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چکیده
در طول سالهای گذشته تالش های زیادی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه شده است بااینحال ،هنوز
ارتباط نظامند مناسبی بین صنعت و دانشگاه در ایران ایجاد نشده است .با توجه به اهمیت ابزارهای سیاستی به
عنوان وسیلهای برای اجرای سیاستها ،این مقاله بهدنبال شناسایی شناسایی وضعیت ابزارهای سیاستی موثر در
ارتقای ارتباط صنعت ودانشگاه در ایران است .در این پژوهش مفاد پنج فقره آییننامه و قانون بررسی شد .در
نهایت در این مقاله  41ماده قانونی بررسی شد.نتایج تحلیلها نشان می دهدکه حدود  86درصد از قوانین تنها به
شکل غیرمستقیم وظرفیتدار به ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه ربط دارند.
واژگان کلیدی :ارتباط صنعت و دانشگاه ،ابزار سیاستی ،طراحی سیاست ،قانون.
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مقدمه
با تغییر در ساختار اقتصاد جهانی و اهمیت نوآوری به عنوان موتور محرک توسعه ،ارتباط
دانشگاه و صنعت به عنوان یک سیاست کارا در توسعه و پیشرفت کشور مورد توجه قرار گرفته
است و در نتیجه پیوند میان دانشگاه و صنعت به عنوان یکی از دغدغههای اصلی سیاست
دولتها در سالهای اخیر مطرح بوده است« .نگاهی گذرا به اقتصادها و سطوح نوآوری
کشورهای توسعهیافته آشکار میکند که کارامدی آنها ناشی از تولید دانش و استفاده آن در
صنعت است ،که بدین طریق مزایای رقابتی در بازارهای جهانی را بدست میآورند»
( .)Mascarenhas et al., 2018: 708ازاینرو ،ارتباط صنعت و دانشگاه ،برای دولتها مسئلهای
اساسی است و بسیاری از کشورها سیاستهایی را برای افزایش انگیزه همکاری دانشگاهها و
بخش صنعت طراحی و اجرا کردهاند .نقش دولت در تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه مدل
مارپیچ سهگانه نوآوری 2که شامل دولت به عنوان شریک سوم است (،)Etzkowitz, 2003
منعکس شده است .نقش دولت در این مدل ،در طراحی سیاستها و ابزارهای سیاستی مناسب
بسیار نقش مهمی دارد .منظور از ابزار سیاستی ،وسیلهای است که دولتها توسط آنها رفتار
کنشگران را نسبت به یک موضوع تحت تاثیر قرار داده یا شکل میدهند
( .)Howlett & Mukherjee, 2014نمونه این وسیلهها ،ابزارهای اقتصادی مانند مالیات و یا
جریمههای مالی است ( .)Borrás & Edquist, 2013; Martin, 2016دانشگاههای ایران ،قدمهایی
را برای ایفای نقشی پررنگتر در اقتصاد برداشتهاند .در برنامههای توسعه بر اهمیت ارتباط
صنعت و دانشگاه تأکید شده است .برای مثال در برنامه چهارم توسعه ،ایجاد یک نهاد جدید به
نام دفتر ارتباط صنعت و دانشگاه با مصوبه دولت در سال  1362یکی از اولین گامها برای ایجاد
ارتباط صنعت و دانشگاه در کشور است (شفیعی .)1383 ،با این حال ،بعد از گذشت چندین
دهه از طرح موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه در فضای سیاستگذاری ایران و طراحی
سیاستهای مختلف برای ارتقا این ارتباط ،این ارتباط به خوبی شکل نگرفته است .مطالعات
مختلفی نشان دادهاند که یکی از عوامل موثر در عدم شکلگیری و کارایی ارتباط صنعت و
دانشگاه ،ضعف قوانین و سیاستهای حمایتی این حوزه هستند (از جمله این مطالعات کرنوکر
 1398؛ ثقفی ،بنیهاشمی و محمدزاده1397 ،؛ فصیحی1395 ،؛ نریمانی و واعظی1393 ،؛ فائض
و شهابی .)1389 ،در حال حاضر ،ابزارهای سیاستی مؤثر بر ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
در سندهای مختلفی پراکنده هستند .برای مثال آییننامه ارتقا اعضای هیئت علمی دانشگاه به
عنوان یک آییننامه تنظیمکننده فعالیتهای علمی یکی از سندهایی است که بعضی از ابزارهای
سیاستی برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه را مورد توجه قرار گرفته داده است اما خالءهای
سیاستی در آن مشاهده میشود .هدف این مقاله ،شناخت خألها و ظرفیتهای ابزارهای سیاستی
2 - The Triple Helix Model of Innovation
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کشور در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه است .در واقع این پژوهش بهدنبال پاسخگویی به این
پرسش است که وضعیت ابزارهای سیاستی کشور (قوانین و آئیننامهها) در حال حاضر چگونه
است؟ خألهای ابزارهای سیاستی کشور در حال حاضر چیست؟ ظرفیتهای ابزارهای سیاستی
کشور در حال حاضر چیست؟ برای این مهم بعضی از مهمترین سیاستها و به خصوص
ابزارهای سیاستی موجود در ایران ،از متون و اسناد سیاستی استخراج و بررسی شدند.

