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در کشورهای پیشرفته بیشتر تحوالت صنعتی از دانشگاه و مراکز تحقیقاتی آغاز شده و دانشگاه ها پیشگام توسعه 
صنعتی هستند، در صورتی که در کشورهای در حال توسعه این ارتباط ضعیف و کمرنگ است.

توسعه کشور نیازمند حضور و مشارکت مراکز پژوهشی و فناوری در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی، صنعتی 
و فرهنگی است. در چند دهه اخیر رشد کمی و کیفی بسیار خوبی در تمامی حوزه های علمی کشور صورت گرفته 
ــرایط خاص کشور و مسائل مشکالت  ــی خوبی فراهم گردیده است. از سوی دیگر به لحاظ ش ــاخت دانش و زیرس
اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی، نیازهای گسترده ای برای مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور ایجاد 
شده است.  بر این اساس الزم است طی یک برنامه جامع با لحاظ نمودن شرایط کشور، برنامه ها و اقدامات مناسبی 
ــگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز فناوری کشور برای توسعه و بهبود شرایط  ــارکت موثر و مفید دانش برای حضور و مش

کشور فرآهم آید.
ــت اما به دلیل آنکه متولی مشخصی  ــبی در این زمینه تهیه و به اجرا درآمده اس تاکنون برنامه های متنوع و مناس
ــت. به همین دلیل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به عنوان متولی ارتباط  ــته عموما بدون نتیجه مانده اس نداش
میان صنعت و دانشگاه ها اقدام به تهیه طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور با جامعه و 

صنعت نموده است.
ــکیل دهنده مطالعات پشتیبان آن  ــته تحریر درآمده و از بخش های مختلفی که تش ــال 98 به رش این طرح در س
هستند تشکیل شده است. بررسی و مطالعات اسناد باالدستی، انجام مطالعات تطبیقی، مطالعات سوابق و همچنین 
ــتند. بر اساس نتایج حاصل از  ــتیبان این طرح هس ــی آمار و ارقام موجود، بخش های مختلف مطالعات پش بررس
مطالعات پشتیبان، از تحلیل SWOT استفاده شده و در نهایت چشم انداز، اهداف کالن، راهبردهای اصلی و اقدامات 
اجرایی تبیین شده است. در طول فرآیند انجام این طرح، بارها از خبرگان صاحب نظر، نظرخواهی شده تا خروجی 
این طرح بتواند جامعیت و مقبولیت مناسبی داشته باشد. الزم به ذکر است برنامه های اعالم شده در این طرح، به 
صورت منظم بر اساس پایش های انجام شده بروزرسانی خواهد شد.  امید است محورها و برنامه های تدوین شده 

بتواند تحول و حرکتی اساسی در این مسیر را ایجاد کند. 

پیشگفتار





 کلیات و مطالعات پشتیبان
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1- وضع موجود

خوشبختانه طی سال های اخیر فعالیت های مفید صورت گرفته و ارتباطات قابل توجهی بین فعالیت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها 
یا نیازهای کشور برقرار شده است.

ــده اند. همانگونه که در این آمار  ــگاه ها با جامعه در قالب  برخی نمودارها ارائه ش در ادامه وضعیت قراردادهای ارتباط دانش
ــتفاده بسیار ناچیز از  ــاخص ها و مقادیر مرتبط بیانگر اس ــدی در این امر وجود دارد، اما ش ــت روند رو به رش ــخص اس مش
توانمندی های دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور است. شکل 1 تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه را نشان می دهد. 

همانطور که مالحظه می شود در سال 97 رشد چشم گیری را شاهد هستیم.
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شکل 1-  تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه
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شکل 2-  مبلغ قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا )میلیارد تومان((

شکل 3-  درآمد حاصل از قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )میلیارد تومان(

ــود مبلغ قراردادهای در حال اجرای ارتباط با صنعت و جامعه روند رو به رشدی  ــاهده می ش ــکل 2 مش همانطور که در ش
داشته و بین سال های 92 تا 97  بین از شش برابر شده است. این افزایش در سال 96 و 97 رشد چشمگیری داشته است. 
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شکل 4- نسبت مبلغ قراردادهای جاری هر سال به تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی )کارشناسی ارشد و دکتری( )میلیون تومان/نفر(

شکل 5- درصد نسبت تعداد پایان نامه های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه به تعداد کل پایان نامه های دفاع شده تحصیالت تکمیلی
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باتوجه به افزایش مبلغ قراردادها، به تبع آن درآمد حاصل از این قراردادها نیز افزایش یافته است. 
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هرچند تعداد پایان نامه های مرتبط با قراردادهای ارتباط با صنعت افزایش یافته است و این افزایش در سال 97 چشمگیر 
بوده اما این نسبت به هیچ عنوان مطلوب نبوده و از ایده آل فاصله بسیار دارد. مطابق شکل 6 و شکل 7  نسبت تعداد مجریان 
و کارفرمایان به تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه طی سالهای 97 و 96 نسبت به سال های گذشته کاهش داشته 

است. این در حالی است که در سال 97 نسبت به 96 افزایش را شاهد هستیم. 
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شکل 6-  نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه)در حال اجرا( به تعداد مجریان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا( 

شکل 7-  نسبت تعداد قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا( به تعداد کارفرمایان قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه )در حال اجرا(
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2-تجارب و برنامه های کشورهای مختلف در ارتباط با صنعت 

از نظر شکل گیری اولیه ارتباط دانشگاه ها با متن جامعه می توان از تاسیس برخی از دانشگاه ها با حمایت موسسات صنعتی 
ــال 1851 و تاسیس دانشگاه »فیرت«  ــگاه »اوانز« در منچستر به س ــیس دانش ــاره کرد که از آن جمله می توان به تاس اش

ــال 1873 اشاره کرد.  ــتان به س ــفیلد انگلس در ش
ــگاه ها برنامه های آموزشی عمدتاً  در این نوع دانش
ــع حمایت کننده تدوین  ــق با نیازهای صنای منطب
ــالن آن ها کارآیی خود در  می یافت و فارغ التحصی
ــدا می کردند.این روند به تدریج  صنعت مربوطه پی
ــترش یافت و بعد از جنگ  ــورها گس در دیگر کش
ــدت گرفت به طوری که دانشگاه ها  جهانی اول ش
ــگامان صنعت تبدیل شدند و بعد از  به مراکز پیش
ــگاه با  ــی دوم ارتباط تحقیقاتی دانش جنگ جهان
ــوت گرفت و این  ــور های صنعتی ق صنایع در کش
امر با توسعه ی فناوری اهمیت بیش تری پیدا کرد.

