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درسآموختههایی از قراردادهای کالن پژوهشی شرکتهای بینالمللی  نفتی با
دانشگاهها
چکیده

علیرضا میقانینژاد ،دانش�جوی دکتری سیاس�تگذاری علم و فناوری و رییس پژوهش و فناوری مدیریت اکتش�اف مهش�ید غفارزادگان* ،مش�اور طرح توس�عهي
فناوریهای حوزه اکتشاف

قراردادهای کالن پژوهش��ی وزارت نفت با دانش��گاهها را میتوان جدیدترین نسل پژوهش و فناوری در
صنع��ت نفت نامید .این قراردادها ک��ه در بخشهای مختلف زنجیرهي ارزش صنعت نفت (باالدس��تی،
پاییندس��تی و اکتش��اف) و با طیف وسیعی از دانشگاههای کش��ور منعقد شده ،تفاوتهایی با نسلهای
قبلی پژوهش در صنعت دارد که از آن جمله میتوان به :مدت این قراردادها ،ش��یوهي 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 شیوهي همکاری ،توانمند سازند .در این راستا مطالعات تطبیقی و نمونههای موفق
همکاری صنعت و دانشگاه در دنیا میتواند به درک باالی سیاستگذاران و مجریان کمک كند .نوشتهي
حاضر خالصهای اس��ت از یک پژوهش 1گس��ترده که در آن ده قرارداد میان ش��رکتهای نفتی بزرگ و
دانش��گاههای معروف آمریکا تحلیل شده و داللتهای سیاستگذاری و اثربخشی در انتهای آن پیشنهاد
ش��ده اس��ت .هدف از این نوش��تار ارائه درسآموختههای این نوع ش��یوهي همکاری برای قراردادهای
پژوهشی کالن در صنعت نفت ایران است.

اطالعات مقاله

تاریخ ارسال نویسند   ه99/01/16 :
تاریخ ارسال به د   اور99/01/16 :
تاریخ پذیرش د   اور99/01/23 :

واژگان کلید ی:
مدیری��ت فن��اوری ،هم��کاری صنع��ت و
دانش��گاه ،قراردادهای پژوهش و فناوری،
فن��اوری ،مدیری��ت پژوهش و فن��اوری،
تجاریسازی آکادمیک.

مقدمه

اخیرا ش��رکتهای نفتی ب��زرگ دنیا ،عالقه و تمایل بس��یاری برای دانش��گاه ،یک کار پژوهش��ی بزرگ 10 ،قرارداد مابین ش��رکتهای
تامین مالی پروژههای تحقیق و توسعهي انرژی دانشگاههای آمریکایی ب��زرگ فعال در صنعت نفت و دانش��گاههای آمریکا را مورد تدقیق و
نشان میدهند .مثال در طول دهه اخیر 5 ،شرکت از شرکتهای برتر موشکافی قرار میدهد .7موارد تحلیل این پژوهش شامل  10قرارداد
نفتی دنیا مانند اگزون مبیل ،2ش��ورون ،3بی.پی ،4رویال داچ ش��ل 5و هم��کاری در مجموع میان  43ش��رکت (که برخی از این ش��رکتها
ش��رکت کونوکو فیلیپس 6و همچنین شرکتهای بینالمللی دیگری بهس��بب عضویت در ش��بکهي همکاری در ضمن این قراردادها وارد
در همین سطوح ،س��رمایهگذاریهای بسیار کالن و با زمان چندین همکاری ش��دهاند) و  13دانشگاه و دو آزمایش��گاه تحقیقاتی دولتی
ساله برای همکاری مشترک با بسیاری از دانشگاههای برتر آمریکایی است که در مجموع  833میلیون دالر ارزش دارد و در طول  10سال
و دانشمندان و محققان آنها انجام دادهاند.
بسته شده است.
اهمیت بررس��ی و تدقیق در قراردادهای میان دانش��گاه و صنعت در هر قراردادی ش��امل مفاد قانونی و ش��رایط حقوقی اس��ت که نشان
این است که وقتی موضوع همکاری یک موضوع کامال جدید در دنیا میده��د محقق��ان و اف��راد دانش��گاهی چگونه و طبق چ��ه اصولی،
اس��ت (مانند انرژیهای نو ،محیطزیست و مواردی از این دست) و یا تحقیق��ات صنعتی را باید به انجام برس��انند .تحلیل ای��ن قراردادها
حتی وقتی که موضوع جدید نیست اما این نوع همکاری ،برای اولین س��والهای مهم��ی را در ذهن ،پدی��د میآورد که نیاز اس��ت به آنها
بار اس��ت که میان صنعت و دانشگاه اتفاق میافتد ،از اهمیت ویژهای پاسخ دهیم .این تحقیق ابتدا سه سوال کلیدی مطرح میکند که این
برخوردار اس��ت چراکه مدل ای��ن همکاری ،س��ازنده نوعی فرهنگ سواالت در واقع فلسفه تهیه این پژوهش بوده است:
خواه��د بود که از ابتدای کار ،ش��کل گرفته و بههم��ان ترتیب ادامه س��وال اول این است که چرا ش��رکتهای نفتی بزرگ که سودآوری
خواهد یافت.
باالی��ی نی��ز در صنع��ت دارند ،برای انج��ام تحقیقات خود بهس��وی
دانش��گاهها روی آوردن��د و نه تنها تحقیقات پای��های بلکه تحقیقات
 -2سواالت کلیدی تحقیق
کارب��ردی خود را به آن��ان واگذار کردند در صورتیکه میتوانس��تند
برای تحلیل و تعیین نقشهای اصولی دانش��گاه و صنعت و همچنین تحقیق و توس��عه را در خود ش��رکتها و بهص��ورت درونزا به انجام
تعیی��ن نوع همکاری مطل��وب بین آنها ،در مقابل نقشهای س��نتی رسانند؟ از سویی دیگر سیاستگذاران ،سوال دومی را طرح میکنند
* نويسند    ه عهد 
   هد   ار مکاتبات ()m.ghaffarzadegan@gmail.com
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مقاالت کاربرد ی/مروری

