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 مهشـید غفارزادگان*، مشـاور طرح توسـعه ي  علیرضا میقانی نژاد، دانشـجوی دکتری سیاسـت گذاری علم و فناوری و رییس پژوهش و فناوری مدیریت اکتشـاف 
فناوری های حوزه اکتشاف 

قراردادهای کالن پژوهش��ی وزارت نفت با دانش��گاه ها را می توان جدیدترین نسل پژوهش و فناوری در 
صنع��ت نفت نامید. این قراردادها ک��ه در بخش های مختلف زنجیره ي ارزش صنعت نفت )باالدس��تی، 
پایین دس��تی و اکتش��اف( و با طیف وسیعی از دانشگاه های کش��ور منعقد شده، تفاوت هایی با نسل های 
قبلی پژوهش در صنعت دارد که از آن جمله می توان به: مدت این قراردادها، ش��یوه ي همکاری و نتایج 
مورد انتظار اش��اره داش��ت. با توجه به این رویکرد جدید، نیاز است که هم صنعت و هم دانشگاه خود را 
مطابق با الزامات این شیوه ي همکاری، توانمند سازند. در این راستا مطالعات تطبیقی و نمونه های موفق 
همکاری صنعت و دانشگاه در دنیا می تواند به درک باالی سیاست گذاران و مجریان کمک كند. نوشته ي 
حاضر خالصه ای اس��ت از یک پژوهش1 گس��ترده که در آن ده قرارداد میان ش��رکت های نفتی بزرگ و 
دانش��گاه های معروف آمریکا تحلیل شده و داللت های سیاست گذاری و اثربخشی در انتهای آن پیشنهاد 
ش��ده اس��ت. هدف از این نوش��تار ارائه درس آموخته های این نوع ش��یوه ي همکاری برای قراردادهای 

پژوهشی کالن در صنعت نفت ایران است. 

درس آموخته هایی از قراردادهای کالن پژوهشی شرکت های بین المللی  نفتی با 
دانشگاه ها
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اطالعات مقاله

 اخیرا ش��رکت های نفتی ب��زرگ دنیا، عالقه و تمایل بس��یاری برای 
تامین مالی پروژه های تحقیق و توسعه ي انرژی دانشگاه های آمریکایی 
نشان می دهند. مثال در طول دهه اخیر، 5 شرکت از شرکت های برتر 
نفتی دنیا مانند اگزون مبیل2، ش��ورون3، بی.پی4، رویال داچ ش��ل5 و 
ش��رکت کونوکو فیلیپس6 و همچنین شرکت های بین المللی دیگری 
در همین سطوح، س��رمایه گذاری های بسیار کالن و با زمان چندین 
ساله برای همکاری مشترک با بسیاری از دانشگاه های برتر آمریکایی 

و دانشمندان و محققان آنها انجام داده اند.
اهمیت بررس��ی و تدقیق در قراردادهای میان دانش��گاه و صنعت در 
این است که وقتی موضوع همکاری یک موضوع کامال جدید در دنیا 
اس��ت )مانند انرژی های نو، محیط زیست و مواردی از این دست( و یا 
حتی وقتی که موضوع جدید نیست اما این نوع همکاری، برای اولین 
بار اس��ت که میان صنعت و دانشگاه اتفاق می افتد، از اهمیت ویژه ای 
برخوردار اس��ت چراکه مدل ای��ن همکاری، س��ازنده نوعی فرهنگ 
خواه��د بود که از ابتدای کار، ش��کل گرفته و به هم��ان ترتیب ادامه 

خواهد یافت.

2- سواالت کلیدی تحقیق
برای تحلیل و تعیین نقش های اصولی دانش��گاه و صنعت و همچنین 
تعیی��ن نوع همکاری مطل��وب بین آنها، در مقابل نقش های س��نتی 

دانش��گاه، یک کار پژوهش��ی بزرگ، 10 قرارداد مابین ش��رکت های 
ب��زرگ فعال در صنعت نفت و دانش��گاه های آمریکا را مورد تدقیق و 
موشکافی قرار می دهد7. موارد تحلیل این پژوهش شامل 10 قرارداد 
هم��کاری در مجموع میان 43 ش��رکت )که برخی از این ش��رکت ها 
به س��بب عضویت در ش��بکه ي همکاری در ضمن این قراردادها وارد 
همکاری ش��ده اند( و 13 دانشگاه و دو آزمایش��گاه تحقیقاتی دولتی 
است که در مجموع 833 میلیون دالر ارزش دارد و در طول 10 سال 

بسته شده است.
هر قراردادی ش��امل مفاد قانونی و ش��رایط حقوقی اس��ت که نشان 
می ده��د محقق��ان و اف��راد دانش��گاهی چگونه و طبق چ��ه اصولی، 
تحقیق��ات صنعتی را باید به انجام برس��انند. تحلیل ای��ن قراردادها 
س��وال های مهم��ی را در ذهن، پدی��د می آورد که نیاز اس��ت به آنها 
پاسخ دهیم. این تحقیق ابتدا سه سوال کلیدی مطرح می کند که این 

