود برطرف ديگر

هاي مؤسسهها و شركت د،نها دو اين بين سازياعتماد آن تبع به و جامعه و صنعت بخش به دانشگاه

 داليل به هادهان اين اما كردند خوبي رشد هاپژوهشگاه و هاپژوهشکده رشد، مراكز ها،پارك بنيان،دانش

 با آشنايينا ،حقوقي مسائل با آشنايينا فني، و دانشي توليدات بازاريابي در ضعف ازجمله: ايعديده

 نحوبه اندنستهنتوا جزئي دستاوردهاي وجود با ... و دانشگاهي تحقيقات بودن برزمان صنعت، نيازهاي

 با گاهدانش ارتباط تقويت منظوربه و فوق هايدغدغه رفع براي حاضر گزارش كنند. عمل شايسته

 بتواند كه ستا داشته جديد ماهيت و ساختار با جديد نهاد يك وجود بر ايويژهكيد أت جامعه، و صنعت

 .دكن ايفا بسزايي نقش ارتباط اين تقويت و توسعه به جود،مو موانع رفع ضمن

 تضمين پروژه، شکست اختراع، ثبت حقوقي، مشاوره توليد، مشاوره خارجي، و داخلي بازاريابي

 مداوم پيگيري درنهايت و (.اف.پيرآ) پژوهش هپيشنهاد تهيه و تقاضاها دريافت نيازسنجي، قرارداد،

 تواندمي جديد نهاد اين كه است ييهاخأل ازجمله فناوري و پژوهش ياقرارداده رساندن نتيجه به براي

 است، بديع كشور فناوري و علم اكوسيستم براي ساختار اين اينکه به توجه با .دكن برطرف را آنها
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 هاواسطه اين است نياز عمل در بنابراين دارد. مقررات و شرايط برخي سازيفراهم به نياز طبيعتاً

 اكوسيستم جديد جزء اين شوند. پذيرفته هادانشگاه خصوصهب و طرفين ازسوي كارگزاران( -)بروكرها

 فناوري، و پژوهش هايصندوق شوند. مواجه موانعي با رشد مسير در است ممکن صنعت و دانشگاه

 بسيار واسط نهاد اين گيريشکل به كمك و تحرك در كه هستند مراكزي جملهاز هادهندهشتاب

 7 جدول قالب در ايمقابله راهکارهاي و گرهاتسهيل اين روي پيش موانع از برخي ادامه در .نداراثرگذ

 است. شده ارائه
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 ن ارتباط دانشگاه و صنعت و راهكارهاي پيشنهادياموانع پيش روي كارگزار .7 جدول

ف
دي

ر
 

 مالحظات دستگاه متولي قانون/سند متناظر موانع

 صنعت به يکديگر عدم اعتماد دانشگاه و 1

 نقشه جامع علمي كشور

 (3ذيل راهبرد كالن  10و  9، 8)اقدام ملي 

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -

 

وزارت بهداشت، درمان و  -

 آموزش پزشکي

و  علم گرها در فضاييا تسهيل با توجه به اينکه سازوكار فعاليت كارگزاران

د. يستننروعيت كافي برخوردار فناوري كشور شناخته شده نيست و اساساً از مش

 ورمان علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، دهاي الزم است وزارتخانه

 10و  9، 8ملي  هاياقدام هاي مندرج درسياستمطابق با  آموزش پزشکي

 يفن بازارها منظور ساماندهيهنقشه جامع علمي كشور، ب سهكالن  راهبرد

 دارهاي اولويتن بازارهاي تخصصي در حوزهتوسعه ف و ايجاد و كشور عمومي

 د.را انجام دهنالزم هاي اقدام

 بر بودن تحقيقات دانشگاهيزمان 2

 نبود تضمين قراردادهاي پژوهش و فناوري 3

4 

يابي ضعيف در حوزه پژوهش و فناوري/ عدم بازار

 هاي طرفين عرضه و تقاضاياطالع از نيازها و ظرفيت

 ناوريپژوهش و ف

5 

و معيارهاي دقيق براي سنجش ها عدم وجود شاخص

وجود آمدن هو از اين نظر ب پژوهش كاربردي

 هاي عديده در ارتباط دانشگاه و صنعتچالش

 ندارد

معاونت علمي و فناوري  -

 رياست جمهوري

 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري -

 وزارت صنعت، معدن و تجارت -

رش هايي است كه مورد پذينيازمند به تعريف شاخصفهم مشترك براي ايجاد 

هايي هر دو طرف باشد. بنابراين دستورالعمل پژوهش كاربردي ازجمله ضرورت

و  اورياست كه معاونت علمي و فناوري با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فن

 .دكنتواند تدوين ميوزارت صنعت و معدن 

 

 هش ريسكپذير/ نظام كاخطرگذاري سرمايهضعف 

: مشاركت و ( اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي3مطابق ماده )

بنيان دانشهاي فعاليتسازي تجاريپذير در مراحل ريسكگذاري سرمايه

جمله ازصورت غيرمستقيم و مستقيم و نيز كمك مالي بالعوض در اين مورد به

 فعاليت صندوق است.

