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   كارشناس ارشد مديريت صنعتي مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور  - 2
  پاتولوژيست و استاديار دانشگاه علوم پزشكي سمنان - 3

 
  چكيده 

گاه و صنعت در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بصورت منسجم و سازمان يافته انجام مي گيرد ، در   ارتباط دانش 
در ايران نيز ايـن ارتبـاط بـسيار ضـعيف و            . حاليكه در كشورهاي در حال توسعه با مشكالت و موانع بسياري روبرو مي باشد               

ان داده است كه اين ارتباط در مقايسه با كشورهاي در حال توسـعه              براساس سليقه هر دانشگاه صورت مي گيرد مطالعات نش        
تجربه نشان داده است كه اكثر  اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي ، شناخت روشني از ارتباط دانشگاه       . بسيار ضعيف تر است     

 عـدم تـدوين برنامـه ريـزي         .و صنعت نداشته و حيطه فعاليت خود را ، همان دانشگاه و مراكز بهداشتي ، درماني مي داننـد                    
استراتژيك در اين زمينه توسط وزارت متبوعه ، عدم آشنايي اساتيد دانشگاههاي علوم پزشكي با مفاهيم ارتباط بـا صـنعت ،                      
توجه ناكافي به تحقيقات كاربردي و مورد نياز جامعه ، عدم آشنايي دستگاههاي اجرايي و صنايع از پتانـسيل هـاي علمـي و                        

اي علوم پزشكي  و بسياري از عوامل ديگر ، از داليل موانع ارتباط اين گروه از دانشگاه هـا بـا سـازمان هـا و                        عملي دانشگاه ه  
هر چند در مؤسسات آموزشي و دانشگاهي وابسته به وزارت علوم ، جايگاه دفاتر ارتباط با صنعت به لحاظ       .  صنايع بوده است    

ت ها در اين دانشگاه ها بر كارآموزي و كارورزي دانشجويان متمركز است           سازماني و تشكيالتي روشن است ، لكن عمده فعالي        
در چند سال گذشته مركز ملي تحقيقات علوم پزشكي كشور وابسته به وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي ، نسبت به                     . 

 بـصورت  1382 در سـال  ه و ايجاد دفتر ارتباط با صنعت ، با هدف فعال نمودن آن در دانشگاه هاي علوم پزشكي اقدام نمـود        
 عالوه بر تبيين اهميت ارتباط دانشگاه و صنعت ، ارائه سوابق در ايران و بخـي از                  هدف از ارائه اين مقاله     . پايلوت انتخاب شد  

 ارائـه فعاليـت هـا ، تجربيـات و     كشورهاي جهان شامل تايلند ، برزيل ، مصر ، اوگاندا ، گينه نو ، مكزيك و تركيه ، به همـراه          
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشكي سمنان بـا هـدف ارائـه خـدمت بـه                   . انع پيش روي اين دفتر در دانشگاه است         مو

تشكيل شـوراي   . دستگاه هاي اجرايي و صنايع در زمينه هاي مختلف آموزشي ، پژوهشي ، مشاوره اي و اجرايي تاسيس شد                    
ط با صنعت در هر دانشكده ، تدوين برنامه استراتژيك دفتر در هر سـال ،           ارتباط با صنعت دانشگاه ، تشكيل كميته هاي ارتبا        

تهيه بانك اطالعاتي از توانمندي هاي اعضاي هيئت علمي دانشگاه و سازمان ها و صنايع اسـتان ، عـضويت در كميتـه هـاي                         
  .  است استاني و تنظيم قرارداد با سازمان ها و صنايع مختلف از اقدامات انجام شده توسط اين دفتر

    :يكلمات كليد
  دانشگاه علوم پزشكي سمنان ، دفتر ارتباط با صنعت ، تجربيات

  
  مقدمه

شرط توسعه پايدار و همه جانبه در هر كشور ، در تمام عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي و اقتـصادي اسـتفاده از تـوان علمـي                           
ودن ارتبـاط تنگاتنـگ بـين مراكـز آمـوزش عـالي و         يكي از اقدامات مهم و اساسي فراهم نمـ        . صاحبان انديشه و دانش است      

موضوع ارتباط دانشگاه و صنعت به عنـوان  . دانشگاهي با دستگاههاي اجرايي ، سازمان هاي دولتي و خصوصي و صنايع است          
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يك راهبرد اساسي در بهبود شيوه هاي آموزش و تحقيقات در دانشگاهها و مديريت سازماني و فعاليتهاي صنعتي مـي توانـد                      
در كـشورهاي در حـال توسـعه همـواره شـكاف عميقـي بـين        . نقش موثري در توسعه همه جانبه يك كـشور داشـته باشـد              

دانشگاهها با صنايع و دستگاههاي اجرايي وجود داشته است ، در حالي كه در كشورهاي توسعه يافتـه ايـن ارتبـاط سـازمان                        
به همين دليل تحقيقـات كـاربردي بـوده و          .  دانشگاهها هستند    يافته بوده و صنايع و سازمان ها سفارش دهنده تحقيقات به          

اگر بخواهيم خال بزرگ بين دانشگاه ها با صنايع و سازمان ها را برطرف كنيم ، چـاره                  . نتايج ان به عرصه جامعه بر مي گردد         
 دسـتگاههاي اجرايـي در بخـش    اي جز برقراري ارتباط نداريم و لذا براي انجام اين هدف دانشگاهها بايد از نياز هاي صنايع و         

