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 تحقیقیمقاله 

، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه منظور به مدلی ارائه

 تهران شهر -اسالمی آزاد دانشگاه
 

 چکیده
که در ، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه منظور به مدلی ارائه از بود عبارت حاضر پژوهش هدف :زمینه

 . صورت گرفت تهران شهر واحدهاي ،اسالمی آزاد دانشگاه
 معادالت مدل و اي زمینه تئوري روش به کیفی ترکیبی روش از عبارت پژوهش روش روش کار:

 و متخصصان، اساتید از بودند عبارت کیفی بخش در پژوهش جامعه. بود کمی روش به ساختاري
 رؤساي، تهران آزاد هايدانشگاه رؤساي کلیه از عبارت کمی بخش در و حوزه این در خبرگان
 به که کیفی بخش در نمونه تعداد. بودند دانشگاه در صنعت با ارتباط مراکز رؤساي و هادانشکده
 از استفاده با، کمی بخش در و خبرگان و متخصصان، اساتید از نفر 12، شد انتخاب هدفمند صورت
 نیمه مصاحبه از عبارت تحقیق ابزار. شدند انتخاب نظران صاحب و اساتید از نفر 337 ،کوکران فرمول
 بخش در، شده آوري جمع هاي داده تحلیل و تجزیه. بود ساخته محقق پرسشنامه و یافته ساختار
 افزار نرم از استفاده با) انتخابی و محوري، باز( کدگذاري طریق از و تئوري گراندد روش به کیفی

MAXQDA افزارهاي نرم از استفاده با استنباطی و توصیفی روش دو به کمی بخش در و SPSS 
 . شد انجام Smart PLS و 16

 آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه مدل تبیین در مولفه هشت داد نشان نتایج  :ها یافته
 بعد، فکري مؤلفه -فردي بعد :از عبارت بودند که ندشتدا نقش تهران شهر واحدهاي - اسالمی

 مؤلفه -فردي بعد، شناختی روان مؤلفه -فردي بعد، مهارتی مؤلفه -فردي بعد، نگرشی مؤلفه -فردي
 بعد، فرهنگی مؤلفه -سازمانی بعد، حقوقی و قانونی هاي مؤلفه -سازمانی بعد، شناختی جمعیت
 -سازمانی بعد، ساختاري مؤلفه -سازمانی بعد، مالی مؤلفه -سازمانی بعد، مدیریتی مؤلفه -سازمانی

 نهایت در و، صنعت هاي ویژگی مؤلفه -محیطی بعد، دولتی مؤلفه -سازمانی بعد، سیاستگذاري مؤلفه
 . زیرساختی مؤلفه -محیطی بعد

 و پایین X2 وجود که شد پرداخته RS و X2 ،R بررسی به، مدل برازش بررسی جهت :گیري نتیجه
 شده تعدیل تعیین ضریب و تعیین ضریب همچنین و، سه از کمتر آزادي درجه به دو کاي نسبت

 .بود مدل مناسب برازش دهندهنشان؛ شده محاسبه
              و فناوري هايسته، آوري فن و علم پارك، دانشگاه با صنعت ارتباط :کلیدي واژگان

 بنیان دانش طرح
 

 رضا ،*2 مقدم زمانی افسانه ،1 لو حسین فرشته
 3  یانچشمه سورانی

 
 ،آموزشی مدیریت رشته دکتري دانشجوي 1

 آزاد دانشگاه ،دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب
 .ایران تهران، ، اسالمی

 دانشکده آموزشی، مدیریت گروه دانشیار، 2
 اسالمی، آزاد دانشگاه غرب، تهران واحد ،مدیریت

 .ایران تهران،
 دانشکده آموزشی، مدیریت گروه استادیار، 3

 اسالمی، آزاد دانشگاه غرب، تهران واحد مدیریت،
 .ایران تهران،

 

 :مسئول هنویسند نشانی *

 و مدیریت دانشکده آموزشی، مدیریت گروه
 اسالمی آزاد دانشگاه تحقیقات، م علو واحد اقتصاد،
 .ایران تهران،

 :الکترونیک نشانی 

afz810@gmail.com  
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 مقدمه
 در دانشگاه با صنعت ارتباط دفاتر فعالیت و تاسیس از دهه دو حدود
 دو این تعامل روند در محسوسی تغییر وجود این با گذرد می کشور
 ارتباط دفتر وظایف در بازنگري و نظر تجدید. شود نمی مشاهده نهاد

، آن وظایف و اهداف کردن کاربردي براي تالش و دانشگاه با صنعت
 و صنعت با همکاري براي علوم وزارت مدون و دقیق ریزي برنامه

 به صنعت وزارت توجه مقابل سوي در ها دانشگاه از مالی حمایت
 نظر در، کشور صنایع توسعه و نوآوري در آن نقش و تحقیق اهمیت
 ها دانشگاه جانب از ویژه هاي امتیاز و تشویقی هاي سیاست گرفتن
 با علمی هیئت اعضاي و دانشجویان مشترك هاي پژوهش براي
 هاي نهاد میان هایی نامه تفاهم امضا، بالعکس و صنعتی نهاد

 موضوعات انتخاب به دانشجویان ترغیب و ها دانشگاه و صنعتی
 از استفاده، ها نامه پایان براي صنعت نیاز با منطبق و کاربردي

 کاربردي و عملی دروس تدریس براي صنعتی هاي نهاد متخصصین
 عرصه در دانشگاه پژوهشگران دانش از استفاده، ها دانشگاه در

 بیشتر توسعه و نهاد دو این تعامل افزایش ساز زمینه تواند می صنعتی
 دلیل به دانشگاه و صنعت همکاري). 1(شود کشور فناوري و علم

 خود به را زیادي توجه، دارد طرف دو هر براي که مزایایی و منافع
 و صنعت ارتباط بحث.  است برخوردار باالیی اهمیت از و کرده جلب

 از برخی. است بوده مطرح کشورها از بسیاري در باز دیر از، دانشگاه
 حد تا را ارتباط این خود دانشگاهی و صنعتی ساختار به بنا کشورها
 استقرار، موضوع پیچیدگی اما، اند نموده اجرا و طراحی، تبیین ممکن
 مواجه فراوانی مشکالت با کشورها از بسیاري در را ارتباطی چنین