پیشینه پژوهش
علیرغم اهمیت ارتباط صنعت و دانشگاه ،تعداد پژوهشهای داخلی در این زمینه اندک بوده
و اکثر آنها به توصیف ،مرور مباحث مرتبط و همچنین بررسی عوامل عمومی عدم شکلگیری
رابطه مناسب صنعت و دانشگاه میپردازند (جوکار و مروتی .)1395 ،در ادامه برخی از مهمترین
پژوهشهای انجام شده بینالمللی و داخلی را مورد بررسی قرار میدهیم .پژوهشهایی که در
خارج از ایران به بررسی وضعیت موجود ارتباط صنعت و دانشگاه در ابزار سیاستی کشوری
میپردازند ،فراوان هستند اما اغلب آنها به روشی غیر از بررسی قوانین به این هدف میپردازند.
در این پژوهشها ،یک شکاف زمانی مشاهده میشود که بین سالهای  2015تا  2020اتفاا
افتاده و تعداد این پژوهشها بسیار کم و محدود است .مرتبطترین پژوهش ،پژوهش اتزکویت
و دزیسا ( )2013است که نشان داد مدلی خطی با سازوکارهای نوآوری ایجاد شده تا از طریق
تعامل دانشگاه ،صنعت و دولت ،نوآوریها را به فعالیت اقتصادی تبدیل کنند .در سایر پژوهشها،
سو ،ژو ،لیو و کنگ ( ،)2015موتوهاشی و موراماتسو ( ،)2012سا و لیتوین ( )2011و والش،
بابا ،گوتو و یاساکی ( )2008سیاستهای کشورهایی همچون چین ،ژاپن ،کانادا را بررسی کردند.
در ایران ،پژوهشهای حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه کمتر بهطور خاص به بررسی وضعیت
ابزارهای سیاستی ایران در ارتباط صنعت و دانشگاه میپردازند .تنها ،پژوهش ساالرآملی ()1389
به قوانین پرداخته است و به طور خاص به تأثیر «قانون یک درصد» بر ارتباط بین بخش
دانشگاهی و بخش صنعتی پرداخته است .پژوهش او ،یکی از عوامل قابل بررسی در چارچوب
طرحهای قانون یک درصد را نگرش خطی حاکم بر روند تصویب طرحها در مؤسسات میداند.
پژوهشهای انجام شده در حوزه بررسی وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران (با هر
روشی که انجام شدهاند) ،وجود ضعف در وضعیت این ارتباط را نشان داده است .سعادتنیا
( ،)1395صفری و ساعی ارسی ( ،)1395آذر ،غالمرضایی ،داناییفرد و خدادادحسینی ()1392
با مصاحبه و پرسشنامه ،و عرفانمنش ،مقیسه و فروزنده شهرکی( ،)1397سبحانی ،ابراهیمی و
جوکار ( ،،)1396صراطی شیرازی ( )1395و نوروزی چاکلی و طاهری ( )1394با علمسنجی
وجود ضعف در ارتباط صنعت و دانشگاه را در ایران نشان دادهاند.
همچنین بخشی از پژوهشهای حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه همچون کرنوکر (،)1398
ثقفی ،بنیهاشمی و محمدزاده ( ،)1397نریمانی و واعظی(  ،)1393و «نامداریان و نعیمی-
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صدیق» ( )2018موانع قانونی و سیاستی را برای ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران شناسایی
کردهاند .علیرغم اینکه مطالعات گذشته ضعف در ابزارهای سیاستی را بهعنوان مانع و عامل
بازدارنده شناسایی کردهاند ،اما هیچیک از آنها قوانین و ابزارهای سیاستی را برای شناسایی محل
دقیق ضعف آنها و ارائه راهکار برای اصالح آنها را بهطور دقیق بررسی نکردهاند .این پژوهش
میتواند اولین گام برای طراحی سیاستهای جدید در این حوزه باشد.
ابزارهای سیاستی ارتباط صنعت و دانشگاه
ابزارهای سیاستی که برای ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه مورد استفاده قرار میگیرد ترکیبی
از ابزارهای مالی ، 3تنظیمی 4و نرم 5است .ابزارهای مالی شامل انواع مختلف انتقال اقتصادی از
دولت به بنگاهها ،دانشگاهها یا مؤسسات پژوهشی عمومی به شرط همکاری بین یکدیگر است.
ابزارهای تنظیمی با هدف ایجاد انگیزه برای طرفهای مختلف درگیر در ارتباط صنعت و دانشگاه
تأثیر میگذارد .سرانجام  ،ابزارهای «نرم» شامل شیوههای مداخلهای کمتری در سیاستهای
عمومی هستند که بر تسهیل روابط ،بسیج ،شبکهسازی ،ادغام و ایجاد اعتماد متمرکز شدهاند
( .)Guimón & Paunov, 2019سازمان  OECDدر خصوص ارتباط صنعت و دانشگاه
( )OECD, 2019ابزار سیاستی مختلفی را برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه شناسایی میکند
که در جدول ذیل ارائه شدهاند.
جدول  - 2ابزارهای سیاست برای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه
عنوان

نوع

گرنت و سوبسید برای تحقیق و توسعه
معافیت مالیاتی

مالی

حمایت مالی
خریدهای دولتی
قوانین مربوط به مالکیت معنوی

مقرارتی

قوانین مربوط به شرکتهای زایشی توسط دانشگاهیان
قوانین ارتقا اساتید و محققان
شبکهسازی 6

برنامههای آموزشی

نرم

دستورالعملهای داوطلبانه ،استانداردها و قوانین رفتاری

3 - Financial
4 - Regulatory
5 - Soft

 - 6مانند ایجاد فنبازارها ،کنفرانس و همایش.
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ابزارها و مسیرها وقتی تبدیل به سیاست «خاص» ارتباط صنعت و دانشگاه میشوند که به
صورت مستقیم به ارتباط صنعت و دانشگاه اشاره کرده باشند .بر این اساس میتوان مواد قانونی
را به سه دسته مستقیم ،غیرمستقیم ،و ظرفیتدار تقسیم کرد .قوانین ظرفیتدار آنهایی هستند
که برای امور کلی مانند حمایت از پژوهش و یا تحقق و توسعه طراحی شدهاند اما باتوجه به
استفاده از مسیرها یا ابزارهایی که معموالً در ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه وجود دارند ،با
اندکی تغییر ،ظرفیت کاربست در ارتباط صنعت و دانشگاه را هم دارند.

روش تحقیق
این پژوهش با روش کیفی و به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است .تحلیل محتوای
کیفی ،روشی برای تفسیر ذهنی محتوای دادههای متنی است (هسیه و شانون .)2005 ،برای تجزیه
و تحلیل دادههای حاصل از اسناد سیاستی به این دلیل که از دستهبندی ابزارها در گزارش
 )2019( OECDاستفاده شده ،از تحلیل محتوای جهتدار استفاده شد .با هدف باال بردن اعتبار
نتایج ،در این پژوهش از روش بازبینی همکار 7استفاده شده و دیدگاههای سه نفر از متخصصان
این حوزه در نظر گرفته شده است .جامعه پژوهش را قوانین جاری در کشور ،مصوب مجلس
شورای اسالمی و مصوبات مرتبط دولت (مانند آیین نامهها) با قوانین تشکیل میدهند؛ برای
انتخاب قوانین و آئیننامهها ،نمونهگیری هدفمند انجام شد و قوانین و مقرراتی که به شکلی در
پیوند با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه هستند با جستجو در سامانه قوانین و مقررات کشور8
و همچنین مشورت با خبرگان احصاء شدند .در نهایت ،قوانین ،آئیننامهها و دستورالعملهای
وزارتخانه های علوم ،تحقیقات ،و فناوری ،صنعت ،معدن و تجارت و همچنین معاونت و
فناوری ریاستجمهوری در نظر گرفته شد .برای باالبردن تکرارپذیری و باورپذیری نتایج این
پژوهش (به عنوان یک پژوهش کیفی) ،فهرست قوانین و آییننامههای اولیه در اختیار چهار
متخصص حوزه سیاستگذاری علم و فناوری قرار داده شد ،و فهرست زیر بهعنوان مهمترین و
مؤثرترین قوانین مربوط به این حوزه بر اساس اتفاا نظر آنها گزینش شد.
جدول  - 2فهرست قوانین و آئیننامههای بررسی شده
ردیف

عنوان سند

1

آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی مؤسسههای آموزش عالی ،پژوهشی و فناوری دولتی و غیردولتی