سواالت در واقع فلسفه تهیه این پژوهش بوده است:
 س��وال اول این است که چرا ش��رکت های نفتی بزرگ که سودآوری 
باالی��ی نی��ز در صنع��ت دارند، برای انج��ام تحقیقات خود به س��وی 
دانش��گاه ها روی آوردن��د و نه تنها تحقیقات پای��ه ای بلکه تحقیقات 
کارب��ردی خود را به آن��ان واگذار کردند در صورتی که می توانس��تند 
تحقیق و توس��عه را در خود ش��رکت ها و به ص��ورت درون زا به انجام 
رسانند؟ از سویی دیگر سیاست گذاران، سوال دومی را طرح می کنند 



مقاالت کاربرد ی/مروری

74

که به اندازه س��وال اول، معتبر و حائز اهمیت اس��ت. سوال دوم این 
است که چرا دانشگاه ها که معموال مرجع ماموریت های ملی و عمومی 
برای گس��ترش مرزهای دانش و انجام تحقیقات باکیفیت هس��تند، 
اساس��ا درهای خود را به روی شرکت های نفتی بزرگ )و خصوصی( 
که انگیزه های اقتصادی دارند، باز کردند؟ چه پیشران ها و انگیزه هايي 
دانشگاه را به سمت چنین همکاری رهنمود شده است؟ و سوال سوم 
و پایان��ی اینکه دانش��گاه های آمریکایی چقدر خ��وب می توانند بین 
نیازه��ای تجاری کارفرمای صنعتی و ماموریت آکادمیک دانش��گاه و 
عالیق عمومی جامعه و اجبارهای خود به عنوان یک مرکز آکادمیک، 

تعادل برقرار کنند؟
پ��س از طرح این س��ه س��وال کالن، س��واالت بیش��تر و جزئی تری 
زیرمجموعه این س��ه پرسش مطرح ش��دند و همه ي پرسش ها در 7 
حوزه اصلی طبقه بندی شدند. این 7 حوزه منعکس کننده زمینه هایی 
اس��ت که بای��د در طی هم��کاری میان صنعت و دانش��گاه متوجه و 
حساس به ایجاد تعادل در آنها باشیم. این زمینه ها در واقع در جهت 
ایج��اد تعادل می��ان اهداف و فعالیت ه��ا و ماموریت های آکادمیک و 
عمومی دانش��گاه )ک��ه عموما اه��داف بلندمدت ت��ر و عام النفعه تری 
هس��تند( و اهداف تجاری بنگاه های صنعتی طرف قرارداد )که عموما 

سرمایه گذاری و زمان مربوطهتوضیحات مربوط به همکاری تحقیقاتیصنعتدانشگاه/آزمایشگاه های فدرالردیف

1Arizona State University دانشگاه ایالتی آریزونا)BP( 5.2 میلیون دالر در طول دو سال اولیه توسعه سوخت های زیستیشرکت بی پی
که البته این همکاری ادامه دار شد.

2

موسسه دانش زیستی انرژی متشکل از دانشگاه ها و 
آزمایشگاه های:

University of California at Berkeley; 
Lawrence Berkeley National Laboratory;  

University of Illinois at Urbana-Champaign

)BP( شرکت بی پی

تاسیس یک شرکت غول پیکر 
صنعتی ـ دانشگاهی ـ دولتی با تمرکز بر حوزه سوخت 

زیستی و تبدیل هیدروکربن های سنگین به سوخت 
پاک و ازدیاد برداشت از منابع نفت و گاز موجود

500 میلیون دالر در طی 10 سال

3University of California at Davis دانشگاه کالیفرنیا
شرکت شورون 

Chevron Technology Ventures, LLC, a 
unit of Chevron Corp.

توسعه سوخت های سبز حمل ونقل با قیمت قابل قبول 
25 میلیون دالر در طول 5 سالو تجدیدپذیر

4
 Chevron Center of مرکز تعالی تحقیقات شورون
 Research Excellence Colorado School of

Mines

 Chevron Technology شرکت شورون
 Ventures, LLC, a unit of Chevron

Corp

همکاری مشترک صنعت و دانشگاه برای تاسیس 
مرکز تعالی تحقیقات با هدف توسعه فناوری های 

پیشرفته تفسیر زمین شناسی زیرسطحی از طریق 
مدل سازی کامپیوتری

2.5 میلیون دالر در طی 4 سال

5

 Colorado Center for دانشگاه کلرادو
 Biorefining and Biofuels University

 of Colorado, Boulder; Colorado State
 University; Colorado School of Mines;
National Renewable Energy Laboratory

27 شرکت که اصلی ترین آنها شامل این 
شرکت ها است: 

ADM, Chevron, ConocoPhillips, 
Dow, DuPont, GMC, Shell, Suncor, 
Weyerhaeuser, and W.R. Grace.

کنسرسیومی ایجاد شد که تمرکز آن بر پاالیشگاه 
زیستی و سوخت های زیستی است همچنین به 

حوزه های دیگری همچون صنعت شیمیایی اقتصادی 
نیز می پردازد.

6 میلیون دالر در طول چهارسال و 
همچنان فعالیت ها پس از آن 4 سال 

ادامه یافت.

6)Iowa State University( شرکت کونوکو فیلیپسدانشگاه ایالتی لووا
 ConocoPhillips Co.

