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 چکیده

ها هنشگادا باها هبنگا متقابل بطروا تعامل و از متأثر نبوده و بستهصنایع وا خليدا دکارکر هـب تنها فناوریشرفت ـپي

های نمازسا وها هنشگادا) يـساسا نـکر هـس ریاـهمك ،شـندا رـب يـمبتن دصاـقتا . دردیگر است رتبطـمهای نمازسا و

ها دولتهای یكي از سياست و بوده تأکيدمورد  وریافن عهـتوس ربهمنظو (لتدو و نعتـص شـبخ ،توسعه و تحقيق

 .استای و ایجاد نهادهای واسطه يـحاطر منظور تقویت ارتباط بين این ارکان،به

 آوری،وـن خطي یلگوا جمله از اط بين دانشگاه و صنعتارتب یهانظریه و لگوهاا اعنوا ضمن مرور بر حاضر مقالهدر 

در قالب ایجاد  انیرا در صنعت و لتدو ه،نشگادا دنها سه تعامل در التتحو سير ،گانهسه پيچرما لدـم و آوریوـن ماـنظ

 یوکاردمو ماـنجا اـب ای،، سپس ضمن شناسایي کارکردهای اصلي نهادهای واسطهشودمي بررسيای نهادهای واسطه

ای کارکردهای این نهاد واسطه و حاکم یلگوها، ا«دانش، صنعت و بازار کانون هماهنگي»ای ایجاد نهاد واسطه سياست

 .مورد تحليل قرار خواهد گرفت

هماهنگي دانش، صنعت و بازار، های گانه، کانونه و صنعت، نظام نوآوری، مارپيچ سههمكاری دانشگا :هاکلید واژه

 ای.نهادهای واسطه
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 مقدمه -6

 و اثرات دليلبه دانشگاه و صنعت ارتباط توسعه

 فناورانه، تحوالت ایجاد در آن مثبت بسيار پيامدهای

 گذارانسياست توجه مورد دیرباز از اجتماعي و اقتصادی

های تالش و داشته قرار صنعت و دانشگاهي ریزانبرنامه و

 و صنعت بين اثربخش پيوندی ایجاد برای  فراواني

هایي اتخاذ سياست .[2] است گرفته صورت دانشگاه

اهداف  .ستا ضروری هنشگادا و صنعت بين پيوندجهت 

 و نشدا نجریا نختاندا حرکت بهها اصلي این سياست

 توسعه و تحقيق تسساؤم ،هاهنشگادا نميا در را وریفنا

 ومبتكرین  و مخترعين و خصوصي یهاشرکت و

 سازیهمافر با و بوده رزابا با هاآن طتباارمدیریت 

 سمت به حرکت جهت در را هاآن ت،خدما از ایمجموعه

 کند.مي هدایت وتثر توليد و زاربا تا هیدا تحقق

 یهارکشو در صنعت و هنشگادا بين ینكها با وجود

 دارد دجوو عميق ربسيا یابطهرا پيشرفته فناوری صاحب

 ، اماتـسا گرفته ارقر ستارا در یک دو هر یهاتـفعالي و

 ایران رکشو ویژهبه توسعه لحا در یهارکشو در متأسفانه

 و هنشگادا شناخت دمتعد نعامو و تمشكال دجوو علتبه

 مسير در یک هر و نيست کامل یكدیگر از صنعت

 ل هستند.مشغو دخو یهافعاليت ایجرا به ایگانهاجد

 منابع ظلحا از رکشو دنبو غني دوـجو اـب هـنتيج در

 ژینری، افكر تضایعا با نهمچنا ده،کر لتحصي نسانيا

 رکشو درهستيم.  روروبه نعتـص شـبخ در ایسرمایه و

 در و هستند تيواردا دنها دو هنشگادا و صنعت ایران،

 باعثها تعامل درست بين آن بسياری نبود اردمو

 .[3]است  هشد هـجامع در یجد تمشكال

 رشوـک در نعتـص با هنشگادا طتباار دنبو ضعيف

 دیوـجو لـصا هـب کهریساختا الیلد رـب وهالـع اـم

 هـب هاآن بستگيوا مدـعو  نایعـص وها هشگاـندا

 ،نعتيـص دی،صاـقتا نالـک یهاراختاـس ودیگر ـیك

د یا ناکارایي در وـنب از دد،رـبرميگ فرهنگي و جتماعيا

 مدیریتي یندافر و كمشتر صلـفو  طـسوا یاـههـحلق

 نيز دخر و نکال حسطو رد بخش دو طتباار بر حاکم

و  غيرمستمر طتباار کهریطو به ،شودمي ناشي

 عهـتوس دـنرو بر دییاز ثيرتأ زهحودو ینا دـمنمنظاغير

 ندرو لياو یقطرهب و شتهدا رشوـک نعتيـص و وریافن

 و نسانيا منابع از بهينه دهستفاا و ملي ارپاید توسعه

 .[2]ستا دهکر سایيرنا رچاد را نسانياغير

و « دانش عرضه»رابطه نظام در بهبود  برای

صنعت و  طور خاص، بهبود رابطهو به« تقاضای دانش»

