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چكيده :سالها است در كشور متفكرین و مدیران در تالش ميباشند تا از طریق نزدیک كردن رابطه صنعت با دانشگاه یافتههاي
علمي و تالشهاي پژوهشي را در خدمت توسعه فناوري ملي قرار دهند .بعد از تغيير نام وزارت فرهنگ و آموزش عالي به وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري ،انتظار ميرفت وزارت در راستاي توسعه فناوري ،قدمهاي اساسي برداشته و نقش مهمي را در توسعه دانش
بنيان كشور ایفا كند .بویژه كه این وزارت بيشترین متخصصان علمي كشور و محققين را در اختيار دارد .اما با وجود تالشهاي بسياري
كه پس از این تغيير نام تا كنون صورت گرفته است ،هنوز هم نياز به اقدامات اساسي ،برنامهریزي و سازماندهي شایستهاي كه منجر به
برونداد مناسبتري از توسعه فناوري و یا رویكرد وزارت به سمت و سوي فناوري ملي باشد احساس ميشود .براي رسيدن به اهداف
تدوین شده در این تغييرات اساسنامهاي ،اصالح ساختار تشكيالتي ،ضوابط اجرایي ،آیين نامهها و فرایندها از ضروریات است .اما
وجود واحدهاي موازي پژوهش و فنلوري با اعتبارات و امكانات بيشتر در كشور ،خرد و پراكنده كردن امكانات پژوهشي از بزرگترین
موانع راهبردي حركت در جهت توسعه فناوري است .این مقاله ،به ضرورت تحول آموزش عالي كشور بویژه با رویكرد بهبود ارتباط
صنعت و دانشگاه و در نتيجه توسعه فناوري مل ي پرداخته و پس از بررسي بعضي نقاط ضعف آموزش عالي در بخش پژوهش و فناوري
كشور كه كمتر مورد نقد از درون ميشود ،راهكاري اجرایي مبني بر ایجاد یک سازمان فراگير براي تصديگري و اداره مؤسسات
پژوهش و فناوري دولتي و یک سازمان فراگير براي تصديگري و اداره تمامي مؤسسات آموزش عالي دولتي ،را پيشنهاد مي كند.
بدیهي است با این رویكرد ،این وزارت صرفاً داراي وظایف حاكميتي نظير برنامهریزي و نظارت ،خواهد بود .تغيير نظام آموزشي
دانشگاههاي صنعتي كشور و اصالح آن در جهت بهبود فرایند ارتباط با صنعت و انجام پروژههاي سفارشي یكي دیگر از مباحثي است
كه در این مقاله به آن پرداخته شده است.
كليد واژه :ارتباط صنعت و دانشگاه ،توسعه پژوهش سفارشي ،آموزش مهندسي ،فناوري ملي ،سازمان پژوهش و فناوري.

مقدمه

نويسنده عهدهدار مكاتبات :علیاکبر متحدی

علم نیازمند حرکت نظاممند و متعهدانه برای مديريت ،ايجاد
ساختارها ،شرايط عملیاتی مؤثر و ترويج راهبردها است].[3
از طرف ديگر راهبردهای تولید علم در علوم مهندسی
و فناوری بهصورت يک برنامه عملیاتی نظیر برنامههای
عملیاتی بنگاهی ،وجود ندارند ] .[9هر چند انتقال يک
فناوری تولید شده از يک دانشگاه به يک محیط کسب و کار
(نظیر کارخانه ،کارگاه ،سازمان ،خط تولید) در يک کشور،
نوع ديگری از انتقال فناوری و کارآفرينی علمی 2است] 9و
 .[57اما حدود  %87راهبردهای پژوهش و تولید علم در
علوم مهندسی و فناوری در حول و حوش حد متوسط
هستند که چنین وضعیتی برای پژوهش و تولید علم،
مطلوب و مناسب ارزيابی نمیشود ].[3
مطابق روش شناسی پژوهش و نتايج آزمونهای انجام
شده ،با  %91اطمینان ،میانگین ديدگاههای جامعه آماری در
زمینه وضعیت نقاط قوت و ضعف و فرصتها و تهديدهای
پژوهش و تولید علم در علوم مهندسی و فناوری دارای
اختالف معنیدار با ارزش آزمون (حد متوسط) می باشد
(جدول  .)5به عبارتی ،نظام علوم مهندسی و فناوری برای
پژوهش و تولید علم با انبوهی از قوتها ،ضعفها ،فرصتها و
تهديدها مواجه است ] .[3انتظار است در صورتی که پژوهش
يا فناوری و ارتباط با صنعت محور توسعه کشور شناخته
شود ،مؤلفههای آيین نامهها به سمت و سوی فناوری نشانه
رفته باشد ] .[55از اين رو بعد از آنكه وزارت فرهنگ
وآموزش عالی به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری تغییر نام
يافت ] ،[52تصور میشد که اين وزارتخانه که بیشترين
متخصصان علمی کشور و محققین را در اختیار دارد در
راستای توسعه تكنولوژی ،قدمهای اساسی برداشته و نقش
مهمی را در توسعه دانش بنیان کشور ايفا کند .با گذشت
حدود يک دهه از عمر اين تغییر نامگذاری ،با وجود
تالشهای بسیاری که پس از اين تغییر نام تا کنون صورت
گرفته است ،هنوز هم نیاز به اقدامات اساسی ،برنامهريزی و
سازماندهی شايستهای که منجر به برونداد مناسبتری از
توسعه تكنولوژی و يا رويكرد وزارت به سمت و سوی
تكنولوژی ملی باشد احساس میشود .برای رسیدن به اهداف

