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سازماني  هاي بين بررسي كمي و مصورسازي همكاري
شـده جمهـوري اسـالمي ايـران در      در مدارك نمايه

-از ديدگاه روابط دانشگاه: پايگاه استنادي اسكوپوس
  دولت-صنعت

                            
  چكيده

          
جانبـه   ه و سهسازماني دوجانب هاي بين مسئله اصلي پژوهش حاضر، اين است كه همكاري :هدف

، T(UIG)شده ايران در پايگاه اسـتنادي اسـكوپوس را براسـاس شـاخص      در مدارك علمي نمايه
هـاي   گانـه و شـاخص   دولت در نمونه مارپيچ سه-صنعت-هاي دانشگاه عنوان شاخص همكاري به

  .استنادي و موضوعي مورد تحليل قراردهد
    

جامعه آمـاري  . است سنجي انجام شده لماين پژوهش از نوع كاربردي و با روشي ع :شناسي روش
سازمان عملي در جمهوري اسالمي ايران بـين   367اين پژوهش شامل مدارك علمي نمايه شده 

  .باشد در پايگاه استنادي اسكوپوس مي 2012-1997هاي سال
    

درصد اسـت ولـي    ٪7/2ها نشان دادند كه ميانگين تعداد استنادها براي هر مدرك  يافته :ها يافته
بيشـترين همكـاري    .استناد اسـت  ٪36/10داراي روابط دو جانبه  ميانگين استنادها براي مدارك

، مربـوط  »هاي بنيادي مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضـيات  پژوهشگاه دانش«المللي به بين
  .است

   
نتايج نشان داد كه الگوهاي همكاري بين بخشي در ايران ضعيف اسـت امـا توليـد     :گيري نتيجه

  .است م ايران در پايگاه استنادي اسكوپوس از وضعيت مطلوبي برخوردار بودهعل
    

دولت، ترسـيم  -صنعت-سازماني، روابط دانشگاه هاي بين هرم سه گانه، همكاري :واژگان كليدي
  .ها، جمهوري اسالمي ايران شبكه همكاري

    

  1* حاتمي مهديه

  2 نقشينه نادر
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  لهو بيان مسئ مقدمه
بـر   هاي مبتني شدن اقتصاد، رقابت در بازارهاي جهاني، توسعه و رشد فناوري و گسترش فعاليت جهاني

عملكـرد نوآورانـه    ،داده كـه در آن  شـكل  »بنيان اقتصاد دانش«را با عنوان  جديد از توسعه اي دانش، مرحله
مفهومي بـا عنـوان نظـام ملـي      يهاي فناورانه در چارچوب برداري از نوآوري اقتصاد در توليد، انتشار و بهره

  .)150 :1391 ،تجلي و سبحاني(ضامن توسعه فناورانه و اقتصادي كشورها خواهدبود  ،نوآوري
 1950تـا   1940 در دهـه . نـوآوري اسـت   پيشـين هـاي   يافتـه از مـدل   نوآوري، نظامي تكاملنظام ملي 

هـا،   در بخش توليد علم يعني دانشـگاه  درواقع، ؛مطرح بود 1»نمونه فشار دانش« هاي خطي نوآوري يا مدل
كـه كشـف    آيد مي بسيار پيش ،بنابراين در طول زمان ؛شود شود بدون آنكه به نياز جامعه توجه علم توليدمي

ـ    يابد مي جديد از دانشگاه به بازار راه ييا اختراعي يا علم ايـن   ؛شـود  رو مـي  هاما با شكسـت در بـازار روب
 هعمـد طـور   بـه كه (تا در پژوهش و نوآوري در امتداد صنعت  همسئله، دليلي منطقي براي دولت ايجادكرد

عنـوان دو طـرف    بـه ) اكز تحقيقـاتي و ساير مر(و دانشگاه ) گيرد هاي خصوصي يا دولتي را دربرمي شركت
اين مدل الگوهاي خطـي معكـوس نـوآوري يـا      ؛كند گذاري صورت متقابل سرمايه سنتي عرضه و تقاضا به

جاي آنكه دانشگاه با دانش توليدشده به جامعه فشار واردكند، متناسـب بـا    بود كه به 2»نمونه كشش تقاضا«
 ،پـس از آن  ؛كند اقتصادي به جامعه عرضه -رشد اجتماعيدانش مورد نظر را براي  ،نياز و تقاضاي جامعه

ها و روابط غيرخطي مطرح  صورت بافتي از بازخوردها و حلقه پيچيده به يتوجه به نوآوري در قالب نظام
 1987بار در سال  براي اولينرا نظام ملي نوآوري  ،3فريمند؛ شو مي نظام ملي نوآوري شناختهنام شد كه به 
 ،درواقـع  ؛آنها در فرايند نـوآوري اسـت   هاي امل چند متغير نهادي، عملكرد آنها و ارتباطش كه دكرپيشنهاد

 يدانشگاه، دولت و صـنعت اسـت كـه در چـارچوب     مياننوآوري، خروجي يك تعامل پيچيده و غيرخطي 
  .)634 :2012 ،نيا اميري(شود  سازماني در سطح ملي موجب توسعه فناوري مي -نهادي

ها  هاي اقتصادي، دانشگاه همان بنگاه ،يعني دانشگاه، صنعت و دولت ،ملي نوآوريسه جزء اصلي نظام 
ها و مراكز تحقيقاتي دولتي و خصوصي و هـم   يعني دانشگاه ،بخش توليد دانش ؛و مراكز تحقيقاتي هستند

 حطـر كننده فرايند تبديل  هاي پشتيباني وكار و سازمان هاي تجارت و كسب بخش كاربرد دانش يعني محيط
تعامـل اجـزاي ايـن    . عـامالن ايـن نظـام هسـتند     ،گذاري به محصول مانند دولت و نظام قانوني و سياست

بـراي تحليـل عملكـرد     ؛كننـده اسـت   عنوان يك كل تعيـين  هم، در عملكرد نظام ملي نوآوري به سيستم با
 در. كرد د دانش را بررسيبرداري و كاربر بهره ،انتشار ،نوآوري در هر نظام بايد ارتباط اين سه نهاد در خلق

اي بـراي   عنـوان شـيوه   بـه  صنعت و دانشگاه دولت، گانه مارپيچ سه به الگو اين از نوآوري، هاي نظام ادبيات
  .)22 : 84،تقي ياريراد و  فاتح(شود  مي ها، صنعت و دولت تعبي دانشگاه ميانآميختن مرزهاي  درهم

 مطالعـه  مـورد  سـه مـدل   در ظهوركرد و 1990دهه  دولت در اوايلت و صنع، گانه دانشگاه مارپيچ سه

كنترل قوي دولتي بر دانشگاه و صـنعت   ،آن است كه در 4، نمونه دولتي1گانه  نمونه مارپيچ سه. قرارگرفت

                                                 
1 . Science-Push Model 
2 . Demand Pull Model 
3 . Freeman 
4 . Statist Model 
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كـارايي پـايين خـود را در كشـورهاي كمونيسـتي       ،هـاي گذشـته   ايـن نمونـه طـي سـال     ؛شـود  مـي  اعمال
دانشـگاه و دولـت بـا مرزهـاي      ،اي است كـه صـنعت   نمونه، 21گانه  نمونه مارپيچ سه ؛است رسانده اثبات به

 ؛ در)154 :2012 ،كـيم (ها برقرار است  ميان حوزه ،بسيار جزئي هايي مشخص جدا از هم هستند و تعامل

 و تـداخل  داراي، صـنعت  و دانشـگاه  دولـت،  هـاي سـه نهـاد    مأموريت و ها نقش ،3گانه  نمونه مارپيچ سه
ـ دار هـاي ديگـران را برعهـده    هاي مربوط بـه خـود و نقـش    نقش ،كيو هراست  بسيار پوشاني هم د و بـا  ن

 پـژوهش  و آموزش بر هعالو دانشگاه. دارند تعامل ،كه در روابط در حال ظهور هستند 2هاي تركيبي سازمان

 كند يم  ماقدا دانش انتشار و به خلق خدمات و كاالها توليد كنار در صنعت بخش پردازد، مي نيز كارآفريني به

