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  يک محصول دانش سازي و تجاريدانش تا ارزش، از طرح يک ايده شروع شده و به توليد زنجيره

 شود. بنيان ختم مي

 شود که ارزش افزوده و ثروت ايجااد شاده از محال دن در زنجيره دانش تا ارزش زماني کامل مي

 جامعه ملموس باشد.

  دماوزش، ژاهو،ش، ژاهو،ش شود که شاامل بخش تقسيم مي 7اجزاي زنجيره دانش تا ارزش به

 شود. کاربردي، فناوري، توسعه محصول، تجاري سازي و بازار مي

   مجتمع خدمات فناوري شريف با ايجاد زنجيره دانش تا ارزش تالش کرده به نياز صنايع و تقويا

 د،د.و ارتقاي توانمندي توليدات داخلي ژاسخ 

 کاردفريني و ايجااد ثاروت اسا ، بساتر  ، که تمرکز ويهه دنها بر توسعه4و  3،اي نسل دانشگاه

 د،ند. گيري زنجيره دانش تا ارزش را تشکيل ميشکل

 80سازي بايش از توليد دانش بومي و داخليگيري زنجيره دانش تا ارزش، تاکنون به واسطه شکل 

 انجام شده اس .قطعه کاربردي در صنع  مترو 

 ميلياارد  100مبلا  دادود  1396ن ساال سازي برخي قطعات صنع  مترو، تا ژايابه واسطه بومي

( در ،زينه ،اي شرک  بهاره بارداري راه 1396)بردورد قيم  بر اساس قيم  دالر در دذر  تومان

 د،ن شهري تهران صرفه جويي شده اس . 

 «اي دانشگاه صنعتي شريف در قالب زنجيره دانش تا ارزش به از جمله برنامه« ژويش ضد تحريم،

  صنايع کشور در سال رونق توليد اس .منظور ژاسخ به نياز 

 بنياان، ،ا و محصوالت دانشوکار،ا و فرديند کاردفريني، توسعه کمي و کيفي شرک توسعه کسب

مقابله با کا،ش اثرات منفي ناشي از تحريم بر صنايع و اقتصاد کشور و کا،ش مهااجرت نخبگاان 

گيري و توسعه ،اي شکلجمله مزي به خارج از کشور و ايجاد زمينه مهاجرت معکوس نخبگان از 

 زنجيره دانش تا ارزش در کشور اس .
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   مقدمه مقدمه  
رود امروزه تکنولوژي يکي از عوامل اساسي در ايجاد ثروت، ايجاد ارزش افزوده و توسعه ملي در هر کشوري به شماار ممي

. از ايم  رو ارتاما  باشمدمي در صنايع مختلف و بخش عاده مصرف آن نيزهاي صنعتي که مهد توليد آن عادتاً دانشگاه

هماي گيري از فرصتهاي صنعتي در راستاي توسعه تکنولوژي و بهرهدانشگاه صنعت و استفاده از پتانسيل ومؤثر دانشگاه 

در راسمتاي توسمعه اصتصمادي کشمور  از جاله موضوعات مهاي است که پايدار اشتغالايجاد تقويت توليد و آن در جهت 

از سوي ديگر، تقويت ارتاا  و تعامل متقابل دانشگاه و صنعت و هدايت ظرفيمت از پيش بايد مورد توجه صرار گيرد. بيش 

اثر کمردن هاي اثرگذار در بي، از مؤلفههاي داخليعلاي و تخصصي کشور در راستاي رفع نياز صنايع با تکيه بر تواناندي

دانشمگاه صمنعتي شمريف بما . در اي  راستا، استدر شرايط تحرياي کشور  و کاهش فشارهاي اصتصادي دشا  هاتحريم

عمالوه بمر  با ايجاد و توسعه زنجيره دانش تما ارزش کرده، تالش 1392در سال  مجتاع خدمات فناوري شريفاندازي راه

در هامي  راسمتا، در را نيمز فمراهم ناايمد.  دانش بنيان ناودن اصتصاد کشورقويت ارتاا  مؤثر دانشگاه و صنعت، زمينه ت