انديشمندانی ،نظیر تارو و دراکر ،عصر حاضر را عصر جوامع،
اقتصادها و نهادهای مبتنی بر دانش می دانند و توسعه ملی
و ارتقای جايگاه کشورها در رقابتهای جهانی در گرو تولید و
بكارگیری دانش است ] 5و  .[2علوم مهندسی و فناوری
برای پژوهش و تولید علم با انبوهی از قوتها ،ضعفها ،فرصتها
و تهديدها مواجه است .وضعیت نقاط ضعف و تهديدها
شديدتر از وضعیت نقاط قوت و فرصتها ارزيابی شده است.
چنین شرايطی مبین نامناسب و ناکارآمدی راهبردها يا عدم
وجود شرايط و زمینههای مناسب نظیر عدم اختصاص
بودجه ،اعتبارات و منابع الزم و کافی ،برای اجرايی شدن
راهبردها میباشد .از اينرو ،الزم است در طراحی ،اجرا و
زمینهسازی تحقق راهبردها ،بازنگری شود ] .[3تحوالت دو
قرن اخیر در کشورهای صنعتی بیش از هر چیزی مرهون
توجه جدی به تولید و کاربرد علوم و فناوری بوده است.
وجود آمارهای نسبتاً ثابت طی سالهای مختلف درخصوص
جايگاه هفت کشور اول تولیدگر علم در جهان از يک سو ،و
جايگاه مشابه آنها در تعداد اختراعات ،حاکی از رابطه مثبت
میان تولید علم و تولید فناوری است .تولید فناوری نیز
بعنوان زيربنای توسعه اجتماعی و اقتصادی در دنیای امروز
دارای جايگاه و اهمیت ويژهای است ] .[4فناوری بعنوان
فراورده تحول تمدن جديد بشری به عنصری اساسی و
تعیین کننده در مبادالت اقتصادی و سیاسی جوامع
پیشرفته در آمده و مبین سطح توسعه و توانمندی يک
جامعه و عامل برتری آن محسوب میشود ] .[6 ،1هدف
اصلی تولید علم در علوم مهندسی و فنی ،تولید ثروت و
قدرت از طريق تولید دانش چگونگی و توسعه فناوری است.
علم و دانش حاصل از فعالیتهای فنی ـ مهندسی عین
فناوری بوده و قدرت ناشی از آن نیز به دلیل تولید و توسعه
فناوری است ] .[0از منظر ديگر ،تولید علم دارای سطح
مشخص و معین نبوده و برای دستیابی به منافع و فوايد
رقابتی آن ،به حداقل سطح کمی بنام مقدار بحرانی 5تولید
علم نیاز می باشد تا کیفیت موردانتظار از درون کمیت،
حاصل شود ] .[8اما در کشور وضعیت راهبردهای تولید علم
در علوم مهندسی و فناوری در حد متوسط ارزيابی شده
است .از اينرو ،ارتقاء وضعیت راهبردهای پژوهش و تولید
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تعداد

ردیف

نام دانشگاه

5

دانشگاه تهران

224

2

دانشگاه آزاد اسالمی (کل کشور)

