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ارائه مدل سه بعدي شبكه هم افزايي دولت، دانشگاه، صنعت و 

  ن آماده به كاراتربيت مهندسبراي تحقيق 

  

  

   2  و فهيمه كشاورزي1مهدي محمدي

  

متنوع توجه  استخدام دانشجويان مهندسي با مجموعه مهارتهاي بهدهد كه كارفرمايان مطالعات اخير نشان مي :�����

  پرورشند، چگونگي اهاي مهندسي با آن مواجه يكي از چالشهايي كه دانشگاهها و دانشكده،ين بنابرا.اي دارندويژه

 داراي مهارتهاي سنتي نباشند، بلكه دانش، مهارت و نگرشهاي الزم براي ورود به عرصه فقطاست كه آموختگاني دانش

يي همچون شايستگي فني، آگاهي تجاري و  آماده به كار، ويژگيها دانش آموختگاناين. ته باشندشاصنعت و تجارت را د

 ،بر اين اساس. ندشو يك رابط بسيار ماهر و زبده در زمينه بازاريابي و جذب سرمايه محسوب مينيز و دارنداعتماد به نفس 

، برنامه درسي رن آماده به كاادر مدل سه بعدي شبكه هم افزايي دولت، دانشگاه، صنعت و تحقيق براي تربيت مهندس

نوع مهارت شايستگي فني، آگاهي تجاري و مهارتهاي نرم را در دانشجويان مهندسي سه كه شود شي تدوين ميفراكن

بر اساس اين مدل، دانشگاه، صنعت و تحقيق در تعاملي پويا در همه مراحل چرخه توليد مهندس آماده به . دكنايجاد مي

ترين و وجود دارد، به نحوي كه اثربخش احل اين تعامل پويا كار، با هم تعامل و انسجام دارند و حمايت دولت در همه مر

 به صنعت و آموختگاندانش رشد شايستگيها، دانش، مهارت و نگرش مثبت به منظوركارآمدترين آموزشهاي مهندسي 

  . شودي م ارائهدانش آموختگاننگرش مثبت صنعت به 

  

  . صنعت-يي  دانشگاه برنامه درسي، مشاركت، استخدام، هم افزا :كليدي هاي واژه
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    مقدمه .�

ريشه همكاريهاي مشترك ]. 1[شوندو دانشگاه بازيگران اصلي نظامهاي  ملي نوآوري قلمداد مي صنعت

توسعه تحقيقات و . نيازها، اهداف و كاركردهاي مشترك جستجو كرد دانشگاه و صنعت را بايد در

ن از تحقيقات به عنوان يكي از منابع شود و كشورهاي جهاتوليد علم به شكوه و جالل ملي منجر مي

ز اهميت و ياگر ارتباط دانشگاه و صنعت زماني بسيار حا]. 2[كنندمهم توليد ثروت استفاده مي

  قلمداد نوآوري امري حياتي و اجتناب ناپذير ضروري بود، امروزه در اقتصاد نوين و اقتصاد مبتني بر

   و ارتباطبه شمار مي روندلي نظامهاي ملي نوآوري طوري كه اين دو نهاد بازيگران اصبه. شودمي

ترين نقش را در تجاري سازي دستاوردهاي علمي و توسعه اقتصادي خواهد تعريف شده آنها مهم باز

 موريتهاي آموزشي و پژوهشي سنتي خود، در نظام ملي نوآوري درأدانشگاهها در ادامه م. اشتد

  دار شده و با توليد دانش با ارزش اقتصادييدي را عهدهتوسعه فناوري و كارآفريني مسئوليتهاي جد

آنها با نقش ]. 1[اندهاي نوآوري مبتني بر دانش را براي بنگاههاي اقتصادي و صنعت فراهم كردهزمينه

هاي جديد و آموزش و تربيت كاربران فناوريدوجانبه خود؛ يعني بسط و توسعه مرزهاي دانش و ايجاد 

اگر بپذيريم كه در نهايت، مديران ارشد تصميم ساز . ايگاه منحصر بفردي دارندها جفناورياين علوم و 

گير هر جامعه دست پرورده و محصول دانشگاهها هستند، نقش دانشگاهها در توسعه و و تصميم

  ].3[شوداستمرار رشد همه جانبه بيشتر آشكار مي

 و توليد علم مركز عنوانبه ،گاهدانش بين ارتباطات محكم به برقراري  كشور پايدار توسعهبراي 

 از .است ، نيازآن به عنوان استفاده كنندگان صنايع، ويژهبه خصوصي دولتي و و ارگانهاي ،رياوفن

 و جهاني، توليدكنندگان بازارهاي و وريافن و محيطهاي علميدر  شتابنده تغييرات سوي ديگر،

 .]4[نندك همراه و هماهنگ ين تغييراتا با را خود همواره كه سازدمي را ناچار كنندگان مصرف

تواند و صنعت به عنوان عامل توسعه اقتصادي مي علمي توسعه متولي عنوان به دانشگاه وارزنجيره اتصال

توان از اين منظر، مي. نتايج مثبتي در پيشرفت كشور حاصل كند و آن را به سمت پويايي سوق دهد

 را به مثابه مصرف كننده خدماتي متصور شد كه محور به عنوان توليد كننده و صنعترا دانشگاه 

دانشگاه سازماني است كه با توليد . مبادالت آنان نيروي انساني متخصص، دانش فني و تحقيقات است

بهينه سازي  به و داشته دروني نگاه كمتر اما ورزد،مي مبادرت صنعت سازيبهينه به راهكارها و دانش فكر،

نوين گرايي . پرداخته است) مشتري(جمله مديريت ارتباط با صنعت  ي خود ازفرايندهاي درون سازمان

دانشگاهها و ارائه خدمات بهتر   دستيابي به استقالل مالي دربه معنايتعامالت دانشگاه با محيط،  در

  ].6 و 5، 1[آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي به صنعت است

  

  



                                                                                                   
            و فهيمه كشاورزي مهدي محمدي                                                                                      

                                                                                                           

 

�� 

  لهئبيان مس .	