صاحبان صنايع و سازمان ها نيز با بهره گيري از دانش و تخـصص صـاحبنظران و دانـشمندان                   . آموزش و پژوهش آگاه باشند    
منجر به بـروز خالقيـت، نـوآوري و توسـعه پايـدار در نظـام       "مي توانند آميزه اي از تجربه و دانش را به وجود آورند كه نهايتا       

بديهي است تدوين استراتژيهاي الزم بـراي تحقـق ايـن امـر بـر عهـده برنامـه ريـزان و                      . ي كشور خواهد شد     صنعتي و اجراي  
  .سياستمداران هر كشوري است 

مقاله حاضر ضمن اشاره به اهميت ارتباط دانشگاه با صنعت ، به موانع موجود ، الگوهاي ارتباط صنعت و دانشگاه و سوابق در                       
  . ين زمينه و همچنين ارائه تجربيات دانشگاه علوم پزشكي سمنان پرداخته است ايران و ديگر كشورها در ا

  
   با صنعت و دستگاههاي اجرايي دانشگاهمزاياي ارتباط

انجام اين امر تنها در گـرو       . شكي نيست كه مديريت در دستگاه هاي اجرايي و صنعتي بايد مبتني بر علوم و دانش روز باشد                   
همچنين به منظور تجربه اندوزي و تقويت كارامدي نيروهاي دانشگاهي در عرصه جامعـه و               .  است   تعامل دانشگاهها و صنايع   

ي دولتـي و خـصوصي     بكار گيري توانايي هاي علمي آنان در مديريت اجرايي و صنعتي، ارتباط دانشگاهها با صنعت و نهادهـا                 
مديريتي و مهندسي سرو كار دارنـد محـدود نمـي شـود     اين ارتباط نه تنها به دانشگاه هايي كه با علوم . بسيار ضروري است  

مزاياي ارتباط دانـشگاه بـا   . بلكه دانشگاههايي كه در زمينه علوم بهداشتي و پزشكي نيز فعاليت مي نمايند را در بر مي گيرد      
  . صنعت را مي توان به شكل زير بيان نمود 

ش و تعميق ارتباط پويا بين مراكز توليد علم با مراكز كاربرد پاسخگويي به چالشهاي فراروي توسعه پايدار از طريق گستر  -1
 ... )ازطريق تربيت نيروي انساني ماهرو انجام پژوهشهاي كاربردي مرتبط با نياز جامعه و ( علم 

 ترويج روح تحقيقات كاربردي در علوم مختلف از طريق حمايتهاي مادي و معنوي و تدوين فوانين الزم   -2
 كيفيت توليد و ارائه خدمات در سطح ملي و منطقه اي به همراه ارتقاي سالمت و سطح زندگي   افزايش سطح -3
  تاثير در تدوين برنامه ريزي استراتژيك و تصميم گيري ها ، سياست گذاريها و برنامه ريزي ها در سطح ملي و منطقه اي -4
  از طريق دوره هاي كاراموزي و كارورزيي و صنايعسوق دادن تحقيقات دانشجويي در جهت نيازهاي دستگاههاي اجراي  -5

 و همچنين بهبود دورنماي آموزش و استخدام براي دانشجويان
  آشنايي دانشگاهيان با تجارب موجود در عرصه صنعت ، شناخت محدوديت ها در اين عرصه و تلفيق دانش تئوري با عمل -6
   خلق درآمد براي دانشگاه و محققين -7
  جامعه در خصوص توانايي دانشگاهيان در طرح هاي اقتصادي و توسعه بهبود نگرش -8
 

    موانع ارتباط دانشگاه با صنعت
داليل اين امر را مي توان بـه صـورت زيـر            . در كشور ما همواره شكاف بزرگي بين صنعت و سازمانها با دانشگاه ها بوده است                

  :   برشمرد 
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مديران سازمانها و صنعت دانـشگاهيان  . احبان صنعت و يا دستگاههاي اجرايي     عدم وجود اعتماد متقابل دانشگاهيان با ص       -1
را افرادي با ديد مـديريت سـنتي ، غيـر    را افراد تئوريك و فاقد كارامدي الزم در عمل مي بينند و دانشگا ها مديران سازمانها  

  .علمي و منفعت طلب مي پندارند
ليد منجر به كـاهش كيفيـت توليـد و خـدمات در جامعـه گرديـده و لـذا                  فقدان مقررات و نظارت بر كيفيت خدمات و تو         -2

 .   مديران و صنعتكاران را وادار به همكاري با جامعه علمي و دانشگاهي نمي كند 
عدم احساس نيازسازمانها و صنعت به دانشگاهيان به دليل وجود تفكر سنتي و تغيير ناپذيري در شيوه هاي مـديريتي و    -3

  در عرضه توليد و ارائه خدماتفضاي رقابتي 
  عدم آگاهي مديران دستگاههاي اجرايي و صاحبان صنايع از توانمنديهاي دانشگاهيان  -4
ضعف دانشگاهها و بخشهاي تحقيقاتي در انجام پروژه هاي كاربردي و اجرايي و عدم توجه به نياز صـنايع و دسـتگاههاي                       -5

  اجرايي
   در مديريت كالن قراري ارتباط دانشگاهها با صنعت و دسگاههاي اجرايينبود استراتژيهاي اصولي در بر -6
سرمايه گذاري بيشتر در فعاليتهاي تجاري به ويژه واردات در مقايسه با فعاليتهاي توليدي ، عدم نياز صنعت به تحقيق به                     -7

