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 مقدمه

ارتباط  ،با تغییر در ساختار اقتصاد جهانی و اهمیت نوآوری به عنوان موتور محرک توسعه
دانشگاه و صنعت به عنوان یک سیاست کارا در توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته 

های اصلی سیاست عنوان یکی از دغدغهاست و در نتیجه پیوند میان دانشگاه و صنعت به 
نگاهی گذرا به اقتصادها و سطوح نوآوری »های اخیر مطرح بوده است. ها در سالدولت

ها ناشی از تولید دانش و استفاده آن در کند که کارامدی آنیافته آشکار میکشورهای توسعه
« آورندست میصنعت است، که بدین طریق مزایای رقابتی در بازارهای جهانی را بد

(Mascarenhas et al., 2018: 708 .)ای ها مسئلهرو، ارتباط صنعت و دانشگاه، برای دولتازاین
ها و هایی را برای افزایش انگیزه همکاری دانشگاهبسیاری از کشورها سیاستاساسی است و 

دل نقش دولت در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه ماند. بخش صنعت طراحی و اجرا کرده
، ( ,2003Etzkowitz)که شامل دولت به عنوان شریک سوم است  2نوآوری گانهمارپیچ سه

ها و ابزارهای سیاستی مناسب منعکس شده است. نقش دولت در این مدل، در طراحی سیاست
ها توسط آنها رفتار ای است که دولتبسیار نقش مهمی دارد. منظور از ابزار سیاستی، وسیله

                          دهندکنشگران را نسبت به یک موضوع تحت تاثیر قرار داده یا شکل می
(Howlett & Mukherjee, 2014)ها، ابزارهای اقتصادی مانند مالیات و یا . نمونه این وسیله

هایی های ایران، قدم. دانشگاه(Borrás & Edquist, 2013; Martin, 2016)های مالی است جریمه
های توسعه بر اهمیت ارتباط اند. در برنامهتر در اقتصاد برداشتهرا برای ایفای نقشی پررنگ

صنعت و دانشگاه تأکید شده است. برای مثال در برنامه چهارم توسعه، ایجاد یک نهاد جدید به 
ها برای ایجاد یکی از اولین گام 1362به دولت در سال نام دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه با مصو

. با این حال، بعد از گذشت چندین (1383)شفیعی، ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور است 
دهه از طرح موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه در فضای سیاستگذاری ایران و طراحی 

های مختلف برای ارتقا این ارتباط، این ارتباط به خوبی شکل نگرفته است. مطالعات سیاست
گیری و کارایی ارتباط صنعت و اند که یکی از عوامل موثر در عدم شکلمختلفی نشان داده

از جمله این مطالعات کرنوکر )های حمایتی این حوزه هستند دانشگاه، ضعف قوانین و سیاست
فائض  ؛1393نریمانی و واعظی، ؛ 1395؛ فصیحی، 1397هاشمی و محمدزاده، ؛ ثقفی، بنی 1398

ابزارهای سیاستی مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران ضر، . در حال حا(1389و شهابی، 
نامه ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه به ی مثال آیینهای مختلفی پراکنده هستند. برادر سند

هایی است که بعضی از ابزارهای های علمی یکی از سندکننده فعالیتنامه تنظیمعنوان یک آیین
های توجه قرار گرفته داده است اما خالءسیاستی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه را مورد 

های ابزارهای سیاستی ها و ظرفیتین مقاله، شناخت خألشود. هدف اسیاستی در آن مشاهده می

                                                           
2 - The Triple Helix Model of Innovation 
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گویی به این دنبال پاسخزمینه ارتباط صنعت و دانشگاه است. در واقع این پژوهش به رکشور د
ها( در حال حاضر چگونه نامهپرسش است که وضعیت ابزارهای سیاستی کشور )قوانین و آئین

های ابزارهای سیاستی ظرفیتحاضر چیست؟  است؟ خألهای ابزارهای سیاستی کشور در حال
ها و به خصوص ترین سیاستبرای این مهم بعضی از مهمکشور در حال حاضر چیست؟ 

 ابزارهای سیاستی موجود در ایران، از متون و اسناد سیاستی استخراج و بررسی شدند.

 پیشینه پژوهش

خلی در این زمینه اندک بوده های داتعداد پژوهش رغم اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه،علی
گیری ها به توصیف، مرور مباحث مرتبط و همچنین بررسی عوامل عمومی عدم شکلو اکثر آن

ترین . در ادامه برخی از مهم(1395)جوکار و مروتی، پردازند رابطه مناسب صنعت و دانشگاه می
هایی که در دهیم. پژوهشالمللی و داخلی را مورد بررسی قرار میهای انجام شده بینپژوهش

سی وضعیت موجود ارتباط صنعت و دانشگاه در ابزار سیاستی کشوری خارج از ایران به برر
پردازند. پردازند، فراوان هستند اما اغلب آنها به روشی غیر از بررسی قوانین به این هدف میمی

اتفاا  2020تا  2015های شود که بین سالها، یک شکاف زمانی مشاهده میدر این پژوهش
ترین پژوهش، پژوهش اتزکویت بسیار کم و محدود است. مرتبطها افتاده و تعداد این پژوهش

( است که نشان داد مدلی خطی با سازوکارهای نوآوری ایجاد شده تا از طریق 2013و دزیسا )
ها، ها را به فعالیت اقتصادی تبدیل کنند. در سایر پژوهشتعامل دانشگاه، صنعت و دولت، نوآوری

( و والش، 2011(، سا و لیتوین )2012اشی و موراماتسو )(، موتوه2015سو، ژو، لیو و کنگ )
های کشورهایی همچون چین، ژاپن، کانادا را بررسی کردند. سیاست (2008بابا، گوتو و یاساکی )

طور خاص به بررسی وضعیت های حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه کمتر بهدر ایران، پژوهش
( 1389پردازند. تنها، پژوهش ساالرآملی )نشگاه میابزارهای سیاستی ایران در ارتباط صنعت و دا

بر ارتباط بین بخش « قانون یک درصد»به قوانین پرداخته است و به طور خاص به تأثیر 
دانشگاهی و بخش صنعتی پرداخته است. پژوهش او، یکی از عوامل قابل بررسی در چارچوب 

داند. ها در مؤسسات میطرحهای قانون یک درصد را نگرش خطی حاکم بر روند تصویب طرح
های انجام شده در حوزه بررسی وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران )با هر پژوهش

نیا اند(، وجود ضعف در وضعیت این ارتباط را نشان داده است. سعادتروشی که انجام شده
( 1392نی )فرد و خدادادحسی(، آذر، غالمرضایی، دانایی1395(، صفری و ساعی ارسی )1395)

(، سبحانی، ابراهیمی و 1397منش، مقیسه و فروزنده شهرکی)با مصاحبه و پرسشنامه، و عرفان
سنجی با علم (1394چاکلی و طاهری )نوروزی ( و 1395(،، صراطی شیرازی )1396جوکار )

 اند. وجود ضعف در ارتباط صنعت و دانشگاه را در ایران نشان داده
 (،1398همچون کرنوکر )  های حوزه ارتباط صنعت و دانشگاهز پژوهشهمچنین بخشی ا

-نامداریان و نعیمی»و (، 1393 نریمانی و واعظی) (،1397هاشمی و محمدزاده )ثقفی، بنی
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موانع قانونی و سیاستی را برای ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران شناسایی ( 2018« )صدیق
عنوان مانع و عامل که مطالعات گذشته ضعف در ابزارهای سیاستی را بهرغم اینعلی اند.کرده