 و كـاال  توليد و فناوري نوآوري، دانش، خلق هاي حوزه در ريسك داراي هاي گذاري سرمايه به هم دولت و
 ،صـنعت  و دانشـگاه  دولـت،  ميـان  مرزهـاي  عـاملي،  سه مارپيچ الگوي از نسخه اين در. پردازد مي خدمات

 ،جهاني و ملي هاي، منطق هاي نظام ،همچنين و آورد مي دست به بيشتري پويايي، نوآوري نظام ،شده رنگ كم
تمايز  مياناست كه  شده در اين نمونه سعي ؛)7 :2002 ،اتزكوييتز(يابند  مي را تر گسترده هايي نوآوري تعامل

 ،حال كه از هم از لحاظ نهاي متمايز هسـتند  يعني سه تابع درعين ؛دقيق ايجادشود يو ادغام سه نهاد، توازن
ي و يآماري مورد نيـاز اسـت كـه در ارزيـابي روابـط نهـا       ،بنابراين ؛نندك از لحاظ عملكردي يكپارچه عمل

  .)154 :2012 ،كيم(كند  نهادهاي مختلف كمك ميانافزايي  هم
  
  
  
  
  
  
          

  
  

  )3: 2002اتزكوييتز، (عت دانشگاه و صن ،گانه دولت نسخه اول تا سوم الگوي مارپيچ سه. 1 شكل
        

يعني دانشگاه، صنعت و دولت  ،هم ن متغير براي ارزيابي تعامل اجزاي نظام ملي نوآوري باعنوا آنچه به
نظيـر   ،ها و اجزاي ديگر نظام ملي نـوآوري  تعامل و همكاري ميان بنگاه .است 3شده، همكاري درنظرگرفته

صورت عاملي  كه به ها هستند همين تعامل ،زيرا درواقع ؛بسيار مهم است ،سسات پژوهشيؤها و م دانشگاه
هـاي مـوردي و    مختلـف اسـت از مشـورت    يداراي سطوح ،تعامل. دنكن مي برنده براي نوآوري عمل پيش

همكاري مشترك و رسـمي   هاي جديد با گيري بنگاه ها گرفته تا شكل ها با دانشگاه غيررسمي كاركنان بنگاه
  . هاي مشترك پژوهشي طرحهاي رسمي در  دانشگاه و صنعت و همكاري

هـم   هـايي كـه از لحـاظ پيشـينه فرهنگـي بـا       حـوزه  ميانعنوان عملكرد مشترك  ي پژوهشي بههمكار
مـورد   ،هاي متنـوع  مشي با اهداف متفاوت و خط) هاي دانشگاهي، دولتي و صنعتي يعني حوزه(اند  متفاوت

شـوند و از لحـاظ سـطح همكـاري و      مـي  مختلف تحليل يهاي پژوهشي در سطوح همكاري. بحث است
                                                 
1 . Laissez-Faire Model 
2 . Hybrid Organizations 
3 . Collaboration 
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هاي پژوهشـي، تحليـل همكـاري پژوهشـي      سطح پايه تحليل همكاري. اند هم متفاوت با هبرديرااهميت 
  .)2 : 2011،هانبوث و لي(محققان است  ميان

پـذيري   بهبـود رقابـت   بـراي وكـار   ترين ابـزار مـديريت كسـب    يكي از مهم ،سازماني هاي بين همكاري
ند و بـا  نك ينده را پرميآمورد نياز  هاي الزاممنابع موجود شركت و  ميانشكاف  ،ها مشاركت. هاست سازمان

 ،افزايـي و تـرويج يـادگيري و تغييـر سـريع      ها به منابع بيروني و نيـز بـا ايجـاد هـم     ارائه دسترسي سازمان
  . دنده مي ها را افزايش جويي سازمان رقابت

  هدف پژوهش
هاي پژوهشـي طـي    مشاركت بخش خصوصي و صنايع در فعاليتدرزمينه در جمهوري اسالمي ايران، 

توجـه   قابـل  يهاي وابسته به آنها، رشد ها و سازمان سيس مراكز تحقيقاتي در وزارتخانهأهاي اخير و ت سال
 ،هاي بنيـادي اسـتوار بـوده    ها بيشتر برپايه پژوهش هاي پژوهشي دانشگاه فعاليت ،ديگر ازسوي ؛است داشته
هـاي بنيـادي و    و نياز است كه موازنه پژوهش  هشدوارداي  هاي تحقيقات كاربردي و توسعه مقوله بهكمتر 

صـنعت بايـد ارتبـاطي     ارتبـاط دانشـگاه و  . بخش صنعت و دانشگاه ايجادشـود ميان اي  كاربردي و توسعه
در كشور ما رابط قوي ميان دانشگاه و صنعت، دولت است كـه بايـد بـا    . دوسويه، پيوسته و تنگاتنگ باشد

 ،كنـد و محقـق  واردجريـان كـار صـنعت    به دانشگاهي را  هاي يقتحق ،هاي مناسب وضع قوانين و سياست
در نظام فعلي نوآوري كه چنـدان پاسـخگوي   . سسات صنعتي قرارگيردؤهمواره مورد مراجعه و مشاوره م

كـه در نظـام    درحالي. اند ها محور توجه بوده دولت و دانشگاه ،نيازهاي علمي و فناوري كشور نبوده، بيشتر
  .دشو مي هاي توليد توجه هاي صنعتي و بنگاه رآمد به نقش همه نهادها و بخشنوآوري سيستمي و كا
هـاي   نگر و از باال بـه وضـعيت همكـاري    سنجانه، ايجاد نگاه كل اي علم عنوان مطالعه هدف اين مقاله به

علمـي جمهـوري اسـالمي     هايدولت در توليـد و  صنعت، گانه دانشگاه سازماني براساس مدل مارپيچ سه
سـازماني   هـاي بـين   وسيع است تا نقـاط ضـعف و قـدرت همكـاري     ،ز يك نگاه كمي و در گسترهايران ا

شناسـايي   ،همچنـين  ؛دنهاي موجود اتخاذشو بردن شكاف هاي مناسب براي ازبين گيري شناسايي و تصميم
 ها و معيارهاي تواند شاخص سازماني در جمهوري اسالمي ايران مي بازيگران اصلي همكاري پژوهشي بين
  .باشد داشته ها درپي هاي موفق توسط ساير سازمان جديد و بومي را براي اقتباس تجربه

گانـه در   مـدل مـارپيچ سـه    طبقسازماني  هاي بين همكاري«اين است كه  ،اصلي پژوهش حاضر پرسش
مدارك علمي معتبر وابسته به جمهوري اسالمي ايران در پايگاه اسـتنادي اسـكوپوس براسـاس وابسـتگي     

همچنين با تكيـه   ؛»هاي آماري و استنادي به چه ميزان است؟ ني نويسندگان همكار از لحاظ شاخصسازما
  . شود سازماني در مدارك علمي، نمايي از روابط نهادي در نظام علمي كشور ترسيم نويسندگي بين بر هم

  پژوهش پيشينه
دولـت در  و  صـنعت ، ابط دانشگاهگانه رو مدل مارپيچ سه«اي با عنوان  در مقاله) 2013( 1و همكاران يه

                                                 
1 . Ye, F. Y. et.al 
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با بازيابي مـدارك علمـي براسـاس وابسـتگي سـازماني      » سازي سطح ملي و پويايي آن تحت فشار جهاني
 نـد؛ ا كرده را براي كشورهاي مختلف محاسبه T(UIG)نويسندگان همكار از پايگاه استنادي علوم، شاخص 

هـاي   ر آمريكـا و چـين بـر همكـاري    دو كشـو  خصـوص طور خـاص در  سازي را به ثير جهانيأهمچنين ت
آمده در اين مقاله براي كشورهاي مختلـف   دست به T(UIG)شاخص . ندا سازماني مورد تحليل قرارداده بين

، روابـط  حاضـر آمده براي ايران در مقالـه   دست به T(UIG)به شاخص  يافته نسبت در حال توسعه و توسعه
 . دهد مي جانبه در ايران را نشان ضعيف سه

