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دراسناد باالدستی تحول در نظام آموزش عالی و پژوهشی کشور، بر ارتباط موثر بین دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی با صنعت و بخش های مربوط جامعه و دستیابی به فناوری های پیشرفته مورد نیاز تاکید شده 
ــهیل کننده، تولیدکننده و کاربر نهایی  ــگاه و صنعت سه عامل تس ــت. زنجیره ارتباطی دولت، دانش اس

پژوهش و دانش، شناخته می شود.
ــبات هر جامعه اي است که به رشد و  ــگاه و صنعت و دولت از ضروري ترین مناس ارتباط نهادهای دانش
شکوفایی این نهادها و نیز ارتقاء و بهبود شرایط جامعه یاري می رساند. تجربه کشورهاي مختلف حاکی 
از آن است که ایجاد و باروري چنین رابطه اي عاملی مهم در رشد و توسعه اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي 

آنها بوده است.
ــعه تکنولوژی در کنار ماموریت های آموزشی و پژوهشی، هویت  ــارکت فزاینده تر در نوآوری و توس مش
جدیدی است که دانشگاه ها در جامعه دانش محور اتخاذ می کنند. براین اساس دانشگاه ها به مثابه نهاد 

مولد دانش و همچنین به عنوان کارآفرین نقشی اساسی در نوآوری ایفاء می کنند.
ــند که از نیازها، طرح ها و خواسته هاي متقابل هم  ــته باش این دو نهاد باید به گونه اي با هم ارتباط داش

آگاه باشند و در راه رسیدن به توسعه یکدیگر را یاري دهند .
ــورهای توسعه یافته می توان ریشه بالندگی علمی در دانشگاه ها را معطوف به همکاری  در اکثریت کش
نزدیک با صنایع و برعکس، توسعه صنعتی در فضای رقابتی را ناشی از داشتن ارتباط هدفمند و تقاضا 

محور با صنایع دانست.
ــگاه های کشور، آسیب  ــگاه ها و پژوهش ــت مدیران ارتباط با صنعت دانش هدف از برگزاری دومین نشس
شناسی وضعیت ارتباط با صنعت در مراکز آموزش عالی، بررسی و تدوین آیین نامه ها، به اشتراک گذاری 

تجارب و بررسی پیشنهادات مراکز آموزش عالی و دستگاه های اجرایی و بخش صنعت است.
در این نشست که با حضور معاونان پژوهش و فناوری تعدادی از وزارتخانه ها و سازمان ها همراه بود، در 
ــارکت  ــگاه و روش های مش دو میزگرد تخصصی  " تحلیل فرصت ها و چالش های ارتباط صنعت و دانش

دانشگاه ها در رفع چالش های ملی"   بررسی گردید که گزارش آن را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
در این نشست از مجریان دانشگاهی و کارفرمایان صنعتی 8 طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی و 2 سازمان 
ــگاه ایفا کردند، تجلیل به عمل آمد. ــترین نقش را در ایجاد رابطه بین صنعت و دانش برگزیده که بیش

1. مقدمه
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2. افتتاحیه

2-1 سخنرانی مقامات مدعو

◄ جناب آقای دکتر مسعود برومند
 معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف

ــط دانشگاه ها، تصریح  ــی توس معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف با تاکید بر لزوم تحول نظام آموزش
ــگاه ها نیازمند بودجه زیادی است که در حال حاضر به طور کامل  ــی در دانش کرد: تحول نظام آموزش
شرایط برای تحقق این امر فراهم نیست اما با این وجود برخی از این برنامه ها اکنون در دست طراحی 

است و امیدواریم در آینده این امر بطور کامل محقق شود.
وی با بیان اینکه امروزه یکی از چالش های بزرگ این است که رساله های دکتری توسط بخش صنعت 
ــود، گفت: حمایت واقعی این بخش ها از محققان می تواند از طریق  و تولید به صورت جدی حمایت ش

اعطای گرنت میسر گردد.

ــده از سوی  ــتاد با مباحث مطرح ش ــوی یک اس ــده از س ــعود برومند گفت: مباحث طرح ش دکتر مس
ــت لذا  ــیار متفاوت اس یک مجموعه که به صورت متمرکز روی یک موضوع کار می کند، با یکدیگر بس
ــان نباشد  ــگاه ها با نگاه صنعت گران در حوزه صنعت یکس ــت نگاه اعضای هیأت علمی دانش ممکن اس
برهمین اساس الزم است تا برای نزدیک شدن این دیدگاه ها، برخی مفاهیم از جمله مشتری مداری در 
دانشگاه ها توسعه پیدا کند. وی در رابطه با صنعت در بخش خصوصی و دولتی افزود: باید به این نکته 
نیز توجه شود که صنعت در بخش دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت هستند لذا ما باید در ارتباط 

دانشگاه ها با بخش صنعتی، ابتدا این تفاوت ها را شناسایی کنیم.

یک�ی از چالش ه�ای 
ب�زرگ این اس�ت که 
دکت�ری  رس�اله های 
توسط بخش صنعت و 
تولید به صورت جدی 

حمایت شود
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ــاره کرد و اظهار  ــجویان در بخش های صنعتی اش دکتر برومند در ادامه به کارآموزی و کارورزی دانش
داشت: برخی می گویند دانشگاه های ما با بخش های صنعتی آشنا نیستند، ما در این زمینه از صنعت در 
بخش خصوصی و دولتی گالیه مندیم و مقصر این عدم آشنایی را بخش صنعتی می دانیم زیرا هنگامی 
ــتاده می شوند، در کارهای بسیار سطحی  ــجویان به عنوان کارآموز به بخش های صنعتی فرس که دانش
ــنایی با فعالیت های اصلی به آن ها داده نمی شود. ــتفاده قرار می گیرند و فرصت یادگیری و آش مورد اس

معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف با تاکید بر لزوم تحول نظام آموزشی توسط دانشگاه ها، تصریح کرد: 
ــی در دانشگاه ها نیازمند بودجه زیادی است که در حال حاضر به طور کامل شرایط  تحول نظام آموزش
برای تحقق این امر فراهم نیست اما با این وجود برخی از این برنامه ها اکنون در دست طراحی است و 

امیدواریم در آینده این امر بطور کامل محقق شود.

وی با اشاره به اینکه مکانیزم های طراحی شده توسط وزارت علوم نمی تواند بصورت 
ــعه علمی، نوآوری و  ــد، مطرح کرد: توس ــگاه ها مفید باش ــان برای همه دانش یکس
ــعه های پژوهشی هرکدام بصورت جداگانه جایگاه و ارزش خود را  کارآفرینی و توس
ــودمند را در نظر گرفت.  ــد لذا نمی توان برای تمام این محورها یک مکانیزم س دارن
دکتر برومند با تاکید بر هم افزایی بخش خصوصی با بخش های دولتی و دانشگاه ها، 
افزود: با توجه به شرایط امروز کشور، الزم است تا در بخش های مختلف شفاف سازی 
ــیاری از دانشگاه ها در حال حاضر برنامه های خود را به وزارت  صورت گیرد زیرا بس

علوم ارائه نمی دهند اما بررسی عملکرد می خواهند.

معاون پژوهش و فناوري وزارت عتف با تاکید بر لزوم هم افزایی بین صنعت و دانشگاه ها گفت: انتظار داریم 
تا با گسترش مشارکت و هم افزایی بین این دو بخش، سال آینده حداقل 5 مدل موفق توسط دانشگاه ها به 
بخش صنعت ارائه شود. وی افزود: ما هر ساله تالش می کنیم که از کسانی که بهترین پروژه های صنعتی 
را در دانشگاه ها به انتخاب صاحبان صنایع اجرا کردند تقدیر کنیم و نشان دهیم که در این راستا پروژه های 

موفقیت آمیز هم وجود دارد و در تالش هستیم این مدل ها را توسعه دهیم.
ــگاه صحبت می کنیم با یک ساختار تخصصی   دکتر برومند در ادامه افزود: زمانی که ما در خصوص دانش
روبرو هستیم ولی در بخش صنعت با موضوعات چند شاخه ای و کاربردی مواجه هستیم و طبعاً یک عدم 
تطابق هایی رخ می دهد زیرا نوع نگاه و ماموریت در بخش های خصوصی با بخش های دولتی متفاوت است. 
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ــاره کرد و گفت: به طور معمول نیاز های صنعت آنی است یعنی  ــیر اش وی به چالش بعدی در این مس
آنچه را که نیاز دارند سریع طلب می کنند در حالی که دانشگاه ها در همه جای دنیا به پروژه ها طوالنی 
مدت نگاه می کنند و ارتباط صنعت با دانشگاه غالباً در گرو پروژه های تحصیالت تکمیلی است که سه تا 
چهار سال طول می کشد در حالی که دوستان ما در صنعت از دانشگاه ها انتظار دارند که خیلی سریع به 
مشکالت رسیدگی کنند. معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم گفت: فضای موجود به گونه ای است که 
دانشگاه معتقد است صنعت مطالبات خود را به وضوح بیان نمی کند و صنعت کاران بر این اعتقاد هستند 
ــت در این نشست ها  ــریع در اختیار ندارند لذا بر ما واجب اس ــگاهیان راه کار های کاربردی و س که دانش
تالش کنیم که دانشگاه ها و پژوهشگاه ها حضور بیشتری در صنعت داشته باشند و در بخش صنعت هم 

نگاهی آینده نگرانه نیاز داریم که بایستی برنامه ها شکسته شده و به پروژه های تخصصی تبدیل شوند.
ــوان را داریم که برای  ــاوری وزارت عتف این ت ــا به عنوان معاونت پژوهش و فن ــزود: م ــان اف وی در پای
راهکارهایی که ارائه می شود مکانیزم های اجرایی طراحی کرده و آن ها را به واقعیت عینی تبدیل کنیم.

◄ جناب آقای دکتر کالنتری
 معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

ورود و دخالت دانشگاه ها در تصمیم سازی های کالن کشور ضروری است تا سیاست های منطبق با 
حفظ محیط زیست و نفع عمومی در جامعه حاکم شود.

دکتر عیسی کالنتری در دومین همایش مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی اظهار 
داشت: دانشگاهیان باید بی تفاوتی را کنار گذاشته و برای اصالح برنامه های مخرب محیط زیست که 

جامعه را تهدید می کند، تالش کنند.

