ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان،
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲آذر ،۱۳۹۶داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ ،ﺗﻬﺮان ،اﯾﺮان
ﮐﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪIICEE2017-21 :

ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ رﻫﯿﺎﻓﺘﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اروﭘﺎﯾﯽ :ﻣﻮرد ﮐﺎوی ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎدق ﻣﺤﻤﺪی و ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻮﻟﺘﯽ اﺻﻞ
ﭼﮑﯿﺪه -در ﻋﺼﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ۱ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ

ﺑﺎزار ﮐﺎر داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی دﺳﺘﺨﻮش ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺪی ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در ﺣﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻓﻖﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪی در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
از رﻫﯿﺎﻓﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﺧﯿﺮ در آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ اروﭘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن ﺻﻨﻌﺖ و
داﻧﺸﮕﺎه در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ،ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮی را در ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﯾﻔﺎء ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﯿﺎن اﺻﻮل ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﻣﺪلﻫﺎی دﮐﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک ،ﺿﻮاﺑﻂ
و ﻣﻘﺮرات راﯾﺞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در اداﻣﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺠﺎرب ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در
اروﭘﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺮدﯾﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت اﻟﮕﻮﯾﯽ
ﺷﺎﺧﺺ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﻮرد ﺗﻮﺻﯿﻪ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی داﻧﻤﺎرک
و ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﭘﯿﺸﺮو در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در اروﭘﺎ
دارد ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺎ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی درسآﻣﻮﺧﺘﻪﻫﺎﯾﯽ
از رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ،ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ
ﺑﺮای ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮی آﻧﻬﺎ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ دﮐﺘﺮی در رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوری ﺑﻨﯿﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ زﺑﺪه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری ،ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﭼﻬﺎرﭼﻮب داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎی
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺟﻬﺖ ﻓﺮاﻫﻢ آوردن
ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎﻧﯽ روﯾﮑﺮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ روزاﻓﺰون
ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و ﮐﺎرآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ در اروﭘﺎ
ﮐﻪ در رﻓﻊ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪوﯾﮋه در اﻣﻮری ﻧﻈﯿﺮ
ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎورﯾﻬﺎی ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ارزﺷﻤﻨﺪ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی
وﯾﮋهای اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻋﻨﺎوﯾﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﮐﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دﮐﺘﺮی
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﻪای از دﮐﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی
ﻣﯽﮔﺮدد .در ﺷﯿﻮه ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف
ً
اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ،ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎدق ﻣﺤﻤﺪی داﻧﺸﯿﺎر ﭘﮋوﻫﺶ واز اﻋﻀﺎی ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﺑﺮق ﺟﻬﺎد
دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻫﺪاﻓﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻧﯿﺮوی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﻌﺖ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی در اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻮﻟﺘﯽ اﺻﻞ ﻣﺮﺑﯽ ﭘﮋوﻫﺶ واز ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ارﺷﺪ دﻓﺘﺮ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ
ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻮرد ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

وﯾﮋهای در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص اﻋﻤﺎل ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﻧﻤﺎرک در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﺨﺶ
ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :آﻣﻮزش ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮی ﺑﺎ داﻧﺸﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ
ﺑﺎ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﻧﻮآوری ﺣﻮل ﻣﺤﻮری ﺻﻨﻌﺘﯽ؛ اﯾﺠﺎد رﺷﺪ در ﺑﺨﺶ ﮐﺴﺐوﮐﺎر
ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﻘﺎی ﻫﻤﮑﺎری ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻧﻮآوری ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ؛ و ﺗﺴﻬﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎل و ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی داﻧﺶ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﻤﺎرﮐﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
] .[۳در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﻧﻤﺎرک در ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮ ﺑﻬﺒﻮد اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ
ﭘﺮوژهﻫﺎی ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ،ﮐﺎرﺑﺮدی ،و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﮋوﻫﺶ؛ ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺸﻤﻨﺪان آﮔﺎه
در ﻣﻮرد ارﺗﺒﺎط ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ و ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی
اﺷﺘﺮاک -داﻧﺶ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯽﺷﻮد ].[۳
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﻤﺎرک ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﻓﮑﺮی و ﺣﻘﻮق ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﻣﺘﺮﺗﺐ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎ ﺣﺪود زﯾﺎدی
ﻣﺮﺗﻔﻊ ﮔﺮدﯾﺪه و اﯾﻦ اﻣﻮر ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻬﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ.
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
در ﺳﻄﺢ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ از ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻣﻮﻓﻘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و از اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و ﻗﻮت ﻋﻤﻠﮑﺮد دارای ﺟﺎﯾﮕﺎه
وﯾﮋهای اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻮاﺑﻂ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺮرات راﯾﺞ در اﯾﻦ
ﮐﺸﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ،ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮدی در اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﻓﻖ در ﺳﻄﺢ دﻧﯿﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮاﮐﺰ
دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻧﻈﺎم آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
ﺳﺎﺧﺘﺎر اداﻣﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺖ .ﻧﺨﺴﺖ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﮔﺮدﯾﺪه و اﻫﺪاف ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺑﯿﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ
و ﻣﺰاﯾﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن آن ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻣﻘﺎﻟﻪ
اﺳﺖ و در ﻃﯽ آن ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ اﺷﺎره ﻣﯽﺷﻮد.
آﻧﮕﺎه ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی
ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در
ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﺑﺨﺶ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی و
ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.