96

3

دانشگاه صنعتی شريف

09

4

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

03

1

دانشگاه تربیت مدرس

66

6

دانشگاه شهید چمران اهواز

18

0

دانشگاه علم و صنعت ايران

16

8

جهاد دانشگاهی

44

9

دانشگاه شیراز

42

57

دانشگاه شهید بهشتی

47

پروژهها

جدول  11 .2دانشگاه برتر كشور در جذب اعتبارات قانون
 %1در سال ( 1831به صورت عقد قرار داد یا تفاهم نامه)
][11

مبلغ

تدوين شده در اين تغییرات اساسنامهای ،اصالح ساختار
تشكیالتی ،ضوابط اجرايی ،آيیننامهها و فرايندها منجمله
آيیننامه ارتقاء اعضاء هیأت علمی از ضروريات است ]،53 ،55
 .[54تجربه تلخ بدست آمده در طی سالیان گذشته ،ثابت
کرده است که نیل به اهداف" :تربیت دانش آموختگان
ماهری که در زير رشته ،دانش و مهارت کافی برای کاربری و
بهره برداری از تكنولوژی ،رهبری و مديريت کادر کارشناسی
و کاربری ،ارائه راهكارهايی جهت بهینهسازی تكنولوژی
موجود ،تدوين تكنولوژیهای مرتبط يا مشتق شده و
پاسخگويی به نیازهای مشتری" با اجرای دورههای
کارشناسی ارشد به روش معمول ،امكانپذير نبوده و
فارغالتحصیالن چنین نظامهايی ،نه تنها توانايی تدوين يا
بهنهسازی تكنولوژی را ندارند ،حتی از رهبری و مديريت
بدنه کارشناسی مرتبط نیز عاجزند]  .[51وجود واحدهای
موازی پژوهش و فنلوری با اعتبارات و امكانات بیشتر در
کشور ،خرد و پراکنده کردن امكانات پژوهشی از بزرگترين
موانع راهبردی حرکت در جهت توسعه تكنولوژی است.
در جدول  5و  2آمار ده دانشگاه کشور که در سال
 5380از برنامه  %5مربوط به بند  26قانون بودجه ،اعتبار در

ردیف

نام دانشگاه

5

دانشگاه تهران

441325

2

دانشگاه شیراز

428565

3

دانشگاه صنعتی شريف

285610

4

دانشگاه صنعتی امیر کبیر

28305

1

جهاد دانشگاهی

210213

6

دانشگاه شهید بهشتی

588224

0

دانشگاه تربیت مدرس

569463

8

دانشگاه خواجه نصیر طوسی

96779

جدول  11 .1دانشگاه برتر كشوراز لحاظ ارائه تعداد پروژه در

9

دانشگاه علم و صنعت

84685

چهار چوب قانون  %1در سال [11 ] 1831

57

دانشگاه امام صادق (ع)

23142

(ميليون ریال)

اين مقاله ،بـه آسـیب شناسـی ايـن وزارت بـا رويكـرد
توسعه فناوری ملی پرداخته و پـس از بررسـی بعضـی نقـاط
ضــعف آمــوزش عــالی در بخــش پــژوهش و فنــاوری کشــور
منجمله در گزينش و ارزيابی مديريت که کمتر مورد نقـد از
درون میشود ،راهكاری اجرايی مبنی بر ايجاد يـک سـازمان

خواست يا استفاده کردند آمده است]  .[56اين برنامه از آن
جهت که پژوهشهای کاربردی سفارشی را حمايت می کند
يک شاخص برای ارتباط صنعت و دانشگاه می تواند
محسوب شود .اما چنانكه مالحظه می شود هیچیک از
دانشگاههای غیر دولتی در لیست ده دانشگاه برتر استفاده
کننده از بودجه برنامه  %5مربوط به بند  26نیست .در حالی
که مطابق جدول دو دانشگاه آزاد اسالمی دومین دانشگاه
برتر از نظر ارائه پروژه بوده است.