در مجموع در کشورهای اروپایی و آمریکا، ارتباط دانشگاه با صنایع نسبتاً به صورت گسترده شکل گرفته است. این ارتباط 
مستقیماً و در بعضی دیگر از طریق واسطه هایی مثل شورای های ملی تحقیقاتی و یا مراکز ملی تحقیقاتی انجام می گیرد. 
ــتر از طریق مرکز »ملی تحقیقات« ، در ایتالیا این وظیفه به عهده »شورای ملی  ــه این ارتباط بیش به عنوان مثل در فرانس
ــورای ملی شش-گانه«، در مالزی »فدارسیون تولید کنندگان  ــوئیس »بنیاد ملی علوم« در دانمارک »ش تحقیقات« ، در س
مالزیایی« ، در سنگاپور »طرح همکاری تحقیق و توسعه« و در تایلند »هیات توسعه علوم وفناوری« این وظیفه را برعهده دارند.
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ــکیل می دهد. مجاورت دانشگاه ها با شرکت های  ــگاه و صنعت، اساس اقتصاد این کشور را تش ــوئیس همکاری دانش در س
تولیدی در بسیاری از صنایع، نمود بارزی از همکاران دانشگاه و صنعت در این کشور است.

در آلمان نیز ارتباط دانشگاه با جامعه ارتباط ریشه داری دارد. خدمات مشاوره ای برای کاهش آلودگی محیط زیست، انتقال 
فن آوری از دانشگاه به صنعت، نمونه سازی و ارائه آموزش های الزم، تحقیق در زمینه فن آوری مناسب برای صنایع موجود 
ــگاه با صنعت در  ــب تقاضا، از جمله همکاری های دانش در هر منطقه، احداث و راه اندازی واحد های جدید تولیدی بر حس

این کشور می باشد.

شرکت زیمنس همانند بسیاری از شرکت های چند ملیتی فناور، 
ــارکت های بلند مدت استراتژیک با تعدادی از دانشگاه ها  به مش
روآورده است تا انتقال متمرکز دانش را سرعت بخشد. همکاری 
با دانشگاه صنعتی برلین در زمینه نوآوری های مربوط به طراحی 
شهرهای کارآمد در حوزه انرژی است. در دانشگاه صنعتی مونیخ، 
ــعه فناوری های حوزه الکتریکی و بهینه سازی  همکاری درتوس
ــتم های ارتباطات و اطالعات با صنعت در جریان است. در  سیس
ــارکت با صنعت در حوزه سالمت و  ــتیتو ماساچوست، مش انیس

فناوری پزشکی بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
ــعه  نتایج این همکاری ها از خلق دانش پایه ای، که مبنای توس
محصوالت آینده است تا نوآوری های مربوط به محصوالت فعلی 
را در بر می گیرند و تاکید بر پیشرفت به سوی نوآوری آزاد است.
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 در کشور سنگاپور که یک کشور تازه صنعتی شده می باشد ارتباط قوی بین دانشگاه و صنعت به منظور تسهیل در تبادالت 
ــرمایه گذاری قابل توجه در توسعه نیروی انسانی صاحب نام می باشد. ــور به دلیل س و تعامالت فناوری وجود دارد. این کش
همچنین دولت این کشور یک پل ارتباطی قوی بین دانشگاه )خصوصا دانشگاه های فنی و مهندسی( و صنعت ایفا می نماید.
سه مرکز تحقیقاتی عمده )KRDI, GINTIC, CACS( که هر کدام صنعت خاصی را نمایندگی و نقش مهمی در این  ارتباط 
ایفا می نمایند. تحقیقات نشان می دهد که مکانیزم انتقال فناوری و ارتباط صنعت و جامعه مورد استفاده در همکاری های 

مراکز تحقیقاتی مورد اشاره عمدتاً عبارتند از:

1- سرمایه گذاری مشترک )با شرکت ها و بنگاه های اقتصادی(
2- تحقیقات مشترک با مراکز اجرایی و صنعتی

3- مشارکت در کنسرسیوم های صنعتی
4- ارائه خدمات فنی مشاوره ای و آموزشی

5- برگزاری کنفرانس های و سمینار ها )اغلب به صورت مشترک با دانشگاه های خارجی(
6- تحقیقات کاربردی براساس قرادادهای مشخص

7- قراردادهای فروش لیسانس
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3- ضرورت تحول در ارتباط دانشگاه  با صنعت و جامعه

ــالیان اخیر و در عصر دانایی محوری، الزام ارتباط و تعامل بین مراکز علمی و اجرایی،  طی س
بیش از پیش آشکار شده است. کشور درحال حاضر، نیازمند رشد و توسعه متوازن و هماهنگ 
است تا در سایه آن بتواند زندگی بهتر و توأم با رفاه و آرامش بیشتر برای جمعیت خود فراهم 
آورد. از این رو نظام ها و نهادهای مختلف اجتماعی باید در راه نیل به این هدف از هماهنگی 
و ارتباطی پویا برخوردار باشند و با همکاری های متقابل، راه رسیدن به توسعه متوازن و پایدار 
را هموار کنند. بر همین اساس دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و پارک های علم و فناوری به 
ــور، بار پاسخگویی به نیازهای جامعه را برعهده دارند و  عنوان مهم ترین نهادهای علمی کش

باید تالشی همه جانبه در رفع مشکالت از خود نشان دهند.