ابزارهای سیاستی را برای شناسایی محل یک از آنها قوانین و اند، اما هیچبازدارنده شناسایی کرده
اند. این پژوهش طور دقیق بررسی نکردهدقیق ضعف آنها و ارائه راهکار برای اصالح آنها را به

 های جدید در این حوزه باشد.تواند اولین گام برای طراحی سیاستمی

 ابزارهای سیاستی ارتباط صنعت و دانشگاه

گیرد ترکیبی ارتباط صنعت و دانشگاه مورد استفاده قرار میابزارهای سیاستی که برای ارتقاء 
است. ابزارهای مالی شامل انواع مختلف انتقال اقتصادی از  5و نرم 4تنظیمی،  3از ابزارهای مالی

ها یا مؤسسات پژوهشی عمومی به شرط همکاری بین یکدیگر است. ها، دانشگاهدولت به بنگاه
های مختلف درگیر در ارتباط صنعت و دانشگاه نگیزه برای طرفابزارهای تنظیمی با هدف ایجاد ا

های ای کمتری در سیاستهای مداخلهشامل شیوه« نرم»گذارد. سرانجام ، ابزارهای تأثیر می
اند سازی، ادغام و ایجاد اعتماد متمرکز شدهعمومی هستند که بر تسهیل روابط، بسیج، شبکه

(Guimón & Paunov, 2019) سازمان .OECD در خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه    
(OECD, 2019) کند ابزار سیاستی مختلفی را برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه شناسایی می

 اند.که در جدول ذیل ارائه شده

 ابزارهای سیاست برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه - 2 جدول
 عنوان نوع

 مالی

 گرنت و سوبسید برای تحقیق و توسعه

 معافیت مالیاتی

 حمایت مالی

 خریدهای دولتی

 مقرارتی

 قوانین مربوط به مالکیت معنوی

 های زایشی توسط دانشگاهیانقوانین مربوط به شرکت

 اساتید و محققان قوانین ارتقا

 نرم

 6سازیشبکه

 های آموزشیبرنامه

 فتاریهای داوطلبانه، استانداردها و قوانین ردستورالعمل

 

                                                           
3 - Financial 
4 - Regulatory 
5 - Soft 

 .بازارها، کنفرانس و همایشمانند ایجاد فن - 6
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شوند که به ارتباط صنعت و دانشگاه می« خاص»ابزارها و مسیرها وقتی تبدیل به سیاست 
توان مواد قانونی می صورت مستقیم به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرده باشند. بر این اساس

هایی هستند دار آندار تقسیم کرد. قوانین ظرفیترا به سه دسته مستقیم، غیرمستقیم، و ظرفیت
اند اما باتوجه به مانند حمایت از پژوهش و یا تحقق و توسعه طراحی شده کلی امور برای که

جود دارند، با و دانشگاه و استفاده از مسیرها یا ابزارهایی که معموالً در ارتقای ارتباط صنعت
 اندکی تغییر، ظرفیت کاربست در ارتباط صنعت و دانشگاه را هم دارند.

 روش تحقیق

تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. تحلیل محتوای این پژوهش با روش کیفی و به روش 
(. برای تجزیه 2005)هسیه و شانون، های متنی است روشی برای تفسیر ذهنی محتوای دادهکیفی، 

بندی ابزارها در گزارش  های حاصل از اسناد سیاستی به این دلیل که از دستهو تحلیل داده
OECD (2019 ،استفاده شده )دار استفاده شد. با هدف باال بردن اعتبار از تحلیل محتوای جهت

از متخصصان  های سه نفراستفاده شده و دیدگاه 7نتایج، در این پژوهش از روش بازبینی همکار
جاری در کشور، مصوب مجلس  این حوزه در نظر گرفته شده است. جامعه پژوهش را قوانین

دهند؛ برای ها( با قوانین تشکیل میشورای اسالمی و مصوبات مرتبط دولت )مانند آیین نامه
کلی در گیری هدفمند انجام شد و قوانین و مقرراتی که به شها، نمونهنامهانتخاب قوانین و آئین

 8پیوند با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه هستند با جستجو در سامانه قوانین و مقررات کشور
های ها و دستورالعملنامهو همچنین مشورت با خبرگان احصاء شدند. در نهایت، قوانین، آئین

های علوم، تحقیقات، و فناوری، صنعت، معدن و تجارت و همچنین معاونت و خانهوزارت
جمهوری در نظر گرفته شد. برای باالبردن تکرارپذیری و باورپذیری نتایج این وری ریاستفنا

های اولیه در اختیار چهار نامهپژوهش )به عنوان یک پژوهش کیفی(، فهرست قوانین و آیین
ترین و عنوان مهممتخصص حوزه سیاستگذاری علم و فناوری قرار داده شد، و فهرست زیر به

 ها گزینش شد.نین مربوط به این حوزه بر اساس اتفاا نظر آنمؤثرترین قوا

 های بررسی شدهنامهفهرست قوانین و آئین - 2 جدول
 عنوان سند ردیف

 و غیردولتی های آموزش عالی، پژوهشی و فناوری دولتینامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسهآیین 1

 ر امر صادراتخدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها د قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و 2

 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور 3

 گرنت وزارت علوم های پژوهشیگرنت 4

                                                           
7 - Peer Debriefing 
8 - Https://rc.majlis.ir/fa/law 
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 گرنت صندوا حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 گرنت طرح های کالن شورای عالی عتف

 های دانش بنیانهای مربوط به شرکت نامهقانون و آیین 5

 ذاشته شدند: نامه و قانون با بررسی اجمالی اولیه به دالیل زیر کنار گدر این میان دو آئین
بازارها )ارائه شده توسط سازی فنابزارهای نرم شامل ابزارهای مورد استفاده برای شبکه -1

زارهای نرم طراحی شده برای ارتباط ( و اب9های صنعتی ایرانسازمان صنایع کوچک و و شهرک
در  10صنعت و دانشگاه از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم

 اند. این پژوهش بررسی نشده
( و ششم 17(، پنجم )بند الف ماده 45های چهارم )بند د ماده یک ماده قانونی در برنامه -2

رنامه ششم بکه کشور در پایان کرار شده است. با توجه این( با اندکی تغییرات ت64)بند ج ماد 
خص نیست، از قرار دارد و چندوچون )یا بود و نبود( این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه مش

 بررسی آن در این مقاله خودداری شده است.  

 قوانین مربوط به ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران

یب ها اشاره شد به ترتشناسی به آنگانه قوانینی که در روشنجدر این بخش، مجموعه پ
 بررسی شده است. 

 آیین نامه ارتقا مرتبه اعضا هیئت علمی

ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی، برخی از ابزارهای سیاستی را در خود جای داده  نامهآیین
ها و مراکز علمی هشگاهها و پژونامه، اعضای هیئت علمی دانشگاهاست. گروه هدف این آیین

براین، آیینگیرند. عالوههستند. نوع ابزارها عمدتاً تشویقی و در دسته ابزارهای مقرراتی قرار می
نامه ارتقای مرتبه هئیت علمی نامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت، به عنوان زیرمجموعه آیین

نامه بر لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه از تبصره این آئین 4-4مطرح شده است. در بند 
به بعد تأکید شده است.  1398و صنعت برای اعضای هیئت علمی جذب شده از ابتدای سال 

نامه ارتقای مرتبه اعضای هئیت علمی به ارتباط دانشگاه و ترین بخش آییننامه، مربوطناین آیی
تنظیم شده است. بنابراین « استفاده از فرصت مطالعاتی در صنعت»صنعت است که پیرامون شیوه 

با بررسی و تحلیل نامه وضعیت مطلوبی دارد. از نظر صراحت و تعیین شیوه ارتباط، این آیین
نامه دربردارنده ماده از این آئین 3نامه ارتقای اعضای هیأت علمی مشخص شد آئین محتوای

                                                           
9 - Isipo.ir 
10 - Industry.msrt.ir 
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نامه فرصت مطالعاتی اعضای هئیت بندهایی درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه است. از آیین
 علمی در جامعه و صنعت نیز یک تبصره از یک بند به این موضوع مرتبط بود. 

