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چکیده
ارتباط صنعت و دانشگاه موضوعی است که طی سالهای اخیر بارها و بارها از سوی صاحبنظران مورد بررسی قرار گرفته و ابعاد
مختلف آن از زوایای تخصصی ارزیابی و تحلیل شده است .با توجه به تأثیرگذاری عمیقی که این نوع از ارتباط بر توسعه درونزای کشور
برجای میگذارد و در حوزههای استراتژیك نظیر خودکفایی ،تولید علم و غیره ،آثار مستقیم و بالواسطه دارد ،راهکارهای متعدد ،متنوع
و گاه متناقضی نیز از سوی سیاستگزاران پیشنهاد و اجرا شده است.
در این مقالهکه برگرفته از پروژه تحقیقاتی با همین مضمون است ،ضمن بررسی ارتباط دانشگاه و صنعت در کشورهای توسعه یافته و
ایران به اجمال به جایگاه تحقیق و توسعه در این دسته از کشورها و از جملهایران پرداخته شده است .پس از بیان روشها و کانالهای
ارتباطی میان صنعت و دانشگاه به ویژه صنعت برق ،به مورد کاوی روشهای ارتباطی و تحلیل عملکردی ارتباط شرکت توزیع برق
تهران بزرگ با دانشگاهها در طی سالیان اخیر پرداخته میشود .در ادامه و پس از بررسی وضعیت ارتباط این شرکت و جایگاه آن از
نگاه تحلیل  ، SWOTبه اهم نکات و موانع و مشکالت موجود در برقراری این روابط خواهد رسید که در نهایت با تحلیل آن و با در
نظر گرفتن عوامل موفقیت در برقراری و توسعه ارتباط ،به تدوین استراتژی ها ،راهبردهای مدیریتی و عملیاتی که بتواند در یك برنامه
زمانی پنج ساله به عنوان ابزار اجرایی در توسعه و برقراری ارتباط هرچه بیشتر و نهادینه نمودن ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ
با دانشگاهها ایجاد نماید ،ارائه شده است.
کلید واژهها :صنعت و دانشگاه ،کانالهای ارتباطی و راهکارها ،صنعت برق
مقدمه
همکاری دانشگاه و صنعت را در غرب به سه دوره تقسیم
میکنند .اولین دوره به اواخر قرن نوزدهم برمیگردد که
پژوهش بهعنوان اصلی مهم در کنار آموزش قرار گرفت .دومین
دوره به پس از جنگ جهانی دوم و اوایل دهه 9121
برمیگردد .از میانه دهه  9191و درطول دهه  ،9191ارتباط
میان دانشگاه و صنعت ،با توجه به نیازهای بازسازی
خرابیهای جنگ و بهبود قدرت نظامی ،عالوه بر نوآوری و
رقابت در دستور کار قرارگرفت .فناوریهای جدید ،نیازمندی
صنعت را به نیروهای متخصص و رویکردهای متفاوت به
پژوهشهای بنیادی و کاربردی را افزایش داد .سومین دورة
همکاری دانشگاهها و صنعت از اوایل دهه  9191آغاز میشود
(میر علیخانی.)9399 ،
نویسنده مسئول مکاتبات :محمد رحمانپوری rahmanpouri@gmail.com

در اوایل این دهه ،اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر
دانش تغییر جهت داد .در دهه  ،9111تدوین و تصویب لوایح از
سوی دولتها ،با هدف تسهیل در ایجاد ارتباط اثربخش میان
دانشگاه ،صنعت و دولت ،در کشورهای پیشرفته اهمیت بسیاری
یافت .لذا در آغاز هزاره سوم ،ارتباط دانشگاه و صنعت به منزلة
سازکاری برای ابداع فناوریها و تولید محصوالت جدید ،بازآموزی
نیروهای متخصص ،ایجاد شغل و رقابت جهانی مورد توجه قرار
گرفته است .هماکنون در بسیاری از کشورهای سازمان همکاری و
توسعه اقتصادیOECD9اقداماتی اساسی برای حمایت از
فعالیتهای علمی صورت پذیرفته است (کمالی.)9396 ،
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ساختارهای ارتباطی صنعت و دانشگاه در ایران در طی سالیان بعد
از انقالب اسالمی و به خصوص در دهه دوم انقالب شکل کاملتری
به خود گرفت به گونهای که از اولین ساختارهای ایجاد شده
میتوان بهایجاد دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاهها یاد نمود پس از
آن پژوهشکدههای صنعتی در کنار صنایع بزرگ و مادر ساختار
یافتهایجاد شدند .در دهه بعد از آن جهادهای دانشگاهی به عنوان
سازمانهای پژوهش محور با وابستگی علمی به دانشگاهها ولی
بصورت مستقل به عنوان نهادهایی با هدف پیشبرد پژوهشهای
کاربردی و صنعتی با حمایت دولت شکل گرفته و ایجاد شدند پس
از آن و از سالهای  9329به بعد با روند رو به رشد فناوری در
صنایع و با ترغیب توسعه فناوری درونزا و وجود پتانسیل علمی و
عملی خوب حاصل از دانشگاهها انکوباتورهای علمی با هدف تولید
دانش فنی و توسعه فناوری در کشور شکل گرفتند و به موازات آن
نیز پارکهای علمی و فناوری با حمایتهای دولت و دانشگاهها
ایجاد و مکانی جهت استقرار این شرکتها برگزیده شدند .در طی
همین سالها دفاتر تحقیق و توسعه در صنایع بیشتر از گذشته
تقویت شده و با ساختارهای توسعه یافته نسبت به قبل به فعالیت
در صنایع پرداختند (رضایی.)9322 ،
صنایع مختلف کشور نیز به فراخور خود به اجرای راهکارهای
پیشنهادی اقدام نمودهاند که دستاوردهایی نیز نصیب آنان
گردیده است و صنعت برق نیز از این مقوله مستثنی نیست.
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ به عنوان یکی از صنایع
مهم در بخش برق با توجه به نقش کلیدی خود در نگهداری،
راهبردی و توسعه شبکههای توزیع با تأکیدی که بر تأمین
رضایت مشتریان در فرایند فروش انرژی برق دارد ،طی
سالهای گذشته تالشهایی در جهت تعمیق ارتباط با
دانشگاهها و بهرهبرداری از ظرفیتهای آنان برای تحقق اهداف
خود پیش گرفته است .لیکن میزان مؤثر بودن اقدامات صورت
گرفته در این راستا تا پیش از انجام این پروژه چندان شفاف
نبود .به عبارت دیگر ،تا قبل از اجرای این پروژه تحلیل دقیق
و جامعی از وضعیت موجود ارتباط این شرکت با دانشگاهها
صورت نگرفته بود که بواسطه انجام این پروژه تحلیلیهای
جامعی در بحث ارتباط صنعت و دانشگاه و بویژه شرکت توزیع
برق تهران بزرگ به انجام رسیده است .با بررسیهای صورت
گرفته و تشریح عوامل موفقیت در ارتباط صنعت و دانشگاه در
ایران و نمود مشکالت و موانع موجود در توسعهاین روابط به
تدوین استراتژی ها ،راهبردهای مدیریتی و عملیاتی و در
نهایت نحوه اجرای آن در یك نقشه راه پنج ساله نمایان شده
است ،که در این مقاله به اجمال به شرح مطالعات و نتایج
حاصله در این پروژه پرداخته خواهد شد.