ن بسياری در کشور تدوین ها و قوانيسياست ،دانشگاه

هم دولت در این های میكي از سياستشده است که 

سيس معاونت علمي و فناوری زمينه که پس از تأ

ي بين ایجاد نهاد واسط ایي شده،ریاست جمهوری اجر

دانشگاه، صنعت و دولت تحت عنوان های بخش

 است. «هماهنگي دانش، صنعت و بازارهای کانون»

 دولت دانش، گانهسه نهادهای بين هماهنگي در ضعف

 مسئله ترینمهم عنوانبهدر این ساختار  صنعت و

 . توجه قرار گرفته استمورد

با توجه به اهميت نقش نهادهای ميانجي در تقویت 

 رحاض مقالهط هسته دانش با هسته صنعت کشور، ارتبا

تعامل دانشگاه و  هایور مدلمر ضمن دارد شالـت

های مدیو سير تحوالت این تعامل و ناکارا صنعت

در ایران، ای موجود با توجه به نقش نهادهای واسطه

منظور تقویت هنهاد ميانجي ب سياست دولت در ایجاد

در قالب  هگانشو دا نعتـص ،لتدو یهادنها بطهرا

هماهنگي دانش، صنعت و بازار را های سيس کانونتأ

 دهد. ارقر سيربر ردمو

 ینظر مبانی -2

 تباطيار یهالمد با طتباار در و خيرا یهادوره در

 رتصو تيومتفا یهایستهبندد ،صنعت و هنشگادا

 رچهاره، با ینا در دخو مهم هشوپژ ل درسورا که گرفته

 و دهسا ییژگيهاو با صخصو ینا در را صليا نسل

 یرز حشر به ،ایشبكه و هپيچيد ییژگيهاو تا خطي

 .[4] ستا کرده معرفي
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 :(2592 ههد سطاوا تا 2592 ههدنخست ) نسل -

 تتعامال با مرتبط یهاآورینو دوره، ینا در

 متكي ،صنعت با پژوهشي کزامرو  هنشگادا نميا

 مبتني( هنشگادا) مانيزسادرون یفعاليتها بر

 «علم نشرا» به مموسو دهاس و خطي لمد بر

 یهاآورینو، خطي لمد ینا در. ستا دهبو

 رطوبه صنعت و هنشگادا نميا تتعامال با مرتبط

 از حاصل نهورافنا آورینو بر فمعطو غالب

 . ستا دهبو توسعه و پژوهش

 ههد خراوا تا 2592 ههد دوم نيمه) دوم نسل -

 با مرتبط یهاآورینو دوره ینا در(: 2592

 بر مبتني صنعت و هنشگادا نميا تتعامال

 یبرمبنا (صنعت) مانيزسادرون یفعاليتها

 «زاربا کشش» به مموسو خطي و دهسا لمد

 رچها شامل که شتهدا ارقر(  تقاضا و زنيا کشش)

 وریفنا توسعه ،تقاضا و زاربا زنيا ترتيببه مرحله

 توليد و ساخت ل،محصو مهندسي و حياطر و

 .است وشفر در نهایت و

 ههد سطاوا تا 2592 ههد خراوا) مسو نسل -

 با مرتبط یهاآورینو دوره، ینا در(: 2592

 مدلي بر صنعت مبتني و هنشگادا نميا تتعامال

 «تلفيقيو  تعاملي لمد»به مموسو خطينيمه

 لمد دو تلفيق و تتعامال نتيجه در کهده بو

 دست آمدهبه( زاربا کشش و علم نشرا) قبلي

 تأکيد يشترینب نهمچنا نيز دوره ینا در. ستا

 تمحصوال توليد ایبر نهورافنا یهاآورینو بر

 و یابيزاربا از حاصل تطالعاا به توجه با جدید

 .است توسعه و پژوهش نيز

 ههد خراوا تا 2592 ههد خراوا) رمچها نسل -

 مرتبط یهاآورینو لمد(: 3222 ودحد -2552

 ینا به غالبا صنعت و هنشگادا نميا تتعامال با

« تفوليورپو و چهریكپاازی، مو لمد» دوره

 ملي منظا» ممفهو دوران ینا در. است طمربو

 .یافته است شگستر و حمطر «آورینو

ی هادنها از ایمجموعه آوری،نو ملي منظا

 در كترـمشطور به اـی ایيـتنههـب هـک است ایجداگانه

 رکتش دــجدی یاــهوریاــفن راــنتشا و عهــتوس

 آن از هــک دنآوريم مهارــفرا  چوبيراــچ و کنندمي

 را آورینو یندافر بر مؤثر یسياستها اهتلدو ،قــطری

 .[9]کنند  زیسادهپيا و داده شكل

نشان  (2ل مفهومي نظام ملي نوآوری در شكل )مد

 داده شده است.