 نامه ارتقای اعضای هیأت علمی ز آئیناطالعات استخراج شده ا - 3 جدول

ف
ردی

 

 محتوای ماده نام ماده

 5، بند 2ماده  1
 مدتهای کوتاهها و دورهانتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاه

 آموزشی و پژوهشی با تائید معاون پژوهشی موسسه 

 1بند  3ماده  2

خارج از کشور که امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیئت علمی مراکز معتبر علمی 

برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک، فرصت مطالعاتی متقاضی/دانشجوی تحت 

 .برابر قابل افزایش است 1.2راهنمایی متقاضی و دانشجوی مشترک باشد تا 

 1بند  3ماده  3

امتیاز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار عضو هیئت علمی که 

برابرقابل افزایش  1.5ه رفع مشکالت کشور باشد تا درصد ان معطوف ب 50حداقل 

 است.

 8، بند 3ماده  4

 شده و اختراع، اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبت

های ها و رسالهنامههای کاربردی، پایاندستاوردهای فناورانه که در چارچوب پژوهش

یا شرکت دانشگاهی مراحل بنیان دکترا با رعایت مالکیت فکری در قالب شرکت دانش

 سازی آن به تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.تجاری

 9، بند 3ماده  5

های پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از موسسه های علمی طرحگزارش

ها درنظر دهنده که تا حد امکان نکات زیر در محاسبه امتیاز آنتاییدشده نهاد سفارش

 :شودگرفته می

 المللی بودن موضوع طرح؛ای، ملی، یا بین. استانی، منطقه 1

 ها و های تحقیقاتی مشترک با دانشگاه. گزارش طرح2

 برابر. 2/1های علمی خارج از کشور تا موسسه

 المللیایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی )گرنت( داخلی یا بین 11، بند 3ماده  6

 13بند  3ماده  7
حوزه )سقف برای پایان نامه ای  4راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح 

 برابر( 5/1کاربردی به منظور حل مشکالت کشور با ضریب 

 3، بند4ماده  8
های تخصصی، اعم از فنی، پژوهشی، ها و کارگاهاندازی آزمایشگاهطراحی و راه

 یی آن با توجه به سطح برگزارینوآوری، آموزشی، فرهنگی، هنری، و مدیریت اجرا

 ای با رویکرد رفع نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرینیرشتههای جدید و میانایجاد رشته 11، بند4ماده  9

10 

نامه فرصت آیین

مطالعاتی اعضای هئیت 

علمی در جامعه و 

 صنعت

غیردولتی شامل عضو هیات علمی به عنوان نماینده موسسه در واحد عملیاتی دولتی و 

های صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خدماتی، کشاورزی، و یا مراکز بخش

 یابد.های فعال موسسه، حضور میتحقیقاتی مرتبط با صنایع و رشته
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کاررفته، با ذکر موادی نامه بهبندی انواع مسیرهای ارتباطی که در این آئیندر جدول زیر دسته
 ند، آمده است:اکه به آن اشاره کرده

 ت علمینامه ارتقای اعضای هیأبندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیندسته - 4 جدول
 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 5، بند 2ماده  غیرمستقیم جلسه، کارگاه، وکنفرانس 1

 1، بند 3ماده  دارظرفیت پژوهش مشترک 2

 9، بند 3ماده  -11، بند 3ماده  -1بند  3ماده  غیرمستقیم قرارداد پژوهشی 3

 8، بند 3ماده  مستقیم های زایشیشرکت 4

 13، بند 3ماده  غیرمستقیم نامهانجام پایان 5

 3، بند 4ماده  غیرمستقیم ایجاد مراکز تحقیقاتی 6

 11، بند 4ماده  غیرمستقیم های جدیدایجاد رشته 7

 نامه فرصت مطالعاتیآئین مستقیم دانشگاهیان به صنعتانتقال موقت  8

نامه ارائه شده مسیر ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئین 8چه در جدول آمده، براساس آن
جلسه، کارگاه و »شوند شامل عنوان ابزار مقرراتی شناخته میاست.  این مسیرها که همگی به

ایجاد »، «نامهانجام پایان»، «های زایشیشرکت»، «قرارداد پژوهشی»، «پژوهش مشترک»، «کنفرانس
است. در این « انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت»و « های جدیدایجاد رشته»، «ز تحقیقاتیمراک

بند از  3بیشتر از سایر مسیرهای ارتباط بوده است و در « قراردادهای پژوهشی»میان، توجه به 
مورد بررسی  9چنانکه از جدول پیداست از میان نامه به آن اشاره شده است. این آئین 3ماده 
دار( و غیرمستقیم به ارتباط صنعت و دانشگاه مورد صرفاً به شکلی بالقوه )ظرفیت 7، شده

)ماده اند و تنها دو مورد مستقیماً به این ارتباط معطوف است. همچنین برخی از این موارد مرتبط
ه از نامکنند. از این گذشته این آیین( به هیچ مسیر ارتباطی اشاره نمی8، بند 3و ماده   1بند  3

در کند. های پیشین برشمرده شد، غفلت میترین مسیرهای ارتباطی که در بخشبرخی از مهم
 نامه و توضیح آنها، پرداخته  شده است. ادامه به انواع مسیرها در آئین

 جلسه، کارگاه و کنفرانس

روی  آمده است. این بند با توجه به تاکید آن 2این مسیر ارتباطی تنها در یک بند از ماده 
تواند شیوه شود و بالقوه میانتقال دانش یا فناوری، به ارتباط میان دانشگاه و صنعت مربوط می

 را شامل شود. « جلسه، کارگاه، وکنفرانس»

 پژوهش مشترک

به ایجاد پیوند میان مراکز علمی و  آمده است. این ماده  3این مسیر تنها در یک بند از ماده 
های پژوهشی مشترک و استفاده از فرصت مطالعاتی تأکید م طرحبه طور غیرمستقیم به انجا
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نامه توان گفت که از نظر افرادی که این آئینکند. میای به صنعت نمیکند با این حال اشارهمی
المللی ارزش شمرده شده ولی دامنه این پیوند اند ایجاد پیوند بین دانشگاهی و بینرا تنظیم کرده

توان این بند از یک طرف و مراکز  علمی خارج از کشور شده است. می محدود به مراکز علمی
را طوری تعدیل کرد که شامل ارتباط دانشگاه با صنعت نیز بشود. لذا، این بند دارای ظرفیت 

 است.« تحقیقات مشترک»مناسب برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه را از طریق روش 

 قرارداد پژوهشی

نامه ارتقای اساتید موردتوجه د پژوهشی که بیش از سایر مسیرها در آئینمسیر ارتباطی قراردا
توان می آمده است. در بند اول در حالت کلی 3ماده  11و  9، 1قرار گرفته است در سه بند 

تواند به االصول میعلیبخشی از مشکالت کشور مربوط به صنعت است، این بند  گفت چون
بودن آن به هیچ یک نیز کمک کند. با این حال، با توجه به کلی ارتقای پیوند دانشگاه و صنعت

قرارداد »تواند از مسیر از مسیرهای مرسوم ارتباط با صنعت اشاره نکرده است. این بند می
همین  9شود. بند محسوب می« غیرمستقیم»، این مورد، 2استفاده کند. بر اساس جدول « پژوهشی
ها از آنجا که مراکز صنعتی و شرکت شناخته شود.« ارداد پژوهشیقر»تواند به عنوان میماده نیز 