مطالعه تطبیقی همکاری صنعت و دانشگاه در چند
کشور منتخب
توجه به خصوصیات حاکم بر این کشورها میتواند در استفاده
از تجارب آنها کمك بسیار زیادی کند .به عنوان مثال ،در
کشورهای انگلیسی زبان و اسکاندیناوی و همچنین کشورهایی
مانند ژاپن و پرتقال ،دانشگاهها عمدتا بر فعالیتهای تحقیقاتی
پایهایتمرکز دارند و مراکز تحقیقاتی دولتی بر تحقیقات
کاربردی و مأموریتگرا متمرکزند؛ در حالی که در کشورهای
موسوم به اروپای قارهای مانند آلمان ،فرانسه و ایتالیا،
دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی به صورت همزمان بر روی
فعالیتهای تحقیقات پایه و تحقیقات کاربردی و مأموریتگرا
فعالیت میکنند ،که البته ممکن است منجر به دوبارهکاری در انجام و
سرمایهگذاری تحقیقات شود (شفیعی.)9319 ،
دستهبندی کشورها با توجه به نوع ساختار تحقیقاتی و نوآوری
در آنها شاید کمك بیشتری به موضوع بکند .طی تحقیقی که
در میان کشورهای عضوOECDانجام شدهاست ،مشاهدهشد
که آنها را از نظر سرمایهگذاری دولتی در تحقیق و توسعه و
عملکرد نوآوری ،همچنین بازیگران اصلی غالب در عرصهی
تحقیقات دولتی ،میتوان به چهار دستهی کلی و گروههای
فرعی ذیربط تقسیم نمود:
دستهی اول :کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و عملکرد
تحقیق و توسعهای دولتی بسیار زیاد:
 نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند ترکیه)

 نظام گستردهی مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی
(مانند ایتالیا ،نیوزلند ،لهستان ،پرتقال و مکزیك)
 نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند مجارستان و ایسلند)

دستهی دوم :کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و عملکرد
تحقیق و توسعهای دولتی نسبتا زیاد:

 نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند اتریش و اسپانیا)
 نظام گستردهی مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی
(مانند فرانسه ،هلند و نروژ)

دستهی سوم :کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و
عملکرد تحقیق و توسعهای دولتی متوسط:

 نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند کانادا و انگلستان)
 نظام گستردهی مبتنی بر دانشگاه و مراکز تحقیقاتی دولتی
(مانند دانمارک ،فنالند و آلمان)

 نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند جمهوری چك)

دستهی چهارم :کشورهای دارای سهم سرمایهگذاری و
عملکرد تحقیق و توسعهای کم:
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 نظام مبتنی بر دانشگاه (مانند بلژیك ،ایرلند ،ژاپن ،سوئد،
سوئیس و امریکا)

 نظام مبتنی بر مراکز تحقیقاتی دولتی (مانند کرهی
جنوبی)
برای بررسی ارتباطات بخش علمی و بخش صنعتی باید
خصوصیات و مشخصههای سه بعد مختلف از این ارتباطات را
مورد بررسی قرار داد (شفیعی.)9319 ،
در بین جهان توسعهیافته که در آن پیوندهای بيین دانشيگاه و
صنعت به طور سنتی قوی است به کشورهای امریکا ،سوئیس،
ژاپن ،آلمان ،چین ،کره جنوبی ،و مالزی اشاره میشود (صدیق
و اردشیری:)9397،
-1تجارب کشور آمریکا
در امریکا آزادی دانشگاه هيا بيرای انجيام مشيورت و رایزنيی و
هييمچنييین اجييرای تحقیقييات مشييترک بييا صيينعت و یييا عقييد
قراردادهای تحقیقاتی با صينعت ،یيك ویژگيی مثبيت بيوده و
هسييت و دولييت هييم بييه صييورتهييای مختلييف مسييتقیم و
غیرمستقیم این روند را ترغیب و تشویق میکند.
برنامة همکاری های تحقیقاتی صينعت و دانشيگاه ،ابتکياری
بود که در سال  9122توسط بنیاد ملی علوم آغياز شيد تيا
حمایت صنایع از تحقیقات دانشگاهی را سازمان دهی کنيد.
این برنامه از طریق ایجاد مراکزی کيه همکياری درازميدت
بین دانشگاه و صنعت در زمینه تحقیقيات ميورد عالقيه دو
طرف را موجب می گردد ،اجرا می شود .در امریکا دیرزميانی
است که آزمایشگاه هيای تحقیقياتی دانشيگاه هيا در اختیيار
جامعه صنعتی قرار گرفته اند تا دوباره کياری هيا بيه حيداقل
برسند ،همکاری های مفیيد رونيق یابنيد و بهيره بيرداری از
تسهیالت گسترده و ارزشمند و منحصر به فرد بيه بهتيرین
شکل ممکن حاصل آید.
-2تجارب کشور سوئیس
در سوئیس ،همکاری دانشيگاه و صينعت اسياا اقتصياد ایين
کشور را تشکیل میدهد .مجاورت دانشگاههيا بيا شيرکتهيای
تولیدی (کارخانيههيا) بيهویيژه در صينایع شيیمیایی و صينایع
ماشيييینی و وجيييود شيييبکههيييای غیررسيييمی دانشيييمندان
(دانشگاهیان) و صينعت گيران ،نميود بيارزی از همکياریهيای
دانشگاه و صنعت در این کشور است.
-3تجارب کشور ژاپن
در ژاپن دانشگاه ها دروازة ورود دانيش پیشيرفته از کشيورهای
اروپایی بوده اند .دانشيگاه هيا در زمینيه تحقیقيات مشيترک و
راهنماییهای فنی با صنعت نقش کامالً گسيتردهای دارنيد .در
بسیاری از موارد یك دانشگاه انجام تحقیقات بنیيادی را تقبيل
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میکند و صنعت نیز توسيعه کيار را برعهيده ميیگیيرد .اغليب
شييرکتهييای تولیييدی بييرای انجييام کارهييای تحلیلييی بييه
آزمایشگاههای دانشگاهها مراجعيه ميیکننيد .حتيی در مراکيز
عمده بزرگ عموماً صنعت رهبری مشخصيی بير دانشيگاههيای
مجاور دارد و به طور کلی از دید دانشگاهها ارتبياط بيا صينعت
منبع مهم دریافت بودجههای تحقیقاتی به شمار میآید.
-4تجارب کشور آلمان
در آلمان نیز ارتباط دانشگاه با صنعت ارتباط ریشهداری اسيت
و در حال حاضر گسترش سیستمهای توسعهبخيش کيه در آن
دانشگاه ها دارای نقش مرکزی برای ایجاد صنایع جدید (دارای
تکنولوژی عالی) در یك منطقه میباشند ،آغاز شيده اسيت .در
آلمان اغلب دانشگاه ها در موارد زیير ميورد مشياوره و مراجعيه
صنعت قرار میگیرند:
 خدمت مشاورهای برای کاهش آلودگیهای زیستمحیطی

 انتقال تکنولوژی ،آزمایش و بهکارگیری نمونهسازی و ارایه
آموزشهای الزم

 بررسی نیازهای منطقه به تحقیق در زمینه تکنولوژیهای
مناسب برای صنایع موجود در آن منطقه
 مطالعه و بررسی بر روی زمینههای مستعد سرمایهگذاری
صنعتی براساا درخواست دولت