 دليل ورود ارزان مواد اوليه و يا كاالي توليدي
خصص در عرصه فعاليت هاي تحقيقاتي ، اجرايي و توليدي و به دنبـال آن كيفيـت نـا                   دخالت گروههاي سودجو و غير مت      -8

 مطلوب پروژه ها و كاال ها 
 با صنعت و دستگاههاي اجرايي به دليل وجود قوانين دسـت و پـا گيـر در        بي انگيزه بودن دانشگاهيان در برقراري ارتباط       -8

  دانشگاهها 
 در انجام پروژه هاي كاربردي و اجراييعدم تجربه و كارامدي دانشگاهيان   -9

   درصد بار بيماريها به آن مشكالت مربوط مي شود 90 درصد از منابع پژوهشي صرف مشكالتي مي شود كه 10تنها  -10
 فقدان اهرمهاي تشويقي در ترغيب دانشگاهيان به استفاده از دانش و تجربه خود در عرصه جامعه و گاهي  مواخذه آنها -11
ران و مسئولين رده هاي مختلف در دستگاههاي اجرايي و صـنعت كمتـر از سـطح تحـصيالت بـاال و تخـصص الزم            مدي -12

  . برخوردارند
  كمبود قوانين حمايتي از محققين و ثمره تحقيقات آنها -13
ل برگـشت سـريع     نبود استمرار تحقيق ، دانشگاهيان در پي كسب امتيازات تحقيق در كوتاه ترين زمان و صنايع به دنبا                  -14

  سرمايه ها هستند
  افزايش فعاليتهاي جنبي در دانشگاهها و دور شدن از رسالت و وظبفه اصلي -15
 

   تاريخچه ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران و جهان
  ايران -1

چـه  با توجه به اينكه بيشتر از شصت سال از تاسيس اولين دانشگاه به سبك كالسيك امروز در كـشور مـي گـذرد تاريخ                    
  :ارتباط با صنعت و دانشگاه را ميتوان به سه دوره تقسيم كرد 

در اين دوره ارتباط صنعت با  دانشگاه بطور غيـر رسـمي بـر               .  است   1340دوره اول از بدو تاسيس دانشگاه تا سال         ) الف
منظـور تـامين   بعضي از سـازمانها ب    . حسب مورد انجام مي گرفته كه اين عمل پاسخگوي نيازهاي واحدهاي صنعتي نبود            

نيروي انساني دانشگاهي خود اقدام به تاسيس مراكز آموزشي در جوار سازمان خود در سطح عالي مي نمودنـد و ضـمن                      
از اين طريق نيازهاي نيروي انساني خـود را         ) شوراي عالي فرهنگ وقت     ( هماهنگي با مراكز سياست گذاري در اين باره         

  .تامين مي نمودند 
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در اين دوره مراكز دانـشگاهي جديـد در تهـران و سـاير شـهرهاي                . مي باشد 1361 تا سال    1340 دوره دوم از سال   )  ب
بزرگ يكي بعد از ديگري تاسيس مي گرديد و نياز دانشجويان به كسب اطالعاتي از وضع واحدهاي صنعتي و حتي نيمه                     

انها براي آشنايي با آخـرين تكنولـوژي        در تابست  "ارتباط صنعت و دانشگاه با اعزام كارآموز معموال       . صنعتي محسوس بود    
البته اعـزام كـارآموز فقـط       . هاي وقت و همچنين حل بعضي از مشكالت صنايع از طريق دانشگاهها صورت مي پذيرفت                

برحسب مورد و توافقهاي طرفين بوده و هيچگونه مركزي كه براي كليه دانشگاهها و صنايع كاربرد داشـته باشـد وجـود                      
  . نداشت 

بعد از انقالب شكوهمند اسالمي ايران و تاسـيس سـتاد انقـالب فرهنگـي و                .  تا كنون است     1361وم از سال    دوره س ) ج
متعاقب آن شوراهاي عالي انقالب فرهنگي مقرر گرديد بمنظور ارتباط بين صنعت و دانـشگاه دفـاتر ارتبـاطي در وزارت                     

ههاي كشور تاسيـسگرديد كـه بـر همـين اسـاس            فرهنگ و آموزش عالي و وزارتخانه هاي صنعتي و همچنين در دانشگا           
هيئت محترم دولت جمهوري اسالمي ايران طرح زمينه هاي ارتباطي بين صنعت و دانشگاه پي ريزي نمودكه به موجب                   

  :آن سه نوع دفترشكل گرفت 
   دفتر ارتباط با صنعت در وزارت فرهنگ و آموزش عالي-1
 نفت ، معادن و فلزات ، راه و ترابري ، پست و تلگراف و تلفن ، كـار و امـور                      ( وزارتخانه   10 دفتر ارتباط با دانشگاه در       -2

  )اجتماعي ، مسكن و شهرسازي ، برنامه و بودجه ، صنايع سنگين و نيرو
  .  دفتر دانشگاهي ارتباط با صنايع در دانشگاههاي كشور كه بيشتر در دانشگاههاي فني ومهندسي تاسيس گرديد -3

دفاتر ارتباطي سازمان امور اداري واستخدامي متعهد به ايجاد تشكيالت مناسب براي ايـن دفـاتر                پس از تصويب سازمان     
 از همان ابتداي كار يعنـي بعـد   "تقريبا. سپس دفاتر ارتباطي كار را با عنوان دفتر ارتباط با صنعت شروع نمودند  . گرديد