جانبه در بخـش كشـاورزي كشـورهاي     نمونه روابط سه«اي با عنوان  در مقاله (2012) 1و همكاران كيم
 1494مدرك علمـي بـراي چـين و     6782با بررسي  »كره و چين مياناي  مطالعه مقايسه: شمال شرق آسيا

پروانه ثبت  1301پروانه ثبت اختراع براي چين و  2008مدرك علمي براي كره در پايگاه استنادي علوم و 
را  T(UIG)، مقـدار شـاخص   2010تا  1990هاي  اختراع براي كره در حوزه موضوعي كشاورزي طي سال

دولـت از كـره    و صنعت ،دانشگاه ميانگانه  دهد در چين همكاري و روابط سه مي كه نشان اند كرده محاسبه
ت آن در ايجاد مراكز تحقيق و كند اما پيشرف مي هزينهبسيار  ،همچنين كره در بخش كشاورزي ؛بيشتر است

همكـاري   ةنتيجـ در ترين روند رشد است كه  داراي سريع ،بخش كشاورزي ،اما در چين ؛توسعه كم است
 . زياد مراكز تحقيق و توسعه است

سـازي،   آيا جهاني«اي با عنوان  در مقاله (Kwon, Park, So, & Leydesdorff, 2012) 2و همكاران اون
جانبـه در   المللـي روابـط سـه    پويايي ملي و بين؛ است؟ جنوبي را قدرتمند ساخته سيستم پژوهش ملي كره

شـده كـره جنـوبي از پايگـاه      مدرك بازيابي 189460با بررسي  »نويسندگي در كره جنوبي روابط علمي هم
اي در  پژوهشگران كره مياننويسندگي  ، الگوهاي ساختاري هم2009تا  1968هاي  طي سال ،استنادي علوم

نتايج . اند المللي آنان را مورد تحليل قرارداده و همكاران بين) دانشگاه، دولت و صنعت(اي  سسهؤنهاد م سه
زمـان و براسـاس    طـول و در  انـد  المللـي شـده   بـين  ،هـاي دانشـگاه و صـنعت    همكـاري كه د نده مي نشان

 ،المللـي  قيق و توسعه بـين سيستم انتشارات ملي كره از مراكز تح ،درواقع اند؛ هاي دولتي تغييركرده سياست
 .است بسيار ايستامانده ،است اما در سطح ملي كرده دريافت بسيار يمنابع

هـاي ايـران بـه     انتقـال فنـاوري از دانشـگاه   «در مطالعه خود بـا عنـوان    (2010) خوراكيانو  خوارزمي
تحليـل   وردنامـه مـ   هـاي درگيـر ايـن فراينـد را بـه روش پرسـش       ، روند انتقال فناوري و سازمان»صنعت
شـدن بـه    اند و اغلب بـا نزديـك   تر بوده ها فعال ارتباط، شركت يكه از لحاظ برقرار دادند نشانو  ندقرارداد
به جذب آنها به  استادانروابط دوستانه، شهرت و تخصص . اند ارتباط اوليه را برقراركرده ،دانشگاه استادان

 »استاد«فرايند اول كه مركز  ؛شيوه است ، چهارريروند انتقال فناو ،در ايران. است كرده بخش صنعت كمك
هـا بـه    طـرح درصد 52در ايران حدود . كنند ارتباط برقرارمي ،طور مستقيم و صنعت با هم به استاداناست، 

مسئوليت ارتبـاط صـنعت و    ،ن رابطاست، مسئوال »دانشگاه«فرايند دوم كه مركز  ؛دنشو مي اين شيوه منتقل
روشن از وظايف اين ادارات وجودندارد و داراي بوروكراسي طـوالني   يند كه تعريفدار عهده دانشگاه را به

                                                 
1 . Kim, Huang et.al 
2 . Kwon, K.-S. et.al 
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روند سوم  ؛شود مي درصد انتقال به اين روش انجام13فعال نيستند چراكه تنها  ،اين ادارات ؛بر است و زمان
رونـد   و انـد  شـده  ها به اين شيوه منتقل طرحدرصد 26هاي واسطه است كه  ها از طريق سازمان طرحانتقال 
مراكـز تحقيقـات   . شوند مي ها به اين شيوه انجام طرحدرصد 9 كه ها هستند مراكز تحقيقاتي دانشگاه ،چهارم
 . اند قرارگرفتهها  معمول در پرديس دانشگاهطور  بهها  دانشگاه

مهندسـي   -نـي هـاي ف  وضعيت ارتباط دانشـكده «در مقاله خود با عنوان ) 1390(همكاران و  اسماعيلي
 250نامه از  آوري پرسش به روش جمع »هاي شهر تهران با صنعت در چارچوب نظام ملي نوآوري هدانشگا

مدير ارشد صنعت به اين نتيجه رسـيدند كـه    54دانشجوي تحصيالت تكميلي و  748 ،عضو هيئت علمي
نظر جامعـه  تر از ميـانگين مـد   پايين ،هاي نظام ملي نوآوري لفهؤهاي ارتباطي اين دو نهاد براساس م فعاليت

  . است) حد متوسط(

  پژوهش شناسي روش
اين پژوهش از نوع پژوهش كاربردي است كه با فن پژوهش تركيبـي در مطالعـات سياسـت علمـي و     

. عظيم براي دستيابي به نتايج كمي دارد ، ظرفيتيسنجي سنجي و وب كتاب ،سنجي هاي علم نوآوري، روش
سـازماني، روابـط سـازماني     روابـط بـين  «شـامل   ،هـاي كمـي   در اين مطالعه با بررسي آماري مدارك، داده

شـده   شناختي مدارك علمي نمايـه  از اطالعات كتاب »هاي موضوعي و اطالعات استنادي المللي، حوزه بين
. اسـت  شـده  اسـتخراج  2012 تـا  1997 هاي جمهوري اسالمي ايران در پايگاه استنادي اسكوپوس طي سال

و  Excelافـزار   هاي استنادي بـا اسـتفاده از نـرم    ، شاخصTH.exeافزار  با استفاده از نرم T(UIG)شاخص 
  .ندا شده ترسيم 2و پاژك 1افزارهاي ترسيم نقشه ووس ويور ها با استفاده از نرم هاي همكاري شبكه

  ها  گردآوري داده
نادي شـده در پايگـاه اسـت    هاي سازماني مدارك نمايـه  عنوان كشور در وابستگي با جستجوي نام ايران به

مـدرك   246547، 1392مهرمـاه   6در تاريخ  AFFILCOUNTRY(Iran)اسكوپوس با عبارت جستجوي 
كند كه حاوي توزيع فراواني نسـبي در   مي ها ارائه هايي از داده بازيابي زير، مجموعه هاي شيوه. ندشد بازيابي

شود تـا از   كارگرفته يت دقت بهها نها بايد در بازيابي داده. هستندسازماني  هاي همكاري بين هريك از حوزه
  .)3 :2013 ،يه، يو و ليدسدروف(شود  پوشاني جلوگيري بار مناطق هم يك بازيابي بيش از

          
 :ندها به شرح زير مراحل بازيابي داده

(1) U0: AFFILCOUNTRY(iran) AND AFFILORG(univ* OR coll* OR daneshg*) 

(2) I0: AFFILCOUNTRY(iran) AND AFFILORG(co OR co. OR company OR corp* OR 
ltd*) 
(3) G0: AFFILCOUNTRY(iran) AND AFFILORG(organiz* OR minist* OR govt OR go-
vern* OR acad*) 

(4) UI0: #1 AND #2 

                                                 
1 . VOSviewer 
2 . Pajek 
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(5) UG0: #1 AND #3 

(6) IG0: #2 AND #3 

(7) UIG0: #1 AND #2 AND #3 
U=U0-UI0-UG0+UIG0 

I=I0-UI0-IG0+UIG0 

G=G0-IG0-UG0+UIG0 
UI=UI0-UIG0  

IG=IG0-UIG0 

UG=UG0-UIG0 

UIG=UIG0 

  
  
  
  
  
  
  
                                    

  
  

 UIGو  U ،I ،G ،UI ،UG ،IGهاي  شده در حوزه مدارك بازيابي. 2 شكل

هاي مربوط به توزيع فراواني مدارك منتسـب بـه سـه نهـاد دانشـگاه،       گردآوري داده براي ،ترتيب اين به
سـكوپوس  شده به نام كشور ايران، در قسمت جستجوي پيشـرفته پايگـاه اسـتنادي ا    صنعت و دولت نمايه