 مشاوره و راهنمایی متقاضیان احداث واحدهای جدید
تولیدی
-5تجارب کشور چین
در چین مؤسسيه تحقیقيات تکنوليوژی صينعتی ،نقيش رابيط
دانشگاه با صينعت را عهيدهدار اسيت و وظیفيه آن اسيتفاده از
تخصييصهييای هيير دو گيييروه یعنييی دانشييگاه و صييينعت،
سييرمایهگييذاری مشييترک بييرای نیييروی انسييانی و امکانييات و
هزینهها جهت تدوین برناميههيای تحقیقياتی مشيترک اسيت.
بييرای ایيين منظييور مؤسسييه تحقیقييات تکنولييوژی صيينعتی
عنوان های تحقیقاتی مشخصی را انتخاب کرده و این عنوانهيا
را به طور کارمزدی به دانشيگاههيا واگيذار ميیکنيد از طرفيی
دانشگاه ها ،دانشجویان خود را برای کارآموزی (آموزش و کيار
حرفه ای) در رشته های مربوط به مؤسسه تحقیقات تکنوليوژی
صنعتی اعزام می نمایند و این مؤسسه نیز ضمن جيذب تعيداد
زیادی از آن ها بقیه را بین صنایعی کيه اعيالم نیياز کيردهانيد،
تقسیم می کنيد و بيه ایين ترتیيب بيرای انجيام پيژوهشهيا و
آزمایش ها استفاده دو جانبه از امکانات و دادههيای تحقیقياتی
میسر میشود از طرفی مدیران و کارکنان مراکز صنعتی نیز در
صورت نیاز می توانند در جلسات سخنرانی دانشيگاههيا حضيور
یابند .برنامه طوری ترتیب داده میشود که چنانچه صينایع بيه
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کارآموزانی که در آن جا کارآموزی کرده اند ،نیاز داشته باشيند،
آنها را به استخدام آن صنعت در میآورند.
-6تجارب کشور کرهجنوبی
در کرهجنوبی نیز همکاریهای دانشگاه و صنعت از سوی
مؤسسه مستقل و چند رشتهای تحقیقات صنعتی کره صورت
میگیرد .عالوه بر این وزارت علوم و تکنولوژی کره چند الیحه
بسیار مهم برای توسعه علوم و تکنولوژی تصویب کرده است.
در مجموع ،در جمهوری کره در سالهای اخیر ،اقدامات جدی
در جهت همکاریهای متقابل دانشگاه و صنعت صورت گرفته
است و این نقش بیشتر بر عهده بنیاد ملی علوم و مهندسی
کره است که بودجه تحقیقات مشترک توسط صنایع و
دانشگاهها را برای توسعه تکنولوژیهای جدید ،تأمین میکند.
این برنامه بنیادی هدفدار ،استادان دانشگاهها و مدیران
تحقیق و توسعه صنعتی را دور یکدیگر گرد میآورد تا فهرست
کاملی از زمینههای تحقیقات دانشگاهی را که از نظر صنایع و
برای انجام فعالیتهای آنها در راه توسعه تکنولوژیهای
جدید ،ضروری است و حیاتی است ،تهیه و تدارک کند.
بررسی تجارب کشورهای مختلف نشان میدهد کهایجاد
ارتباط میان بخش دانشگاهی و بخش صنعتی در این کشورها
از طریق تدوین قوانین ،اصالح  ،سازماندهی و ایجاد
چارچوبهای نهادی متفاوتی شکل گرفته است و لذا نمی توان
بسادگی از الگوی آنان به عنوان الگویی جامع جهت برقراری و
توسعه ارتباط بین صنعت و دانشگاه درایران تقلید نمود بلکه
برای انتخاب الگویی مناسب بایستی براساا قوانین و
چارچوبهای نهادی حاکم بر کشور و شناخت شرایط و
وضعیت موجود نسبت به تلفیق و بومی سازی الگوها و
روشهای کاربردی مؤثر در کوتاه مدت و با برنامهریزی منسجم
در دراز مدت الگوی نهادی مناسبی را در کشور پیاده سازی و
اجرا نمود.
وضعیت ارتباط صنعت و دانشگاه در ایران
ارتباط دانشگاه با صينعت در ایيران بيرای اوليین بيار در سيال
 9369با تصویب مصوبه ای در هیأت دولت آغاز شد .بر اسياا
این مصوبه دفتری به نيام دفتير ارتبياط دانشيگاه و صينعت در
وزارت فرهنگ و آموزش عالی ایجاد شد .افزون بر ایين ،دفياتر
مشابهی در وزارتخانههای نفت ،صنایع ،معادن و فليزات ،نیيرو،
راه و ترابری ،مسکن و شهرسازی ،کار و امور اجتماعی ،پست و
تلگراف و تلفن و سازمان برنامه و بودجه آغاز به فعالیت کردند.
دفاتر ارتباط دانشگاه و صنعت نیيز در بسيیاری از دانشيگاههيا
ایجاد شدند .در سال  ،9369شيوراهایی نیيز بيه نيام ”شيورای

هماهنگی دفاتر ارتباط با صنعت“ در همین دفاتر ایجاد ،اما در
سييال  9323تعطیييل شييدند .در همييین دوران ،دفتيير مرکييزی
ارتباط دانشيگاه بيا صينعت بيه سيازمان پژوهشيهای علميی و
صنعتی ایران انتقال یافت .دولت نیز تصيمیم گرفيت ”شيورای
عالی ارتباط دانشگاه وصنعت“ ایجاد کند .در این شورا  91نفير
از رؤسای دانشگاههای فنّی ،معاونان پژوهشيی وزارتخانيههيای
فرهنگ و آموزش عالی و صنایع ،نمایندگان صنایع ملی ایيران،
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ،سازمان پژوهشهای علمی و
صنعتی ایران و رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی عضویت داشتند.
اعضای این شورا را  73نفر تشکیل میدادنيد .فعالیتهيای ایين
شورا نیز پس از مدتی متوقف شد (کریمیان اقبال.)9397 ،
مشکالت و محدودیتهای بسیاری از سوی مراکز آموزش عالی
برای ایجاد ارتباط با صنعت وجود دارد که از آن میان میتوان
به مواردی چون ”آموزش محوری دانشگاه هيا ،منظيور نکيردن
فعالیت های صنعتی در ارتقای اعضيای هیيأت علميی ،منظيور
کييردن حييق باالسييری زیيياد بييه فعالیتهييای صيينعتی اعضييای
هیأتعلمی ،جایگاه سازمانی ضعیف ارتباط دانشگاه و صنعت“،
حاکمیت مدیریت دولتيی برصينایع بيزرگ کشيور و متقاضيی
خدمات دانشگاه نبودن صنایع ،نبيود محتيوای کیفيی و مفیيد
دورههای کارآموزی ،ارتباط ضعیف میان برناميههيای درسيی و
نیازهای صينعت ،نبيودن روحیيه کيارگروهی و کمبيود مراکيز
تحقیقاتی کاربردی ،عيدم توجيه بيه بهسيازی نیيروی انسيانی،
ضوابط و مقررات دست و پا گیر و گرایش نداشتن صينعت بيه
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه و وابستگی روحيی و فکيری
صنایع به خارج از کشور اشاره کرد (شجاعی.)9399 ،
ارتباط دانشگاهها با صنعت برق درایران
تاریخچه ارتباط صنعت برق و دانشگاه با ساماندهی
تحقیقات در صنعت برق از سال  9367و در پی تاسیس
مرکز تحقیقات نیرو با هدف انجام تحقیقات پایه و کاربردی
تاسیس شد .در سال  9361سازماندهی شورای تحقیقات
برق با هدف سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه تحقیقات
صنعت برق با تصویب وزیر وقت نیرو انجام گرفت .در این
حوزه تاکنون صدها پروژه تحقیقاتی به انجام رسیده که با
96مبلغی حدود  96میلیارد تومان منافع اقتصادی و مهمتر
از آن استقالل واقعی صنعتی در بخش برق را حاصل کرده
است به گونه ای که جمهوری اسالمی ایران با برخورداری از
یك درصد جمعیت دنیا ،رتبه پانزدهم تولید برق جهان و
رتبه نخست را در منطقه در اختیار دارد .شبکه فرامرزی
برق کشور ضمن تأمین نیاز برق کشورهای همسایه در مرز
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خاک ی ،راهبری و کنترل شبکه های فرامرزی متصل به
شبکه سراسری برق کشور را با محوریت دیسپاچینگ ملی
در اختیار دارد .بنابر گفته مسئوالن صنعت برق تا پایان
سال  97 ،9311درصد کارهای تحقیقاتی دانشگاه در این
زمینه برپایه ارتباط مستقیم استادان و صنعت 76 ،درصد از
طریق سازمان ها و ارگان های واسطه 93 ،درصد از طریق
دفترهای ارتباط با صنعت و  1درصد از مسیر مرکز
تحقیقات دانشگاهی شکل گرفته است .در مجموع نیز
شرکتهای توزیع برق پس از استقالل از سال  9396تا کنون
با توجه به تفویض اختیارات حاصله از سوی سازمان توانیر
به عنوان شرکت های وا بسته به صنعت برق همسو و همگام
با برنامه های توسعه و با محوریت توسعه خدمات به
مشترکین برق در بخش تحقیقات و ارتباط با دانشگاهها
گام های مؤثری برداشته اند که در تحقیق به عمل آمده
روند و مورد کاوی شرکت توزیع برق تهران بزرگ به عنوان
بزرگترین شرکت توزیع برق کشو ر مورد بررسی و تحلیل
قرار گرفته است (درویشی9311 ،؛ رضوی.)9322 ،
روشهای ارتباطی موجود در صنعت با دانشگاهها
به طور کلی همانگونه که در شکل (  ) 9نیز مشاهده
می شو د  2روش ارتباطی به عنوان کانال های ارتباطی
بین صنعت و دانشگاه مطرح می گردد که به شرح ذیل
است :

