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 ∗مدلي براي ارتباط  صنعت و دانشگاه

  

   1پرويز دوامي

  

هاي توسعه اقتصادي كشور، نقش ترين مؤلفهعنوان يكي از مهمدر اين مقاله ضرورت ارتباط صنعت و دانشگاه به :چكيده

و به اختصار بررسي و وظايف هر يك از اين دو نهاد زيربنايي جامعه و موانع ايجاد ارتباطي منطقي و اساسي بين اين د

و از طريق  به شمار مي رودجزئي از موانع توسعه در كشور ما ياد شده پذيرفت كه مشكالت  داين واقعيت را باي .استشده 

  .توان به موفقيتهاي بزرگ در حل اين مسائل دست يافتاي مناسب نميبرنامه ريزيهاي توسعه نگرشهاي انتزاعي و خالٌ

اين  دمات و چالش پيش رو و مسئوليتهاي اخالقي متوليان صنعت و دانشگاه در برابر جامعه بايرغم محدوديتها، الزاعلي

نيازهاي داخلي و اقتصادي، اين  ،لذا است وسودمند  ياد شدهواقعيت را پذيرفت كه توسعه اين رابطه براي هر دو بخش 

اساس  بهبود اين ارتباط و بر براي .ساختسازمانها را ناگزير به نزديكي بيش از پيش و خودجوش به يكديگر خواهد 

  .ه شده استئنيازهايي كه اين دو سازمان به يكديگر دارند، در اين مقاله مدلي براي ارتباط صنعت و دانشگاه  ارا

  

  .آموزش مهندسي ارتباط صنعت با دانشگاه، :كليدي هاي واژه
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 مقدمه .�

هنگي شناخته شده و نقشي اساسي در عنوان نهادي علمي و فردانشگاه در طول تاريخ همواره به 

صورت اجزاي تفكيك ناپذير در دانشگاهها به آموزش و پژوهش به .توسعه تمدن بشري داشته است

  .ه استشد منجر و خردگرايي جوامع توسعه علمي ،نهايتدر هاي نوين و ظهور دانشمندان و انديشه

ترين عامل توسعه صورت مهمت بهپس از انقالب صنعتي مجموعه نيروهاي دولت، آكادميك و صنع

نوآوري در اين نيروها و ايجاد ارتباط ايجاد بهينه سازي و  منظوربه. ده استشاقتصادي كشورها مطرح 

ها، دانشگاهها ناگزير به پذيرش مسيرها، اهداف و منطقي بين نيازهاي جوامع با اقدامات اين حوزه

به نقش  .دانشگاه از آن ميان تبلور يافته است اند كه واژه ارتباط صنعت والزامات جديدي شده

يعني آموزش و تأكيد بر پژوهشهاي بنيادي و نظريه پردازي علمي الزامات جديدي چون  ؛دانشگاهها

افزوده شده ... علوم مهندسي، فناوري و آموزشها و پژوهشهاي كاربردي، بازآموزي صنعتي،كارآفريني و 

  .است

نيازهاي مردم . ست كه فناوري در هر لحظه در حال تغيير استجهان وارد عصري شده ا ،امروزه

كه نياز دارد ابداع محصوالت جديد  بهها برآورده كردن اين خواسته و در حال تحول است پيوستهنيز 

  .اي امكان پذير استو توسعه ياز طريق فعاليتهاي پژوهش

انقالب صنعتي فعاليت . ستصنعت يك سازمان اقتصادي است و به مفهوم امروزي نسبتاً جديد ا

كار و توليد بشر را از فرايند زور بازو به ماشين و سرمايه تغيير داد و اين تحول زمينه ساز پيشرفتهاي 

 منجر سريع اقتصادي در كشورهايي شد كه اين پيشرفتها اگر چه به ثروتمند شدن كشورهاي صنعتي

 ؛اما گهواره تمدن انسان فتند،يرپذاب ناپذير عنوان يك اصل اجتنارتباط صنعت و دانشگاه را به وشد 

عصر توسعه پايدار يا  ،عصر دانش محور و سپس ،، لذاكردتخريب  تشدبهيعني محيط زيست ما را 