دکتر برومند به چالش های موجود در این میان اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های بزرگی که داریم 
ــت. مشکلی که وجود دارد این است  ــگاه ها با بخش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اس ارتباط دانش
که به موضوع غیر تخصصی نگاه می شود در حالی که در این حوزه، تخصص بسیار مهم است و به نظر 

می آید فاصله ای بین این دو مجموعه است که ما باید این فاصله ها را برطرف کنیم.
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ــه دانش و تخصص خود، در زمینه اثرات  ــگاهیان انتظار دارد با توجه ب ــح کرد: جامعه از دانش وی تصری
زیست محیطی قوانین و برنامه های در حال اجرا اظهار نظر کنند و مجریان را به اصالح رویه ها تشویق 
کنند. دکترکالنتری گفت: هم اکنون بیشترین تخریب محیط زیست توسط دستگاه های اجرایی صورت 

می گیرد که بزرگترین پژوهشگاه ها را در اختیاردارند که این موضوع جای تامل دارد.
 وی گفت: وزارت نفت علیرغم دارا بودن مجموعه پژوهشی بزرگ، هنوز نتوانسته است برای حل مشکل 

نحوه استفاده از نفت کوره تولیدی روزانه خود راه حلی پیدا کند.

دکترکالنتری با قدردانی از دانشگاه صنعتی شریف برای تالش موثر در زمینه در یاچه ارومیه، دانشگاه 
شیراز برای احیای دریاچه بختگان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای احیای تاالب انزلی گفت: 
وزارت علوم در سال های اخیر رویکرد خوبی برای توجه به محیط زیست اتخاد کرده است ولی ظرفیت 

تاثیر گذاری بیشتر دانشگاهیان وجود دارد.

 رئیس سازمان حفاظت محیط زیست افزود: طرح های غیر علمی و سیاست های 
ناکارآمد در بخش کشاورزی و صنایع خودرو نیز اثرات مخربی بر محیط زیست 
و سالمت انسان ها گذاشته که نیازمند اصالح است. وی تصریح کرد: بسیاری 
از صنایع کشور استانداردهای زیست محیطی را رعایت نمی کنند که اگر بنا بر 

اعمال قانون باشد باید دو سوم آنها را تعطیل کنیم.
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◄ جناب آقای دکتر منصور غالمی
 وزیر علوم تحقیقات و فناوری

وزیر علوم با بیان اینکه امروزه تمام آنچه که به عنوان مشکل شناخته می شوند، توسط محققان کشور 
قابل حل است، بر لزوم هماهنگی و مشارکت دستگاه های مختلف در رفع چالش ها تاکید کرد.

دکتر منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها 
و پژوهشگاه های کشور با اشاره به انتظارات جامعه از دانشگاه ها گفت: امروزه دانشگاه ها باید وارد عمل 
شوند و کسب و کارهای مبتنی بر دانش را در کشور گسترش دهند. وی با بیان اینکه گزارش های موجود 
بیانگر این است که دانشگاه ها در سیر تحولی خود، وظایفشان را با توجه به بازخوردهای جامعه انجام 
داده اند، افزود: از سال 1360 بیشترین تالش دانشگاه ها تربیت نیروی انسانی بوده و اوایل دهه 1370 
نیز بحث تحصیالت تکمیلی با هدف حل چالش های کشور شکل گرفت. همچنین در اواسط دهه هشتاد 
رویکرد فناورانه و تبدیل دانش به ثروت مورد توجه قرار گرفت و بر همین اساس مراکز رشد و پارک ها 
تشکیل شدند. وزیر علوم با اشاره به اینکه اکنون دانشگاه های کشور دچار تحول شده اند، ادامه داد: آنچه 

امروز در کشور مطرح است، گسترش هم افزایی بین صنعت و دانشگاه ها است.

دکتر غالمی ادامه داد: در گذشته اقبال و استقبال بخش صنعت در زمینه همکاری 
با دانشگاه ها آنچنان که باید نبوده اما خوشبختانه طی چندسال اخیر، فاصله بین 

دانشگاه و بخش صنعت کم شده و رویکردهای جدیدی شکل گرفته است.
وزیر علوم با اشاره به برگزاری نوزدهمین نمایشگاه دستاوردهای علمی دانشگاه ها گفت: 
نمایشگاه امسال، از سوی مراکز علمی و مجموعه های جدید صنعت و فناوری مورد 
استقبال قرار گرفته که این امر حرکت فزاینده ای در حوزه هم افزایی بخش صنعت 
و دانشگاه ها است. وی تصریح کرد: اکنون در دانشگاه ها توجه ویژه ای به پارک های 
علم و فناوری صورت گرفته و پروژه های بسیاری در این حوزه در حال انجام است.
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وزیر علوم با اشاره به ارتباط مطلوب برخی سازمان ها با دانشگاه ها بیان کرد: از جمله سازمان هایی که 
اکنون دانشگاه ها ارتباط خوبی را با آن برقرار کردند، سازمان محیط زیست است که بر همین اساس 
کنسرسیومی در خصوص حل چالش های بزرگ زیست محیطی تشکیل شده است. همچنین در صنعت 
نفت نیز دانشگاه ها قراردادهایی را با وزارت نفت در خصوص نحوه استخراج و بهره برداری از نفت را به 

امضا رسانده اند.

وزیر علوم با اشاره به ارتباط مطلوب برخی سازمان ها با دانشگاه ها 
بیان کرد: از جمله سازمان هایی که اکنون دانشگاه ها ارتباط خوبی 

را با آن برقرار کردند، سازمان محیط زیست است.

دکتر غالمی با بیان اینکه وزارت علوم در زمینه ارتباط با صنعت وظیفه خاصی را برای دانشگاه ها مقرر 
کرده، گفت: به همین منظور، آیین نامه های موجود در این زمینه، مورد ارزیابی و بررسی مجدد قرار 

گرفت و برخی آیین نامه های جدید نیز از جمله آیین نامه های ارتقاء به تصویب رسید.
وی با تاکید بر اینکه در تالش برای بازترشدن ارتباط صنعت و دانشگاه هستیم، تصریح کرد: اکنون 
به منظور تحقق این امر، اقدامات مختلفی صورت گرفته که از جمله آن، اجرای طرح مهارت افزایی در 

دانشگاه ها با هدف بهبود وضعیت اشتغال دانشجویان است.
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دکتر غالمی با اشاره به برخی انتقادها مبنی بر ناکارآمدی آموزش عالی، گفت: معتقدیم اگر کسی امروزه 
بحث ناکارآمدی فارغ التحصیالن در سازمان ها را مطرح می کند باید به این نکته توجه داشته باشد که 
ــت و اگر خود را کارآمد می داند باید در فعالیت های مبتنی  خودش نیز در این مراکز تحصیل کرده اس
ــور وارد شود. دکتر غالمی گفت: در حال حاضر باید ابعاد مثبت دانشگاه ها را در  بر رفع چالش های کش

جامعه مطرح، نکات ضعف را به درستی شناسایی و در حل آن ها تالش کنیم.
وزیر علوم افزود: امروزه تمام آنچه که به عنوان مشکل شناخته می شوند، توسط محققان کشور قابل حل 
است و هر چیزی که نیاز به انجام دارد نیز با هماهنگی و مشارکت دستگاه های مختلف قابل تحقق است.

   2- 2   امضای تفاهم نامه و 4 قرارداد صنعتی
در دومین همایش نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور یک تفاهم نامه و 

چهار قرارداد همکاری شرکت های دانش بنیان و بخش صنعت به امضاء رسید.

ــت گذاری فناوری  ــش و فناوری وزارت علوم و معاونت سیاس ــاد تفاهم نامه میان معاونت پژوه ــا انعق ب
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ثبت پتنت شرکت های دانش بنیان حمایت مالی می شود.
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عنوان پروژه
انزلي به روش زیست پاالیي تسریع یافته و افزایش  احیاي مرحله ای تاالب 
تاالب  اول:  ارتفاع لجن- بخش  حجم آب گیری- کاهش متوسط یک متر 

مرکزی )1200 هکتار(

شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و سازمان حفاظت محیط  زیستطرفین

در حدود 800 میلیارد ریالمبلغ پروژه

1- افزایش حجم آب گیری به میزان 800 تا 1200 میلیون متر مکعبهدف از پروژه
2- کاهش عمق لجن به میزان متوسط 60 تا 100 سانتی متر

عنوان پروژه
طراحی، ساخت و بهره برداری از دموپلنت غشایی برای استحصال دی اکسید کربن 

از گاز دودکش

طرفین
شرکت دانش بنیان ماشین سازی گازکربنیک شهرکرد و پژوهشگاه پلیمر و 

پتروشیمی ایران

101/056میلیارد ریالمبلغ پروژه

هدف از پروژه
ایران به تفاهم نامه آب و هوایی پاریس و  با توجه به پیوستن جمهوری اسالمی 
همچنین پروتکل کیوتو، در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و همچنین 

خلق ثروث از گازهای احتراقی، قرارداد منعقد شده است.
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عنوان پروژه
ساخت و نصب و راه اندازی یک دستگاه سامانه بازرسی کامیونی6MeV/3  )جفت 

انرژی( مدل سیار به همراه ارائه خدمات گارانتی

طرفین
شرکت سامانه گستر امین و شرکت بهیار صنعت سپاهان

)شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان(

135میلیارد ریالمبلغ پروژه

هدف از پروژه

دستگاه بازرسی کانتینری کاال جزء دستگاه های استراتژیک برای هر کشور و علی 

الخصوص کشور عزیزمان ایران است، چراکه از یک طرف با توجه به اینکه مرزهای 

ما آماج نفوذ دائمی قاچاقچیان مختلف مواد مخدر، سالح، مواد منفجره و یا کاالهایی 

است که ورود بدون مجوز آنها موجب ضربات جبران ناپذیر به محصوالت »ساخت 

ایران« می شود، با کمک به مرزبانان جان بر کف موجب حفظ امنیت اجتماعی و 

اقتصادی کشور شده و از طرف دیگر به دلیل بومی بودن نرم افزار کنترلی دستگاه، 

باعث حفظ اطالعات استراتژیک گمرکات و مرزهای کشور خواهد بود
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عنوان پروژه
تولید انواع مرکب های پرینتر و پالترهای جوهرافشان با استفاده از مواد معدنی و 

گیاهی با استفاده از فناوری نانو

طرفین
شرکت نانو رنگ افشان و شرکت تجهیز گاما

)پارک علم و فناوری زنجان(

180میلیارد ریالمبلغ پروژه

هدف از پروژه
خودکفایی در تولید انواع مرکب های پرینتر و پیوستن به جمع 5 کشور تولید کننده 

مرکب پرینتر و پالترهای جوهر افشان در جهان
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3. سخنرانی های کلیدی

در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر نشست، سخنرانی های کلیدی به منظور تحلیل فرصت ها و چالش های 
ارتباط صنعت و دانشگاه و روش های مشارکت دانشگاه ها در رفع چالش های ملی برگزار گردید.