 توسعه متولی عنوان به دانشگاه وار نجیرهز اتصال با. استکرده 
 بسیار نتایج توان می صنعتی توسعه عامل عنوان به صنعت و علمی
 و علم تولید با دانشگاه. آورد بار به اقتصادي توسعه زمینه در مثبتی

 مسلح و صنعت تحول با و بخشد می صنعت به اي تازه روح، نوآوري
 اقتصادي توسعه و کفایی خود به کشور، روز علم و دانش به آن شدن

 علم تولید در ایران رتبه). 2(دارد می بر مؤثري هاي گامرسیده و 
 کشور هاي دانشگاه بر عهده علم تولید اصلی بار که دهد می نشان

 بین تعامل توسعه حال در کشورهاي از بسیاري همانند. می باشد
 و ضعیف بسیار ایران صنعتی هاي سازمان و ها دانشگاه پژوهشگران

 که یافت توان می را صنعت در تولیدي محصول کمتر و است ناپایدار
 اندازه از بیش تاکید .باشد ها دانشگاه در پژوهش یندآفر حاصل

 هاي پژوهش به توجه عدم و مقاله تولید به کشور هاي دانشگاه
 کاربردي و قوي رابط یک نبود، داخلی صنایع نیاز مورد و کاربردي

 برابر در دانشجویان تخصص و مهارت کمبود، دانشگاه و صنعت بین
 روحیه ایجاد براي انگیزه نبود، صنعت جهان در تازه هاي فناوري
 به اطالعاتی منابع از درست استفاده عدم، دانشگاهیان در نوآوري

 نبود، جامعه صنعتی و علمی اطالعاتی هاي بانک پراکندگی علت
 نبود همچنین و صنعتی واحدهاي در تعمیر و پیشگیري هاي برنامه

 جمله از کارشناسان و دانشگاهیان براي فناورانه اطالعات ملی مرکز
 همکاري به ها بخش همه). 3(باشد می رابطه این در ضعف دالیل

 نواقصی به مسئله این و هستند متکی، انتشارات براي، ها دانشگاه با
 رو اي فزاینده طور به دانشگاهی محققان حالیکه در ،شود می منجر

جود و صنایع در فرهنگی چنین، اند آورده مقاالت انتشار سوي به
 افزایش حال در مقاالت انتشار به آکادمیک مشوقان حالیکه در. ندارد

 مؤلفان. ندارند وجود ها شرکت براي مشوقانی چنین می باشند
 ها شرکت و کنند می عمل محتاط تجاري رازهاي افشاي در صنعتی

 مقاالت، دانشگاهیدیده  آموزش جوان محققان از باالتري سهم با
 می هایی حوزه چه در دانشگاه اینکه اما). 4( کنند می تهیه علمی
: شامل ذیل هاي بخش در میتوان را کند کمک صنایع به تواند

 هاي پژوهش انجام و علمی هاي مدل و مفاهیم دقیق آموزش
 نظیر تخصصی يها حوزه تمامی در، صنایع نیاز مورد کاربردي

- توسعه -تحقیق، تحقیقات و نوآوري ،استراتژي و سیاستگذاري
 و بنیادي تحقیقات ،آکادمیک دانش به تجربی دانش تبدیل، نوآوري

 آموزش، دارد بیشتري دانش به نیاز که مشکالتی حل ،بنایی زیر
 ،ابزار و محصول طراحی هاي حوزه، کارگاهی و کاربردي و علمی

 و مواد و تولید ریزي برنامه هاي حوزه، تولید هاي فرآیند طراحی
 التحصیالن فارغ تربیت، مالی و اداري هاي حوزه، استراتژیک

 از نظري پشتیبانی، مشترك تحقیقات انجام، صنعت براي کاربردي
 خدمت ضمن آموزش نهایت در و نو هاي تکنولوژي انتقال و صنایع

، فوق موارد بهتوجه  بادر تحقیق حاضر  لذا. خالصه نمود صنعت به
 هماهنگی و ریزي برنامه) 1: جمله از حوزه این مسئله حل دنبال به

 هیئت اعضاي اي دوره تحقیقاتی و علمی بازدیدهاي انجام جهت
 )2کشور صنعتی و فنی مراکز از دانشجویان و کارشناسان، علمی
 با آشنایی و بازدید جهت صنایع متخصصین و مسئولین از دعوت

 بیشتر تعمیق و توسعه راستاي در تخصصی هاي گروه در دانشگاه
 تحقیقات جهت دانشگاه و صنایع در موجود امکانات بررسی و روابط

 فنی و علمی اطالعات تبادل زمینه ایجاد )3 صنعتی هاي پروژه و
 )4 غیره و نشریه، کتاب از اعم صنعتی واحدهاي و دانشگاه بین

 پروژه و ها طرح ارائه و صنعت بخش مشکالت و مسایل بررسی
 معانت حوزه به گزارش ارسال و آن رفع جهت کاربردي هاي

 ارائهبررسی  به حاضر پژوهشبنابراین  .پرداخته شده است پژوهشی
 هاي واحد –آزاد هاي دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه جهت مدلی
 .می پردازد، تهران

 
 نظري ادبیات بر مروري

 ایران در اخیر ساله 60 در صنعت و دانشگاه ارتباط روند
 به دانشگاه اولین تاسیس از سال شصت از بیشتر اینکه به توجه با

 و صنعت ارتباط تاریخچه، گذرد می کشور در کالسیک سبک
 ). 5(نمود بندي یمستق دوره سه به توان می را ها دانشگاه
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 ارتباط دوره این در: 1340 سال تا دانشگاه تاسیس بدو از اول دوره -
 گرفت می انجام، مورد حسب بر رسمی غیر طور به دانشگاه با صنعت

؛ نبود صنعتی هاي واحد نیازهاي کلیه پاسخگوي عمل این که
  انسانی نیروي تامین براي ها سازمان از بعضی که بطوري

 شوراي(  مربوطه سیاستگذاري مراکز هماهنگی با خود دانشگاهی
 کنار در عالی آموزشی مراکز تاسیس به اقدام) وقت فرهنگ عالی