  ريشه.است مهم و پيچيده اىلهئمس نهاد دانشگاه و صنعت  دو ميان ارتباط جهان كشورهاي همه در

 دانشگاه و اقتصادي نهاد صنعت يك زيرا شود،مى ناشى نهاد دو ماهيت اين تفاوت از امر اين اصلي

 تكاملي يكديگر نقش توسعه در گام به گام نهاد اين دو پيشرفته كشورهاي در .است نهاد علمي يك

 اثبات بر عالوه كه شد صنايع به وجود آمدن سبب علمي اوليه شرفتهاي پي.دارند و داشته متقابل

 فراهم بعدي علمي پيشرفتهاي براي جديد همراه نيازهاي به را الزم ابزارهاي علمي، هايعملي نظريه

 علمي لئمسا حل براي[علمي محور  يهايرهمكا شكل به تكاملي همچنان سير اين و كردندمي

 صورت]صنعت عالقه مورد هايپروژه براي اجراي[ محور پروژه هايمهبرنا و ]در صنعت موجود

 روز به نها آدو هر ،واقع در و است حركت حال در دانشگاه پاي به پا صنعت اين كشورها در. گيردمي

 ساليان شرايطي چنين يك حصولبراي  ،كل در و است سودآور طرفين براي رابطه اين .هستند

  ].7 و 4[شود مي و شده سازيزمينه كه است متمادي

صنعتي  نيازهاي از جدا دانشگاهها  از جمله كشور ما،،كشورهاي در حال توسعه ، در اينبا وجود

 از منتزع بودن بر عالوه كه نداوارداتي نهاد دانشگاه دو و صنعت ديگر، عبارت به ؛اندگرفته شكل كشور

  يا صنعت در اين موارد،.  هستندرتباطابي  ا همب و جدا نيز جامعه، از خود ساختار ونظام  كل

 قديمي خارجي، كمي بازارهاي به توجه بدون داخلي بازار به صرف بسندگي يا سرمايه كمبود دليلبه

دركشور ما در پارادايم انعطاف،  ،ديگر طرف از]. 4[مانده است عقب جهاني قافله از اصطالح به و شده

ان گفت كه حدود يك دهه  است كه دانشگاهها وجود اين تودانشگاه از صنعت پيش افتاده است و مي

كيد آن را كم و بيش به كارگرفته اند؛ دانشگاهها و مراكز علمي أپارادايم را پذيرفته و انعطافهاي مورد ت

توان گفت كه از نظر پاردايميك درحال گذر از پاراديم رقابت به اند و ميدر ايران رشد بهتري داشته

نظير مقاالت (المللي رشد چشمگير تعداد پژوهشها و مقاالت در سطح بين. ستندپاراديم نوآوري ه

ISI (ـ بسياري از آنها در صنايع توليدي داخلي،سفانهأو اختراعات و ابتكارات مخترعان ايراني كه مت  

هاي الزم، عدم امكان تطبيق دستگاهها، قديمي بودن دستگاهها و به داليل متعدد نظير نبودن زمينه

حتي شايد بتوان گفت كشورهاي پيشرفته صنعتي بيشتر از آنها  شود و به كارگرفته نمي ـاير مواردس

هاي پزشكي، تئوريكي و مهندسي گواه صدق اين و تحوالت عظيم كشور در زمينه شوندمنتفع مي

  ].8[مدعاست

رك خود را جهت توسعه ملي نيازها، اهداف و كاركردهاي مشت اگر دانشگاه و صنعت در كشور در

. خارج به طور كامل انجام دهند عرصه داخل و تعريف نكنند، قادر نخواهند بود فعاليتهاي خود را در

  دانشگاه به صورت استراتژيك حاصل توليد علم و فناوري در نتيجه همكاري مناسب صنعت و
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تعريف كند مسلم است كه اگر دانشگاه يك نوآوري را صورت دهد و فرضاً رشته جديدي را . شودمي

  .استفاده  و مطلوبيتي نخواهد داشت كه مورد نياز صنعت نباشد،

 و گسترش ابزار و وسايل مورد استفاده در دنياي صنعت از طرفي و فناوريبه طوركلي، پيشرفت 

 نياز به كسب مهارتهاي خاص ،هاي علمي و صنعتي و اجتماعي از طرف ديگرتوسعه روابط در زمينه

 آموزش اين مهارتها به ظرافت و ،خصوصدر اين . كند و شغلي را دو چندان ميهاي تخصصيدر زمينه

ن در ابا تشخيص مسئوليت زيادي كه بر عهده تكنسينها و مهندس. پيچيدگي خاصي نيازمند است

 اصالحات در آموزش مهندسي و برنامه ريزي درسي آن برايرشد ملي گذارده شده است، نياز فوري 

 دانشجو در آموزش مهندسي نبايد فقط به مسئله گرفتن واحد درسي و ،ن روشود، از اياحساس مي

اي باشند كه پاسخگوي نيازهاي دانشجويان  درسهاي ارائه شده بايد به گونه. نمره گرفتن مشغول باشد

 از طريق آموزش مهندسي امكان پذير است كه به ما فقطدر درازمدت باشد و اين چنين درسهايي 

   شوند، بتواننددانش آموختگانخواهد داد كه زماني كه دانشجويان از دانشگاهها اين اطمينان را 

  ].10 و 9[برندباي موفق مهارتهاي كسب شده خود را در عمل به كار به گونه

 در. دانشگاهها تاكنون مطرح بوده است دسته بنديهاي مختلفي از نوع و نحوه ارتباط صنعت و

به چهار دسته نحوه ارتباط صنعت  دقيق رهيافتهاي گوناگون رهيافتي با بررسينوع بندي تقسيم

  ]: 11[شودتقسيم مي

 صاحبنظران اين رهيافت معتقدند كه ضعفهاي ارتباطي بين صنعت و : رهيافتهاي تاريخي •

  ؛دانشگاه به تفاوت زيربنايي رشد آنها در طول تاريخ معطوف است

تب، ماهيت متفاوت نهادهاي صنعت و طبق باور صاحبنظران اين مك: رهيافتهاي ماهيت گرا •

دانشگاه عمالً ايجاد ارتباط بين آنها را ناممكن مي سازد و آنچه تاكنون نيز رخ داده است، صرفاً 

  ؛نمونه هايي نادر يا تصادفي بوده است

است كه بتواند فتني اين مكتب فقط آن نوع از علم دانشگاهي پذير در: رهيافتهاي عملگرا •