که در زیر به مطالب طرح شده در این سخنرانی ها پرداخته می شود:

سخنرانان کلیدی

دکتر شاهوردی درباره نیاز به تغییر الگوواره دانشگاه ها و حرکت ها از الگوواره علم به الگوواره نوآوری و 
فناوری صحبت کرد و راه حل آن را پیش از هر چیز، تغییر فرهنگ دانشگاه دانست. او معتقد است که 
دانشگاه های ما در الگوواره علم موفق بوده است و شاخص های این حوزه مثل تعداد و ارجاع مقاالت 
علمی، تربیت نیروی انسانی، انتشار کتب و ... نیز این موضوع را تأیید می کنند. دلیل این موضوع را هم 

انطباق ساختار، مأموریت، هدف و فرهنگ دانشگاه در این الگوواره اعالم کرد.

دکتر شاهوردی، عضو هیأت علمی متالورژی دانشگاه تربیت مدرس
موضوع: " زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش حلقه های مختلف "

استاد متالورژی دانشگاه تربیت مدرس ولی وضعیت دانشگاه ها را در الگوواره فناوری و نوآوری مطلوب 
ــک گروه تحقیقاتی  ــطح ی ــی یا حتی در س ــت و گفت که در فرهنگی که، هم افزایی بین بخش ندانس

جایگاهی ندارد، شکوفایی نوآوری امکان پذیر نیست و باید فرهنگ دانشگاه تغییر کند.
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دکتر طالعی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
موضوع: " مشکالت و محدودیت های حقوقی صنعت و دانشگاه در عقد قراردادهای همکاری "

محور صحبت های دکتر طالعی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 
برشمردن عوامل مزاحم بیرونی و داخلی دانشگاه ها برای ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه بود.

ــخت می کند که  ــگاه را س ــر طالعی با دولت و قوانینی بود که کار در دانش ــای دکت روی اول صحبت ه
ــور در  ــپس به عدم توانایی کش ــتند. س مهمترین آنها مالیات، تضامین، صالحیت ارجاع کار و بیمه هس
ــت مگاپروژه ها به بخش های کوچکتر جهت اجرا در دانشگاه ها اشاره کرد. نکته جالب دیگری که  شکس

طالعی یادآوری کرد، بحث ضعف کشور در حراست از مالکیت فکری است. 
ــی کنند ولی وقتی ــگاه ها اجابت م ــت که صنعت می زند، دانش ــن چالش، فراخوان هایی اس ــه ای نمون

ــگاه از آن ایده ها استفاده می کنند و  ــان بدون هماهنگی با دانش ایده ها برای طرف صنعت رفت، خودش
در پژوهشکده ها یا در مراکز تحقیق و توسعه وابسته به خود اجرا می کنند یا نیازهای خود را با خرید از 

کشورهای خارجی تأمین می کنند.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به مشکالت خود 
دانشگاه ها پرداخت و ضمن وام گرفتن از صحبت های دکتر شاهوردی، سخنران 
قبلی، گفت: »تا وقتی آموزش راحت تر از پژوهش و پژوهش و مقاله دادن راحت تر از 
ارتباط با صنعت و توسعه فناوری باشد، دلیلی ندارد کسی به سمت توسعه فناوری 
برود«. او با اشاره به اینکه سیستم جذب دانشگاه ها نیز به صورتی است که افرادی 
را جذب می کند که در پژوهش و مقاله نویسی متبحرند، داشتن توقع ارتباط با 
صنعت و توسعه فناوری از این نیروی انسانی و سیستم جذب، انتظار درستی نیست. 
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دکتر علومی، معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی
موضوع:  " الگوهای موفق دانشگاه ها در شناسایی چالش های ملی و برنامه ریزی 

جهت رفع آن"
دکتر حمید رضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه عالمه طباطبائی به ارائه گزارشی از اقدامات انجام  
شده در خصوص ارائه راه حل های مشورتی گروه های تخصصی در حوزه های پولی و بانکی و ارتباطات 
با دولت در قالب خوشه های مشورتی، برگزاری نشست های تخصصی به  منظور بررسی و ارائه راه حل ها 

برای حل مشکالت کشور و نیز فعالیت های دانشگاه در حوزه اقتصاد مقاومتی پرداخت.

 دکتر صالحی عمران، رییس دانشگاه فنی و حرفه ای
موضوع : "  نقش آموزش مهارتی در اشتغال فارغ التحصیالن "

صالحی عمران با اشاره به چالش های اشتغال در وضعیت آموزش عالی، آموزش های مهارتی را راه گشا 
ــی عالی، اصلی ترین تحول در این جریان  را حرکت از ــان با نگاهی به تاریخچه آموزش ــت، ایش دانس
نخبه گرایی به سمت فراگیر شدن آموزش های عالی دانست و همراه با این تحول، تحول دیگری که حرکت 
ــازی آموزش های عالی را باتوجه به کشش و تقاضا در جامعه بررسی کرد. از بعد دولتی به خصوصی س
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ــتغال دانش  ــخگویی به نیاز بازارکار، اش ــگاه فنی و حرفه ای، عدم پاس رییس دانش
ــعه و  ــکاالت مهم در توس ــن دانش آموختگان را از اش ــگان، بهره وری پایی آموخت
ــان  ــت آمار نش ــترش آموزش های عالی، مورد نقد جدی قرار داد و اظهار داش گس
ــت گذاری منفعلی است  که اسیر  ــی  ناشی از سیاس ــکالت آموزش می دهد این اش
ــد وبه علت عدم آگاهی در بحث تقاضا است. در ادامه  تقاضا های اجتماعی می باش
ایشان ر اه حل هایی را در سطح کالن در داخل و خارج نظام آموزشی مطرح کرد.

وی با تاکید به بحث آمایش آموزش عالی بین فضا، انسان، فعالیت با یک چیدمان منطقی در عرصه سرزمین 
و همچنین پاسخ به درخواست ذینفعان مختلف در جامعه جهت خارج شدن روح کمیت گرایی آموزش های 
عالی، ضرورت همراهی بخش های مختلف فرهنگی و اقتصادی در رفع چالش های آموزش عالی خواستار شد.
امیر دریادار دوم فرهاد امیری، رییس موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی

موضوع: " ارتباط صنعت و دانشگاه"
امروز با منویات رهبری انقالب در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار فاصله داریم  ، علت این است 
که اعتماد کافی به این حوزه نداریم. رویکرد جدید ما در وزارت دفاع برای بسط و گسترش این ارتباط 
دارای چندین مولفه است که از آن جمله ارتقای ارتباط با دانشگاه از سطح معاونت پژوهشی به ارتباط 

آزمایشگاه ها و مراکر تحقیقاتی طرفین به طور مستقیم و با اطالع معاونت پژوهشی دانشگاه ها است.

رابطه کارفرما و مجری را به رابطه کنسرسیومی تغییر دادیم که از همه جهات این ارتباط را پشتیبانی و 
هدایت نماییم. با این روش ها 40درصد هزینه های مرسوم نیز کاهش یافته است که دستاورد بزرگیست. 
در حال حاضر 800  آزمایشگاه درخواست همکاری داده اند که از آن میان400 آزمایشگاه مورد بازدید 
قرار گرفتند و در حال حاضر 80 قرارداد منعقد شده است . 7 قرارداد به مرحله فناوری و تجاری سازی 
ــت. برآورد ما برای افزایش تعداد قراردادها به 120 قرارداد بوده و شریک استراتژیک وزارت  ــیده اس رس

دفاع در این خصوص معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.
ــترک با مجموع 400 میلیارد تومان اعتبار درحال حاضر با دانشگاه ها وجود  2500 پروژه همکاری مش
ــاماندهی جدیدی  ــگاه ها در قالب قراردادهای 50-50  )ماده 17( با س دارد که معتقدیم ارتباط با دانش
می تواند مجددا به جریان بیافتد. از دیگر اقدامات صورت گرفته در این حوزه پذیرش اساتید در صنایع 
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میزگرد »روش های توسعه و هببود ارتباط مراکز پژوهش و فناوری 
کشور با جامعه و صنعت«

محورهای میزگرد:
•  تاریخچه و ساختار پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 	
• برنامه های پژوهشگاه های وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی در جهت ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی	
•  الگوهای بین المللی مناسب	
• ارائه تجارب و الگوهای موفق همکاری	
• زنجیره ارتباط صنعت و دانشگاه و نقش حلقه های مختلف	
• ظرفیت های بخش خصوصی جهت توسعه ارتباط با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی	
• برنامه های شهرک های صنعتی درتعامل با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی	
• پیشنهادات اجرایی جهت تسهیل و تشویق همکاری ها	

4. میزگرد های تخصصی

دفاعی به عنوان دستیار پژوهشی، فرصت مطالعاتی اساتید جوان و کارورزی دانشجویان است که در حال 
انجام و یا طی مراحل اجرایی شدن است.

تهیه اطلس فناوری از 70 هزار فناوری موجود شناسایی شده 
در کشور از دیگر اقدامات وزارت دفاع است که به صورت هر 

سه ماه یکبار تهیه و در اختیار صنایع دفاعی قرار می گیرد.