 را خود انسانی نیروي نیازهاي طریق این از و نمودند می خود سازمان
 . کردند می فراهم

 مراکز دوره این در: 1361 سال تا 1340 سال از دوم دوره -
 و شد تاسیس بزرگ شهرهاي سایر و تهران در جدیدي دانشگاهی

 صنعتی هاي واحد وضع از اطالعاتی کسب به دانشجویان شدید نیاز
 . گردید احساس صنعتی نیمه و
 اسالمی جمهوري انقالب از بعد: تاکنون 1361 سال از سوم دوره -

 انقالب عالی شوراهاي بعدا و  فرهنگی انقالب ستاد تاسیس و ایران
 در دفاتري، دانشگاه و صنعت بین ارتباط براي که شد مقرر، فرهنگی

 چنین هم و صنعتی هاي وزارتخانه و عالی آموزش و فرهنگ وزارت
 دولت هیات اساس همین بر؛ شود تاسیس کشور هاي دانشگاه در

 به که نمود ریزي پی را دانشگاه و صنعت ارتباطی هاي زمینه طرح
 و فرهنگ وزارت در صنعت با ارتباط دفتر) 1: دفتر نوع سه آن موجب
 حوزه در فعالیت دهه یک از پس مرکزي دفتر این؛ (عالی آموزش
 نامه موافقت طی، عالی آموزش و فرهنگ وزارت پژوهشی معاونت

 ایران صنعتی و علمی هاي پژوهش سازمان به 1373 سال در اي
، صنایع، نفت(  وزارتخانه در دانشگاه با ارتباط دفتر) 2. )شد منتقل
 امور کارو، تلفن و تلگراف و پست، ترابري و راه، فلزات و معادن

 و سنگین صنایع، بودجه و برنامه، سازي شهر و مسکن، اجتماعی
 دانشگاه در متمرکز غالبا که باصنایع ارتباط دانشگاهی دفاتر )3)، نیرو
 و تشکیالت ایجاد از پس. شد تاسیس، بودند مهندسی و فنی هاي

 دفتر مرکزیت با را خود کار بحث مورد ارتباطی دفاتر، وظایف تعیین
) پژوهشی معاونت( عالی آموزش و فرهنگ وزارت در صنعت با ارتباط

. نمودند شروع، گرفت نام صنعت با ارتباط مرکزي دفتر بعدها که
 عینی آموزش: گرفت قرار بررسی مورد ذیل ارتباطی مسائل

، مشاوره و فنی خدمات، صنعتی مراکز در دانشجویان) کارآموزي(
 آموزي باز، صنعتی هاي واحد نیازهاي مورد صنعتی تحقیقات
 و علمی هیات همکاري، ها دانشگاه در صنایع متخصصان و شاغالن

 کارهاي و اجرایی هاي دستگاه ریزي برنامه در ها دانشگاه تحقیقاتی
 تدریس امر در صنایع متخصصان و صاحبنظران همکاري، مطالعاتی

 کیفی و کمی هاي فعالیت میزان نمودن هماهنگ، ها دانشگاه در

 براي هایی روش ارائه، صنایع انسانی نیروي نیازهاي با ها دانشگاه
 در هماهنگی، دانشجویان به صنایع طرف از تحصیلی بورس اهداي
 ایجاد، صنعتی مراکز از دانشجویان و استادان علمی بازدیدهاي زمینه

 نحوه، صنایع در علمی هیات براي داخلی مطالعاتی هاي فرصت
 در هماهنگی و همکاري، کشور از خارج هاي دانشگاه با همکاري

 هاي کارگاه و ها آزمایشگاه به مربوط تحقیقاتی کارهاي با رابطه
 نیمه هاي طرح اجراي، کشور تعمیراتی و آموزشی یا و تحقیقاتی

 پژوهشگاه و ها دانشگاه و صنعت در تحقیقی مراکز کمک به صنعتی
 توسعه و تحقیق مراکز و دانشگاهی تحقیقات نتایج). 6( یکدیگر با ها

 ایجاد لذا. یابد راه صنعت به تکنولوژي انتقال فرآیند با بایستی دولتی
 دانش کسب و صنعتی تولید مسائل شناخت نقش که هایی واسطه

 بسیاري در. است ضروري، دارند را تحقیقاتی هاي طرح نتایج از فنی
 که این تا اند شده ایجاد تجاري صورت به ها واسطه این ،موارد

 جامعه و خود بین پلی عنوان به را آنها ،پژوهشی هاي سازمان
 سازمان عهده به وظیفه این ایران در. کنند تصور صنعتی و اقتصادي
 می را زیر عوامل. است شده نهاده صنعتی و علمی هاي پژوهش

 صنایع در دانشگاهی التحصیالن فارغ جذب کندي براي دلیلی توان
 صنعت و دانشگاه بین مستمر و صحیح ارتباط عدم) 1 : )7( کرد ذکر

 )2. می شود صنعتی محیط با  التحصیالن فارغ آشنایی عدم باعث
 کافی توجه عدم باعث دولتی صنایع و ادارات در موجود بوروکراسی

 شوند نمی ارزیابی درستی به چون و شود می دولتی کارمندان به
 نیز شغلی رضایت لذا و نشوند گمارد نیز کارمناسب به است ممکن
 گیري تصمیم در صنعتی کارکنان مشارکت عدم )3. نگردد حاصل

 استفاده عدم )4. جمعی دسته یا و گروهی فرهنگ نبودن و کلی هاي
 بخش در تولیدي محصوالت کیفیت کنترل براي هاداستاندار از

 سطح در التحصیالن فارغ تخصص از که گردد می باعث خصوصی
 بهره ها تکنسین از بیشتر مهندسی کارهاي در و نشود استفاده عالی

 ارجاع مهندسان به تکنسین سطح در کارهایی آنکه ای و شود گرفته
 التحصیالن فارغ این جذب به تمایلی نیز صنایع دیگر طرف از. گردد
 و دارند صنایع بر حاکم نظم و کار محیط با آشنایی نه آنها زیرا؛ ندارند

 بدون افراد از کار یادگیري به حاضر مهندسی التحصیالن ارغف نه
 .هستند)  صنایع در کافی تجربه با اما(  عالی تحصیالت