  . دشفراصنعتي آغاز 

ه سال گذشته به صورتهاي متفاوتي جريان يافت 70كار و توليد در كشورهاي مختلف جهان حدود 

و طي تمام مرحله ) صنعت(و فناوري ) دانشگاه(از طريق تلفيق علم  كشورهاي پيشرفته صنعتي. است

چرخه حيات يك محصول و سيستم، سازمان و به مدد پژوهشهاي بنيادي و كاربردي صنايع خود را 

 ه استصورت يك مجموعه در نظر گرفته شدصنعت و دانشگاه به خصوص،در اين . ريزي كردندپايه

اي در نظر گرفته شد كه صنعت موجود زنده ،بدين ترتيب. ي استكه رمز موفقيت هر دو در يگانگ

موجوديت و ادامه حيات آن وابسته به نوآوري در حوزه فناوري است كه از طريق فعاليتهاي پژوهشي 

  .)1و جدول  1شكل ( آيدبه دست مي

ا بلكه مراكز پژوهشي زيادي در بخش صنعت ي ،ارتباط صنعت و دانشگاه نه تنها توسعه يافت

پردازي انديشمندان دانشگاهي و مدلهاي توسعه صنايع از طريق تئوري. وجود آمدصنعت و دانشگاه به

  .و صنعتگران تحقق يافت انهمكاري انديشمند
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برخي از كشورهاي جهان نظير كره جنوبي ايجاد صنايع خود را با وارد كردن فناوري از كشورهاي 

  و خود را ندفناوري را در كشور خود فراهم آورد هاي درك و جذبو زمينه ندصنعتي آغاز كرد

صورت وارد كشورهاي بسياري از جمله كشور ما توليد را به. صورت هفتمين اقتصاد جهان درآوردندبه

  .اين رويه را ادامه دادند  ،كردن كارخانه آغاز و سپس

  

  چرخه عمر يك محصول

  

 
  چرخه عمر يك محصول: 1شكل 
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 :چرخه توسعه يافته عمر محصولگانه مراحل پانزده

  ورود به بازار مرحله                                   پيش از ورود به بازار مرحله

 ورود محصول به بازار -9آفرينش ايده                                             -1

 سعه بازارتو -10ارزيابي ايده                                              -2

 رشد سريع بازار -11امكان سنجي و تحليل ايده ها                        -3

 ايجاد بازار رقابتي -12پژوهش و توسعه فني                                  -4

 تكامل پختگي -13پژوهش و توسعه محصول و بازار                     -5

 نزول فروش -14                          توليد آزمايشي                  -6

 توقف فعاليتها -15ارزيابي و آزمايش بازار                                   -7

  توليد تجاري محصول  -8

 

  )1996OECDاروپا (و توسعه يطبقه بندي صنايع بر اساس ميزان فعاليتهاي پژوهش: 1جدول 

  ):ارزش توليد% 12تا  10(صنايع با پژوهش و توسعه باال 
  هوافضا  •
 ماشينهاي اداري و محاسباتي  •

 راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي  •

 ي يمحصوالت دارو •

  :)ارزش توليد%  6تا  3(صنايع با پژوهش و توسعه متوسط باال 
 )شامل دستگاههاي علمي و پزشكي(اي اجناس حرفه •

 خودرو •

 )ي يمواد دارو يبه استثنا(مواد شيميايي  •

  )راديو، تلويزيون و دستگاههاي ارتباطي يبه استثنا(اي الكتريكي ماشينه •

   :%) 2-8/0(صنايع با پژوهش توسعه متوسط پايين 
 ماشينهاي غير الكتريكي  •

 دستگاههاي حمل و نقل •

 كشتي سازي و بازسازي آن  •

 محصوالت معدني غير فلزي  •

 يندهاي توليد ديگر افر •

 محصوالت پالستيكي و الستيكي  •

 ير آهني فلزات غ •

   :%) 8/0-2/0(صنايع با پژوهش و توسعه كم 
 آهن و فوالد  •

 محصوالت فلزي  •

 محصوالت غذايي، آشاميدنيها و تنباكو  •

 اي كاغذ و محصوالت چاپخانه •

 ...نساجي، چرم، البسه و  •

  محصوالت چوبي و خانگي •
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ن است كه به مدد اي است، آمدل بهينه توسعه كشورهايي كه توليد آنها كارخانه ،در حال حاضر