صنعت دانشگاه

»تولید و ارتقاء کاالها، تجهیزات و وسایل« از نیازهای اساسی هر جامعه بوده والزمه آن وجود صنایع کارآمد و پیشرفته ای 
است که از بنیه و پشتوانه قوی تولیدی برخوردار باشد. چنین صنایعی باعث توسعه و پویایی اقتصاد جامعه و کشور شود.  
دراین میان آنچه عقل و منطق بر آن حکم و تجربه کشورهای پیشرفته صنعتی نیز آن را تایید می کند؛ ضرورت ارتباط 

مستمر و محکم میان مراکز علمی و اجرایی است.
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ــعه واقعی دست خواهد یافت که از طرح های تخصصی و  ــد، بالندگی و توس ــور درصورتی به رش به باور صاحب نظران، کش
مبتکرانه دانشگاهیان و دانش آموختگان دانشگاه ها و صاحبان اندیشه استفاده کنند و از آن ها در راه بهبود شرایط اجتماعی 

و اقتصادی خود یاری گیرند. 

ــترک  حمایت های مالی از پروژه های تحقیقاتی مش
بین صنعت و دانشگاه نیز به عنوان مشوقی برای تعامل 
ــوب می شود. در بسیاری  ــتر این دو بخش محس بیش
ــترالیا و ترکیه تخفیف های مالیاتی  ازکشورها مثل اس
ــی و تحقیقاتی، سرمایه گذاری  در ازای ارتباط آموزش
در زمینه تحقیق و توسعه و مشاوره بنگاه ها با دانشگاه 

ها از سیاست ها و برنامه های مهم می باشد.

ــرایط  ــتند. این علم باید به بهبود ش ــگاه ها و مراکز علمی جایگاه تولید علم و دانش هس دانش
زندگی تبدیل شود و مهمترین حوزه بهره برداری از آن در رفع مشکالت جامعه وصنعت است. 
بی تردید وجود قید و بندهای مختلف، امکان ایجاد ارتباط و تعامل مناسب را از دانشگاه ها با 

محیط بیرون خواهد گرفت و الزم است تسهیالت مناسبی برای رفع آ ن ها فراهم آید.
ــعه یافته، ارتباط و همکاری بین مراکز علمی و  ــان می دهد در کشورهای توس   مطالعات نش
ــت. در این کشورها بیشتر تحوالت از دانشگاه و مراکز  ــتوانه ای قوی  برخوردار اس جامعه از پش
ــتند. در حالی که در  ــگاه ها  پیشگام بهبود شرایط و توسعه هس ــده و دانش تحقیقاتی آغاز ش
ــگاهی و  ــت. صاحب نظران دانش ــعه این ارتباط ضعیف و کمرنگ اس ــورهای درحال توس کش
ــرای انجام تحقیقات پایه ای و صنعتی، از  ــگاه ها ب صنعتی معتقدند که انعطاف و پویایی دانش

عوامل اساسی ارتباط تنگاتنگ دانشگاه با جامعه و صنعت است. 
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در بسیاری از دانشگاه های دنیا بودجه ساالنه تنها از منابع دولتی تأمین 
نمی شود، بلکه آنها به راه های دیگری از جمله ارتباط بیشتر با بخش های 
ــند. در واقع اغلب دانشگاه های غیردولتی با  اجرایی و صنعت می اندیش
ــع مورد نیاز بخصوص  ــدی های خود درجهت یافتن مناب ــکا به توانمن ات
ازطریق تعامل سازنده با صنایع و مستحکم نمودن ارتباط بین صنعت و 

دانشگاه می باشند. 

ــتقیم بین فناوری و پیشرفت در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هر کشور  در دنیای امروز، رابطه ای مس
ــورها بوده و  ــی برای ایجاد ثروت، دانایی و توانایی کش ــت. به طوری که می توان گفت فناوری عامل اساس برقرار اس
ابزاری قدرتمند در توسعه ملی به شمار می آید. از سوی دیگر با توجه به تحریم های بین المللی موجود و عدم وجود 
امکان انتقال فناوری از سایر کشورها نیاز به خلق دانش و بهره گیری از آن در توسعه فناوری، صنعت و تولید داخلی 

بسیار حس می شود. 

جهان امروز و مناسبات آن بسیار پیچیده و متغیر می باشد. دلیل این موضوع نیز نوآوری 
در سیستم های مختلف دانشگاهی، سازمانی، ارتباطات و نظام های تولید است. مأموریت 
ــتای هدف  ــتر زمان همگام با تحوالت و دگرگونی های جهانی و در راس ــگاه ها در بس دانش
پاسخگویی به نیازهای اقتصادی اجتماعی جوامع دچار تحول شده و به سوی مشارکت در 
ــعه ملی و منطقه ای در حال حرکت است. توجه به دانشگاه ها و پژوهشگاه ها در چند  توس
سال اخیر به دلیل توجه به  مزیت های اقتصادی مورد توجه جدی قرار گرفته است. جایگاه 
ــد اقتصادی تحقق اقتصادی مبتنی بر دانش  دانش به عنوان منبعی با ارزش در ایجاد رش
ــگاه در جهت ایفای نقش جدیدی به عنوان تجاری  ــبب ایجاد انتظارات جدیدی از دانش س
ــده است. به عبارت  ــازی پژوهش ها در کنار نقش های قبلی یعنی آموزش و پژوهش ش س
ــگاهی است که در آن تمام فعالیتهای اعضا از قبیل آموزش، پژوهش و...  دیگرمنظور دانش
ــگاه بتواند مشارکت جدی و کاملی در  به گونه ای مدیریت، اداره و اجرا می گردد که دانش