1

با توجه به کانالهای ارتباطی معرفی شده فی مابین صنعت و
دانشگاه در ایران در این بخش به تشریح و تحلیل چند مورد از
کانال های ارتباطی مهم که در شرکت توزیع برق تهران بزرگ
مورد کاوی شده است پرداخته میشود (فهیمی9322 ،؛
کارگر.)9322 ،
الف) کانال ارتباط مکاتبهای:
این کانال ارتباطی که مجموعهای از مکاتبات روزانه  ،ماهانه و
در کل سالیانه بخشهای صنعت و دانشگاه است و بعضا در
حوزههای انجام یك تحقیق خاص صورت میگیرد بحثهای
مختلفی پیرامون مسئله مورد مکاتبه مطرح میسازد و اثر
بخشی مکاتبات را به گونهای زیر سؤال خواهد برد؛ به طوریکه
در مجموع سؤاالت متنوعی از سوی صنعت و دانشگاه مطرح
خواهد نمود در یك جمع بندی کلی بهاین سؤال پرداخته
خواهد شد که:
آیا پویایی و کیفیت محتوی مکاتبات درتقویت ارتباط
اثر بخش بوده است؟
نتیجه این سؤال مطرح شدهاین است که برقراری ارتباط از
طریق این کانال ارتباطی به چه میزان اثر بخش بوده و نقاط
ضعف در این کانال ارتباطی به چه میزان تأثیرات منفی را بر
کیفیت ارتباطات خواهد داشت.
شرکت توزیع برق تهران بزرگ در برقراری ارتباط با دانشگاهها و
مراکز پژوهشی در طی پنج سال اخیر ( )96-19با توجه به
کانالهای ارتباطی بیان شده وضعیتی به شرح جدول ( )9دارد:
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جدول  :1وضعیت برقراری ارتباط توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاه در برقراری کانال ارتباط مکاتبهای
تعداد مکاتبات وارده از سوی

تعداد مکاتبات صادره از سوی

دانشگاههاو مراکزپژوهشی

شرکت توزیع برق تهرانبزرگ

9396

3

7

سال

درصد

نتایج حاصله

اثربخشی
1

-

9392

96

91

مقدمات تنظیم و مبادله موافقتنامههای پژوهشی فراهم گردید

%91

9399

79

31

موافقتنامههای همکاری با دانشگاهها مبادله و  3تحقیقاتی نیز مبادله شد

%79

9391

99

36

 6پروژه تحقیقاتی با دانشگاهها قرارداد و مبادله گردید

%39

9311

79

79

 9پروژه تحقیقاتی با دانشگاهها قرارداد و مبادله گردید

%31

9319

71

79

 2پروژه تحقیقاتی با دانشگاهها قرارداد و مبادله گردید

٪39

جدول  :2وضعیت برقراری ارتباط توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاه در برقراری کانال ارتباط تفاهمی
نام دانشگاه طرف مبادله توافقنامه

تاریخ شروع مبادله

تاریخ پایان موافقتنامه

نتایج موافقتنامه

دانشگاه علم وصنعت

آبان 9392

آبان 9399

برگزاری بیش از 2جلسه هم اندیشی و تعریف  9پروژه که در نهایت به
تصویب نهایی منجر نگردید

دانشگاه امیر کبیر

دی 9392

دی 9399

برگزاری  9جلسه هم اندیشی و تعریف  97پروژه که در نهایت یك مورد
به تصویب نهایی رسید ولی پس از قرارداد پس از یکسال بدلیل عدم
پیشرفت فیزیکی فسخ گردید

دانشگاه تهران

بهمن 9392

بهمن 9399

دانشگاه صنعت آب و برق

اردیبهشت 9399

اردیبهشت 9391

برگزاری بیش از  9جلسه هم اندیشی و تعریف  9پروژه که در نهایت به
تصویب نهایی منجر نگردید

دانشگاه تربیت مدرا

مرداد9399

مرداد9391

جلسه هم اندیشی برگزار نگردید

جهاد دانشگاهی

اسفند 9392

اسفند 9399

یك جلسه هم اندیشی برگزار گردید و نتیجهای در بر نداشت

در نتیجه این مکاتبات طبق گزارشات سالیانه شرکت توزیع
برق تهران بزرگ تا پایان سال  9319تعداد  73عنوان پروژه
تحقیقاتی با دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و اعضای هیأت علمی
دانشگاهها انعقاد قرارداد شده است.
ب)

برگزاری 3جلسه هم اندیشی که نتیجهای در بر نداشت

ارتباط از

طریق

کانال

ارتباطی تفاهمی

(موافقتنامههای پژوهشی)
جدول زیر بیانگر مبادله موافقتنامههای پژوهشی فی مابین شرکت
توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها از سال  9399تا  9391است.
این کانال ارتباطی برقرار شده همانگونه که در نتایج موافقتنامهها
نیز بچشم میخورد توفیق چندانی در جهت تحکیم ارتباطات این
شرکت با دانشگاهها نداشته است اما در هر صورت برقراری ارتباط و
برگزاری جلسات هم اندیشی خود پایه گذار شناخت بیشتر
مجموعهها از یکدیگر بوده است (شفیعی.)9319 ،
به طور کلی این موافقتنامهها ایجاد تفاهمات را در رسیدن و
دست یافتن به بخشی از اهداف عملکردی در دانشگاه و صنعت
بیان میکند همواره حول محور انجام موضوعاتی از قبیل ایجاد
فضاهای مشترک علمی و پژوهشی ،ساخت و بهره برداری

مشترک از آزمایشگاه ها ،تعریف و انجام پروژههای تحقیقاتی،
اغلب این موافقتنامهها توفیق دستیابی به مفاد آن به دالیلی که
در ذیل ذکر میگردد امکان پذیر نبوده و یا با چالشهای
عمدهای در رسیدن به اهداف آن مواجه شده است و به طور
کلی آسیبهای جدی زیر در اجرای این موافقتنامهها به وجود
آمده است (شفیعی.)9319 ،
 عدم التزام و تعهد سازمانی در اجرای مفاد موافقتنامهها

 نبود تعهدات مالی و پرداختی در موافقتنامههای پژوهشی
 نبود مدیریت ساختاری و تشکیالت سازمانی متناسب با
موافقتنامهها از سوی طرفین

 عدم پیگیری مناسب ازسوی متولیان و مجریان امور موافقتنامه

 انتظار به اعالم نیازهای پژوهشی و آموزشی از سوی صنعت
به دانشگاه

 انتظار از ارائه طرحهای فناوری و تحقیقات کاربردی از
سوی دانشگاه به صنعت
 عدم وجود دستورالعملهای اجرایی در خصوص هریك از
مفاد موافقتنامه از سوی طرفین
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 عدم اطالع رسانی کافی و شفاف از سوی طرفین در سطوح
سازمانی مختلف