۲

• ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺮﻓﻪای از ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻖ و
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻣﺤﻮر،
• ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از
ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ،
• داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺻﻼﺣﯿﺖﻫﺎی
ﻻزم ﺑﺮای ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدن ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی،

دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺳﺎل  ۱۹۷۱م .در داﻧﻤﺎرک ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺻﻨﻌﺘﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ .در اواﯾﻞ  ۱۹۸۹م .اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دوره دﮐﺘﺮی ﺳﻪ
ﺳﺎﻟﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺷﻮرای داﻧﻤﺎرک ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮد و
در ﺳﺎل  ۲۰۰۰م .ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ آژاﻧﺲ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری وزارت
ﻋﻠﻮم ،ﻧﻮآوری و آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ داﻧﻤﺎرک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ] [۱و ] .[۲ﻣﺤﻮر
اﺳﺎﺳﯽ و ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻣﻤﯿﺰه اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ،
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎص ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ
ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﯾﮏ داﻧﺸﺠﻮی
دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﮔﺮدﯾﺪه و در داﻧﺸﮕﺎه ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻤﺎم وﻗﺖ
ﮐﺎری ﺧﻮد را ﺻﺮف اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺗﺤﺼﯿﻼت دﮐﺘﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ
] .[۳در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺪرک دﮐﺘﺮی ﺧﻮد را در ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ
ﻣﺆﺳﺴﻪای اﻗﺘﺼﺎدی اﻋﻢ از ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﺑﻪدﺳﺖ ﻣﯽآوردﻧﺪ.
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ
ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه درﺧﻮاﺳﺖ دﻫﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺿﻮاﺑﻂ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی · · ·

• داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪاﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮوژهﻫﺎ.

۳

ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺰاﯾﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ

ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ،داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام ﺑﺎﯾﺪ
ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را در ﻫﻨﮕﺎم اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ دارا ﺑﺎﺷﻨﺪ،
ﮐﻪ اﻫﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
اﻟﻒ -ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ:
• ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﯾﺎ ﺷﻌﺒﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در داﻧﻤﺎرک ﻣﺴﺘﻘﺮ
ﺑﺎﺷﺪ،
• ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای
ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺎل ﺑﺎﺷﺪ،
۲
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

• ﺗﻌﯿﯿﻦ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ از ﻃﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ،

در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﻣﯽﮔﺮدد ][۴] ،[۲
و ] .[۵اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را در ﺣﻮزه
اﺷﺘﻐﺎل ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﻤﺎرک ) (%۵ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ و ﻣﯿﺰان درآﻣﺪ اﯾﺸﺎن
ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن  Ph.D.اﺳﺖ .ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎی رﺳﻤﯽ
در داﻧﻤﺎرک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﭘﺲ از  ۹ﺳﺎل ﺣﻀﻮر در ﺑﺎزار ﮐﺎر %۸ ،از
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺑﺎﻻ ) ۴۵۰ﻣﻮرد( در
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  %۴از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﻋﺎدی ) ۷۳۳۶ﻣﻮرد( اﺳﺘﺨﺪام
ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ْﻟﺤﺎظ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ درﺻﺪی در ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ ،ﻣﺆﺳﺴﺎت
اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ را دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺶ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
دﮐﺘﺮی ﻋﺎدی اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ )ﺣﺪود  %۳۶در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  (%۱۲و ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓﺘﯽ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ  %۷ﺗﺎ  %۱۰ﺑﯿﺶ از
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﻋﺎدی اﺳﺖ .در داﻧﻤﺎرک ﺣﺪود  %۷از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
دﮐﺘﺮی در دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺪود
 %۶۰از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﯾﻦ دورهﻫﺎ در ﺣﻮزه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ و
 %۳۸اﯾﺸﺎن ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