اد جي صنعتي تبديل شود و نيز فقط آن صنايعي امكان توسعه و حتي اي محصولهبالفاصله ب

  ي محققان به حيات خود ادامه دهند؛دارند كه بتوانند  با همكار

نيز در تسهيل ) نظيردولت(گذاري ساير نهادها ثيرأاين رهيافتها ميزان ت در: رهيافتهاي نهادگرا •

  .دانشگاه لحاظ مي شود ارتباط صنعت  و

  :بوده استاالت زير ؤ حاضر در پي پاسخگويي به سپژوهشالب ارائه شده، بر اساس مط

  ند؟امدلهاي موجود در حوزه مشاركت دانشگاه و صنعت كدام •

 اين مدلها چه معايب و ضعفهايي دارند؟ •
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مدل سه بعدي شبكه هم افزايي دولت، دانشگاه، صنعت و تحقيق از چه عناصر و اجزايي  •

 تشكيل شده است؟

 ند؟املي مدل پيشنهادي كدامكاربردهاي ع •

، ابتدا به مطالعات انجام شده در حوزه مشاركت بين دانشگاه و صنعت پرداخته خصوصدر اين 

 به مشاركت بين دانشگاه، صنعت ودر آنها مدلهاي مختلفي كه  هايي از پس از آن نمونهه است وشد

نهادي محقق مبتني بر تعامل و  مدل پيش، سرانجام.شده است، ارائه شدهكيد أسسات تحقيقاتي تؤم

سسات تحقيقاتي كه به ايجاد شبكه ارتباطي اين نهادها و ؤهمكاري پوياي دولت، دانشگاه، صنعت و م

بيان شده د، ارائه و كاربردهاي عملي آن در تربيت مهندسان آماده به كار شوميمنجر هم افزايي آنان 

   .است

  


  لهئاهميت مس .

، 13[شودتا نقش دانشگاه در تحقق نيازهاي بخش صنعت مشخص ت اسمطالعات متعددي انجام شده 

طور عمده بر اساس مهارتهاي فني كه مهندسان بهنتايج همه مطالعات اين است گرچه ]. 15 و 14

 هستند دانش آموختگانيشوند، يك نظر عمومي وجود دارد كه كارفرمايان به دنبال   استخدام ميخود

تجاري آگاه باشند و به موفقيت سازمان كمك مسائل اشته باشند، از كه مهارتهاي بين فردي عالي د

 ورودي به بخش دانش آموختگاندر بيشتر سازمانهاي كوچك و متوسط امكان آنكه براي . كنند

هاي انتظار دارند كه برنامهآنها  ، بنابراين و وجود ندارد]16[دشوهاي آموزشي برگزار صنعت دوره

چالش موجود براي ]. 17[نندكآموختگان ايجاد اين مهارتها را در دانشدرسي دانشگاههاي مهندسي 

 ،عالي حفظ برتري فني در دوره تحصيلي و در عين حالهاي مهندسي در آموزشريزان دورهبرنامه

 كه وارد بخش ايآموختهدانشاي نرم است كه از نظر صنعت هر هايجاد آگاهيهاي تجاري و مهارت

اين يك امر پذيرفته شده است كه فهم نظري  و .  باشدشتهدا مهارتها را اين بايد ،شودصنعت مي

بيشتر . است ايآموختهدانشل واقعي مهندسي، ويژگي كليدي استخدام هر ئتوانايي كاربرد آن در مسا

خود توانند بالفاصله متوجه شوند كه نيازمند رشد مهارتهاي فني و بين فردي دانشجويان مهندسي مي

ميت كسب مهارتهاي مديريت بازرگاني و تالش براي شناخت اهميت آن در محيط كار و شناخت اه

  ].18[هستند

در ست كه توجه خاصي را يي اها دانشگاه يكي از حوزهآموختگاندانشافزايش مهارتهاي كار 

مهارتهاي ارتباطي، مهارتهاي كارگروهي، انسجام، توانايي  .ه استكرددوران حاضر به خود معطوف 

ترين مهارتها  به عنوان مهمآموختگاندانشاز استخدام كنندگان  %80ني و اعتماد به نفس توسط عقال
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ن آموزش اعنوان متخصصبه]. 18[و توانمنديهاي جستجو شده توسط كارفرمايان ديده شده است

 ترين مهارتهاي صنعتعنوان مهمكه بهرا  به مهارتهاي عمومي آموختگاندانشمهندسي، بايد نياز 

عبارت اند كارفرمايان مهندسي  از نظركليدي مهم ويژگي شش .  بشناسيم،اندشده مهندسي شناخته

  ].19[ كاربرد عملي، فهم نظري، خالقيت و نوآوري، كارگروهي، گستره فني و مهارتهاي بازرگاني:از

 شگاههاانبرخي از د. و شيوه رشد آنها مواجه استشده يادهر دانشگاهي با رشد مهارتهاي اساسي 

كنند تا كارآموزي اضافي و اختياري را در رشد و توسعه اي استفاده ميرشد حرفهاز دپارتمانهاي 

اي دانشجويان گيرند تا رشد حرفهاز مشاركت بخش صنعت بهره مي و نندكمهارتهاي استخدامي ارائه 

  ]. 20[خود را بهبود بخشند

 مبتني بر مشاركت دانشگاه و صنعت ـ تعاملي اي دانشجويان به شيوهبا توجه به اهميت رشد حرفه

 دهند كه اين امر خود به كسب افزايشبا صنايع موجود و بازار را  دانشگاهها بايد ميزان تعامل خود ـ

هاي فني و دانشجويان رشته. خواهد شدمنجر تجارب واقعي و متناسب با نياز صنايع و بازار كار 

شوند تا بتوانند مهارتهاي خود را در ساير تشويق اي بيشتر مهندسي بايد به اخذ واحدهاي بين رشته

عنوان وسيله دانشگاه به ـ ارتباط صنعت]. 10 و 9[هاي فراتر از مهندسي نيز بهبود بخشند رشته

  ]. 21  و20[گردش دانش و تحرك رشد اقتصادي مورد توجه قرار گرفته است 

در شكلهاي  ؛ جديد توسعه يافته استدانشگاه از شكلهاي قديمي به شكلهاي ـ صنعتارتباط 

دانشگاه پرداخت براي ارائه خدمات يا به صورت مستقيم در قالب دستمزد  ـ قديمي ارتباطهاي صنعت