در هر دو نوبت صبح و بعد از ظهر نشست، میزگردهای تخصصی به منظور تحلیل فرصت ها و چالش های 
ارتباط صنعت و دانشگاه و روش های مشارکت دانشگاه ها در رفع چالش های ملی برگزار گردید. هر یک 
از اعضای میزگرد پس از چند دقیقه صحبت حول موضوعات پنل به پرسش های حاضرین پاسخ دادند 

که جمع بندی مسائل مطرح شده را در انتهای این مستند می توانید مشاهده نمایید.
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اعضای میزگرد:
• دکتر قبادیان، معاون آموزشی و پژوهشی وزارت صنعت	
• مهندس پور فالح؛ مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و رئیس اتاق ایران ایتالیا	
• دکتر سیفی، دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایان کشور	
• دکتر الیاسی، معاون سیاست گذاری فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری	
•  مهندس شفیع زاده مدیر توسعه بنگاه کارآفرینی صنایع کوچک	
• دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت عتف	

ضمن بازخوانی منویات مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته با نخبگان دانشگاهی بر ایجاد احساس 
ــته الزم است صنعت دانشگاه را  ــگاه و صنعت به یکدیگر تاکید کرد و گفت: امروز بیش از گذش نیاز دانش
در جریان نیاز های خود قرار دهد و در مقابل دانشگاه نسل سوم و چهارم بایستی بجای دانشجوی جویای 

کار، فعال اقتصادی و صنعتی و کارآفرین فارغ التحصیل کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: پشتیبانی و حتی کمک های بالعوض از تحقیق و پژوهش 
در دانشگاه ها توسط وزارت صمت و صنایع کشور همواره وجود داشته است، اما باید در نظر داشت بسیاری 
از همکاری ها بی نتیجه و نیمه کاره مانده است. برای نمونه از 400 طرح ارائه شده به دانشگاه ها فقط 25 

طرح به سرانجام رسید.
ــرد: تا کنون در  ــتیم اضافه ک ــیار ضعیف هس ــان با بیان اینکه ما هنوز هم در کار تیمی بس ــر قبادی دکت
ــرعت الزم را نداشته ایم، اما امروز به  ــی کاربردی بویژه در انتقال فناوری س همکاری های علمی و پژوهش
برکت فرصت ایجاد شده به دلیل تحریم ها صنعت احساس نیاز کرده و می توانیم در همین جهت بسیاری 
از پایان نامه ها را کاربردی کنیم. معاون وزارت صمت عنوان کرد: در 22 بهمن ماه امسال از سامانه »تاپ« 
که طرح ملی توانمند سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار است و 100 هزار عنوان نیاز صنایع مختلف را 

مطرح می کند، رونمایی خواهد شد.

دکتر برات قبادیان؛ معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزارت صمت
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وی با انتقاد از تعداد باالی مراکز علمی کشور بیان کرد: کشور ما به اندازه چین یعنی 2800 دانشگاه 
دارد! خروجی این دانشگاه ها چیست؟! سردار سلیمانی در مراسمی حرف جالبی می زد و می گفت: »در 
جبهه فرمانده به نیرو و سرباز نمی گفت: برو، بلکه می گفت: بیا« بنابراین تا زمانی که نگاه دانشگاهی 
و آموزشی حاکم باشد و استاد و دانشگاه حقوق بگیر و بودجه بگیر باشد حرکت موثری در ارتباط بین 

دانشگاه و صنعت رخ نخواهد داد.

دکتر محمدرضا سیفی؛ دبیرکل کانون عالی کارفرمایان کشور

مهندس احمد پور فالح؛ مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران 
و رئیس اتاق ایران ایتالیا

وی با بیان اینکه نمی خواهیم دنبال مقصر بگردیم گفت: در یک دهه گذشته با آمار ها و رکورد هایی 
مواجه می شویم که خیلی دلگرم کننده است، اما وقتی به شهرک های صنعتی سر میزنیم تاثیر آن ارقام 
را در بدنه صنایع و تولید کشور نمی بینیم. یکی از دالیل اصلی این است که دولت هر گاه گرفتار تحریم ها 

می شود به دنبال صنعت و تولید می آید در حالی که باید این نگاه دائمی و مستمر باشد.
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پورفالح ادامه داد: ما در 10 سال گذشته 1000 میلیارد دالر نفت فروختیم و کار های خوب زیادی هم کردیم، 
اما با مگا پروژه های کشور های هم سطح آسیایی مثل کره ترکیه امارات و حتی عربستان قابل مقایسه نیست. 
به طور مثال فقط در یک مورد امارات و همینطور ترکیه با صرف 80 تا 100 میلیارد دالر و راه اندازی یک 

فرودگاه تا 20 درصد به اشتغال کشور خود افزودند و درآمد سرشاری کسب کردند.
 وی با بیان اینکه شکاف بین صنعت و دانشگاه غیرقابل انکار است افزود: وقتی می گوییم بین صنعت و دانشگاه 
فاصله زیاد است یعنی همین جلسه که حضور صنعت گران بخش خصوصی در آن کم رنگ است. رئیس اتاق 
بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا اضافه کرد: اسفند امسال برنامه » رویداد تجاری سازی فناوری های پیشرفته 
ایران« را در اتاق بازرگانی ایران خواهیم داشت که می تواند در افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه و رشد فناوری 

و شرکت های دانش بنیان بسیار موثر باشد و البته این رویداد دبیرخانه دائمی خواهد داشت.

دکتر مهدی الیاسی؛ معاون توسعه و سیاستگذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

وی  بیان کرد: مسئله اصلی ایجاد حلقه واسط بین دانشگاه و صنعت است و باید فاز تکامل جدیدی شروع 
شود که همان تجربیات جهانی تکامل است. آنچه که نیاز داریم ساختار سازی و سیستم سازی است. الیاسی 
ــان داده است که تنها باید حلقه ارتباطی ایجاد کرد و از  ــور های موفق در این حوزه نش افزود: تجربیات کش

طرف دیگر امید و نشاط و پویایی در دانشگاه ها و دانشجویان را تقویت کرد.
ــتیم، افزود: در  ــم تکاملی هس ــگاه به دنبال ه ــت با دانش ــعه ارتباط صنع ــان این که در توس ــا بی ــان ب ایش
ــور داریم. ــعه کش ــگاه قابل احترام در تراز توس ــداد قابل توجهی دانش ــگاه و تع ــر 2800 دانش ــال حاض  ح

ــاره به وضعیت ارتباط صنعت با دانشگاه ها خاطرنشان کرد: فارغ التحصیالن دانشگاه ها مهارت های  وی با اش
ــی با بیان این که مهارت آموزی دانشجویان جزو ماموریت های هیچ  الزم را برای کار در صنعت ندارند. الیاس
 دانشگاهی در دنیا نیست، ادامه داد: میان دانشگاه و صنعت نهادهای واسط برای مهارت آموزی مورد نیاز است.

معاون سیاست گذاری و توسعه معاونت علمی با تاکید بر اینکه با  140 واحد مهندسی دانشگاهی نمی توان وارد 
 صنعت و مشغول به کار  شد، اظهار کرد: دانشگاه ها باید بتوانند برای بخش های صنعتی دانش فنی تولید کنند.

ــگاه ها با گرنت فناوری از سوی بخش صنعت محقق می شود،  ــی با بیان اینکه توسعه فناوری در دانش الیاس
یادآور شد: این در حالی است که برای دوره های کارشناسی ارشد و دکتری گرنتی در این زمینه نداریم.
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مهندس شفیع زاده، مدیر توسعه بنگاه کارآفرینی صنایع کوچک

اهم وظایف سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و نقاط تالقی همکاری ما با دانشگاه را به 
اطالعتان می رسانم:

در سازمان دو وظیفه اصلی را دنبال می کنیم. ابتدا زیرساخت صنعتی را برای حضور سرمایه گزاران 
صنعتی در سطح کشور فراهم کرده و پس از آن خدمات حمایتی را به واحد های صنعتی ارائه و به 

توسعه اقتصادی مناطق کمک می نماییم.
ما برای کاهش آالیندگی صنایع ایجاد تصفیه خانه های فاضالب صنعتی و فضاهای سبز را در دستور 

کار خودمان داریم.
هم اکنون 978 شهرک صنعتی با استقرار حدود 42000 واحد صنعتی با اشتغال بیش از 850 هزار 

نفر را زیر نظر داریم.
شهرک های فناوری نقطه تالقی فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی با دانشگاه هاست. 
در این شهرک ها با همکاری دانشگاه ها علم و فناوری به مرثه ظهور می رسد. در کیلینیک های صنعتی 
با کمک دانشگاهیان ارائه مشاوره انجام می شود و دوره های متعدد آموزشی را برای صنایع با کمک 
دانشگاهیان برگزار می نماییم و با برگزاری تورهای صنعتی در جهت بررسی مشکالت صنایع و رفع آنها 

گام برمی داریم.
و در پایان باید اشاره نمایم خدمات حمایتی از استارتاپ ها و پایان نامه های دانشگاهی مرتبط با نیاز صنعت 
از دیگر اقدامات سازمان است که در این خصوص تفاهم نامه هایی نیز با دانشگاه ها منعقد شده است.
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میزگرد »عوامل و الگوهای هببود مشارکت دانشگاه ها در رفع 
مشکالت ملی«

محورهای میزگرد
• الگوهای موفق دانشگاه ها در شناسایی چالش های ملی و برنامه ریزی جهت رفع آن ها	
• نقش آموزش مهارتی در افزایش نرخ اشتغال فارغ التحصیالن 	
• روش ها و ساختارهای مناسب برای هدفمند شدن پژوهش های دانشگاهی	
• روش های مشارکت دانشگاه ها با صنایع و دستگاه های اجرایی در رفع مشکالت	

اعضای میزگرد:
• دکتر تجریشی، معاون محیط زیست انسانی	
• دکتر مهاجری، معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو	
• دکتر براری، معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران	
• دکتر توفیقی  رئیس پژوهشگاه صنعت نفت	
• دکتر خان بیگی مشاور و سرپرست اداره کل پژوهش وزارت نفت	
• دکتر محمد شکرچی زاده رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی	
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وی گفت: در موضوع نقش دانشگاه در رفع چالش های ملی ابتدا باید دید چالش ملی چیست! در هر 
حوزه ای از محیط زیست گرفته تا اقتصاد و انرژی و سایر حوزه ها، فردی که در آن زمینه دغدغه دارد 

مهندس علی اکبر مهاجری؛ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

 با بیان اینکه تا کنون هیچ مدل مشخصی برای همکاری دانشگاه و دولت و صنایع ترسیم نشده است 
گفت: باید پرسید چرا نتوانسته ایم از این همه ظرفیت های خالق و پویای علمی و نخبگان در خلق ثروت 
و افزایش بهره وری آن طور که شایسته است استفاده کنیم؟! تجریشی اضافه کرد: وزیر سابق مسکن 6 
سال پیش گفت: به ساخت مسکن نیاز نداریم، اما وزیر جدید اعالم کرد چند صد هزار مسکن می سازیم. 
خب کدام درست است؟! چه کسی باید بگوید مسکن بسازیم یا نسازیم؟ چه کسی باید بگوید دولت در 
مسائل چگونه عمل کند؟ بدون شک دانشگاه ها و مجموعه های علمی باید به این سواالت پاسخ دهند 

و مسائل جامعه را حل کنند. 