دکتمر عاماح حيمدرنوري، ممدير و  1دکتر حسي  مختاري، مدير ارتاا  با صنعت دانشگاه صمنعتي شمريفاي با مصاحاه

هاي اي  مجتاع و هاچني  اجمزاي اهداف و برخي فعاليت، 2شريف دانشگاه صنعتي برنامه دفاتر و مراکز خدمات فناوري

 مورد بررسي صرار گرفته است. تواناندسازي توليدات داخليتحقق در جهت  هاي آنمزيت زنجيره دانش تا ارزش و

     تعریف زنجيره دانش تا ارزش تعریف زنجيره دانش تا ارزش  
ها را در جهت ايجماد ثمروت و هاي دانشگاهها و پتانسيلبرنامه، هااي است که تاام فعاليتزنجيره دانش تا ارزش، زنجيره

يک محصمول دانمش بنيمان و تجاري شدن کند که از طرح يک ايده شروع شده و به توليد درآمد براي کشور هدايت مي

شمود و خروجمي ايم  هاي پژوهشي دانشگاه مميهاي اي  زنجيره شامل اساتيد، دانشجويان و هستهشود. وروديختم مي

واصع، زنجيمره دانمش تما ارزش زنجيره نيز، شامل ايجاد فناوري، توليد محصول، ايجاد ثروت و درآمد براي کشور است. در 

که دانش فني توليد شده کاربردي و ارزش افزوده و ثروت ايجماد شمده از محمل آن نيمز در جامعمه  شودکامل ميزماني 

 که بتواند تحول و تغييرات اساسي در حوزه صنعت و خدمات کشور ايجاد ناايد. ملاوح باشد، به طوري

    اجزاي زنجيره دانش تا ارزشاجزاي زنجيره دانش تا ارزش  
شود که شامل آموزش، پژوهش، پژوهش کاربردي، فنماوري، توسمعه بخش تقسيم مي 7زنجيره دانش تا ارزش به اجزاي 

گيمرد کمه در هما و مراحمل مختلفمي را دربرمميشود. هر يک از اي  اجزا نيز زير بخشمحصول، تجاري سازي و بازار مي

ها نيز، خمود بمه در عي  حال که هر يک از زيربخش. ندکناتصال با يکديگر بستر ايجاد ثروت در اي  زنجيره را فراهم مي

هاي اي  زنجيره کمه همر يمک از باشند. در واصع، توليد محصول نهايي با عاور از حلقهنوعي توليد کننده ارزش افزوده مي

 افتد. آنها ايجاد ارزش افزوده بخشي از محصول نهايي را بر عهده دارد، اتفاق مي

 

 

 

                                                           
 انجام شده است. 98مهر  7. اي  مصاحاه در تاريخ 1

 انجام شده است. 98شهريور  12. اي  مصاحاه در تاريخ 2
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 تا ارزشاجزاي زنجيره دانش 

 

  توانمندي سازي توليد با ایجاد زنجيره دانش تا ارزشتوانمندي سازي توليد با ایجاد زنجيره دانش تا ارزش  
و از گذشمته تماکنون توانسمته ارتاا  تنگاتنگي با صنعت داشته هايي است که جزو اولي  دانشگاهدانشگاه صنعتي شريف 

 بما وجمود گسمتردگي هاي اي  دانشگاه با واحدهاي صنعتيو ارتاا  هااي  ارتاا  را حفظ کند. اما طي چند دهه، فعاليت

التحصميل شمدن به صورت پراکنده و بيشتر شخص محور از طريمق اسماتيد و دانشمجويان بمود کمه عاومماً بعمد از فمار 

 ايم  دانشمگاه رفت؛ به هاي  دليمل،از بي  مي برداري از دانش ايجاد شده در راستاي نياز صنعتيدانشجويان امکان بهره

اکنمون تعمداد دفاتر خدمات فناوري که همم و استقرار 1392فناوري شريف در سال  اندازي فاز اول مجتاع خدماتبا راه

ايجماد اشمتغال، توسمعه دفتر رسيده است، اصدام به ارائه خدمات مختلفي از جاله توليمد دانمش فنمي،  50 بيش از آن به