به مسائل پژوهش و فناوری تحت الشعاع دانشگاهها و
مسائل آموزشی و دانشجويی آنها قرار گرفته و اهمیت
و توجه به پژوهش و فناوری در وزارت به حاشیه رانده
شده است .سیاسی شدن محیطهای دانشگاهی کشور
به تبعیت از مسائل سیاسی کشور ،که کم هم نیستند
به اين مسئله دامن زده است بويژه که همواره بنا به
داليل اجتماعی مختلف که از بحث اين مقاله خارج
است مسائل سیاسی در اولويت دولتها بوده اند .برای
رفع اين پديده گاهی دولت از اقداماتی ضربتی مانند
ايجاد دفاتر يا معاونت علوم و فناوری در رياست
جمهوری استفاده کرده است .اما اين اقدامات عمال به
کاهش مسئولیت پذيری و برنامهريزی برای پژوهش و
فناوری در وزارت انجامیده است .از طرف ديگر دفاتر
زير نظر مستقیم دولت (رياست جمهوری) ماهیتا
بیشتر جنبه سیاسی دارد که برای بخش پزوهش و
فناوری که برنامه و بازدهای درازمدت دارد ،ثمربخش
نیست از اين رو اين روشهای درمانی ضربتی بكار رفته
در دراز مدت آسیبهايی را برای بخش پژوهش و
فناوری بدنبال خواهد داشت .لذا تقويت برنامهای اين
نهادها از اهمیت بسیاری برخوردار است.
 3.5امروز در جوامع هر خدمت و يا کاالی قابل مصرف از
عملكردهای 3متعدد برخوردار بوده و در نتیجه با توجه
به لزوم لحا کیفیت مناسب در آن ،از پیچیدگی
برخوردار است .لذا ارائه پژوهشهای کاربردی سفارشی
نیز با ديسیپلینهای متعددی همراه است که همكاری و
همراهی تخصصصها و توانايیهای مختلفی را
میطلبد .از اين رو الزمه ارائه پژوهش سفارشی کار
جمعی 4است در حالی که عموما در دانشگاهها و مراکز
پژوهشی سیستم و فرهنگ حاکم بر اساس کار فردی
است.
 .2رویكرد ساختار سازماني
وظیفه وزارت اساساً سیاستگذاری و نظارت بر جريان آموزش
عالی و فناوری در سطح کشور است .اعم از آنكه اين وظیفه

1. function
2. team working

فراگیر برای تصدیگری و اداره تمامی مؤسسـات پـژوهش و
فناوری دولتی و يک سازمان فراگیر برای تصدیگری و اداره
تمامی مؤسسات آموزش عالی دولتی ،را پیشـنهاد مـی کنـد.
بديهی است با اين رويكرد ،اين وزارت صـرفا" دارای وظـايف
حاکمیتی نظیر برنامه ريزی و نظارت ،خواهد بـود .همچنـین
در ايــن مقالــه بــه تفــاوت مــاهیتی دانشــگاههــای جــامع بــا
دانشگاهای صنعتی پرداختـه و در ايـن راسـتا نیـز پیشـنهاد
تغییرات ساختار آموزشی دانشگاه های صـنعتی (فنـاوری) را
دارد.
متدولوژي مقاله
در ايــن مقالــه از روش شناســی ترکیبــی شــامل رويكــرد
سیستمی ،مطالعه اسنادی شامل مرور کتب و مقاالت مرتبط
با مديريت ،تجربیات مديران و آسیب شناسی وضـع موجـود
نظام آموزش عالی ،استفاده شده است .در ترازيـابی وضـعیت
نظام مؤسسات پژوهش و فناوری برخی کشورها مثل آلمـان
و مالزی بهصورت کل نگر لحـا شـده اسـت .همچنـین ،در
آسیب شناسی وضع موجود ،لطمات و آسیبهای وارده و قابل
پیش بینی برای آموزش و پزوهش بويژه مهندسی و فنـاوری
کشور مورد توجه قرار گرفته است .در ايـن مقالـه ،نظـرات و
ديدگاههای صاحب نظران آموزش عالی ،بخشهای پـژوهش
و فناوری و نیـز صـنعت از طريـق مصـاحبه و هـم انديشـی،
دريافت و لحا شده است.
تحليل وآسيب شناسي وضعيت موجود
 .1رویكرد بروندادي (نگاه به محصول)
 5.5مهمترين وظیفه وزارت ،آموزش و تأمین نیروی
متخصص برای جامعه ،اعم از بخشهای مختلف شامل
خدمات ،کشاورزی ،صنعت و غیره میباشد .لیكن هنوز
فاصله فارغالتحصیالن دانشگاهها با نیازهای واقعی
تخصصی جامعه مشاهده میشود ،بگونهای که در عمل
میتوان استناد کرد که حتی دانشجويان مهندسی چند
سال کاری را برای کسب حد اقلهای الزم آشنايی به
يک صنعت را نیاز دارند.
 2.5دومین وظیفه مهم وزارت که در نامگذاری آن نیز
لحا شده ،پژوهش و فناوری است .اما همواره توجه