• دارای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺣﺮﻓﻪای ﺑﺮای ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ،
• اﻃﻤﯿﻨﺎن دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ،ﭘﺮوژه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺖ
اﻟﺒﺘﻪ ﭼﻨﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﻣﺸﺘﺮک ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﺑﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﻤﮑﺎری ﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و
ﺣﺮﻓﻪای را ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ و ﺗﻮاﻓﻘﯽ اﻟﺰام آور در ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﭘﺮوژه و ﺗﺨﺼﯿﺺ
زﻣﺎن داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی
ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﻫﻤﮑﺎر اﺳﺘﻘﺮار ﯾﺎﺑﺪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن
ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﺷﻮد.
ب -داﻧﺸﮕﺎه:
در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ داﻧﻤﺎرک ﻧﻘﺶآﻓﺮﯾﻨﺎن ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﺸﺨﺼﺎت زﯾﺮ
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ:

• داﻧﺸﮕﺎه در داﻧﻤﺎرک ﯾﺎ ﺧﺎرج ﺑﺎﺷﺪ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺧﺎرج از داﻧﻤﺎرک
داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﻤﺘﺮی ﻣﻮاﺟﻪ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذﯾﺼﻼح در ﮐﺸﻮر ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ
دﮐﺘﺮی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،و ﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه داﻧﻤﺎرﮐﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ
ﺗﺠﺎرب ﭘﮋوﻫﺶ و ﺣﺮﻓﻪای ﮐﺴﺐ دﮐﺘﺮی را ﺟﺬابﺗﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻪ ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻓﺮوده ﺷﻮد.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺗﺎ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺤﯿﻂ
• ﯾﮏ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ،
ﮐﺴﺐوﮐﺎر را درک ﮐﻨﻨﺪ .ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی رﻓﺘﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ در دوره دﮐﺘﺮی
• دارای ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻤﺎسﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ داوﻃﻠﺒﺎن دﮐﺘﺮی ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ً
دارای ﭼﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄتﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﯾﺪهﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺎ
آﻣﻮزش و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺷﺪه در داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺮک
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ را ﺗﻘﺒﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮاﻫﻢ آﻣﺪن ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای
ج -داﻧﺸﺠﻮ:
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮک ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ در ﺳﻄﺤﯽ
ﻓﺮاﺗﺮ اﺳﺖ.
• دارای ﻣﺪرک ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل آن ﺑﺎﺷﺪ،
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در داﻧﻤﺎرک
• دارای ﻣﻌﺪﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﻧﺼﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺮای ﺗﺤﺼﯿﻼت ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ )در ﺷﺮاﯾﻂ اﺳﺘﺜﻨﺎء داﻧﺸﺠﻮی ﺑﺎ ﻣﻌﺪل ﮐﻤﺘﺮ از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮی در داﺧﻞ ﻣﺆﺳﺴﻪ
ﻧﺼﺎب ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ را ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ ﭘﺮوژه ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری آن ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ
ً
و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧﻮ ﭘﺎ و زاﯾﺸﯽ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  %۸از داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن
ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ(.
دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺧﻮد را ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
• دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻤﺮه  ۱۰ﺑﺮای ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﯾﺎ اﻣﺘﺤﺎن ﭘﺮوژه ﻧﻬﺎﯾﯽ
ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ در دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ
ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺤﺮک در ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺻﻨﻌﺖ وﺟﻮد دارد .ﺣﺪود
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰاری دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت ﯾﮏ ﺳﻮم داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﮐﻪ دﮐﺘﺮی
اﻗﺘﺼﺎدی )اﻋﻢ از ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ( ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺧﻮد را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .دو ﺳﻮم ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی
و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در داﻧﻤﺎرک ﻣﺰاﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ دﻧﺒﺎل داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺶﻫﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎری روی
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی · · ·