2

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

3

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

4

گرنتهای پژوهشی

گرنت وزارت علوم

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
5

قانون و آییننامه های مربوط به شرکتهای دانش بنیان

در این میان دو آئیننامه و قانون با بررسی اجمالی اولیه به دالیل زیر کنار گذاشته شدند:
 -1ابزارهای نرم شامل ابزارهای مورد استفاده برای شبکهسازی فنبازارها (ارائه شده توسط
سازمان صنایع کوچک و و شهرکهای صنعتی ایران )9و ابزارهای نرم طراحی شده برای ارتباط
صنعت و دانشگاه از سوی دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم 10در
این پژوهش بررسی نشدهاند.
 -2یک ماده قانونی در برنامههای چهارم (بند د ماده  ،)45پنجم (بند الف ماده  )17و ششم
(بند ج ماد  )64با اندکی تغییرات تکرار شده است .با توجه اینکه کشور در پایان برنامه ششم
قرار دارد و چندوچون (یا بود و نبود) این ماده قانونی در برنامه هفتم توسعه مشخص نیست ،از
بررسی آن در این مقاله خودداری شده است.
قوانین مربوط به ارتقاء ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
در این بخش ،مجموعه پنجگانه قوانینی که در روششناسی به آنها اشاره شد به ترتیب
بررسی شده است.
آیین نامه ارتقا مرتبه اعضا هیئت علمی
آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی ،برخی از ابزارهای سیاستی را در خود جای داده
است .گروه هدف این آییننامه ،اعضای هیئت علمی دانشگاهها و پژوهشگاهها و مراکز علمی
هستند .نوع ابزارها عمدتاً تشویقی و در دسته ابزارهای مقرراتی قرار میگیرند .عالوهبراین ،آیین
نامه فرصت مطالعاتی جامعه و صنعت ،به عنوان زیرمجموعه آییننامه ارتقای مرتبه هئیت علمی
مطرح شده است .در بند  4-4از تبصره این آئیننامه بر لزوم گذراندن فرصت مطالعاتی در جامعه
و صنعت برای اعضای هیئت علمی جذب شده از ابتدای سال  1398به بعد تأکید شده است.
این آییننامه ،مربوطترین بخش آییننامه ارتقای مرتبه اعضای هئیت علمی به ارتباط دانشگاه و
صنعت است که پیرامون شیوه «استفاده از فرصت مطالعاتی در صنعت» تنظیم شده است .بنابراین
از نظر صراحت و تعیین شیوه ارتباط ،این آییننامه وضعیت مطلوبی دارد .با بررسی و تحلیل
محتوای آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی مشخص شد  3ماده از این آئیننامه دربردارنده

9 - Isipo.ir
10 - Industry.msrt.ir
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بندهایی درخصوص ارتباط صنعت و دانشگاه است .از آییننامه فرصت مطالعاتی اعضای هئیت
علمی در جامعه و صنعت نیز یک تبصره از یک بند به این موضوع مرتبط بود.
جدول  - 3اطالعات استخراج شده از آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی
ردیف

نام ماده

1

ماده  ،2بند 5

2

ماده  3بند 1

3

ماده  3بند 1

4

ماده  ،3بند 8

5

ماده  ،3بند 9

6

ماده  ،3بند 11

7

ماده  3بند 13

8

ماده  ،4بند3

9

ماده  ،4بند11

محتوای ماده
انتقال دانش یا فناوری در قالب کارگاهها و دورههای کوتاهمدت
آموزشی و پژوهشی با تائید معاون پژوهشی موسسه
امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیئت علمی مراکز معتبر علمی خارج از کشور که
برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک ،فرصت مطالعاتی متقاضی/دانشجوی تحت
راهنمایی متقاضی و دانشجوی مشترک باشد تا  1.2برابر قابل افزایش است.
امتیاز مقاله مستخرج از برنامه مصوب تحقیقاتی جهت دار عضو هیئت علمی که
حداقل  50درصد ان معطوف به رفع مشکالت کشور باشد تا  1.5برابرقابل افزایش
است.
اختراع ،اکتشاف و تولید محصوالت پژوهشی کاربردی ثبتشده و
دستاوردهای فناورانه که در چارچوب پژوهشهای کاربردی ،پایاننامهها و رسالههای
دکترا با رعایت مالکیت فکری در قالب شرکت دانشبنیان یا شرکت دانشگاهی مراحل
تجاریسازی آن به تایید مراجع مربوطه به انجام رسیده باشد.
گزارشهای علمی طرحهای پژوهشی و فناوری با طرف قرارداد خارج از موسسه
تاییدشده نهاد سفارشدهنده که تا حد امکان نکات زیر در محاسبه امتیاز آنها درنظر
گرفته میشود:
 . 1استانی ،منطقهای ،ملی ،یا بینالمللی بودن موضوع طرح؛
 .2گزارش طرحهای تحقیقاتی مشترک با دانشگاهها و
موسسههای علمی خارج از کشور تا  1/2برابر.

آییننامه فرصت
10

مطالعاتی اعضای هئیت
علمی در جامعه و
صنعت

ایجاد ظرفیت فعال در جذب اعتبار پژوهشی (گرنت) داخلی یا بینالمللی
راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح  4حوزه (سقف برای پایان نامه ای
کاربردی به منظور حل مشکالت کشور با ضریب  1/5برابر)
طراحی و راهاندازی آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی ،اعم از فنی ،پژوهشی،
نوآوری ،آموزشی ،فرهنگی ،هنری ،و مدیریت اجرایی آن با توجه به سطح برگزاری
ایجاد رشتههای جدید و میانرشتهای با رویکرد رفع نیازهای اساسی کشور و ترویج کارآفرینی

عضو هیات علمی به عنوان نماینده موسسه در واحد عملیاتی دولتی و غیردولتی شامل
بخشهای صنعتی ،اجتماعی و فرهنگی ،اقتصادی ،خدماتی ،کشاورزی ،و یا مراکز
تحقیقاتی مرتبط با صنایع و رشتههای فعال موسسه ،حضور مییابد.
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در جدول زیر دستهبندی انواع مسیرهای ارتباطی که در این آئیننامه بهکاررفته ،با ذکر موادی
که به آن اشاره کردهاند ،آمده است:
جدول  - 4دستهبندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