 

 
 ]6[مدل مفهومی نظام ملی نوآوری -6شکل 
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 و هنشگادا تتعامال تباطيار یهالمد ه،مادا در

 رمشهو یهالمد از یكي ،سهگانه پيچرما لمد ،صنعت

 حياطر 1ورفليدسد و یتزوتكوا توسط که مينهز ینا در

 ملي منظا دییاز یهارکشو. شود، بررسي ميستا هشد

 هماهنگ لمد ینا با را دخو آورینو و وریفنا ،علم

 و محيطي یطاشر و ملاعو برمبنای یجرتد به و ندادهکر

 یلگوا سساابر. نداداده توسعه را آن ورت،ضر و زنيا

 سه نميا متقابل یکنشها و بطروا ،عاملي سه پيچرما

 بر مبتني یرساختز یک ،صنعت و هنشگادا ،لتدو عامل

 .[9]ميکند دیجاا آورینو منظا توسعه برای را نشدا

 (3)که در شكل سهگانه  پيچرما از نسخه نخستين در

 تحت را صنعت و هنشگادا ،لتدو ،نشان داده شده است

 ،گذشته یهالسا در لگوا ینا. هددمي ارقر خود پوشش

 تثباا به کمونيستي یهارکشو در را دخو پایين یيراکا

( نشان داده 2) که در شكل دوم نسخه در. ستا هدسانر

 ،لتدو دنها سه نميا رکا تقسيماینكه  شده، با وجود

 نميا مشخص یهازمر دیجاا طریق از صنعت و هنشگادا

 تتعامال دارای قفو یهادنها ماا ،ستا گرفته رتصو نناآ

 ،یگرد رتعبابه. هستند یكدیگر با متقابل یکنشها و

 متخصص ویتربيت نير و هشوپژ زش،موآ مرا به هنشگادا

 تتحقيقا از حاصل ییافتهها و نتایج صنعت دازد،ميپر

 طریق از لتدو و ميکند تبدیل لمحصو/خدمت به را

 به زنيا ردمو ییرساختهاز و بسترها سازیهمافر

 .دميخيزبر دنها دو ینا از حمایت و اریسياستگذ

 

 
 گانهسه مارپیچ مدل نخستنسخه  -2شکل 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Etzkowitz & Leydesdorff 

 
 گانهسه مارپیچ مدل نسخه دوم -9شکل 

 

 
 گانهسه مارپیچ مدل نسخه سوم -4شکل 

صورت هکه بسهگانه  پيچرما یلگوا م ازسو نسخه در

 ،لتدو دنها سه ییتهارمأمو و نقشها است، (4)شكل 

 یربسيا همپوشاني و خلاتد دارای صنعت و هنشگادا

 فرینيرآکا به هشوپژ و زشموآ بر وهعال هنشگادا. است

 و کاالها توليد رکنا در صنعت بخش دازد،ميپر نيز

 لتدو و ميکند امقدا نشدا رنتشاا و خلق به تخدما

 یهازهحو در یسکر دارای یهااریسرمایهگذ به هم

 تخدما و کاال دتولي و وریفنا آوری،نو ،نشدا خلق

 ،سهگانه پيچرما یلگوا از نسخه ینا در. دازدميپر

 و هشد نگرکم صنعت و هنشگادا ،لتدو نميا یهازمر

 و آوردمي ستدبهرا  یبيشتر پویایي آوری،نو منظا

 آورینو جهاني و ملي ای،منطقه یهامنظا همچنين

 در کهی یگرد مباحث از. ميیابند یتردهگستر تتعامال

 عامل انعنو به دممر نقش ،ستا حمطر مينهز ینا

 هميتا نجاآ از عموضو ینا. ستا رمچها پيچرما و هستي
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 جلب ،راهبردی آورینو توسعه فهد با که ميیابد

 یسياستها از یكي انعنوبه دممر اتنظر و کترمشا

 .[9] دميشو لنباد شبكه ساسيا

 سیر تحوالت ارتباط دانش و صنعت در ایران -9

است که دغدغه ا هسال هارتباط صنعت و دانشگا

و البته  شدهمسئولين کشور در سطح کالن و خرد 

ای، نامهاختاری، آیينهای مختلف سازماني، سپاسخ

 نيز بدان داده شده است. تاریخچه فرهنگي و غيره

 به صنعت، و دانشگاه تعامالت توسعه برای دولت تالش

 است؛ تقسيم قابل دوره پنج

 و انرـته هنشگادا تأسيس با رکشو در اول دوره -

. دـش زاـغآ زشوـمآ رـب لـتعام یمبنا فـتعری

 زیساهماهنگ یستارا در تـلدو دوره، نـیا در

. دميکر یزـیربرنامه جدید صنایع با هاهنشگادا

 شتدا مهادا شمسي 42 ههد یلاوا تا ندرو ینا

 ارتباط گونههيچ در این دوره [.22، 5]