االصول شامل ها و مراکز پژوهشی هستند این بند علیهای خارج از دانشگاهنیز جزو مؤسسه
را نیز مطرح « پژوهش مشترک»دوم این بند، گرچه روش  شود. تبصرهارتباط با صنعت نیز می

کند. این بند را ها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور میشگاهکند اما ارتباط را محدود به دانمی
این بند به صورت غیر مستقیم از ارتباط صنعت ودانشگاه حمایت توان تعدیل کرد بنابراینمی
این بند که به بند قبلی )ماده  نیز به نوعی به قرارداد پژوهشی مرتبط است. 3ماده  11بند کند. می
اکید کلی بر گرفتن اعتبار پژوهشی، شامل اخذ اعتبارپژوهشی از صنعت ( وابسته است با ت9، بند3

  ت.   تواند پوشش دهد قاعدتاً قرارداد پژوهشی اسای که این بند میشود؛ شیوهنیز می

 های زایشیشرکت

سازی این بند با تأکید روی کاربردیهای زایشی اشاره دارد. نامه به شرکتآئین 3ماده  8بند 
روش مورد تأکید ست. کردن صنعت و دانشگاهسازی پژوهش، گامی در جهت نزدیکو تجاری

است. این ماده به صورت مستقیم به ارتباط صنعت و « های زایشیایجاد شرکت»در این بند، 
قایسه با امتیاز داده شده به شود؛ هر چند که امتیاز داده شده به این ماده در مدانشگاه مربوط می

 مقاالت از جذابیت کافی برخوردار نیست. 

 نامهپایان

این بند اعضاء هیئت علمی را نامه است. نامه مربوط به انجام پایانآئین 3از ماده  13بند 
های کاربردی برای حل مشکالت کشور نامهکند که دانشجویان خود را به نوشتن پایانتشویق می
شود. روش یا مسیر د. این بند به طور غیرمستقیم شامل ارتباط دانشگاه و صنعت میترغیب کنن

است. نیاز است که مرجع قانونی، « های دانشجوییراهنمایی و انجام پایان نامه»مورد اشاره 
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مشکالت صنعت را به عنوان مشکالت کشور شناسایی کند و یا اینکه به صورت صریح در این 
حوزه  4راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح »ییر کند: بند به صورت ذیل تغ

)سقف برای پایان نامه ای کاربردی به منظور حل مشکالت کشور/ مشکالت صنعت با ضریب 
 «.برابر( 5/1

 ایجاد مراکز تحقیقاتی

 ارهگرچه هیچ اشتوان به ایجاد مراکز تحقیقاتی مرتبط دانست. نامه را میآئین 4از ماده  3بند 
توان به آن اشاره کرد این است که ماده چهار مستقیمی به صنعت نشده است. نکته دیگری که می

اندازی برای اعضای هیئت علمی امتیاز کمتری دربردارد. برای مثال راه  3در مقایسه با ماده
است سال حداکثر چهار امتیاز برای هیئت علمی در پی دارد این در حالی آزمایشگاه در یک نیم

مروری تا هفت امتیاز قابل محاسبه است. همچنین حداکثر امتیاز -که نوشتن یک مقاله علمی
امتیاز است در حالی که حداکثر امتیازی که  8اندازی آزمایشگاه کسب شده برای طراحی و راه

امتیاز است. این نوع موازنه، به  30تواند کسب کند عضو هیئت علمی از نوشتن مقاله مروری می
اندازی آزمایشگاه به سمت نوشتن مقاله مروری ور طبیعی عضو هئیت علمی را به جای راهط

 دهد. سوا می

 های جدیدایجاد رشته

ماده  11نامه به آن اشاره شده است. بند این مسیر، یکی دیگر از مسیرهایی است که در آئین
گیرد. با این حال این قرار می های دانشگاهیمستقیماً ذیل مسیر ارتباطی تأسیس یا تغییر رشته 4

کند. چون اشاره مستقیمی نشده است لزوماً به تأسیس یا ای به صنعت نمیبند نیز مستقیماً اشاره
 شود. ها برای رفع نیازهای صنعت معطوف نمیتغییر رشته

 انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت

نامه باطی است که در آئینانتقال موقت دانشگاهیان به صنعت یکی دیگر از مسیرهای ارت
نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت که در این پژوهش مرتبط با آئین

 ارتقای اعضای هیأت علمی شناسایی شده و ذیل آن بررسی شده، آمده است. 

 پذیر و ارتقای نظام مالی کشورقانون رفع موانع تولید رقابت

این بند و یک ماده از  4. است 1394ن تولید داخلی مصوب قانون حداکثر استفاده از توا
 توانند در ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه مؤثر باشند. قانون می
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 ام مالی کشورپذیر و ارتقای نظمسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در قانون رفع موانع تولید رقابت -5جدول

 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 ستقیم(مقانون مالیاتهای  132)اصالحی ماده  31ماده « س»بند -4ماده  مستقیم قرارداد پژوهشی 1

 31ماده « س»بند -4ماده  دارظرفیت پژوهش مشترک 2

 43نامه ماده آیین 15ماده  -43ماده  غیرمستقیم/ مستقیم های زایشیشرکت 3

نعت و طور که در جدول آمده است، این قانون از بسیاری از مسیرهای کارامد ارتباط صآن
ین قانون از ادانشگاه غفلت کرده و تنها به قرارداد پژوهشی محدود شده است. با توجه به اینکه 

زم برای ابزارهای مالی ومالیاتی برای حمایت از تحقیق و توسعه استفاده کرده است ظرفیت ال
های ان نامهراهنمایی و انجام پای»و « پژوهش مشترک»های ا ارتباط صنعت و دانشگاه با روشارتق

 ده است. شدر ادامه به انواع مسیرها در قانون و توضیح آنها، پرداخته را دارد. « دانشجویی

 قرارداد پژوهشی و پژوهش مشترک

اشاره  دو بخشی هستند که به قرارداد پژوهشی و پژوهش مشترک 31ماده « س»و بند  4ماده 
 زینهبه تصویب دولت رسیده است ه 1394نامه مربوط به این قانون که در سال آییندارند. 

العاتی های پژوهشی و مطهای طرحهزینهتحقیقاتی مطرح شده در این بند قانونی را منحصر به 
های اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع ای تحقیق و توسعه نزد دستگاهمصوب واحده

های ذیل را به هکند. این ماده هزینآالیندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد می
 شناسد:های تحقیقاتی مرتبط مورد قبول تعریف میعنوان هزینه

 اردهای ایمنی زمایش های بالینی، هزینه استاندهای آزمایشگاهی، آزمون نمونه اولیه و آهزینه
 و ارتقای زیست محیطی.

 های ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.هزینه 

 های ها، مراکز پژوهشی و شرکتدانشگاهای تحقیقاتی با ههای مربوط به همکاریهزینه
 دانش بنیان. 

 ر اشخاص تیاز و دانش فنی از سایهای خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات، حق امهزینه
ده حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر ش

 است. 