که به اندازه س��وال اول ،معتبر و حائز اهمیت اس��ت .سوال دوم این
است که چرا دانشگاهها که معموال مرجع ماموریتهای ملی و عمومی
برای گس��ترش مرزهای دانش و انجام تحقیقات باکیفیت هس��تند،
اساس��ا درهای خود را به روی شرکتهای نفتی بزرگ (و خصوصی)
که انگیزههای اقتصادی دارند ،باز کردند؟ چه پیشرانها و انگیزههايي
دانشگاه را بهسمت چنین همکاری رهنمود شده است؟ و سوال سوم
و پایان��ی اینکه دانش��گاههای آمریکایی چقدر خ��وب میتوانند بین
نیازه��ای تجاری کارفرمای صنعتی و ماموریت آکادمیک دانش��گاه و
عالیق عمومی جامعه و اجبارهای خود بهعنوان یک مرکز آکادمیک،
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تعادل برقرار کنند؟
پ��س از طرح این س��ه س��وال کالن ،س��واالت بیش��تر و جزئیتری
زیرمجموعه این س��ه پرسش مطرح ش��دند و همهي پرسشها در 7
حوزه اصلی طبقهبندی شدند .این  7حوزه منعکسکننده زمینههایی
اس��ت که بای��د در طی هم��کاری میان صنعت و دانش��گاه متوجه و
حساس به ایجاد تعادل در آنها باشیم .این زمینهها در واقع در جهت
ایج��اد تعادل می��ان اهداف و فعالیته��ا و ماموریتهای آکادمیک و
عمومی دانش��گاه (ک��ه عموما اه��داف بلندمدتت��ر و عامالنفعهتری
هس��تند) و اهداف تجاری بنگاههای صنعتی طرف قرارداد (که عموما

ردیف

دانشگاه/آزمایشگاههای فدرال

صنعت

توضیحات مربوط به همکاری تحقیقاتی

سرمایهگذاری و زمان مربوطه

1

دانشگاه ایالتی آریزونا Arizona State University

شرکت بیپی ()BP

توسعه سوختهای زیستی

 5.2میلیون دالر در طول دو سال اولیه
که البته این همکاری ادامهدار شد.

2

موسسه دانش زیستی انرژی متشکل از دانشگاهها و
آزمایشگاههای:
;University of California at Berkeley
;Lawrence Berkeley National Laboratory
University of Illinois at Urbana-Champaign

شرکت بیپی ()BP

تاسیس یک شرکت غولپیکر
یـدولتی با تمرکز بر حوزه سوخت
یـدانشگاه 
صنعت 
زیستی و تبدیل هیدروکربنهای سنگین به سوخت
پاک و ازدیاد برداشت از منابع نفت و گاز موجود

 500میلیون دالر در طی  10سال

3

دانشگاه کالیفرنیا University of California at Davis

شرکت شورون
توسعه سوختهای سبز حملونقل با قیمت قابلقبول
Chevron Technology Ventures, LLC, a
و تجدیدپذیر
unit of Chevron Corp.

 25میلیون دالر در طول  5سال

4

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

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

همکاری مشترک صنعت و دانشگاه برای تاسیس
مرکز تعالی تحقیقات با هدف توسعه فناوریهای
پیشرفته تفسیر زمینشناسی زیرسطحی از طریق
مدلسازی کامپیوتری

 2.5میلیون دالر در طی  4سال

5

دانشگاه کلرادو Colorado Center for
Biorefining and Biofuels University
of Colorado, Boulder; Colorado State
;University; Colorado School of Mines
National Renewable Energy Laboratory

 27شرکت که اصلیترین آنها شامل اين
شرکتها است:
ADM, Chevron, ConocoPhillips,
Dow, DuPont, GMC, Shell, Suncor,
Weyerhaeuser, and W.R. Grace.