واصع ايم  دهند. در رائه ميکارآفريني و ايجاد کسب و کارهاي دانش بنيان ناوده است که خدمات مختلفي را به صنعت ا

اساتيد و دانشجويان متناسب با نيماز صمنعت از يمک سمو و  خدمات فناوري و صنعتيمتارکزي براي ارائه  مجتاع، مرکز

-ها و درخواسمتباشد که پس از تأييد ايدهدرخواست صنايع براي رفع نيازهاي فني و تکنولوژيکي خود از سوي ديگر مي

تمالش  آيد. به عامارت ديگمر، ايم  مجتامعسازي محصول ساخته شده به مرحله اجرا در مييها، فرآيند تحقيق و تجار

 ي گام بردارد.داخل اتبا ايجاد زنجيره دانش تا ارزش جهت رفع نياز صنايع و تقويت و ارتقاي تواناندي توليد کرده

  محل استقرار زنجيره دانش تا ارزشمحل استقرار زنجيره دانش تا ارزش، ، 44وو  33هاي نسل هاي نسل دانشگاهدانشگاه  
هاي نسل اول که توجمه بمه آمموزش و ها مواجه بوده است. دانشگاهتاکنون با چهار نسل از دانشگاه اکوسيستم دانشگاهي

هاي نسل دوم که عالوه بمر آمموزش و تربيمت هاي آنها بوده است؛ دانشگاههدف و محور اصلي فعاليت ،تربيت متخصصان

هماي نسمل سموم کمه فهايمدن نحموه دانشمگاهانمد؛ متخصص، تحقيق و تربيت دانشاند را نيز در دستور کار خود داشته

هماي نسمل چهمارم کمه انمد و در نهايمت دانشمگاههاي خود اضافه کردهاستفاده از دانش و تربيت کارآفرينان را به فعاليت
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 در ايم  راسمتا، ؛اندهاي خود در نظر گرفتهها و برنامهتارکز ويژه بر نوآوري و ايجاد ثروت را به عنوان محور اصلي فعاليت

کمه بما کامک بمه  ها اسمتهاي اي  نوع از دانشگاهتري  برنامهايجاد ارتاا  مؤثر و هدفاند دانشگاه با صنعت يکي از مهم

توليد فناوري و توسعه کارآفريني از طريق اتکا به منابع دانشي، مهمارتي و تخصصمي کشمور، اصتصماد را در مسمير دانمش 

و بر توسعه کارآفريني و ايجاد ثمروت ، که تارکز ويژه آنها 4و  3هاي نسل دانشگاهکند. بنابراي ، بنيان ناودن هدايت مي

-ممي به منظور تقويت توليد و توسعه صنعتي در کشور محور و فناورهاي دانشوکارها و شرکتمحصول آنها، ايجاد کسب

نمش بمه محصمول نهمايي، ايجماد تا از طريق تامديل دا دهندزنجيره دانش تا ارزش را تشکيل مي گيريبستر شکلباشد، 

 ؛ ارزش افزوده و ثروت در جامعه را رصم بزنند

 

 دانشگاه هاي نسل سوم و چهارم

 
 

با استفاده از تجربه کشمورهاي  اندازي مجتاع خدمات فناوري شريفراه از طريقدر حال حاضر، دانشگاه صنعتي شريف، 

پميش صمدم شمده  4و  3هاي نسمل راستاي تاديل اي  دانشگاه به دانشگاهدر ديگر در اي  زمينه از جاله کانادا و آمريکا، 

توانمد مي ها و واحدهاي تحقيق و توسعهاي  مجتاع به ديگر دانشگاهو خدماتي که با انتقال تجربيات تالش دارد و  ،است

انمش بنيمان را در کند، بستر توسعه کاي و کيفي زنجيره دانمش تما ارزش و هاچنمي  تقويمت و توسمعه اصتصماد دارائه 

 راستاي رفع نياز توسعه صنعتي کشور فراهم آورد.