 صنعت با دانشگاه ارتباط دفاتر ایجاد
 24/7/1361 مورخ پیشنهاد به بنا و وزیران هیات جلسه طی ایران در

 صنعت و دانشگاه ارتباط هاي زمینه، عالی آموزش و فرهنگ وزارت
 تحقیقات) ب، مشاوره و فنی خدمات) الف: شد اعالم زیر شرح به

 مراکز در دانشجویان عملی آموزش) ج، ها طرح نیاز مورد صنعتی
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 همکاري) ـه،  صنایع متخصصان و شاغالن آموزي باز)  و، صنعتی
 هاي ریزي برنامه در ها دانشگاه تحقیقات و علمی هیات اعضاي
 میزان نمودن هماهنگ) ز، مطالعاتی کارهاي و اجرایی هاي دستگاه
 انسانی نیروي نیازهاي با متناسب ها دانشگاه کیفی و کمی فعالیت

  .صنایع متخصص
 و الزم زیر تشکیالت، ها زمینه این به بخشیدن تحقق جهت

 ).1374، صنعت و دانشگاه بولتن( رسد می نظر به ضروري
 فرهنگ رشد و تحقیقاتی – علمی هاي شهرك ایجاد

 تحقیقات
 گرو در تنها تحقیقاتی هاي فعالیت حیات ادامه و پویایی تردید بی

 کوتاه گرو در بلکه، نیست "بودجه" و "انسانی نیروي" به پرداختن
، پایه تحقیقات نظیر آن مختلف فازهاي بین "فاصله" کردن

 تولید در حاصله نتایج گرفتن بکار سرانجام و اي توسعه، کاربردي
 مختلف مراکز تمرکز. می باشد نیز جدید صنعتی محصوالت
 در یکدیگرند مکمل تجربه و تخصص، دانش نظر از که تحقیقاتی

        مراکز، عالی آموزش مراکز جوار در شهرك یا پایگاه یک
 آنان ماهیت که هایی پژوهش انجام منظور به، تجاري و صنعتی

 سرمایه تجهیزات و انسانی گوناگون منابع از و بوده "اي رشته میان"
 از حاصل نتایج انتقال آن دنبال به و کنند می استفاده مختلف اي

 باشند می مستقر پایگاه این از خارج در که تولیدي مراکز به تحقیقات
 مقتصدانه و بیشتر کارآیی موجب ،مصرف بازار به محصوالت ارائه و

 یا علمی هاي پارك اهداف از یکی. گردد می نوآوري نظام این
 و تحقیق فرهنگ اشاعه بر عالوه، محور تکنولوژي هاي مجتمع
 شکوفایی جهت سرمایه فاقد نوآوران و محققان به کمک، توسعه

 ،ها دهنده پرورش. است ها دهنده پرورش ایجاد طریق از خالقیت
 استفاده براي ها پارك مؤسسان توسط که هستند هایی ممکانیز

 مدت براي اجاره صورت به و احداث سرمایه فاقد مبتکران و محققان
 در شده انجام هاي بررسی نتایج. گیرد می قرار آنها اختیار در معینی
 داده نشان کشور تحقیقاتی هاي سازمان و تحقیقات سرنوشت مورد
 هاي اولویت تشخیص و تحقیقاتی منسجم نظام یک تدوین که است

 مختلف واحدهاي بین سازمانی دقیق ارتباط موجب که پژوهشی
 تحقیقاتی هاي سازمان با پژوهش ارتباط بتواند و باشد تحقیقاتی

 ضروري بسیار، سازد هماهنگ جهانی و ملی مقیاس در را مختلف
 از تعدادي درخواست به توجه با 1370 سال در، منظور بدین. است

 امور در جمهوري ریاست معاونت، تحقیقاتی مراکز و مؤسسات
 در زمین هکتار 120 واگذاري در کشاورزي وزارت کمک با، اجرایی

 که شد مقرر و نمود کاوش تحقیقاتی شهرك ایجاد به اقدام، هشتگرد
 خود هاي طرح جهت که نیز دیگري مراکز بین شده فراهم فضاي

 11 به مزبور زمین، اساس این بر. شود تقسیم دارند زمین به نیاز
 ).8(شد واگذار تحقیقاتی مؤسسه و دانشگاهی مرکز

 با صنعت ارتباط توسعه منظور به مدلی ارائه ،حاضر پژوهش هدف
 .بود تهران شهر واحدهاي ،اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه

 
 کار روش

 انجام اکتشافی روش به و کاربردي هدف نظر از مطالعه حاضر روش
) کیفی و کمی( آمیخته روش به ها داده گردآوري نحوه.  گردید

 با بود. خبرگان با مصاحبه ها داده آوري گرد ابزار و گرفته صورت
 تحلیل روش از نیز کمی بخش در و تخصصی هاي مصاحبه انجام

 تحلیل براي، عاملی تحلیل از استفاده و ها داده توصیف و استنباطی
 .)1گردید (جدول   استفاده نتایج ارائه و پرسشنامه هاي داده

 
 بررسی مدل هاي مارپیچ - 1جدول 

  الگو/ مدل نام صنعت -دانشگاه در درگیر نهادهاي

جانبه  سه پیچش مدل دولت -صنعت -دانشگاه
(TH1,TH2,TH3) 

1 

 فرهنگ جامعه( مدنی جامعه - دولت -صنعت -دانشگاه
 )بنیان رسانه و بنیان

 چهار پیچش مدل
 جانبه

2 

 فرهنگ جامعه( مدنی جامعه - دولت -صنعت -دانشگاه
 محیط -)بنیان رسانه و بنیان

 3 جانبه پنج پیچش مدل

 -اسالمی شوراي مجلس - دولت -صنعت -دانشگاه
 طیمح رسانه، مذهب، و دین فرهنگ، مردم،( جامعه

 ...) و جغرافیایی و طبیعی

 جانبه پنج پیچش مدل
 )اي حلقه پنج( بومی

4 

 5 تاییN پیچش مدل دیگر موثر نهاد N... .  دولت،-صنعت -دانشگاه

 
 گیري نمونه روش و نمونه حجم، آماري جامعه
 رؤساي و تهران آزاد هاي دانشگاه رؤساي شامل آماري جامعه