 عدم وجود دستگاه ناظر و امکان ارزیابی و پایش توافقات اجرا شده
 عدم تخصصی بودن مفاد موافقتنامهها

ج) برقراری ارتباط از طریق کانال ارتباط قراردادهای
پژوهشی ( قراردادی)
در حال حاضر یکی از مهمترین و شاید قوی ترین کانالهای
ارتباطی صنعت و دانشگاه در ایران انعقاد قراردادهای پژوهشی
بین این دو نهاد میباشد که از این طریق نیازهای پژوهشی
صنعت توسط دانشگاهها برآورده میگردد .شرکت توزیع برق
تهران بزرگ نیز در طی سالیان اخیر با برقراری ارتباط و با اعالن
نیازهای پژوهشی خود توانسته از طریق این کانال ارتباطی
قراردادهای پژوهشی را با اغلب دانشگاهها و اعضای هیأت علمی
دانشگاهها منعقد و به اجرا درآورد .نمودار شکل ( )7نشان میدهد
در طی پنج سال اخیر تعداد  73عنوان موضوع پژوهشی از طریق
قراردادهای .حقیقی (فردی) و یا حقوقی (سازمانی) برای انجام
پروژههای پژوهشی با دانشگاه ها ،مراکز پژوهشی و اعضای هیأت
علمی دانشگاهها توسط شرکت توزیع برق تهران بزرگ مبادله
شده است که نشاندهنده ارتباط نسبتاً خوبی در این بخش جهت
برقراری ارتباط بوده است.
نتایج بررسی شده در اجرای این پروژههای تحقیقاتی نشان
میدهد که در بخش قراردادها با توجه به نقش شرکت توزیع برق
تهران بزرگ در اعالن به موقع اولویتهای تحقیقاتی خود و
برقراری و پیگیری در جهت انجام این پروژهها نقش مؤثری در
تحرک بخشیدن بهاین بخش از ارتباط داشته است البته حضور
محققین و عالقمندی آنان در اجرای پروژههای تحقیقاتی شرکت
توزیع برق تهران بزرگ نیز نشان از تأثیر یك ارتباط دوسویه میان
صنعت و دانشگاه است که به لحاظ جذابیت موضوع و ایجاد
انگیزه بیشتر در نزد محققین شکل گرفته است.
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البته عمده ترین بخش ارتباطی نیز به لحاظ نمایش اثر بخشی
ارتباط صنعت و دانشگاه هم در همین بخش نهفته است چرا
که هدف اصلی از ایجاد کانالهای ارتباطی در رویههای
مختلف نیز اثر بخش نمودن قراردادهای تحقیقاتی است
چنانچه در کانالهای مختلف ارتباطی بتوان تعامالت دوسویه
مفید و مطلوبی را در بین این دو نهاد ایجاد نمود قطعا در دو
بخش اصلی ارتباط که انجام پروژههای تحقیقاتی صنعت و
برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت خواهد بود اثرات
برقراری ارتباط به طور واضح نمایان خواهد شد.
از اینرو برقراری ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با
دانشگاهها در سایر کانالهای ارتباطی چندان توفیقی نداشته و
به لحاظ عملکردی در سایر کانالهای ارتباطی تشریح شده در
طی سالیان اخیر روند نهادینه شده و مستمری در پی نداشته
است که بتوان مطابق سایر کانالهای ارتباطی به بررسی
عمیقتر و محتوای عملکرد آن پرداخت.
تحلیل  SWOTبه منظور استخراج استراتژیها و
راهبردهای عملیاتی
در پروژه انجام شده با تحلیل صورت گرفته برروی وضعیت
موجود ارتباط شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها در
طی سالیان اخیر و تحلیلSWOTاین ارتباط مطابق مدل
شکل ( )3استراتژیهای اصلی و راهکارهای کالن و خرد
مرتبط با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه در حوزه شرکت
توزیع برق تهران بزرگ به دست آمده است .از اینرو ابتدا نقاط
قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتهای موجودی که در ارتباط
شرکت توزیع برق تهران بزرگ با دانشگاهها وجود داشته
تشریح شده و سپس و با رجوع به اسناد باال دستی و دستیابی
به عوامل کلیدی موفقیت در برقراری و توسعهاین ارتباط با
دسته بندی موضوعات به استخراج موضوعات استراتژیك
قراردادهایتحقیقاتیبامراکز
پژوهشی
%9

قراردادهای تحقیقاتی
با

قراردادهایتحقیقاتی بااعضای

دانشگاه ها

هیأتعلمی

%55

%36

شکل  :2نمودار تفکیک میزان قراردادهای تحقیقاتی
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پرداخته شده است و پس از آن با تعیین راهبردهای مدیریتی
قابل اتخاذ در هر موضوع به بیان و تشریح هریك از راهکارهای
عملیاتی قابل پیاده سازی جهت دست یافتن به هر یك از
موضوعات استراتژیك اقدام شده است که در نهایت با تعیین
وضعیت و اولویت هریك از اقدامات عملی درخور اجرا و حسب
زمان قابل اجرا نقشه راه دستیابی به راهکارهای عملیاتی در یك
برنامه بلند مدت پنج ساله ترسیم شده است (شفیعی.)9393 ،
تبیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید در ارتباط
صنعت برق با دانشگاهها
در این بخش نقاط قوت ،ضعف ،فرصت ،و تهدید ارتباط
صنعت برق با دانشگاهها در مورد کاوی موضوع در شرکت
توزیع برق تهران بزرگ در قالب جداول ( )3ارائه میشود.
همانطور که پیشتر نیز بیان شد ،در استخراج این موارد در
ابتدا مطالعهای بر روی وضعیت موجود شرکت توزیع برق

تهران بزرگ با دانشگاهها و در ادامه با ارسال پرسشنامه و
برگزاری جلسات مصاحبه و هم اندیشی با خبرگان آن شرکت،
ضمن بازنگری موارد گردآوری شده ،نقاط قوت ،ضعف ،فرصت
و تهدید تکمیل و نهایی شدهاند .موارد به دست آمده ،در قالب
جداول ( )9( ، )9و ( )6ارائه گردیدهاند (کمالی.)9396 ،
دسته بندی مشکالت جهت تدوین استراتژیها
پس از تبیین نقاط قوت ،ضعف ،فرصت و تهدید ،به اهم نکات
موانع و مشکالت موجود در برقراری ارتباط صنعت و دانشگاه
پرداخته میشود .این مشکالت هم ناشی از نقاط ضعف هستند
و هم در آتیه میتوانند با توجه به چالشها ،به مشکلی اساسی
در ارتباط صنعت برق و دانشگاه تبدیل گردند .لذا با بهره
گیری از جدولهای  3تا  ،6میتوان این مشکالت را در چهار
گروه اصلی و زیر گروههای مربوطهاش طبقه بندی نمودکه در
جدول ( )2ارائه شده است.