های دیگر نامه مربوط تنها از روش قرارداد پژوهشی از میان روشاین بند قانونی و آیین
از تحقیق و توسعه  11تیبا استفاده از ابزار اعتبار مالیا 31ماده « س»حمایت کرده است. بند 

توانند در ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه موثر باشد. کند که میها پشتیبانی میشرکت

                                                           
11 - Tax Credit 
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دستورالعمل اجرایی مصوب این بند قانونی، جزئیات بیشتر شرایط استفاده از اعتبار مالیاتی را 
قرارداد  د به هزینهتحقیقات مشمول این قانون، محدو نامه هزینهبیان کرده است. در این آیین

ها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز تحقیقاتی و پژوهشی منعقد شده با دانشگاه
های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شده خانهقطعی از وزارت

ادهای ای به قراردکند و اشارهحمایت می« قرارداد پژوهشی»است. این قانون تنها از روش 
های نامهراهنمایی و انجام پایان»ک ندارد. این قانون ظرفیت الزم برای حمایت از پژوهش مشتر

های توانست هزینهکه میطوریهای دانشجوی مشترک را داراست بهو تأمین هزینه« دانشجویی
که های تحقیقاتی های تحقیقاتی دانشجویان مشترک را به عنوان هزینهمانند حقوا و هزینه

 شوند قرار دهد.مشمول پرداخت اعتبار مالیاتی می

 های زایشیشرکت

نامه مربوط به آن قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و آیین 43بر اساس ماده 
سازی و خرید دولتی، برای ازجمله ابزار سیاستی جایزه تجاریابزارهای سیاستی گوناگونی، 

قانون فوا، از  43نامه ماده آیین 15بنیان طراحی کرده است. ماده دانشهای حمایت از شرکت
 کند.حمایت مستقیم می« های زایشیشرکت»مسیر ارتباطی 

                     قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت

 آنها در امر صادرات

قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای با بررسی و تحلیل محتوای 
کشور و تقویت آنها در امر صادرات، مشخص شد تنها یک ماده از این قانون در چهار  بند به 

 پردازد. ارتباط صنعت و دانشگاه می

 تفاده از توان تولیدی و خدماتیاطالعات استخراج شده از قانون حداکثر اس - 6 جدول
 محتوای ماده نام ماده ردیف

1 
بند 12ماده

 الف

های تحقیق و شود اقدام قانونی الزم برای تشویق بیمه ای فعالیتالف ی به دولت اجازه داده می

های بیمه ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت

های علوم، ژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانهها یا مراکز علمی و پپژوهشی با دانشگاه

های علمیه را تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزه

 انجام دهد.

2 
ماده 

 بند ب12

و اصالحات و  1366/12/3های مستقیم مصوب ( قانون مالیات132ماده )« س»ب ی در بند 

های تحقیقات پژوهشی مذکور در تشخیص قرارداشتن فعالیتالحاقات بعدی آن مرجع 

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان چهارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه

 و آموزش پزشکی خواهد بود.
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 محتوای ماده نام ماده ردیف

3 
 12ماده 

 بند ج

یا مقاالت  ها( وها )پروژههای تحصیالت تکمیلی و یا طرحها و رسالهنامهج ی در صورتی که پایان

استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود، جایگزین امتیاز 

نامه جاری ارتقای مرتبه اعضای ( آیین6های پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره )فعالیت

های بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد. هیأت علمی و جداول مشابه در آیین نامه

های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و نامه اجرای این بند توسط وزارتخانهشیوه

های علمیه ظرف مدت سه ماه از الزم االجراءشدن این آموزش پزشکی و شورای عالی حوزه

 رسد.شود و به تصویب هیأت وزیران میقانون تهیه می

4 
 12ماده 

 بند د

 د ی در مورد تهیه اقالم و نیازهای قراردادهای پژوهشی، آزمایشگاهی و 

 ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از تحقیقاتی فناورانه دانشگاه

 های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکیوزارتخانه

 ره ی احکام این ماده در شود. تبصطبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل می 

 مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه، مجری خواهد بود.

کاررفته، با ذکر موادی بندی انواع مسیرهای ارتباطی که در این قانون بهدر جدول زیر دسته
 اند، آمده است:که به آن اشاره کرده

گاه در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و بندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشدسته - 7 جدول

 خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 بند الف 12ماده  غیرمستقیم قرارداد پژوهشی 1

 بند ج 12ماده  غیرمستقیم های دانشجوییراهنمایی و انجام پایان نامه 2

 

 قرارداد پژوهشی

 12مورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است. ماده  1398این قانون در سال 
قانون مرتبط به تحقیق و توسعه است که ظرفیت الزم برای ارتقاء رابطه صنعت و دانشگاه را 

ایت شده حم» قرارداد پژوهش»ای از روش این ماده، با ابزار مالی تشویق بیمه« الف»دارد. در بند 
است. البته نیاز است نحوه اجرای شدن و آیین نامه مربوط به این بند مورد تصویب دولت قرار 

 گیرد.

 های دانشجوییراهنمایی و انجام پایان نامه 

های تحصیالت تکمیلی، مورد ها و رسالهنامهاین ماده قانونی  حمایت از پایان« ج»در بند 
به حل مسائل اساسی کشور شده است. برای استفاده از ظرفیت اشاره قرار گرفته است اما محدود 

این قانون برای ارتباط صنعت و دانشگاه الزم است مشکالت صنعت جزء مشکالت کشور 
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معرفی شده و یا اینکه صریحا مشکالت صنعت در بند مورد نظر اضافه شود. این ماده به صورت 
د. مزیت این قانون در مقایسه با دیگر قوانین کنغیرمستقیم از ارتباط صنعت ودانشگاه حمایت می

شده در این است که از ابزارهای ترکیبی استفاده کرده است. با این حال از کارآمدترین بررسی
 مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه، ازجمله پژوهش مشترک، غفلت شده است.

 آیین نامه گرنت فناوری وزارت علوم

ها و مراکز پژوهشی به دانشگاه 1398وزارت علوم در سال آیین نامه گرنت فناوری )ستاپ( 
های سازی علم و فناوری از طرحنامه با هدف کمک به تجاریکشور ابالغ شده است. این آیین

کند. حمایت های تحصیالت تکمیلی، حمایت مالی میها و رسالهنامهپژوهشی، ازجمله پایان
شود. جوانه، شکوفایی،و رشد به متقاضیان ارائه می مالی در قالب سه نوع گرنت با عناوین گرنت

های نواورانه و فناورانه هایی است که با ارائه ایدهنامه و رسالهجوانه برای حمایت از پایان گرنت
های دهند. گرنت شکوفایی از فعالیتبه نیازهای اجتماعی، فنی، اقتصادی و اجرایی پاسخ می

کند. گرنت سازی با هدف ارائه محصول/خدمت حمایت میمحور و قابل تجاریپژوهشی توسعه
 های کاری واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد حمایت است.رشد برای حمایت مالی از ایده

 نامه گرنتبندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیندسته - 8 جدول
 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 نامه گرنتآئین غیرمستقیم پژوهش مشترک 1

سازی دستاوردهای علمی و فنی است پتانسیل بسیار آنجا که در پی تجاری نامه ازاین آیین
خوبی برای کمک به ارتباط صنعت و دانشگاه دارد با این حال به هیچ یک از مسیرهای ارتباط 

است. خروجی تحقیقات مشترک با صنعت ظرفیت باالتری  ای نکردهصنعت و دانشگاه اشاره
تواند منجر به انجام پژوهش مشترک نامه به تنهایی نمیدن دارد. البته تغییر این آیینشبرای تجاری

شود، بلکه به یک ترکیب سیاستی نیاز است که صنعت را نیز تشویق کند که وارد پژوهش مشترک 
 ها شود.  ها و پژوهشگاهبا دانشگاه

 گرنت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور   

های حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوری»با ماموریت  این صندوا
در « راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکاء به مبانی معرفتی و سرمایه های علمی کشور

تصویب شده است. صندوا فوا در قالب گرنت پژوهشی، حمایت از طرح پژوهشی،  1389سال 
ها سعی در رسیدن به اهداف المللی و برپایی همایشهای بیناریرساله دکترا، پسادکترا، همک