دکتر مسعود تجریشی ؛ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست
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دکتر مرتضی براری؛ معاون وزیر و رئیس سازمان فضایی ایران مهندس علی اکبر مهاجری؛ معاون تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو

مشکالت را چالش ملی می داند، لذا باید در یک اولویت بندی مشخص کرد کدام مشکالت چالش ملی 
محسوب می شوند. مهاجری افزود: نکته دیگر مکانیزم ارجاع چالش به مراکز علمی و پژوهشی و پاسخگویی 
در زمان مناسب به آن است. در بسیاری از مشکالت امروز ی مثل همین مسئله بازار ارز دستگاه های اجرایی 
به راه حل در کوتاه ترین زمان ممکن نیاز دارند در حالی که اکثر بررسی های علمی و پژوهشی ازسرعت 
کافی برخوردار نیست. معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو با بیان اینکه نخ تسبیح همه چالش های 
موجود کشور حتی مشکالت علمی و پژوهشی مسئله مالی و بودجه است افزود: 10 کشور اول جهان 90 
درصد هزینه های تحقیاتی دنیا را به خود تخصیص داده اند که نشان از اهمیت باالی تحقیق و توسعه دارد 
و این درحالی است که بودجه تحقیقاتی ما که طبق اسناد باالدستی بایستی 4 درصد بودجه کل کشور 

باشد، هر سال حدود نیم درصد است!

 
وی عنوان کرد: رشد کشور در فناوری های فضایی در 10 سال گذشته 6 و نیم برابر متوسط دنیا بوده 
است. براری با بیان اینکه مسائل فضا در اقتصاد، مدیریت بالیا و چالش های محیط زیستی نقش بسیار 
پررنگی دارد، تاکید کرد: امروز بایستی در اقتصاد پر شتاب فضا حضور حداکثری داشته باشیم و اقتدار 

علمی کشور در این حوزه را به اقتدار اقتصادی تبدیل کنیم. 
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دکتر مهدی خان بیگی ؛ مدیرکل امور پژوهش وزارت نفت

وی با بیان چالش ها و مشکالت برقراری ارتباط اثربخش صنعت و دانشگاه، ضمن اشاره به وجود نهادهای 
متعدد سیاستگذاری در این بخش، بر لزوم هم راستایی سیاست ها و برنامه های ابالغی معاونت علمی و 

فناوری ریاست جمهوری، شورای عالی عتف و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد.
وی به نبود منابع تامین مالی کافی به عنوان چالش دیگری در این حوزه اشاره کرد و توجه به اثربخشی 
ــئوالن اجرایی کشور  ــی و فناورانه و رصد نتایج آن را از عوامل مهم جلب اعتماد مس پروژه های پژوهش
ــا در فازهای آغازین،  ــبد طرح ها و پروژه ه ــت. خان بیگی نبود نگاه مدیریت س ــه حوزه پژوهش دانس ب
ــزی، اجرا، پایش و کنترل و همچنین فاز خاتمه پروژه ها را از دیگر موارد قابل بهبود در اجرای  برنامه ری
ــگاه ها برای استفاده از  ــطح کشور برشمرد و ایجاد شبکه سازی در بین دانش ــی در س پروژه های پژوهش
ظرفیت دانشگاه هادانشگاه های کشور را از دستاوردهای صنعت نفت در طرح های پژوهشی عنوان کرد. 
ــوزه توانمندی های  ــگاه ها در ح ــطح آمادگی فناوری )TRL( و لزوم ایفای نقش دانش ــه به س وی توج
مشخص شده در این سطوح و همچنین حضور پژوهشگاه ها و شرکت های دانش بنیان و تقسیم وظایف 
ــازی محصوالت  ــی تا تجاری س صحیح در این پروژه ها از حلقه ابتدایی این پروژه ها که مطالعات پژوهش

است، را از مهم ترین عوامل موفقیت پروژه های پژوهشی برشمرد.
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دکتر محمد شکرچی زاده ؛ رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

در حوزه راه، مسکن و شهرسازی باور به تحقیق و پژوهش و نتایج آن منجر به تاسیس مرکز تحقیقات 
ــازی شده است. اگر به چند دهه گذشته نگاهی بیاندازیم شاهد آن هستیم که به  ــکن و شهرس راه، مس
نتایچ تحقیقات در کشور اهمیت داده نشده است. تصمیم گیران کشور باید این باور را داشته باشند که 

این نتایج می تواند به کارهای اساسی بیانجامد.
ــن وزارت خانه  ــترده ای در ای ــاختمان ها تحقیقات گس ــازی س ــوص مقام س ــوان مثال در خص ــه عن  ب
ــتیم. ــته هس ــه گذش ــبت ب ــری نس ــاختمان های مقاوم ت ــاهد س ــروز ش ــه ام ــت ک ــده اس ــام ش  انج

امروز بعد از گذشت 4 دهه، کشور ما دارای 20 میلیون شهروند فاقد مسکن است که واکاوی سیاست ها 
ــوی تصمیم گیران می طلبد. ما با شناخت خوب مسائلمان و باور به نتایج  و تحقیقات این عرصه را از س

تحقیقات، می توانیم چالش های ملی مان را حل کنیم.
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نظرات و پیشنهادات حاضرین در نشست
هر یک از اعضای میزگرد پس از چند دقیقه صحبت حول موضوعات پنل به پرسش های حاضرین پاسخ دادند که 
گزارش تصویری به همراه برخی نظرات و پیشنهادات مطرح شده از سوی حاضرین را در ذیل مشاهده می فرمایید.

• در صنایع کوچک علی رغم توضیحات ارائه شده در بین 180 کشور ما رتبه 140 داریم و در این حوزه 	
برنامه مدونی نداریم.

• سامانه های متنوع عرضه و تقاضای پژوهش را شاهد هستیم که می بایست تجمیع شود.	
• دانشگاه های مطرح دنیا بیشتر بودجه هایشان را از دولت اخذ می کنند و باید به این شرایط توجه نماییم 	

و آموزش را مورد توجه قرار دهیم.
• بهتر است سالی دوبار گردهمایی فعلی را برگزار نماییم.	
• باید به فرآیندی که در آن فارغ التحصیل تربیت می نماییم توجه داشته باشیم. نیروی وفادار به صنعت یا 	

کارآفرین میخواهیم و امروز فارغ التحصیالن ما نه کارآفرین هستند نه وفادار به صنعت.
• باید به تولید ثروت در برابر مدرک گرایی اهمیت بدهیم.	
• استقالل دانشگاه ها به رسمیت شناخته شود تا بتوانند بر اساس برنامه و بودجه خودشان پیش بروند.	
• اثربخشی طرح ها و تحقیقات دانشگاه ها و پژوهشگاه ها مورد تحقیق قرار نگرفته است.	
• الزم است سیاست گذاری و بودجه ریزی مشخصی از سوی وزارت عتف صورت گیرد.	
• شاخصه موفقیت در بازار فروش محصول در بازار است. ما در دانشگاه ها تولید ثروت انسانی داریم ولی آنرا 	

به درستی استفاده نمی نماییم.
• وزارتخانه متولی شناخت مسائل صنعت و ارجاع آن به دانشگاه ها باشد.	
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معرفی شده عنوان طرح
کارفرما - مجریتوسط

1
طراحی و ساخت تیکنرهای 
خمیری در مقیاس بنچ و 

پایلوت

وزارت صنعت، 
معدن و تجارت

مجری طرح: دانشگاه تهران
دکتر مهدی قراباغی

کارفرما طرح: معاونت آموزش و پژوهش و فناوری
دکتر برات قبادیان

2
تست غیرمتمرکز_همزمان به 
منظورتست رله های پست های 

DCSکشور
وزارت نیرو

مجری طرح دانشگاه: صنعتی امیر کبیر
دکتر عسگری ابیانه

کارفرما طرح: معاونت پشتیبانی  و منابع انسانی
مهندس مهاجری

3

طراحی، ساخت، راه اندازی و 
بهره برداری از واحدپایلوت 

پیشرفته ترین سیستم تصویه 
هوازی لجن

وزارت نیرو

مجری طرح: دانشگاه صنعتی سهند
دکتر سیروس ابراهیمی

کارفرما طرح: معاون پشتیبانی  و منابع انسانی
مهندس مهاجری

5. مجریان و کارفرمایان برگزیده

ــط  ــی کاربردی که توس ــت از 8 مجری و کارفرمای 8 طرح صنعتی برگزیده پژوهش در پایان این نشس
ــده بودند، تجلیل به عمل آمد. اسامی تقدیرشدگان به شرح  ــتگاه اجرایی معرفی ش وزارتخانه ها و دس

ذیل است.
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4
تدوین دانش فنی، طراحی و 

ساخت ابراز درون چاهی اشعه 
گامای طبیعی

وزارت نفت

مجری طرح: دانشگاه صنعتی امیر کبیر
دکتر حسین آفریده

کارفرما طرح: معاون پژوهش و فناوری
 شرکت ملی حفاری

5

شناسایی و ارزیابی منابع شیل 
گازی در توالی های رسوبی 
ژوراسیک میانی تا کرتا سه 

زیرین در ناحیه لرستان

وزارت نفت

مجری طرح: پژوهشگاه صنعت نفت
دکتر زیبا زمانی

کارفرما طرح: معاون مهندسی، پژوهش و فناوری
دکتر شاکری

طراحی و ساخت دستگاه 6
خستگی سایشی

وزارت دفاع  
پشتیبانی نیروهای 

مسلح)سازمان 
صنایع هوایی(

مجری طرح: دانشگاه بوعلی همدان
دکتر مجذوبی

کارفرما طرح: معاون پژوهش و فناوری سازمان 
صنایع هوایی

مهندس صفایی گل

اندازه گیری فقر چند بعدی 7
استانی طی سال های 94-84

وزارت امور 
اقتصادی و دارایی

مجری طرح: دانشگاه عالمه طباطبائی
دکتر علی اصغر سالم

کارفرما طرح: مشاور وزیر و سرپرست
 امور پژوهشی وزارت
دکتر علیرضا نظری

8
طراحی مدل شایستگی های 

عمومی مدیران حرفه ای 
دستگاه های اجرایی

سازمان اداری و 
استخدامی کشور

مجری طرح: جهاد دانشگاهی
دکتر تیمور مرجانی

کارفرما طرح: رئیس واحد امور مطالعات نظام ها و 
فناوری های مدیریتی

رحمت اله پاکدل
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تقدیرشدگان تصویری  گزارش 
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6. سازمان های همکار برگزیده

در ادامه این مراسم  با حضور دکتر باقری قائم مقام وزرات علوم از سازمان آموزش های فنی حرفه ای 
کشور در راستای انجام تفاهم نامه جایابی کارکنان در مراکز، تعریف دوره های مهارتی و اجرای پروژه های 
ارتباط با صنعت و نیز سازمان محیط زیست به دلیل فعالیت های پژوهشی در حوزه محیط زیست به 
عنوان سازمان هایی که بیشترین نقش را در ایجاد ارتباط میان صنعت و دانشگاه در همکاری با وزارت 

علوم، تحقیقات و فناوری داشته اند، تجلیل شد.