بسیاری از ارکان توسعه کشور داشته باشد. 
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ــکار در نحوه ی مدیریت آن با دانشگاه های سنتی،  ــریع با تغییرات محیطی، تمایز آش ــگاه، در این نگاه برای انطباق س دانش
ــارکت در توسعه اقتصادی به وسیله  ــطوح، مش ــعه فرهنگ کارآفرینی در تمامی س انجام فعالیت های جدید به منظور توس
ــازی دانش و فناوری، افزایش بهره وری و در نتیجه افزایش سطح رفاه و نیز کاهش  ــرمایه گذاری زمینه یا تجاری س ایجاد س
مفاسد، اجتماعی و... شناخته می شود. همچنین دانشگاه ها نسل سوم به سبب خروجی های اقتصادی آن نظیر اختراعات، 
ــتغال پذیری و نیز مکانیزم های انتقال علم و فناوری به صنعت دارای  ــرکت های زایشی، توان اش ــی، ش قراردادهای پژوهش

اهمیت خاصی در اقتصاد دانش بنیان می باشند.

براین اساس توسعه ی این دانشگاه ها در جهان رو 
ــیاری از سیاست گذاران  به رشد است و توجه بس
ــور ایران نیز  ــت. در کش را به خود جلب نموده اس
ــه تفاوت های موجود بین  ــه دلیل مواردی ازجمل ب
ــته های دانشگاهی، عدم تطابق ظرفیت آن ها  رش
ــی صنعت و جامعه، تأکید بیش از  با نیازهای واقع
ــرف و در مقابل عدم توجه به  اندازه بر پژوهش ص
تجاری سازی دانش و فناوری حاصل از پژوهش ها، 
ــت های متغیر در موارد متعدد، و همچنین  سیاس
عدم توجه به تجربه کشورهای موفق چالش هایی 
ــور مبتنی بر  ــعه صنعتی و اقتصادی کش ــتغال فارغ التحصیالن و نیز توس در امر اش
ــت. توجه به این امر در اسناد باالدستی نظام و نیز  ــده اس اقتصاد دانش بنیان ایجاد ش
سیاست های ابالغی به دفعات آمده است؛ به عنوان مثال در بند 1 سیاست های اقتصاد 
مقاومتی صادر شده از سوی رهبری نظام به تأمین شرایط و فعال سازی کلیه امکانات 
مالی، سرمایه های انسانی و نیز علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر 
رسانیدن مشارکت آحاد مردم در فعالیت های اقتصادی با تأکید بر ارتقا درآمد و نقش 

طبقات کم درآمد و متوسط جامعه، اشاره شده است.
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در عمل به نحوه ی اجرا و عملیاتی سازی این سیاست ها توجه کافی نشده است. دلیل آن هم 
ــن و صریح در این موضوع می باشد. در کشور ما اغلب دانشگاه ها  نبود مدل های عملیاتی روش
ــدن  ــگاه های پژوهش محور باقی مانده اند و تداوم این رویه نتیجه ای جز انبارش به عنوان دانش
ــرمایه های کشور، رکود اقتصادی، افزایش چالش  نتایج پژوهش ها در کتابخانه ها، هدر رفتن س

اشتغال، معضالت اخالقی و اجتماعی و... را در پی نخواهد داشت. 

ــت از این  ــا راه برون رف ــده، تنه ــه مطالب عنوان ش ــا توجه ب ب
ــمت تحقق دانشگاه های کارآفرین در کشور  شرایط حرکت به س
ــگاه ها و جامعه می توان  ــد. با افزایش همکاری  بین دانش می باش
کارهای پژوهشی دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور را با نیازهای 
ــای ملی را  ــکالت و چالش  ه ــود و رفع مش ــور هماهنگ نم کش
ــزوم تدوین طرحی جامع  ــد. با توجه به مطالب فوق، ل ــبب ش س
ــگاه ها و پژوهشگاه ها به سمت ارتباط  به منظور جهت گیری دانش
ــای  ملی، تولید دانش و  ــتمر با صنعت و جامعه و رفع نیازه مس
ــا بهره گیری از خرد  ــه فناوری ضروری بوده و باید ب تبدیل آن ب
ــرایط حاکم، چنین طرحی را  جمعی، تجارب قبلی و الزامات و ش
ــارکت بخش ها و نهادهای مرتبط به اجرا گذاشت.  تدوین و با مش





الگوی تدوین طرح
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4- فرآیند مطالعات

ــگاه  با  ــردی برای تحول در ارتباط دانش ــور تدوین الگوی راهب به منظ
جامعه و صنعت باید چارچوبی استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. امروزه 
سازمان ها با محیطی متالطم و ناآرام روبرو هستند. تهدیدهای محیطی 
ــازمان ها را تهدید می کند. سازمان ها باید  ــو حیات و بقای س از هر س
ــاً تحلیل کرده و با تکیه بر  ــناخته، خود را دقیق جایگاه فعلی خود را ش
ــتفاده کرده و خود را برای برخورد با  قوت ها از فرصت های محیطی اس
ــتراتژیک، امکان  تهدیدها آماده کنند. این مهم در قالب برنامه ریزی اس
ــت. در چارچوب برنامه ریزی استراتژیک سازمان، توانمندی و  پذیر اس
ــاس آن اهداف قابل دسترس و  ــرایط محیطی را تحلیل کرده و بر اس ش
ــخص می کند. برنامه ریزی راهبردی  ــیدن به آنها را مش روش های رس
هدف سازمان نیست، بلکه برآیند عناصر تشکیل دهنده و تأثیرگذار در 
ــد. به همین منظور، همواره در متون  این نوع برنامه ریزی، هدف می باش
ــت که فعاالن در برنامه ریزی  ــده اس مدیریتی به این موضوع تاکید ش
راهبردی، خود نیز باید راهبردی فکر و رفتار کنند. سازمان ها همواره به 
ــال راه و الگویی برای اعمال برنامه ریزی راهبردی بودند و به همین  دنب
منظور ده ها مدل برای مدیریت و برنامه ریزی راهبردی ارائه شده است.
درشکل 8، مراحل تهیه سند حاضر به صورت خالصه نشان داده شده است.
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شکل 8- فرآیند تدوین طرح تحول ارتباط دانشگاه و جامعه

• بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری	
• سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404	
• سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی	
• سند نقشه ی جامع علمی کشور	
• سیاست های کلی علم و فناوری	
• سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور	
• قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
• قوانین احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور و برنامه ی ششم 	

ــالمی ایران ــی و فرهنگی جمهوری اس ــعه اقتصادی، اجتماع توس
•  برنامه دولت دوازدهم	

بررسی تجارب و برنامه های کشورهای مختلفبررسی اسناد باالدستی

	فرانسه 	•ایتالیا 	•سوئیس 	•مالزی 	•سنگاپور 	•دانمـــارک 	•تایلنــد

بررسی وضع موجود

مطالعه و بررسی سوابق و تاریخچه ارتباط مراکز علمی با جامعه و صنعت

تدوین چشم انداز در افق 1404

تدوین برنامه /اقدامات

تدوین اهداف کالن

تدوین راهبردها

• قراردادهای ارتباط با صنعت و جامعه	
• مهارت های تخصصی دانشجویان ودانش آموختگان	
• اشتغال دانش آموختگان	
• ساختار وآیین نامه های مرتبط	
• زیرساخت ها وسخت افزارهای موجود	
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5- اسناد باالدستی

ــتفاده در  ــزی راهبردی مورد اس ــدل برنامه ری ــا توجه به م ب
ــای تحول در  ــل از تدوین راهبرده ــت قب این طرح، الزم اس
ــتگاه های اجرایی، اسناد باالدستی  ارتباط مراکز علمی و دس
ــی قرار گیرد تا راهبردهایی منطقی و در راستای،  مورد بررس
ــنادی که مورد  ــی ارائه گردد. از جمله اس ــتراتژی های مل اس

بررسی قرار گرفته اند می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری	
•  سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران در افق 1404	
•  سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی	
•  سند نقشه ی جامع علمی کشور	
•  سیاست های کلی علم و فناوری	
• سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور	
• قانون اهداف، وظایف و تشکیالت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری	
• ــعه ی کشور و برنامه ی ششم 	 قوانین احکام دائمی برنامه های توس

توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران
•  برنامه دولت دوازدهم	
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27 الگوی تدوین طرح

اهم محورهای مطرح شده در اسناد مذکور که به حوزه ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنایع مرتبط می باشد در جدول زیر 
بیان شده است:

بند و ماده مربوطهاسناد باالدستیمحور / موضوعردیف

1
هدایت آموزش نیروی انسانی متخصص و کارآمد در 
جهت رفع نیازهای جامعه و صنعت و جلب همکاری 

بنگاه های اقتصادی توسط نظام آموزشی کشور

بیانات و رهنمودهای مقام 
معظم رهبری )سیاست های 

کلی اشتغال(
28 تیرماه 1390

سیاست های کلی نظام 
برای رشد و توسعه علمی و 

تحقیقاتی کشور
ماده 3

سیاست های کلی علم و 
ماده 5فناوری

2

توسعه همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت 

تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری، 

انتقال دانش فنی و توسعه شرکت های دانش بنیان 
دانشگاهی

بخش علم و فناوریبرنامه ششم توسعه

ایجاد نظام انگیزشی برای انجام فعالیت های 3
ماده 64- بندهای الف برنامه ی ششم توسعهبین المللی توسط اعضای هیأت علمی

و د

جدول1. اهم محورهای مطرح شده در اسناد باالدستی
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افزایش سهم آموزش های مهارتی در نظام آموزش 4
کشور

برنامه ششم توسعه - سند 
بند 76چشم انداز 1404

5
سوق دادن تدریجی دانشگاه ها و موسسات آموزش 
عالی به سمت دانشگاه های جامعه محور، کارآفرین 

و خالق

جداول 12 و 13برنامه ی ششم توسعه

سیاست های کلی نظام 
برای رشد و توسعه علمی و 

تحقیقاتی کشور
ماده 2

6

اهتمام ویژه به تحقق طرح های کالن اقتصاد 
مقاومتی در حوزه ی آموزش عالی )طرح های 

مصوب آموزش عالی در راستای فرماندهی اقتصادی 
مقاومتی(

برنامه ششم توسعه
ماده 48- بند ج-3
ماده 64- بند ج
ماده 65- بند ب

حمایت از تشکیل و توسعه ی واحدهای فناور و 7
شرکت های دانش بنیان

ماده 65- بند الفبرنامه ی ششم توسعه

بند 7 از اقدامات ملی نقشه ی جامع علمی کشور
راهبرد کالن 3

برنامه ویژه اشتغالبرنامه دولت دوازدهم

8
توسعه ی زیرساخت های حقوقی )قوانین و مقررات( 
تسهیل کننده ی مشارکت بخش عمومی و خصوصی 

در آموزش عالی

ماده 25- بند الفبرنامه ی ششم توسعه

ماده 34- بند باحکام دائمی
ماده69- بند 1
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29 الگوی تدوین طرح