 وفن رشد مرکز ،غرب تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه( ها دانشکده
، آوري فن و علم پارك ،آزاد دانشگاه تحقیقات و علوم دانشگاه، آوري

 واحد اسالمی آزاد دانشگاه، شمال تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 نهایت در و، شرق تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه، جنوب تهران

 با ارتباط مراکز رؤسايو )؛ مرکزي تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه
 و فناوري هاي هسته با واحد رشد مرکز: شامل( دانشگاه در صنعت

 که بودند )نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه و، بنیان دانش طرح
 توزیع طریق از که دادند تشکیل را نفر 1،486 تعداد مجموع در

 آن اصالح و بازنگري و آوري جمع و ساخته محقق پرسشنامه متوالی
 ترین کاربرد پر از یکی از نمونه حجم محاسبه جهت. گرفت انجام
 با و، اساس همین بر لذا. شد استفاده  کوکران فرمول یعنی ها روش
 حجم، خطا کاهش جهت آن تعداد به درصد 10 تعداد کردن اضافه
 ها دانشکده علمی هیئت اعضاي و مدیران از نفر 337 تعداد به نمونه

 .محاسبه گردید، دانشگاه در صنعت با ارتباط مراکز و
 

 ها داده آوري جمع ابزار
 مبانی و ادبیات به مربوط هاي داده آوري جمع براي پژوهش این در

 هاي روش از موضوع اولیه الگوي ارائه و ها فرضیه تدوین، نظري
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 هاي طرح، مجالت، مقاالت، ها کتاب ي مطالعهشامل   اي کتابخانه
 محقق پرسشنامه دو همچنین و اطالعاتی هاي بانک و پژوهشی

 .شد استفاده ساخته
 

 ها داده گردآوري ابزار پایایی و روایی
 که دهد می نشان را هایی مولفه، پرسشنامه محتواي که جا آن از

 سواالت تایید به توجه با، باشند می اهمیت ضریب باالترین داراي
از . گرفت قرار تایید مورد پرسشنامه محتواي روایی، خبرگان توسط

 آلفا کرونباخ ،پرسشنامه پایایی یا اعتماد قابلیت تائید جهتطرفی 
 بودن بعدي تک میزان سنجش براي آلفا کرونباخ. شد محاسبه
 نیست آسان آنها گیري اندازه که مقوالتی سایر و قضاوتها، ها نگرش

، شود بیشتر سؤاالت بین مثبت همبستگی هرقدر. رود می کار به
 واریانس قدر هر بالعکس و شد خواهد بیشتر آلفا کرونباخ میزان

. کرد خواهد پیدا کاهش کرونباخ آلفاي شود بیشتر سؤاالت میانگین
% 98 پرسشنامه کل آلفاي ضریب که دهد می نشان آمده بدست نتایج
 . بود برخوردار مطلوبی پایایی از شده استفاده ابزار که باشد می

 
 ها داده تحلیل و تجزیه روش
 استفاده با کیفی بخش در، شده آوري جمع هاي داده تحلیل و تجزیه

 و توصیفی روش دو به کمی بخش در و MAXQDA افزار نرم از
 انجام Smart PLS و SPSS 16 افزار نرم طریق از استنباطی

 شامل توصیفی آمار از ها داده توصیف براي تحقیق این در. دگردی
 و نمودارها ترسیم، فراوانی توزیع جدول، فراوانی درصد، فراوانی

 استفاده پرسشنامه به دهندگان پاسخ هاي ویژگی توصیف همچنین
 و تجزیه به، عاملی تحلیل روش به استنباطی تحلیل در و ،دیگرد

 .شد پرداخته ها داده تحلیل
 
 اافته هی

 کیفی بخش تحلیل و تجزیه - اول بخش
 ساختاریافته نیمه هاي مصاحبه از حاضر پژوهش کیفی بخش در

 اصلی عوامل، مصاحبه 12 انجام از بعد اینکه به توجه با. شد استفاده
 یعنی، رسید اشباع به و شدند تکرار قبلی هاي مصاحبه در فرعی و

 تفاوتی، شده آوري جمع قبالً که هایی داده با جدید هاي داده
 و مصاحبه بندي جمع نتایج. گردید متوقف ها مصاحبه، نداشت
 مولفه تائید و شناسایی راستاي در نظران صاحب و خبرگان هاي پاسخ
 اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه در اثرگذار هاي

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تهران شهر واحدهاي -
 از مستخرج هاي مولفه ،ها آن تحلیل و کدگذاري از پس نهایت در

 کمی بخش جهت نهایی پرسشنامه تدوین در که بدست آمد مصاحبه
، فکري مؤلفه -فردي بعد: عبارت بودند ازو  گرفت قرار استفاده مورد

 -فردي بعد، مهارتی مؤلفه -فردي بعد، نگرشی مؤلفه -فردي بعد
 بعد، شناختی جمعیت مؤلفه -فردي بعد، شناختی روان مؤلفه

، فرهنگی مؤلفه -سازمانی بعد، حقوقی و قانونی هاي مؤلفه -سازمانی
 بعد، مالی مؤلفه -سازمانی بعد، مدیریتی مؤلفه -سازمانی بعد

 بعد، سیاستگذاري مؤلفه -سازمانی بعد، ساختاري مؤلفه -سازمانی
 در و، صنعت هاي ویژگی مؤلفه -محیطی بعد، دولتی مؤلفه -سازمانی

 .)2(جدول  زیرساختی مؤلفه -محیطی بعد نهایت
 

 کمی بخش تحلیل و تجزیه - دوم بخش
 ها داده توصیف   

%) 1/17نفر ( 64که  بود نفر 337 شامل تحقیق این در آزمودنی تعداد
کمترین درصد   سال  30-20از پاسخ دهندگان در رده سنی بین

%) بیشترین درصد پاسخ 2/39نفر ( 147بودند و پاسخ دهندگان 
 سال) را به خود اختصاص دادند.  41-50دهندگان از نظر سنی (

 
 تحصیالت سطح
 در منتخب دهندگان پاسخ تحصیالت میزان درزمینۀ شده انجام بررسی
 داراي) نفر 149( دهندگان پاسخ درصد 7/39 داد که نشان نمونه