سمتنمایندهسازمان همکار برگزیدهردیف

سازمان حفاظت از محیط 1
معاون محیط زیست دکتر تجریشیزیست کشور

انسانی سازمان

سازمان آموزش فنی و 2
معاون وزیر و رئیس دکتر پاک سرشتحرفه ای کشور

سازمان
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7. نظرسنجی و ترکیب شرکت کنندگان

جمموع شرکت کنندگان این نشست: 450  نفر
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ترکیب شرکت کنندگان در نشست

نحوه آگاهی از برگزاری نشست )درصد(

مدیریت برگزاری نشست و برنامه های جانبی )درصد(

در دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور، شاهد حضور چشمگیر و فعال دانشگاهیان و 
صنعت گران بودیم که از مجموع 450 نفر شرکت کننده در این نشست، 250 فعال دانشگاهی و 200 فعالی صنعتی حضور 
داشتند که آمار آن را به همراه نظرات ارزشمند حاضرین، در نمودارهای ذیل به صورت درصد )%( مشاهده می فرمایید:
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کیفیت محل برگزاری نشست )درصد(

انتخاب سخنرانان )درصد(

ارتباط بین موضوعات سخنرانی و نشست )درصد(

کیفیت مطالب ارائه شده توسط سخنرانان )درصد(

کیفیت پنل تخصصی )درصد(

به روز بودن موضوعات مطرح شده در پنل )درصد(

نحوه عملکرد تیم اجرائی )درصد(
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8. گزارش تصویری



دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

   4 دی ماه 1397

40



دفتر ارتباط با صنعت

دومین نشست  مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

41

   4 دی ماه 1397



دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور

   4 دی ماه 1397

42

9. بازتاب خبری
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10. نظرات و پیشنهادات
جمع بندی نظرات مطرح شده:

جهت بهره مندی از نظرات ارزشمند حاضرین در نشست، فرم های پرسشنامه ای در اختیار حاضرین 
نشست قرار گرفت که در ذیل جمعبندی نظرات طرح شده در قالب4 سوال اصلی را مشاهده  می فرمایید. 

نظرات ارزشمند شما در این نشست می تواند راه گشای ما باشد.

1- اصلی ترین چالش پیش روی ارتباط صنعت و دانشگاه:

•  نبود زبان و منافع مشترک	
• عدم رغبت اعضای هیأت علمی به رفع مشکل صنعت به دلیل نبود مشوق های الزم در دانشگاه	
• عدم وجود ساختار حقوق و مالکیت معنوی مناسب بین دانشگاه و صنعت	
• عدم سیاستگذاری جامع در وزارتخانه های متولی	
• عدم آشنایی اساتید با صنعت به معنی واقعی خودش )خط تولید، مشکالت تولید و ...(	
• عدم معرفی مناسب و به موقع موقعیت های کارآموزی در راستای اعالم نیاز	
• وجود شکاف بین توانمندی های علمی دانشگاه ها و نیازمندی های به روز صنایع	
• عدم اعتماد متقابل بین صنعت و دانشگاه در جهت رفع مشکالت صنعت	
• عدم وجود هماهنگی های الزم بین وزارتخانه های صنعتی و آموزش عالی	
• عدم اعتقاد صنعت به انجام فعالیت توسط دانشگاه	
• عدم وجود توان حل مشکالت واقعی صنایع توسط اعضای هیأت علمی	
• عدم وجود مشوق های الزم برای صنایع در همکاری با دانشگاه 	
• عدم همخوانی دانش ارائه شده توسط دانشگاه با الزامات و نیازهای صنعت	
• صنعت کشور یک صنعت مونتاژ بوده و در این شرایط تحقیق و توسعه جایی ندارد	
• عدم حمایت الزم از تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی	
• عدم وجود یک نهاد واسط جهت جهت توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه	
• عدم وجود بانک اطالعاتی کامل و قابل استناد	

یکی از سواالت طرح شده در این نشست یافتن اصلی ترین چالش ارتباط میان صنعت و دانشگاه بود 
که از حاضرین خواسته شد به آن پاسخ دهند تا بتوانیم منظر نگاه ایشان را برای برنامه ریزی و اقدامات 
آتی داشته باشیم. موارد ذیل  را که در پاسخ به این پرسش جمع بندی شده است، مشاهده  می فرمایید:
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2- الویت های مهم پیشنهادی برای دفرت ارتباط با صنعت وزارت علوم

• ایجاد بستر مناسب برای هم زبانی دانشگاه و صنعت	
• ایجاد انگیزه در بین اعضای هیأت علمی در دانشگاه ها و مدیران صنعتی برای توسعه همکاری های فی مابین 	

)آیین نامه ارتقاء – بسته های تشویقی(
• ترغیب دانشگاه ها به سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی	
• نهادی عمل نکردن دانشگاه ها در برخورد با پروژه های تحقیقاتی)ملی و بین المللی(	
• عدم وجود تخصص در R&D در صنایع و دانشگاه	
• بررسی و ارائه مدل های راهبردی و موثر در تقویت ارتباط علمی و پژوهشی بخش خصوصی با دانشگاه ها	
• تغییر آیین نامه ارتقاء از محوریت مقاله به انجام طرح های کاربردی و شرکت های دانشگاهی دانش بنیان	
• ترغیت و تشویق جهت حضور اساتید در صنایع )یک روز در هفته(	
• برگزاری کارگاه های متعدد آموزشی جهت توانمند سازی تبادل تجربیات برای مدیران ارتباط با صنعت	
• گسترش فرصت مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی در جامعه و  صنعت 	
• سپری نمودن بخشی از ساعت اساتید در کارخانه	
• معرفی افراد شایسته به صنعت	
• پایه گذاری یک نظام منسجم و کارا به عنوان رابط بین صنعت و دانشگاه توسط وزارت علوم	
• افزایش سهم اعتبارات پژوهشی	
• ایجاد شفافیت در ارائه طرح های تحقیقاتی مورد نیاز صنعت	
• توجیه مدیران ارشد صنایع و دستگاه های اجرایی جهت همکاری با دانشگاه	
• باز طراحی و بازسازی فرایند های بهینه ارتباط صنعت و دانشگاه	
• الزام انتخاب پایان نامه داشجویان ارشد از موضوعات مورد نیاز صنایع	
• تقویت مراکز پژوهشی از نظر زیرساخت های آزمایشگاهی و توسعه دانشجویان پژوهش محور	

آنچه که از نگاه وزارت علوم دارای اهمیت است دغدغه ها و اولویت های مشاهده شده از منظر نگاه دانشگاهیان 
به عنوان بدنه علمی و پژوهشی جامعه و صنعت به عنوان مشتری این پژوهش هاست. طی پرسش باال این مورد 

به بحث گذاشته شد که نتایج آنرا در ذیل مشاهده  می فرمایید:

• عدم شناخت از نیاز صنعت در سطوح مختلف و همچنین عدم شناخت صنعت از سوح تحقیقاتی دانشگاه ها	
• تاکید بیش از حد بر روی مقاالت به جای تحقیقات و اصالح آیین نامه ارتقاء	
• عدم فرهنگ سازی مناسب جهت توسعه   ارتباط صنعت و دانشگاه	

• شناسایي و پیگیري حل مشکالت و موانع قانوني و محدود کننده پیشروي انجام فعالیت هاي صنعتي 	
و فناورانه در دانشگاه ها
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• ایجاد و تقویت تفکر کارآفرینی و عدم وابستگی به اشتغال دولتی	
• ایجاد ساختار و طراحی نرم افزار سیستم یکپارچه مدیریت دانش فنی	
• برگزاری کارگاه های آموزشی جهت توانمند سازی و تبادل تجربیات برای مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها	
• ایجاد سامانه جهت اعالم الویت های پژوهشی و تحقیقاتی صنایع و دانشگاه ها	
• ایجاد خانه صنعت در دانشگاه ها	
• تمرکز زدایی از تهران و بهره  گیری از دانشگاه های شهرستان	
• پیگیری جهت بازنگری سرفصل دروس دانشگاهی و تغییر در جهت کاربردی نمودن آنها	
• اصالح قوانین ارتقاء بر اساس طرح های پژوهشی	
• استفاده از صندوق نوآوری برای حمایت از طرح های اساتید	
• سطح بندی در دانشگاه ها برای اساتید مطابق با نوع فعالیت استاد )برخی اساتید معلم خوب هستند – 	

برخی محقق خوب هستند و برخی از اساتید فعالیت صنعتی را خوب می دانند و ...(
• تدوین نظام جامع فناوری شامل ارزیابی شناسنامه های فناوری مشتریان، مدل کسب و کار و مراحل توسعه	

دانشگاه  و  صنعت  ارتباط  توسعه  راستای  در  را  اقداماتی  چه   -3
دفرت  با  را  حوزه ای  چه  در  مهکاری  به  متایل  و  دارید  پیشنهاد 

ارتباط با صنعت و وزارت علوم دارید؟

• توجه به علوم انسانی در پژوهش های کاربردی 	
• اجرای طرح خانه صنعت و برگزاری نمایشگاه دائمی محصوالت 	
• اجرای طرح کلینیک آموزشی و فناوری در وزارت صنعت، معدن و تجارت	
• جذب اعضای هیأت علمی پژوهشی	
• برنامه ریزی جهت حضور گروه تخصصی هنر در عرصه ارتباط با صنعت	
• فعال کردن طرح کارآموزی و مهارت افزایی برای دانشجویان به صورت یک تا دو روز در هفته 	