طور كه دانشگاهها و  همان،به هر حال]. 20[شدانجام مي مشاوره يا غيرمستقيم به صورت پاداش

گردش دانش با ارتباطهاي  ي غير رسمي وشوند، ارتباطهاتر ميبخشهاي صنعتي نزديك و نزديك

 ارتباطهاي .1 :ند ازاصنعت عبارت ـ  رابطه مهم و فراگير دانشگاهپنج]. 16[شوند رسمي جايگزين مي

 يا قرارداد امضا نددهميتحقيق كه در آن صنايع براي تحقيقات دانشگاهي در حوزه صنعت مجوز 

نايع با دانشگاهها براي مبادله دانش و اطالعات و اي كه در آن، صارتباطهاي مشاوره. 2 ؛كنندمي

 ارتباطهاي آشكار و با مجوز كه در آن صنايع حق تجاري سازي .3 ؛كنندمشاوره قرارداد امضا مي

، از طريق خريد يا كسب مجوز از ستمحصوالت جديدي را كه مالكيت ذهني آن متعلق به دانشگاهها

اطهاي مساوي كه دانشگاهها و صنايع شركتهاي جديدي را  ارتب.4 ؛دنآوردست ميطرف دانشگاه به

 ارتباطهاي مبتني بر .5 ؛ ند جديد دارشركتهايكنند و هر كدام موقعيت مساوي را در اين احداث مي

د يا نكنكارآموزي كه صنايع از تحقيقات دانشگاهي دانشجويان دكتري يا پسادكتري حمايت مي

  ]. 20[دهندميدانشگاهها به كارمندان صنعت آموزش 

ت علمي و ئ هييدانشگاه شامل ازدياد مشاركت اعضا ـ  ارتباطات نوظهور صنعت،در حال حاضر

از اين رو، در . شودهاي احداث صنايع جديد و پژوهشهاي صنعتي ميدانشجويان دانشگاه در پروژه
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 به رابطه بين توان گفت كه نقش  انحصاري رهبري دانشگاهها در توسعه اقتصاديها ميبعضي زمينه

  ]. 21و  20[ دانشگاهها و صنايع مبدل شده است

  

  ند؟امدلهاي موجود در حوزه مشاركت دانشگاه و صنعت كدام  .�

 آماده سازي دانشجويان مهندسي براي كار در بخش به منظوربراي ايجاد تعامل بين دانشگاه و صنعت 

دانشگاه شكل  ـ از مشاركت صنعتمدلهاي بسياري . صنعت راه حلها و مدلهاي مختلفي وجود دارد

ترين حالت اين  اما معمولي. بوده است يكي از ديدگاه دانشگاه و ديگري از ديدگاه صنعتكهگرفته 

است كه دانشگاهها خدماتي مانند تحقيق، آموزش و آمادگي ذهني را با دريافت پاداشهاي مالي مانند 

ي از مدلهاي تعامل صنعت و يها نمونهدامهادر . ندنكدستمزدهاي مشاوره از بخش صنعت ارائه مي

 .دانشگاه ارائه شده است

حلهاي ممكن حضور چرخشي دانشجويان مهندسي در دانشگاه و يكي از راه: 1مدل چرخشي. 1. 4

تواند شامل مي در اين روش بخشي از تكاليف دانشجو. است... ، شركتها و هاهمحيط كار صنايع، كارخان

كه بخشهاي مختلف صنعت از آنها به عنوان ابزار و معيار استخدام دانشجويان كسب مهارتهايي باشد 

 و فني بر حسب تعامل صنعت و دانشگاه، براي آموزش. ندنك استفاده ميدانش آموختگيبعد از 
ها با استفاده اين پروژه: هاي اجرايي در دانشگاهپروژه. الف: مشخص وجود دارد نماي سه مهندسي،

ها در پروژه:  دانشگاهـمشاركت صنعت . ب ؛شودخي دروندادهاي صنعت انجام ميدانشگاه از بر

كارورزي و : هاي اجرايي در صنعتپروژه. پ ؛شوددانشگاه و در تعامل قوي با صنعت انجام مي

 و كارفرمايان انادتاين روش اين امكان براي دانشجويان، اس در موزي دانشجويان در بخش صنعتآكار

  ].22[دكننهاي درسي را با نيازهاي تجارت و صنعت ارزيابي  تا ميزان تناسب برنامهودشفراهم  مي

 دليلبه. شونداين مدل روشهاي يادگيري نظري و عملي با هم ادغام ميدر : 2مدل تركيبي. 2. 4

تواند بهترين روش در آموزش  اين روش از آموزش مي،نيازهاي رو به گسترش كشورهاي رو به توسعه

هاي كارآموزي با  دوره وهايي مانند آموزش عملي، گردش كارادغام برنامه. و مهندسي باشدفني 

 دانشگاه به امر انادتاسنقش در اين مدل . تواند ما را در دستيابي به اين مدل ياري رساند آموزش مي

شوند و محيط  تسهيل امر يادگيري دانشجويان ميموجب آنهابلكه منحصر نمي شود، تدريس 

____________________________________________________________________ 
 

1. Rotated Model 

2. Combined Model 
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هاي يادگيري با  وظيفه آنها ادغام نظريه،در واقع. كنند ادگيري را به بهترين نحو ممكن اداره ميي

  ]. 23 و 22[استكارهاي عملي صنعت 

 

عنصر اصلي و پايه . استاين مدل مبتني بر پيامد مشاركت : 1دانشگاه ـ مدل مشاركت صنعت. 3. 4

 كه تركيب استگذاران ازهاي دانشگاهها و سرمايهمشاركت در اين مدل ناشي از تفاوتهاي بالقوه و ني

، بازاريابي، فناوريتفاوتهاي بالقوه شامل تفاوت در سرمايه، امكانات، . دهد ميفزايشمنابع سودمند را ا

، دانشگاهها داراي سرمايه انساني، امكانات عموماً. استگذاران مديريت و استعداد دانشگاهها و سرمايه