کنسرسیومی ایجاد شد که تمرکز آن بر پاالیشگاه
زیستی و سوختهای زیستی است همچنین به
حوزههای دیگری همچون صنعت شیمیایی اقتصادی
نیز میپردازد.

 6میلیون دالر در طول چهارسال و
همچنان فعالیتها پس از آن  4سال
ادامه یافت.

6

دانشگاه ایالتی لووا ()Iowa State University

شرکت کونوکو فیلیپس
ConocoPhillips Co.

توسعه فناو ریهایی که میتوانند سوختهای زیستی
تولید کنند

 22.5میلیون دالر در طول  8سال

7

دانشگاه ایالتی لووا
()Iowa State University

شرکت کونوکو فیلیپس
ConocoPhillips Co

توسعه فناو ریهایی که میتوانند سوختهای زیستی
تولید کنند

 22.5میلیون دالر در طول  8سال

یک تعهد سه ساله میان دانشگاه استنفورد و
شرکت اگزون مبیل ،شرکت جنرال الکتریک،
شرکت تویوتا موتور ،بخشی از شرکت شالمبرجر بخشهای صنعتی نام برده شده برای یک پروژه کالن
 ExxonMobil Corp., General Electricدر حوزه شرایط جوی دنیا و مساله انرژی ،با ماموریت
هدایت و انجام پروژههای بنیادین فناوریهایی که
Co., Toyota Motor Corp., and
 Schlumberger Technology Corp., a unitسبب توسعه سیستمهای انرژی جهانی با حداقل
تولید گازهای گلخانهای میشود
of Schlumberger Ltd.

 225میلیون دالر در طول  3سال

8

دانشگاه استنفورد
Global Climate and Energy Project
Stanford University

9

دانشگاه ای و ام تگزاس

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

برای شتابدهی ساخت و تولید اتانول و سایر
سوختهای زیستی از سلولز

10

کنسوسیوم پیشرفته انرژی (متشکل از دانشگاههای:
تگزاس ،آستین و دانشگاه رایس)
Advanced Energy Consortium University
of Texas at Austin,

 10شرکت 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.

 5.2میلیون دالر در طول  5سال

 30میلیون دالر در طول  3سال (هر
شرکت یک میلیون دالر در سال)
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اه��داف کوتاهمدتتر و تجاریتر هس��تند) اس��ت .ای��ن  7حوزه در س��ه رویداد تاریخ��ی خالصه کرد .اول پیدای��ش اقتصاد دانشبنیان،
شکل  1آورده شده است:
ک��ه تحقیقات دانش��گاه را بیش از پیش برای ش��رکتهای فعال در
بازار و س��رمایهگذاران خطرپذیر ،ارزشمند کرد .دوم تغییر در قوانین
-3ظهور مفهومی به نام تجاریسازی آکادمیک
پتنت آمریکا که گس��تره دانشهای قابل پتنت کردن دانش��گاهها را
چنانچ��ه با نگاه��ی تاریخی به اواس��ط  1800نگاه کنی��م میبینیم وس��یعتر کرد .حوزههایی مانند :ژنهای انسانی ،فرآیندهای پزشکی،
که دانش��مندان آکادمی��ک و صنایع و بخش خصوص��ی برای اولین فرمولهای ریاضی و مواردی از این دس��ت قابلیت ثبت حقوقی پیدا
ب��ار همکاریه��ای کارآمدی را ب��ا یکدیگر آغاز کردن��د که منجر به کردند که خود بستری برای فعالیتهای جدیتر دانشگاهها در صنایع
پیشرفتهایی در علم و بهوجود آمدن رشتههای علمی و فناوریهای ش��د .س��وم ،قانونی که کنگره آمریکا تصویب كرد که بهموجب آن به
نوآورانه شد .این همکاریها سبب سودآوری مستقیم اساتید دانشگاه دانش��گاهها بهصورت اتوماتیک مالکیت تمام حقوق تحقیقاتی را داد
از فعالیتهای تحقیقاتی دروندانش��گاهی ش��د و یا آنها را بهس��مت ک��ه با پول دولت و بودجه عمومی (مالیاتدهندگان) انجام میش��د.
ﻣﻄﺮح که
ﭘﺮﺳﺶچیزی
متمایلﺳﻪک��رد
مخصوص خود
کس��ب
ﭘﺲ از ﻃﺮح را
البت��هيحق پتنت کردن و لیس��انس دادن به ش��رطی برای دانش��گاه
ﺷـﺪﻧﺪ و ﻫﻤـﻪ
زﻳﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻳﻦ
وکارهای و ﺟﺰﺋﻲﺗﺮي
ﺳﻮاﻻت ﺑﻴﺸﺘﺮ
ان��دازی ﻛﻼن،
اﻳﻦه ﺳﻪ ﺳﻮال
زﻣﻴﻨـﻪ ثمر
پس از به
دانش��گاه
امروزه در
نشس��تنﺑﺎﻳـﺪ در ﻃـﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ
اس��ت.ﻛﻨﻨـﺪه
عادیﻣـﻨﻌﻜﺲ
بس��یار 7ﺣﻮزه
ﺑﻨﺪيهاﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺻﻠﻲ ﻃﺒﻘﻪ
ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ در  7ﺣﻮزه
محفوظ بود که س��همی مش��خص از عواید اقتص��ادی حاصل از این
8
آکادمیکﻫـﺎ در
ﺑﺎﺷﻴﻢ .اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
آﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺎدل
ظهور ﺣﺴﺎس ﺑﻪ
اولیه،ﻣﺘﻮﺟﻪ و
هایداﻧﺸﮕﺎه
ﺻﻨﻌﺖ و
سازی
دری
تجار
اﻳﺠﺎدنام
مفهومی به
ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻴﺎنتالش
اتفاق
ﺟﻬـﺖ به صنعتی که از آن تحقیقات حمایت کرده است تعلق گیرد.
واﻗـﻊ درحقوق،
اﻫﺪافتاﺑﻠﻨﺪﻣﺪتﺗـﺮ و
داﻧﺸﮕﺎه
آﻛﺎدﻣﻴﻚ و ﻋﻤﻮﻣﻲ
س��الﻫﺎ و
اﻫﺪافب وه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻳﺠﺎد ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن
ﻋﻤﻮﻣﺎآورد
)ﻛﻪ وارد
زیادی
فش��ارهای
ﻫﺎيگردد و
ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ می
 1980بر
افتاد که
طرفداران این قان��ون ،مدعی بودند که این قانون انگیزههای کافی را
کند.اﻫﺪاف ﻛﻮﺗﺎهﻣﺪتﺗﺮ و ﺗﺠﺎريﺗﺮ
متصلﻋﻤﻮﻣﺎ
ﻗﺮارداد )ﻛﻪ
به ﻃﺮف
ﺻﻨﻌﺘﻲ
ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎي
ﺗﺠﺎري
ﻫﺴﺘﻨﺪ(ه و
صنعت
محکمی
های
اﻫﺪافبا گره
ها را
ﻋﺎماﻟﻨﻔﻌﻪﺗﺮيدانشگا
ب��رای فعالیتهای نوآورانه دانش��گاهها فراهم میکند و همچنین این
ﻫﺴﺘﻨﺪ( اﺳﺖ .اﻳﻦ  7ﺣﻮزه در ﺷﻜﻞ  1آورده ﺷﺪه اﺳﺖ:
دالی��ل ش��کلگیری مفهوم تجاریس��ازی آکادمی��ک را میتوان در مقررات س��بب امتیازهایی در رقاب��ت آمریکا با آلمان و ژاپن (رقیبان