 وجود عتصن و دانشگاه بين اییافتهسازمان

 ایگونهبه بوده باشد، هم ارتباطي اگر و نداشته

 آشنایي یكدیگر مسائل با نزدیک از که نبوده

 داشته مستمر همكاری هم اـب و ردهـک پيدا

 فقط صنایع نظر از هادانشگاه حقيقت در. باشند

  [.23، 22] اندبوده فني کادر کنندهتأمين

ي هجری شمس 92تا  42دوره دوم که از سال  -

تداوم داشته و تعامل مبتني بر آموزش بوده 

 زا کارآموزاني دوره این در که تفاوت این است با

 وارداتيهای فناوری با آشنایي برای دانشگاه

 فرستاده دولتي صنعتي هایشرکت به جدید

 [. 22، 5] شدندمي

 شمسي هجری 94 تا 92 سال از که سوم دوره -

 صنعت و دانشگاه تعامل مبنای و داشته ادامه

 نيز پژوهش به آموزش بر عالوه دوره این در

 هنشگادا تعاملدوره  این در. است بوده مربوط

 پيش نشد رـتهـیندنها متـس هـب صنعت و

 هادانشگاه در صنعت با ارتباط دفاتر و تـفر

 [. 22، 5] شدند تأسيس

 2292 تا 2294 سال از که نيز چهارم دوره در -

 جدیدی نایمب داشته، تداوم شمسي هجری

 کند، اینمي ارائه صنعت و دانشگاه تعامل برای

 رد توان توسعه فناوری ناميد.مبنای جدید را مي

 تأسيس به اقدام 2295 سال از دولت راستا، این

 مراکز وها پارك و فناوری و علمي هایشهرك

 [.22، 5] است کرده مختلف هایاستان در رشد

 بين اطارتب ایجاد در دولت نقش وعـمجم در

 ،رـدیگ ویـس از و بوده رنگکم ،صنعت و دانشگاه

 نيز کالن سطح در هاریزیبرنامه و گذاریتـسياس

 شـنق نعتـص و گاهـدانش که است نبوده ایگونهبه

 ایفا ملي توسعه ایـهرنامهـب رایـاج در را ودـخ يـواقع

 نيروی( يدـتول) تـتربي تظارـان تنها گاهـدانش از. کنند

 بوده کاال توليد انتظار فقط هم صنعت از و ردهکتحصيل

. مورد دو هر در کيفيت کنترل بدون هم آن ،است

 ترـدف شـنق ردنـک تررنگکم در نيز مسئله همين

. است نبوده تأثيربي صنعت با دانشگاه ارتباط

 و فناوری و تحقيقات ،ومـعل هایوزارتخانه ناهماهنگي

 همان از متأثر که نيز صنعتي هایوزارتخانه

 ورـکش النـک ایـهزیـریرنامهـب و هاگذاریسياست

 پشتوانه از صنعت با دانشگاه ارتباط شد بـموج ،تـاس

 [.24، 22] نباشد برخوردار ویـق يـاجرای

 سطح در نکال یزـبرنامهری و گذارینبود سياست

 اهنگيــهم داــیجا ليــصا متولي دنمشخصنبو ،ملي

 در تــلدو و نایعــص ه،گاــنشدا ناــمي هــبطرا و

 یضمانتها و هادهبررا دوــنب ر،وــکش لــخدا

 يـلتدو و گاهيـنشدا زـکامر ،نایعـص در افيـیيکاجرا

 دکمبو نيز و دموجو نيناقو نهما ایجرا یتاـسرا در

 فاصله دجوو مهم الیلد از دیقتصاا تمشكال و جهدبو

 .ستا رکشو در لتدو و صنعت ه،نشگادا کنر سه نميا

و  هشتادفوق از اواخر دهه های وجه به چالشبا ت

 جمهوریپس از تأسيس معاونت علمي و فناوری ریاست
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بين دانشگاه، صنعت و دولت الگوی جدیدی در تعامالت 

های هماهنگي دانش، صنعت و بازار گيری کانونبا شكل

روابط دانشگاه و صنعت  شكل گرفت و دوره پنجم در

 در کشور پدیدار شد.