۳
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان دﮐﺘﺮی در ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﻣﯽآورﻧﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺧﻮد اﻗﺘﺼﺎدی روش ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪای اﺳﺖ.
ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده از اﻋﺘﺒﺎرات دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎی دارای
در ﭘﺮوژهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺑﺮاز رﺿﺎﯾﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ رﺿﺎﯾﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮس اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ در اﺑﻌﺎدی ﻧﻈﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ درآﻣﺪ ،ﺻﺎدرات ،ﺳﻬﻢ ﺷﺮاﯾﻂ زﯾﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ذﯾﺮﺑﻂ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮔﺮدد:
ﺑﺎزار و ﻓﺮوش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آن اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ دارای اﺛﺮات ﺑﻠﻨﺪ
• ﻓﺮﺿﯿﻪای ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺮای ﭘﺮوژه،
ﻣﺪت ﻧﻈﯿﺮ اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ،ﻓﺮوش ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ،و دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﻧﺘﺎﯾﺞ ارﺗﻘﺎء
ً
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  %۴۰از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺨﺎﻃﺐ اﻇﻬﺎر • ﺷﺮﺣﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻋﺮﺻﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﭘﺮوژه،
ﻧﻮآوری ﻧﯿﺰ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺟﺪﯾﺪ و ﯾﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﻓﺘﻪ • ﺷﺮﺣﯽ از ارزش اﻓﺰوده و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﭘﺮوژه،
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ .ﻧﯿﻤﯽ از ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻫﻤﯿﺖ • ﺷﺮﺣﯽ از ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺎزﺑﻨﺪی ،و
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﺮای ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی دارای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺖ • .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺣﺪود  %۱۱اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺮای اﺧﺘﺼﺎص اﻋﺘﺒﺎرات دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﺮﮐﺖ در ﺑﺨﺶ
اﺳﺖ.
ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺷﺮﺣﯽ از ارزش اﻓﺰوده و ﭼﺸﻢاﻧﺪارﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﻧﻤﺎرک از ﻃﺮﯾﻖ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ درک
ﺗﺠﺎری ﭘﺮوژه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی ﻣﻨﺎﻓﻊ
ﺑﻬﺘﺮی از ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی رﺳﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ اﻣﺮ
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﯾﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻬﺎرتﻫﺎ در ﻫﺮ دو ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ در داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮدﯾﺪه،
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل از راهﻫﺎی زﯾﺮ ﺑﻪدﺳﺖ آﯾﺪ:
و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺒﮑﻪﺳﺎزی ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﺣﺘﯽ
ﭘﺲ از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮوژه ﺻﻨﻌﺘﯽ دﮐﺘﺮی ﻧﯿﺰ اداﻣﻪ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﻋﺚ • ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮهوری،
اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی و اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﯽﮔﺮدد.
• ﮐﺴﺐ داﻧﺸﯽ ﮐﻪ درآﻣﺪ ﺷﺮﮐﺖ را اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ،

۴

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ

• ﮐﺎر راﻫﺒﺮدی در ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺼﻮﻻت ﯾﺎ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ،و /ﯾﺎ
• ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ و /ﯾﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ.

در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ
آژاﻧﺲ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری داﻧﻤﺎرک ) (DASTIو ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﯿﺰﺑﺎن داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه و ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯿﺰﺑﺎن و  DASTIﺑﻪ اﺷﺘﺮاک ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻫﺪاف اﺻﻠﯽ
 DASTIاز اﯾﻦ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻮارد ﯾﺎد ﺷﺪه ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﺷﺮﮐﺖ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﭘﺮوژه ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﺎﻟﯽ از ﭘﺮوژه ،ﺻﻼﺣﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ در
اﺟﺮای ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﯿﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ ﭘﺮوژه،
اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ،ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ
ﺷﺮﮐﺖ و داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﺎﻟﯽ و ﺣﺮﻓﻪای ،اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﺟﺮای
ﭘﺮوژه در ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﭘﺮوژهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ را ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻫﺮ دو اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و ﻫﺮ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻨﺼﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ اﻣﺎ اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﻮد .از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای درﺧﻮاﺳﺖ اﻋﺘﺒﺎر ﺑﺮای
ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺮاه ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ،اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎی ﭘﺮوژه ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
اراﺋﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻻزم ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﺸﺎن ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺘﺨﺪام داﺋﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ در ﺣﻮزه