ثانیاً :به آن علت که وزارت بتواند بر وظايف خود
(سیاستگذاری و نظارت) متمرکز شود.
 .8بررسي كالن آموزش در دانشگاههاي صنعتي
بنظر میآيد در کشور تفاوت روشنی بین دانشگاههای
صنعتی (فناوری) و ساير دانشگاههای معمول نباشد .مگر
آنكه دانشگاههای معمولی دانشكدههای غیرمهندسی نیز
دارند .در حالی که قاعدتاً میبايستی يک تفاوت ماهوی بین
آنها وجود داشته باشد .از جمله تفاوت ماهوی در
دانشگاههای جامع يا معمولی آن است که تقسیم بندی
رشتهها بر اساس علوم صورت میگیرد ولی در دانشگاههای
تكنولوژی (فناوری يا صنعتی) تقسیم بندی بر اساس
تخصص يک فن يا محصول انجام میشود .اين سیستم که
در آلمان توسعه يافته است بیشتر جنبه کاربردی دارد .در
اين نوع دانشگاهها بجای مهندسان مواد ،مكانیک و شیمی و
غیره ،مهندسین فوالد ،ريختهگری ،ماشینسازی ،راهآهن،
هواپیما ،خودرو ،کشتی ،مخابرات ،استخراج نفت ،کامپیوتر،
سیمان ،برنج و غیره خواهیم داشت .در اين سیستم مهندس
فوالد مسائل علمی و تكنولوژيكی مختلف منجمله برق و
طراحی ماشین االت و غیره مربوط به فوالدسازی را کسب
میکند .چنین مهندسی بالفاصله بعد از فارغالتحصیلی در
صنعت فوالد مشغول به کار میشود و نیازی به آموزشهای
مهارتی و يا شغلی حد اقل تا چند سال ندارد .لذا به نظر
میآيد شايستهتر آن است که ساختاری نو برای دانشگاههای
تكنولوژی پیشبینی شود.
نتيجهگيري و پيشنهادات
 .5تغییر نظام آموزشی دانشگاههای صنعتی کشور و اصالح
آن در جهت بهبود فرايند ارتباط با صنعت و انجام
پروژههای سفارشی يكی از ضروريات است
 .2شايسته است رويكرد وزارت از اجرای وظايف تصدی
گری به توجه و اجرای وظايف حاکمیتی باشد.
 .3هرچند مهمترين وظیفه وزارت ،آموزش و تأمین نیروی
متخصص برای جامعه است لیكن هنوز فاصله
فارغالتحصیالن دانشگاهها با نیازهای واقعی تخصصی جامعه
مشاهده میشود.

توسط بخش دولتی و يا بخش خصوصی صورت گیرد .در
واقع وزارت میبايستی راهكارها و سیاستهايی را پیريزی
کند و يا به عبارتی ديگر راه را هموار کند که آموزش عالی يا
آموزش تخصصی در سطوح باالتر از ديپلم متوسطه به نحو
شايسته در کشور انجام شود چه توسط دولت چه توسط
بخش خصوصی .طبعا اجرای اين مهم بوسیله بخش
خصوصی و عمومی نسبت به بخش دولتی (در شرايط کیفی
يكسان) برتری خواهد داشت .زيرا از هزينههای عمومی
دولت میکاهد و کار مردم را به مردم میسپارد.
نگاهی اجمالی به جداول يک و دو و مقايسه آنها با هم
پديده استفاده از رانت دولتی را در اعتبارات آشكار می سازد.
چنانكه مالحظه می شود هیچیک از دانشگاههای غیر دولتی
در لیست ده دانشگاه برتر استفاده کننده از بودجه برنامه %5
مربوط به بند  26نیست .در حالی که مطابق جدول دو
دانشگاه آزاد اسالمی دومین دانشگاه برتر از نظر ارائه پروژه
بوده است.
با اين همه بنظر میآيد همواره ستاد وزارت به شدت
گرفتار مسائل اداره کردن دانشگاهها و مؤسسات آموزشی
عالی و پژوهشی ،بويژه بخش آموزش خويش است .و از
طرفی ديگر بخش خصوصی نه تنها از عنايت وزارت کمتر
بهره برده است ،بلكه وزارت گاهی برای اثبات مديريت خود
بر مشكالت آنها نیز افزوده است .اما بخش دولتی آموزش
عالی در حالی که به علت ماهیت دولتی بودن خود از توان
خالقیت کمتری برخوردار بوده با استفاده از رانت دولتی
بودن بر خود بالیده است .در نتیجه نه تنها بخش خصوصی
آموزش عالی رشد کافی نداشته است بلكه باعث شده
مجموعه فعالیتهای آموزش عالی کشور نیز در مقايسه با
بعضی بخشهای کشور ،مثل صنعت و غیره با وجود انگیزهها
بسیار زياد جوانان و خوانوادهها برای ادامه تحصیل از رشد
کمی و کیفی کمتری برخوردار شود .از اين رو فارغ شدن
وزارت از مسائل و دردسرهای تصدیگری از مهمترين
الزامات و ابتكارات است .زيرا:
اوالً :بخش دولتی آموزش عالی از رانت دولتی کمتر استفاده
کند و در نتیجه بخش خصوصی و عمومی نیز در انجام
فعالیتهای آموزش عالی و پژوهش و فناوری ،رشد و
توسعه بیشتری يابند.