اطالعــات كامــل مــدارك شــامل تعــداد مــدارك، نويســندگان،   ،عبــارات جســتجوي مناســب واردشــده
هاي سازماني، زبـان   هاي سازماني نويسندگان، حوزه موضوعي، نام كشورهاي مربوط به وابستگي وابستگي

  . دنشو مي و نوع مدارك در هر مرحله از اين پايگاه استخراج
هـا در پايگـاه اسـتنادي اسـكوپوس و در كـاربرگ       يم شـبكه همكـاري  هـاي ترسـ   براي گردآوري داده

سازمان وابسته به جمهوري اسالمي ايران  367، با جستجوي واژه ايران، 1هاي سازماني جستجوي وابستگي
نتايج در مقابل نام  فهرستدر . شده در اين پايگاه دارند دو مدرك علمي نمايه كم دستد كه نشو مي بازيابي

شده در پايگاه مربـوط بـه هـر سـازمان و لينـك دسترسـي بـه آن مـدارك          تعداد مدارك نمايه هر سازمان،
اطالعات مربـوط   ،به كمك اين لينك به صفحه مدارك علمي مربوط به هر سازمان رفته ؛است شده قرارداده

ه از شـبكه  شده ك مدرك بازيابي 24301ها،  از اين سازمان ند؛ا شده هاي علمي سازماني استخراج به همكاري
  .است شده جانبه آنها در ترسيم نقشه استفاده روابط دوجانبه و سه

تنـوع در   دليـل اول اينكه بـه  : شود هاي سازماني، به چند نكته بايدتوجه سازي فايل همكاري براي آماده
                                                 
1 . Affiliation Search 
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صـورت واحـد    هـا بـه   هاي متفاوت نام سـازمان  ها به زبان انگليسي بايد تمام شكل نوع نگارش نام سازمان
دوم  ؛اسـت  گرفته انجام Excelافزار  مورد و در نرم صورت بازبيني موردبه در اين پژوهش اين كار به ؛دندرآي

نامـه بـر    كيد اين پايـان أها و با توجه به ت شده توسط دانشگاه حجم گسترده مدارك علمي تهيه دليلآنكه به 
سـازماني بودنـد از ايـن نقشـه      ونسازماني، مداركي كه داراي روابـط همكـاري در   هاي علمي بين همكاري
دو نهـاد دانشـگاه و صـنعت در     بـر ثير اقتصادي و سياسي دولـت  أسوم آنكه با توجه به ت و اند شده حذف

هـاي نهـادي دانشـگاه، صـنعت و دولـت، بلكـه براسـاس         ها نه براسـاس حـوزه   بندي سازمان ايران، دسته
جـدا  هاي سازماني  وابستگي هاي نشاني طبقهاي عملكردي دانشگاهي، صنعتي، دولتي و پژوهشي و  حوزه

سسـات  ؤالمللي، روابط همكاري سازماني بـا م  هاي سازماني بين همچنين براي تهيه فايل همكاري. اند شده 
  . اند بازيابي شده يادشده،نام كشور  باخارج از كشور همگي 

  پژوهشهاي  يافته
اسـت كـه    آمـده  دسـت  بـه  0.18-ن كل بـراي كشـور ايـرا    T(UIG)شاخص  1هاي جدول  براساس داده

هـاي   يافته و در حال توسعه، عملكـرد ضـعيف كشـورمان را در همكـاري     به ساير كشورهاي توسعه نسبت
 هاي، سـير صـعودي توليـد   2013 ليـدس دهد البته براساس پژوهش  مي سازماني در مدارك علمي نشان بين

نعتي در تمـام كشـورهاي جهـان    هـاي دولتـي و صـ    علمـي بخـش   هايبه توليد علمي دانشگاهي را نسبت
 ؛كـه باعـث شـده    اند توجه سازماني در اين كشورها نيز قابل هاي بين اما ساير همكاري ؛كرد مشاهده توان مي

روابـط   ،حـال  بـااين  ؛وجودآيد كشور ايران و ساير كشورها به ميان ،T(UIG)توجه در شاخص  قابل يتفاوت
همچنــين در جــدول زيــر  ؛تــر اســت قــوي ،و صــنعتدانشــگاه و دولــت در ايــران از روابــط دانشــگاه 

توجـه از انتشـارات علمـي كشـورمان بـه مـدارك دانشـگاهي         قابـل  يسـهم  ،شود كه هر سـال  مي مشاهده
 نـد؛ انـد، بسـيار كمتـر از حـد انتظار     سازماني منتشرشـده  همكاري بين است و مداركي كه با يافته اختصاص

هاي دانشگاهي و عدم تناسب رشـد   قاالت در حوزه فعاليتترتيب با توجه به رشد تصاعدي تعداد م اين به
 T(UIG)جانبـه، مقـادير    هاي دوجانبه و سـه  دولتي و همكاري ،هاي صنعتي علمي در همه حوزه هايتوليد

  . است ساله اخير به صفر رسيده 4در دوره  ،يافته هاي زماني كاهش در دوره
توجـه نيسـت و تمـايز     لمـي ايـران قابـل   مشاركت صنعت و دولت در سيستم انتشـارات ع  ،درمجموع

هـا   همچنـين چـاپ و نشـر علمـي در دانشـگاه      ؛شـود  مـي  هاي مختلـف سـازماني ديـده    وظايف در حوزه
  .اند تر شده بخشي مهم هاي ملي و بين مراتب از همكاري المللي به هاي بين گرفت و همكاري رونق

علـوم  «در چهـار حـوزه اصـلي    ] را كه[هاي موضوعي در پايگاه استنادي اسكوپوس  حوزه ،نمودار زير
، انـد  شـده  بنـدي  دسـته  »تجربي و زيستي، علوم پزشكي، علـوم فنـي و پايـه و علـوم انسـاني و اجتمـاعي      

هاي موضوعي پزشكي، فني و مهندسي و شيمي  جانبه در حوزه هاي دوجانبه و سه همكاري. دهد مي نمايش
گذاري و  شناسي، سياست مانند تجارت، روان ،اجتماعيهاي مربوط به علوم انساني و  در حوزه. اند برجسته

  .شود نمي توجهي مشاهده همكاري قابل ،...
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جانبه  روابط سه شده در حوزه دانشگاه، صنعت و دولت و روابط متقابل آنها و محاسبه شاخص تعداد مدارك بازيابي. 1 جدول
  2014تا  1936براي كشور ايران، در دوره زماني 

دوره هاي 
  زماني
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2010-2014 134076 1/93% 343 2/0% 346 2/0% 2000 4/1% 3454 4/2% 16 0/0% 91 1/0% 3620 5/2% 143946 05/0-

2005-2009 69615 9/90% 324 4/0% 391 5/0% 1176 5/1% 1784 3/2% 10 0/0% 46 1/0% 3245 2/4% 76591 29/0-

2000-2004 14599 7/88% 103 6/0% 95 6/0% 191 2/1% 343 1/2% 2 0/0% 9 1/0% 1114 8/6% 16456 41/0-

1995-1999 4126 7/85% 19 4/0% 58 2/1% 73 5/1% 83 7/1% 0 0/0% 5 1/0% 450 3/9% 4814 22/1-

1990-1994 948 1/81% 22 9/1% 44 8/3% 4 3/0% 12 0/1% 2 2/0% 0 0/0% 137 7/11% 1169 22/2-

1985-1989 429 4/79% 6 1/1% 22 1/4% 3 6/0% 7 3/1% 0 0/0% 0 0/0% 73 5/13% 540 87/2-

1980-1984 460 8/77% 3 5/0% 14 4/2% 5 8/0% 5 8/0% 0 0/0% 0 0/0% 104 6/17% 591 4/0-

1975-1979 1346 0/80% 13 8/0% 10 6/0% 12 7/0% 6 4/0% 0 0/0% 0 0/0% 296 6/17% 1683 2/0-

1970-1974 499 1/80% 7 1/1% 4 6/0% 5 8/0% 1 2/0% 0 0/0% 0 0/0% 107 2/17% 623 37/0-