 .۱اﯾﺠﺎد داﻧﺶ ﻓﻨﯽ ،اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی.
 .۲اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی داﻧﺶﻓﻨﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ،از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی داﻧﺶﺑﻨﯿﺎن و ﻓﻨﺎوریﺑﻨﯿﺎن.
آژاﻧﺲ ﻋﻠﻮم ،ﻓﻨﺎوری و ﻧﻮآوری داﻧﻤﺎرک ﺗﺎ  %۵۰ﺣﻘﻮق داﻧﺸﺠﻮی
دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه را ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﻧﻤﺎرک ﺑﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪای ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داﻧﺸﺠﻮی
دﮐﺘﺮی ﺳﻨﺘﯽ ﺑﺮ ﺑﻮدﺟﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ زﯾﺮا ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻌﺪاد
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی · · ·
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺗﺨﺼﺼﯽ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﯿﺶ از اﻧﺘﺼﺎب ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺳﺎل  ۲۰۰۹م .ﻧﺸﺎن از  ۱۱۷۷ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻌﺎل در  ۵۱۴ﻣﻮﺳﺴﻪ
و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﺗﺼﺪی ﻫﺪاﯾﺖ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﺴﺘﻨﺪات رﺳﻤﯽ دارﻧﺪ.
را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺮوری ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﻧﻤﺎرک ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ
اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺻﺎﺣﺐﻧﺎم ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در رﺷﺘﻪﻫﺎی
داﻧﺸﯽ در ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ را ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،داﺷﺘﻦ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻪوﯾﮋه رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻣﺪارک داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ .اﺳﺘﺎد راﻫﻨﻤﺎی ﺷﺮﮐﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی زﯾﻤﻨﺲ ،روﻟﺰ روﯾﺲ ،اﯾﺮﺑﺎس ،ﺷﺎرپ و ﻓﻮﺟﯽ اﺷﺎره
ﯾﮑﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ و ﯾﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎﺷﺪ .اﺳﺘﺎدان ﮐﺮد.ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
راﻫﻨﻤﺎی ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﻨﺪ زﻣﺎن ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﻫﺪاﯾﺖ داﻧﺸﺠﻮ اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ از ﮐﻞ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی اﺳﺖ .در ﺳﺎل ۲۰۰۷
دﻫﻨﺪ.
م .ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺪود  ۷۵داﻧﺸﺠﻮ در اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ و