توسعه فناور ی هایی که می توانند سوخت های زیستی 
22.5 میلیون دالر در طول 8 سالتولید کنند

7
دانشگاه ایالتی لووا

)Iowa State University(
شرکت کونوکو فیلیپس
ConocoPhillips Co توسعه فناور ی هایی که می توانند سوخت های زیستی

22.5 میلیون دالر در طول 8 سالتولید کنند

8
دانشگاه استنفورد

 Global Climate and Energy Project
Stanford University

شرکت اگزون مبیل، شرکت جنرال الکتریک، 
شرکت تویوتا موتور، بخشی از شرکت شالمبرجر

 ExxonMobil Corp., General Electric 
Co., Toyota Motor Corp., and 

Schlumberger Technology Corp., a unit 
of Schlumberger Ltd.

یک تعهد سه ساله میان دانشگاه استنفورد و 
بخش های صنعتی نام برده شده برای یک پروژه کالن 
در حوزه شرایط جوی دنیا و مساله انرژی، با ماموریت 
هدایت و انجام پروژه های بنیادین فناوری هایی که 
سبب توسعه سیستم های انرژی جهانی با حداقل 

تولید گازهای گلخانه ای می شود

225 میلیون دالر در طول 3 سال

دانشگاه ای و ام تگزاس9
شرکت شورون

Chevron Technology Ventures, a unit of 
Chevron Corp,

برای شتاب دهی ساخت و تولید اتانول و سایر 
5.2 میلیون دالر در طول 5 سالسوخت های زیستی از سلولز

10

کنسوسیوم پیشرفته انرژی )متشکل از دانشگاه های: 
تگزاس، آستین و دانشگاه رایس(

Advanced Energy Consortium University 
of Texas at Austin,

10 شرکت بزرگ انرژی
Baker Hughes Inc., BP PLC’s BP 

America Inc., ConocoPhillips Co., 
Halliburton Energy Services Inc., 

Marathon Oil Co., Occidental 
Petroleum Corp.’s Occidental Oil 

and Gas Corp., Petroleo Brasileiro SA, 
Schlumberger Ltd.’s Schlumberger 

Technology Corp., Royal Dutch Shell 
Group’s Shell International E&P, and 

Total SA

این کنسرسیوم با هدف توسعه کاربردهای ماکرو و 
نانو فناوری برای افزایش تولید نفت و گاز تشکیل 

شد.

30 میلیون دالر در طول 3 سال )هر 
شرکت یک میلیون دالر در سال(
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 اه��داف کوتاه مدت تر و تجاری تر هس��تند( اس��ت. ای��ن 7 حوزه در
شکل 1 آورده شده است:

3-ظهور مفهومی به نام تجاری سازی آکادمیک 
چنانچ��ه با نگاه��ی تاریخی به اواس��ط 1800 نگاه کنی��م می بینیم 
که دانش��مندان آکادمی��ک و صنایع و بخش خصوص��ی برای اولین 
ب��ار همکاری ه��ای کارآمدی را ب��ا یکدیگر آغاز کردن��د که منجر به 
پیشرفت هایی در علم و به وجود آمدن رشته های علمی و فناوری های 
نوآورانه شد. این همکاری ها سبب سودآوری مستقیم اساتید دانشگاه 
از فعالیت های تحقیقاتی درون دانش��گاهی ش��د و یا آنها را به س��مت 
راه ان��دازی کس��ب وکارهای مخصوص خود متمایل ک��رد چیزی که 
امروزه در دانش��گاه ها بس��یار عادی اس��ت. پس از به ثمر نشس��تن 
تالش های اولیه، ظهور مفهومی به نام تجاری سازی آکادمیک8 اتفاق 
افتاد که به س��ال 1980 بر می گردد و فش��ارهای زیادی وارد آورد تا 

دانشگاه ها را با گره های محکمی به صنعت متصل کند.
دالی��ل ش��کل گیری مفهوم تجاری س��ازی آکادمی��ک را می توان در 

س��ه رویداد تاریخ��ی خالصه کرد. اول پیدای��ش اقتصاد دانش بنیان، 
ک��ه تحقیقات دانش��گاه را بیش از پیش برای ش��رکت های فعال در 
بازار و س��رمایه گذاران خطرپذیر، ارزشمند کرد. دوم تغییر در قوانین 
پتنت آمریکا که گس��تره دانش های قابل پتنت کردن دانش��گاه ها را 
وس��یع تر کرد. حوزه هایی مانند: ژن های انسانی، فرآیندهای پزشکی، 
فرمول های ریاضی و مواردی از این دس��ت قابلیت ثبت حقوقی پیدا 
کردند که خود بستری برای فعالیت های جدی تر دانشگاه ها در صنایع 
ش��د. س��وم، قانونی که کنگره آمریکا تصویب كرد که به موجب آن به 
دانش��گاه ها به صورت اتوماتیک مالکیت تمام حقوق تحقیقاتی را داد 
ک��ه با پول دولت و بودجه عمومی )مالیات دهندگان( انجام می ش��د. 
البت��ه حق پتنت کردن و لیس��انس دادن به ش��رطی برای دانش��گاه 
محفوظ بود که س��همی مش��خص از عواید اقتص��ادی حاصل از این 
حقوق، به صنعتی که از آن تحقیقات حمایت کرده است تعلق گیرد. 
طرفداران این قان��ون، مدعی بودند که این قانون انگیزه های کافی را 
ب��رای فعالیت های نوآورانه دانش��گاه ها فراهم می کند و همچنین این 
مقررات س��بب امتیازهایی در رقاب��ت آمریکا با آلمان و ژاپن )رقیبان 