 17( دهندگان پاسخ درصد 5/4 و بیشترین ،لیسانس فوق تحصیالت
 .افراد پاسخ دهنده بودند کمترین ،دیپلم فوق تحصیالت داراي) نفر

 
 خدمت سابقه
 در منتخب دهندگان پاسخ خدمت سابقه درزمینۀ شده انجام بررسی
 10 تا 6 بین) نفر 44( دهندگان پاسخ درصد 7/11داد که  نشان نمونه
 15 تا 11 بین) نفر 42( دهندگان پاسخ درصد 2/11و  بیشترین ،سال
 .میزان پاسخ دهنده بودند کمترین ،سال

 
 تحصیلی رشته
 در منتخب دهندگان پاسخ تحصیلی رشته درزمینۀ شده انجام بررسی
 داراي) نفر 158( دهندگان پاسخ درصد 1/42 داد که نشان نمونه

 درصد 5/4 و بیشترین ،انسانی علوم رشته در تحصیالت
 ،کشاورزي رشته در تحصیالت داراي) نفر 17( دهندگان پاسخ

 . میزان پاسخ دهنده بودند کمترین
 

 ها داده استنباطی تحلیل و تجزیه
 با صنعت ارتباط توسعه منظور به مناسب مدلی تعیین و بررسی جهت

 تحلیل روش از تهران شهر واحدهاي -اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه
 به مناسب مدلی هاي شاخص عاملی تحلیل مدل. شد استفاده عاملی
نشان  1در شکل  تهران شهر، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه منظور

 درنظر ضعیف رابطه باشد 3/0 از کمتر عاملی بار اگر. داده شده است
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 قابل 6/0 تا 3/0 بین بارعاملی. شود می نظر صرف آن از و شده گرفته
(شکل  )9. (است مطلوب خیلی باشد 6/0 از بزرگتر اگر و است قبول

1(. 
مولفه هیچ یک  8نشان داده شده است، از بین  شکلهمانطور که در 

از روند تحلیل عاملی نداشتند لذا  3/0از آن ها بارعاملی کمتر از 
 مانند. ودر روند تحلیل باقی می گردند نمیحذف 

 بین از، شد مالحظه اکتشافی عاملی تحلیل مدل در که همانگونه
 دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه هاي شاخص معرف که، ها گویه کلیه

 مولفه از یک هیچ، بود اسالمی آزاد دانشگاه تهران شهر واحدهاي در
 ینمحقق. بود "مطلوب خیلی" مدل و نشدند حذف تحلیل مسیر از ها

 بندي رتبه دنبال به، کمتر و 5/0 عاملی بارهاي اي مرحله حذف با
ر یافته هاي بدست آمده از مطالعه حاضر، د. بودند ها شاخص مجدد
 .نشان داده شده است 4تا  1شکل 

 به آن بارعاملی اساس بر را ها مولفه از یک هر اولویت 3جدول 
 .نشان داده است اولویت کمترین به اولویت بیشترین از ترتیب

 ارتباط توسعه هاي شاخص عاملی تحلیل مدل به توجه با نهایت در
، تهران شهر واحدهاي - اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت
 دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه منظور به مدلی ارائه" نمودار

 .)6و  5طراحی گردید( شکل ، "تهران شهر واحدهاي - اسالمی آزاد

 

 تهران شهر واحدهاي - اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه هاي شاخص عاملی تحلیل مدل -1 شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر تهران يواحدها - یدانشگاه آزاد اسالم ،توسعه ارتباط صنعت با دانشگاههاي  معناداري بارهاي عاملی مولفه -2جدول 
 

 معناداري ریمس بیضر بارعاملی مولفه ردیف
 889/0 790/0 مؤلفه فکري -بعد فردي 1

 معنادار

 864/0 746/0 مؤلفه نگرشی -بعد فردي 2
 937/0 879/0 مؤلفه مهارتی -بعد فردي 3
 959/0 920/0 مؤلفه روان شناختی -بعد فردي 4
 921/0 849/0 مؤلفه جمعیت شناختی -بعد فردي 5
 987/0 973/0 هاي قانونی و حقوقی مؤلفه -بعد سازمانی 6
 989/0 979/0 مؤلفه فرهنگی -بعد سازمانی 7
 950/0 903/0 مؤلفه مدیریتی -بعد سازمانی 8
 910/0 828/0 مالی مؤلفه -بعد سازمانی 9

 943/0 889/0 مؤلفه ساختاري -بعد سازمانی 10
 971/0 943/0 مؤلفه سیاستگذاري -بعد سازمانی 11
 944/0 891/0 مؤلفه دولتی -بعد سازمانی 12
 844/0 712/0 هاي صنعت مؤلفه ویژگی -بعد محیطی 13
 940/0 884/0 مؤلفه زیرساختی -بعد محیطی 14
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 خروجی تحلیل عاملی ریمس بیضر - 2شکل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               بارهاي حذف با،  تهران شهر واحدهاي - اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه هاي شاخص) اول مرحله تائیدي( عاملی تحلیل مدل -3 شکل
 کمتر و 8/0 عاملی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خروجی تحلیل عاملی ریمس بیضر -4شکل 
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 ها بر اساس بارعاملی هر مولفه اولویت مولفه -3جدول 
 معناداري بارعاملی مولفه اولویت ردیف

 معنادار 981/0 مؤلفه فرهنگی -بعد سازمانی اولویت اول 1
 975/0 هاي قانونی و حقوقی مؤلفه -بعد سازمانی اولویت دوم 2
 946/0 مؤلفه سیاستگذاري -بعد سازمانی اولویت سوم 3
 922/0 مؤلفه روان شناختی -بعد فردي اولویت چهارم 4
 907/0 مؤلفه مدیریتی -بعد سازمانی اولویت پنجم 5

 
 هاي برازش الگو شاخص -4جدول 

 یفرهنگ یو حقوق یقانون یشناخت تیجمع یروان شناخت یمهارت ینگرش يفکر دامنه قابل قبول شاخص
 X2( - 187/47 841/39 944/43 645/44 860/31 766/29 430/43خی دو (