ﺑﺮای ﺳﺎل  ۲۰۱۰م .ﻣﻌﺎدل  ۱۵۰ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﺪفﮔﺬاری ﮔﺮدﯾﺪ.
 ۵ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
اﻣﺮوزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ از ﻧﻈﺮ ﺗﻌﺪاد داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن
در داﻧﻤﺎرک در ﺣﺎل اﺟﺮاﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﺸﻮر در ﺣﺎل ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ
ﮔﺰارشﻫﺎی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ رﺳﻤﯽ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در داﻧﻤﺎرک ﮐﻪ ﺧﻼﺻﻪ آن در
ﺟﻬﺖ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﺘﺮی از ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮ ﺑﺮای آﻣﺎدهﺳﺎزی
اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺮوژهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺟﻬﺖ ﮐﺎر در ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی اﺳﺖ.
 ۱۹۹۲م .اﺳﺖ ] [۲و ] .[۴اﯾﻦ ﮔﺰارشﻫﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
از دﻻﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان
را در داﻧﻤﺎرک ﻣﻮﻓﻖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﻣﻮارد زﯾﺮ
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ،
ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﻧﺪ:
 -۱ﻣﺸﺘﺮی ﻣﺪاری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻞ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از اﯾﻦ
ﻣﺎﻟﮏ ﭘﺮوژه اﺳﺖ؛ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ از ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در داﻧﻤﺎرک را ﺑﺮﺷﻤﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛ داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﯿﻦ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی در اﻏﻠﺐ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ً
و داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﺮای ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﺟﺪی ﺑﻪوﯾﮋه در اﺑﻌﺎد اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﻌﻀﺎ ﺗﺰاﺣﻢ
ﻫﻤﮑﺎری اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﮑﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دﯾﺪﮔﺎهﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻃﺮﻓﯿﻦ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
را در ﺳﻄﺢ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی اﯾﺮان در ﻧﻈﺮ آورد ].[۶
اﺳﺖ.
 -۲ﺗﺤﺼﯿﻼت ﭘﮋوﻫﺸﯽ در ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﺨﺼﺼﯽ :ﺣﻀﻮر
در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری دﺳﺖ و ﭘﺎﮔﯿﺮ،
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻫﻤﺘﺮاز ﺑﺎ اﻟﺰام ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﮔﺰارش وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﭘﺮوژه
دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ.
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ارزﯾﺎﺑﯽﻫﺎ ﺣﺬف ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی
 -۳رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺳﺮﯾﻊ :ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺮف ﻣﺪت  ۳۰روز از ﺗﺎرﯾﺦ اراﺋﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﮐﻨﻮن ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ روﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮل در ﻣﻮرد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮوژه
ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﻬﺎﯾﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﯾﺎ رد درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺮوژه ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ ،ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭘﻨﺞ ﭘﺮوژه در ﻫﺮ دوره
اﺑﻼغ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻧﺎم داﻧﺸﺠﻮ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﮐﺮده و درﺧﻮاﺳﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﻮرد
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺗﻤﺎم داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی داﻧﻤﺎرک ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ .ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻣﺸﺮوط ﺑﻪ ﯾﺎﻓﺘﻦ داﻧﺸﺠﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ
ً
اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ از ﭘﺮوژهﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ دﮐﺘﺮی در داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ اﺳﺖ ،ﻣﺜﻼ از ﻃﺮﯾﻖ آﮔﻬﯽ اﺳﺘﺨﺪام ﻋﻤﻮﻣﯽ ] .[۴ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ً
داﻧﻤﺎرک ﯾﻌﻨﯽ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  %۴۰از ﻇﺮﻓﯿﺖ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اراﺋﻪ
اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻬﻢ آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﭘﺬﯾﺮش ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎت
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ،ﺧﺪﻣﺎت ﮐﺴﺐوﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ  %۹۰از اﻧﻮاع ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان  %۵۰ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در
ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺑﻪﮐﺎرﮔﯿﺮﻧﺪه داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،و رﻓﻊ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺖ در ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺮﮐﺖ
اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﻮﻓﻖﺗﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺎﻓﯽ در ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﭘﺮوژه دﮐﺘﺮی
اﺟﺮای ﭘﮋوﻫﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺘﯽ .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮوز ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺸﮑﻼت در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺘﺸﺎر داﻧﺶ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از  ۳۵در  ۲۰۰۲م .ﺑﻪ  ۵۳در  ۲۰۰۵م .اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﮔﺰارشﻫﺎ ﺗﺎ در اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪﻫﺎ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﺟﺪﯾﺪ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی · · ·

۵
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
)ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ(
 ۳۰آﺑﺎن ﺗﺎ  ۲ﻣﻬﺮﻣﺎه ۱۳۹۶

ﺷﺎﻏﻞ را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ ] .[۹در اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ
ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی .Ph.D
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﺪای از ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻮﺿﻮع
ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از دو ﺑﺨﺶ آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﯽ و
ﺑﺨﺶ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮ و رﻫﺒﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﺑﺨﺶ اول در ﺳﺎل اول
ﺷﺎﻣﻞ  ۵ﭘﻮدﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻄﺢ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺮوژه ﻃﺮاﺣﯽ
ً
ﮔﺮوﻫﯽ و در ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ دو ﭘﻮدﻣﺎن آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻨﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم در ﺳﺎل اول ﺷﺎﻣﻞ دو ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای
اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ در ﻣﻮرد ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و دﯾﮕﺮی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﭘﺮوژه.
در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺳﺎلﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺎه آﻣﻮزﺷﯽ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪای در ﯾﮑﯽ از
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ
از :ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮدی ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻐﻠﯽ ].[۹

اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ آزاد ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ].[۳