ایجاد ارتباط هدفمند بین اشتغال و تحصیل با 9
همراهی و همکاری دستگاه های ذینفع

ماده 64- بند تبرنامه ششم توسعه
ماده 65- بند ب

سیاست های کلی علم و 
بند 4-5فناوری

برنامه دولت دوازدهم
حوزه آموزش: سیاست 
آموزش یکپارچه، متنوع 

و عادالنه

10
ساماندهی شیوه های جذب دانشجو با تأکید بر 
مقاطع تحصیالت تکمیلی و هدفمندی ظرفیت 

پذیرش دانشجو

برنامه ششم توسعه

بند ب- تبصره 2 ماده 
64

ماده 66
بند ب ماده 65

سیاست های کلی علم و 
بند 2-2فناوری

بند ب ماده 2احکام دائمی

11
توسعه مهارت آموزی و آموزش های مهارتی در 

دانشگاه ها با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور

برنامه ششم توسعه
ماده 65- بندهای ب، پ
ماده 64- بندهای الف، د

ماده 40- بند ت

ماده 1- تبصره 7احکام دائمی
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12
استفاده از ظرفیت  فعالیت های فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاهیان در توسعه کارآفرینی و اشتغال و ارتباط 

صنعت و دانشگاه

ماده 48-بند ج-3برنامه ششم توسعه

سیاست های کلی علم و 
بند 8-5فناوری

سیاست های کلی اقتصاد 
بند 20مقاومتی

13
تدوین نظام انگیزشی برای فعال کردن اعضای هیئت 

علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به انجام 
پژوهش های مسأله محور

مصوب شورای عالی نقشه ی جامع علمی کشور
انقالب فرهنگی

14
جهت دهی به فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت 

علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی به سمت حل 
معضالت کشور و توجه به بروندادهای پژوهشی

راهبرد کالن 8نقشه ی جامع علمی کشور

سازوکار گسترش کانون های فکری )اندیشگاه ها( در 15
بند 4 از اقدامات ملی نقشه ی جامع علمی کشوردستگاه های اجرایی و شرکت ها

راهبرد کالن 7

16
اتخاذ سیاست های مناسب با هدف بهره گیری از 

دانش و فناوری جهانی متناسب با اهداف کالن نظام 
علم و فناوری کشور

راهبرد کالن 9نقشه ی جامع علمی کشور
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ارزیابی دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و مراکز 17
پژوهشی از نظر همکاری ها و ارتباط دانشگاه و جامعه

سیاست های کلی علم و 
بند 3-2فناوری

ارزیابی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور در 18
شاخص های ارتباط دانشگاه و جامعه

سیاست های کلی علم و 
بند 3-2فناوری

19
توسعه ی استفاده از فرصت های مطالعاتی، دوره های 
پسادکتری در داخل و خارج از کشور و شرکت در 

دوره های کارگاهی و آموزشی
ماده 1- تبصره 6احکام دائمی

20

پیگیری تدوین اولویت های پژوهشی مورد نیاز کشور 
با همکاری دستگاه های اجرایی و تالش برای اجرایی 

کردن آن ها با کمک همه ی دستگاه های اجرایی 
کشور

قانون اهداف، وظایف و 
تشکیالت وزارت علوم، 

تحقیقات و فناوری
ماده 3





چشم  انداز  و  راهبرد های تحول در افق 1404 
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طی سال های اخیر توانمندی ها و ظرفیت های علمی کشور به صورت قابل توجهی رشد نموده است. در عین حال همکاری 
ومشارکت در دانشگاه ها و رفع نیازهای جامعه و صنعت هنوز راضی کننده نیست. هدف این طرح، ارائه راهکارها و راهبردها 
جهت تغییر و تحول در همکاری های دانشگاه ها وموسسات پژوهشی با جامعه و صنعت است. بدین منظور با انجام مطالعات 
پشتیبان ازجمله مطالعات تطبیقی، بررسی آمار و ارقام موجود، بررسی و تحلیل اسناد باالدستی و بررسی سابقه و تاریخچه 

ارتباط با صنعت دانشگاه ها و پژوهشگاه ها، فضای کلی حاکم بر این طرح تبیین شد. 
ــتیبان، ابتدا  ــاس خروجی های مطالعات پش در ادامه با تحلیل محیط داخلی و خارجی، ضمن انجام تحلیل SWOT، بر اس
ــد. اهداف کالن، جهت دهی کلی راهبردها را تبیین می کند. به  ــیم شد و سپس اهداف کالن شناسایی ش ــم انداز ترس چش
منظور نیل به اهداف کالن، راهبردهای اصلی مشخص و پس از آن جهت اجرای هر راهبرد، اقدامات اجرایی تنظیم و ارائه 

گردید )شکل 9( ساختار مفهومی این موضوع را نشان می دهد.

چشم انداز در 
افق 1404

6 هدف 
کل��ان

8 راهبرد
اصل���ی

44 برنامه
/ اقدام

شکل 9-  ساختار مفهومی اهداف کالن، راهبردهای اصلی و اقدامات اجرایی
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35 چشم انداز و راهبردهای تحول در افق 1404

6- چشم انداز

» دانش��گاه ها و موسس��ات پژوهش��ی وفناوری 
ش��ریک راهب��ردی جامعه و صنع��ت در تدوین و 

اجرای برنامه های توسعه پایدار کشور«
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7- اهداف کالن

1. مشارکت حداکثری اعضاء هیئت علمی در رفع نیازهای صنعت و جامعه 

2. اجرای 25 درصد پروژه های تحصیالت تکمیلی به صورت مستقیم به سفارش صنعت و جامعه 

3. ساماندهی و ایجاد ساختارهای توانمند برای ارتباط عرضه و تقاضای پژوهش و فناوری

4. هم افزایی کامل مراکز علمی با دستگاه های اجرایی جهت شناسایی و رفع نیازها و چالش ها

5. هم راستایی برنامه ها و تصمیم گیری ها در وزارت عتف و مراکز تابعه با نیازها و اولویت های کشور