درﺟﻪ ﻛﻨﺘﺮل ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﻌﻨﻮي و
آن زمان آمریکا) شد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت آﻛﺎدﻣﻴﻚ
ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري داﻧﺶ
اما منتق��دان این قانون نیز معتقد بودند که تمرکز بر تجاریس��ازی
آکادمیک میتواند فرهنگ تحقیقات و ماموریت محوری دانشگاه که
اﺳﺘﻘﻼل داﻧﺸﮕﺎه
داوري ﺑﻲﻃﺮف
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
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻀﺎد ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ
نش��ان میده��د تحقیقاتی که از طرف صنعت تامین مالی میش��ود،
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺣﻖ اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻠﻤﻲ
عموما سبب بیشتر ش��دن کنترل صنعت بر دانشگاه میشود و چاپ
ﺷﻜﻞ  -1ﻫﻔﺖ ﺣﻮزهاي ﻛﻪ در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮاردادﻫﺎي ﻫﻤﻜﺎري ﺻﻨﻌﺖ و داﻧﺸﮕﺎه در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
 1هفت حوزهای که در تحلیل قراردادهای همکاری صنعت و دانشگاه در این پژوهش و انتش��ار علمی را با تاخیر مواجه میس��ازد و محرمانگی و سانس��ور
اطالعات را افزایش داده و در نهایت باعث کاهش نرخ انتشار علمی و
مورد توجه قرار گرفتند
آﻛﺎدﻣﻴﻚ
-3ﻇﻬﻮر ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎريﺳﺎزي
به اشتراکگذاری نتایج تحقیقات میشود.
 2اهداف دانشگاه و صنعت که در قراردادهای همکاری به
ﺑﺨـﺶاز ظهور مفهوم تجاریس��ازی آکادمیک ،امروزه ،دانش��گاهها با این
توازنآﻛﺎدﻣﻴـﻚ و ﺻـﻨﺎﻳﻊ وپ��س
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺑﻪ اواﺳﻂ  1800ﻧﮕـﺎه ﻛﻨـﻴﻢ ﻣـﻲﺑﻴﻨـﻴﻢ ﻛـﻪ داﻧﺸـﻤﻨﺪان
صنعتﺑـﻪ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖﻫـﺎﻳﻲ در ﻋﻠـﻢ
اهدافﻣﻨﺠـﺮ
ﻛﺎرآﻣﺪي را ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ آﻏﺎز ﻛﺮدﻧﺪ ﻛـﻪ
اهدافﻫﺎي
ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻫﻤﻜﺎري
مفهوم وکامال عجین هس��تند و انگیزههای مختلف��ی را میتوان برای این
دانشگاه
ﺳـﻮدآوري
نیرویﻫـﺎ
ﻫﻤﻜـﺎري
ﺑﻪوﺟﻮد آﻣﺪن رﺷﺘﻪﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و ﻓﻨﺎوريﻫﺎي ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺷـﺪ .اﻳـﻦ
اﺳـﺎﺗﻴﺪبرش��مرد .انگیزههای اصلی عقد  10قرارداد همکاری ذكر ش��ده از
زمینهﻣﺴـﺘﻘﻴﻢمفهوم
ﺳـﺒﺐو خبره در
متخصص
دسترسی به
جذب سرمایه و تامین مالی
اﻧﺪازيدنیا
های روز
داﻧﺸﮕﺎه از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ درونداﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺷﺪ و ﻳﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دان
ﻛﺴﺐوﻛﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص
ﺳﻤﺖشراه
منظرﺧﻮددانشگاه و صنعت بهصورت جداگانه میتواند مورد بررسی قرار گیرد.
دسترسی به آزمایشگاههای تحقیقاتی پیشرفته،

ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﻛﺮد ﭼﻴﺰي ﻛﻪ اﻣﺮوزه در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﺎدي اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﺑﻪ ﺛﻤﺮ ﻧﺸﺴـﺘﻦ ﺗـﻼشﻫـﺎي اوﻟﻴـﻪ ،ﻇﻬـﻮر
سرعتبخشی به تجاریسازی دانش آکادمیک تجهیزات و امکانات تحقیق و دانشجویان دکتری

ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺠﺎريﺳﺎزي آﻛﺎدﻣﻴﻚ 8اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﺑﻪﺳﺎل  1980ﺑﺮ و
پسادکتریﻓﺸـﺎرﻫﺎي زﻳـﺎدي وارد آورد ﺗـﺎ
ﻣﻲﮔﺮدد و

داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ را ﺑﺎ ﮔﺮهﻫﺎي ﻣﺤﻜﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﻛﻨﺪ.

دسترسی به داراییهای دانشی دانشگاه با
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دسترسی به دادههای صنعتی و تجاری بازار و کار
قیمتی مناسب (بهدلیل دسترسی به امکانات
یکی از مهمترین پیش��رانهای چنی��ن همکاریهایی میان صنعت و
کردن در ابعاد صنعتی و کاربردپذیر كردن دانش
مالیات)
روﻳـﺪادمعاف از
دﻻﻳﻞ ﺷﻜﻞﮔﻴﺮي ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺠﺎريﺳﺎزي آﻛﺎدﻣﻴﻚ را ﻣﻲﺗﻮان در ﺳـﻪدولتی و
ﺧﻼﺻـﻪ ﻛـﺮد .اول ﭘﻴـﺪاﻳﺶ
ﺗـﺎرﻳﺨﻲ
دانشگاه بهطور واضح ،جذب سرمایه است .دانشگاه تالش میکند تا از
نوین
بسیار
های
ش
رو
و
ها
ی
کشف فناور
توانایی
ﺷـﺮﻛﺖﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل در ﺑـﺎزار و ﺳـﺮﻣﺎﻳﻪﮔـﺬاران
ﺑـﺮاي
اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺶﺑﻨﻴﺎن ،ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﻧﺸﮕﺎه را ﺑـﻴﺶ از ﭘـﻴﺶ
که میتوانند ارزش اقتصادی برای شرکت
فرصتهای شغلی برای دانشجویان
منابع ثروت برای تحقیقات خود ،بودجه جذب کند و یکی از مهمترین
کنندﻗﺎﺑﻞ ﭘﺘﻨﺖ ﻛﺮدن داﻧﺸـﮕﺎهﻫـﺎ را
ایجادﻫﺎي
ﺧﻄﺮﭘﺬﻳﺮ ،ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﺮد .دوم ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﭘﺘﻨﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻛﻪ ﮔﺴﺘﺮه داﻧﺶ
سرچش��مههای این منابع مال��ی ،در حال حاضر صنایع هس��تند .از
ایجاد شهرت مثبت و روابط مناسب با عموم
باال بردن اعتبار اجتماعی دانشگاه با انجام
با
همکاری
دلیل
ه
ب
عمومی
اجتماعات
و
جامعه
تحقیقاتی که به کاربرد در دنیای واقعی
سویی دیگر ،دولت روی موضوعاتی که شرکتهای بزرگی متولی آن
میانجامد