آن زمان آمریکا( شد.
اما منتق��دان این قانون نیز معتقد بودند که تمرکز بر تجاری س��ازی 
آکادمیک می تواند فرهنگ تحقیقات و ماموریت محوری دانشگاه که 
همان��ا تولید دانش و ارتق��ای آگاهی عمومی اس��ت، تضعیف كند و 
دانش��گاه را از تحقق اهداف اصلی خود ب��از دارد. همچنین مطالعات 
نش��ان می ده��د تحقیقاتی که از طرف صنعت تامین مالی می ش��ود، 
عموما سبب بیشتر ش��دن کنترل صنعت بر دانشگاه می شود و چاپ 
و انتش��ار علمی را با تاخیر مواجه می س��ازد و محرمانگی و سانس��ور 
اطالعات را افزایش داده و در نهایت باعث کاهش نرخ انتشار علمی و 

به اشتراک گذاری نتایج تحقیقات می شود.
پ��س از ظهور مفهوم تجاری س��ازی آکادمیک، امروزه، دانش��گاه ها با این 
مفهوم کامال عجین هس��تند و انگیزه های مختلف��ی را می توان برای این 
مفهوم برش��مرد. انگیزه های اصلی عقد 10 قرارداد همکاری ذكر ش��ده از 
منظر دانشگاه و صنعت به صورت جداگانه می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

1-3- پیشران های عقد قراردادهای همکاری از منظر دانشگاه
یکی از مهم ترین پیش��ران های چنی��ن همکاری هایی میان صنعت و 
دانشگاه به طور واضح، جذب سرمایه است. دانشگاه تالش می کند تا از 
منابع ثروت برای تحقیقات خود، بودجه جذب کند و یکی از مهم ترین 
سرچش��مه های این منابع مال��ی، در حال حاضر صنایع هس��تند. از 
سویی دیگر، دولت روی موضوعاتی که شرکت های بزرگی متولی آن 

  2    اهداف دانشگاه و صنعت که در قراردادهای همکاری به توازن

اهداف صنعتاهداف دانشگاه

دسترسی به نیروی متخصص و خبره در زمینه جذب سرمایه و تامین مالی
دانش های روز دنیا

سرعت بخشی به تجاری سازی دانش آکادمیک
دسترسی به آزمایشگاه های تحقیقاتی پیشرفته، 
تجهیزات و امکانات تحقیق و دانشجویان دکتری 

و پسادکتری

دسترسی به داده های صنعتی و تجاری بازار و کار 
کردن در ابعاد صنعتی و کاربردپذیر کردن دانش

دسترسی به دارایی های دانشی دانشگاه با 
قیمتی مناسب )به دلیل دسترسی به امکانات 

دولتی و معاف از مالیات(

فرصت های شغلی برای دانشجویان
توانایی کشف فناوری ها و روش های بسیار نوین 

که می توانند ارزش اقتصادی برای شرکت 
ایجاد کنند

باال بردن اعتبار اجتماعی دانشگاه با انجام 
تحقیقاتی که به کاربرد در دنیای واقعی 

می انجامد

ایجاد شهرت مثبت و روابط مناسب با عموم 
جامعه و اجتماعات عمومی به دلیل همکاری با 

دانشگاه

 1  هفت حوزه ای که در تحلیل قراردادهای همکاری صنعت و دانشگاه در این پژوهش 
مورد توجه قرار گرفتند

 يهمـه  ومطرح شـدند  زيرمجموعه اين سه پرسش  تريبيشتر و جزئيپس از طرح اين سه سوال كالن، سواالت 
هـايي اسـت كـه بايـد در طـي      زمينـه كننـده  حوزه مـنعكس  7اين  ند.دبندي شحوزه اصلي طبقه 7ها در پرسش

هـا در واقـع در جهـت    همكاري ميان صنعت و دانشگاه متوجه و حساس به ايجاد تعادل در آنها باشيم. اين زمينه
تـر و  هاي آكادميك و عمومي دانشگاه (كه عموما اهداف بلندمدتها و ماموريتعاليتتعادل ميان اهداف و ف ايجاد
تر تر و تجاريمدتهاي صنعتي طرف قرارداد (كه عموما اهداف كوتاهتري هستند) و اهداف تجاري بنگاهالنفعهعام

  :آورده شده است 1 شكلحوزه در  7اين  هستند) است.