جهت حضور مستمر در صنایع
• رفع نگرانی اعضای هیأت علمی نسبت به ارتقاء رتبه علمی بر اساس انجام طرح تحقیقاتی	
• الزام دانشگاه ها به تعیین اولویت های پژوهشی و تمرکز روی آنها با توجه به اقلیم و شرایط محیطی	
• اجرای طرح دانشجو کارمند در دانشگاه ها )پذیرش مشترک فرد در دانشگاه و صنعت همزمان(	

دفتر ارتباط با صنعت با  بهره مندی از کمک های فکری و عملی فعاالن عرصه صنعت در دانشگاه ها خصوصا 
دفاتر ارتباط با صنعت می تواند گام های محکمی  را در جهت اجرایی کردن برنامه های خود با سرعت 
بیشتری بردارد در این میان حاضرین در نشست به این سوال پاسخ دادند و اقدامات پیشنهادی شان را 

برای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه ارائه کردند.
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• تاکید بر انعقاد قراردادهای داخلی با دانشگاه ها به طور مشترک با شرکت های داخلی به جای شرکت های خارجی	
• تخصیص مشوق ها به صنایع عالقمند به پژوهش برای حضور مداوم و مستمر در دانشگاه ها	
• شناسایی کاالهای اساسی وارداتی دارای ظرفیت تولید داخلی	
• تشکیل کارگروهی در راستای رصد و پیگیری اشتغال فارغ التحصیالن، ثبت طرح های صنعتی،  و اختراعات  در 	

دفتر ارتباط با صنعت
• تدوین قانونی جهت معافیت مالیاتی صنایع که در طرح های پژوهشی و همکاری پژوهشی با دانشگاه 	
• مجاورت دانشگاه با شرکت های تولیدی	
• گسترش سیستم های توسعه ای که در آن دانشگاه ها دارای نقش محوری برای ایجاد صنایع جدید و با فناوری های 	

باال باشند.
• ملزم کردن انجام تحقیقات برای صنایع توسط دانشگاه های بومی	
• اجرایی کردن قوانین وآئین نامه های موجود به منظور توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه	
• الگو برداری از تجارب موفق سایر کشورها	
• اعزام متخصصان دانشگاهی به بدنه صنعت	
• راه اندازی واحدهای R&D صنایع با مشارکت اعضای هیأت علمی به عنوان مدیر واحد تحقیق و توسعه صنایع	
• تامین مالی مناسب پژوهشگران برای کاهش زمان تحقیقات	
• تمرکز زدایی پژوهشی از دانشگاه های کشور و توزیع عادالنه آن در سراسر کشور	
• ایجاد مراکز ارتقاء شایستگی های حرفه ای دانشجویان در دانشگاه	
• تدوین شاخص ها و الزامات اجرایی طرح های توسعه فناوری	
• شناسایی نیازهای اساسی کشور و توزیع این نیازها بین دانشگاه های کشور و حمایت جهت رفع آن در زمان کوتاه 	

)کاالهای اساسی کشور(
• تهیه بانک از اطالعات پژوهشگران و ارائه به صنایع جهت بهره برداری	
• امکان معافیت مالیاتی به صنایع برای استخدام فارغ التحصیالن 	
• تشکیل شورای پژوهشی در صنایع با حضور اعضای هیأت علمی دانشگاه	
• ایجاد بستر الزم برای حضور و نقش فعال سرمایه گذاران واقعی 	
• توجه ویژه به شرکت های دانش بنیان	
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4- پیشنهادات جهت ارتقای کیفیت برگزاری سومین نشست

• تشکیل جلسات مرتب و تبادل تجارب	
• ارائه جمعبندی نشست فعلی در نشست بعدی	
• ارائه راهکارهای عملی به جای سخنرانی	
• انتخاب دفتر ارتباط با جامعه منتخب کشوری	
• به توانمندی های دانشگاه های شهرستان ها بیشتر توجه شود	
• اطالع رسانی زود هنگام و به موقع جهت مشارکت موثرتر مدیران ارتباط با صنعت	
• تقدیر از فعاالن حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه	
• برگزاری جلسات هم اندیشی با صنعت گران در دانشگاه های معین و مراکز استان ها	
• سخنرانان به جای بیان عملکرد به چالش های موجود و راهکارهای آن اشاره نمایند	
• دعوت از بنگاه ها و صنایع پیشرو در ارتباط صنعت و دانشگاه	
• تشکیل کارگروه موقت مدیران جهت تبادل نظر	
• امکان بهره گیری از تجربیات همکاران دانشگاهی 	
• دعوت از مدیران صنعتی غیر دولتی	
• جلسات دوره ای و منطقه ای با موضوعات خاص در کل کشور برگزار گردد	
• تمرکز روی یک هدف مشخص و جمع بندی نهایی توسط سخنرانان	

تجربیات برگزاری دومین نشست چراغی فرا روی دفتر ارتباط با صنعت برای هرچه بهتر برگزار کردن 
نشست سوم خواهد بود و بدون شک نظرات ارزشمند حضار این نشست به عنوان مخاطبین اصلی 
نشست، برای ما از اهمیت بسیار باالیی برخوردار  می باشد.در ذیل جمعبندی نظرات ارزشمند حاضرین 

در نشست را شاهد هستیم
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11. مصاحبه با خبرگان

در حاشیه دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه های کشور توسط تیم خبری اختصاصی دفتر 
ارتباط با صنعت وزارت علوم، مصاحبه  با تعدادی از صاحبنظران در این عرصه انجام شد که خالصه ای 

از آنرا به حضورتان تقدیم می نماییم:

دکتر کالنتری: رئیس سازمان محیط زیست

دکتر کالنتری در پاسخ به این سوال که کار کردن با دانشگاه ها سخت نیست؟ عنوان کردند، اگر زبانشان 
را بفهمیم، خیر. دانشگاه ها کمی محافظه کار هستند. باید کمی ترس خودشان را کنار بگذارند و بیشتر به 
جامعه خدمات ارائه دهند. مشکل بزرگ دانشگاه ها این است که در جریان امور جامعه نیستند که بخشی 

از این بی اطالعی، ضعف دولت است.
ایشان در ادامه در پاسخ به این سوال که آیا تجربه شیرینی هم با دانشگاه داشته اید؟ بیان کردند بله. با 
دانشگاه صنعتی شریف توانسته ایم در احیای دریاچه ارومیه به موفقیت های چشمگیری برسیم. با دانشگاه 
صنعتی اصفهان در حفاظت و احیای تاالب انزلی تجربه موفقی داشته ایم. با سه دانشگاه مادر قراردادهایی 
بسته ایم برای پایش آلودگی هوای کالن شهرها و با پنج دانشگاه دیگر قرار است قرارداد مشابهی امضا کنیم.
ایشان در خاتمه در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست کارهای اجرایی به بخش خصوصی سپرده شود؟ 
بیان کردند مباحث اجرایی باید به بخش خصوصی واگذار شود اما بخش تحقیقات و علمی مسائل محیط 

زیستی را سعی می کنیم در دانشگاه ها انجام دهیم.
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دکتر برومند: معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم

ایشان در پاسخ به این پرسش که آیا در علوم انسانی می توان چیزی مشابه ارتباط با صنعت تعریف کرد؟ 
عنوان کردند علوم انسانی ظرفیت بسیار زیادی برای ارائه خدمات به جامعه دارد. برای شکوفایی بخش 
فرهنگی و اجتماعی الزم است که برای این امور شأن علمی و اخصصی قائل باشیم؛ تخصصی که در 
دانشگاه ها وجود دارد و همین االن هم چند شرکت دانش بنیان در حوزه علوم انسانی فعال هستند و 

به جامعه خدمت رسانی می کنند.

 دکتر طالعی: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 

ایشان در پاسخ به این سوال که  آیا با قوانین فعلی می توان انتظار داشت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها 
ــطح وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و  ــه ارتباط با صنعت روی بیاورند؟ عنوان کردند این چالش در س ب
همچنین در سطح دانشگاه ها مطرح است، اما کارهای خوبی برای بازبینی این قوانین در حال انجام است. 
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 ایشان در پاسخ به این سوال که  برخی استادان در دانشگاه ها هستند که ترجیح می دهند فعالیت های 
پژوهشی مرتبط با صنعت خود را به جای آنکه در دانشگاه انجام دهند، در شرکت های خودشان انجام 
ــگاه ها به  ــت؟ بیان کردند، وزارت علوم و دانش ــده اس دهند. آیا راهکاری برای این معضل پیش بینی ش
ــتند و سعی دارند این مسئله را با سیاست ها و آیین نامه های تشویقی حل کنند.  این موضوع واقف هس
ــگـــاه ها استفـاده می کنند ولی در زمان عقد قرارداد یا  ــفانه داریم مواردی را که از امکانات دانش متأس
ــگاه را منتفع نمی کنند، بلکه حتی اسمی از دانشگاه هم نمی آورند که این  ــتاورد، نه تنها دانش ارائه دس
ــگاه های خارج از کشور به شدت با آن برخورد خواهد شد.  ــت و در دانش رفتار به هیچ وجه اخالقی نیس
ترجیح بر این است که ابتدا این نوع مسائل با آیین نامه های موجود و گرفتن تضامین مناسب حل شود 

و مسئله به مراجع قضایی کشانده نشود.