ب .سازمان پژوهشهاي علوم و فناوري (سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ايران نیز میتواند تغییر
نام يافته و کلیه مسئولیت ها به آن محول شود).
سازمان اول مسئولیت تصدیگری و اداره دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی دولتی و ايجاد يا توسعه آنها را عهدهدار
شود و سازمان دوم مسئولیت تصدیگری و اداره مراکز
پژوهش و فناوری بخش دولتی و توسعه و يا ايجاد مراکز يا
پژوهشكدههای جديد دولتی را بر عهده گیرد .طبعاً هر
سازمان توسط هیأت امنای يا هیأت عامل از بخشهای
مرتبط اداره شود .برای مثال در هیأت عامل سازمان
پژوهشهای علوم و فناوری ايران از بخش صنعت ،نفت ،نیرو
و کشاورزی نیز باشند.
اين سازمان به نحوی بر هماهنگی ،مديريت و اداره
مراکز پژوهش و فناوری که از بخش دولتی بودجه دريافت
میدارند تصدیگری و نظارت داشته باشد و پژوهشگاهها و
پژوهشكدهها و مراکز تحقیقاتی دولتی زير نظر آن اداره
شوند .در آن صورت مراکز پژوهشی و آموزشی
(پژوهشكدهها ،دانشگاهها و غیره) هر کدام ،توسط هیأت
امناء و نیز هیأت مديره زير نظر و وابسته به سازمان مربوطه
وزارت ،اداره میشوند .در اين صورت وظايف تصديگری از
وزارت سلب میشود .در اين طرح میتوان از سازمانهای
گسترش و نوسازی در وزارت صنايع که مسئولیت اداره و
تصدیگری صنايع دولتی را دارد نیز اقتباس نمود .در اين
صورت مزايای زير حاصل میشود:
 5.2وزارت فرصت کافی دارد که به مسائل کالن و
سیاستگزاری فرهنگ و آموزش عالی و نیز پژوهش اعم
از بخش خصوصی و دولتی بپردازد.
 2.2بخش دولتی در وزارت کم رنگ شده و اين به نفع
بخش خصوصی تمام خواهد شد و در نتیجه بخش
خصوصی آموزش عالی و پژوهش و فناوری نیز توسعه
خواهد يافت.
 3.2دو سازمان میتوانند با ساختاری مناسبتر و فرصت کافی به
امر تصدیگری بخش دولتی مؤسسات آموزش عالی
متمرکز شوند که اداره شايستهتر آنها را در بر خواهد
داشت.