دانشگاه

75

مقاالت کاربرد ی/مروری

هستند بهصورت خودبهخود سرمایهگذاری نمیکند .مثال دولت برای
موضوعاتی مانند سالمت عمومی ممکن است سرمایهگذاری کند ،اما
ب��رای موضوعاتی مانند انرژی ،تمایل کمتری دارد چون در این حوزه
ش��رکتهای اقتصادی در صنعت وجود دارن��د که انتظار میرود آنها
برای بقای خود در دنیای رقابت��ی امروز ،بهصورت خودجوش انگیزه
تحقیقات داشته باشند.
با این وجود پول و جذب سرمایه تنها پیشران دانشگاهها برای تمایل
ب��ه همکاری با صنعت و ش��رکتهای بزرگ نفتی نیس��ت ،بلکه آنها
مجموعه انگیزههای دیگری نیز دارند مانند:
باز ش��دن راههای ارتباطی مختلف با کارشناس��ان و پژوهش��گران
صنعت ـکه بسیاری از آنها محققان بسیار ارزشمندی هستندـ
دسترسی به منابع دانش ،دادهها و اطالعات کاربردی صنعت
دسترسی به فرصتهای بازار کار
فرا رفتن از ابعاد آزمایشگاهی و پایلوت و دسترسی به ابعاد صنعتی
درگیری با بهاصطالح مس��ائل واقعی و مسائلی که از منظر تجاری
باید توجیهپذیری داشته باشند.
-3-2پیشرانهای عقد قراردادهای همکاری از منظر صنعت

ش��ده است ،بر شرکتهای دسته اول اس��ت .در میان این شرکتها،
تع��داد کمی وجود دارن��د که هنوز تحقیق و توس��عه داخلی خود را
دارند .باقی ش��رکتها تحقیق و توس��عه خود را ب��ه تامینکنندگان
خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مانند دانشگاهها ،موسسات تحقیقاتی و
سایر سازمانهای دولتی و غیردولتی واگذار کردهاند و برای توسعهي
فناوریه��ای جدید یا کاربردهای جدی��د فناوریهای موجود ،به آنها
اعتماد کردهاند.
مهمتری��ن انگیزهي این ش��رکتها ،کاهش اندازهي س��ازمان اس��ت
که کمک میکند ش��رکتهای نفتی بزرگ ب��ا تکیه بر چابکی مراکز
تحقیقاتی مس��تقل ،س��هم بزرگتری از تحقیق و توس��عهي تجاری
صنعت را دارا ش��وند .از س��ویی دیگر بهدلیل میان رش��تهای ش��دن
بس��یاری از حوزههای تحقیقاتی مربوط به انرژی مانند س��وختهای
زیس��تی ،عمال امکان ورود به این مباحث توسط شرکت نفتی وجود
ن��دارد و تنها در صورت واگ��ذاری به دانش��گاهها و مرا کز تحقیقاتی
متخصص اس��ت که ش��رکتهای نفتی میتوانن��د در آن حوزههای
دانشی جدید و میان رشتهای حرفی برای گفتن داشته باشند.
همچنی��ن انگیزه دیگر س��رمایهگذاری در دانش��گاهها ،عدم قطعیت
در دان��ش و فناوریه��ای کارآمد و کاربردپذیر برای مس��ائل صنعت
اس��ت .اگر ش��رکتها اطمینان داش��تند که روی چه فن��اوری باید
سرمایهگذاری کنند ،در اینصورت تحقیقات و پژوهش مربوط به آن
را درونیس��ازی میکردند و از منافع آن بهصورت انحصاری بهرهمند
ميش��دند .نهایتا انگیزه مالی و کاهش هزینهها نیز صنعت را بهسمت
همکاری تحقیقاتی با دانش��گاهها س��وق میدهد .دانشگاهها بهمراتب
ارزانتر هستند چون از دانش��جوها و فارغالتحصیالن جدید میتوان
استفاده كرد و هزینههای سربار کاهش مییابد.
در مجموع میتوان گفت که اهداف صنعت و دانش��گاه باید بهصورت
متوازن در قراردادهای همکاری تامین شود .جدول 1اهداف صنعت و
دانشگاه در  10قرارداد بزرگ شرکتهای نفتی و دانشگاههای آمریکا
را نشان میدهد که با یکدیگر به توازن رسیدهاند:

برای اینکه مهمترین پیش��رانها و انگیزهه��ای صنعت از همکاری با
دانشگاهها را بیابیم ،الزم است بدانیم که شرکتهای بزرگ و مستقل
معم��وال دارای انگیزههای کس��بوکاری خاص خود هس��تند .از یک
منظ��ر میتوان بهطور کلی ش��رکتهای بزرگ در صنعت انرژی را به
دو دسته تقسیم كرد:
دس��ته اول ش��رکتهایی (در صنایع نفت و گاز و ذغالسنگ ،انرژی
الکتریکی ،کش��اورزی و صنایع ش��یمیایی) هس��تند که س��ودآوری
بس��یار باالی��ی دارند و تالش میکنند که بيش��ترين بازگش��ت را از
سرمایهگذاریهای 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 محیطزیستی مواجه میشوند تالش میکنند
تا بتوانند مدلهای کسبوکار حال حاضر خود را حفظ کنند.
برعکس شرکتهای دسته دوم آنهایی هستند که حوزههای متنوع را -4حوزههای�ی که برای توازن اهداف و انگیزههای صنعت و دانش�گاه
نمایندگی میکنند مثال در حوزه انرژی باد و خورشیدی ،فناوریهای باید مورد توجه قرار گیرند
برت��ر و حتی زمینههای واگرایی ک��ه بهنوعی بهموضوع انرژی مربوط میت��وان  7ح��وزه را نام ب��رد که الزم اس��ت قراردادهای صنعت و
هستند .این شرکتها اقتصاد آینده خود را بر فناوریهای جدید قمار دانش��گاه به آنها توجه کافی داش��ته باش��د و بهگون��های کارآمد این
میکنند .آنها با تغییر ،راحت هستند و امیدوارند از آن منتفع شوند .حوزهها را مدنظر قرار دهند .برای اینکه ارزیابی کنیم که  10قرارداد
انگیزههای این دو دسته از شرکتها از همکاری با دانشگاهها میتواند مورد تحلیل پژوهش ،در هر یک از حوزهها چگونه عمل کردهاند ،در
کامال متفاوت باشد .تمرکز  10قرارداد بزرگی که در پژوهش بررسی 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
-5جمعبندی

س��واالت مطرح ش��ده در بند قبل ،س��واالت پایهای 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��تهبندی باال طرح ش��ده بودند ،برای تعدادی از قراردادها قابلیت
پاسخگویی نداشتند .در متن گزارشی که بهعنوان نتایج این پژوهش
منتشر شده است ،متن اصلی تکتک قراردادها بررسی شده و تالش
شده به س��واالت 17گانه مطرح شده در جدول 2به دقت پاسخ داده
ش��ود .در نهایت نتایج تحلیل این  10قرارداد به اين شرح جمعبندی
میشود:
-1میت��وان گفت تقریبا در همه قراردادهای بررس��ی ش��ده در این
پژوهش ( 9قرارداد از  10قرارداد) 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  4ق��رارداد از  10ق��رارداد در واقع کنت��رل مدیریت و
هدای��ت فعالیتها 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 اجراییس��ازی آن دارد.
ای��ن نتیجه قابلتوجهی بود که هرچند "اس��تقالل آکادمیک" بهطور
تاریخی ریشه در باورهای محوری دانشگاه دارد و تمایل به حفظ آن
در تمام دانش��گاهها وجود دارد اما عموما نتوانستند که این استقالل
را در قرارداده��ا منعکس و تضمین کنند و معدود دانش��گاههایی که
در انجام فعالیتها کمی اس��تقالل داش��تند نیز بهخاطر روش اجرای
قرارداد و یا برداش��ت از مفاد آن بود که موفق شدند استقالل خود را
تا حدودی حفظ كنند.
-2هیچیک 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 کمیتهای بیطرف) داوری ش��ود .در واقع از
روشهای س��نتی ارزیابی پروپوزالها استفاده نش��د و تقریبا اعتماد
میان صنعت و دانش��گاه بود که نقش مهمی بازی میکرد .تنها برخی
از قراردادها بودند که بهصورت غیررسمی برای داوری نتایج تحقیقات
خود روشهایی بهکار گرفتند .بهعنوان 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�لا در قراردادها بیان

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

حوزه

ردیف

سوال

1

آیا سهم دانشگاه در کنترل و در بدنه حکمرانی ،راهبری و مدیریت این قراردادها ،بیشتر از سهم صنعت است؟

استقالل دانشگاه

2

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

داوری بیطرف

3

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

شفافیت

4

آیا حق دانشگاه برای چاپ و انتشار تحقیقات محفوظ است؟

حفاظت از حق انتشار علمی

5

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
آیا مورد توافق دانشگاه و صنعت (هر دو) قرار گرفته است؟

حفاظت از حق انتشار علمی

6

آیا این زمان تاخیر ،با اصول و قواعد انتشار آثار علمی همخوانی دارد؟

حفاظت از حق انتشار علمی

7

آیا محدودیتهای اضافی و سختگیرانه در زمینه محرمانگی در قراردادها وجود دارد؟

حفاظت از حق انتشار علمی

8

آیا برنامه تحقیقات را اساسا صنعت تنظیم میکند؟ یا دانشگاه؟

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیک

9

کدام طرف قرارداد ،اولویتهای تحقیق را در هر دور جدید تعیین میکند؟

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیک

10

سهم کنترل حداکثری بر انتخاب پروژههای تحقیقات با دانشگاه است یا صنعت؟

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیک

11

آیا صنعت باید تمامی دستاوردهای نهایی تحقیقات را تایید و صحهگذاری کند؟

درجه کنترل صنعت بر برنامه تحقیقات آکادمیک

12

یـانحصاری بر نتایج پروژهها داشته باشد؟
صنعت به چه میزان عالقه دارد که حقوق تجار 

مالکیت داراییهای معنوی و به اشتراکگذاری دانش آکادمیک

13

اعطای لیسانس به چند کاربر تجاری :آیا دانشگاه آزادی عمل در اعطای لیسانس غیرانحصاری به نهادهای تجاری بیرونی را دارد؟

