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 ها، یک دلیل آن این است که در بسیاری از دانشگاه. مختلف برای این امر وجود دارددالیل 
داد جذب کارکنان با استع. واسطه های انتقال فن آوری برای شرایط محدود استخدام می شوند

چه یک . سال شغل خود تغییر دهد دشوار است5یا 3برای حرفه ای که در آن فرد باید هر 
وان دانشگاه دارای یک رهبر که می تواند صدور مجوز و بازاریابی را مدیریت کند و همکاران ج

ه زمانی ک. خود را هدایت کند باشد یا خیر، یک مسئله مهم جدا کردن مجموعه دانشگاه است
تقال دانشگاه های ملی موقعیت های همکاری را به دست آوردند، بسیاری از دانشگاه ها نه تنها ان

تراع را نیز فن آوری را درک نکردند، بلکه گام قبل از انتقال فن آوری یعنی تقاضا برای ثبت اخ
بت فن دانشگاه ها فن آوری خود را تجاری نمی کنند، بنابراین به جای توانایی ث. درک نکردند

دانشگاه واقعاً نیاز دارد دانش و آگاهی صدور مجوز و-آوری ها، آنچه واسطه های همکاری صنعت
اه های این نوع از به کارگیری عدم تطابق را می توان در دانشگ. توانایی در فن آوری بازار است

.مختلف مشاهده نمود



نتیجه گیری
طوربهاستممکنغیر.استپیشرفتحالدردانشگاه-صنعتهمکاریواسطه هایآموزشحال،اینباکلی،طوربه•

هکداردوجودایدادههیچبنابراین.شودگیریاندازهدانشگاه-صنعتهمکاریواسطه هایمهارت هایرشدمیزانکمی
ایاالتدرساالنهاجالسمشابهساالنهکنفرانسیکدارایUNITTحال،اینبا.می دهدنشانرارشداینوضوحبه

درنفر500حدودسالهر.شدخواهدبرگزار2012سالدرکنفرانسنهمین.می کندبرگزارAUTMتوسطمتحده
اینمحتوای.می کنندبحثروز2طیروش هاانواعمورددرومی آیندهمگردکنفرانسایندردانشگاه هاباارتباط
واساسیآموزشیسمینارهایتعدادیدارایUNITTهمچنین،.استکردهپیشرفتسالهردرفزایندهطوربهمباحث

اردارندنیازمجوزصدوردربارهآن هاآنچهکنندگانشرکتبهسمینارهااین.استسالهردرمجوزصدورکاربردی
من.کرده امدانشگاهباارتباطدرمتفاوتافرادآموزشصرفراسال10حدودمنسمینارها،ایندر.می دهدآموزش
مننا،معایندر.شده اندتوانمندگذشتهسالچندطولدرسمینارایندرکنندگانشرکتچگونهکهکردممشاهده

.استافزایشحالدرآوریفنانتقالواسطه هایکلیسطحمی کنمفکر

حوزهدر.رفتماهکرهبهبشررایت،برادرانپروازاولینازپسسال66تنها.استنکردنیباورانسانیپتانسیل•
با.ابیممی یدستنهاییپیشرفتبهسرانجامکههستیماینقطهدراحتماالًماژاپن،دردانشگاه_صنعتهمکاری های

انتظاردرمنواست،جدیدنوآوری هایبرایراهکردنهمواربرایاطمینانتنهامرحلهاینکهمعتقدممنحال،این
.هستمآینده