ا و دانشگاهها در محل معاونـت مـذكور تـشكيل مـي              بطور مرتب جلساتي بين نمايندگان وزارتخانه ه       12/6/61از تاريخ   
  :گرديد و مسائل مختلفي مورد بحث قرار مي گرفت كه به شرح زير مي باشد 

  دانشجويان در مراكز صنعتي ) كارآموزي (      آموزش عملي_
  خدمات فني و مشاوره  -
 تحقيقات صنعتي در مورد نيازهاي واحدهاي صنعتي  -
 صنايع در دانشگاهها بازآموزي شاغلين و متخصصين  -
 همكاري هيئت علمي و تحقيقاتي دانشگاهها در برنامه ريزي هاي دستگاههاي اجرايي و كارهاي مطالعاتي  -
 همكاري صاحبنظران و متخصصين صنايع در امر تدريس در دانشگاهها  -
 هماهنگ نمودن ميزان فعاليتهاي كمي و كيفي دانشگاهها با نيازهاي نيروي انساني صنايع  -
 ائه روشهايي به منظور اهداي بورس تحصيلي از طرف صنايع به دانشجويان ار -
 هماهنگي در زمينه بازديدهاي علمي اساتيد و دانشجويان از مراكز صنعتي  -
 ايجاد فرصت هاي مطالعاتي داخلي براي هيئت علمي در صنايع  -
 نحوه همكاري با دانشگاههاي خارج از كشور  -
 اني خارج از كشور در مراكز صنعتينحوه كار آموزي دانشجويان اير -
همكاري و هماهنگي در رابطه با كارهاي تحقيقاتي مربوط به آزمايشگاهها و كارگاههـاي تحقيقـاتي و يـا آموزشـي                      -

 تعميراتي كشور
 اجراي طرح هاي نيمه صنعتي به كمك مراكز تحقيقاتي در صنعت و دانشگاهها وپژوهشگاهها با يكديگر  -
  فرمها ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه تهيه و تدوين پيش نويس -

  . آئين نامه ها و دستور العمل هاي زيادي در رابطه با موضوعات فوق در اين جلسات تدوين و ارائه طريق گرديد 
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  مسير فعلي دانشگاه و صنعت در ايران 
داني ندارد و گرچه بحث اشـتغال فـارغ         محصوالت دانشگاه فعلي علي رغم با كيفيت بودن اغلب آنها متاسفانه خريدار چن            

  .اتحصيالن موضوعي نيست كه به دانشگاهها برگردد ليكن بي ربط هم نيست 
در حقيقت فيدبك فعلي بيكاري ، سيل فراوان فارغ التحصيالن دانـشگاهي مـي توانـد تـاثيرات فزاينـده اي روي سـطح                       

نيز در ليست تربيت كنندگان دانـشگاهي قـرار         . . .  اربردي و   دانشگاههاي آزاد، پيام نور، غير انتفاعي ،ك      . آموزش بگذارد   
مي گيرند و اين موضوع گرچه ممكن است از نظرات شاخص سطح سواد عمومي شاخص برجسته اي باشد ليكن چنانچه 

ان بدون برنامه ريزي به آن نگاه شود مي تواند اثرات زيان بارفرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي و حتي سياسي براي كشورم                    
از طرف ديگر صنايع بدليل صاحب درآمد بودن منتظر دانشگاه نمي مانند و بر اساس خواسته خـود                  . بدنبال داشته باشد    

مدارس آموزش عالي ايجاد مي كنند و خارج از حلقه دانشگاههاي رسمي كشور به آموزش كاركنان خود مـي پردازنـد و                      
  .توانه هاي قوي مالي و فكري به موفقيت هاي بااليي دست يافته انددر اين تجربه تعدادي از اين مراكز بخاطر داشتن پش

آنچه در اين مسير چندين ساله به دانشگاهها و صنايع گذشته است بلحاظ تجربي ارزشمند است و نتايج آن مي تواند ما                      
كـرده  و از آنهـا طلـب    را به نقطه روشني برساند زيرا صنايع با ديد مثبت به دانشگاه مي نگرند وبه آنها كمك مالي مـي                  

از طرف ديگر دانشگاهها ضمن حفظ اهداف آموزشـي خـود و رعايـت    . كمك براي رفع نيازهاي كوتاه مدت خود مي كند       
استانداردهاي آموزشي ملي و بين المللي به صنايع نزديكتر شده و حل مشكل صنعت را جزء وظايف و تكاليف درسـي و                      

  . آموزشي خود مي دانند 
  

  ارتباط صنعت با دانشگاه در ايران وضعيت فعلي 
بعـضي از   .  آغـاز گرديـد      1361 ارديبهـشت سـال      12به طور كلي در دوره سوم ارتباط صنعت و دانشگاه در ايران كه از               

واحدهاي دانشگاهي از جمله دانشگاه شيراز نام دفتر دانشگاهي ارتباط با صنايع را به دفتر ارتباط با صنعت و كـشاورزي                     
عضي از واحدهاي صنعتي كه نام آنها در زمره سازمانهاي صنعتي موضوع مصوبه هيئت محترم دولت نبـود                  ب. تبديل نمود 

مانند وزارتخانه هاي جهاد سازندگي ، دفاع ، كشاورزي و بازرگاني و همچنين سازمانهاي ديگر از قبيل بنياد مستـضعفان         
عالوه بر آن   . قه مند به ارتباط صنعت و دانشگاه شدند         ، سازمان صداو سيما و شهرداري تهران ، شركت مترو و غيره  عال             