 .4دومین وظیفه مهم وزارت که در نامگذاری آن نیز لحا
شده ،پژوهش و فناوری است .اما همواره توجه به مسائل
پژوهش و فناوری تحت الشعاع دانشگاهها و مسائل
آموزشی و دانشجويی آنها قرار گرفته و اهمیت و توجه
به پژوهش و فناوری در وزارت به حاشیه رانده شده است.
 .1بنظر میآيد در کشور تفاوت روشنی بین دانشگاههای
صنعتی (فناوری) و ساير دانشگاههای معمول نباشد .مگر
آنكه دانشگاههای معمولی دانشكدههای غیرمهندسی نیز
دارند .در حالی که قاعدتا میبايستی يک تفاوت ماهوی
بین آنها وجود داشته باشد
 .6فارغ شدن وزارت از مسائل و دردسرهای تصدیگری و
تمرکز آن به وظايف حاکمیتی از مهمترين الزامات و
ابتكارات است که تغییراتی را درسازمان آموزش و
پژوهش کشور میطلبد.
 .0ارايه پژوهشهای کاربردی سفارشی (ارتباط با صنعت) با
ديسیپلینهای متعددی همراه است که همكاری و
همراهی تخصصصها و توانايیهای مختلفی را میطلبد.
از اين رو الزمه ارائه پژوهش سفارشی کار جمعی است در
حالی که در دانشگاهها و مراکز پژوهشی ،سیستم و
فرهنگ حاکم بیشتر بر اساس کار فردی است.
برای دستیابی به کاهش مسائل ذکر شده و نیز رسیدن
به اهداف ،راهكارهای زير توصیه و پیشنهاد میشود.
 .1راهكارهاي مدیریتي
 5.5لزوم توجه و نهادينه کردن کار جمعی در دانشگاهها و
مراکز پژوهشی
 2.5بهره جويی از مديرانی همراه با سابقه صنعتی ،در
مؤسسات پژوهش و فناوری (پژوهشهای کاربردی)
وزارت به خصوص در پارکهای علم و فناوری ،بیش از
آنكه يک پديده مبارک باشد يک امر ضروری است.
 3.5لزوم آموزشهای مديريتی برای مديران وزارت آعم از
دانشگاهها و مراکز پژوهش و فناوری عالوه بر
آموزشهای آکادمیک در حوزه تخصص فردی آنها.
 4.5استفاده از مديران با ديدگاه مهندسی سیستمی
 .2راهكارهاي ساختاري
پیشنهاد میشود دو سازمان در وزارت تشكیل شوند:
الف .سازمان آموزش عالي

 6.3اين دانشگاهها در آمدها و کمکهای مالی مناسبی از
صنايع مربوطه از طريق قراردادهای پژوهشی که به
درستی به فناوری میانجامد دريافت خواهند داشت .در
حالی که در شرايط کنونی نه تنها اين درآمدها اندک
است بلكه حجم زيادی از آن نیز به ارتباطات مديران و
اعضای هیأت علمی با مديران بخش صنعت مربوط
است.
در چنین ساختار دانشگاهی ارتباط صنعت و دانشگاه به
مفهوم واقعی خود پیاده و نهادينه خواهد شد.

 4.2مسائل اعتصابات دانشجويی و غیره بالفاصله به وزارت
منتقل نخواهد شد و در نتیجه دولت مستقیم درگیر
مسائل دانشجويی (که از اين پس پیشبینی میشود
جريانات سیاسی تحت لوای مسائل صنفی دانشجويی
بروز کند) نخواهد شد.
 .8ایجاد دانشگاههاي تكنولوژي با ساختاري نو بگونهاي
كه:
اوالً :دانشگاههای صنعتی به دانشگاه تكنولوژی يا فناوری
تغییر يابند يا چنین دانشگاههايی ايجاد شوند.
ثانیاً :در اين دانشگاهها بجای مهندسین عمومی ،مهدسینی

تشكر و قدرداني

پرورش يابند که در يک زمینه يا فن خاص( ،از همه

بدين وسیله از آقايان دکتر شفیعی ،حاج حسینی ،محمد
کاظمی و ساير مشاوران و اعضای شورای اصالح ساختار
سازمانی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ،ونیز
آقايان پروفسور  Neugebauerو  Putzرئیس و معاون مؤسسه
 Fraun Hoferدر شهر  Chemnitzآلمان ،مؤسسه ،DAAD
پروفسور فرشتچی ،دانشگاه صنعتی  ،Chemnitzمؤسسه
 ،WITROمؤسسه  SIRIMو پارک علم و فناوری مالزی به
جهت در اختیار گذاشتن اطالعات و تجربیات مديريتی
تشكر و قدردانی میشود.
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تارو ،ل ،.ثروت آفرينان ،ترجمه عزيز کیاوند ،تهران ،فرا،
.5385
دراکر ،پیتر اف ،جامعه پس از سرمايه داری ،ترجمه محمود
طلوع ،مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.5993 ،
سرخابی ،ر .مهدی ،م .ی .د .صباغیان ،ز .فاطمی ،ح.
متحدی ،ع .ا" .تحلیل وضغیت راهبردهای پژوهش و تولید
علم در علوم مهندسی و فناوری" فصلنامه علمی پژوهشی
سیاست علم و فناوری.5389 ،
مهدی ،رضا ،توسعه متدولوژی برای حل مسأله تجاری سازی
دستاوردهای پژوهشی ،اولین کنفرانس بینالمللی تكنیکها
و راهبردهای حل مسأله ،تهران.5381 ،
کینگ ،الكسندر ،سیر تحولی علم و فناوری بعد از جنگ
جهانی دوم ،ترجمه فاضل الريجانی ،رهیافت.5301 ،53 ،
داوری اردکانی ،رضا ،درباره علم ،تهران ،انتشارات هرمس،
.5309