صنعت و بين تحوالت ارتباط  ندرو سيربر با

 ینا به هدـش ترسيم تكاملي سير و انیرا در دانشگاه

مختلف در کشور های در دوره که سيمرمي نتيجه

 یگونهها مطابقو نهادهای واسط ها ها، برنامهسياست

 طراحي و اجراه ـگانهـس پيچرما لمد دوم و سوم ،اول

های گونه سویي پنج دوره ذکر شده باهم .اندشده

صورت هتوان بمي نوآوری راهای گانه و مدلمارپيچ سه

 نشان داد. (2)جدول 

 (پژوهشگر) نوآوریهای گانه و مدلمدل مارپیچ سههای تعامالت دانش و صنعت در کشور با گونههای مطابقت دوره-6 جدول

 ریهای نوآومدل گانهمدل مارپیچ سههای گونه دوره هایویژگی دوره تعامل

 (42)اوایل دهه  دوره اول
 لـتعام یمبنا فـتعری و انرـته هنشگادا تأسيس

 زشوـمآ رـب
 مدل خطي نوآوری گانهگونه اول مارپيچ سه

 (92تا  42از سال ) دوره دوم

 ربهکا یهاوریافن با شنایيآ رمنظو به زیمورآکا

 مسائل از بعضي با شنایيآ و صنعت در هشد گرفته

 بر آموزش( )تعامل مبتني صنعتي

 گانهگونه دوم مارپيچ سه

 مدل خطي نوآوری

 (94تا  92 سال )از سوم دوره
فاتر و د هادانشگاه در صنعت با ارتباط تأسيس دفاتر

 هاارتباط با دانشگاه در برخي سازمان
 تلفيقي -مدل تعاملي

 (2295 سال )از چهارم دوره
 وها پارك فناوری، و علمي هایشهرك تأسيس

 شدر مراکز

در نظام ملي ای نهاد واسطه

 نوآوری

 (99)از سال  دوره پنجم
های هماهنگي دانش صنعت و گيری کانونشكل

 بازار
 گانهگونه سوم مارپيچ سه

در نظام بخشي ای نهاد واسطه

 نوآوری

 

نهادهای میانجی و ارتباط دانش و صنعت در  -4

 ایران

 لتحلي هایروش هـجمل آوری ازوـن ملي منظا لمد

 ت.سا وریافن عهـتوس ایبر صنعت و هنشگادا بين بطهرا

نشان داده  (2)در مدل نظام ملي نوآوری که در شكل 

رین اجزا برای تسهيل ارتباط و تشده است یكي از مهم

افزایي بين سایر بازیگران این نظام، نهادهای ميانجي هم

ي ارتباط ترین دالیل ضعف یا ناکارایهستند. مهم

نهادهای نبود نعت در ایران که منشا آن دانشگاه و ص

است، از دید مطالعات  هاآن ضعيف یا کارکرد ميانجي

 باشد.مي (3)شرح جدول هگرفته بصورت

 اهآنضعیف  یا کارکرد نهادهای میانجینبود ی ارتباط دانشگاه و صنعت در ایران ناشی از دالیل ضعف یا ناکارای -2جدول

 منبع باط دانشگاه و صنعتدالیل ضعف یا ناکارائی ارت

 [29[ ]29] صنعت و هنشگادا بين بطرا انعنو به راکا و منسجم يمنظا دنبو -

 [29] صنعتي هتوسع و شيزموآ یهاییزربرنامه در عالي زشموآ و صنعتي یتخانههاوزار بين هماهنگي دنبو -

 [29] هادانشگاه به صنایع مشكالت و عدم انتقال مسائل -

 [2] و توسعه نوآوری و انتشار فناوریهای مشترك دانشگاه و صنعت در زمينه جذب اکز واسط و تيمعدم وجود مر -

 و علم یهاركپا و تحقيقاتي کزامر ،هاهنشگادا توسعه و دیجاا در هشد تعریف یهایترمأمو و افهدا از گرفتن فاصله و یياگرکمي -

 شدر کزامر و وریفنا
[29] 

 [29] دولت هيأت و پژوهشي مؤسسات ،هادانشگاه ،صنایع از متشكل ایهگردهمایي تشكيل عدم -

 [29] صنعت و دانشگاهبين  مشترك تحقيقاتي و علمي مراکز نبود -

 [29[ ]29] صنعت و دانشگاه بين  ارتباط دفاتر نبود کارایي و اثربخشي کارکرد -
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 منبع باط دانشگاه و صنعتدالیل ضعف یا ناکارائی ارت

 [29[ ]2] صنعتي توسعه و آموزشي هایریزیبرنامه در عالي آموزش و صنعتي هایوزارتخانه بين ناهماهنگي -

 [25] علم فناوری و نوآوریهای عدم همكاری و مشاوره با همه کنشكران اصلي در تدوین و اجرای سياست -

 [32] فقدان دانش و آشنایي طرفين از فرایندهای یكدیگر -

 [25] ارتباطات سازماني نامنظم و منقطع -

 [25] های مولد اقتصاداوری از بخشجداسازی نهادهای علم و فن -

 [2] نعتـص و هشگاـندابين  كشترـم انيـسرعطالا سيستم دجوو معد -

 [25] گذاری را بر عهده دارد.یک شورای واحد و فرابخشي که نقش هماهنگي و سياست نبود -

 