 و كه تحقق آن توجه اساسي به تحقيقات بيشتر[فناوريهاي نوين و تلفيق آنها با فناوريهاي بومي خود 

تر كردن تر و كيفيوري و اقتصاديبتوانند موجبات افزايش بهره ]اي استاز نوع پژوهش و توسعه

  .توليد را در زماني كوتاه فراهم آورند

كه شامل ... هاي خاص نظير فناوريهاي زيستي، نانو و ا پرداختن به حوزهگونه پژوهشهدر كنار اين

تمام مراحل چرخه عمر محصول است، نظير آنچه در كشور ما با فراز و فرودهايي در جريان است، 

  .ضروري است

  

  موانع توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه .�

موانع . دشوتواند بررسي دروني مي از دو منظر بيروني و ،طوركليموانع  توسعه صنعت و دانشگاه به

  .بيروني داراي ابعاد فرهنگي و ساختاري است

كه بدون فرايند سيستم ارتباطي سازمانها در جوامع دست آمده است بهاين نتيجه  ،امروزه

اي كه در كشور مسئله. ارتباطات وجود دارد در جامعه ما خالٌ. د داشتنپيشرفته وجود خارجي نخواه

اي كردن متوليان كارآمد و خيرانديش براي برقراري ارتباطات د اين است كه مجموعهما وجود دار

در اينجا بحث مديريت، مسئوليت، اخالق علمي و فني و تعلق . شودسالم و مميزي آن ديده نمي

و بسياري مباحث ديگر ) سودطلبي دراز مدت يا فزون طلبي كوتاه مدت(خاطر به آنها، استراتژي 

ارتباط دادن وابستگيها و پيوستگيهاي نامناسب، غيرعلمي و غيركارشناسانه و به دور از  .مطرح هستند

يكي . نه نهادي و حقوقي ،اي استاين ارتباطات شخصي و سليقه. آينده نگري، كارآمدي و دانايي است

ه داليل ب ،متأسفانه. ]1[ستداييها در جامعه و دانشگاههاي مال كشور ما وجود گسستگيها و جئاز مسا

  .و مديران صنايع وجود ندارد ما اي بين دانشگاهياندر حال حاضر ديد مثبت و واقع بينانه ياد شده

واقعيت آن است كه دانشگاههاي ما بر اساس الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته صنعتي طراحي 

. فته استطور منطقي مورد توجه قرار نگريعني صنايع كشور به ؛شده و نيازهاي مخاطب اصلي آن

تدريج با تغيير مفهوم آموزش از استاد محوري به وظيفه اصلي دانشگاه آموزش و پژوهش است كه به

. ه استشددانشجو محوري كه برآمده از مزيتهاي عصر اطالعات است، جزء پژوهشي آن پررنگ تر 

وزه عملكرد دانشگاهها در ح. هدف از آموزش پرداختن به سه بخش دانش، مهارت و نگرش است

ايراني  دانش آموختگاندليل آن موفقيت . يعني دانش موفقيت آميز بوده است ؛تخصصي سنتي خود

هاي درسي و اما در بخش نگرش به نوآوري در برنامه. در صنايع كشورهاي توسعه يافته صنعتي است

اي جديد هدر برنامه... اي، تجارت و گنجاندن دروس غير فني نظير  اقتصاد، مديريت، اخالق حرفه

  .منيازمنديدانشگاهي 
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طور موفقيت آميزي افزايش يافته است، اما اگرچه تعداد دانشجويان بدون محدوديت جنسيتي به

  براي آنان دايجاد اشتغال و كاهش پديده فرار مغزها همچنان موضوعات مهمي هستند كه باي

گذرانند و با مي نشگاههااركنان بخش صنعت جزء كوچكي از عمر خود را در داك. دكرانديشي چاره

سالهاي كاري نياز به بازآموزي علوم و مباحث جديد فناوري  ،پديده افزايش طول عمر و در نتيجه

و براي آنها راه حلهايي  نندزبهاي جديد علمي محك ند مشكالت صنعتي خود را با يافتهنتا بتوا رنددا