   خدمت صنعت متروخدمت صنعت متروزنجيره دانش تا ارزش در زنجيره دانش تا ارزش در  
بمه هامي  و شهرها مطمرح اسمت به عنوان يکي از مسائل و مشکالت اصلي کالنشهري درونامروزه مسئله حال و نقل 

همايي اسمت کمه تري  سياسمتونقل ريلي يکي از مهمبه خصوص حال شهري دليل توسعه و تسهيل در امر حال و نقل

در ترافيک و هزينه و زمان ناشي از آن و هاچني ، توسعه پايدار شهري بمه آن توجمه دارنمد.  ها در راستاي کاهشدولت

 مميالدي در 1863، از سال معضل ترافيک تري  راهکارهاي رفعيکي از اساسياندازي صطار شهري به عنوان راهاي  راستا، 

-اند. در ايمران نيمز، طمرح شمکللندن آغاز شد و در حال حاضر بسياري از شهرهاي مهم دنيا به صنعت مترو مجهز شده
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انمدازي راهعاليات اجرايي آن آغاز شد، امما  در تهران کليد خورد و 1350گيري صنعت مترو به شکل امروزي آن از دهه 

و بما توسمعه و  گلشمهر  انجمام گرفمت -مترو )تهران 5برداري از خط ، با بهره1377آن از اسفند ماه  و آغاز به کار رساي

و  اصمفهانشهرها از جاله مشهد و برداري از صطار شهري در ديگر کالنبرداري از ديگر خطو  مترو در تهران و بهرهبهره

هاي توسمعه ت مترو امروزه به عنوان يکي از سياست، صنعشهرهاي کشورطرح ايجاد و توسعه آن در ديگر کالنهاچني  

شهري و کاک به کاهش آلودگي زيست محيطي مورد توجه دولت صرار دارد. اما بحثي که در رابطه با اي  صمنعت ممورد 

تا چنمد سمال گذشمته بمه عنموان يمک  که، به طوريبيشتر صطعات مصرفي در اي  صنعت است، وارداتي بودن بودتوجه 

همايي را در هما و چمالشمحمدوديت تحريم شرايطدر و هاي  امر شد خارج از کشور شناخته مي وابسته بهکامالْ صنعت 

و ارزبمري فمراوان  سمواز يک بنابراي ، با توجه به نياز توسعه شهري به اي  صنعتکرد. رفع نيازهاي اي  صنعت ايجاد مي

بحث توليد دانمش فنمي و داخلمي از شرايط تحرياي کشور  ناز سوي ديگر و هاچني  متأثر بود اي  صنعت براي کشور

، در مرکز توسعه خودکفمايي صمنعتي در چارچوب زنجيره دانش تا ارزش 1390از ابتداي دهه سازي صطعات اي  صنعت 

به صورت رساي فعاليت خود را به عنوان مشاور ساخت داخل شرکت بهمره بمرداري متمرو اي  مرکز شريف مطرح شد و 

در زمينه تأمي  صطعات يدکي )صطعات مکانيکي و الکتريکي  از جاله سيسمتم هماي اي  مرکز کنون تا و ز ناودتهران آغا

 ، چاپر باکس، مقاومت ترمزي، سيستم هاي ترمز و سيستم هاي اياني، مکمانيزم درب صطمار و DCUکنترل درب صطار )

 لنت هاي ترمز، کفشک جريان و ديگر سيستم ها و صطعات ارائه خدمت کرده است. 

 ، اسمناد جمايگزيني TRDاسمناد تحقيقماتي )  ،TDPسماخت ) تدوي  اسمناد فنمي آن راهاي عاده فعاليت  مرکز که يا

(RTD   60سال گذشمته بما تعمداد حمدود  7دهد، طي تشکيل ميصطعات و تجهيزات مکانيکي، الکتريکي و الکترونيکي 

سماخت  و TRDو  TDP 73 سازنده تواناند در زمينه توليد صطعات صنعت مترو هاکاري داشته که ماحصل آن تمدوي  

کمه ضما  جلموگيري از بوده است، به طوري بر روي صطارهاي شهري تجهيز در حوزه مکانيکال و الکتريکال 81 و نصب