 روش پژوهش -5

 منظر از و دیبررکا ف،هد منظر از هشوپژ ینا

در این پژوهش از طریق  .ستا کيفي هشيوپژ روش،

های کارکردهای اصلي سازمانای مطالعات کتابخانه

 قطری شود. سپس ازميبندی ميانجي شناسایي و جمع

 و تجربيات وها ارزیابي ها،گزارش مستندات، بررسي

نهاد  کارکرداهداف، وظایف و  مكتوبهای آموخته

انون هماهنگي دانش، صنعت ک) تحت مطالعهای واسطه

شناسي شده و کارکردهای آن با توجه به  زار(و با

مورد بررسي و ای کارکردهای اصلي نهادهای واسطه

 گيرد.مي ارزیابي قرار

نقش و کارکردهای نهادهای میانجی در نظام  -6

 نوآوری

ای در ادبيات نظام ملي نوآوری نهادهای واسطه

یكي از اجزای سيستم نوآوری به رسميت  عنوانبه

 کارکردهای اخير،های دهه در. ندشومي شناخته

 است شده ترنوآوری متنوع نظام در ميانجيهای سازمان

کند. مي ایفا نوآوری زنجيره در ایگسترده نقش و

تک بازیگران عرصه نظام نوآوری و نادرست تک کارکرد

دهي سازوکارهای ا در شكلهآن درستعدم تعامل 

 نهادها فرایند نوآوری به کاهش نوآوری و یادگيری

 هایها( در سطح ملي و ضعف در کارکردویژه شرکته)ب

. در راستای کاهش [32] خواهد شدمنجر این نظام 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Howells 

مدی کل ضات و عدم اطمينان که موجب ناکاراتعار

دهي به نهادهای شود ایجاد و شكلمي سيستم نوآوری

د تا حدی در جهت جبران این توانای ميواسطه

 دارد.ناکارامدی گام بر

درباره  توافقي مورد ر منابع مختلف، تعاریفد

ندارد.  وجود هاميانجي و کارکردهای آنهای سازمان

از منظر ای تعاریف و کارکردهای نهادهای واسطه

 است.  شرح زیرهپژوهشگران مختلف ب

از  جداای گونه عنوانبه راها واسطه ،2هاولز

ز عامل یا واسطه در هر یک ا عنوانبهکه ها سازمان

 مراحل فرایند نوآوری بين دو یا چند طرف فعاليت

ها کند. فعاليت این واسطهمي کنند، معرفيمي

کمک به گردآوری اطالعات درباره  اند از:عبارت

الت بين دو یا چند گروه همكاران بالقوه، کارگزاری معام

ال و یا تشكيالتي که به دنبها گری بين سازمانو ميانجي

بودجه برای نتایج نوآورانه خود  پشتيباني و مشاوره،

 نای نقش مستقيم به بيشتر فوق هستند. تعریف

 .[33] دارد نوآوری داللت توليدی ساختار در هاسازمان

یا ها نهادهای واسط نوآوری را سازمان ،3دالزیل

که برای توانمندسازی نوآوری ها در سازمانهایي گروه

، مناطقیک یا چند شرکت یا افزایش ظرفيت نوآوری 

ی کند. ومي ، معرفيکنندمي فعاليتها یا بخشها ملت

 نوآوری معرفيهای سه دسته فعاليت برای واسطه

  ،سازمانيدرونسازی شبكههای ( فعاليت2 کند:مي

2. Dalziel 
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  و مربوط به آنهای ( توسعه فناوری و فعاليت3

 .[32] خدمات مكمل کسب و کار (2

 2نيکورت و وینچ توسطها ميانجي این دیگر تعریف

 ،ارندد فراساختاریهای ميانجي روی بيشتری تمرکز که

 زا عضوی عنوانبه که هایيسازمان گرفته است. صورت

 زتمرک و کنندمي عمل سيستم یک بازیگران شبكه

 نوآوریسازی پياده بر نه و توليد نوآوری بر نه هاآن

 نوآوری برای هاسازمان دیگر توانمندسازی بلكه است،

که  تاسای بدنه نمایانگر باال در ارائه شده عریفاست. ت

چه  کند؛مي ایفا نوآوری برای را توانمندساز نقش

 .[34] غيرمستقي چه و مستقيم صورتبه

و  استوارت را ميانجي هایسازمان دیگر تعریف

 و فضا توانندمي که اند؛ بازیگرانيداده ارائه 3هایسالو

 عنوانهب که بازیگراني دیگر تا ایجاد کنند راهایي فرصت

 شوند،مي شناخته یا مصرف کننده توسعه دهنده

 یا خلق را ظهور حال در فني یا فرهنگي محصوالت

 هایسازمان بر تمرکز مطالعه این کنند. در استفاده

 .[39] است ميانجي فرابخشي

 عمده کارکرد سه ،2ليوویس و کلرکس اعتقاد به

 از: نداعبارت که دارد وجود نوآوریهای برای ميانجي

 یندافر مدیریت و شبكه دهيشكل پيكربندی تقاضا،

 .[39] نوآوری

 وری،دا و ميانجيگری کلي کارکرد پنج زني 4جانسون

 و پاالیشگر مالي، منابع کنندهتأمين پشتيبان و

 منابع و آورندهفراهم و واسطه فناوری بخش،مشروعيت

 است برشمرده ميانجيهای برای سازمان را مدیریت

[39]. 