 در اين ارتباط در سالهاي اخير شركت مـي        "تعدادي شركت هاي تحت پوشش وزارتخانه و ساير سازمانهاي مهم مستقال          
بـاطي  نمودند در حال حاضر دفاتر سه گانه فوق  در بعضي از واحدها به گونه اي تغيير نام داده و در نتيجه موضوعات ارت              

وضع دفترمركزي ارتباط   . في ما بين در واحدهاي ديگري بجز دفاتر ارتباطي حل و فصل و يا تجزيه و تحليل مي گردند                    
 تحت نظر معاونت پژوهشي وزارت فرهنگ و آموزش عالي فعاليت مي نمـوده و از آن تـاريخ   29/2/73با صنعت  تا تاريخ    

 وزير محترم فرهنگ و آموزش عـالي بـه سـازمان پژوهـشهاي              29/2/73و مورخ   / 4126به بعد براساس بخشنامه شماره      
  . علمي و صنعتي ايران محول گرديد 

عليرغم اينكه بين دانشگاه و صنعت در كشورهاي صاحب فن آوري پيشرفته رابطه اي بسيار عميق وجود دارد و فعاليـت                     
وري در اين قبيل جوامـع شـده اسـت ولـي     هاي هر دو دريك راستا قرار گرفته و باعث پيشرفت هاي شگرف علم و فن آ       

متاسفانه در كشورهاي در حال توسعه بخصوص كشور خودمان به علت وجود مشكالت و موانع متعدد شناخت دانشگاه و          
در نتيجـه بـا وجـود    . صنعت از يكديگركامل نيست و هر يك در مسير جداگانه اي به اجراي فعاليت هاي خود مشغولند     

ظ منابع انساني تحصيل كرده ، همچنان با ضايعات فكري  انرژي و سرمايه اي در بخـش صـنعت                غني بودن كشور از لحا    
در كشور ما صنعت و دانشگاه دو نهاد وارداتي هستند و در خيلي موارد باعث مشكالت جدي در جامعـه                    . مواجه هستيم   

اگـر  . يين اصول و استقرار بـوده اسـت  در كشورما ارتباط مناسب دانشگاه و صنعت همواره دچار مشكالتي در تب          . شده اند 
بعد از انقالب به همـراه ايجـاد تحـول اساسـي در     . چه در مواقعي دستاوردهاي خوب و مقطعي هم حاصل گرديده است       
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دانشگاهها و تشكيل ستاد انقالب فرهنگي دفاتر ارتباط با صنعت تاسيس شد كه متاسفانه اقدام فوق تا كنـون نتوانـسته                     
ز عدم ارتباط را برطرف نمايد و اين خود داليل گوناگوني داشته است ، كه بهترين آن عدم ضمانت             است مشكالت ناشي ا   

تا بحال بيشترين ارتبـاط دانـشگاه بـا صـنعت در            "عموما. اجرايي و انحرافات قانوني براي برقراري اين مكانيزم بوده است         
 به بـسته بـودن مراكـز صـنعتي در امـر تخـصيص               امركا رآموزي دانشجويان خالصه شده است و امر كار آموزي با توجه           

خدمات آموزشي به جوانان دانشجو، فقط در دادن گواهي كارآموزي به كارورزان فعال بوده است كه ايـن امـر جوابگـوي                      
  .نياز دانشگاه نيست 

قي اسـت و    شايان ذكر است عليرغم نياز شديد كشور به ايجاد اين ارتباط مشكالت در دانشگاه و صنعت به قوت خود بـا                    
همچنان صنايع در زمينه فعاليت هاي تحقيقاتي خود با مشكالت اساسي رو برو بوده اند و دانشگاهها نيـز نتوانـسته انـد                       

به تعبير بهتر تحقيقات كاربردي چه در صنعت و چه در دانشگاه . تحقيقات خود را در تحقق نيازهاي صنعت سوق دهند       
  . يگاه مشخصي را به خود اختصاص دهد نتوانسته است به عنوان يك نياز جدي جا

. به دليل پيچيده و چند جانبه بدون مساله يافتن عامل اصلي مانع پيوند اين دو نهاد كار سـاده اي بـه نظـر نمـي رسـد                           
فقـدان  . بررسي هاي گوناگون در اين خصوص صورت گرفته است ولي نظري كه مورد قبول عام باشد مطرح نشده است                    

ا در حل مشكالت صنعت ، بيان نكردن دقيق مشكالت صنعت ، بيان نكردن دقيق مشكالت و ارجاع    توان كافي دانشگاهه  
  .ندادن آن از طرف صنعت ، فقدان ارتباط سيستماتيك بين اين دو نهاد از جمله موانعي است كه مطرح مي شوند 

  
  جهان-2

   تايلند
عت ، دوره هاي آموزش مشترك را كه نوآوري مهمـي در            دانشگاه صنعتي سوراناي تايلند به منظور برقراري ارتباط با صن         

اين دوره ها آموزش نظـري دانـشجويان در دانـشگاه را بـا تجربـه      . اموزش تايلند محسوب مي شود به وجود آورده است     
در طول هر ترم كاري اساتيد دانشگاه بر دانشجويان كارورزان در محـيط كـار نظـارت                . كاري در صنعت تلفيق مي كنند       