)برآورد صيات بر اسماح صيامت د ر در  ميليارد تومان 100مالغ حدود  1396خروج ارز از کشور، توانسته تا پايان سال 

رارداد مشماوره صمهاچنمي ،  .  در هزينه هاي شرکت بهره برداري راه آه  شهري تهمران صمرفه جمويي کنمد1396آذر 

هاي بهره برداري صطار شهري مشمهد و سمازمان حامل و نقمل با شرکت الهاي الکتريال و مکانيکحوزهساخت داخل در 

بمه  رود که اي  مرکز با هاکاري توليدکننمدگان بتوانمدآن ميو اميد  استهاي مهم اي  مرکز ريلي شيراز از ديگر فعاليت

 يد. ناابا صدرت عال  در صنعت مترو عنوان صطب مشاوره ساخت داخل کشور

-بسيار گسترده بموده و در حموزهدر راستاي چرخه زنجيره دانش تا ارزش  هاي مرکز توسعه خودکفاييهاچني ، فعاليت

و   (reverse engineering) بمه کامک مهندسمي معکموح ايجاد دانش فني ،توسعه فناوري و قيتحق چون هاي مختلف

نيمز اداممه بخش هاي نيروگماهي و سماخت تموربي   از جاله هاي ديگردر بخش (re-engineering)مهندسي مجدد 

تموان بمه ممي، ب زنجيمره دانمش تما ارزشدر صالم پروژه هاي موفق مرکز خودکفماييديگر از  که کهبه طوري ،يافته است

بمراي شمرکت  17پره توربي  رديمف  217هاکاري با شرکت تعايرات نيروگاهي ايران در حوزه نيروگاهي پروژه ساخت 

اشماره تموربي  نيروگماه بمرق يمزد  هاييروگاهي پروژه تغيير جنس پرههاکاري با تعايرات نو ت تهران مديريت برق بعث

 کرد. 

همايي اسمت کمه هاچني ، داخلي سازي و رفع نيازهاي صنايع ديگري هاچون هوافضا، فو د، متالوژي و ... از ديگر حوزه

 باشد.م ميدر صالب زنجيره دانش تا ارزش از سوي اي  مرکز در حال انجا
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  زنجيره دانش تا ارزشزنجيره دانش تا ارزش  گيري ازگيري ازبا بهرهبا بهره  ««ضد تحریمضد تحریم»»اندازي پویش اندازي پویش راهراه  
-نگاه اساتيد و نخاگاني که در دانشگاه صنعتي شريف و مجتاع خدمات فناوري ايم  دانشمگاه مشمغول بمه فعاليمت ممي

، در سال رونق توليمد مجتاعد، نسات به تحريم هايشه فرصت محور بوده و به هاي  دليل يکي از اصداماتي که اي  نباش

-در راستاي مقابله با تحريم و استفاده حداکثري از آن در جهت تقويت توليد داخلي در دستور کمار صمرار داده اسمت، راه

شمود، آن بخمش از نيماز صمنايع در دانشگاه است که در اي  راستا تالش مي« تحريم ژويش ضد»اندازي پويشي به نام 

محصول ممورد نيماز پذير نيست، شناسايي و از طريق توليد دانش فني امکان واردات آن امکانکشور که در دوران تحريم 

 نظارت مؤثر بر روند توليد آن، به نيازهاي صنايع با حداصل هزينه و زمان پاسخ داده شود. و 

  گيري زنجيره دانش تا ارزش در کشورگيري زنجيره دانش تا ارزش در کشورهاي شکلهاي شکلمزیتمزیت  

 

هاي دانشگاهي و نياز صنعت کشوردهي متمرکز و هدفمند ميان فعاليتدهي و جهتسازمان

وکارها و فرآيند کارآفريني در کشورتوسعه کسب

به آنهاترها و فعاالن صنعتي در کنار يکديگر و دسترسي راحتايجاد بستري براي حضور ايده

بنيان در کشورها و محصوالت دانشتوسعه کمي و کيفي شرکت

هاي تجاري از طريق توليد دانش فني و تکنولوژي بومي در عرصه خارجيزنيتقويت چانه

ويت توليد با سازي زمينه قطع يا کاهش وابستگي صنايع به واردات از طريق توانمندسازي و تقفراهم