  

  
  

 

  

  

  

  

  سازي آكادميك  تجاري مفهومي به نام ظهور-3

 و بخـش  نايعدانشـمندان آكادميـك و صـ   كـه  بينـيم  مـي  كنـيم  نگـاه  1800 به اواسطچنانچه با نگاهي تاريخي 
هـايي در علـم و   كـه منجـر بـه پيشـرفت     ي را با يكديگر آغاز كردندكارآمد هايهمكاريبراي اولين بار خصوصي 

سـبب سـودآوري مسـتقيم اسـاتيد      هـا ايـن همكـاري   هاي نوآورانه شـد. فناوريعلمي و  هايرشتهوجود آمدن هب
خود مخصوص وكارهاي كسباندازي راهسمت به آنها را و يا دانشگاهي شدتحقيقاتي درونهاي دانشگاه از فعاليت

هـاي اوليـه، ظهـور    بسيار عادي است. پس از به ثمر نشسـتن تـالش  ها كرد چيزي كه امروزه در دانشگاه متمايل
 ورد تـا وارد آ فشـارهاي زيـادي   گردد وبر مي 1980سال اتفاق افتاد كه به 8سازي آكادميكبه نام تجاري مفهومي
  .متصل كندصنعت  به يهاي محكما گرهها را بدانشگاه

اول پيـدايش  خالصـه كـرد.    رويـداد تـاريخي  توان در سـه  سازي آكادميك را ميتجاري گيري مفهومشكل داليل
گـذاران  سـرمايه و  فعـال در بـازار  هـاي  بنيان، كه تحقيقات دانشگاه را بـيش از پـيش بـراي شـركت    اقتصاد دانش

را  هـا هاي قابل پتنت كردن دانشـگاه تغيير در قوانين پتنت آمريكا كه گستره دانشكرد. دوم  ارزشمندخطرپذير، 

  طرفبي داوري استقالل دانشگاه

 حفاظت از حق انتشار علمي

درجه كنترل صنعت بر 
 برنامه تحقيقات آكادميك

هاي معنوي ومالكيت دارايي
گذاري دانشبه اشتراك

 شفافيت منافعمديريت تضاد

 تحليل قراردادهاي همكاري صنعت و دانشگاه در اين پژوهش مورد توجه قرار گرفتند اي كه درهفت حوزه -1شكل 
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هستند به صورت خودبه خود سرمایه گذاری نمی کند. مثال دولت برای 
موضوعاتی مانند سالمت عمومی ممکن است سرمایه گذاری کند، اما 
ب��رای موضوعاتی مانند انرژی، تمایل کمتری دارد چون در این حوزه 
ش��رکت های اقتصادی در صنعت وجود دارن��د که انتظار می رود آنها 
برای بقای خود در دنیای رقابت��ی امروز، به صورت خودجوش انگیزه 

تحقیقات داشته باشند.
با این وجود پول و جذب سرمایه تنها پیشران دانشگاه ها برای تمایل 
ب��ه همکاری با صنعت و ش��رکت های بزرگ نفتی نیس��ت، بلکه آنها 

مجموعه انگیزه های دیگری نیز دارند مانند:
 باز ش��دن راه های ارتباطی مختلف با کارشناس��ان و پژوهش��گران 

صنعت � که بسیاری از آنها محققان بسیار ارزشمندی هستند�
 دسترسی به منابع دانش، داده ها و اطالعات کاربردی صنعت

 دسترسی به فرصت های بازار کار
 فرا رفتن از ابعاد آزمایشگاهی و پایلوت و دسترسی به ابعاد صنعتی

 درگیری با به اصطالح مس��ائل واقعی و مسائلی که از منظر تجاری 
باید توجیه پذیری داشته باشند.

2-3-پیشران های عقد قراردادهای همکاری از منظر صنعت
برای اینکه مهم ترین پیش��ران ها و انگیزه ه��ای صنعت از همکاری با 
دانشگاه ها را بیابیم، الزم است بدانیم که شرکت های بزرگ و مستقل 
معم��وال دارای انگیزه های کس��ب وکاری خاص خود هس��تند. از یک 
منظ��ر می توان به طور کلی ش��رکت های بزرگ در صنعت انرژی را به 

دو دسته تقسیم كرد:
دس��ته اول ش��رکت هایی )در صنایع نفت و گاز و ذغال سنگ، انرژی 
الکتریکی، کش��اورزی و صنایع ش��یمیایی( هس��تند که س��ودآوری 
بس��یار باالی��ی دارند و تالش می کنند که بيش��ترين بازگش��ت را از 
سرمایه گذاری های پیشین خود داشته باشند. پس بعید نیست که آنها 
تمایل دارند که کمترین تغییر را با تغییرات محیط داش��ته باش��ند و 
هنگامی که با تغییرات محیط زیستی مواجه می شوند تالش می کنند 

تا بتوانند مدل های کسب وکار حال حاضر خود را حفظ کنند.
برعکس شرکت های دسته دوم آنهایی هستند که حوزه های متنوع را 
نمایندگی می کنند مثال در حوزه انرژی باد و خورشیدی، فناوری های 
برت��ر و حتی زمینه های واگرایی ک��ه به نوعی به موضوع انرژی مربوط 
هستند. این شرکت ها اقتصاد آینده خود را بر فناوری های جدید قمار 
می کنند. آنها با تغییر، راحت هستند و امیدوارند از آن منتفع شوند.