1965-1969 54 5/63% 0 0/0% 3 5/3% 2 4/2% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 26 6/30% 85 23/1

1960-1964 10 3/33% 2 7/6% 1 3/3% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 17 7/56% 30 83/1-

1955-1959 7 0/100% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 7 0 

≤1954 3 0/25% 4 3/33% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 0 0/0% 5 7/41% 12 0 

كل مدارك 226172 7/91% 846 3/0% 988 4/0% 3471 4/1% 5695 3/2% 30 0/0% 151 1/0% 9194 7/3% 246547 18/0-
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        

  ي دانشگاه، صنعت و دولتها هاي موضوعي در حوزه  زمينه. 1 نمودار
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هر مرحله از بازيابي اطالعـات از پايگـاه اسـتنادي     براي تحليل استنادي مدارك، اطالعات استنادي در
ميـانگين   ،3شـاخص جـي   و 2، شـاخص اي 1شـاخص هيـرش   ،در اين جدول. ندا شده اسكوپوس استخراج

) دولـت  ودانشـگاه، صـنعت   (هر مقاله فارغ از حوزه موضوعي و براساس تفكيـك عملكـردي    هاياستناد
  . است شده داده نشان

  هاي دانشگاه، صنعت و دولت هاي آن در حوزه تحليل استنادي و شاخص. 2 جدول

شاخص هيرش  هر مقاله هايميانگين استناد  شاخص جي شاخص اي هاهمه استناد تعداد كل 
  مدارك

 226172 611184 7/2 211 118  147  دانشگاه

 846 2192 59/2 36 41/24 21 صنعت

 988 3971 02/4 36 57/19 26 دولت

 3471 15105 35/4 67 62/35 45 صنعت- دانشگاه

 5695 37626 61/6 105 04/67 64 دولت- دانشگاه

 30 167 57/5 13 49/9 8 صنعت- دولت

 151 1565 36/10 39 12/32 16 دولت-صنعت- دانشگاه
              

ها براي مدارك مربوط به دانشگاه، ميانگين تعـداد اسـتناد    باالبودن همه شاخصجدول با وجود اين در 
ها را به تعداد بسيار زياد اين مدارك  توانيم باالبودن اين شاخص پس مي ؛استناد است 2,7براي هر مدرك، 

تعـداد  برابـر  دو تـا سـه    براي مـدارك داراي روابـط دوجانبـه    هااما جالب اينكه ميانگين استناد ؛دهيم ربط
 10,36يعني براي هر مدرك  ،برابر ، پنججانبه مدارك دانشگاهي و براي مدارك داراي رابطه سه هاياستناد

باالتر از ساير روابط است و به ايـن معنـي    ،دولت -همچنين شاخص جي در روابط دانشگاه ؛استناد است
هـاي   البته شاخص ؛تناد هستندپراس دولت، مدارك -شتري از مدارك داري روابط دانشگاهكه تعداد بياست 

  . دهنده پراستنادبودن اين مدارك است جانبه با وجود تعداد كم مدارك نشان باال براي مدارك روابط سه
هـا مقـاالت    هـا و در سـاير بخـش    شده در بخش صنعت، مقـاالت كنفـرانس   بيشترين نوع مدارك نمايه

در  ،وس در ارزيابي كيفيت مجالت بودهترين شاخص پايگاه اسكوپ كه مهم SJRبراساس شاخص  ؛هستند
توســط ايــن پايگــاه  اطالعــاتي   4»پرســتيژ مجــالت اســتناددهنده«ســاله براســاس  3هــاي اســتنادي  دوره

و  صـنعت ، مجالتي كه مدارك مربوط به حوزه دانشـگاه  SJRدريافت كه شاخص  توان مي ،شود مي محاسبه
انـد   انـد و مقـاالتي كـه آن مجـالت منتشـركرده      دهنسـبت باكيفيـت بـو    بهاند، مجالت  دولت را منتشركرده

دولـت در مجـالت معتبرتـر     -از آن مـدارك حـوزه دانشـگاه    ؛ پـس انـد  كرده بيشتر نيز دريافت هايياستناد
  . اند شده چاپ

                                                 
1 . Hirsch Index (h-index) 
2 . E-index 
3 . G-index 
4 . Prestige of the Citing Journals 
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  هاي دانشگاه، صنعت و دولت مجالت منتشركننده مدارك در حوزه SJRميانگين شاخص . 3 جدول

-دانشگاه  دولت صنعت اهدانشگ 
 صنعت

-دانشگاه
 دولت

-دولت
 صنعت

- دانشگاه
 دولت-صنعت

 SJR 0.19 0.40 0.44 0.52 1.03 0.92 1.48شاخص 

نسبت استنادات به مدارك 
 )دوره دوساله(مجالت 

0.48 0.88 0.87 1.06 1.81 2.14 4.03 
              

سـازمان   865شده و بـا   رك بازيابيمد 24301سازماني در كشور ايران براساس  هاي بين نقشه همكاري
شـده براسـاس    در نقشـه ترسـيم  . اسـت  شده رابطه دوجانبه ترسيم 5350فرد و همچنين با ترسيم  منحصربه
 ؛هـاي همكـار هسـتند    دهنده عملكردهاي مشـابه سـازمان   هاي مشابه نشان سازماني، رنگ هاي بين همكاري

فاصـله   ؛شده به نام هر سازمان در اين پايگـاه اسـت   مايهدهنده تعداد مدارك ن ها نشان همچنين اندازه دايره
ارتبـاط   ،تـر باشـد   هرچـه فاصـله دو دايـره نزديـك     ؛دهنده ميزان ارتباط دو سازمان است ها نيز نشان دايره
  . دهد مي تر آن دو سازمان را نشان قوي

هـاي   هنـده دانشـگاه  د نشان ،نقاط صورتي ؛هاي غيرپزشكي دهنده دانشگاه نشان ،نقاط سبز ،در اين نقشه
 -دهنـده مراكـز درمـاني    نشـان  ،نقـاط بـنفش   ؛سسـات پژوهشـي  ؤدهنـده م  نشان ،نقاط زرد ؛علوم پزشكي

نقاط  ؛هاي دولتي و عمومي دهنده سازمان نشان ،نقاط سبزآبي ؛ها دهنده وزارتخانه نشان ،نقاط آبي ؛پژوهشي
  . ه مراكز تحقيق و توسعه هستنددهند نشان ،اي هاي صنعتي و نقاط قهوه دهنده شركت نشان ،قرمز

اند  شده هاي سازماني به دو دسته عمده تقسيم همكاري ،كنيد مي مشاهدهطوركه در نماي كلي نقشه  همان
هـاي   همكـاري  ،هـاي فنـي و مهندسـي و گـروه سـمت چـپ       هاي حوزه همكاري ،كه گروه سمت راست

  .دهد مي هاي پزشكي را نشان حوزه
                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
            

  نويسندگي در مدارك علمي هاي سازماني براساس هم همكاري. 3 شكل
دانشـگاه علـوم پزشـكي تهـران،      ، ميانهاي دانشگاه، صنعت و دولت در حوزه پزشكي عمده همكاري
انسـتيتو پاسـتور ايـران و     ،درمان و آمـوزش پزشـكي   ،اهللا، وزارت بهداشت درماني بقيه -دانشگاه آموزشي
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، هاي دانشگاه، صنعت و دولت در حوزه فنـي و مهندسـي   ي است و عمده همكاريسازمان جهاد دانشگاه
هاي بنيـادي مركـز تحقيقـات فيزيـك نظـري و       دانشگاه تهران، سازمان انرژي اتمي، پژوهشگاه دانش ميان

در فاصــله ميــان . اســترياضــيات، پژوهشــگاه صــنعت نفــت و پژوهشــگاه پليمــر و پتروشــيمي ايــران  
در حوزه فني و مهندسي و حوزه علوم پزشكي، نهادهايي هم هستند كه قرارگرفتن هاي سازماني  همكاري

هـاي فنـي و پزشـكي     هاي حـوزه  اي اين نهادها و همكاري رشته دهنده فعاليت بين نشان ،آنها در اين ناحيه
سازي رازي و پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيـك و   پژوهشگاه رويان، مؤسسه تحقيقات واكسن و سرم. است