 مورد نظر دارد. 
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 نامه صندوا حمایت از پژوهشگران و فناوران کشوربندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیندسته - 9 جدول

 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 گرنتنامه آئین دارظرفیت پژوهش مشترک 1

دانشگاه و « پژوهش مشترک»نامه گرنت این صندوا ظرفیت حمایت از مسیر ارتباطی آیین
 نامه، ابزار مالی و شامل گرنت پژوهشی است. صنعت دارد. ابزارهای سیاستی این آئین

 گرنت طرح های کالن شورای عالی عتف

منظور تحقیقات و فناوری، بهدر شورای عالی علوم،  1390نامه آن در سال این گرنت که آیین
های کالن ملی ریزی، ساماندهی و نظارت بر کیفیت انجام طرحاجرای مدیریت کارآمد، برنامه

های کالن ملی حمایت تصویب شد؛ از طرح« مصوب شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری
 کند. مالی می

 های کالن شورای عالی عتفنت طرحنامه گرمسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئین - 10 جدول
 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 نامه گرنتآئین غیرمستقیم پژوهش مشترک 1

نامه و قرارداد( در دهنده طرح )مطابق تفاهمنامه این گرنت، نهادهای سفارشبر اساس آیین
پژوهش »ها منطقاً در قالب طرحهای و دستاوردهای طرح سهیم هستند. بنابراین بخشی از هزینه

های اجرایی، مؤسسات دستگاه»نامه دهنده در این آیینشوند. دستگاه سفارشانجام می« مشترک
ارتباط این «. های دولتی و یا غیردولتی است که دارای هویت مستقل حقوقی هستندو شرکت

کند یا اً به صنایع اشاره نمینامه با ارتباط صنعت و دانشگاه، غیرمستقیم است چراکه مستقیمآیین
 مختص ارتقای صنعت و دانشگاه نیست.

 بنیانهای دانشهای شرکتنامهقانون و آیین

ها و اختراعات سازی نوآوریبنیان و تجاریها و موسسات دانشقانون حمایت از شرکت
مجلس به تصویب  1389یکی از قوانین مهم در حوزه علم و فناوری در کشور است که در سال 

به تصویب دولت رسیده و ابالغ  1391نامه اجرایی این قانون در سال شورای اسالمی رسید. آیین
نامه مربوط به آن از ابزارهای سیاستی متفاوتی برای ایجاد و شده است. در این قانون و آیین

 بنیان استفاده شده است. های دانشتوسعه شرکت
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ها و موسسات نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتییناطالعات استخراج شده از آ - 11 جدول

 ها و اختراعاتسازی نوآوریبنیان و تجاریدانش

 محتوای ماده نام ماده ردیف

 5بند  1

ها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه شرکت

کنسرسیوم، جهت فعالیتهای موضوع فعالیت بیش از پنج سال، می توانند در صورت تشکیل 

این آیین نامه با مشارکت دانشگاه ها و پژوهشگاهها و شرکتهای داخلی و خارجی مشروط به 

تعلق اکثریت سهام آن به شرکتها و موسسات دانش بنیان داخلی، تا بیست درصد از هزینه 

ازای ارایه  فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در

 اسناد اثبات کننده، کمک دریافت کنند.

 20ماده  2

ها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای درآمدهای مشمول مالیات شرکت

بنیان به مدت پانزده سال سازی و تولید محصوالت و خدمات دانشتحقیق و توسعه، تجاری

 های مستقیم معاف هستندمالیات( قانون 105از مالیات موضوع ماده ) 

3 

  28ماده 

)اصالحی 

05/02/1395) 

ها و موسسات دانش بنیان و ( قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکت9در اجرای ماده ) 

شود واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی ، اجازه داده میهای بین المللیتقویت همکاری

مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام های علم و فناوری و مستقر در پارک

های مالیاتی های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیتمأموریت

 المللی برخوردار گردند.گذاری خارجی و مبادالت مالی بینو عوارض سرمایه

کاررفته، با ذکر موادی نامه بهبندی انواع مسیرهای ارتباطی که در این آئیندر جدول زیر دسته
 اند، آمده است.که به آن اشاره کرده

 نام ماده شکل ارتباط نوع مسیر ارتباطی ردیف

 5ماده  مستقیم پژوهش مشترک 1

 غیرمستقیم های زایشیشرکت 2

-11ماده-10ماده-9ماده-8ماده-7ماده -مکرر 6ماده  - 6ماده 

-15ماده-14ماده -28ماده-26ماده-20ماده-13ماده-12ماده

 29ماده-25ماده-21ماده-19ماده-18ماده-17ماده-16ماده

 

 پژوهش مشترک

)که در به صورت مستقیم از ارتباط صنعت  بنیان کههای دانشنامه قانون شرکتتنها بند آیین
ها )با ابزار مالی( حمایت ها و پژوهشگاهبنیان است( و دانشگاههای دانشاینجا منظور شرکت

آیین نامه است. در این بند با استفاده از ابزار کمک مالی از تشکیل کنسرسیوم  5کند بند می
 کند. تحقیقاتی حمایت می
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 های زایشیشرکت

از  های زایشی )یکیکند؛ شرکتبنیان حمایت میهای دانشاین قانون به طور عام از شرکت
ین اتوانند مشمول بنیانی میمسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه( در صورت کسب مجوز دانش

رتباط صنعت و از ارتقای ا« غیرمستقیم»تواند به شکل نامه میقانون شوند. بنابراین کل این آیین
ز ابزار مالی اایی به صورت غیر مستقیم با استفاده نامه اجرماده از آیین 7دانشگاه حمایت کند. 
دوا کنند. این تسهیالت با استفاده از منابع صنهای زایشی حمایت می)تسهیالت( از شرکت

بنیان برای های دانشها به صورت وام در اختیار شرکتنوآوری و شکوفایی و امکانات بانک
سازی سازی و ظرفیتفت حق امتیاز( و نمونههای مانند ثبت اختراع، کسب فناوری )دریافعالیت

سهیالت برای ورود محصوالت دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده الزم جهت اخذ ت
سازی خط دههای  قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آمابانکی، فعالیت

چنین لید آزمایشی و بازاریابی و همتولید، طراحی صنعتی، انجام آزمون و رفع اشکال، تو
کان و مبنیان، سرمایه در گردش، و همچنین تهیه های با ماهیت دانشهای اجرای پروژهفعالیت

دد. بر گرها برای تولید صنعتی ارائه میآالت و تجهیزات مورد نیاز شرکتخرید و نصب ماشین
مچنین و ه 20ان و همچنین ماده های دانش بنیقانون حمایت از شرکت 9و ماده  3اساس ماده 

ار مالیاتی از های دانش بنیان با استفاده از ابزنامه اجرای قانون حمایت از شرکتآیین  28ماده 
اوری های علم و فنبنیان مستقر در پارکهای دانشبنیان به صورت عام و شرکتهای دانششرکت

ابزارهای  با استفاده از  ،29و  25و  21-14شود. مواد و مناطق ویژه علم و فناوری حمایت می
 کنند. های زایشی حمایت میسیاستی مقرراتی، به طور غیرمستقیم از شرکت

 بحث 

ماده  6ماده مرتبط با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت. از این میان،  41در این مقاله 
کردند. انشگاه حمایت میماده به صورت غیرمستقیم از ارتباط صنعت و د 32به شکل مستقیم و 

 86این یعنی حدود  12اند.ماده ظرفیت حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه را داشته 5همچنین 
دار به ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه ربط به شکل غیرمستقیم وظرفیت تنها درصد از قوانین