انگیزه های این دو دسته از شرکت ها از همکاری با دانشگاه ها می تواند 
کامال متفاوت باشد. تمرکز 10 قرارداد بزرگی که در پژوهش بررسی 

ش��ده است، بر شرکت های دسته اول اس��ت. در میان این شرکت ها، 
تع��داد کمی وجود دارن��د که هنوز تحقیق و توس��عه داخلی خود را 
دارند. باقی ش��رکت ها تحقیق و توس��عه خود را ب��ه تامین کنندگان 
خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مانند دانشگاه ها، موسسات تحقیقاتی و 
سایر سازمان های دولتی و غیردولتی واگذار کرده اند و برای توسعه ي 
فناوری ه��ای جدید یا کاربردهای جدی��د فناوری های موجود، به آنها 

اعتماد کرده اند.
مهم تری��ن انگیزه ي این ش��رکت ها، کاهش اندازه ي س��ازمان اس��ت 
که کمک می کند ش��رکت های نفتی بزرگ ب��ا تکیه بر چابکی مراکز 
تحقیقاتی مس��تقل، س��هم بزرگ تری از تحقیق و توس��عه ي تجاری 
صنعت را دارا ش��وند. از س��ویی دیگر به دلیل میان رش��ته ای ش��دن 
بس��یاری از حوزه های تحقیقاتی مربوط به انرژی مانند س��وخت های 
زیس��تی، عمال امکان ورود به این مباحث توسط شرکت نفتی وجود 
ن��دارد و تنها در صورت واگ��ذاری به دانش��گاه ها و مرا کز تحقیقاتی 
متخصص اس��ت که ش��رکت های نفتی می توانن��د در آن حوزه های 

دانشی جدید و میان رشته ای حرفی برای گفتن داشته باشند.
همچنی��ن انگیزه دیگر س��رمایه گذاری در دانش��گاه ها، عدم قطعیت 
در دان��ش و فناوری ه��ای کارآمد و کاربردپذیر برای مس��ائل صنعت 
اس��ت. اگر ش��رکت ها اطمینان داش��تند که روی چه فن��اوری باید 
سرمایه گذاری کنند، در این صورت تحقیقات و پژوهش مربوط به آن 
را درونی س��ازی می کردند و از منافع آن به صورت انحصاری بهره مند 
مي ش��دند. نهایتا انگیزه مالی و کاهش هزینه ها نیز صنعت را به سمت 
همکاری تحقیقاتی با دانش��گاه ها س��وق می دهد. دانشگاه ها به مراتب 
ارزان تر هستند چون از دانش��جوها و فارغ التحصیالن جدید می توان 

استفاده كرد و هزینه های سربار کاهش می یابد.
در مجموع می توان گفت که اهداف صنعت و دانش��گاه باید به صورت 
متوازن در قراردادهای همکاری تامین شود. جدول1 اهداف صنعت و 
دانشگاه در 10 قرارداد بزرگ شرکت های نفتی و دانشگاه های آمریکا 

را نشان می دهد که با یکدیگر به توازن رسیده اند: 

4-حوزه هایـی که برای توازن اهداف و انگیزه های صنعت و دانشـگاه 
باید مورد توجه قرار گیرند

 می ت��وان 7 ح��وزه را  نام ب��رد که الزم اس��ت قراردادهای صنعت و 
دانش��گاه به آنها توجه کافی داش��ته باش��د و به گون��ه ای کارآمد این 
حوزه ها را مدنظر قرار دهند. برای اینکه ارزیابی کنیم که 10 قرارداد 
مورد تحلیل پژوهش، در هر یک از حوزه ها چگونه عمل کرده اند، در 
هر حوزه یک یا چند سوال پیشنهاد شده است که نیاز است در رابطه 
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با قراردادها بررسی و به آنها پاسخ داده شود.)جدول 2(

5-جمع بندی
س��واالت مطرح ش��ده در بند قبل، س��واالت پایه ای هستند که برای 
ارزیابی دقی��ق قراردادهای بین صنعت و دانش��گاه، در این پژوهش، 
م��ورد توجه و تحلیل قرار گرفته اس��ت. تعدادی از س��واالتی که در 
دس��ته بندی باال طرح ش��ده بودند، برای تعدادی از قراردادها قابلیت 
پاسخگویی نداشتند. در متن گزارشی که به عنوان نتایج این پژوهش 
منتشر شده است، متن اصلی تک تک قراردادها بررسی شده و تالش 
شده به س��واالت 17گانه مطرح شده در جدول2 به دقت پاسخ داده 
ش��ود. در نهایت نتایج تحلیل این 10 قرارداد به اين شرح جمع بندی 

می شود:
1-می ت��وان گفت تقریبا در همه قراردادهای بررس��ی ش��ده در این 
پژوهش )9 قرارداد از 10 قرارداد( دانش��گاه نتوانس��ته اس��ت کنترل 
حداکث��ری آکادمیک را بر تنظی��م، اجرا و نظارت ب��ر قرارداد حفظ 
کن��د. حت��ی 4 ق��رارداد از 10 ق��رارداد در واقع کنت��رل مدیریت و 
هدای��ت فعالیت ها را تمام��ا به صنعت واگذار کرده اس��ت. در برخی 
م��وارد قراردادها صریحا تمام کنترل و اختیارات را به اسپانس��رهای 

صنعتی واگذار کرده و در سایر موارد هم این موضوع بستگی به تعبیر 
و تفس��یر طرفین از مف��اد قرارداد و یا روش اجرایی س��ازی آن دارد. 
ای��ن نتیجه قابل توجهی بود که هرچند "اس��تقالل آکادمیک" به طور 
تاریخی ریشه در باورهای محوری دانشگاه دارد و تمایل به حفظ آن 
در تمام دانش��گاه ها وجود دارد اما عموما نتوانستند که این استقالل 
را در قرارداده��ا منعکس و تضمین کنند و معدود دانش��گاه هایی که 
در انجام فعالیت ها کمی اس��تقالل داش��تند نیز به خاطر روش اجرای 
قرارداد و یا برداش��ت از مفاد آن بود که موفق شدند استقالل خود را 