شکل  :3مدل و فرآیند پیاده سازی تحلیل SWOTدر تبیین موفقیت ارتباط صنعت برق با دانشگاهها
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جدول  :3نقاط قوت ارتباط شرکت توزیع نیروی برق با دانشگاهها
نقاط قوت

ردیف
9

امکان افزایش بودجهها و اعتبارات جهت تأمین نیازمندیهای پژوهشی بخش توزیع

7

هزینه مناسب نیروی انسانی پژوهشگر

3

در اختیار داشتن تعداد مناسب دانشآموختگان رشتههای مرتبط با توزیع برق

9

وجود امکانات و پتانسیل نیروهای متخصص دانشگاهی همجوار

9

روند روبه رشد پژوهش در زمینه مهندسی توزیع برق

6

توجه به ارتقای دانش و تجربه در صنعت توزیع برق به واسطه افزایش توقع مشتریان

2

رشد تعداد شرکتهای تولید کننده تجهیزات توزیع برق در سالیان اخیر

جدول  :4نقاط ضعف ارتباط شرکت توزیع نیروی برق با دانشگاهها
نقاط ضعف

ردیف
9

ناکارآمدی حلقه تجاریسازی در زنجیره پژوهش ،توسعه ،تجاریسازی و تولید تجهیزات صنعت برق

7

تمرکز دانشگاهها بر روی دروا تئوریك و کم توجهی به بخش صنعت به ویژه توزیع

3

ضعف سازوکارهای ارایه ،انتشار و بهرهبرداری از پژوهشهای انجام شده (عدم کاربردی نمودن نتایج پروژه ها)

9

عدم ساز و کار امکان خرید و فروش نتایج پژوهشها در کشور

9

ضعف قوانین و مقررات جهت حمایت از پژوهش و نوآوری در صنعت برق (شرکتهای توزیع)

6

عدم توسعه متوازن نیروی انسانی متخصص در حوزههای اولویتدار برق (شرکتهای توزیع)

2

نامتوازن بودن تعداد مؤسسات پژوهشی و زمینههای الزم برای پژوهش در صنعت برق (شرکتهای توزیع)

9

ناتوانی در جذب و حفظ نیروی انسانی خبره در صنعت برق (شرکتهای توزیع)

1

فقدان نظام کارآمد جهت مدیریت و راهبری پژوهش در بخش برق (شرکتهای توزیع)

91

فقدانمراکزرشد ،شهرکها و مراکزعلمی-تحقیقاتی ویژه صنعت برق (شرکتهای توزیع)

99

ضعف همکاریهای علمی و پژوهشی شرکتهای توزیع با خارج از کشور

97

کم بودن میزان سرمایهگذاری بخش خصوصی در پژوهش صنعت برق (به ویژه توزیع) ایران نسبت به جهان

93

نبود ساختارهای اطالعاتی و ارتباطی در صنعت برق و در بخش پژوهش و فناوری (به ویژه شرکتهای توزیع )

جدول  :5فرصتهای ارتباط شرکت توزیع نیروی برق با دانشگاهها
فرصت

ردیف
9

وجود تعداد قابل توجه نخبگان ایرانی در خارج از کشور در مهندسی برق

7

وجود نیروی انسانی بالقوه و عالقه مند برای فراگیری دانش برق

3

امکان دسترسی به منابع پژوهشی جهانی از طریق شبکههای الکترونیکی

9

ارزش افزوده بالقوه باالی تجهیزات برق

9

وجود فضای باز و بکر در صنعت برق جهت انجام پژوهش و نوآوری

6

تأکید برنامههای راهبردی کشور به انجام پژوهش و توجه به آن

2

حمایت دولت از توسعه و رشد شرکتهای بخش خصوصی در حوزه برق

9

وجود دانشگاههای برتر کشور در همجوار با شرکت توزیع برق
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جدول  :6تهدیدهای ارتباط شرکت توزیع نیروی برق با دانشگاهها
تهدیدها

ردیف
9

تمایل به خرید فناوری از خارج از کشور

7

مهاجرت فزاینده متخصصین برق به خارج از کشور

3

عدم تمایل سرمایهگذاران به فعالیت در حوزه پژوهش و ارتباط با دانشگاه

9

ریسك باالی پژوهش در صنعت برق کشور و هزینه بر بودن آن

9

تغییرات سریع تجهیزات برق با توجه به روند توسعه صنعتی در جهان

6

اعتماد کم صنعت برق ( بویژه بخش توزیع ) به دستاوردهای دانشگاههای داخل

2

روند خصوصی شدن صنعت توزیع برق و توجه ویژه به کاهش هزینهها و باال بردن بهروری

تبیین عوامل موفقیت در ارتباط صنعت و دانشگاه
به طور کلی عوامل موفقیت ارتباط صنعت و دانشگاه در پیرامون
چهار محور عمده ذیل بیان میگردد (کریمیان اقبال:)9397 ،
 -9محور سیاستگذاری
 -7محور پژوهشی
 -3محور آموزشی
 -9محور اداری و مکانیزمهای اجرایی
 -1عوامل موفقیت در "محور سیاستگذاری" ارتباط
صنعت و دانشگاه
 وجود استراتژی توسعه صنعتی برای هدایت صنعت و
دانشگاه به سمت توسعه ملی

 -2عوامل موفقیت در "محور پژوهش" ارتباط صنعت و
دانشگاه
 ایجادمراکز تحقیقاتی مشترک باهمکاری صنعت و دانشگاه
در جهت اهداف توسعه صنعتی و اقتصادی کشور

 شناسایی و تشکیل کمیتههای تحقیقاتی ،تخصصی و میان
رشتهای مشترک
 ایجاد مراکز تحقیقات ملی در زمینه تخصصهای مورد نیاز
کشور و سازماندهی محققین در این مراکز (اعم از صنعت
و دانشگاه) برای ارایه خدمات به صنعت
 انجام تحقیقات کاربردی مطابق با نیازهای صنعت

 ایفای نقش محوری دولت در پیوند سه جانبه دولت ،صنعت
و دانشگاه

 ضرورت انجام فرصتهای تحقیقاتی برای اعضاء هیأت
علمی دانشگاهها در صنعتو فرصتهای مطالعاتی برای
متخصصین صنعت دردانشگاهها

 اصالح نظام ارزیابی و ارتقاء مرتبه هیأت علمی در جهت
ارزشدهی بیشتر به فعالیتهای تحقیقات صنعتی

 -3عوامل موفقیت در "محور آموزش" ارتباط صنعت و

 ترغیب بخش صنعت در تأسیس مراکز تحقیقاتی با ایجاد
تسهیالت از جمله معافیتهای مالیاتی

 ایجاد بستر قانونی مناسب برای حضور فعال دانشگاهیان در
صنعت و همچنین صنعتگران در دانشگاه
 ایجاد و یا تعیین نهاد مسئول تکنولوژی در ساختار
مدیریتی کشور به منظور تحقق توسعه علمی و صنعتی

 حضور و مشارکت مؤثر دانشگاه در فعالیتهای انتقال
تکنولوژی در سطح کشور
 آشنا شدن صنعت و دانشگاه از نیازها و تواناییهای همدیگر
و استفاده بهینه از امکانات دو طرف
 ایجاد و یا تقویت مراکز و آزمایشگاههای تخصصی و مرتبط
با تکنولوژی و نوآوری مورد نیاز صنعت کشور
 ضابطه مند و نهادینه شدن حضور اعضاء هیأت علمی در
مراکز صنعتی و یا صنعتگران در دانشگاه

 انتخاب موضوع پایاننامههای تحصیلی دانشجویان مقاطع
تحصیلی دکترا الزاماً ازمسایل مربوط به صنعت و
برخورداری از کمكهای مالی صنعت در این بخش
دانشگاه
 تدوین سرفصلها و محتوای دروا آموزشی با توجه به
نیازهای واقعی صنعت
 ایجاد و گسترش رشتههای علمی -کاربردی متناسب با
نیازهای مراکز صنعتی در دانشگاه
 طراحی و اجرای دورههای کوتاه مدت تخصصی با همکاری
متخصصین صنعت و دانشگاه
 دعوت از متخصصین مجرب صنعت جهت تدریس دروا
تخصصی در دانشگاه
 استفاده از اساتید به صورت مشاور و عضو هیأت
مدیرهبخش صنعت
 ایجاد دورههای بازآموزی برای کارشناسان
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 تهیه و تدوین محتوای دورههای کارآموزی با همکاری
متخصصین صنعت و دانشگاه

 تالش در جهت انطباق مبانی و محتوای آموزشهای
دانشگاهی با پیشرفتهای تکنولوژیکی

 توجه خاص به واحدهای درسی عملی (آزمایشگاهی-
کارگاهی) دانشجویان در رشتههای فنی و مهندسی
 ترتیب دادن بازدیدهای علمی از مراکز صنعتی