۶

ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ

در اﮐﺜﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ اروﭘﺎﯾﯽ و آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﻪوﯾﮋه دﮐﺘﺮی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی
ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ /دﮐﺘﺮی اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد ] .[۷اﻣﺎ ﮐﺸﻮر ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﭘﯿﺸﮕﺎم
ٌ
در اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺑﺮای ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺧﯿﺮا
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ) (IDCاز ﺳﺎل  ۲۰۰۹م .اﺳﺖ ].[۸
ً
از اﯾﻦ روی در اداﻣﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ اﮐﺘﻔﺎء ﻣﯽﺷﻮد.
از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮرای
ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ) (EPSRCﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽﺗﻮان
اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ آﻣﻮزﺷﯽ ﻧﻮآوراﻧﻪ و ﭘﺮ ﻧﺸﺎط در ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ
 ،EPSRCﻃﺮاﺣﯽ  /ﺳﺎﺧﺘﺎرﺳﺎزی ﻣﺒﻨﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﭘﮋوﻫﺶ ،ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻌﺪاد و ﻣﻬﺎرت ﺑﺎﻻ ،و ﮐﺎرﺑﺮﻣﺤﻮر ﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﻗﻮی ﺑﺮﮐﺴﺐ و ﮐﺎر را ﯾﺎدآور ﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
 ۲۰۱۴م .ﺑﻪ  ۲۶ﻣﺮﮐﺰ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ
ﭘﺬﯾﺮش داﻧﺸﺠﻮی دﮐﺘﺮی ﻣﺸﻐﻮل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت  EPSRCﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ﭼﻬﺎر
ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ ﺑﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ  EPSRCﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد
ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ :ﺗﺮﺑﯿﺖ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻗﻮی،
ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮو در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻟﺒﻪ ﻓﻨﺎوری ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر؛ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎ
و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻧﻘﺶﻫﺎ
در ﺻﻨﺎﯾﻊ؛ ﻋﺮﺿﻪ ﺳﺎزوﮐﺎری ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﯿﻦ ﮔﺮوهﻫﺎی
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ؛ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ در
رﺷﺘﻪﻫﺎی ﻓﻨﯽ ﺧﺎص ،ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﯾﺎ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﭼﻨﺪرﺷﺘﻪای.
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﺎﯾﺪ  %۷۵وﻗﺖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺧﻮد را در ﺻﻨﻌﺖ
ﺑﮕﺬراﻧﻨﺪ ﯾﺎ روی ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎر ﮐﻨﻨﺪ و  %۲۵را ﺻﺮف اﺟﺰاء آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻨﻨﺪ .ﺿﻮاﺑﻂ دﻗﯿﻘﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و اﺧﺘﯿﺎرات
EPSRC ،ICDﻫﺎ ،ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ،
اﺳﺘﺎدان راﻫﻨﻤﺎ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺪرک
دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی  Ph.D.ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن اﻋﻄﺎء ﻣﯽﺷﻮد.
ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ IDCﻫﺎ ،ﻣﺮﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ :ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ،ﭘﮋوﻫﺶ
و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ) (STREAMﺑﺨﺶ آب اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺸﺘﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻨﺞ
داﻧﺸﮕﺎه و ﻣﺆﺳﺴﻪ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺮﻧﻔﯿﻠﺪ ،اﻣﭙﺮﯾﺎل ،ﺷﻔﯿﻠﺪ ،اﮐﺴﺘﺮ و ﻧﯿﻮﮐﺎﺳﻞ
در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﺮوژهﻫﺎی آن ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺪود  ۲۰ﺷﺮﮐﺖ
ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ آب در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﯿﺶ از  ۵۰۰ﺷﺮﮐﺖ و ۸۰۰۰۰
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺪل دﮐﺘﺮی · · ·
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ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ً
اﻟﮕﻮﯾﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻮﻓﻖ در ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯿﺎن داﻧﺸﮕﺎه و ﺻﻨﻌﺖ در ﮐﺸﻮر داﻧﻤﺎرک
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪای ﺷﺎﺧﺺ در اروﭘﺎ از ﺑﻌﺪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﺮوژهﻫﺎی ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ دﮐﺘﺮی ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ .ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﺰاﯾﺎی
اﺟﺮای اﯾﻦ دورهﻫﺎ ﺑﺮای ﺻﻨﻌﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه و داﻧﺸﺠﻮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻪ
ﻣﺒﺤﺚ ﺗﺄﻣﯿﻦ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺎﻟﯽ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﺷﺎره ﮔﺮدﯾﺪ و ﺑﺮﺧﯽ
ﺿﻮاﺑﻂ و رواﺑﻂ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺣﺎﺻﻞ از اﺟﺮای دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ و ﺿﻤﻦ ﯾﺎدآوری ﺑﻌﻀﯽ
ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺧﯿﺮ در ﺿﻮاﺑﻂ اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪ .در ﭘﺎﯾﺎن
ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺟﻤﺎﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮع اﯾﺠﺎد ﻣﺮاﮐﺰ دﮐﺘﺮی ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ و
ﭼﺎرﭼﻮب ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﺗﺮﺑﯿﺖ داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘﮕﺎن دﮐﺘﺮی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪ.
آﻧﭽﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اروﭘﺎﯾﯽ و
ﻏﯿﺮ اروﭘﺎﯾﯽ از اﯾﻦ اﻟﮕﻮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻋﻤﯿﻖ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی دﮐﺘﺮی و ﻧﻈﺎﺋﺮ آن در ﺻﻮرت
ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی ﻣﺜﺒﺖ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺑﻮﻣﯽﺳﺎزی اﯾﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮاﻧﯽ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﯿﻂ
ﮐﺴﺐ و ﮐﺎر در ﮐﺸﻮر ﭘﺲ از ﺗﺪوﯾﻦ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺗﻤﻬﯿﺪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽﻫﺎی
ﻻزم ﭘﺮداﺧﺖ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت آزﻣﺎﯾﺸﯽ و در ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﺟﺮای
دوره ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﭘﺮداﺧﺖ و ﻧﺘﺎﯾﺞ اﺟﺮای آن را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد .در ﻧﮕﺎه اول ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ دورهﻫﺎی دﮐﺘﺮی
اﺟﺮا ﺷﺪه در ﺳﻄﺢ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﻮر و ﭘﮋوﻫﺶﻣﺤﻮر ﺣﻮزه
ﮐﺎرﺑﺮد و ﻣﻬﺎرت ﻣﺤﻮر ﺑﺮای آﯾﻨﺪه اﻣﯿﺪوار ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
۶
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ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ اﯾﺮان
()ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﺎزی آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
۱۳۹۶  ﻣﻬﺮﻣﺎه۲  آﺑﺎن ﺗﺎ۳۰