تا حدودی حفظ كنند.
2-هیچ یک از قراردادهای مورد بررس��ی این پژوهش، نیاز نداش��تند 
که پیشنهادهای ارائه شده توسط هیات علمی و همکاران دانشگاهی 
توس��ط طرف س��وم )یا کمیته ای بی طرف( داوری ش��ود. در واقع از 
روش های س��نتی ارزیابی پروپوزال ها استفاده نش��د و تقریبا اعتماد 
میان صنعت و دانش��گاه بود که نقش مهمی بازی می کرد. تنها برخی 
از قراردادها بودند که به صورت غیررسمی برای داوری نتایج تحقیقات 
خود روش هایی به کار گرفتند. به عنوان مثال دانشگاه استنفورد از یک 
سیستم غیررسمی برای داوری فرآیند تحقیقات خود و نتایج حاصل 
از آن اس��تفاده ک��رد با اینکه از نظر حقوقی اص��ال در قراردادها بیان 

   3    حوزه هایی که باید در قراردادها مورد توجه قرار گیرند و سواالتی برای ارزیابی قرارداد در هر حوزه

حوزهسوالردیف
استقالل دانشگاهآیا سهم دانشگاه در کنترل و در بدنه حکمرانی، راهبری و مدیریت این قراردادها، بیشتر از سهم صنعت است؟1

داوری بی طرفآیا در قرارداد همکاری تصریح شده است که همه تحقیقات و پیشنهادهای ارائه شده توسط دانشگاه، مورد داوری داوران طرف سوم قرار گیرد؟2

شفافیتآیا فرآیند پیشنهاد و درخواست هیات علمی و افراد دانشگاهی، برای تحقیقات کامال شفاف و مرحله و به مرحله تصریح شده است؟3

حفاظت از حق انتشار علمیآیا حق دانشگاه برای چاپ و انتشار تحقیقات محفوظ است؟4

بیشترین زمان تاخیر )برای چک کردن محرمانگی و خارج کردن اطالعات حساس یا فایل کردن پتنت توسط صنعت( در انتشار نتایج تحقیقات چند روز باید باشد و 5
آیا مورد توافق دانشگاه و صنعت )هر دو( قرار گرفته است؟

حفاظت از حق انتشار علمی

حفاظت از حق انتشار علمیآیا این زمان تاخیر، با اصول و قواعد انتشار آثار علمی همخوانی دارد؟ 6

حفاظت از حق انتشار علمیآیا محدودیت های اضافی و سخت گیرانه در زمینه محرمانگی در قراردادها وجود دارد؟7

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیکآیا برنامه تحقیقات را اساسا صنعت تنظیم می کند؟ یا دانشگاه؟8

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیککدام طرف قرارداد، اولویت های تحقیق را در هر دور جدید تعیین می کند؟9

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیکسهم کنترل حداکثری بر انتخاب پروژه های تحقیقات با دانشگاه است یا صنعت؟ 10

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیکآیا صنعت باید تمامی دستاوردهای نهایی تحقیقات را تایید و صحه گذاری کند؟ 11

مالکیت دارایی های معنوی و به اشتراک گذاری دانش آکادمیکصنعت به چه میزان عالقه دارد که حقوق تجاری ـ انحصاری بر نتایج پروژه ها داشته باشد؟12

مالکیت دارایی های معنوی و به اشتراک گذاری دانش آکادمیکاعطای لیسانس به چند کاربر تجاری: آیا دانشگاه آزادی عمل در اعطای لیسانس غیرانحصاری به نهادهای تجاری بیرونی را دارد؟13

مالکیت دارایی های معنوی و به اشتراک گذاری دانش آکادمیکوفاداری و سایر مزیت های مربوط به دارایی های معنوی: آیا صنعت از حقوق و مفاد خاصی در قرارداد در خصوص دارایی های معنوی برخوردار است؟14

مالکیت دارایی های معنوی و به اشتراک گذاری دانش آکادمیکبه اشتراک گذاری آکادمیک: آیا نتایج پروژه ها در داخل و خارج دانشگاه صرفا به دالیل علمی و غیرتجاری می توانند به صورت غیررسمی به اشتراک گذاشته شوند؟15

مدیریت تضاد منافعآیا هیچ وقت در طول قرارداد همکاری، مجبور به استفاده از مدیریت تعارضات و مدیریت تضاد منافع شده ایم؟16

آیا متن قرارداد حاوی مفادی بوده است که جلوی تضاد منافع را میان بدنه راهبری و مدیریت قرارداد و کمیته هایی که مسئول ارزیابی و انتخاب پروژه ها و 17
انجام دهنده آنها، گرفته باشد؟

مدیریت تضاد منافع
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نش��ده بود و نیازی به انجام این کار نبود، اما آنها با تمایل خودش��ان، 
حتی نتایج داوری ها را در یک وب س��ایت عمومی منتش��ر می کردند. 
مهم ترین اشکال استفاده از هیات داوری طرف سوم در این قراردادها، 
مساله تضاد منافع است که گاه به صورت تضاد منافع مالی است و گاه 