مالکیت داراییهای معنوی و به اشتراکگذاری دانش آکادمیک

14

وفاداری و سایر مزیتهای مربوط به داراییهای معنوی :آیا صنعت از حقوق و مفاد خاصی در قرارداد در خصوص داراییهای معنوی برخوردار است؟

مالکیت داراییهای معنوی و به اشتراکگذاری دانش آکادمیک

15

به اشتراکگذاری آکادمیک :آیا نتایج پروژهها در داخل و خارج دانشگاه صرفا به دالیل علمی و غیرتجاری میتوانند بهصورت غیررسمی به اشتراک گذاشته شوند؟ مالکیت داراییهای معنوی و به اشتراکگذاری دانش آکادمیک

16

آیا هیچ وقت در طول قرارداد همکاری ،مجبور به استفاده از مدیریت تعارضات و مدیریت تضاد منافع شدهایم؟

مدیریت تضاد منافع

17

آیا متن قرارداد حاوی مفادی بوده است که جلوی تضاد منافع را میان بدنه راهبری و مدیریت قرارداد و کمیتههایی که مسئول ارزیابی و انتخاب پروژهها و
انجامدهنده 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 داوریها را در یک وبس��ایت عمومی منتش��ر میکردند.
مهمترین اشکال استفاده از هیات داوری طرف سوم در این قراردادها،
مساله تضاد منافع است که گاه بهصورت تضاد منافع مالی است و گاه
بهصورت تضاد منافع بهدلیل رقابت اتفاق میافتد.
 -3اغل��ب قراردادهای مورد بررس��ی این پژوه��ش ( 8قرارداد از 10
قرارداد) فاقد ش��فافیت فراگیر در جزییات روش پیش��نهاد ،ارزیابی و
انتخاب پروژهها هس��تند 9 .قرارداد از  10قرارداد ،بهصورت 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
شرکتهای تحقیقاتی خصوصی و دولتی دیگری در شبکه تحقیقات
دانش��گاه حضور پیدا میکردند و بخشی از تحقیقات صنعت را انجام
میدادند .تصریح این مسئولیت در متن قراردادهای صنعت ،دانشگاه
را آسیبپذیر و حساس میکند و مرتبا این ابهام را ایجاد میکند که
آیا میتواند بين عالیق تجاری اسپانسرهای صنعتی خود و تعهدات و
مس��ئولیتهای محوری دانشگاه (که انجام با کیفیت تحقیقات است)
تعادل برقرار کند.
-4تقریب��ا در تمام��ی ( 9ق��رارداد از  10ق��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  60روز دچار تاخیر
ش��ود که این  60روز اتفاقا زمان مناس��ب و کافی برای صنعت است
که اطالعات حساس��یتبرانگیز و محرمانه خود را حذف کند و یا حق
پتنت خود را ثبت کند.
-5در ای��ن پژوهش از مش��اوران حقوقی خواس��ته ش��د ک��ه تمامی
قراردادهای مورد بررس��ی را بر اس��اس س��نجهای رتبهبندی کنند.
س��نجهي از یک تا  10نش��اندهنده بهکارگیری 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 ( 7قرارداد از  10قرارداد) امتیاز  8یا 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.
 -6یکی از دغدغههای دانش��گاه در انتش��ار علمی نتایج ،آزادی عمل
در به اشتراکگذاری غیررسمی نتایج با همکاران و دانشجویان است.
در قراردادهای بررس��ی شده در این پژوهش ،امتیاز متوسط دریافت
کردند که نش��ان میده��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.
 -7تض��اد و تع��ارض در منافع ،يک��ی از موضوعات کام�لا طبیعی و
غیرقابلاجتناب در چنین قرارداده��ای بزرگ و با بازیگران متعدد از
بخشهای صنعت و دانشگاه و بخش خصوصی و دولتی است .در این
پژوهش نیز تقریبا تمامی قراردادهای مورد بررس��ی ( 9قرارداد از 10
قرارداد) در نهایت نتوانس��تند مدیری��ت تعارضات مالی را آنچنان که
الزم است در قراردادهای خود پیشبینی کنند .در مجموع هیچکدام
نتواس��تند مانع از این بش��وند که اعضای بدن��ه حکمرانی و مدیریت
قراردادها نفع مالی شخصی از این تحقیقات نبرند .همچنین هیچیک
از این قراردادها نتوانس��تند اعضای کمیتههای 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 پیشبینی تعارضات ،هماکنون باعث ایجاد پتانس��یلهای
تعارض بسیار ش��دند مثال در موسسهي ايبیآی 9که توسط شرکت
بیپی س��رمایهگذاری و راهاندازی شده است و توسط دانشگاه برکلی
اداره میشود ،این تعارضات همچنان وجود دارد.
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