  .اي هستند رشته ترين نهادها با همكاري بين برجسته ،فناوري زيست
                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
            

  هاي فني و مهندسي هاي شاخص در حوزه سازمان. 4شكل 
                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                    

  هاي علوم پزشكي هاي شاخص در حوزه سازمان. 5شكل 
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  اي رشته هاي ميان شاخص در حوزه هاي سازمان. 6شكل 
            

كشـور بـا    145مدرك با همكـاري   24301هاي ايراني با بررسي  المللي سازمان هاي بين نقشه همكاري
موقعيـت كشـورها در    ،در اين نقشه ؛است شده رابطه دوجانبه ترسيم 2073سازمان ايراني و استخراج  148

  .نقشه با موقعيت جغرافيايي آنها متناسب است
          
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المللي ايران هاي سازماني بين همكاري .7شكل 

  گيري بحث و نتيجه
از طريق (يافته  فناوري را از كشورهاي توسعه ،كشورهاي در حال توسعه در طول ساليان متمادي بيشتر

انتقـال   ،الف انتظـار اما برخ ؛اند شدن واردكرده كردن روند صنعتي منظور زيربنايي به )انواع فرايندهاي انتقال
 كـه  انـد  مطرح شـده  ،متعدد يعوامل. است فناوري در بسياري از موارد به توسعه اقتصادي پايدار منجرنشده

ترين عامل در اين كشورها ساختار نهاي منفصل و جدا از هم است كه فرايند انتقـال فنـاوري را    شايد مهم
 ،و درنتيجـه  نهاديجدا بودن ساختارهاي . است زداشتهبااز تبديل شدن به فرايند توسعه ابتكارات نوآورانه 
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ماننـد دانشـگاه و    نهـادي هـاي   حـوزه  ثر شده وؤمانع تعامل م نهادي، ميانبوروكراتيك افزايش روندهاي 
عامـل   ؛شـوند  مي گذاري دانش شناخته صنعت به داشتن نقشي منفعالنه در فرايند توليد دانش يا به اشتراك

وجودنـدارد كـه بتوانـد دانـش      نهـادي هاي  د اين كشورها ظرفيت يا زيرساختدوم اين است كه در اقتصا
همچنـين اسـتفاده از نـوآوري از طريـق مهندسـي معكـوس تحـت         ؛آورد دسـت  هاي وارداتي را به فناوري
از كشـورهاي   ،ها اين است كه انتقال فناوري ،سومين عامل ؛است محدود شده ،هاي انتقال فناوري توافقنامه
بنـابراين   ؛اسـت  جـاي توليـد دانـش مـورد اسـتفاده قرارگرفتـه       رشـد صـنعتي بـه    يه براي ارتقايافت توسعه
هـاي توليـد    ثير رشد انتقال فناوري از توسعه قابليتأت ،كشورهاي در حال توسعه بيشترندارد كه در  تعجبي

ايـدار  گـذاري پ  بـراي توسـعه سـرمايه   را ضـمانت كـافي    ،حتي تجربـه در قابليـت توليـد    و رود فراترنمي
عرضـه و تقاضـاي فنـاوري در انتقـال فنـاوري بـه        ميـان نمونه خطي رابطـه   ،عامل چهارم ؛كند نمي فراهم

گذاري دانش در سراسـر   اشتراك مانع گسترش دامنه به ،اين نمونه خطي وكشورهاي در حال توسعه است 
هـاي   پويايي طـرح  هاييرثأشود و كشورهاي در حال توسعه را از منافع بالقوه ناشي از ت طيف اقتصادي مي

  . كند مي محروم نهاديهاي  انتقال فناوري در سرتاسر يك شبكه حوزه
مهـارت،  . توسعه مهارت و انباشت دانـش اسـت   ميانمسئله ديگر در كشورهاي در حال توسعه، تعادل 

شده است و انباشت دانـش كـه از وضـعيت آمـوزش عـالي ناشـي        پاسخي براي نيازها و تقاضاهاي مطرح
هاي متوسط  جالب اينكه در اين كشورها تقاضا براي مهارت ؛ود، پايه و اساس پيشرفت فناوري استش مي

اگرچه سطح آموزش عالي در انباشـت سـرمايه دانـش بـراي     . هاي وارداتي هستند است كه مكمل فناوري
اي در حـال  هـاي كشـوره   نيابد، هزينه دولت اگر اقتصاد به اندازه كافي توسعه ،مهم است ،توسعه بلندمدت

منظـور   يافته بـه  توسعه براي آموزش عالي سطح باال در قالب مهاجرت نخبگان به سمت كشورهاي توسعه
  .)431 :2008 ،سعد، زاودي و مااليي راجا(شود  سرازير مي ،بنيان دستيابي به بازارهاي اقتصادي دانش

انع توسعه پايـدار و فراگيـر   م ،متعدد است كه تاحد زيادي يجمهوري اسالمي ايران نيز درگير مشكالت
شـده در   داشت كه نتايج اين مطالعه به اطالعـات نمايـه   البته بايدتوجه اند؛ بنيان در كشور شده اقتصاد دانش

 يصنعت بـه شـكل   ،حال درعين اند؛ تقريبي ،ها و آمار بندي است و گروه ، محدودپايگاه استنادي اسكوپوس
 ،وع از انتشـارات علمـي  نبه اين  ، اغلبها با صنعت ا همكاريزير ،است شده داده ضعيف در اطالعات نشان

 ،فرهنگـي  ،سازماني بـه داليـل امنيتـي    هاي بين همچنين ممكن است بسياري از همكاري ؛شود محدود نمي
  . نشوندالمللي منتشر هاي بين هاي زباني در پايگاه اقتصادي يا حتي محدوديت

شده در سـاير   كه نتايج اين مطالعه با مطالعات مشابه انجامداشت  ها بايدتوجه اما در كنار اين محدوديت
پذيرفته كه  هايي انجام اين مطالعه در همان پايگاه ؛است شده يافته و در حال توسعه مقايسه كشورهاي توسعه

رتبـه   ،در جهان و در شـاخص كميـت توليـد علـم    را رتبه اول  ،در شاخص رشد توليد علم در آنها، ايران
ايران از حيث ارتباط دانشگاه با صـنعت در   ،مجمع جهاني اقتصاددر پايگاه . است كرده كسبدر  نوزدهم را

هاي علـم و فنـاوري و    تغيير سياست بنابراين ؛است را از آن خود كرده هشتادوهشتمكشور، رتبه  125 ميان
عنـوان يـك    دولت در ايـران بايـد بـه   ت و صنع، دانشگاه راهبردهاي پژوهشي و صنعتي براي توسعه رابطه

  .ضرورت مورد بحث قرارگيرد
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شـدت وابسـته بـه     مين اعتبار آن محـدود و بـه  أدولتي است و ت ه،عمدطور  بهساختار دانشگاه در ايران 
ــت      ــور اس ــي كش ــادي و سياس ــرايط اقتص ــابع ش ــت و ت ــديريت. دول ــابتي    يدر م ــاي رق ــي، فض دولت

. شـود  وري و بـروز خالقيـت مـي    بهـره سبب بهبود عملكرد و  ،اي رقابت در هر حوزه. وجودنخواهدآمد به
وري رشـدكند و   الزم و بـا بهبـود عملكـرد و بهـره     ةيعني ضعيف كناررود و قوي با انگيـز  ،فضاي رقابتي

كنـار هـم    و پژوهشـگران ضـعيف و قـوي در    اسـتادان هـا،   امـا در فضـاي غيررقـابتي دانشـگاه     ؛ارتقايابد
زيرا معيارهـاي ارزيـابي ايـن نظـام      ،يز ناكارآمد استدهي ن نظام پاداش ،در چنين شرايطي ؛كنند مي فعاليت
هـاي   هاي تحقيقاتي يا مزيت كـاربردي طـرح   دهي، شاخصي براي ارزيابي سودآوري اقتصادي طرح پاداش

صـرف بـا توليـد علـم از ايـن نظـام پـاداش        طـور   بـه و پژوهشـگران   اسـتادان . انـد  پژوهشي درنظرنگرفته
  . ر آن علم در توليد اقتصادي يا رفع نياز اجتماعي پاسخگو باشندكنند، بدون آنكه درباره اث مي دريافت