ایشان در پاسخ به این سوال که توجه به ارتباط با صنعت در نسل گذشته استادان بیشتر است یا در نسل 
جدید؟ بیان کردند به طور کلی تمرکز سیستم آموزش عالی کشور در جذب استاد، بیشتر متوجه جنبه 
تدریس است تا ارتباط با صنعت. البته در نسل جدید بیشتر شاهد تمایل به ارتباط با صنعت و پژوهش های 
است. جدید  نسل  دانشگاه های  کلی  جهت گیری  آن  دالیل  از  یکی  قبل.  نسل  تا  هستیم  کاربردی 

به طور مثال الزام اعضای هیأت علمی به حضور شش ماهه تا یک ساله در صنعت برای ارتقاء پایه، یکی 
از این پیشنهادی است. این همکاری چیزی شبیه به فرصت مطالعاتی است و در قالب یک قرارداد ارتباط 
با صنعت ثبت می شود و سعی بر این است که ساز و کار مالی آن نیز طوری لحاظ شود که برای استادان 

جذاب باشد و بخشی از حقوق استاد را صنعت و بخشی را وزارتخانه تأمین کنند.
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 دکتر شاهوردی: عضو هیأت علمی متالورژی دانشگاه تربیت مدرس 

 ایشان در پاسخ به این سوال که آیا با قوانین موجود می توان به ارتباطی پویا بین صنعت و دانشگاه 
رسید؟ بیان کردند ما قانون و آیین نامه کم نداریم. به نظر بنده بیشتر مشکل فرهنگی است زیرا ما از 

ظرفیت های همین قوانین موجود هم نتوانسته ایم استفاده ای قابل توجه کنیم

 ایشان در پاسخ به این سوال که فضای استارت آپی را چقدر مناسب می دانید؟ بیان کردند فعالیت االن 
استارت آپ در الیه اول است. یعنی یک سری دانشجو به حل یک سری مشکالت موجود در جامعه با 
فناوری های موجود می پردازند. یعنی فناوری جدیدی در این حل مسئله از جامعه به وجود نمی آید 
ولی چون بازار خوبی دارند، از لحاظ اقتصادی به موفقیت می رسند. آنچه که نیازهای عمیق جامعه را به 
صورت پایه ای حل می کند سرمایه گذاری روی علوم پایه ای تر است. سیلیکون ولی هم که االن پرچم دار 
این فضاست، سابقه ای درخشان در حوزه توسعه علوم پایه دارد و بعد از آن فضای استارت آپی را به 
خود اضافه کرده است. ما بدون توجه به آن سابقه وارد فضای استارت آپی شده ایم و نتیجه آن توسعه 
اپلیکیشن های موجود است. من نمی گویم خوب نیست، زیرا اشتغال ایجاد می کند، نیازهای روزمره را 

هم حل می کند ولی اصاًل کافی نیست.

 ایشان در پاسخ به این سوال که چرا استادان ترجیح می دهند کارهای خود را در شرکت هایشان انجام 
دهند تا در دانشگاه؟ آیا این رفتار عقالنی است؟ بیان کردند بله. ریشه اش هم در فرهنگ ماست. به 
نظر شما آیا اگر کسی در دانشگاه کاری موفق انجام دهد، همه خوشحال خواهند شد؟ استادان بیشتر 
ترجیح می دهند با چراغ خاموش کارهای خود را انجام دهند و دیده نشوند. البته برخی کارها هم هست 
که اصاًل جایی در دانشگاه ندارند و باید در شرکت ها انجام شوند که مثال آن، کارهای پیمانکاری است 

و باید از فعالیت های دانشگاه جدا بماند.
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دکتر اشرف:  مشاور عالی رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران  دکتر شاهوردی: عضو هیأت علمی متالورژی دانشگاه تربیت مدرس 

 ایشان در پاسخ به این سوال که اتاق بازرگانی چه کمکی می تواند به ارتباط مؤثر صنعت و دانشگاه 
بکند؟ بیان کردند تهیه دانش با دالر نفتی کار راحتی است. شرکت ها با خرید خارجی نیازهای خود را 
رفع می کند و سمت دانشگاه نمی آید. دانشگاه هم نیازی به پول صنعت ندارد و دارد با پول نفت اداره 
می شود. ما شرکت ها و نیازهای آن را با دقتی باال می شناسیم و می توانیم پژوهشگران را به صنایع 

مختلف وصل کنیم.
 راه های مختلفی می توان برای این ارتباط پیشنهاد داد که یکی از آنها همایش است اما راهکار سازنده تر، 
ایجاد ارتباط مستقیم بین تشکل های تخصصی موجود در اتاق بازرگانی با گروه ها و مراکز تحقیقاتی 

مرتبط به آن تشکل هاست.
دکتر فتحیان پور: مدیر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی اصفهان

 ایشان در پاسخ به این سوال که دانشگاه صنعتی اصفهان چه کاری برای گسترش ارتباط با صنعت انجام 
داده است؟ بیان کردند ما سعی کردیم در طرح تحول راهبردی دانشگاه خودمان به مدد قانون گذاری 
صحیح و ایجاد اکوسیستم مناسب، استادان خود را به سمت ارتباط با صنعت سوق دهیم و در چهار سال 

گذشته حجم قراردادهای این حوزه به طور متوسط 25 میلیارد تومان در سال بوده است.
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دکتر صالحی عمران: رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای

 ایشان در پاسخ به این سوال که مشکل آموزش عالی را در چه می بینید؟ بیان کردند آموزش عالی 
بر اساس نیاز بازار کار توسعه نیافته است بلکه توسعه آن بر اساس تقاضای متقاضیان رشته ها بوده 
است. ضمن آنکه ما متأسفانه از آموزش مهارت غافل مانده ایم و تمام تمرکز آموزش را روی الیه تئوری 

گذاشته ایم.
 ایشان در پاسخ به این سوال که مقدمه آموزش عالی، آموزش عمومی است. آیا با سیستم آموزش عمومی 
فعلی می توانیم از متقاضیان انتظار داشته باشیم که در انتخاب رشته خود هوشمندتر عمل کنند؟ بیان 
کردند یکی از چیزهای مغفول مانده در آموزش عمومی، مشاوره حرفه ای است. اگر بتوانیم ساز و کاری 
فراهم نماییم که دانش آموزان مشاوره ای برای انتخاب شغل آینده خود و شناخت عالقه مندی ها و 

استعدادهایشان ببینند، احتماالً در انتخاب راه خود آگاهانه تر عمل خواهند کرد.

 ایشان در پاسخ به این سوال که وضعیت اشتغال فارغ الحصیالن فنی حرفه ای چطور است؟ چون 
بیشتر  نیاز در جامعه است، در  بر مهارت های مورد  آموزش های مراکز فنی حرفه ای کاماًل مبتنی 
رشته ها بیش از 80 درصد و در برخی رشته ها 100درصد دانش آموختگان فنی حرفه ای مشغول به 

کار می شوند.

نهادهای دولتی؟  یا  نهادهای خصوصی هستند  این سوال که بیشتر مشتریان شما  به  ایشان در پاسخ   
بیان کردند اصفهان استانی صنعتی است و صنایع متنوعی در آن فعال هستند. بیشتر مشتریان ما را هم 
شرکت های خصوصی تشکیل می دهند. ضمن آنکه چون نهادهای دولتی مشکالت مالی زیادی پیدا کردند 

در سال گذشته، زیاد هم سمت دانشگاه نیامدند.
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جمع بندی نشست  .12

دومین نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاههای کشور با هدف آسیب  شناسی وضعیت 
ارتباط با صنعت در مراکز آموزش عالی، بررسی رویه های فعلی و آئین نامه ها و به اشترکگذاری تجارب 
و بررسی پیشنهادات مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی و بخش صنعت در تاریخ 4 دی 1397 
در هفته پژوهش، توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و با حضور حدود 250 
نفر از مدیران مرتبط دانشگاهی و بیش از200 نفر از مدیران و مسئولین وزات خانه ها و دستگاه های 

اجرایی برگزار گردید. 
این نشست با حضور وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و  ریاست محترم سازمان 
حفاظت از محیط زیست و معاونان پژوهش و فناوری تعدادی از وزارتخانه ها و 
سازمانهای فعال در عرصه ارتباط صنعت و دانشگاه و دستگاه های اجرایی همراه بود. 
اهم نظرات مورد تاکید توسط صاحبنظران در این جلسه که الزم است در برنامه ها 
و طرح های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مجموعه های مرتبط در 
راستای توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه مورد توجه قرار گیرد به شرح ذیل هستند:

1. توسعه مشارکت دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور در شناسایی و رفع مشکالت منطقه ای و ملی
2. ایفای نقش موثر توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم در تسهیل گری مسائل حقوقی، قوانین و 

آیین نامه های الزم جهت توسعه ارتباط میان وزارت عتف با وزات خانه ها و دستگاه های اجرایی.
3. گردآوری، ثبت، اطالع رسانی و ترویج تجارب و دستاوردهای موفق دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور 

در ارتباط با صنعت
4. ضرورت سوق دادن برنامه ها و متون درسی دانشگاه ها با مقتضیات صنعت و بازار کار کشور و همچنین 

نیازهای آتی
5. تدوین ساختار و آیین نامه اجرایی و نیز تعریف ساختار پایش و کنترل پروژه های ارتباط با صنعت در 

دانشگاه ها
6. ایجاد ساختاری برای شناسایی و تبدیل مسائل و مشکالت صنعتی به مسائل علمی در جهت درک 

مشترک دانشگاه و صنعت از مسائل یکدیگر در جهت توسعه این ارتباط
7. برنامه ریزی و ساماندهی دوره های مهارت افزایی و کارآموزی دانشجویان در راستای مقتضیات صنعت 

و بازار کار کشور
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8. ضرورت گسترش حمایت های مالی دولت از پروژه های پژوهشی تقاضا محور به صورت مشارکتی
9. توسعه همکاری ها با بخش خصوصی و تعامل مناسب با تشکل های تخصصی و حرفه ای در این راستا

10. ضرورت برگزاری نشست های منظم جهت تعامل و تبادل نظر میان صنعتگران و دانشگاهیان در استان ها به صورت 
مستمر و ایفای نقش و اثربخشی گسترده تر دانشگاه ها و مراکز علمی در توسعه استان ها

11. تالش جهت تسهیل روند عقد و اجرای قراردادهای ارتباط با صنعت و حمایت دانشگاه ها از اساتید فعال این حوزه
12. ضرورت بهره برداری مناسب از فرصت فراهم شده برای حضور اساتید به عنوان فرصت مطالعاتی در جامعه و صنعت 

و تبدیل این گونه تعامل ها به همکاری های بلند مدت بین دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی
13. تالش جهت توسعه توانمندی های شغلی فارغ التحصیالن و توسعه ساختارهای مناسب برای هدایت شغلی و کاریابی

14. ضرورت ساماندهی، شفاف سازی و تسهیل ارتباط میان عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری
15.ضرورت توجه ویژه دولت و مجلس به بهبود فضای کسب و کار و استفاده بهینه از توانمندی های علمی و فناوری 

دانشگاه ها و مراکز علمی در انجام پروژه ها و رفع نیازها و وابستگی های کشور                 

دی ماه 1397-تهران