 برشمردهها ميانجي برای کارکرد چهار 9هاوارد گروه

 ميانجيگری گری،واسط مشاوره، از: نداکه عبارت است

 .[39] آورنده منابعفراهم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1  .  Winch & Courtney 

2 . Stewart & Hyysalo 

3 . Klerkx & Leeuwis 

4 . Johnson 

 سطح سه در هاميانجي ،9دیدگاه ناکوا و زاودی از

 سطوح این دارند. متفاوتي متفاوت کارکردهای

گری در اسطهو از: حمایت در سطح سياست، نداعبارت

 دهي مرزها در سطح عملياتيراهبردی و پوششسطح 

[35 .] 

در  ميانجي نهادهای نقش مطالعه الياسي در

 و پژوهش رویكرد با نوآورانه، و فناورانههای همكاری

 هادین محيط تنظيم نقش سه فناوری، انتقال توسعه و

 را اشاعه و گریتسهيل وسازی همكاری، قابليت

 کرده شناسایي ميانجيگرهاهای نقش ابعاد عنوانبه

 [. 22] است

 سازیسه کارکرد تبيين و شفاف ،9کلمناسميتز و 

دهي سيستم و مدیریت فناوری و نوآوری تقاضا، شكل

 .[22]اند کردهرا برای نهادهای ميانجي ذکر 

 کلي کارکرد ده از فهرستي 9هاولز نهایت، در

 است تصورم هاآن برای کههایي و فعاليتها ميانجي

 تشخيص؛ و نگاریآینده ند از:اعبارت که کرده ارائه

 ترکيب و توليد اطالعات؛ پردازش، پردازش و پایش

 گذاریصحه گری؛ آزمایش،واسطه و بانيدروازه دانش؛

 گذاریقانون و استانداردها؛ رسمي مجوزهای آموزش؛ و

 فكری، مالكيت از حمایت بخشي؛مشروعيت و

 یابي.ارزش و بيارزیا سازی،تجاری

های سازمان این نقش شد، گفته که طورهمان

 نظامهای کارکرد در وجود شكست دليلبه ميانجي

منظور کاهش شكست هبها دولت نوآوری است، بنابراین

 وها شبكه ،هاخوشه دهيشكل نسبت به سيستمي

 گری،واسطه نظير هایيو از نقش کردهآن اقدام  نظایر

 این توسط که دانش تجربيات و انتقال و دهيشكل

د. نکنمي شوند، حمایتمي انجام ميانجي نهادهای

 برای کارکردهای واحدی بندیدسته کلي طوربه

 کارکردیهای جنبه تمامي مبين که نهادهای ميانجي

5 . Howard Partners 

6 . Nakwa & Zawdie 

7  .  Smits & Kuhlmann 

8 . Howells 
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حاضر،  مقاله در بنابراین ندارد. باشد، وجود نهادها این

 کيدتأهای ميانجي که مورد کارکردهایي از سازمان

کارکرد اصلي  عنوانبهاست  پژوهشگربيش از یک 

بندی جمع (،2) جدول گيرد. درمي نظر قرارمورد

 کارکردهای درباره پژوهشگران مختلفهای دیدگاه

 ارائه شده است.ای واسطه نهادهای

 کارکردهای اصلی نهادهای میانجی -9جدول

 کارکردها
 هاولز

(2006) 

 زاودی و ناکوا

(2062) 

 الیاسی

(6930) 

 و کلرکس

 (2003) لوئیس

 جانسون

(2002) 

 پارتنرز هاوارد

(2002) 

 و کلمن اسمیتز

(2004) 

دهي به بخشي و شكلگذاری، مشروعيتقانون

 علم و فناوریهای سياست
* * *  *   

 * * * * * * * گری و تسهيل در ارتباطاتواسطه

 *  * *    یند نوآوریمدیریت فرا

  * * *  *  ي و پشتيبانيمنابع مالسازی فراهم

  *   * * * اطالعاتسازی تسهيل در جریان دانش و فراهم

 *   *   * نيازهای نوآوری نگاری و تبيينآینده

 

های گیری کانونواکاوی سیاست شکل -2

 هماهنگی دانش صنعت و بازار

 نظير نهادهایي در عرصه نظام نوآوری ایران

 در غيره و هاژوهشگاهپ ها،دانشگاه علمي، هایانجمن

 بخش در صنعتي و صنفي هایانجمن دانشي، بخش

 دولتي مختلف نهادهای و هاسازمان و توليد و صنعت

 طول در که هستند سازماني هایزمينه دولت بخش در

 ارتباط متأسفانه اما ،اندگرفته شكل اخير هایسال

 آورینو زنجيره تكميل برای ایساختاریافته و مندنظام

در بهبود ارتباط بخش توليد  .ندارد وجود زمينه این رد

ا رای تواند نقش سازندهعلم و تقاضای علم، دولت مي

های که دولت متولي اصلي بسياری از حوزهایفا کند، چرا

ها کم و بيش با از این حوزه هر یکعمومي است که 

، دولت اینرو هستند. عالوه بر هایي روبهچالش

های تحت اختيار به مشكالت حوزه موعهترین مجآگاه

های مارپيچ مدل»در عرصه ادبيات،  خود هم هست.