جلسه ،کارگاه ،وکنفرانس

غیرمستقیم

ماده  ،2بند 5

2

پژوهش مشترک

ظرفیتدار

ماده  ،3بند 1

3

قرارداد پژوهشی

غیرمستقیم

ماده  3بند  -1ماده  ،3بند  -11ماده  ،3بند 9

4

شرکتهای زایشی

مستقیم

ماده  ،3بند 8

5

انجام پایاننامه

غیرمستقیم

ماده  ،3بند 13

6

ایجاد مراکز تحقیقاتی

غیرمستقیم

ماده  ،4بند 3

7

ایجاد رشتههای جدید

غیرمستقیم

ماده  ،4بند 11

8

انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت

مستقیم

آئیننامه فرصت مطالعاتی

براساس آنچه در جدول آمده 8 ،مسیر ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیننامه ارائه شده
است .این مسیرها که همگی بهعنوان ابزار مقرراتی شناخته میشوند شامل «جلسه ،کارگاه و
کنفرانس»« ،پژوهش مشترک»« ،قرارداد پژوهشی»« ،شرکتهای زایشی»« ،انجام پایاننامه»« ،ایجاد
مراکز تحقیقاتی»« ،ایجاد رشتههای جدید» و «انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت» است .در این
میان ،توجه به «قراردادهای پژوهشی» بیشتر از سایر مسیرهای ارتباط بوده است و در  3بند از
ماده  3این آئیننامه به آن اشاره شده است .چنانکه از جدول پیداست از میان  9مورد بررسی
شده 7 ،مورد صرفاً به شکلی بالقوه (ظرفیتدار) و غیرمستقیم به ارتباط صنعت و دانشگاه
مرتبطاند و تنها دو مورد مستقیماً به این ارتباط معطوف است .همچنین برخی از این موارد (ماده
 3بند  1و ماده  ،3بند  )8به هیچ مسیر ارتباطی اشاره نمیکنند .از این گذشته این آییننامه از
برخی از مهمترین مسیرهای ارتباطی که در بخشهای پیشین برشمرده شد ،غفلت میکند .در
ادامه به انواع مسیرها در آئیننامه و توضیح آنها ،پرداخته شده است.
جلسه ،کارگاه و کنفرانس
این مسیر ارتباطی تنها در یک بند از ماده  2آمده است .این بند با توجه به تاکید آن روی
انتقال دانش یا فناوری ،به ارتباط میان دانشگاه و صنعت مربوط میشود و بالقوه میتواند شیوه
«جلسه ،کارگاه ،وکنفرانس» را شامل شود.
پژوهش مشترک
این مسیر تنها در یک بند از ماده  3آمده است .این ماده به ایجاد پیوند میان مراکز علمی و
به طور غیرمستقیم به انجام طرح های پژوهشی مشترک و استفاده از فرصت مطالعاتی تأکید
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میکند با این حال اشارهای به صنعت نمیکند .میتوان گفت که از نظر افرادی که این آئیننامه
را تنظیم کردهاند ایجاد پیوند بین دانشگاهی و بینالمللی ارزش شمرده شده ولی دامنه این پیوند
محدود به مراکز علمی از یک طرف و مراکز علمی خارج از کشور شده است .میتوان این بند
را طوری تعدیل کرد که شامل ارتباط دانشگاه با صنعت نیز بشود .لذا ،این بند دارای ظرفیت
مناسب برای ایجاد ارتباط صنعت و دانشگاه را از طریق روش «تحقیقات مشترک» است.
قرارداد پژوهشی
مسیر ارتباطی قرارداد پژوهشی که بیش از سایر مسیرها در آئیننامه ارتقای اساتید موردتوجه
قرار گرفته است در سه بند  9 ،1و  11ماده  3آمده است .در بند اول در حالت کلی میتوان
گفت چون بخشی از مشکالت کشور مربوط به صنعت است ،این بند علیاالصول میتواند به
ارتقای پیوند دانشگاه و صنعت نیز کمک کند .با این حال ،با توجه به کلیبودن آن به هیچ یک
از مسیرهای مرسوم ارتباط با صنعت اشاره نکرده است .این بند میتواند از مسیر «قرارداد
پژوهشی» استفاده کند .بر اساس جدول  ،2این مورد« ،غیرمستقیم» محسوب میشود .بند  9همین
ماده نیز میتواند به عنوان «قرارداد پژوهشی» شناخته شود .از آنجا که مراکز صنعتی و شرکتها
نیز جزو مؤسسههای خارج از دانشگاهها و مراکز پژوهشی هستند این بند علیاالصول شامل
ارتباط با صنعت نیز میشود .تبصره دوم این بند ،گرچه روش «پژوهش مشترک» را نیز مطرح
میکند اما ارتباط را محدود به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی خارج از کشور میکند .این بند را
میتوان تعدیل کرد بنابرایناین بند به صورت غیر مستقیم از ارتباط صنعت ودانشگاه حمایت
میکند .بند  11ماده  3نیز به نوعی به قرارداد پژوهشی مرتبط است .این بند که به بند قبلی (ماده
 ،3بند )9وابسته است با تاکید کلی بر گرفتن اعتبار پژوهشی ،شامل اخذ اعتبارپژوهشی از صنعت
نیز میشود؛ شیوهای که این بند میتواند پوشش دهد قاعدتاً قرارداد پژوهشی است.
شرکتهای زایشی
بند  8ماده  3آئیننامه به شرکتهای زایشی اشاره دارد .این بند با تأکید روی کاربردیسازی
و تجاریسازی پژوهش ،گامی در جهت نزدیککردن صنعت و دانشگاهست .روش مورد تأکید
در این بند« ،ایجاد شرکتهای زایشی» است .این ماده به صورت مستقیم به ارتباط صنعت و
دانشگاه مربوط میشود؛ هر چند که امتیاز داده شده به این ماده در مقایسه با امتیاز داده شده به
مقاالت از جذابیت کافی برخوردار نیست.
پایاننامه
بند  13از ماده  3آئیننامه مربوط به انجام پایاننامه است .این بند اعضاء هیئت علمی را
تشویق میکند که دانشجویان خود را به نوشتن پایاننامههای کاربردی برای حل مشکالت کشور
ترغیب کنند .این بند به طور غیرمستقیم شامل ارتباط دانشگاه و صنعت میشود .روش یا مسیر
مورد اشاره «راهنمایی و انجام پایان نامههای دانشجویی» است .نیاز است که مرجع قانونی،
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مشکالت صنعت را به عنوان مشکالت کشور شناسایی کند و یا اینکه به صورت صریح در این
بند به صورت ذیل تغییر کند« :راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح  4حوزه
(سقف برای پایان نامه ای کاربردی به منظور حل مشکالت کشور /مشکالت صنعت با ضریب
 1/5برابر)».
ایجاد مراکز تحقیقاتی
بند  3از ماده  4آئیننامه را میتوان به ایجاد مراکز تحقیقاتی مرتبط دانست .گرچه هیچ اشاره
مستقیمی به صنعت نشده است .نکته دیگری که میتوان به آن اشاره کرد این است که ماده چهار
در مقایسه با ماده 3برای اعضای هیئت علمی امتیاز کمتری دربردارد .برای مثال راهاندازی
آزمایشگاه در یک نیمسال حداکثر چهار امتیاز برای هیئت علمی در پی دارد این در حالی است
که نوشتن یک مقاله علمی-مروری تا هفت امتیاز قابل محاسبه است .همچنین حداکثر امتیاز
کسب شده برای طراحی و راهاندازی آزمایشگاه  8امتیاز است در حالی که حداکثر امتیازی که
عضو هیئت علمی از نوشتن مقاله مروری میتواند کسب کند  30امتیاز است .این نوع موازنه ،به
طور طبیعی عضو هئیت علمی را به جای راهاندازی آزمایشگاه به سمت نوشتن مقاله مروری
سوا میدهد.
ایجاد رشتههای جدید
این مسیر ،یکی دیگر از مسیرهایی است که در آئیننامه به آن اشاره شده است .بند  11ماده
 4مستقیماً ذیل مسیر ارتباطی تأسیس یا تغییر رشتههای دانشگاهی قرار میگیرد .با این حال این
بند نیز مستقیماً اشارهای به صنعت نمیکند .چون اشاره مستقیمی نشده است لزوماً به تأسیس یا
تغییر رشتهها برای رفع نیازهای صنعت معطوف نمیشود.
انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت
انتقال موقت دانشگاهیان به صنعت یکی دیگر از مسیرهای ارتباطی است که در آئیننامه
فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی در جامعه و صنعت که در این پژوهش مرتبط با آئیننامه
ارتقای اعضای هیأت علمی شناسایی شده و ذیل آن بررسی شده ،آمده است.
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخلی مصوب  1394است 4 .بند و یک ماده از این
قانون میتوانند در ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه مؤثر باشند.
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جدول -5مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