6. افزایش متوسط ساالنه 10 درصدی حجم قراردادهای ارتباط با جامعه صنعت



طرح تحول همکاری های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی  و فناوری با جامعه و صنعت
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8- راهبردهای اصلی

1. بهبود و اصالح ساختار، فرآیندها و آئین نامه های اجرایی

2. تدوی�ن مشوق ه�ای مناس�ب برای دانشگاه ه�ا و موسس�ات پژوهش�ی، وزارتخانه ها و 

دستگاه های اجرایی

3. هدفمند نمودن پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت

4. ارتقاء مهارت افزائی و توانمندی دانشجویان و دانش آموختگان متناسب با نیازهای صنعت 

و جامعه در راستای توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه ها

5. سازمانده�ی جهت حضور موث�ر دانش آموختگان در پاسخ گویی ب�ه نیازهای بازار کار و 

بهبود بهره وری

6. فرهنگ سازی، شناسایی، مستندسازی و ترویج دستاوردها

7. ش�ناسایی و بهره گی�ری از ظرفیت ها، اختی�ارات، امکانات وزارتخانه ه�ا و دستگاه های 

اجرایی در جهت تسهیل و توسعه همکاری های مشترک  

8. سازماندهی، پایش و ارزیابی همکاری ها با جامعه وصنعت
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9- برنامه / اقدامات

در این بخش مطابق اهداف کالن و راهبردهای تعیین شده، اقدامات عملی الزم برای دستیابی به آنها ارائه شده است. الزم به 
ذکر است این اقدامات در بازه های زمانی معین به منظور افزایش کارآیی بروزرسانی خواهد شد. در ادامه پروژه ها و اقدامات 

مرتبط با هر برنامه ی راهبردی معرفی شده است.

راهبرد 1. بهبود و اصالح ساختار، فرآیندها وآیین نامه های اجرایی

1-1- تدوین ماموریت های ملی، منطقه ای و استانی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی بر اساس توانمندی و مزیت های نسبی

1-2- تدوین و تصویب قوانین و برنامه های مورد نیاز جهت بهبود و توسعه همکاری  مشترک بخش مختلف با دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی

1-3- طراحی فرآیند همکاری بخش های غیردولتی موثر در اقتصاد کشور )تشکل های بخش خصوصی، بنیادهای خیریه، 
صندوق ها، تعاونی ها، شهرداری ها و ...( و طراحی روش های تعامل و همکاری های مناسب 

1-4- تدوین و اجرای سازوکارهای روش های نوین در شیوه همکاری های میان دانشگاه ها و موسسات پژوهشی با جامعه و صنعت

1-5- توسعه و اجرای گسترده و هدفمند طرح فرصت مطالعات اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

1-6- افزایش تاثیر فعالیت های پژوهشی مورد نیاز کشور در استخدام، ارتقاء و ترفیع اعضاء هیات علمی

1-7- ایجاد تعادل و تناسب بین فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضا هیات علمی
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39 چشم انداز و راهبردهای تحول در افق 1404

1-8- بازنگری آئین نامه های موجود در حوزه های مختلف در راستای تسهیل ارتباط دانشگاه با جامعه و صنعت 

1-9-  متناسب سازی عناوین و محتوای رشته ها، گرایش های تحصیلی و ظرفیت پذیرش بر اساس نیازهای ملی، منطقه ای و استانی

1-10- بهبود مدیریت و کنترل پروژه های پژوهشی ارتباط با صنعت و پایش مستمر آن ها

1-11- آسیب شناسی مشکالت و مسائل حقوقی قراردادهای ارتباط با صنعت دانشگاه ها و تدوین روش های مناسب جهت 
تسهیل همکاری ها

 راهبرد 2. تدوین مشوق های مناسب برای دانشگاه ها و موسسات پژوهشی، وزارتخانه ها 
و دستگاه های اجرایی

2-1-  تقدیر و حمایت مستمر از طرح های برگزیده کاربردی و مرتبط با نیازهای ملی، منطقه ای و استانی

2-2- اختصاص مشوق های مناسب برای اعضا هیئت علمی فعال در حل چالش های ملی، منطقه ای و استانی 

2-3- تقویت ساختار دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و پیش بینی  مشو ق های مناسب جهت 
گسترش همکاری ها و افزایش کیفیت اجرای طرح ها 

2-4- پیش بینی مشوق های مناسب برای صاحبان صنایع، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی وشرکت های 
دانش بنیان در راستای ارتباط بیشتر با صنعت و جامعه
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راهبرد 3. هدفمند نمودن پایان نامه های تحصیالت تکمیلی در جهت حل مسائل جامعه و صنعت

3-1- تقاضا محور نمودن پایان نامه های تحصیالت تکمیلی از طریق راه اندازی ستاپ های  تخصصی

3-2- ارائه مشوق های الزم برای اساتید و دانشجویان مجری پایان نامه های تقاضا محور

3-3- در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای موضوعات پایان نامه های مرتبط با نیازهای کشور

راهبرد 4. ارتقاء مهارت افزائی و توانمندی دانشجویان و دانش آموختگان متناسب با نیازهای 
صنعت و جامعه در راستای توسعه اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاه ها

4-1- توسعه، ساماندهی و پایش مستمر دوره های مهارت افزایی دانشجویان ودانش آموختگان بر اساس نیازهای بازار کار 
در سطح ملی، منطقه ای و استانی با همکاری وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی

4-2- ساماندهی و افزایش کیفیت و بهره وری دوره های کارآموزی دانشجویان

4-3- جلب همکاری و حمایت وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی، تشکل های بخش خصوصی و نهادهای مرتبط برای ارائه 
امتیازات، مشوق های مناسب به دانشجویان و دانش آموختگان شرکت کننده در دوره های مهارت افزایی

4-4- پایش مستمر وضعیت اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی و توسعه همکاری مشترک با دانش آموختگان در جهت 
بهبود فعالیت ها و برنامه های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