مهندس برنج ،از ماشین آالت کاشت ،برداشت برنج تا
مسائل آفات نباتی و مبارزه با آن و انواع برنج و حتی
اقتصاد برنج آشنايی يابد .يا به جای تربیت مهندس
مواد با گرايش عام ،مثالً مهندس ريختهگری تربیت
شود که او نه تنها به علوم متالورژی بلكه به مكانیک و
برق ماشین آالت ريختهگری نیز تبحر يابد.
اين روش آموزش در دانشگاههای صنعتی يا فناوری
نتايج زير را در بر خواهد داشت.
 5.3فارغالتحصیالن بالفاصله پس از فارغالتحصیلی در يک
زمینه خاصی میتوانند مشغول بكار شوند.
 2.3به توسعه فناوری کشور در زمان نسبتاً مناسبی کمک
شايانی خواهد نمود.
 3.3از فاصله بین دانشگاه و صنعت کاسته و مشكل فاصله
فارغالتحصیالن با بازارکار و صنعت را تا حد زيادی
کاهش میدهد.
 4.3در چنین سیستمی دانشگاه صنعتی تجربه میيابد که
چگونه از تخصصها و آموزشهای مختلف برای
استفاده در يک فن کاربردی بهره جويد يا به عبارتی
علم را در خدمت فناوری ببرد.
 1.3اين تجربه باعث میشود ارتباط دانشگاه صنعتی با
صنعت بهبود يافته و در عمل هر دانشگاهی در بعضی
رشتهها بازوی تحقیقاتی و آموزشی صنعت مربوطه
باشند.

دانشگاه ،تهران ،پزوهشگاه نیرو 21 ،ـ  23آذر .5386
 .52سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ايران ،مجموعه
صورتجلسات کمیته تشكیالت و روشها ـ تدوين آيیننامه
ارتقای اعضای هیأت علمی فناوری ،تهران.5384 ،
 .53حبیب زاده و همكاران گروه فنی مهندسی ،نظام آموزش
مهندسی فناوری ارشد ،دانشگاه جامع علمی کاربردی ،دفتر
برنامهريزی و تأمین منابع آموزشی ،تهران ،آذر .5389
 .54معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری ايران ،گزارش عمل
کرد سال  ،5380قانون ( %5بند  26قانون بودجه سال
 ،)5380ارديبهشت .5388
15. Webster, A. , (1991) , Science, Technology and
Society, London, Macmillan.
16. Peter V. D. Sije, "New Concepts for Academic
Entrepreneurship", UNIV of Twente, Netherlands,
2005.
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صانعی پور ،محمود ،تجزيه و تحلیل فاصله دستیابی به
جايگاه علم و فناوری در  21کشور منطقه ،مجموعه مقاالت
همايش ملی چشم انداز ايران افق  ،5474جلد  4ص ،3
مجمع تشخیص مصلحت نظام.5381 ،
مهدی ،رضا و ديگران ،ارزيابی راهبردهای ملی پژوهش و
تولید علم در گروه فنی ـ مهندسی ،فصلنامه آموزش
مهندسی ايران ،شماره .5388 ،42
متحدی ع .ا ،.مهديان ح ،.مهدی ،بررسی آيیننامه ارتقای
اعضای هیأت علمی از ديدگاه فناوری و تقويت ارتباط صنعت با
دانشگاه ،سومین کنگره بینالمللی و دهمین کنگره سراسری
همكاریهای سه جانبه دولت صنعت و دانشگاه ،تهران 21 ،ـ
 23آذر .5381
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،قانون ،اهداف ،وظايف
وتشكیالت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،تهران.5383 ،
متحدی ع .ا ،.مهديان ح ،.بررسی راهكارهای پیشنهادی
برای توسعه فناوری و بهبود ارتباط صنعت با دانشگاهها و
مراکز پژوهش و فناوری ،چهارمین کنگره بینالمللی و
يازدهمین کنگره سراسری همكاریهای سه جانبه دولت
و
صنعت