الي مپذير و ارتقاي نظام قابترقانون رفع موانع توليد  (44)مطابق ماده 

مشاركت و هاي منظور ايجاد زمينهبه :20/2/1394مصوب  كشور

پژوهشي و هاي گذاري بخش غيردولتي و حمايت كمي و كيفي از فعاليتسرمايه

ست ااي، دولت مجاز كاربردي توسعههاي ها و فناوريفناوري، باالخص پژوهش

ون ان( ق100و فناوري موضوع ماده )غيردولتي پژوهشي هاي صندوق تأسيسدر 

 مصوب اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسالمي ايرانبرنامه سوم توسعه اقتصادي، 

 است دولتي موجودهاي مشاركت كند و موظف به تقويت صندوق 17/1/1379

 ره شدهادا ها مجاز به استفاده از وجوهو بايد ترتيبي اتخاذ كند كه اين صندوق

 .سود تسهيالت مالي باشند اجرايي وهاي دستگاه

 

 

 معاونت علمي رياست جمهوري -

 

 شوراي عالي عتف -

 

 اساساً وارند دنياز گرها در ابتداي فعاليت به حمايت با توجه به اينکه اين تسهيل

 ا قرارر آنهمنظور تشويق در اختياهها و تسهيالتي بحمايت بايدتازه كار هستند، 

 .داده شود

6 

ت ظرفي تحقيقات و فناوري الزم است با همکاري معاونت علمي ازوزارت علوم، 

ي نظام پذير و ارتقاقانون رفع موانع توليد رقابت (44)ده )ما قانون موجود

ها با وري در دانشگاههاي پژوهش و فناصندوق توسعهبراي  (رمالي كشو

هاي گاهدانش همهاي كه گونهبه. كندم و فناوري اقدام هاي علمحوريت پارك

 اين ها را داشته باشند. وجودكشور حداقل در كنار خود يکي از اين صندوق

 هاي كارگزاري است.مناسبي براي صدور تضامين شركتصندوق ابزار 
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ر
 

 مالحظات دستگاه متولي قانون/سند متناظر موانع

7 

علمي بر چاپ ت ئهياعضاي  يارتقانامه آيينتمركز 

اين مسئله در  -محور نبودن آنمسئلهو  ISIمقاالت 

علمي كمتر ت ئهيضاي مدت باعث خواهد شد اعبلند

سمت حل مسائل صنعت و جامعه ترغيب شوند و به

علمي ت ئهياساساً با وجود تقاضاهاي صنعتي، اعضاي 

 مجبور به چاپ مقاالت شوند.

قانون حداكثر استفاده از توان توليد داخلي و  (12)ماده  «ج»بند 

تحصيالت هاي ها و رسالهنامهكه پايانصورتيدر: حمايت از كاالي ايراني

 ي منجرعلمت ئهيها( و يا مقاالت استخراجي اعضاي )پروژهها تکميلي و يا طرح

 هاي پژوهشيبه حل يکي از مسائل اساسي كشور شود، جايگزين امتياز فعاليت

ت ئهياي نامه جاري ارتقاي مرتبه اعضآيين 6و فناوري مندرج در جداول شماره 

 واهدخعدي تا سقف امتيازات مکتسبه هاي بنامهعلمي و جداول مشابه در آيين

 هداشت،ري و بهاي علوم، تحقيقات و فناووزارتخانه رانامه اجراي اين بند . شيوهشد

ماه از  هاي علميه ظرف مدت سهعالي حوزه درمان و آموزش پزشکي و شوراي

 .رسدوزيران ميت ئهيو به تصويب  كنندميشدن اين قانون تهيه  االجراءالزم

 رت علوم، تحقيقات و فناوريوزا -

وزارت بهداشت، درمان و  -

 آموزش پزشکي

 مجلس شوراي اسالمي -

ر ارت بخانه مربوطه و نظاجرايي ماده مزبور توسط دو وزارتنامه تدوين آيين

 تواند وضعيت موجود را بهبود بخشد.مي سوي مجلسازحسن اجراي آن 
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