4-5- توسعه همکاری ساختارهای صالحیت حرفه ای در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و همکاری در استقرار نظام 
صالحیت حرفه  ای کشور

1

1- ستاپ: سامانه تامین اعتبار پژوهشی
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راهبرد 5. سازماندهی جهت حضور موثر دانش آموختگان در پاسخ گویی به نیازهای
 بازار کار و بهبود بهره وری

5-1- توسعه فناوری و ارتقاء بهره وری در صنعت از طریق اجرای دوره های پسادکتری و جذب محقین در صنعت

5-2- ساماندهی و توسعه ساختارهای هدایت شغلی و کاریابی تخصصی در دانشگاه ها

5-3-  برنامه ریزی منسجم دانشگاه ها و موسسات پژوهشی جهت توسعه فرصت های مناسب برای آشنایی دانشجویان با 
محیط های واقعی کار )بازدیدهای تخصصی، کاربینی، کارورزی و ...(

راهبرد 6. فرهنگ سازی، شناسایی، مستندسازی و ترویج دستاوردها

6-1- شناسایی، مستندسازی و انتشار دستاوردها و توانمندی های ویژه در زمینه های علمی و فناوری به صورت مستمر

6-2- شناسایی و معرفی ساالنه طرح های برگزیده دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور در راستای رفع نیازهای کشور 

6-3- برنامه ریزی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در جهت شکل دهی اکوسیستم مورد نیاز به منظورارتباط با جامعه و 
صنعت 

6-4- استفاده مناسب و موثر از ظرفیت های رسانه ای و فضای مجازی در جهت اطالع رسانی عمومی طرح ها، فرصت ها، 
آمارها، توانمندی و ...
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راهبرد 7. شناسایی و بهره گیری از ظرفیت ها، اختیارات، امکانات وزارتخانه ها و دستگاه های 
اجرایی در جهت تسهیل و توسعه همکاری های مشترک  

7-1- ایجاد واحدهای تحقیق و توسعه مشترک با شرکت ها و دستگاه های اجرایی در دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و 
فناوری کشور

7-2- حضور موثر وزارت عتف، دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری در مجامع شوراها و کمیته های ملی، منطقه ای  و استانی 

7-3- هم افزایی و هماهنگی ساختار و امکانات موجود در وزارت عتف )اداری، مالی، پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، 
دانشجویی و ...( در راستای گسترش تعامل با جامعه و صنعت

7-4- ایجاد سازوکارها و روش های اجرایی مناسب برای حضور دانشگاه ها و موسسات پژوهشی در فعالیت های توسعه 
فناوری، پروژه ها و مناقصه ها

7-5- تدوین و اجرای برنامه های مناسب جهت اجرای پروژه های کاربردی بین المللی توسط دانشگاه ها و موسسات 
پژوهشی

7-6- بهره گیری مناسب از پروژه ها و نیازهای داخل وزارت علوم، تحقیقات و فناری در جهت تجاری سازی دستاوردها و 
بهره گیری از خدمات فناورانه موجود

7-7- سازماندهی و شبکه سازی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی وفناوری به منظور رفع نیازهای کشور

7-8- بهره گیری حداکثری دانشگاه ها و  موسسات پژوهشی وفناوری از زیرساخت ها و توانمندیهای موجود برای مشارکت 
در توسعه کشور و جذب منابع مالی پژوهشی

7-9- تدوین برنامه های اجرایی در راستای افزایش همکاری مشترک با جامعه و صنعت در سطوح مختلف دانشگاه ها و 
موسسات پژوهشی وفناوری
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7-10- تدوین برنامه های مشترک همکاری دوجانبه بین وزارت عتف و وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط در جهت 
اجرایی سازی اقدامات مرتبط

7-11- تدوین و اجرای برنامه های مناسب برای استفاده از تجارب کارشناسان و متخصصان صنعتی و اجرایی در 
فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی

راهبرد 8. سازماندهی، پایش وارزیابی همکاری ها با جامعه وصنعت

8-1-  ایجاد سامانه  اطالعاتی در راستای تسهیل ارتباط نیازهای سازمان ها و وزارتخانه ها و  همچنین توانمندی های 
دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور

8-2- توسعه سامانه ارزیابی وارائه اطالعات وطرح های تحقیقاتی و پروژه های مرتبط با نیازهای جامعه وصنعت

8-3- تشکیل شورای راهبری و پایش طرح تحول در همکاری های دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور با جامعه و 
صنعت در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
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10- جمع بندی

ــی و فناوری با جامعه و صنعت در جهت ارائه راه های جدید برای  ــگاه ها و موسسات پژوهش طرح تحول همکاری های دانش
ــور ارائه شده است. راهبردها و برنامه های ارائه شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در  ــعه کش ایفای نقش موثر در توس
سطح کالن و ملی، پیگیری و اجرا خواهد شد. همزمان انتظار می رود که دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری برنامه های 

اعالم شده را در سطح منطقه ای و استانی و در حوزه عملکرد خویش تدوین و به اجرا گذارند. 
انشااهلل با همکاری مستمر دستگاه های اجرایی کشور و به کارگیری اعضاء هیات علمی خالق و فناور، تحولی شگرف در حوزه 

ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و مراکز فناوری کشور را شاهد باشیم.



وزارت علــوم، تحقیقـات و فنــاورى

طرح تحول درهمکارى هاى
دانشگاه ها و موسسات پژوهشى 

با جامعه وصنعت 

شهــریـور 1398

 این از آرزوهاى دیرینه ى بنده است. همیشه به 
 مسئوالن گوناگوِن بخش هاى مرتبط دولت هاى

 گذشته سفارش می کردم که سعى کنید بین
صنعت و دانشگاه ارتباط برقرار کنید

مقـــــام معظم رهبرى
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