  .پيدا كنند

گذاريهاي مداوم آموزشي مهارتهاي الزم در سرمايهمتناسب با نيازهاي خود از طريق  دصنايع باي

دانشگاهها فعاالنه از طريق برگزاري  انادتبسياري از اس ،در حال حاضر. كاركنان خود را فراهم آورند

  هاي يك تا چند روزه در زمينه علوم جديد و مباحث نو به بازآموزي صنايع كشور كمكدوره

هاي دانش، مهارت و نگرش با همكاري دانشگاهها ر زمينهبازآموزي كاركنان بخش صنعت د. كنندمي

  آموزشهاي مادام العمر منظوربهكه صنايع كشور در يك فرايند  يافت خواهد تحقق هنگامي

  . گذاري كافي را به عمل آورندسرمايه

  شترتر و كاراتر روز به روز بينياز صنايع به نوآوري در فرايندها و توليد محصوالت جديد، ارزان   

اول آنكه با محدوديت كمكهاي  :مؤثر باشندزمينه توانند در اين مي نظردانشگاهها از چند . شودمي

  مالي دولت براي حمايت از دانشگاهها، اين سازمانها نيازمند حمايت مالي از منابع ديگري 

امكانات دانشگاهها . از پژوهشهاي كاربردي در اين زمينه راهگشاست دست آمدهبهدرآمد . هستند

دانشجويان كارشناسي ارشد و . افزاري نظير آزمايشگاههاي مجهز و مدرن را در اختيار دارندسخت

   هاي به مراتب كمتر از بخشهايمنابع انساني بسيار مستعد براي كارهاي پژوهشي با هزينه يدكتر

& D R  كه صنايع در دسترس قرار دارندهستند.  

نياز صنايع  كه بيشتر مورد ،هاي خاصهشي خود را به زمينهدانشگاهها چنانچه فعاليتهاي پژو

تواند به استقالل مالي چنين اقدامي مي. وريهاي بيشتري خواهند رسيدهستند، متمركز كنند، به بهره

دانشگاهها و عدم نياز به حمايتهاي دولت منجر و زمينه ساز توسعه فعاليتهاي موفق پژوهشي در 

پژوهش و  اجراييعني زمان  ؛كه پژوهشهاي كاربردي با الزامات جدي از آنجايي. دشودانشگاهها 

 .داردگيرند، تفاوت كه در مرزهاي دانش انجام مي ،پژوهشهاي بنياديبا  ،روست، لذاه ب هزينه رو

و  استواقعيت آن است كه محدوديت زمان و نتيجه مانعي براي توسعه خالقيت در دانشجويان 

صورت نياز اساسي در نظر باشد، پژوهشهاي بنيادي به نشجويان مدچنانچه توسعه خالقيت در دا

توان به درجات بدون پرداختن به پژوهشهاي بنيادي نمي ،از طرف ديگر. دشومي مطرح دانشگاهها

هاي تعهد كافي در تأمين بودجه بايددولت و تا حدودي صنايع كشور  ،لذا .بااليي از توسعه دست يافت

دانشگاه در  /ايجاد مراكز تحقيقاتي صنعت. بنيادي دانشگاهها داشته باشندنياز پژوهشهاي  مورد

بيشتر كه است گذاري اوليه دولت به نمايندگي از طرف دانشگاه مسيري مجاورت دانشگاهها با سرمايه
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از  وارديم. اندكشورهاي پيشرفته صنعتي جهان از اين طريق پژوهشهاي كاربردي خود را انجام داده

و شبيه آن در  NFSصنعت و دانشگاه توسط بنياد علم آمريكا  R & D مركز 50شكيل اين نوع ت

بسياري از صنايع در اين كشورها در تالش هستند تا سطح . استاستراليا و ديگر كشورها ضروري 

ضمن  دتسهيل كنندگان اين ارتباطات باي. ]2[همكاريهاي خود را با دولت و دانشگاهها ارتقا دهند

را داشته در كارها پذيري گيري و قابليت انعطاف سرعت در تصميم ،اي خودنداردهاي حرفهحفظ استا

تر كردن محصوالت تر و كيفيپژوهشها در تجارت جهاني و جهان صنعتي بر اقتصادي ه،امروز. باشند