به صورت تضاد منافع به دلیل رقابت اتفاق می افتد. 
3- اغل��ب قراردادهای مورد بررس��ی این پژوه��ش )8 قرارداد از 10 
قرارداد( فاقد ش��فافیت فراگیر در جزییات روش پیش��نهاد، ارزیابی و 
انتخاب پروژه ها هس��تند. 9 قرارداد از 10 قرارداد، به صورت ش��فاف 
بیان کرده بودند که دانش��گاه، باید مسئولیت کامل اجرا و نظارت بر 
فرآین��د انتخ��اب تحقیقات را بپذیرد. این تاکید ب��رای زمانی بود که 
شرکت های تحقیقاتی خصوصی و دولتی دیگری در شبکه تحقیقات 
دانش��گاه حضور پیدا می کردند و بخشی از تحقیقات صنعت را انجام 
می دادند. تصریح این مسئولیت در متن قراردادهای صنعت، دانشگاه 
را آسیب پذیر و حساس می کند و مرتبا این ابهام را ایجاد می کند که 
آیا می تواند بين عالیق تجاری اسپانسرهای صنعتی خود و تعهدات و 
مس��ئولیت های محوری دانشگاه )که انجام با کیفیت تحقیقات است( 

تعادل برقرار کند. 
4-تقریب��ا در تمام��ی )9 ق��رارداد از 10 ق��رارداد( قراردادهای مورد 
بررسی این پژوهش، حق بنیادین دانشگاه برای انتشار علمی محفوظ 
مانده اس��ت. در واقع صنعت، حقوق دانشگاه را برای چاپ آثار علمی 
و حاصل از پژوهش به رس��میت شناخته است، طبق اصول آکادمیک 
چاپ و انتش��ار دستاوردهای علمی نباید بیش از 60 روز دچار تاخیر 
ش��ود که این 60 روز اتفاقا زمان مناس��ب و کافی برای صنعت است 
که اطالعات حساس��یت برانگیز و محرمانه خود را حذف کند و یا حق 

پتنت خود را ثبت کند.
5-در ای��ن پژوهش از مش��اوران حقوقی خواس��ته ش��د ک��ه تمامی 
قراردادهای مورد بررس��ی را بر اس��اس س��نجه ای رتبه بندی کنند. 
س��نجه ي از یک تا 10 نش��ان دهنده به کارگیری زبان بس��یار ضعیف 

قرارداد برای قائل ش��دن حق انحصاری تج��اری برای صنعت تا زبان 
بس��یار قوی قرارداد برای تضمین حقوق تجاری. بیشتر موارد بررسی 
ش��ده )7 قرارداد از 10 قرارداد( امتیاز 8 یا بیش��تر گرفتند. در واقع 
این هفت قرارداد قدرت و اختیار بس��یار محدودی برای دانشگاه قائل 
ش��دند و بیش��تر حق انحصاری تجاری بر تمام��ی نتایج تحقیقات به 

صنعت تعلق گرفته است.
6- یکی از دغدغه های دانش��گاه در انتش��ار علمی نتایج، آزادی عمل 
در به اشتراک گذاری غیررسمی نتایج با همکاران و دانشجویان است. 
در قراردادهای بررس��ی شده در این پژوهش، امتیاز متوسط دریافت 
کردند که نش��ان می ده��د در مجموع صنعت، در ای��ن زمینه حالت 
بینابین و متوس��طی را در پیش گرفته اس��ت. یعنی نه به دانش��گاه 
آزادی کامل داده اس��ت و نه اینکه او را  از نظر قانونی کامال محدود 

کرده است.
7- تض��اد و تع��ارض در منافع، يک��ی از موضوعات کام��ال طبیعی و 
غیرقابل اجتناب در چنین قرارداده��ای بزرگ و با بازیگران متعدد از 
بخش های صنعت و دانشگاه و بخش خصوصی و دولتی است. در این 
پژوهش نیز تقریبا تمامی قراردادهای مورد بررس��ی )9 قرارداد از 10 
قرارداد( در نهایت نتوانس��تند مدیری��ت تعارضات مالی را آنچنان که 
الزم است در قراردادهای خود پیش بینی کنند. در مجموع هیچ کدام 
نتواس��تند مانع از این بش��وند که اعضای بدن��ه حکمرانی و مدیریت 
قراردادها نفع مالی شخصی از این تحقیقات نبرند. همچنین هیچ یک 
از این قراردادها نتوانس��تند اعضای کمیته های مختلف )چه مدیریتی 
و چ��ه فنی( را که وظیف��ه راهبری، انتخاب و ارزیابی پیش��نهادهای 
تحقیق را بر عهده داشتند، بدون تضاد منافع مالی مدیریت کنند. این 
م��دل عدم پیش بینی تعارضات، هم اکنون باعث ایجاد پتانس��یل های 
تعارض بسیار ش��دند مثال در موسسه ي اي بی آی9 که توسط شرکت 
بی پی س��رمایه گذاری و راه اندازی شده است و توسط دانشگاه برکلی 

اداره می شود، این تعارضات همچنان وجود دارد.
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