گذارها مالك كانالهاي بازاريابي و سرمايه كه سرمايه  در حاليهستند،اوريها فنتحقيقاتي، دانش و 

گونه براي  بدين وكنند يكديگر را تكميل مي،در اختيار دارندآنها  در بيشتر موارد منابعي كه  وهستند

  ].22[فراهم مي شود با يكديگر همكاريهر دو بخش امكان 

 

  
  

  دانشگاه ـ   مدل مشاركت صنعت:1شكل 

  

گذاري و حمايت  مبتني بر سرمايه اساساًي صنعتيدانشگاهها: مدل مشاركتي دانشگاه صنعتي. 4. 4

هاي رهبري در دانشگاههاي صنعتي هدف پروژه. هستنددولتي و همكاري گسترده دانشگاه و صنعت 
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1. University-Industry Collaboration Model 
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 دانشگاه صنعتي به عنوان نوعي. استارائه آخرين تحقيقات محيطي مطابق با مشكالت بخش صنعت 

هاي دانشگاهي و دانش صنعتي در رشته  كه نقاط خالي بين دانش تئوريكي دراستاز آموزش مد نظر 

 ]. 24[كندصنايع را پر مي

  

  
  

  مدل مشاركتي دانشگاه  صنعتي: 2شكل 

  

 شراكت در تحقيق كه  به . الف:شودمياين مدل به دو نوع تقسيم : 1مدل تحقيق مشاركتي. 5. 4

اين گروه از . كنندگذاري مي كه در كار و تحقيق سرمايهشودمربوط مي گذاران صنعتيسرمايه

عنوان كنند، خودشان نيز بهتحقيق را به دانشگاهها واگذار ميدادن ران ضمن آنكه انجام اگذسرمايه

 بنا به تحريك بازار و عموماً. شراكت در تحقيق بيشتر رايج است. ندشوهمكار دانشگاه محسوب مي

تحقيق جزئي براي اداره و اينكه  كند يا اجراي كامل تحقيق مشاركتتواند در  بخش مي، هرفناوري

 كه بخش صنعتي قادر به گيردصورت ميزماني تحقيق اين نوع . تحقيق به صورت موازي انجام دهد

در بيشتر موارد، مدل تحقيق مشاركتي بين دانشگاهها و . كل تحقيق به تنهايي نباشددادن انجام 

عوامل ثير أتحقيق مشاركتي تحت ت. دشو مياجراي تحقيقي و شركتهاي بزرگ يا متوسط نهادها

____________________________________________________________________ 
 

1 . Collaborative Research Model 
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 خطرپذيري .2 انتخاب شريك  .1:  عامل اصلي در ادامه فهرست شده استسه  كهگيردقرار ميزيادي 

  .  تخصيص سرمايه.3

  

  
  

  مدل تحقيق مشاركتي: 3شكل 

  

بنابراين، . استضمين تكميل كل تحقيق  در تيانتخاب شريك مناسب و قابل اعتماد اصل مهم

باره شهرت و منافع اقتصادي و روحيه كارگروهي   درزياديقبل از مشاركت، دانشگاهها بايد اطالعات 

ناپذير به اضافه، خطر در فرايند تحقيق و توسعه اجتناب . بخش صنعت در مشاركت داشته باشند

ده ش مربوط و مسئوليتها درك ياهيد خطر قبل از مشاركت با هر بخش صنعت با،از اين رو. است

در فرايند تحقيق بخشهاي مختلف بايد براي كاهش يا حتي اجتناب از وقوع خطر با يكديگر . باشد

 هنگامي كه خطر بروز كرد، هر بخش بايد مسئوليت را طبق قرارداد قانوني پذيرا باشد. هماهنگ شوند

 سرمايه اصل كليدي ديگري در تخصيص ،عالوه به .نكند بهانه صنعت را بخشهاي ساير  اشتباهاتو

  و فناوري نظر از بخشها تفاوتهاي اساس بر عموماً سرمايه تخصيص .است مشاركتي تحقيق

 بارهدو بخش بهتر است تا در هر  براي در ضمن،. گيردصورت ميگذاري و ديدگاه بازاريابي سرمايه

كته مهم اين است كه هر بخش بايد حقوق و ن. منافع موافقت كنندتقسيم دستمزد  و پرداخت روش 

گذاران اعتماد كردن به تحقيقات دانشگاهي مربوط به سرمايه .مزاياي شفاف و روشني داشته باشد

 به دانشگاهها براي رهبري تحقيق و توسعه اعتماد ، سپسو سرمايه را آماده فقطو آنها صنعتي است 

  ]. 22 و 2[ندنكمي
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 فرايندي است كه به وسيله آن دانش موجود، اعضا يا فناوريانتقال : 1فناوريمدل انتقال . 6. 4

يابد و به محيط تجاري انتقال توانمنديهاي آنان زير نظر بخش تحقيق و توسعه دانشگاهها توسعه مي

عكس مبتني بر سطوح و ري از دانشگاه به صنعت و بفناورانتقال و گردش دوراهه . شودداده مي

گيرد، اما  از دانشگاه سرچشمه ميفناورينكته اول اين است كه . استشكلهاي مختلف دانشگاهي 

محصوالت تجاري توليد شده در بخش صنعت  اينكه نكته دوم. استتوسعه آن به عهده شركت موجود 

نبع توليد كننده محصول نكته سوم دانشگاه به عنوان م. يابدبا دانش دانشگاهي كاربردي توسعه مي

  ]. 22[شودميسيس شركت جديد معرفي أتجاري و تجاري سازي آن از طريق ت

  

  
 

 فناوريمدل انتقال : 4كل 

 

 συνήρχία“افزايي از كلمه يوناني كلمه سينرژي يا هم: افزايي دانشگاه و صنعتمدل شبكه هم. 7. 4

(sunergiā)”مشتق شده از  معناي همكاري و كه به “{συνήρετέω} συνήρχος 

(sunergos)” استي جديد آن اثر متقابل دو يا تعداد بيشتري از عوامل و بازوهاي فشار امعن. است 

اين مورد نتيجه بهبود يافته . استبيشتر   فردي هر يك از آنها ياهثير تركيبي آنها از مجموع اثرأكه ت

 به بياني ديگر، يك به عالوه يك ؛كنندياز دو يا چند فرد، گروه و سازمان است كه با هم فعاليت م