حتي . ها درگير توليد علم و چاپ مقاالت در مجالت بودند دانشگاه ،هاي گذشته طي دهه ،ديگر ازطرف
هـاي   چـاپ مقـاالت در پايگـاه    ،و پذيرش دانشجويان در مقـاطع دكتـري   استادانمعيار ارزيابي و ارتقاي 

هـاي ناشـناخته فنـاوري در كشـور بـه دانـش        صنعت براي ورود بـه عرصـه   ،همين زمان در ؛استنادي بود
تعامـل  . اسـت  ، نيازمنـد هاي نوين با صنعت ادغام دانش بهرقابت در بازار فناوري امروز جهان، . نيازداشت

ناچـار در   ،نـدارد  كـاربردي دانشي كـه در صـنعت   . دانشگاه و صنعت بايد براساس اعالم نياز صنعت باشد
  . خورد مي بهره باشد، ناچار زمين بي ،ماند و صنعتي كه از دانش روز ها مي قفسه

دارند چراكـه   ي مطلوبپيشرفت ،هاي ما از لحاظ علمي دهد كه دانشگاه مي رتبه ايران در توليد علم نشان
امـا   ؛شـوند  مـي  هاي جهان پذيرفته با توانايي علمي الزم در ساير دانشگاه ايرانهاي  التحصيالن دانشگاه فارغ

، طراحـي و  فنـاوري اي، توسـعه   توسـعه  هـاي  تحقيقكاربردي،  هاي صنعت از مرحله علوم بنيادي، تحقيق
  .نيازدارد نيروي كار فنيست كه به هاداري و تعمير برداري و نگه در مرحله بهره ،ساخت عبوركرده

سـت و كـار اساسـي در    فرما هاي ما اصل دانش به خاطر دانش حكـم  واقعيت اين است كه در دانشگاه
 ؛اسـت  شـده وارداي  كاربردي يـا توسـعه   هاي تحقيق بهاستوار است و كمتر  ،دانشگاه برپايه پژوهش بنيادي

نبـود  . اي برقـرار شـود   موازنه ،كاربردي هاي آنها و تحقيق مياناما بايد  اند ضروري ،بنيادي هاي البته تحقيق
گرفتـه در   هاي پژوهشـي انجـام   باعث شده كه فعاليت ،ها سند راهبرد پژوهشي و تفكر فرايندي در دانشگاه

از  يـك بلكـه هر . دنباشـ  نشـده  تـر انجـام   و براي تكامل يك راهبرد بزرگ) راستا هم(دانشگاه در يك جهت 
همچنـين   ؛توان از اجماع آنها به يك محصول يا خدمت متفاوت رسـيد  د و نمينرو سويي مي ها به پژوهش

  .كيد قرارگيردأهاي بنيادي بايد مورد ت شگذاري در پژوه ضرورت سرمايه
ضرورت  ؛گويد حل اقتصادي است و دانشگاه از طرح تحقيقاتي و پژوهش سخن مي دنبال راه صنعت به

 بـه سازي دستاوردهاي علمـي   تجاري. شود مي صنعت احساس دانشگاه و ميانارتباط و ايجاد زبان مشترك 
است كه زبان پـژوهش را بـه زبـان     ، نيازمندي و مراكز رشدهاي علم و فناور نهادهاي ميانجي مانند پارك

همچنين واحدهاي تحقيـق و  ؛ كند و سبب انعقاد قراردادهاي همكاري ميان اين دو نهاد شود فناوري تبديل
تـرين وظـايف    يكي از مهم. موفق را با دانشگاه ايجادكنند يتوانند ارتباط هاي صنعتي مي توسعه در شركت

سياست . شناسي صنعت و رفع نيازهاي واحد صنعتي به كمك دانشگاه است آسيب ،عهمراكز تحقيق و توس
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  . كيد قراربگيردأايجاد واحدهاي تحقيق و توسعه در دل صنعت بايد مورد ت
ماننــد  ،هــاي راهبــرد پژوهشــي شايســته اســت دولــت جمهــوري اســالمي ايــران بــا اتخــاذ سياســت

سيس نهادهاي متولي برقراري و نظـارت  أنگ تحقيقات، تهاي تحقيقاتي، ايجاد فره تقاضامحوركردن طرح«
دانشگاه و صنعت، تخصـيص بودجـه كـافي     ميانهاي تحقيقاتي مشترك  ها، افزايش طرح بر ارتباط سازمان

هـاي   موزي و تناسـب رشـته  آدادن به كيفيت دوره كار هاي كاربردي و اهميت طرح، تعريف ها براي تحقيق
صنعت و دولت را بـراي دسـتيابي بـه     ،بر روابط دانشگاه اط سازماني مبتني، مسير ارتب»دانشگاهي با صنايع

  . رشد و توسعه پايدار هموارتركند
كـردن فنـاوري و توسـعه و تصـحيح      زا و بـومي  توجه بـه محـور توسـعه فنـاوري درون    بايد همچنين 

حمايت . د قرارگيردكيأمورد ت ،زا كيد بر توسعه درونأمنظور ت علمي و صنعتي به ،ساختاري مراكز پژوهشي
 ،دانشـگاه  ميـان تـر   هاي مناسب براي ايجاد ارتبـاط قـوي   قوي دولت و تصويب قوانين و تخصيص بودجه

هـاي   مساعد براي رشد و توسعه صنايع با تكيه بر امكانـات و توانمنـدي   يتواند بستر دولت و صنعت مي
 ،هـاي صـنعتي   شـهرك  ،علمـي  هـاي  انجمن ،سساتؤهاي مستقيم و غيرمستقيم م داخلي از طريق همكاري

  . كند خانه صنعت فراهمو هاي تحقيقاتي  پارك

  منابع
. (1390).، عليرضـا كيـامنش ، حجـت اهللا،  حـاجي حسـيني   ، محمـد، يمني دوزي سرخابي ، ميترا،اسماعيلي

هاي دولتي تهران با صنعت در چارچوب نظام ملي  مهندسي دانشگاه-هاي فني وضعيت ارتباط دانشكده
  .46-27، ريزي در آموزش عالي امه پژوهش و برنامهفصلن. نوآوري

مكانات مورد نياز جهت تقويت نقـش دانشـگاه در نظـام    ا). 1391( .، عبدالرضا، تجلي، محمدرضاسبحاني
 ،پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشـي  -فصلنامه علمي. ملي نوآوري از ديدگاه استادان دانشگاه سمنان

149-176 . 

بـر   دانشگاه كارآفرين، نظام ملي نـوآوري و توسـعه مبتنـي   ).1384. (ري، حميدرضايا فاتح راد، مهدي، تقي
  .25-19، رشد فناوري. دانايي
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  ها پيوست
  سازماني در ايران هاي بين ترسيم شبكه همكاري بههاي مربوط  داده. 1پيوست 

"Pasteur Institute, Tehran, Iran" 4773 

"Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics, Tehran, Iran" 4266 

"Baqiyatallah University of Medical Sciences, Iran" 3948 

"Islamic Azad University, Iran" 3901 

"Tehran University of Medical Sciences, Iran" 3673 

"University of Tehran, Iran" 3307 

"Iranian Academic Centre for Education, Culture and Research (ACECR)" 3153 

"Ministry of Health and Medical Education, Islamic Republic of Iran" 2701 

"Iran Polymer and Petrochemical Institute" 2444 

"National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran" 2287 

"Iranian Research Institute for Fundamental Sciences" 2190 

"Tarbiat Modarres University, Iran" 2161 

"Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran" 2080 

"Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran" 1950 

"Sharif University of Technology, Iran" 1923 

"Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)" 1908 

"Imam Khomeini International University, Iran" 1732 

"Social Welfare and Rehabilitation Science University, Tehran, Iran" 1717 

"Namazi Hospital, Shiraz University of Medical  Sciences, Iran" 1696 

"Materials and Energy Research Centre, Iran" 1634 

"Petroleum University of Technology, Tehran, Iran" 1489 

"Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran" 1484 

"Nuclear Science & Technology Research Institute, Tehran, Iran" 1461 

"Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran" 1389 

"Amirkabir University of Technology, Iran" 1285 

"Iranian Research Organization for Science and Technology" 1254 

"Imam Reza Hospital, Iran" 1131 
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"Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran" 1129 

"Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Iran" 1093 

"Chemistry and Chemical Engineering Research Center, Tehran, Iran" 1011 

"Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran" 992 

"Shiraz University of Medical Sciences, Iran" 965 

"Blood Transfusion Organization, Tehran, Iran" 950 

"Royan Institute, Iran" 949 

"Shahid Beheshti University, Iran" 949 

"Power and Water University of Technology, Tehran, Iran" 936 

"Mashhad University of Medical Sciences, Iran" 875 

"Labbafinejad Medical Center, shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran" 854 

"National Iranian Oil Company, Iran" 850 

"International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran" 832 

"National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran" 

794 

"Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran" 778 

"Isfahan University of Medical Sciences, Iran" 768 

"Research Institute for Astronomy and Astrophysics of Maraghe, Tabriz, Iran" 746 

"Seed and Plant Improvement Research Institute, Karaj, Iran" 738 

"Al-Zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Iran" 671 

"Tabriz University of Medical Sciences, Iran" 626 

"Iran University of Science and Technology" 620 

"Nuclear Medicine Research Group, Iran" 531 

"University of Tabriz, Iran" 507 

"Iran University of Medical Sciences" 493 

"Isfahan University of Technology, Iran" 481 

"Animal Science Research Institute, Iran" 480 

"Geological Survey, Iran" 476 

"Loghman Hakim Hospital, Iran" 448 

"University of Shiraz, Iran" 443 
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"Niroo Research Institute, Tehran, Iran" 434 

"Iranian Institute for Colorants, Paint and Coating" 428 

"National Petrochemical Company, Iran" 419 

"Ministry of Science, Research and Technology, Islamic Republic of Iran" 413 

"Avicenna Research Institute, Tehran, Iran" 411 

"Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran, Iran" 411 

"Janbazan Medical and Engineering Research Center, Iran" 370 

"Ferdowsi University, Iran" 362 

"Khajeh Nasir-o-dine Toosi University, Iran" 344 

"IEEE Iran Section" 332 

"Payame Noor University, Iran" 311 

"Nuclear Safety and Radiation Protection Technological Center, Iran" 298 

"Iranian Agricultural Engineering Research Institute, Karaj" 284 

"Iranian National LASER Center" 282 

"Institute of Medicinal Plants, Iran" 274 

"Al-Zahra University, Iran" 274 

"Agricultural Biotechnology Research Institute, Karaj, Iran" 271 

"Shahed University, Iran" 271 

"Building and Housing Research Center, Tehran, Iran" 259 

"Noor Ophthalmology Research Center, Tehran, Iran" 251 

"Kharazmi University, Iran" 247 

"Imam Khomeini Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Iran" 243 

"Zanjan University, Zanjan, Iran" 239 

"National Public Health Management Center, Tabriz, Iran" 232 

"Shahid Bahonar University of Kerman, Iran" 229 

"Rice Research Institute, Iran" 226 

"Taleghani Hospital, Iran" 225 

"Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Tehran, Iran" 216 

"University of Isfahan, Iran" 213 
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"Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran" 209 

"University of Mazandaran, Iran" 208 

"Razi University, Kermanshah, Iran" 206 

"Shahid Rajaee Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran, Iran" 205 

"Iranian Institute for Health Sciences Research" 198 

"Aerospace Research Institute, Tehran, Iran" 187 

"Iranian Pistachio Research Institute" 180 

"Eye Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Iran" 169 

"Modarres Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran" 167 

"Kerman University of Medical Sciences, Iran" 163 

"Agricultural and Natural Resources Research Center, Fars, Iran" 160 

"Faghihi Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Iran" 159 

"National Nutrition and Food Technology Research Institute, Tehran, Iran" 153 

"Infectious and Tropical Diseases Research Center, Tehran, Iran" 146 
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  المللي هاي بين هاي ايراني داراي همكاري هاي مربوط به ترسيم شبكه سازمان داده. 2پيوست 
Iranian Research Institute for Fundamental Sciences 5786 

Institute for Studies in Theoretical Physics and Mathematics, Tehran, Iran 4528 

Pasteur Institute, Tehran, Iran 663 

Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS), Zanjan, Iran 660 

National Institute for Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Iran 351 

Social Welfare and Rehabilitation Science University, Tehran, Iran 330 

Geological Survey, Iran 282 

Iran Polymer and Petrochemical Institute 262 

Ministry of Health and Medical Education, Islamic Republic of Iran 251 

National Research Institute of Tuberculosis and Lung Disease, Shahid Beheshti University of 
Medical Sciences, Tehran, Iran 

244 

Baqiyatallah University of Medical Sciences, Iran 234 

Iranian Academic Centre for Education, Culture and Research (ACECR) 232 

Petroleum University of Technology, Tehran, Iran 209 

International Institute of Earthquake Engineering and Seismology, Tehran, Iran 206 

Imam Khomeini International University, Iran 192 

National Iranian Oil Company, Iran 176 

Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran 176 

Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) 175 

Materials and Energy Research Centre, Iran 161 

Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran, Iran 159 

Research Institute of Petroleum Industry, Tehran, Iran 142 

Seed and Plant Improvement Research Institute, Karaj, Iran 136 

Royan Institute, Iran 133 

Cardiovascular Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Iran 124 

Iranian Research Organization for Science and Technology 123 

Iran Telecommunication Research Center (ITRC), Tehran 122 

Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran 119 

Chemistry and Chemical Engineering Research Center, Tehran, Iran 115 
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Power and Water University of Technology, Tehran, Iran 113 

Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Iran 102 

Nuclear Science & Technology Research Institute, Tehran, Iran 95 

Namazi Hospital, Shiraz University of Medical  Sciences, Iran 84 

Blood Transfusion Organization, Tehran, Iran 83 

Research Institute for Astronomy and Astrophysics of Maraghe, Tabriz, Iran 77 

National Public Health Management Center, Tabriz, Iran 76 

Nuclear Safety and Radiation Protection Technological Center, Iran 76 

Al-Zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Iran 69 

Animal Science Research Institute, Iran 69 

Avicenna Research Institute, Tehran, Iran 68 

Soil Conservation and Watershed Management Research Institute, Tehran, Iran 64 

Rice Research Institute, Iran 64 

Iranian Agricultural Engineering Research Institute, Karaj 60 

Meteorological Organization, Islamic Republic of Iran 54 

Agricultural Biotechnology Research Institute, Karaj, Iran 53 

Imam Reza Hospital, Iran 52 

Ministry of Science, Research and Technology, Islamic Republic of Iran 51 

Labbafinejad Medical Center, shahid Beheshti University of Medical Sciences, Iran 48 

Tehran Psychiatric Institute, Iran 43 

National Cartographic Centre, Iran 42 

Iranian Institute for Health Sciences Research 40 
          



 
 

  .....در مدارك سازماني  هاي بين ي و مصورسازي همكاريبررسي كم
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  المللي با ايران سازماني بين هاي مربوط به ترسيم شبكه كشورهاي داراي همكاري بين داده. 3پيوست 
United States 1683  Mexico 276 

United Kingdom 1233 Taiwan 273 

Germany 974 Ukraine 267 

France 807 Armenia 264 

Canada 751 Belarus 262 

Italy 623 Georgia 259 

Spain 468 Serbia 258 

Switzerland 420 Netherlands 257 

India 418 Bulgaria 252 

China 415 Croatia 249 

Australia 412 Estonia 246 

Belgium 395 Egypt 245 

Austria 360 Colombia 243 

Russian Federation 353 Cyprus 239 

Turkey 348 Lithuania 238 

Sweden 342 Czech Republic 215 

Pakistan 333 Denmark 89 

South Korea 329 Thailand 78 

Malaysia 324 Romania 71 

Brazil 303 Ireland 70 

Japan 298 Puerto Rico 69 

Poland 292 Saudi Arabia 68 

Finland 287 Norway 65 

Greece 285 South Africa 55 

Portugal 285 Syrian Arab Republic 52 

Hungary 281 Chile 38 

New Zealand 277 Slovenia 34 

  