قرارداد پژوهشی

مستقیم

ماده  -4بند«س» ماده ( 31اصالحی ماده  132قانون مالیاتهای مستقیم)

2

پژوهش مشترک

ظرفیتدار

ماده  -4بند«س» ماده 31

3

شرکتهای زایشی

غیرمستقیم /مستقیم

ماده  -43ماده  15آییننامه ماده 43

آنطور که در جدول آمده است ،این قانون از بسیاری از مسیرهای کارامد ارتباط صنعت و
دانشگاه غفلت کرده و تنها به قرارداد پژوهشی محدود شده است .با توجه به اینکه این قانون از
ابزارهای مالی ومالیاتی برای حمایت از تحقیق و توسعه استفاده کرده است ظرفیت الزم برای
ارتقا ارتباط صنعت و دانشگاه با روشهای «پژوهش مشترک» و «راهنمایی و انجام پایان نامههای
دانشجویی» را دارد .در ادامه به انواع مسیرها در قانون و توضیح آنها ،پرداخته شده است.
قرارداد پژوهشی و پژوهش مشترک
ماده  4و بند «س» ماده  31دو بخشی هستند که به قرارداد پژوهشی و پژوهش مشترک اشاره
دارند .آییننامه مربوط به این قانون که در سال  1394به تصویب دولت رسیده است هزینه
تحقیقاتی مطرح شده در این بند قانونی را منحصر به هزینههای طرحهای پژوهشی و مطالعاتی
مصوب واحدهای تحقیق و توسعه نزد دستگاههای اجرایی مربوط که سبب کاهش یا رفع
آالیندگی و یا منجر به ثبت اختراع یا حق امتیاز شده باشد میکند .این ماده هزینههای ذیل را به
عنوان هزینههای تحقیقاتی مرتبط مورد قبول تعریف میشناسد:





هزینههای آزمایشگاهی ،آزمون نمونه اولیه و آزمایش های بالینی ،هزینه استانداردهای ایمنی
و ارتقای زیست محیطی.
هزینههای ثبت و حفاظت از حق اختراع داخلی و خارجی.
هزینههای مربوط به همکاریهای تحقیقاتی با دانشگاهها ،مراکز پژوهشی و شرکتهای
دانش بنیان.
هزینههای خرید یا اخذ حق استفاده از اختراعات ،حق امتیاز و دانش فنی از سایر اشخاص
حقیقی و حقوقی که به ثبت حق اختراع داخلی و خارجی مشروح در ادعانامه منجر شده
است.

این بند قانونی و آییننامه مربوط تنها از روش قرارداد پژوهشی از میان روشهای دیگر
حمایت کرده است .بند «س» ماده  31با استفاده از ابزار اعتبار مالیاتی 11از تحقیق و توسعه
شرکتها پشتیبانی میکند که میتوانند در ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه موثر باشد.
11 - Tax Credit
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دستورالعمل اجرایی مصوب این بند قانونی ،جزئیات بیشتر شرایط استفاده از اعتبار مالیاتی را
بیان کرده است .در این آییننامه هزینه تحقیقات مشمول این قانون ،محدود به هزینه قرارداد
تحقیقاتی و پژوهشی منعقد شده با دانشگاهها یا مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز
قطعی از وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شده
است .این قانون تنها از روش «قرارداد پژوهشی» حمایت میکند و اشارهای به قراردادهای
پژوهش مشترک ندارد .این قانون ظرفیت الزم برای حمایت از «راهنمایی و انجام پایاننامههای
دانشجویی» و تأمین هزینههای دانشجوی مشترک را داراست بهطوریکه میتوانست هزینههای
مانند حقوا و هزینههای تحقیقاتی دانشجویان مشترک را به عنوان هزینههای تحقیقاتی که
مشمول پرداخت اعتبار مالیاتی میشوند قرار دهد.
شرکتهای زایشی
بر اساس ماده  43قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور و آییننامه مربوط به آن
ابزارهای سیاستی گوناگونی ،ازجمله ابزار سیاستی جایزه تجاریسازی و خرید دولتی ،برای
حمایت از شرکتهای دانشبنیان طراحی کرده است .ماده  15آییننامه ماده  43قانون فوا ،از
مسیر ارتباطی «شرکتهای زایشی» حمایت مستقیم میکند.
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت
آنها در امر صادرات

با بررسی و تحلیل محتوای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای
کشور و تقویت آنها در امر صادرات ،مشخص شد تنها یک ماده از این قانون در چهار بند به
ارتباط صنعت و دانشگاه میپردازد.
جدول  - 6اطالعات استخراج شده از قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
ردیف

نام ماده

محتوای ماده
الف ی به دولت اجازه داده میشود اقدام قانونی الزم برای تشویق بیمه ای فعالیتهای تحقیق و

1

ماده12بند
الف

توسعه ،نحوه محاسبه حق بیمه ،معافیتهای بیمه ای و مفاصا حساب کلیه قراردادهای تحقیقاتی و
پژوهشی با دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانههای علوم،
تحقیقات و فناوری یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی حوزههای علمیه را
انجام دهد.
ب ی در بند «س» ماده ( )132قانون مالیاتهای مستقیم مصوب  3/12/1366و اصالحات و

2

ماده

الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرارداشتن فعالیتهای تحقیقات پژوهشی مذکور در

12بند ب

چهارچوب نقشه جامع علمی کشور ،وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان
و آموزش پزشکی خواهد بود.
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ردیف

نام ماده
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محتوای ماده
ج ی در صورتی که پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی و یا طرحها (پروژهها) و یا مقاالت
استخراجی اعضای هیأت علمی منجر به حل یکی از مسائل اساسی کشور شود ،جایگزین امتیاز

3

ماده 12
بند ج

فعالیتهای پژوهشی و فناوری مندرج در جداول شماره ( )6آییننامه جاری ارتقای مرتبه اعضای
هیأت علمی و جداول مشابه در آیین نامههای بعدی تا سقف امتیازات مکتسبه خواهد شد.
شیوهنامه اجرای این بند توسط وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و
آموزش پزشکی و شورای عالی حوزههای علمیه ظرف مدت سه ماه از الزم االجراءشدن این
قانون تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
د ی در مورد تهیه اقالم و نیازهای قراردادهای پژوهشی ،آزمایشگاهی و

4

ماده 12
بند د

تحقیقاتی فناورانه دانشگاهها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از
وزارتخانههای علوم ،تحقیقات و فناوری و یا بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
طبق قوانین و مقررات مربوط به آن عمل میشود .تبصره ی احکام این ماده در
مورد مؤسسات حوزوی دارای مجوز از شورای عالی حوزه ،مجری خواهد بود.