 تأکید بیشتر بر طراحی و درک مسایل و مشکالت صنعت
در برنامههای آموزشی دانشجویان دورههای تکمیلی

 -4عوامل موفقیت در "محور اداری و مکانیزمهای
اجرای" ارتباط صنعت و دانشگاه

 ایجاد نظام اطالعاتی علمی و صنعتی یكپارچه در کشور
جهت دسترسی صنعت و دانشگاه به اطالعات بهنگام

 ایجاد و تجهیزات آزمایشگاههای ملی و تخصصی در جهت
خدمتدهی بهینه به دانشگاه و صنعت
 ایجاد مراکز طراحی مهندسی (مشاوره و طراحی) با
عضویت اعضاء هیأت علمی دانشگاهها و متخصصین صنعت

جدول  :7بیان محورها و زیر محورهای مشکالت و موانع ارتباط صنعت برق با دانشگاهها
ردیف

ناکاارآمدی نظامهای

ضعف زیر ساختهای قانونی

 عدم توجه به نوآوری و نیاز به آن در صنعت برق جهت رفع وابستگی عدم شناخت صحیح مشکالت صنعت توسط دانشگاه ها کمبود امکانات تحقیقاتی در حوزه صنعت برق در دانشگاهها طوالنی بودن روند برونسپاری پروژههای تحقیقاتی توسط صنعت برق به دانشگاه ها فقدان چرخه تبدیل طرحهای تحقیقات و نیمه صنعتی به صنعتی تعریف پایان نامه در دانشگاهها بدون توجه به نیازهای صنعت برق -ناکارآمد بودن نظام مستند سازی فعالیتهای پژوهشی در حوزه صنعت برق

الزم جهت توسعه ارتباط

رویکردهای نادرست به مقوله پژوهش و فناوری

نظامهای نادرست آموزش و

تربیت نیروی انسانی در

 -فقدان ارتباط مستمر بین دانشگاهها با صنایع بومی ،بی توجهی به آمایشهای سرزمینی

 -تعریف طرحهای تحقیقاتی دانشگاه بدون توجه به نیازهای واقعی صنعت

عملیاتی و اجرائی

9

 -عدم توجه کافی به توانمندیهای صنعت برق خصوصاً در مقوله آزمایشگاهی

 -عدم توجه ویژه به موضوع فناوری و انتقال فناوری در صنعت برق

صنعت برق و دانشگاهها

3

 -عدم توجه کافی به دروا کاربردی ،آزمایشگاهی و کارگاهی

 -کم توجهی صنعت برق به بهره گیری از دانشگاهها در تأمین نیاز جهت برگزاری دورههای آموزشی کوتاه مدت

در صنعت برق

7

زیر محورهای مشکالت
 -عدم برنامهریزی و انطباق سیالبس دروا دانشگاهی با نیازهای حال و آتی صنعت برق

دانشگاههای کشور

9

محورهای اصلی موانع

99
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 آشنایی اعضاء هیأت علمی با صنعت و روند گسترش آن و
نیازهای واقعی صنعتی و ملحوظ نمودن آن در فعالیتهای
آموزشی و پژوهشی خود
 فراهم نمودن فضای مناسب جهت استفاده بهتر دانشجویان
از مراکز صنعتی

 محاسبه سابقه کار صنعتی اعضاء هیأت علمی در ارزیابی و
ارتقای رتبه
 استفاده از آزمایشگاهها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه به منظور
تعیین و تأیید استانداردها در بخش تولیدات داخلی
 ارایه سمینار و مقاالت علمی مشترک به صورت کنفرانس
در مجموعه صنعت و دانشگاه
 انجام تمهیدات و ایجاد تسهیالت برای متخصصین صنعت و
دانشگاه برای تبادل دانش ،معلومات و اطالعات

 افزایش کمی و کیفی بازدیدهای علمی دانشجویان و اعضاء
هیأت علمی از مراکز صنعتی
 انتشار بولتن یا نشریههای مشترک بین صنعت و دانشگاه به
منظور توسعه ارتباط
 انجام بازدیدهای کارشناسان و مدیران صنعت از دانشگاه

 ایجاد انجمنهایی متشکل از پژوهشگران ،صنعتگران و
مدیران صنعت و دانشگاه
ارائه نتایج با تدوین استراتژیها و راهبردهای مدیریتی
و عملیاتی
با توجه به تبیین عوامل موفقیت در ارتباط صنعت و دانشگاه
که از راهکارهای عمده در تقویت ارتبياط صينعت و دانشيگاه
منشا گرفته است لزوم ارائه هرگونه راهبردی در این بخش به
منظور ارتقای سطح همکاری بین صنعت برق و دانشگاه هيا،

بایستی هم راستا با محورها و عوامل مؤثر در موفقیت ارتباط
شکل گرفته باشد و الزامياً بایيد در جهيت غلبيه بير موانيع و
مشکالت تشریح شده در جدول ( )2باشد .به هميین منظيور
در این قسمت سعی شده تا با بررسی دقیق معضالت و موانع
پیش روی جهت رفع این چالش ها و برون رفت از مشيکالت،
با هدف قراردادن عوامل موفقیت درتوسعه و تقویيت ارتبياط
صنعت برق با دانشگاه ها استراتژی هيای کيالن و راهبردهيای
مييدیریتی و عملیيياتی اسييتخراج گييردد کييه هييم منطبييق
برسیاسييتهای کييالن وزارت نیييرو بييوده و نیييز هييم راسييتا بييا
استراتژی های شر کت توزیع برق تهران بزرگ باشد .بنيابراین
استراتژی های مرتبط با موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه کيه
در استراتژی های کالن صنعت برق و براساا اهداف فناورانه
صنعت برق کشور در افق  9919انعکاا یافته است با دقيت
احصا گردیده انيد کيه نتیجيه کليی آن در جيدول ( )9و بيه
تفکیييك هيير یييك از انييواع اسييتراتژیهييا در دو بخييش
استراتژی های اصلی و اسيتراتژی هيای پشيتیبان ارائيه شيده
است.
در ادامه با تشریح هر یك از استراتژیهای اصلی و پشتیبان
راهبردهای مدیریتی چندگانهای برای هریك از عناوین
استراتژیها استخراج گردیده است که در جدول ( )1ارائه شده
به طوریکه هریك از استراتژیهای عنوان شده دارای
راهبردهای مدیریتی از جنس تصمیم گیری و راهکارهای
عملیاتی از جنس برنامهریزی و اقدام ،تدوین و تنظیم شده اند
و در انتها نیز هریك از راهبردهای مدیریتی شامل یك یا چند
راهبرد عملیاتی به دست آمده است که به دلیل خالصه سازی
آ ن و حفظ نتایج پروژه برای کارفرما در این مقاله از ذکر آن
خوداری شده است.