تر پژوهشهاي تر آموزش ببينند و سريعتر تصميم بگيرند، سريعافرادي كه سريع. دارندتمركز توليدي 

پژوهش و  ،بر اين اساس. خود را انجام دهند، از امكانات بيشتري از رقيبان برخوردار خواهند بود

  .توسعه در صنايع ايران نياز به تجديد نظر و توجه جدي دارد

  دانشگاهها خصوصگيري در شدت رقابتي جهان، صنايع قبل از هر نوع تصميمدر اقتصاد به

نقش دولت در تسهيل . ندشومطمئن  خصوصگذاري خود در اين از سرمايه مدهدست آبهاز سود  دباي

  .دارتباط صنعت و دانشگاه اهميت ويژه اي دار

ريزي و فعاليت طوالني ه كنند كه نياز به يك برنامهئپژوهشهايي را به دانشگاهها ارا دصنايع باي

به  ديعني دانشگاهها باي شد؛اب و هدف آن دستيابي به محصولي جديد يا فرايندي نوين باشد داشته

مدت صنعتي پژوهشهاي دراز دادن انجام .پژوهشهاي درازمدت تجهيز شونددادن مكانهايي براي انجام 

تري براي هر با طرحها و استراتژيهاي مربوط به آينده صنعت نتايج مطلوب ارتباطدر دانشگاهها و در 

 ،و سپس وداين پروژه به چند دانشگاه داده شروش مناسب آن است كه ابتدا . دو طرف خواهد داشت

نظارت مستمر . دشوترين دانشگاه واگذار بر اساس بررسي پيشرفت كارها، پروژه پژوهشي به مناسب

، براي كنترل روند تحقيقات دانشگاهي داشته باشديك كارشناس از بخش صنعت كه پيشينه علمي 

گونه طرحهاي كشور يكي از موانع واگذاري اين اصوالً كوتاهي عمر مديريتي در صنايع .ضروري است

  .پژوهشي به دانشگاههاي كشور است

توان در اين مسائل را نمي. دارندنياز گيري و اقدامات سريع بسياري از مسائل صنايع به تصميم

دانشگاهي  انداروش مناسب استفاده مستمر از است. دكرهاي پژوهشي به دانشگاهها واگذار قالب پروژه

  . عنوان مشاور در حل مسائل كوتاه مدت صنعتي استبه

صنايع دولتي انحصاري و غير رقابتي  ،است، لذا وابسته از آنجايي كه اقتصاد كشور به منابع دولتي

  شود و نياز بهكيفيت در آنها كمتر احساس مي يو تمايل به تنوع محصوالت و ارتقا هستند

ترين اين مسئله از مهم. گيردكمتر مورد توجه قرار مي گذاري در حوزه فعاليتهاي دانشگاهيسرمايه

سياستهاي تشويقي دولت براي تجاري سازي نتايج تحقيقات . ستتوسعه صنعتي در كشور ماموانع 

در مواردي جوايز [گيرد دانشگاهي نظير آنچه وزارت تجارت بريتانيا براي پژوهشگران در نظر مي
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ايجاد انگيزش پژوهشگران دانشگاهي و صنعتي بسيار  براي ،]ستا انادتچندين برابر حقوق ساليانه اس

گونه موارد از نبود جايگاه مناسب و اصولي علم و پژوهش در به اين توجهعدم  ،بدون ترديد. مفيد است

  .دشوكشور ما ناشي مي 

عنوان كارآموزي با دانشگاه آشنايي دانشجويان با مسائل صنعتي / از مسائل ديگر ارتباط صنعت 

ها و هدف از برگزاري اين دوره يستگونه كارآموزيها مفيد ندر شرايط حاضر اين. در صنايع كشور است

نه استاد نظارت كافي بر كار دانشجو دارد و نه برنامه مدوني از طرف صنايع وجود  ؛كندرا تأمين نمي

عافيت مالياتي و غيره صورت بودجه، مهاي دولتي بهروش متداول در جهان در نظر گرفتن يارانه. دارد

ريزي خاصي در چنين شرايطي صنايع كشور نيز برنامه. براي صنايع پذيراي دانشجويان كارآموز است

طرح اينترشيب . ندكو سيستمي را براي اين امر طراحي و اجرا مي دهدميرا براي اين منظور انجام 