ﻣﺮاﺟﻊ
، ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎدق ﻣﺤﻤﺪی و ﮐﺒﺮی ﺻﻮﻟﺘﯽ اﺻﻞ،[ ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻮﻟﺘﯽاﺻﻞ۱]
”ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ و اﻧﺘﻘﺎلﭘﺬﯾﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی
“، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی،ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اروﭘﺎ
، ﺻﻔﺤﻪ۷ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ آﻣﻮزش ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ
.۱۳۹۲  آﺑﺎن،ﺗﻬﺮان
 ”ﻧﻘﺶ و ﺟﺎﯾﮕﺎه،[ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﺻﺎدق ﻣﺤﻤﺪی و ﭘﺮوﯾﻦ ﺻﻮﻟﺘﯽ اﺻﻞ۲]
“، روﯾﮑﺮدی ﺟﻬﺎﻧﯽ:ﻣﺪارس ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در آﻣﻮزش دﮐﺘﺮی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭼﮑﯿﺪه ﻣﻘﺎﻻت ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﻣﻮزش
، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ اﯾﺮان؛ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ:ﻋﺎﻟﯽ اﯾﺮان
.۱۳۹۲  ﺧﺮداد،۳۶ ﺻﻔﺤﻪ
[3] Engineering and Physical Sciences Research Council, The EPSRC Industrial Doctorate Centre Scheme:
Good Practice Guidance, 2011.
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[5] L. Borrell-Damian, Collaborative Doctoral Education: University-Industry Partnerships for Enhancing
Knowledge Exchange, Brussels: European University
Association.
[6] The Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Analysis of the Industrial PhD Programme,
2011.
[7] The Danish Agency for Science, Technology and Innovation, Guidelines for the Industrial PhD Programme,
2013.
[8] Advisory Science Council, The Role of PhDs in the
Smart Economy, 2009.
[9] The Danish Agency for Science, Technology and Innovation, The Effect of the Industrial PhD Programme
on Employment and Income, 2013. 12/01/ 2006.
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