 31 17 33 37 30 31 40 - درجه آزادي
X2/df ≤ 3 175/0 133/0 048/0 181/0 524/0 028/0 068/0 

RMSEA ≤ 08/0 06/0 013/0 13/0 049/0 068/0 028/0 043/0 
RMR ≤ 08/0 04/0 011/0 19/0 025/0 036/0 022/0 041/0 
NFI 97/0 98/0 95/0 99/0 93/0 91/0 89/0 1 نزدیک به 
CFI  99/0 99/0 98/0 97/0 96/0 93/0 87/0 1نزدیک به 
GFI  98/0 93/0 99/0 96/0 97/0 95/0 91/0 1نزدیک به 

AGFI  95/0 91/0 97/0 92/0 93/0 96/0 89/0 1نزدیک به 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شهر تهران يواحدها - یدانشگاه آزاد اسالم ،توسعه ارتباط صنعت با دانشگاهمدل  -5شکل 

 
 

 در و RMSEA ،RMR ،NFI ،CFI گردید مالحظه که همانگونه
 مدل برازش از نشان، مدل کل براي شده محاسبه AGFI نهایت

1 مقدار که است توضیح به الزم. دارد
RMSEA  و RMR

 از کمتر  2
8/0  ،GFI

AGFI و 3
 همگی، یک به نزدیک و% 90 باالي  4

 مطلوبی مقادیر از ها شاخص این همه. هستند مدل اعتبار دهنده نشان
 با صنعت ارتباط توسعه هاي مؤلفه حاضر الگوي در. برخوردارند

 -فردي بعد( تهران شهر واحدهاي - اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه

                                                            
۱ Root Mean Square Error of Approximation   
۲ Root Mean Square Residual  
۳ Goodness of Fit Index 
٤ Adjusted Goodness of Fit Index 

، مهارتی مؤلفه -فردي بعد، نگرشی مؤلفه -فردي بعد، فکري مؤلفه
، شناختی جمعیت مؤلفه -فردي بعد، شناختی روان مؤلفه -فردي بعد
 مؤلفه -سازمانی بعد، حقوقی و قانونی هاي مؤلفه -سازمانی بعد

، مالی مؤلفه -سازمانی بعد، مدیریتی مؤلفه -سازمانی بعد، فرهنگی
 بعد، سیاستگذاري مؤلفه -سازمانی بعد، ساختاري مؤلفه -سازمانی بعد

 در و، صنعت هاي ویژگی مؤلفه -محیطی بعد، دولتی مؤلفه -سازمانی
 مشاهده متغیرهاي عنوان به) زیرساختی مؤلفه -محیطی بعد نهایت

 متغیر عنوان به دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه متغیر و 1 شده
 تحلیل در الگو برازش هاي شاخصکه  شد گرفته نظر در 2 مکنون
 ).4(جدول  نمایند می تأیید را الگو برازش، عاملی

 



 پژوهشی سازمان نظام پزشکی – مجله علمی
 1400 تابستان      -  2شماره    -  39دوره 

 

 همکاران و حسین لو فرشته

 124 

 بحث
 تحلیل زمینۀ در موجود هاي رهیافت شانون و یه شی نظریۀ اساس بر

 تحلیل، قراردادي و عرفی محتواي تحلیل: بخش سه به محتوا
 تقسیم تجمعی یا تلخیصی محتواي تحلیل، دار جهت محتواي

 و موضوع اساس بر ها روش این از یک هر کارگیري به. شوند می
 تحلیل رویکرد از تحقیق این در. است متفاوتپژوهش  ساختار

 با کیفی محتواي تحلیل یک در. است هشد استفاده کیفی محتواي
 به مشخص کلمات وجوي جست با داده تحلیل، تلخیصی رویکرد
 هر براي پرشماري واژگان و آغاز کامپیوتري یا دستی روش وسیلۀ

 نظر مورد واژةبر اساس آنکه  . شوند می محاسبه مشخص اصطالح
 چه توسط و تعداد چه به غیرمستقیم چه و مستقیم صورت به چه

    پرداخته  رمزها سازي مضمون به است شده برده کار به کسانی
 تفسیر به تا دهد می اجازه پژوهشگران به حالت این. شودمی 

، تلخیص رویکرد با محتوا تحلیل. دنبپرداز هم به مربوط مضامین
 علت به محتوا تحلیل از نوع این، مثال براي. است هایی مزیت داراي
 قابل و مستند نتایج، محقق نظر مورد و ویژه کلمات بر تأکید

 یا و دارد پی در را، هست نیز محقق عالقه مورد البته که اعتمادي
 به را کلمات افراد چگونه که را موضوع این از بنیادین بینشی اینکه

 مصاحبه هايجهت تهیه سواالت . کند می ارائه ،برند می کار
 و ها مقوله تکوین، تحلیل واحد تعریف، متن سازي پیاده ،تخصصی

 همه رمزگذاري، آزمایشی رمزگردانی طرح، رمزگذاري طرح یک
 هاي داده از نتایج استخراج، کدگذاري انسجام کردن ارزیابی، متن

)، ها شاخص و ها مولفه، ابعاد استخراج( ها یافته و روش گزارش، رمزي
. صورت گرفت نظران صاحب و خبرگان پرسشنامه شدن نهایی و تهیه

 و گرفت قرار نظران صاحب و خبرگان اختیار در سواالت این سپس
مورد بررسی قرار  تلخیصی رویکرد با کیفی تحلیل در آن نتایج

 صاحب و خبرگان هاي پاسخ و مصاحبه بندي جمع نتایج. گرفت
 توسعه در اثرگذار هاي مولفه تائید و شناسایی راستاي در نظران
 شهر واحدهاي - اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط
 استفاده مورد کمی بخش جهت نهایی پرسشنامهدر تدوین  تهران

 مؤلفه -فردي بعد، فکري مؤلفه -فردي بعدکه شامل  گرفت قرار
، شناختی روان مؤلفه -فردي بعد، مهارتی مؤلفه -فردي بعد، نگرشی

 قانونی هاي مؤلفه -سازمانی بعد، شناختی جمعیت مؤلفه -فردي بعد
 مؤلفه -سازمانی بعد، فرهنگی مؤلفه -سازمانی بعد، حقوقی و