اي از صنعت را د و دانشجو حل مسئلهشود و با حضور استااي كوتاه و سه ماهه انجام ميكه در دوره

آل اجرا نشده است، اما از كارآموزي دانشجويي موفقيت آميزتر طور ايدهدهد، اگرچه بهمدنظر قرار مي

بسيار موفقيت آميز  زمينهتجربه شركتهايي نظير ايران خودرو، ساپكو و مگاموتور در اين . بوده است

يعني يافتن  ؛هاييطرح كارآفريني نيز با چنين ايده. ابدبوده و اميد است در صنايع كشور توسعه ي

مسئله در صنعت و طراحي روش تحقيقاتي براي حل آن و فعاليت استاد و دانشجو و مهندسان صنايع 

 يآلمان امر كشور ارتباط صنعت و دانشگاه در. در حل مسئله يك روش معمول در جهان است

نياز سازمان براي ادامه حيات خود به حفظ اين ارتباط و هر دو  است طبيعي و بسيار موفقيت آميز

  .دارند

. شمار مي رودترين مؤلفه توسعه بهنيروي انساني مهم ،طور كليهمان طور كه قبال گفته شد، به

. چگونه نيرويي تربيت شود كه به درد صنعت بخورد ،اگر صنعت نياز خود را به دانشگاه منتقل نكند

چون اساس توليد مبتني بر نوآوري  ،از سويي. حياتي صنعت دانشگاه استقلب و شريان  ،بنابراين

  نياز صنايع را در بخشهاي است، صنايع نياز به پژوهشگراني خالق دارند كه بتوانند پژوهش مورد

R & D درصد  70يكي از كشورهاي موفق در اين زمينه ژاپن است كه حدود . به اجرا درآورند

در اين تحقيقات محوريت . شودوان استاد محوري در اين كشور انجام ميعن باتحقيقات دوره دكتري 

يعني فردي كه در صنعت شاغل  ؛گذاردبا استاد است، ولي دانشجو پروژه خود را در صنعت به اجرا مي

صورت طرح پژوهشي تعريف و تحت اي را كه در آن صنعت با آن مواجه است، بهمسئله ،است

  به وي موافقت يدهد و استاد نيز با اعطاي مدرك دكتره انجام ميسرپرستي يك استاد دانشگا

. ژاپن استكشور ترين راههاي ارتباط صنعت و دانشگاه در طرح استاد محوري يكي از مهم. كندمي

ارتباط صنعت و دانشگاه در سطح دنيا بسيار فراتر از كشور ماست و ما نيز در ايران از چنين  ،بنابراين

در شرايط موجود كشور اجراي طرح استاد محوري بدون نگراني از . ستقبال كنيما دطرحهايي باي

 ،همچنين. بهترين وسيله نزديكي صنعت و دانشگاه است. مدرك سازي دستاوردهاي بزرگي دارد
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تر مهم و مكانيزم خوبي براي كاهش فرار مغزها، ابزار مناسبي براي افزايش شأن و جايگاه استاد است

  .]3[رودبه شمار ميثري در توسعه اقتصادي كشور ؤاز همه عامل م

چون ما در . هاي فرهنگي اين ارتباط از هر دو طرف دانشگاه و صنعت وجود ندارددر كشور ما زمينه

 آنكهولي براي . هماهنگيهايي مايه تعجب نيستچنين نابسامانيها و نا ،آغاز صنعتي شدن هستيم

عالي آموزش توسعه اقتصادي ارتقا پيدا كند، دانشگاهها و مراكزو جايگاه صنعت در  يابدصنايع توسعه 

با  در چنين چارچوبي بايد نقش صنعت و دانشگاه و ارتباط آنها. بايد جايگاه مناسب خود را پيدا كنند

  .يكديگر از نو تعريف، طراحي، اجرا و ارزيابي شود
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ترين ايران و حتي در پيشرفته كشور وسعه ارتباط صنعت و دانشگاه دررغم موانعي كه براي تعلي

داشتن عنوان يك مجموعه براي زنده نگهدارد، صنعت و دانشگاه به وجودكشورهاي صنعتي جهان 