  كه ]26[ دارد از بخشهاي جامعه است كه دو نوع فعاليت متفاوتيعالي يكآموزش. برابر است با سه

 بسيار جالب است كه بدانيم و درك كنيم كه آيا هم افزايي بين ،البته. استآموزش و تحقيق همان 

ثيرات متقابل آموزش و تحقيق را أهايي تخير و چه مكانيسمتواند وجود داشته باشد يا اين فعاليتها مي

افزايي بين آموزش و تحقيق توافق زيادي وجود دارد،  اهميت همهربابا وجود اينكه در . كندكنترل مي
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1 . Technology Transfer Model 
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طور منظم اين موضوع  را در چارچوبهاي موجود در دانشگاهها  كه بههستمطالعات اندكي ولي 

افزايي بين آموزش و هم. رده باشدكزايي بين آموزش و تحقيق را تشويق اف همتحليل كنند و صراحتاً

به خصوص در اقتصاد جهاني شده و . شودتحقيق از طريق ارتباط دانشگاه و صنعت امكان پذير مي

توانند اين جنبه را ناديده بگيرند و جداي ، دانشگاهها نميهستندهاي دولتي ناكافي زماني كه بودجه

همكاري كه بايد براي ريزي  تغيير اساسي مانند برنامه يكبنابراين. ر خود ادامه دهندبه كااز صنعت 

 رمااين  كه توليد دانش جديد بايد با منابع اقتصادي تركيب شود.  نياز است،جذاب باشدنيز صنايع 

  ].  24  و23[نيازمند ارتباط ساختاري بين دانشگاهها و صنايع و جامعه اقتصادي كنوني است

افزايي بين دانشگاه و صنعت براي تربيت مهندسان آماده به كار در بخش هاي هم از شيوهيكي

1صنعت، استفاده از مدل شبكه 
EUI-Net )2004 (نيازهاي امروزه تحقيق بارهتفكر و بحث در . است 

اري تحقيقات با كيفيت و پيشرفته در بسي. ست امتيازات ويژه و رو به افزايش دنياي آكادميك نيوجز

 منافع مشترك و متقابل دانشگاه و صنعت در اثر خصوصشود و پيش از آن در از شركتها انجام مي

 جداي از اين، جايگاه و نقش دانشگاهها در جامعه به عنوان .گيردگفتگو صورت ميمشاركت بين آنها 

ساني صنايع و مركز و محور پرورش جوانان مستعد و سرآمد كه بسياري از آنها عنصر ضروري منابع ان

نياز به بر مشاركت بين دانشگاهها و صنايع را تقويت و گفتگو درباره  نيز روندبه شمار ميشركتها 

سيس يك نمايندگي مشاركت أله به تئدرك اين مس. دكنكيد ميأ تخاصبهبود آن  در موارد و مواقع 

سال از صنعت اراسموس اي دانشگاه و شد كه با نام شبكه مشاركت زمينهمنجر دانشگاه و صنعت 

  ]. 26[كندفعاليت مي 2004
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  EUI-Netمدل هم افزايي دانشگاه و صنعت   :5شكل

افزايي بين تحقيق و تدريس به ويژه تجربه مشاركت بين دانشگاه و صنايع از تحقيق و كشف هم

 شده در برگزاركارگاههاي آموزشي و نيز بررسيها  و مجموعه تحقيقات. است EUI-Netعاليق ويژه 

اين حوزه به تدوين اولين طرح هم افزايي تدريس و تحقيق، شناخت چگونگي تلفيق نتايج تحقيقات 

افزايي بين شد كه در آن هممنجر  صنعت ـ ارائه مدلهاي مشاركت دانشگاه ،در تدريس و سرانجام

 جديد اين مدل يك چارچوببا استفاده از . است EUI-Netتحقيق و تدريس نتيجه خالقيت مدل  

 تجاري و ـد و از طريق ايجاد الگويي از تعامل تحصيلي شومي ارائهمشاركت بين دانشگاهها و صنايع 

ويژگي مهمي كه در اين . يابدات ساختمند سازماني، به سطح مشخصي از اين مشاركت دست ميبترتي

  را كمرنگ آن است كه مرزهاي بين دانشگاهها و صنايع ،سطح از مشاركت و همكاري وجود دارد

سازد و يك محيط  مرزهاي بين تدريس، تحقيق و فعاليتهاي مشاوره را محو مي،كند و همچنينمي

  اين سطح از مشاركت فراتر از مشاركت ساده دانشگاه و صنعت .كندسازماني مستقل را ايجاد مي

 و 28، 27، 26[كند تلفيقي دانش پيشنهاد مينظامهاي و تغيير به سمت مشاركت را در درون است

29.[  

 تا بر اساس آن بتوان اولين مباحث كردآن را تدوين   بايد ساختارEUI-Netدر مرحله اول از 

 شيوه تدوين برنامه خصوصهاي تربيتي در  و پروژه] هم افزايي تدريس و تحقيقبارهدر [اساسي 

ين مدل، فراهم آوردن مرحله دوم از ا. اين مرحله بايد در سه سال اول انجام شود. درسي  را انجام داد
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زمينه و ابزارهاي تعامل واقعي بين دانشگاه و بخش صنعت در يك محيط كارآفرين است كه رفتار 

ايده اصلي در حمايت از اين هدف، . ندككارآفرينانه دانشگاه را در زمينه جامعه دانش محور تشويق مي

.  فرصتهاي كارآفريني استفاده ازاستو افراد ايجاد يك چارچوب و ابزار غني و پربار براي پرورش 

 دانشگاه و صنايع  ـدهد كه هر دو بازيگر اين سناريو  نشان ميEUI-Netنخستين قانون مشاركت در  

در مرحله دوم  شبكه .  استبا ارزشي لزوم شبكه سازي آگاه هستند و اين نقطه شروع خصوصدر ـ 

 به خصوص در شركتهاي كوچك و بسيار اين ويژگي.  تعامل دانشگاه و صنايع گسترش خواهد يافت

در اين نوع مدل سه ]. 23، 26[كند صدق مي،شوندكوچك كه موتور اقتصادي كشورها محسوب مي

در اين مدل كيفيت تدريس با ورود دانش جديد :  هم افزايي دانشگاه.الف: نوع هم افزايي رخ مي دهد