 (.  1دارند )نمودار شماره 

                                                           
کردند و هم به مسیییر( از ارتباط صیینعت و دانشییگاه حمایت میدو ماده قانونی همزمان هم به صییورت مسییتقیم )از یک  - 12

   توانستند از این ارتباط حمایت کنند.دار )از چند مسیر بالقوه( میصورت ظرفیت
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 .با صنعت و دانشگاههای ارتباط قوانین نسبت شکل - 1نمودار 

اکثر این قوانین ممکن است هیچ تأثیری روی ارتقای صنعت و دانشگاه نداشته باشند چراکه 
نوع ارتباط غیرمستقیم است و این قوانین برای امور بسیار متنوعی طراحی شده است که فقط 

دار برای اینکه تواند ارتباط صنعت و دانشگاه باشد. همچنین قوانین ظرفیتها مییکی از آن
ها اعمال شود و به همین روی ارتباط صنعت و دانشگاه اثرگذار باشند باید تغییراتی در آنبتوانند 

بار از  2شده در شکل مستقیم، شکل هیچ تاثیری بر این ارتباط ندارند. از بین مسیرهای استفاده
بار از ایجاد  1های زایشی و بار از ایجاد شرکت 2بار پژوهش مشترک،  1قرارداد پژوهش، 

راهنمایی و انجام »، «جلسه، کارگاه، کنفرانس»مسیر  4های جدید استفاده شده است. از رشته
ای نشده است هیچ استفاده« های جدیدایجاد رشته»، و «ایجاد مرکز تحقیقاتی مشترک»، «نامهپایان

(. این در حالی است که این مسیرها به ویژه سه مسیر اخیر از 2)بنگرید به نمودار شماره 
ترین شده در سطح جهانی هستند.  پژوهش مشترک از مهمترین و اصلیهای استفادهمسیر

 1مسیرهای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه است با این حال در تمام قوانین بررسی شده فقط 
 قانون به طور مستقیم از پژوهش مشترک میان دانشگاه و صنعت حمایت کرده است. 

 .های جاری ایراننامهعت و دانشگاه در قوانین و آئینمسیرهای ارتباطی صن - 2 نمودار
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ماده قانونی ظرفیت استفاده از مسیر پژوهش مشترک را  5شده، البته از بین قوانین بررسی
توانند روی ارتباط صنعت شان نمیاند ولی این نوع قوانین بدون ایجاد تغییراتی در طراحیداشته

دهد که با اندکی تغییر در طراحی این کم نشان میاین دست حالو دانشگاه اثرگذار باشند. بااین
توان هایی استفاده کرد. همچنین در مورد ابزارهای سیاستی میتوان از چنین ظرفیتقوانین، می

توجهی را مطرح کرد. مثالً یکی از مشکالت برخی از ابزارهای سیاستی )خصوصًا نکات جالب
که لمی( عدم موازنه جذاب در امتیازدهی است. چناننامه ارتقای مرتبه عضو هیئت عآیین

سازوکار امتیازدهی در مواردی به نحوی است که عضو هئیت علمی به سوی همکاری با صنعت 
ها این است که نسبت به ابزارهای ترکیبی عمدتًا شود. مشکل دیگر این سیاستسوا داده نمی

شده اند. همچنین موارد بررسیبزار محدود شدهاند. بیشتر این قوانین به یک مسیر و یک اتوجهبی
های کنند و بیشتر از روابط فردی و پژوهشهای گروهی و جمعی نمیتوجه چندانی به پژوهش

کند. این در حالی است که بهترین بازدهی در ارتباط صنعت و دانشگاه هنگامی فردی صحبت می
شود و به عکس. نه وارد مذاکره می ای از آناست که صنعت با کلیت دانشگاه یک زیرمجموعه

اینکه یک فرد خاص، مثالً یک استاد دانشگاه مستقیماً با صنعت کار کند یا یک مهندس مستقیمًا 
های اخیر این رویکرد جمعی و جامع برای همکاری دانشگاه و با دانشگاه همکاری کند. در سال

 13این روش که همکاری جامع خصوص در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است. درصنعت به
شوند. های مشترک با هم وارد مذاکره مینام گرفته است دانشگاه و صنعت برای انجام پژوهش

نامه ارتقای هیئت علمی و گرنت فناوری عمدتاً به شکل های بررسی شده، آییناز میان سیاست
توانند بر ین دو سیاست میکنند و اغیرمستقیم و بالقوه به ارتباط صنعت و دانشگاه ربط پیدا می

ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار اثرگذار باشند. یکی از کارهایی که الزم است انجام شود طراحی 
هایی )متشکل از ابزارهای سیاستی و مسیرهای ارتباطی( خاص ارتباط صنعت مجموعه سیاست

هایی که مجموعه سیاستتوان  از تر تحقیق و توسعه است؛ چراکه نمیو دانشگاه، یا به طور عام
اند انتظار داشت که به شکلی مطلوب اهداف مربوط به ارتباط برای اهداف دیگری طراحی شده

، باید های ایجابیصنعت و دانشگاه را تأمین کنند. غیر از ضرورت ایجاد چنین سیاست
های ستهای سلبی ارتباط صنعت و دانشگاه نیز مورد توجه قرار گیرند. منظور از سیاسیاست

زند )در ها به ارتباط میان صنعت و دانشگاه آسیب میهایی هستند که وجود آنسلبی، سیاست
کنند(. وظیفه یک ها به ارتباط صنعت و دانشگاه کمک میهای ایجابی که وجود آنمقابل سیاست

ی هاهای سلبی با سیاستسیاستگذار این است که  این پرسش را طرح کند که آیا ماهیت سیاست
های بسیار مطلوبی طراحی کنند یا نه. حتی اگر بتوان سیاستاش تداخل و تعارض پیدا میایجابی

های ها بررسی نشود ممکن است توان و اثربخشی سیاستکه تداخل دیگر سیاستکرد مادامی
گیری ارتباط صنعت و دانشگاه مربوط اثر شوند. یکی از عوامل عدم شکلشده خنثی و بیطراحی

                                                           
13 - Comprehensive Collaboration 
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ها است. عدم تحقیق و توسعه و ها و ابزارهای حمایت از تحقیق و توسعه بنگاهیاستبه س
های ها است. گزارشها، نتیجه این سیاستشده در دانشگاهدرنتیجه عدم نیاز به فناوری تولید

 5ها تنها دهد که شرکتانجام شده است نشان می 1395پیمایش نوآوری در کشور که در سال 
درصد را با تحقیق و توسعه  8فناوری خود را با تحقیق و توسعه درون شرکتی، درصد نیاز به 

درصد نیاز خود  71ها، و متأسفانه ها و سازماندرصد با خرید دانش فنی از بنگاه 15مشارکتی، 
ها را کنند. ابزارهای سیاستی مختلفی این رفتار شرکتاالت و ابزارها تأمین میرا با خرید ماشین

صنعتی با الت آقانون امور گمرکی، ماشین 119هند. برای مثال، بر اساس بند غ ماده دجهت می
توانند از حقوا و عوارض گمرکی معاف شوند. تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت می

های کند. نتیجه این سیاست این است که حتی فناوریاین سیاست واردات فناوری را تشویق می
اجی و کاشی که سابقه طوالنی در کشور ما دارند همچنان به واردات پرکاربردی در زمینه نس

االت وابسته هستند. در کشور از ابزارهای تعرفه بازرگانی برای توسعه فناوری استفاده ماشین
 کنند. مؤثری نشده بلکه برعکس این ابزارها ضد تحقیق و توسعه عمل می