بلكه چنانچه  ،اين همكاري نه تنها تضمين كننده بقاي آنهاست. خود نياز به ارتباط و همكاري دارند

تحقق اين امر  به منظور. ه باشد، مؤثرترين نيروي رشد اقتصادي كشور خواهد بودصميمانه و خردمندان

  .)2شكل ( ه شده استدانشگاه ارائ/ براي ارتباط صنعت و با توجه به شرايط موجود مدلي 

با  دهاي مهمي هستند كه بايمسائل مربوط به مالكيت معنوي و حقوق صنايع و دانشگاهها زمينه

ل آن بررسي و حل ئحقوق طرفين روشن شود و چنانچه در كشور در سطح ملي مسادقت ابعاد آنها  و 

  .نشوند، انتظار واگذاري تحقيقات صنعتي به دانشگاهها دور از انتظار خواهد بود

توسعه ملي بر مبناي  راهبردهايحداكثر حمايت خود را از فرايندهايي كه به تحقق  ددولت باي

پاسخ به اين سؤال كه چه ميزاني از در . عمل آوردد، بهشومي جرمن نوآوريهاي علمي و تكنولوژيكي

گذاريهاي ملي به پژوهشهاي بنيادي و چه ميزاني به تحقيقات كاربردي بايد اختصاص يابد، سرمايه

توانند تحقيقات صنعتي را كه نتايج اقتصادي كوتاه مدت را مي فقطصنايع ايران كه حقيقت آن است 

  زيرا نتايج آنها در. دشوتوسط دولت حمايت  دو پژوهشهاي بنيادي بايند يرپذبمدنظر قرار دهد، 

پذير و توسعه صنايع مدرن امروزي بدون ورود به اين عرصه امكان ودشميدراز مدت نشان داده 

  .نخواهد بود

دن آنها پر كردن خال كرنقش دولت و مديريت در تجاري سازي پژوهشهاي دانشگاهي و كاربردي 

صنايع كوچك و بخش خصوصي معموالً ارتباط . استي انتقال علوم از دانشگاه به صنعت موجود برا

  تقويت ارتباط صنعت و دانشگاه براياقدامات زيادي  ،به هر حال. تري با دانشگاهها دارندآسان

  .انجام شود كه امكان موفقيت آن بسيار و دستاوردهاي اقتصادي آن سرشار خواهد بود دباي
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  دانشگاه/ ل پيشنهادي ارتباط صنعتمد: 2شكل

  
 

 نتيجه گيري .�

در اين مدل نيازها و . ه شده استئدر اين مقاله مدلي براي توسعه ارتباطات صنعت و دانشگاه ارا

. اندهاي توسعه اقتصادي كشور نشان داده شدهترين مؤلفهمهم عنوان به دانشگاه و صنعت توانمنديهاي
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در اين مدل . ظر گرفتن نقش دولت و جامعه كامل نخواهد بودبديهي است چنين مدلي بدون در ن

  . ستضرورت همكاري و اقدامات دولت و مردم در اين نيازها در نظر گرفته شده ا

اما با توجه به تغييرات بسيار سريع و شگرفي كه در همه  ،زمان حاضر اگر چه عصر فرصتهاست

دهد، عصر تغييرات سريع، امع بشري رخ مياركان توسعه فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جو

اما با توجه به شرايط جهاني مناسب ترين واژه براي زمان . غير قابل پيش بيني و عصر چالشهاست

  ... . حاضر عصر يادگيري است، نظير دانشگاه يادگيرنده، صنعت يادگيرنده، جامعه يادگيرنده و 

  :كار بسته شوندستي دانسته شده و بهبه در دعصر يادگيري پنج اصل اساسي دارد كه باي

   ؛انتخابهاي مناسب و شايسته ساالري •

  ؛نوآوري و تغيير ذهنيتها و آموختن درسهاي بزرگ از گذشته و حال •

  ؛دارا بودن آرمانهاي مشترك در تمام اجزاي جامعه •

  ؛كارهاي جمعي دادن با هم زيستن، فكر كردن و انجام •

  .هاعلمي و سيستمي در تمام كار تفكر •

 .به اميد آنكه صنايع و دانشگاههاي ما سازمانهايي يادگيرنده باشند
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