جدول  :8فهرست عناوین استراتژیهای اصلی و پشتیبان ارتباط صنعت توزیع برق با دانشگاهها
نوع استراتژی

عنوان استراتژی
گسترش و تعمیق تحقیق و توسعه در جهت رفع نیازها و مشکالت صنعت توزیع
ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی در جهت ارتقای سطح تجهیزات ساخت داخل و توسعه تحقیقات طراحی و ساخت

اصلی

تقویت و ایجاد زیرساختهای آموزشی متناسب با صنعت توزیع و ارتقای سطح آموزشهای تخصصی
معرفی و انتقال فناوری و بسط و توسعه آن در فرآیندهای تکنولوژی محور
تهیه و بروز درآوردن استانداردهای فنی و استاندارد سازی روشهای فنی و مهندسی
مدیریت و استفاده از توان علمی ،تجربی و تخصصی نیروی انسانی صنعت توزیع برق در بخش تحقیقات و ارتباط با دانشگاه
ایجاد ساختارها و تشکیالت سازمانی در جهت تقویت تعامالت با مراکز دانشگاهی و دانش بنیان

پشتیبان

هدفمندسازی بودجههای تحقیقات با محوریت تقویت ارتباط با دانشگاهها

بررسی موانع و راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه (مورد مطالعه :شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ)
جدول  :9تبیین راهبردهای مدیریتی در اتخاذ استراتژیهای ارتباط صنعت توزیع برق با دانشگاهها
عنوان راهبرد مدیریتی

عنوان استراتژی

شناسایی دقیق نیازهای تحقیقاتی و مشکالت صنعت توزیع برق در قالب پروژهای تحقیقاتی توسط صنعت
اطالع رسانی و انتشار نیازهای تحقیقاتی صنعت در بین دانشگاه ها
گسترش و تعمیق تحقیق و توسعه در جهت
رفع نیازها و مشکالت صنعت توزیع

همگرایی پروژههای تحقیقاتی صنعت با دانشگاه
تدوین بانك اطالعات محققین
تسریع در گردش کار بررسی و تصویب پروژههای تحقیقاتی تعریف شده با کمك داوران علمی و دانشگاهی
تعیین آزمایشگاهها و کارگاههای مرتبط با تجهیزات توزیع و تشریح امکانات هریك از سوی دانشگاه ها

ارائه خدمات کارگاهی و آزمایشگاهی در
جهت ارتقای سطح تجهیزات ساخت داخل
و توسعه تحقیقات طراحی و ساخت

تعیین کلیه تجهیزات توزیع و تعیین سطح کیفی و نحوه بهره برداری تجهیزات از سوی صنعت
شناسایی کمبودها و کاستیهای مورد کاربرد درشبکه توزیع و تجهیزات تعمییراتی به منظور طراحی و ساخت داخل
ارتقای کیفیت تجهیزات ساخت داخل با هدف استاندارد سازی تجهیزات توزیع
بازنگری در سیالبسهای آموزشی مرتبط با صنعت توزیع و همگرا نمودن این سیالبسها با نیازهای توزیع

تقویت و ایجاد زیر ساختهای آموزشی
متناسب با صنعت توزیع و ارتقاء سطح
آموزشهای تخصصی

نیاز سنجی آموزشی علمی و عملی جدید مرتبط با فناوری توزیع
هم اندیشی صنعت و دانشگاه جهت هماهنگی سازی زیر ساختهای آموزشی و آکادمیك
پتانسیل سنجی و امکان سنجی ارائه و ایجاد گرایشهای خاص دانشگاهی مرتبط با صنعت توزیع
بازنگری در شیوه جذب و آموزش دانشجویان کارآموز در صنعت توزیع
ارزیابی سطح تکنولوژی صنعت توزیع برق و مقایسه آن با تکنولوژیهای روز دنیا در سطح توزیع

معرفی و انتقال فن آوری و بسط و توسعه آن
در فرآیندهای تکنولوژی محور

شناسایی فرآیندهای تکنولوژی محور در سطح توزیع و ترسیم نقشه راه توسعه تکنولوژی توزیع
ارزیابی اقتصادی و انتقال فناوری به منظور توسعه و کاربردی نمودن فناوری های
شناسایی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان با تعیین پتانسیل تخصصی هریك
احصاء و بروز آوری استانداردهای فنی

تهیه و بروزدرآوردن استانداردهای فنی
استاندارد سازی روشهای فنی و مهندسی

شناسایی فرآیندها و روشهای فنی و مهندسی استانداردپذیر در صنعت توزیع در سطح دنیا
شناسایی و تدوین استاندارد تجهیزات کم کیفیت و کثیر المصرف در توزیع
شناسایی و پتانسیل سنجی نیروی انسانی توانمند در سطح صنعت توزیع برق
برنامهریزی و ایجاد ساز و کار مدیریتی مناسب جهت به کار گیری نیروهای متخصص شرکت در پروژههای تحقیقاتی

مدیریت و استفاده از توان علمی ،تجربی و
تخصصی نیروی انسانی صنعت توزیع برق
در بخش تحقیقات و ارتباط با دانشگاه

اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش و ارائه راهکارهای انگیزشی مناسب جهت مشارکت نیروهای متخصص شرکت در تحقیقات
مدیریت و تمرکز بخشیدن بر مطالعات کارشناسی در سطح شرکتهای توزیع و جلوگیری از مطالعات پراکنده
تبادل دانش و تجربه میان کارشناسان متخصص صنعت توزیع و دانشگاه از طریق قطبها و دفاتر ارتباط با صنعت دانشگاه ها
اطالع رسانی بروز و پویا از سوی دانشگاه در خصوص پروژههای تحقیقاتی و پایان نامههای تحصیالت تکمیلی
ایجاد ساختار سازمانی متناسب با تحقیقات و ارتباط با دانشگاه

ایجاد ساختارها و تشکیالت سازمانی در
جهت تقویت تعامالت با مراکز دانشگاهی و
دانش بنیان

ایجاد تشکیالت سازمانی متناسب با تحقیقات و استراتژیهای ارتباط صنعت توزیع با دانشگاهها و مراکز پژوهشی
تبادل موافقتنامههای همکاری صنعت توزیع با دانشگاه ها
مدیریت و اطالع رسانی ویژه ارتباط صنعت و دانشگاه
هدفمندسازی اعتبارات تحقیقاتی در پروژهها و فعالیتهای تحقیقاتی

هدفمند سازی بودجههای تحقیقات با
محوریت تقویت ارتباط با دانشگاه ها

تخصیص ردیف بودجه به فعالیتهای غیر پروژهای از اعتبارات تحقیقاتی
درجه بندی علمی پروژهها در سطوح مختلف
احصای روش محاسباتی در برآورد هزینه پروژههای تحقیقاتی
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ارتباط دانشگاه ،صنعت و دولت :مطالعه موردی در ایران“

تهران ،مجموعه مقاالت یازدهمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
 .99توالیی ،محمود (” ،)9329نقش صنایع نظامی در ارتقای
دانشهای کشور“ تهران ،دومین سمینار ارتباط صنعت و دانشگاه.
 .97رشیدی ،محمدمهدی (” ،)9322برنامهریزی آموزشی،
کلید توسعه منابع انسانی در سازمانهای پژوهشی،
صنعتی و آموزشی“ تهران ،چهارمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
 .93رضایی ،علی (” ،)9322تجربیات حاصله در زمینه همکاریهای
صنعت و دانشگاه :بررسی مشکالت و تنگناها“ تهران ،چهارمین کنگره
سراسری همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعة ملی.
 .99رضوی ،احمد (” )9322مروری بر زمینههای برقراری
ارتباط بین صنعت و دانشگاه و ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجام شده در وزارت نیرو“ چهارمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعة ملی.
 .99روزی طلب ،محمد (” ،)9329ارائه روشهای همسوسازی
فعالیتهای صنعت و دانشگاه“تهران ،کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
 .96میرعلیخانی ،کریم (” )9399بررسی موانع همکاری ارتباط
صنعت و دانشگاه و ارائه یك نمونه موفق“ تهران ،مجموعه
مقاالت نهمین کنگره سراسری همکاریهای دولت،
دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
 .92شجاعی ،محمدرضا (” ،)9399تعامل دانشگاه و صنعت و نقش آن در
توسعه ملی“ تهران ،نشریات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی.
 .99فهیمی ،مهدی و مداحی ،محسن (” ،)9322بررسی
سازوکارها و زمینههای ارتباط مؤسسات تحقیق و توسعه
ملی با دانشگاه“ تهران ،چهارمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.
 .91کارگر ،مهدی (” )9322ارزیابی فعالیت و کارآیی واحدهای
 D&Rدر صنایع ایران“ تهران ،چهارمین کنگره سراسری
همکاریهای دولت ،دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی.