 درصد در آمدصرف هزينه هـاي   60. فعاليت هاي آموزشي كارفرما براي دانشجويان حقوق در نظر مي گيرد            . مايند  مي ن 
 درصـد باقيمانـده بـه     40و  . . . مديريت كار شامل حقوق و هزينه سفر مدرس ، اضافه كاري كاركنـان ، حـق مـشاوره و                    

ك با يك موسسه تجاري خارجي سازماندهي مي شود ، وقتي كه فعاليت به صورت مشتر     . حساب دانشگاه واريز مي گردد    
  . معيارهاي توزيع درآمد و دريافتي به صورت توافقي خواهد بود

  
 تركيه 

يكـي از   .  سال استقرار جمهوري در تركيه ، ساختار اقتصادي ايـن كـشور تغييـر چـشمگيري يافتـه اسـت                      75در طول   
( رتبـاط بـا صـنعت فعاليـت داشـته باشـد ، دانـشگاه بوگازيـشي                دانشگاههايي كه در اين كشورتوانسته است در زمينـه ا         

Bogazici (      دانشگاه را بـه     1971هيات امناي دانشگاه در سال      .  توسط آمريكا تاسيس گرديد      1863است كه در سال 
. را جهت ارتبـاط بـا صـنعت تاسـيس نمـود             ) Buak( بنياد بواك    1987اين دانشگاه در سال     . دست تركيه واگذار كرد     

 تاسيس شد و نقش فعـالي درايجـاد و توسـعه روايـط صـنعت                1985در سال   ) BOMED(ين انجمن دانشجويان    همچ
هدف دانشگاه از ارتباط با صنعت ، توليـد درآمـد بـراي دانـشگاه ،                . اين موسسه غيرانتفاعي است     .  دانشگاه بوجود آورد    

نشگاه در علوم كاربردي ، انتقال دانش به جامعـه         تشويق صنعت براي همكاري در پروژه هاي تحقيقاتي، افزايش تجربه دا          
 14درآمد حاصل از ارتباط با صـنعت        . و افزايش مقبوليت خود و همكاريهاي بين المللي دربرنامه هاي اتحاديه اروپا بود              

 دانـشگاه فـوق در    . اين درآمدها از كل شهريه هاي دريافتي دانشگاه بيـشتر اسـت             . درصد كل بودجه دانشگاه مي باشد       
دانـشكده  . مهمترين اين فعاليت ها ، دوره هاي آموزشـي هـستند            . ايجاد در آمد از منابع مختلف بسيار فعال بوده است           
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درآمد خود را از اين راه بدست آورده انـد  % 65هاي تابعه درآمد خوبي از اين محل كسب نموده اند و اهضاي دانشكده تا        
  . ي فكري و حفاظت ازآن مورد توجه بوده و رعايت مي شود در اين دانشگاه مسائل مربوط به دارايي ها. 
  

  گينه نو 
سرزمين اصلي گينه نو پاپوآ در جنوب مناطق گرمسيري و شرق جزيره گينه نو واقع شده و يكي از استان هاي اندونزي                      

ت و كـشاورزي    صنايع شامل معادن ، نف    . درصد در مناطق شهري ساكنند      15 ميليون جمعيت ناهمگن ، تنها       5از  . است  
دو دانشگاه معتبر به نام هاي دانشگاه گينه نـو پـاپوآ            . اغلب صنايع به طور نسبي توسط خارجي ها اداره مي شود            . است  

)UPNG (       و دانشگاه صنعتي گينه نو پاپوآ)PNGUT ( دانشگاه صنعتي پـاپوآ ، واسـطه خـارجي را جهـت            . وجود دارد
تباط منجر به كسب سود مالي ، آمـوزش صـنعتي بـه دانـشجويان و كاركنـان ،                   اين ار . ارتباط با صنعت برقرار كرده اند       

در آمـدها بـه مـشاور يـا         % 65. افزايش تبادل كاركنان دانشگاه با صنعت و بهبود دوره هاي آموزشي دانشگاه شده است               
  .نيز به دانشگاه تعلق مي گيرد % 10به كارفرماي واسطه اي و % 25مجري و 

تي در برقراري ارتباط با صنعت نيز داشته است كه مي توان به عدم تناسب پروژه هاي تحقيقاتي با                   اين دانشگاه با مشكال   
  .نياز صنعت ، عدم جذب بودجه از صنعت و وابسته بودن صنايع به كشورهاي خارجي اشاره نمود 

  
  مصر  

در اين دانشگاه   . سيس شده است    يكي از غير متمركز ترين واسطه هاي خارجي ، در دانشكده مهندسي دانشگاه قاهره تا              
مراكز تحقيقاتي خود مختار بسياري از به منظور فراهم كردن خدمات فني در صنعت تاسيس شده اند كه اولين آنهـا در                      

 درصد درآمد به بودجه دانشگاه منتقل مي شود و قسمتي از آن             50 تا   30در اين دانشگاه حدود     .  ايجاد شد    1974سال  
بقيه درآمد صرف خريد مـواد و تجهيـزات مـورد نيـاز تحقيـق و                . ت هزينه هاي مختلف مي گردد     به موسسه براي پرداخ   

در حال حاضر پروژه هاي زيادي در دانشگاه و صنايع محلي در حال انجام است               . دستمزد محققان و تكنسين ها ميشود       
يكي از منـافع مهـم ايـن        . مي شود   يكي از آنها پروژه  همكاري است كه توسط صنعت آلومينيوم در جنوب مصر انجام                . 