، ساختاري مؤلفه -سازمانی بعد، مالی مؤلفه -سازمانی بعد، مدیریتی
 بعد، دولتی مؤلفه -سازمانی بعد، سیاستگذاري مؤلفه -سازمانی بعد

 مؤلفه -محیطی بعد نهایت در و، صنعت هاي ویژگی مؤلفه -محیطی

 توسعه براي مناسب مدلی تعیین و بررسی جهت. بودند زیرساختی
 کلیه .شد استفاده عاملی تحلیل روش از، دانشگاه با صنعت ارتباط
 با صنعت ارتباط توسعه هاي شاخص معرف که، ها شاخص و ها مولفه

 با پایان در. نشدند حذف تحلیل مسیر از و شدند تائید، بودند دانشگاه
 با صنعت ارتباط توسعه هاي شاخص عاملی تحلیل مدل به توجه

: هاي مولفه،  تهران شهر واحدهاي - اسالمی آزاد دانشگاه،  دانشگاه
 -فردي بعد، نگرشی مؤلفه -فردي بعد، فکري مؤلفه -فردي بعد

 مؤلفه -فردي بعد، شناختی روان مؤلفه -فردي بعد، مهارتی مؤلفه
 بعد، حقوقی و قانونی هاي مؤلفه -سازمانی بعد، شناختی جمعیت
 بعد، مدیریتی مؤلفه -سازمانی بعد، فرهنگی مؤلفه -سازمانی
 -سازمانی بعد، ساختاري مؤلفه -سازمانی بعد، مالی مؤلفه -سازمانی

 مؤلفه -محیطی بعد، دولتی مؤلفه -سازمانی بعد، سیاستگذاري مؤلفه
؛ زیرساختی مؤلفه -محیطی بعد نهایت در و، صنعت هاي ویژگی
 آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه مدل" عنوان تحت

 .گردید تائید "تهران شهر واحدهاي -اسالمی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 واحد -اسالمی آزاد دانشگاه، دانشگاه با صنعت ارتباط توسعه مدل – 6 شکل
 تهران شهر هاي

 

 پیشنهادات نتیجه گیري و 
هاي پیشین و همچنین تجزیه و  بندي مطالعات و پژوهش از جمع

هاي  تحلیل داده ها و اطالعات و نیز بررسی عوامل، ابعاد و مولفه
 شنهاداتیپ، در مطالعه حاضرمدل توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه 

 يمناسب برا يها مولفه يبند تیمنطبق بر اولو و ها افتهیبر  یمبتن
 يواحدها - یدانشگاه آزاد اسالم ،توسعه ارتباط صنعت با دانشگاه

 آورده شده است. 5در جدول شماره  شهر تهران
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 ها ها، منطبق بر مولفه ارائه پیشنهادات مبتنی بر یافته -5جدول 
 

 يمؤلفه فکر -يفرد بعد •
 ها، نوآوران و مبدعان تکنولوژي به عنوان امري حیاتی در جهت منافع طرفین انتقال  حمایت از حقوق مالکیت فکري براي دانشگاهریزي جهت افزایش  برنامه

 تکنولوژي
 یمؤلفه نگرش -يفرد بعد •
 هاي دانشگاهی با نیازهاي مختلف با صنعت ها، دروس و محتواي دوره ریزي جهت افزایش تناسب رشته برنامه 
 یمؤلفه مهارت -يفرد بعد •
 هاي صنعت رسانی به آخرین دستاوردهاي علمی و ارتقاي سطح دانش دانشجویان از طریق اجراي مداوم آموزش تجهیز مراکز اطالع 
 یمؤلفه روان شناخت -يفرد بعد •
 شگاهریزي جهت افزایش روحیه همکاري باال و میل به انجام کارهاي گروهی در محققان جهت ارتباط صنعت و دان برنامه 
 یشناخت تیمؤلفه جمع -يفرد بعد •
 ریزي جهت دستیابی به توسعه پایدار اقتصادي و اجتماعی با ایجاد یک هسته بومی با مهارت باال برنامه 
 یو حقوق یقانون يها مؤلفه -سازمانی بعد •
 مالکیت فکريریزي جهت طرح قطبی کردن ارتباط دانشگاه و صنعت در انتقال فناوري با رعایت حقوق  برنامه 
 یمؤلفه فرهنگ -سازمانی بعد •
 هاي گروهی و نشریات علمی ریزي جهت افزایش نزدیکی میان دانشگاه و صنعت با استفاده رسانه برنامه 
 یتیریمؤلفه مد -سازمانی بعد •
 ریزي (کالن و خرد)، جهت اعتماد بخش صنعت و دانشگاه به توانایی یکدیگر برنامه 
 یمالمؤلفه  -سازمانی بعد •
 هاي تحقیقاتی، درآمدزایی دانشگاه و تسریع انتقال تکنولوژي هاي مالی و اداري براي تعریف و نظارت پروژه ریزي جهت ایجاد حداقل بروکراسی برنامه 
 يمؤلفه ساختار -سازمانی بعد •
 یس، تحقیق و انتقال تکنولوژيریزي جهت ایجاد تغییر نقش دانشگاه به دانشگاه کارآفرین با تقاضاي رو به افزایش تدر برنامه 
 ياستگذاریمؤلفه س -سازمانی بعد •
 هاي فراملی صنعت هاي فاقد عمومیت (تک بعدي) و توسعه همکاري ها، با تدوین سیاست ریزي جهت افزایش حمایت دولت از دانشگاه برنامه 
 یمؤلفه دولت -سازمانی بعد •
 ها و مراکز علمی و تحقیقاتی ویژه صنعت هاي علم و فناوري، مراکز رشد، شهرك توسعه پاركدر خود دولت هاي  ریزي جهت افزایش حمایت برنامه 
 صنعت يها یژگیمؤلفه و -یطیمح بعد •
 ها با نیازهاي صنعت ریزي جهت افزایش تناسب موزون بین تحصیالت محققین (از نظر کمیت و کیفیت) در دانشگاه برنامه 
 یساختریمؤلفه ز -یطیمح بعد •
  قانونی جهت انتقال تکنولوژي از دانشگاه به صنعت يها ساختریزایجاد و توسعه 
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