جويان براي تحقيق و توسعه و بهبود مهارت و به روز به برنامه درسي، ايجاد انگيزه بيشتر در دانش

در اين : سسات تحقيقؤ هم افزايي م.ب. يابد ارتقا ميتحقيقاتي دانشجويان و رويكرد علمي آنان

وي كه تربيت حگيرد، به نيابد و  بهترين مبناي استخدام قرار ميمرحله كيفيت تحقيق ارتقا مي

تركيب هم افزايي دانشگاه . گيردمي قرارمد نظر ت ترين مشاغل بخش صنعبهترين افراد براي متناسب

  . عالي نيز خواهند بود و برعكسانن عالي محققاسسات تحقيق آن است كه مدرسؤو م

  با ورود دانش مبتني بر شبكه مشترك دانشگاه و بخش تحقيق، باالترين:  هم افزايي صنعت.پ

افزايي و در آن هر دانش جديد در صنعت افزايي پيچيده ترين نوع هم اين هم. دهدافزايي رخ ميهم

  .استمعادل يك تجارت جديد 

  

  مدلهاي موجود مشاركت دانشگاه و صنعت چه معايب و ضعفهايي دارند؟ .�

 اين مدلها نگرش بيشتردر صنعت نشان داد كه و بررسي مدلهاي مختلف تعامل و مشاركت دانشگاه 

 اين مدلها به روابط بيشتردر . شودميتعامالت  و نگاهي تك يا دو بعدي به اين رد ندا وجود سيستمي

 اين ارتباط براي برقراريو صنعت بدون در نظر گرفتن زمينه و زيرساختهاي الزم  دروني دانشگاه

 در مدل چرخشي شرايط حضور دانشجويان در بخش صنعت و كسب ،براي مثال .شودمي توجه

هاي آموزش عملي، كيبي ادغام برنامه، در مدل تراستمهارتهاي مورد نياز بخش صنعت مد نظر 

 دانشگاه ـ، در مدل مشاركت صنعت  مورد توجه استهاي كارآموزي با آموزش دوره وگردش كار

هاي انساني، امكانات تحقيقاتي، دانش و فناوري دانشگاه و كانالهاي بازاريابي و سرمايه تركيب سرمايه

يب آخرين علوم، دانش و تئوريهاي ارائه شده  در مدل دانشگاه صنعتي ترك،استبخش صنعت مد نظر 

 از سوي، در مدل مشاركتي شراكت در تحقيق استدانشگاهها با تمايالت بخش صنعت محور توجه  در

انتقال بر  فناوري، در مدل انتقال  استگاهي مد نظر شگذاران صنعتي و اعتماد به تحقيقات دانسرمايه

 و شودميكيد أ مختلف دانشگاهي تحنعت و برعكس بر سطوبه ص گاهشدان از فناوريو گردش دو راهه 
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ترين مدلها به هم افزايي دانشگاهها، عنوان يكي از كاملدر مدل هم افزايي دانشگاه و صنعت به

اما بررسي كليه اين مدلها نشان داد كه نقش حمايتي . سسات تحقيق و صنعت توجه شده استؤم

 گرفته شده است  و  تعامل دانشگاه، صنعت و تحقيق بسيار دولت يا ناديده يا بسيار كمرنگ در نظر

به . ش و وظيفه اين سه نهاد به صورت تفصيلي پرداخته نشده استقكلي و مبهم بيان شده و به ن

بين دانشگاه، صنعت و  تعامل در دولت جايگاه و نقش حاضر مطالعه  در مدل پيشنهادي،همين دليل

صورت عملي، روشن و كاربردي آورده ي تعامل بين اين سه نهاد بهاي برانامه  شيوهوتحقيق برجسته 

 ).   1شكل (شده است

  

   دولت، دانشگاه، صنعت و تحقيق مدل سه بعدي شبكه هم افزاييعناصر و اجزاي  .

 ارتباط بين محيط دانشگاهي، محيط تحقيق و محيط صنعتي ،است مشخص 6 همچنان كه در شكل 

ويژگي . بعدي و در پوشش حمايتهاي دولتي در نظر گرفته شده است سهو رقابتي در قالب يك مدل 

 سلول در نظر 200برجسته اين مدل آن است كه تعامل پوياي بين دانشگاه، صنعت و تحقيق در قالب 

 بعد هشت بعد محيط دانشگاهي و پنج بعد محيط صنعتي رقابتي، پنجگرفته شده است كه از عامل 

گانه دولت چهارتعاملي از حمايتهاي  سلول هر آنكه ضمن است، آمده وجوده ب فناوري و تحقيق محيط

آموزش خالق، كميته : ند ازاعناصر مربوط به بعد محيط دانشگاهي عبارت. برخوردار خواهد بود

عناصر . ن نوآور و دانش پايه و نظريا آموزش مهارتهاي پايه و عمومي، تربيت متخصص،استعداديابي

 تجهيزات و فناوري، دانش فناورانه، سرمايه، اولويت ،ابزار: ند ازاقابتي عبارتمربوط به بعد صنعتي و ر

مركز : ند ازاعناصر مربوط به بعد محيط تحقيق و فناوري نيز عبارت. پژوهشي و كانالهاي رقابتي

تي، پارك علم و فناوري، مركز نوآوريهاي صنعتي، واحد ارتباط دانشگاه و صنعت، عتحقيق و توسعه صن

مشاركت . ن متخصص و واحدهاي مشاوره صنعتياكز جذب كارآفرينان، دانش بازار توليد، محققمرا

 ايجاد شرايط مساعد براي برقراري روابط بين دانشگاه، خصوصاين سه بعد با حمايتهاي دولت در 

ن كردو فراهم راهبردي گيري المللي، تصميمسطح منطقه، ملي و بين صنعت و مراكز تحقيقاتي در

 به تحقيق و آموزش در بخش مندانه و عالقنايتقاضمساختهاي سازماني و مديريتي، حمايت از  زير

ني فعال، كارآفرين، خالق، آشنا به اتربيت مهندسبراي  را يزمينه مساعدو  يابدافزايش ميصنعت 

 نيازهايهاي بحش صنعت،  مجهز به دانش تخصصي در بعد نظري و آگاه به آخرين تحقيقات عملي در