درآمدهاي دانشگاه صرف مـديريت دفتـر    % 20. ارتباط چاپ متون علمي و فني ، شركت در همايش هاي بين المللي بود             
يكـي از همكـاري هـاي ايـن دانـشگاه همكـاري بـا صـنعت                 . ارتباط با صنعت و مديريت مالي و ديگر خدمات مي شود            

  . آلومينيوم مصر است 
  

  ل برزي    
دانشگاه سـائر پولـو در سـال        . در توليد ناخالص ملي هشتمين كشور است        .  ميليون نفر جمعيت دارد      160كشور برزيل   

 750بودجـه سـاالنه ايـن دانـشگاه         .  تاسيس گرديد و ماموريت خود را توسعه روابط دانشگاه با صـنعت قـرار داد                 1934
.  ميليـون دالر در سـال اسـت          180 با صنعت مي باشد ، اين مبلغ         ساير منابع درآمد از طريق ارتباط     . ميليون دالر است    

اين دانشگاه سابقه طوالني در همكاري با صنعت دارد كه علت آن وجود نيروي كار ماهر ، زير سـاخت هـاي مـديريتي ،                         
ي بهتـر بـا     ساختارهاي واسطه اي داخلي مانند دفاتر ، مراكز تحقيقاتي و بنيادها جهت همكار            . فني و فرهنگي مي باشد      

درآمد حاصل از صنعت براساس فرمولي خاص بين صنعت ، دانشگاه و افراد فعـال               . صنعت دراين دانشگاه ايجاد شده اند       
دانشگاه از تعامل با صنعت از طريق تجهيز تجهيز آزمايشگاه ها، مالكيت ساختمانها ، تجهيزات               . در پروژه تقسيم ميشود     

اين امكانات براي فعاليت هاي تحقيق و تدريس استفاده مي . مي شود سود مي برد و موادي كه براي پروژه ها خريداري    
اين دانشگاه پذيرفته است كه كاركنان آن يك روز در هفته را به فعاليت هاي               . شود و فشار بر روي بودجه را كم مي كند         

دانشگاه سائوپولو سياست روشني . د خارج از دانشگاه اختصاص دهند به شرطي كه مقاالت باالتر از آن اطالع داشته باشن
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مالكيت مشاركتي را پذيرفته و شرايط چاپ نتايج تحقيقات را در قرارداد ها مشخص . نسبت به حقوق دارايي فكري دارد 
  .كرده است 

  
  اوگاندا  

ات هدفمند  اين دانشگاه درك خوبي از تحقيق     .  به عنوان يك كالج فني تاسيس شد         1922دانشگاه ماكرر اوگاندا در سال      
صنايع نيـز مـي داننـد كـه افـراد           . و كاربردي كه باعث جلب سرمايه گذاران صنعت مي شود به خوبي درك كرده است                

اين نياز دو طرفه صنعت و دانـشگاه را بـه    . آموزش ديده كارآمد هستند و در فرآيند توليد ، ضايعات را كاهش مي دهند               
بـه  . اسطه هاي خارجي ارتباط با خود با صـنعت را بيـشتر كـرده اسـت                 سمت يكديگر سوق داده و دانشگاه با تاسيس و        

، اولين وااسطه خارجي را ايجاد نمود  هدف شركت فـوق بهبـود              1922 در سال    TECOهمين دليل  با تاسيس شركت       
وضعيت كاركنان دانشگاه و ايجاد درآمد اضافي براي آن ها و توسعه خدمات فني و تخصـصي در جامعـه از طريـق حـل                         

را كه اهدايي از سري بنياد خريـد گاتـسبي انگلـستان            ) UGT( بنياد گاتسبي  1944در سال   . شكالت صنعتي آنها بود     م
. هدف بنياد همكاري با موسسات تجاري كوچك به منظور افزايش كيفيـت و ارزش خروجـي آنهـا بـود         . بود ،ايجاد نمود    

مسئولين دانـشگاه مـاكرر اعـالم كـرده انـد كـه       . ندهمچنين دانشجويان رشته مهندسي در توسعه تكنولوژي نقش داشت  
  . درصدي از درآمد مشاوره به دليل استفاده ازنام دانشگاه توسط افراد بايد به دانشگاه تعلق گيرد

  
  مكزيك  

هدف . را تاسيس كرده است ) CIT(دانشگاه خود مختار ملي مكزيك به منظور ارتباط با صنعت مركز نوآوري تكنولوژي  
اين مركز ايجاد ساختاري حمايتي در داخل دانشگاه دانشگاه براي انتقـال تكنولـوژي و ايجـاد مركـز آمـوزش                     از تاسيس   

 جهت انتقال تكنولوژي دبيرخانه توسعه تكنولوژي 1983اين مركز در سال . دانشگاهي براي دانشجويان و كاركنان است      
ار با دانشگاه و ارتقاء خدمات و تكنولوژي هاي توليد          ايجاد كرد كه فعاليت اصلي آن حمايت از سازمان هاي مختلف همك           

انتخاب و مديريت پروژه هاي فنـي برحـسب اولويـت    : وظايف مركز نوآوري تكنولوژيكي عبارت بود از. شده در آنها است     
تي نياز كشور ، ارائه خدمات به دانشگاه و موسسات مرتبط با طراحي ، كمك به مراجع دانشگاهي در زمينه مالكيت صنع                    

  ، اظهار نظر در زمينه نوآوري و توسعه تكنولوژي در قراردادها و ارائه پيشنهاد جهت ارزيابي نوآوري ها
  