اتکا به توان دانشي متخصصان داخلي

مقابله با کاهش اثرات منفي ناشي از تحريم بر صنايع و اقتصاد کشور

تسهيل فرآيند تحقيق و تجاري سازي محصول مورد نياز صنعت

کاهش مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و ايجاد زمينه مهاجرت معکوس نخبگان
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  بنديبنديجمعجمع    
و  سازي دانش فني مورد نياز صنايع در کشمورتواناندسازي توليد داخل از طريق توليد و يا بوميهاي تقويت و يکي از راه

از جالمه موفمق شود؛ اصدامي کمه برخمي از کشمورهاي ميسر مي تاديل آن به محصول نهايي صابل رصابت در بازار جهاني

-بهره گرفتند و در حال حاضمر لقمب صطمب در راستاي استراتژي توسعه صنعتي خود از آنژاپ ، چي ، کره جنوبي و ... 

انمد، اند. از جاله اصداماتي که کشورهاي مذکور در اي  راسمتا انجمام دادههاي برتر توليد اصتصاد جهاني را از آن خود کرده

هماي دانمش فنمي و فنماوري ايجماد ها و ظرفيتمندي از فرصتدهي شده دانشگاه با صنعت و بهرهارتاا  مؤثر و سازمان

ها بوده است. در واصع آنها با تامديل ايمده بمه محصمول نهمايي ها و شرکتدر دانشگاه و هدايت آن به سات کارخانه شده

برند، نه تنها مسمير توسمعه کسمب و کارهما و ايجماد مي صابل رصابت در بازار که از آن به عنوان زنجيره دانش تا ارزش نام

توليمدات ذيري پرصابتتقويت و اشتغال را در کشور خود هاوار کردند، بلکه به واسطه ايجاد ثروت و ارزش افزوده ناشي از 

سمازي انمدخود در بازارهاي جهاني، جايگاه توسعه اصتصادي و صنعتي خود را نيز در جهان ارتقا دادند. در ايران نيمز توان

توليد با اتکا به توان داخلي و توسعه صنعتي به منظور رصابت در بازارهاي جهاني يکي از محورهاي مهم در مسير اصتصماد 

مقاومتي است که طي چند سال اخير هاواره بر آن تأکيد شده است. از آنجا که تحقق ايم  اممر از طريمق دانمش بنيمان 

گيري و توسعه زنجيمره دانمش تما ارزش بمه شود، شکلي دانشي کشور ميسر ميهاگيري از ظرفيتناودن اصتصاد و بهره

هما هاي جهاني بايد در سياسمتگذاريگويي به نياز صنايع کشور از جاله الزاماتي است که با استفاده از تجربهمنظور پاسخ

رو عنوان دانشگاه پيشمريف به هاي توسعه صنعتي کشور مورد توجه صرار گيرد. در حال حاضر، دانشگاه صنعتي شو برنامه

اندازي مجتاع خدمات فناوري شريف به صورت پويما و فعمال تالش کرده از طريق راهگويي به نياز صنايع کشور، در پاسخ

امما از آنجما کمه رونمق توليمد  .گويي به صنايع کشور دنامال ناايمدزنجيره دانش تا ارزش را به منظور نيازسنجي و پاسخ

ها با صنعت است، ضروري اسمت تما اصمدامات و تر و هاچني  ارتاا  بيشتر و مؤثرتر دانشگاهي گستردههانيازمند فعاليت

گيمري زنجيمره دانمش تما ارزش و هماي صمنعتي در حموزه شمکلسازي ساير دانشمگاهفعالهاي مناساي به منظور برنامه

از سموي نهادهماي  صنعتي و اصتصمادي کشمورو فعا ن ر ميان نخاگان و متخصصان دانشگاهي افزايي بيشتهمهاچني ، 

مربوطه از جاله وزارت صات و وزارت علوم، تحقيقات و فنماوري انجمام گيمرد تما تحقمق رونمق توليمد و خودکفمايي در 

 توليدات صنعتي بيش از پيش فراهم شود.