 . حوزه تخصصي خود فراهم مي سازد
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 مدل شبكه هم افزايي دولت، دانشگاه، صنعت و تحقيق  : 6شكل  

  

در اين .  نشان داده شده است7عنوان نمونه در شكل يكي از سلولهاي تعاملي در اين مدل به

 موجود در سلول واحد مشاوره صنعتي از محيط تحقيقاتي با استفاده از ابزار تجهيزات و فناوريهاي

محيط صنعتي و رقابتي، دانش پايه و نظري را كه در محيط دانشگاهي توليد شده است، به عرصه 

 .كندنگي ايجاد ميههما بين دانش نظري موجود در دانشگاه با نيازهاي بخش صنعت  وعمل وارد

، هستندوزش مند به تحقيق و آمدولت نيز با حمايت مالي، اداري و اجرايي از آن صنايعي كه عالقه

  .شرايط را براي افزايش اين تعامل پويا فراهم مي سازد
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  تجهيزات و فناوري،سلول تعاملي دانش پايه و نظري، واحد مشاوره صنعتي و ابزار: 7شكل 

  

  بردهاي عملي مدل پيشنهاديكار .�

بخش صنعت، دانشگاه و تحقيق در  سهدن شرايط مشاركت كربعدي پيشنهادي با فراهم سه مدل در 

افزايي اين نيروها در تربيت به همو  بخش با يكديگر تلفيق سهحمايت دولت، نيرو و انرژي اين 

 تجهيزات و ،در اين شبكه ارتباطي محيط صنعتي ابزار. شودميمنجر  آماده به كار انمهندس

  ياز در اختيار بخش تحقيق قرارهاي مورد نتحقيق در حوزهدادن انجام را براي فناوريهاي الزم 

دهد و بخش تحقيق هم با توجه به دانش نظري توليد شده در محيط دانشگاهي و تطبيق اين مي

اي و رفتاري صورت پرورش شايستگيهاي فني، زمينهدانش با نيازهاي بخش صنعت، دانش نظري را به

وزارت  ـ نه با حمايت بخش دولتيگا اين تعامل سه،سازد و همچنيندر دانشجويان مهندسي عملي مي

به توليد  ـعلوم و فناوري از بخش دانشگاهي و بخش تحقيق و وزارت صنايع و معادن از بخش صنعت 

 كه مهارتهاي بين فردي و آگاهيهاي تجاري را در دانشجويان شودميمنجر برنامه درسي مهندسي 

تهاي بين فردي عالي، مهارتهاي  آن مهندساني هستند كه مهارآموختگاندانشند و كايجاد مي

 تجاري مسائلارتباطي، مهارتهاي كار گروهي، انسجام، تواناييهاي عقالني و اعتماد به نفس دارند و  از 

). 2نمودار ( كنند و با شايستگيهاي فني خود به موفقيت سازمان كمك ميهستندو بازرگاني آگاه 

 آنها در طراحي برنامه درسي پيشنهادي محوري كارگيريمهارت و دانش فني همراه با توانايي به

 

 

  ابزار و تجهيزات و فناوري

  )محيط صنعتي و رقابتي(

  

  

  

 

 

  

واحد  

مشاوره 

  صنعتي

واحد (

  )تحقيق

  

 محيط(نظريدانش پا يه و 

 

 در بخش حمايت از  تقاضا و عالقه به تحقيق و آموزش

 دولت دولت
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رتباط اصول علمي و ا شايسته نيازمند كسب توانمندي براي ايجاد آموختهدانشن امهندس. هستند

مهارتهاي تجاري و آگاهيهاي بازرگاني هم اهميت كليدي . هستندرياضي مناسب با كاربردهاي عملي 

  شايستگيهاي فني، آگاهيهاي تجاري ـن حوزه مهارتها فلسفه حاكم بر اين مدل، رشد هر سه اي. دارند

  ].  26[كند و به صنعت به عنوان يك فرصت ايجاد شده مي نگرد را با هم تلفيق ميـو مهارتهاي نرم 

  

  
 سلسله مراتب رشد مهارتها: 8شكل 

  :دكر زير را مطرح ياهتوان پيشنهاد مي،خصوصدر اين 

   ؛خش صنعت در طراحي برنامه درسين فعال و موفق بامشاركت مهندس. الف

  ؛مشاركت مديران صنعت در فرايند تدوين چشم انداز دانشگاهي. ب

  ؛تدوين سياستهاي مبتني بر رشد دانش، تحقيق و صنعت توسط دولت. پ

  ؛گانه مهارتهاهاي سهطراحي يك برنامه درسي متجانس بر اساس حوزه. ت

حمايتي از سوي بخش صنعت براي اجراي ...) كالبدي ، مالي و (تدارك يك ساختار اساسي. ث

 . برنامه درسي

 

   مراجع

، فصلنامه آموزش مهندسي ايران ، آسيب شناسي مباني ارتباط دانشگاه و صنعت،)1386(توفيقي داريان، جعفر .�

  .1-25 .، صص34شماره 
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 به برنامه هاي مديريت و سمت و سوي تحقيقات صنعتي در ايران، نگاهي انتقادي، )1385 (دانشي، غالمحسين .�

  .65-85 .، صص32 شماره ،فصلنامه آموزش مهندسي ايران ،موجود

، لزوم بازنگري برنامه هاي آموزشي دوره كارشناسي رشته مهندسي )1384 (آقاميري، سيدفوادو  رحيمي، امير .�

  .، سال هفتم28، شماره فصلنامه آموزش مهندسي ايران ،شيمي متناسب با نيازهاي صنعت

صنعت، اكتشاف  توسعه دانشگاه؛ كليد و نفت صنعت ارتباط تخصصي ميزگرد ، گزارش)1389 (انخامه چي، احس .�

 .74و توليد، شماره 

فصلنامه آموزشي  طراحي و تبيين مدلهاي توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، ،)1386 (حميدي زاده،  محمد رضا .�

  .69-83  .ص، سال دهم، ص37، شماره مهندسي ايران

همكاريهاي دولت دانشگاه،   ملي بر چالشهاي موجود درأت: حلقه مفقوده، )1387(صادقيان، شهره   وهداوند، سعيد .�
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