در جدول زیر دستهبندی انواع مسیرهای ارتباطی که در این قانون بهکاررفته ،با ذکر موادی
که به آن اشاره کردهاند ،آمده است:
جدول  - 7دستهبندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و
خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

قرارداد پژوهشی

غیرمستقیم

ماده  12بند الف

2

راهنمایی و انجام پایان نامههای دانشجویی

غیرمستقیم

ماده  12بند ج

قرارداد پژوهشی
این قانون در سال  1398مورد تصویب مجلس شورای اسالمی قرار گرفته است .ماده 12
قانون مرتبط به تحقیق و توسعه است که ظرفیت الزم برای ارتقاء رابطه صنعت و دانشگاه را
دارد .در بند «الف» این ماده ،با ابزار مالی تشویق بیمهای از روش «قرارداد پژوهش« حمایت شده
است .البته نیاز است نحوه اجرای شدن و آیین نامه مربوط به این بند مورد تصویب دولت قرار
گیرد.
راهنمایی و انجام پایان نامههای دانشجویی
در بند «ج» این ماده قانونی حمایت از پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی ،مورد
اشاره قرار گرفته است اما محدود به حل مسائل اساسی کشور شده است .برای استفاده از ظرفیت
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
غیرمستقیم از ارتباط صنعت ودانشگاه حمایت میکند .مزیت این قانون در مقایسه با دیگر قوانین
بررسیشده در این است که از ابزارهای ترکیبی استفاده کرده است .با این حال از کارآمدترین
مسیرهای ارتباط صنعت و دانشگاه ،ازجمله پژوهش مشترک ،غفلت شده است.
آیین نامه گرنت فناوری وزارت علوم
آیین نامه گرنت فناوری (ستاپ) وزارت علوم در سال  1398به دانشگاهها و مراکز پژوهشی
کشور ابالغ شده است .این آییننامه با هدف کمک به تجاریسازی علم و فناوری از طرحهای
پژوهشی ،ازجمله پایاننامهها و رسالههای تحصیالت تکمیلی ،حمایت مالی میکند .حمایت
مالی در قالب سه نوع گرنت با عناوین گرنت جوانه ،شکوفایی،و رشد به متقاضیان ارائه میشود.
گرنت جوانه برای حمایت از پایاننامه و رسالههایی است که با ارائه ایدههای نواورانه و فناورانه
به نیازهای اجتماعی ،فنی ،اقتصادی و اجرایی پاسخ میدهند .گرنت شکوفایی از فعالیتهای
پژوهشی توسعهمحور و قابل تجاریسازی با هدف ارائه محصول/خدمت حمایت میکند .گرنت
رشد برای حمایت مالی از ایدههای کاری واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد حمایت است.
جدول  - 8دستهبندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیننامه گرنت
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

پژوهش مشترک

غیرمستقیم

آئیننامه گرنت

این آییننامه از آنجا که در پی تجاریسازی دستاوردهای علمی و فنی است پتانسیل بسیار
خوبی برای کمک به ارتباط صنعت و دانشگاه دارد با این حال به هیچ یک از مسیرهای ارتباط
صنعت و دانشگاه اشارهای نکرده است .خروجی تحقیقات مشترک با صنعت ظرفیت باالتری
برای تجاریشدن دارد .البته تغییر این آییننامه به تنهایی نمیتواند منجر به انجام پژوهش مشترک
شود ،بلکه به یک ترکیب سیاستی نیاز است که صنعت را نیز تشویق کند که وارد پژوهش مشترک
با دانشگاهها و پژوهشگاهها شود.
گرنت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
این صندوا با ماموریت «حمایت متوازن از تحقیقات و کمک به تولید دانش و فناوریهای
راهبردی در جهت تحقق جهان پایدار با اتکاء به مبانی معرفتی و سرمایه های علمی کشور» در
سال  1389تصویب شده است .صندوا فوا در قالب گرنت پژوهشی ،حمایت از طرح پژوهشی،
رساله دکترا ،پسادکترا ،همکاریهای بینالمللی و برپایی همایشها سعی در رسیدن به اهداف
مورد نظر دارد.
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جدول  - 9دستهبندی مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیننامه صندوا حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

پژوهش مشترک

ظرفیتدار

آئیننامه گرنت

آییننامه گرنت این صندوا ظرفیت حمایت از مسیر ارتباطی «پژوهش مشترک» دانشگاه و
صنعت دارد .ابزارهای سیاستی این آئیننامه ،ابزار مالی و شامل گرنت پژوهشی است.
گرنت طرح های کالن شورای عالی عتف
این گرنت که آییننامه آن در سال  1390در شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهمنظور
اجرای مدیریت کارآمد ،برنامهریزی ،ساماندهی و نظارت بر کیفیت انجام طرحهای کالن ملی
مصوب شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری» تصویب شد؛ از طرحهای کالن ملی حمایت
مالی میکند.
جدول  - 10مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در آئیننامه گرنت طرحهای کالن شورای عالی عتف
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

پژوهش مشترک

غیرمستقیم

آئیننامه گرنت

بر اساس آییننامه این گرنت ،نهادهای سفارشدهنده طرح (مطابق تفاهمنامه و قرارداد) در
بخشی از هزینههای و دستاوردهای طرح سهیم هستند .بنابراین طرحها منطقاً در قالب «پژوهش
مشترک» انجام میشوند .دستگاه سفارشدهنده در این آییننامه «دستگاههای اجرایی ،مؤسسات
و شرکتهای دولتی و یا غیردولتی است که دارای هویت مستقل حقوقی هستند» .ارتباط این
آییننامه با ارتباط صنعت و دانشگاه ،غیرمستقیم است چراکه مستقیماً به صنایع اشاره نمیکند یا
مختص ارتقای صنعت و دانشگاه نیست.
قانون و آییننامههای شرکتهای دانشبنیان
قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
یکی از قوانین مهم در حوزه علم و فناوری در کشور است که در سال  1389به تصویب مجلس
شورای اسالمی رسید .آییننامه اجرایی این قانون در سال  1391به تصویب دولت رسیده و ابالغ
شده است .در این قانون و آیین نامه مربوط به آن از ابزارهای سیاستی متفاوتی برای ایجاد و
توسعه شرکتهای دانشبنیان استفاده شده است.
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جدول  - 11اطالعات استخراج شده از آییننامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات
دانشبنیان و تجاریسازی نوآوریها و اختراعات
ردیف

نام ماده

1

بند 5

2

ماده 20

محتوای ماده
شرکت ها و موسسات دانش بنیان دارای بیش از پنجاه نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه
فعالیت بیش از پنج سال ،می توانند در صورت تشکیل کنسرسیوم ،جهت فعالیتهای موضوع
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
فعالیت های تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه و طرحهای مربوط خود را در ازای ارایه
اسناد اثبات کننده ،کمک دریافت کنند.
درآمدهای مشمول مالیات شرکتها و موسسات دانش بنیان ناشی از قراردادها و فعالیتهای
تحقیق و توسعه ،تجاریسازی و تولید محصوالت و خدمات دانشبنیان به مدت پانزده سال
از مالیات موضوع ماده (  )105قانون مالیاتهای مستقیم معاف هستند
در اجرای ماده (  )9قانون و به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و موسسات دانش بنیان و

3

ماده 28

تقویت همکاریهای بین المللی ،اجازه داده میشود واحدهای پژوهشی ،فناوری و مهندسی

(اصالحی

مستقر در پارکهای علم و فناوری و مناطق ویژه علم و فناوری در جهت انجام

)1395/02/05

مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار ،معافیتهای مالیاتی
و عوارض سرمایهگذاری خارجی و مبادالت مالی بینالمللی برخوردار گردند.