  معرفي دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه
دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه در دانشگاه علوم پزشكي سمنان زير نظر دفتر ارتباط بـا صـنعت مركـز ملـي تحقيقـات علـوم                          

 افتتاح 1382 در سال "ه به معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي ، رسماپزشكي كشور وابست
آئـين نامـه   . اين دفتر در قالب مديريت زير نظر حوزه معاونت آموزشي و پژوهشي در دانشگاه انجام وظيفه مي نمايد       . گرديد  

در اين آئين نامه منظور از دانشگاه ،        .   دانشگاه  مصوب گرديد      اجرايي دفتر توسط كارشناسان دفتر تدوين و در هيئت امناي         
صنعت نيز به كليـه سـازمان هـاي         . دانشگاه علوم پزشكي سمنان و دانشكده هاي تابعه و ديگر موسسات وابسته به آن است                

  .دولتي و خصوصي دستگاههاي اجرايي و صنايع اطالق شده است 
اعم از حقوقي و حقيقي در صورت تمايل مي توانند از طريق عقد قرارداد با دانشگاه در                   لذا دستگاههاي اجرايي و سازمان ها       

  .زمينه هاي مرتبط با نياز آموزشي و پژوهشي ، مشاوره اي و اجرايي اقدام نمايند 
ياسـت  دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه جهت هدايت دانشكده هاي تابعه خود و اعضاي هيئت علمي نسبت به برنامه ريزي و س                    

اين شورا مركب از رئيس دانشگاه به عنوان رياست شورا ،         . گزاري ، اقدام به تشكيل شوراي ارتباط با صنعت در دانشگاه نمود             
البته شـورا در نظـر دارد    . روساي مراكز تحقيقاتي ، نماينده هاي گروه هاي آموزشي و تني چند از اعضاي هيئت علمي است                  
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. ويت برخي از مديران و يا كارشناسان دستگاههاي اجرايي در استان در شورا اقـدام نمايـد                  در آينده اي نزديك نسبت به عض      
در هريك از دانشكده ها كميته هاي كارشناسي مسئوليت برنامه ريزي براي دانشكده و همـاهنگي الزم بـراي اجـراي برنامـه            

 ارتباط با صنعت دانـشگاه علـوم پزشـكي سـمنان     در حال حاضر دفتر. هاي ارتباط با صنعت در آن دانشكده را به عهده دارد        
 دانشگاههاي علوم پزشكي كشور است كه زير نظر دفتر ارتباط با صنعت مركز ملي تحقيقان علـوم پزشـكي كـشور                      5يكي از   

برنامه ريزي دفتر براي انجام فعاليتهـاي مختلـف در راسـتاي برنامـه              . جهت انجام برنامه هاي آن مركز انتخاب گرديده است          
ستراتژيك دانشگاه بوده و تدوين توانمنديهاي دانشگاه و عرضه آن به سازمان ها ، دستگاههاي اجرايي و صنايع اسـتان يكـي      ا

عقد قرار داد با برخي از سازمانها ، دستگاه هاي اجرايي و صنايع ، انجام فعاليت هاي كـارآموزي و                    . از مراحل برنامه مي باشد      
 و صنايع مختلف استان ، تدوين كتاب راهنماي توانمنديهاي دانشگاه و ارسال به سـازمانها و                 كارورزي دانشجويان در سازمانها   

صنايع ، عضويت در شوراهاي استاني و انجام طرحهاي تحقيقاتي مشترك از فعاليتهاي دفتر ارتباط با صنعت دانـشگاه علـوم                     
برنامه هاي اين دفتـر ، مـشكالت در پرداخـت        عدم مشاركت همه اعضاي هيئت علمي دانشگاه در         . پزشكي سمنان مي باشد     

دستمزدها، همكاري ضعيف ارگانهاي اجرايي و سازمانها ، عدم آشنايي صنايع و سازمانها به پتانسيل هاي علمي دانـشگاههاي        
علوم پزشكي و فقدان استراتژي روشن از سوي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از موانع و مـشكالت ايـن دفتـر در                         

  . شبرد برنامه ها مي باشد پي
  

  بحث و نتيجه گيري 
 ارتباط دانشگاه و صنعت در بسياري از كشورهاي پيشرفته و توسعه يافته بصورت منسجم و سازمان يافته انجام مـي گيـرد ،                       

ار ضـعيف و    در ايران نيز اين ارتباط بسي     . در حاليكه در كشورهاي در حال توسعه با مشكالت و موانع بسياري روبرو مي باشد                
براساس سليقه هر دانشگاه صورت مي گيرد و مطالعات نشان داده است كه ايـن ارتبـاط در مقايـسه بـا كـشورهاي در حـال                           

بديهي است دولتمردان براي دستيابي به اين هدف مهم بايد استراتژي روشن و اجرائي تعريف               . توسعه بسيار ضعيف تر است      
اختصاص سهمي از درآمدهاي دستگاه هاي اجرايي و صنايع به همكاري بـا            . تر نمايند   نموده و فاصله دانشگاه با صنعت را كم       

دانشگاهها و ملزم نمودن آنها به هزينه كردن آنها در اين زمينـه ، انجـام طرحهـاي تحقيقـاتي مـرتبط بـا نيازهـاي كـشور و                             
ماتي است كه مي تواند بـه ارتبـاط هرچـه    تخصيص اعتبارات در اين زمينه و بهره گيري از تجارب ديگر كشورها از جمله اقدا      

  . بيشتر دانشگاهها و صنايع بيانجامد 
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