 های سیاستیتوصیه

های ارتقای ارتباط صنعت ترین سیاسترسی و تحلیل مربوطدر این مطالعه تالش شد با بر
ها برند. مجموع بحثها از خألهای گوناگونی رنج میو دانشگاه، نشان داده شود که این سیاست

برای تحقیق و توسعه )و به  جامع اختصاصیو نتایج این مقاله، ضرورت طراحی یک سیاست 
کند. برای این منظور و براساس پژوهش انجام میطور خاص ارتباط صنعت و دانشگاه( را توجیه 

 شود:هایی برای اصالح ابزارهای سیاستی بررسی شده به شکل زیر ارائه میشده، توصیه

 نامه ارتقای اعضای هیأت علمی در موارد زیر: اصالح آئین
لمی امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیئت ع» نامه به این شکل :آئین 3ماده  1. تعدیل بند 1

مراکز معتبر علمی/صنعتی خارج/داخل کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک، فرصت 
برابر قابل  1.2مطالعاتی متقاضی/دانشجوی تحت راهنمایی متقاضی و دانشجوی مشترک باشد تا 

های تحقیقاتی گزارش طرح» نامه به این شکل: آئین 3ماده  9. تعدیل بند 2«. افزایش است
. تعدیل 3«. برابر 2/1های علمی/صنعتی داخل/خارج از کشور تا ها و موسسهانشگاهمشترک با د

 4راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح »نامه به این شکل: آئین 3ماده  13بند 
حوزه )سقف برای پایان نامه ای کاربردی به منظور حل مشکالت کشور/مشکالت صنعت با 

. اشاره به نیازها و مشکالت 5نامه آئین 4و  3زنه امتیازها در ماده . موا4«.برابر( 5/1ضریب 
 نامه آئین 4ماده  11صنعت در بند 
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 پذیر و ارتقای نظام مالی کشوراصالح قانون رفع موانع تولید رقابت

« س»های تحقیقاتی دانشجویان مشترک در بند های مانند حقوا و هزینهگنجاندن هزینه. 1
. اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای 2قانون.  31ماده 

. تصویب نحوه اجرایی شدن و آیین نامه مربوط به بند 3کشور و تقویت آنها در امر صادرات
 قانون  12ماده « ج». اضافه کردن مشکالت صنعت در بند 4قانون  4ماده « الف»

 منابع

ارتباط صیینعت و  یایپو لیتحل(. 1392ی، حمید )نیو خداداد حسیی ، حسیینفرد ییدانا داوود،  ،ییغالمرضییا عادل، آذر، - 1
 (. 9)3ی صنعت تیریمدچشم انداز .  ستمیس ییایپو کردیبرنامه پنجم توسعه با رو یآموزش عال یها یدانشگاه در خط مش

سماع - 2 س یحاج ،محمد ،یسرخاب یدوز یمنی ،ترایم ،یلیا ضایعل، امنشیحجت اله و کی، نیح ضع(. 1390) ر ارتباط  تیو
در  یزیپژوهش وبرنامه ری. نوآور یتهران با صیینعت در چارچوب نظام مل یدولت یهادانشییگاه یمهندسیی -یفن یهادانشییکده

 (. 59)1ی آموزش عال
 (. 67)27. رهیافت رانیدر ا یکابرد یپژوهش یهادولت در طرح -صنعت-روابط سه گانه دانشگاه یبررس(. 1396، ساناز )پوروشسب - 3
ضا )ثقفی، مهدی، بنی - 4 شمی، علی، و محمدزاده، علیر ستا یابیارز(. 1397 ها صنعت در را شگاه با  تحقق  یموانع ارتباط دان

 . 40و  39 فصلنامه صنعت و دانشگاهی. دییتا یعامل لیاهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحل
ضیه  ، اهرهط ،جوکار - 5 ساس 1395مروتی )و مر صنعت و دولت در تولیدات علمی بر ا شگاه،  ضعیت روابط دان سی و (. برر

 .84–71 ،(3) 8مدل پارپیچ سه گانه. فصلنامه سیاست علم و فناوری 
گیری توسعه تعامالت صنعتی (. الگوی تصمیم1398یی )میرسامان پیشوا ، علیرضا، ومقدمیغفار مهسا، ،الهی ، امیر،ذاکری - 6

  (11)1.دانشگاه با توجه به سازوکارها و بازیگران خارجی متنوع. فصلنامه سیاست علم و فناوری

 (8و7)3 صنعت و دانشگاه هینشر. %1آثار اجرای قانون (. 1389ی، حسین )ساالر آمل - 7
 رانیدانشییگاه، صیینعت و دولت در ا یارتباطات علم(. 1396، عبدالرسییول )جوکارو  دهیسییع ،یمیابراه، فروغ ،یسییبحان - 8

 (. 3)23ی در آموزش عال یزیپژوهش و برنامه ری. سه گانه در حوزه کشاورز چیبراساس مدل مارپ
س(. 1395، زهرا )اینسعادت - 9 صنعت با رو یهمکار یبرر شگاه و  شگاه  یشبکه اجتماع لیتحل کردیدان )مورد مطالعه: دان

 نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه هرمزگان.. پایانهرمزگان(
 247-233(، 7) 24 (. مروری بر سیاستگذاری نوآوری در چین. فصلنامه سیاستگذاری عمومی1396. )مرضیه، و امیر ناظمی ،شاهوردی - 10

 .دانشگاه امیرکبیرانتشارات ای تاریک. ای تابناک، پیشینه(. ارتباط صنعت و دانشگاه: آینده1383. )مسعود ،شفیعی - 11

صوره ) - 12 س(. 1395صراطی، من سو انیجر ییساختار جغرافا میمطالعه و تر صنعت در ا انیدانش م هیدو شگاه و   رانیدان
 چمران اهواز.ی. رساله دکترا. دانشگاه شهید انتشاربراساس شاخص هم

 یاعضا دگاهیارتباط صنعت و دانشگاه از د یمولفه ها یو رتبه بند ییشناسا(. 1395ی، ایرج )ارس یو ساع ی، زهراصفر - 13
 . 29ی علوم رفتار. واحد کرج یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیه

حاصل از  یپژوهش یسهم بروندادها سهیمقا(. 1397ی، مرجان )فروزنده شهرکزهره و  سه،یمقمحمدامین،  عرفان منش، - 14
 (. 69)28 افتیره. و جهان انهیخاورم ران،یصنعت و دانشگاه در ا یهمکار

صنعت )مطالعه مورد یبند تیو اولو یابیارز (1389ی، علی )شهاب ، علی، وفائض - 15 شگاه و  ستان  یموانع ارتباط دان شهر
 (. 2)4ی آموزش تیریو مد یفصلنامه رهبر. سمنان(

 نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه ارومیه. . پایانموانع ارتباط صنعت و دانشگاه یبند تیو اولو ییشناسا(. 1395فصیحی، هومن ) - 16
نامه کارشناسی ارشد. . پایانموثر بر ارتباط دانشگاه لرستان با بخش صنعت یچالش ها ییشناسا(. 1394، مرضیه )کرنوکر - 17

 دانشگاه لرستان.
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(. شناسایی عوامل و موانع برونسازمانی 1396. )زادهاله قربانیرضا، الوانی، سید مهدی، و وجه ،واعظی امیر رضا، ،نریمانی - 18
 110-81(، 1) 30فرایند مدیریت و توسعه  ،علوم انسانی یهاسازی پژوهشدانشگاه در تجاری

ترکیه: مطالعه  رابطه دانشگاه و صنعت در ایران و(. تحلیل مقایسه ای 1394. )بهجت طاهری ، عبدالرضا، وچاکلینوروزی - 19
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