در جدول زیر دستهبندی انواع مسیرهای ارتباطی که در این آئیننامه بهکاررفته ،با ذکر موادی
که به آن اشاره کردهاند ،آمده است.
ردیف

نوع مسیر ارتباطی

شکل ارتباط

نام ماده

1

پژوهش مشترک

مستقیم

ماده 5

2

شرکتهای زایشی

غیرمستقیم

ماده  - 6ماده  6مکرر -ماده-7ماده-8ماده-9ماده-10ماده-11
ماده-12ماده-13ماده-20ماده-26ماده -28ماده-14ماده-15
ماده-16ماده-17ماده-18ماده-19ماده-21ماده-25ماده29

پژوهش مشترک
تنها بند آییننامه قانون شرکتهای دانشبنیان که به صورت مستقیم از ارتباط صنعت (که در
اینجا منظور شرکتهای دانشبنیان است) و دانشگاهها و پژوهشگاهها (با ابزار مالی) حمایت
میکند بند  5آیین نامه است .در این بند با استفاده از ابزار کمک مالی از تشکیل کنسرسیوم
تحقیقاتی حمایت میکند.
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شرکتهای زایشی
این قانون به طور عام از شرکتهای دانشبنیان حمایت میکند؛ شرکتهای زایشی (یکی از
مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه) در صورت کسب مجوز دانشبنیانی میتوانند مشمول این
قانون شوند .بنابراین کل این آییننامه میتواند به شکل «غیرمستقیم» از ارتقای ارتباط صنعت و
دانشگاه حمایت کند 7 .ماده از آییننامه اجرایی به صورت غیر مستقیم با استفاده از ابزار مالی
(تسهیالت) از شرکتهای زایشی حمایت میکنند .این تسهیالت با استفاده از منابع صندوا
نوآوری و شکوفایی و امکانات بانکها به صورت وام در اختیار شرکتهای دانشبنیان برای
فعالیتهای مانند ثبت اختراع ،کسب فناوری (دریافت حق امتیاز) و نمونهسازی و ظرفیتسازی
برای ورود محصوالت دانش بنیان به بازار یا تأمین بخشی از آورده الزم جهت اخذ تسهیالت
بانکی ،فعالیتهای قبل از تولید صنعتی از قبیل هزینه اولیه تجهیز کارگاه و آمادهسازی خط
تولید ،طراحی صنعتی ،انجام آزمون و رفع اشکال ،تولید آزمایشی و بازاریابی و همچنین
فعالیتهای اجرای پروژههای با ماهیت دانشبنیان ،سرمایه در گردش ،و همچنین تهیه مکان و
خرید و نصب ماشینآالت و تجهیزات مورد نیاز شرکتها برای تولید صنعتی ارائه میگردد .بر
اساس ماده  3و ماده  9قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان و همچنین ماده  20و همچنین
ماده  28آییننامه اجرای قانون حمایت از شرکتهای دانش بنیان با استفاده از ابزار مالیاتی از
شرکتهای دانشبنیان به صورت عام و شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری
و مناطق ویژه علم و فناوری حمایت میشود .مواد  21-14و  25و  ،29با استفاده از ابزارهای
سیاستی مقرراتی ،به طور غیرمستقیم از شرکتهای زایشی حمایت میکنند.
بحث
در این مقاله  41ماده مرتبط با قوانین و مقررات مورد بررسی قرار گرفت .از این میان 6 ،ماده
به شکل مستقیم و  32ماده به صورت غیرمستقیم از ارتباط صنعت و دانشگاه حمایت میکردند.
همچنین  5ماده ظرفیت حمایت از ارتباط صنعت و دانشگاه را داشتهاند 12.این یعنی حدود 86
درصد از قوانین تنها به شکل غیرمستقیم وظرفیتدار به ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه ربط
دارند (نمودار شماره .)1

 - 12دو ماده قانونی همزمان هم به صییورت مسییتقیم (از یک مسیییر) از ارتباط صیینعت و دانشییگاه حمایت میکردند و هم به
صورت ظرفیتدار (از چند مسیر بالقوه) میتوانستند از این ارتباط حمایت کنند.
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نمودار  - 1نسبت شکلهای ارتباط قوانین با صنعت و دانشگاه.

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
یکی از آنها میتواند ارتباط صنعت و دانشگاه باشد .همچنین قوانین ظرفیتدار برای اینکه
بتوانند روی ارتباط صنعت و دانشگاه اثرگذار باشند باید تغییراتی در آنها اعمال شود و به همین
شکل هیچ تاثیری بر این ارتباط ندارند .از بین مسیرهای استفادهشده در شکل مستقیم 2 ،بار از
قرارداد پژوهش 1 ،بار پژوهش مشترک 2 ،بار از ایجاد شرکتهای زایشی و  1بار از ایجاد
رشتههای جدید استفاده شده است .از  4مسیر «جلسه ،کارگاه ،کنفرانس»« ،راهنمایی و انجام
پایاننامه»« ،ایجاد مرکز تحقیقاتی مشترک» ،و «ایجاد رشتههای جدید» هیچ استفادهای نشده است
(بنگرید به نمودار شماره  .)2این در حالی است که این مسیرها به ویژه سه مسیر اخیر از
مسیرهای استفاده شده در سطح جهانی هستند .پژوهش مشترک از مهمترین و اصلیترین
مسیرهای ارتقای ارتباط صنعت و دانشگاه است با این حال در تمام قوانین بررسی شده فقط 1
قانون به طور مستقیم از پژوهش مشترک میان دانشگاه و صنعت حمایت کرده است.
2/5
2
1/5
1
0/5
0

نمودار  - 2مسیرهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در قوانین و آئیننامههای جاری ایران.
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البته از بین قوانین بررسیشده 5 ،ماده قانونی ظرفیت استفاده از مسیر پژوهش مشترک را
داشتهاند ولی این نوع قوانین بدون ایجاد تغییراتی در طراحیشان نمیتوانند روی ارتباط صنعت
و دانشگاه اثرگذار باشند .بااینحال این دستکم نشان میدهد که با اندکی تغییر در طراحی این
قوانین ،میتوان از چنین ظرفیتهایی استفاده کرد .همچنین در مورد ابزارهای سیاستی میتوان
نکات جالب توجهی را مطرح کرد .مثالً یکی از مشکالت برخی از ابزارهای سیاستی (خصوص ًا
آییننامه ارتقای مرتبه عضو هیئت علمی) عدم موازنه جذاب در امتیازدهی است .چنانکه
سازوکار امتیازدهی در مواردی به نحوی است که عضو هئیت علمی به سوی همکاری با صنعت
سوا داده نمیشود .مشکل دیگر این سیاستها این است که نسبت به ابزارهای ترکیبی عمدت ًا
بیتوجهاند .بیشتر این قوانین به یک مسیر و یک ابزار محدود شدهاند .همچنین موارد بررسیشده
توجه چندانی به پژوهشهای گروهی و جمعی نمیکنند و بیشتر از روابط فردی و پژوهشهای
فردی صحبت میکند .این در حالی است که بهترین بازدهی در ارتباط صنعت و دانشگاه هنگامی
است که صنعت با کلیت دانشگاه یک زیرمجموعهای از آن وارد مذاکره میشود و به عکس .نه
اینکه یک فرد خاص ،مثالً یک استاد دانشگاه مستقیماً با صنعت کار کند یا یک مهندس مستقیم ًا
با دانشگاه همکاری کند .در سالهای اخیر این رویکرد جمعی و جامع برای همکاری دانشگاه و
صنعت بهخصوص در ژاپن مورد استفاده قرار گرفته است .در این روش که همکاری جامع13
نام گرفته است دانشگاه و صنعت برای انجام پژوهشهای مشترک با هم وارد مذاکره میشوند.
از میان سیاستهای بررسی شده ،آییننامه ارتقای هیئت علمی و گرنت فناوری عمدتاً به شکل
غیرمستقیم و بالقوه به ارتباط صنعت و دانشگاه ربط پیدا میکنند و این دو سیاست میتوانند بر
ارتباط صنعت و دانشگاه بسیار اثرگذار باشند .یکی از کارهایی که الزم است انجام شود طراحی
مجموعه سیاستهایی (متشکل از ابزارهای سیاستی و مسیرهای ارتباطی) خاص ارتباط صنعت
و دانشگاه ،یا به طور عامتر تحقیق و توسعه است؛ چراکه نمیتوان از مجموعه سیاستهایی که
برای اهداف دیگری طراحی شدهاند انتظار داشت که به شکلی مطلوب اهداف مربوط به ارتباط
صنعت و دانشگاه را تأمین کنند .غیر از ضرورت ایجاد چنین سیاستهای ایجابی ،باید
سیاستهای سلبی ارتباط صنعت و دانشگاه نیز مورد توجه قرار گیرند .منظور از سیاستهای
سلبی ،سیاستهایی هستند که وجود آنها به ارتباط میان صنعت و دانشگاه آسیب میزند (در
مقابل سیاستهای ایجابی که وجود آنها به ارتباط صنعت و دانشگاه کمک میکنند) .وظیفه یک
سیاستگذار این است که این پرسش را طرح کند که آیا ماهیت سیاستهای سلبی با سیاستهای
ایجابیاش تداخل و تعارض پیدا میکنند یا نه .حتی اگر بتوان سیاستهای بسیار مطلوبی طراحی
کرد مادامیکه تداخل دیگر سیاستها بررسی نشود ممکن است توان و اثربخشی سیاستهای
طراحیشده خنثی و بیاثر شوند .یکی از عوامل عدم شکلگیری ارتباط صنعت و دانشگاه مربوط
13 - Comprehensive Collaboration
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به سیاستها و ابزارهای حمایت از تحقیق و توسعه بنگاهها است .عدم تحقیق و توسعه و
درنتیجه عدم نیاز به فناوری تولیدشده در دانشگاهها ،نتیجه این سیاستها است .گزارشهای
پیمایش نوآوری در کشور که در سال  1395انجام شده است نشان میدهد که شرکتها تنها 5
درصد نیاز به فناوری خود را با تحقیق و توسعه درون شرکتی 8 ،درصد را با تحقیق و توسعه
مشارکتی 15 ،درصد با خرید دانش فنی از بنگاهها و سازمانها ،و متأسفانه  71درصد نیاز خود
را با خرید ماشیناالت و ابزارها تأمین میکنند .ابزارهای سیاستی مختلفی این رفتار شرکتها را
جهت میدهند .برای مثال ،بر اساس بند غ ماده  119قانون امور گمرکی ،ماشینآالت صنعتی با
تشخیص وزارت صنعت معدن و تجارت میتوانند از حقوا و عوارض گمرکی معاف شوند.
این سیاست واردات فناوری را تشویق میکند .نتیجه این سیاست این است که حتی فناوریهای
پرکاربردی در زمینه نس اجی و کاشی که سابقه طوالنی در کشور ما دارند همچنان به واردات
ماشیناالت وابسته هستند .در کشور از ابزارهای تعرفه بازرگانی برای توسعه فناوری استفاده
مؤثری نشده بلکه برعکس این ابزارها ضد تحقیق و توسعه عمل میکنند.

توصیههای سیاستی
در این مطالعه تالش شد با بررسی و تحلیل مربوطترین سیاستهای ارتقای ارتباط صنعت
و دانشگاه ،نشان داده شود که این سیاستها از خألهای گوناگونی رنج میبرند .مجموع بحثها
و نتایج این مقاله ،ضرورت طراحی یک سیاست جامع اختصاصی برای تحقیق و توسعه (و به
طور خاص ارتباط صنعت و دانشگاه) را توجیه میکند .برای این منظور و براساس پژوهش انجام
شده ،توصیههایی برای اصالح ابزارهای سیاستی بررسی شده به شکل زیر ارائه میشود:
اصالح آئیننامه ارتقای اعضای هیأت علمی در موارد زیر:
 .1تعدیل بند  1ماده  3آئیننامه به این شکل « :امتیاز مقاله مشترک با اعضای هیئت علمی
مراکز معتبر علمی/صنعتی خارج/داخل کشور که برگرفته از طرح تحقیقاتی مشترک ،فرصت
مطالعاتی متقاضی/دانشجوی تحت راهنمایی متقاضی و دانشجوی مشترک باشد تا  1.2برابر قابل
افزایش است» .2 .تعدیل بند  9ماده  3آئیننامه به این شکل « :گزارش طرحهای تحقیقاتی
مشترک با دانشگاهها و موسسههای علمی/صنعتی داخل/خارج از کشور تا  1/2برابر» .3 .تعدیل
بند  13ماده  3آئیننامه به این شکل« :راهنمایی و مشاوره رساله دکتری تخصصی یا سطح 4
حوزه (سقف برای پایان نامه ای کاربردی به منظور حل مشکالت کشور/مشکالت صنعت با
ضریب  1/5برابر)» .4.موازنه امتیازها در ماده  3و  4آئیننامه  .5اشاره به نیازها و مشکالت
صنعت در بند  11ماده  4آئیننامه
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اصالح قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور
 .1گنجاندن هزینههای مانند حقوا و هزینههای تحقیقاتی دانشجویان مشترک در بند «س»
ماده  31قانون .2 .اصالح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای
کشور و تقویت آنها در امر صادرات .3تصویب نحوه اجرایی شدن و آیین نامه مربوط به بند
«الف» ماده  4قانون  .4اضافه کردن مشکالت صنعت در بند «ج» ماده  12قانون

منابع
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 - 4ثقفی ،مهدی ،بنیها شمی ،علی ،و محمدزاده ،علیر ضا (  .)1397ارزیابی موانع ارتباط دان شگاه با صنعت در را ستای تحقق
اهداف برنامه ششم توسعه با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی .فصلنامه صنعت و دانشگاه  39و .40
 - 5جوکار ،طاهره  ،و مر ضیه مروتی ( .) 1395برر سی و ضعیت روابط دان شگاه ،صنعت و دولت در تولیدات علمی بر ا ساس
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