ه گانبرای این تعامل سهساخت مناسبي زیر« گانهسه

 ه است.فراهم کرد

هر بخش یا صنعت موضوع و مسئله  ،از طرفي

بهبود  برایویژه های دارد و نيازمند برنامهای جداگانه

اتخاذ  ت، بنابرایناس نهادهای درگير در آن بخش

تواند در حل مسائل مي رویكرد بخشي در حوزه صنعت

نظام »در عرصه ادبيات،  گذار باشد.تأثيرهر صنعت 

این موضوع  برایساخت مناسبي زیر« نوآوری بخشي

و ایجاد نهادی جهت بهبود تعامالت نهادی  کردهفراهم 

 گذار است.تأثيربخشي های و چالش

گونه سوم مارپيچ » با توجه به ،بر این اساس

 2299، از سال «مدل نظام نوآوری بخشي»و « گانهسه

 عنوانبه «هماهنگي دانش، صنعت و بازارهای کانون»

اعي انتفساز و تشكلي غيردولتي و غيرنهادی تصميم

منظور افزایش همگرایي، همكاری، هماهنگي، هب

های وحدت رویه پيرامون فعاليت یو ارتقاسازی تصميم

پژوهشي و ارتقای  مؤسساتها و صنعت، دانشگاه بازار،

توليد کاال یا  نظام نوآوری بخشي در عرصه توسعه یا

خدمت خاص، توسط معاونت علمي و فناوری ریاست 

 دایجا اصلي اهداف از جمهوری تشكيل شده است. یكي

 بازیگران بين تعامل افزایش هماهنگي،های کانون



 هیافتر ارتباط دانشگاه، صنعت و دولت با تکیه بر نقش نهادهای میانجی ...

 

78 

 زنجيره در نشدا و صنعت و دولت عرصه در اثرگذار

 .است مشخص محصول یک ارزش

 هایانجمنبازیگران اثرگذار در عرصه دانشي شامل 

 هایانجمن علمي، دانشگاهيان؛ در عرصه صنعتي شامل

تي در یک ها و نهادهای دولسازماندر و  ها، بنگاهصنفي

پس از اخذ  هم آمده ومحصول یا خدمت مشخص گرد

کانون  جمهوری،ستمجوز از معاونت علمي و فناوری ریا

. کنندمي سيسصنعت و بازار را تأ ماهنگي دانش،ه

  شامل:ها اهداف کانون

افزایي بين گرایي، هماهنگي و همافزایش هم -

فاقد متولي در های گذار و یا حوزهتأثيرعناصر 

 و توسعه نظام ملي نوآوری و ارتقایدهي شكل

تعامل ميان نهادهای عرضه و تقاضای فناوری 

 با زمينه تخصصي فعاليت کانون اسبمتن

، تدوین راهكارها و ارائه هاشناسایي چالش -

پيشنهاد برای رفع موانع توسعه صنعت و بازار با 

اسب با بنيان متنهدف توسعه اقتصاد دانش

 زمينه تخصصي فعاليت کانون

کمک به ایجاد مزیت رقابتي مبتني بر فناوری و  -

اتي، يدی و خدمتولهای نوآوری در سطح بنگاه

اسب با وکار کشور متنو بهبود فضای کسب

 زمينه تخصصي فعاليت کانون

 الملليِ با نهادهایتقویت و توسعه تعامالت بين -

، صنعتي و فناوری سایر کشورها اقتصادی

منظور توسعه بازار و صنعت متناسب با زمينه به

 تخصصي فعاليت کانون.

 هماهنگي دانش، صنعت و بازارهای جایگاه کانون

های و ارتباط آن با سایر بخشای نهاد واسطه عنوانبه

دیگر در ای دانشگاه، صنعت، دولت و نهادهای واسطه

( نشان داده شده است. 9)شكل 

 

 
ی دیگرهاگاه و تعامالت کانون با بخشجای-5 شکل

 چرخه به دهيشكل هاکانون تأسيس از هدف

 انتخاب بنابراینبوده،  کشور در خدمات و کاال نوآوری

نهایي زنجيره نوآوری  حلقه عنوانبهکاال و خدمات 

ز . اه استها قرار گرفتموضوع فعاليت کانون عنوانبه
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نفعان يك حوزه، بيشترين و آنجا كه در ميان ذي

هاي اصلي را بخش تعامل با چالش تريننزديك

ش صنعت با محوريت بخها دارد، كانون «صنعت»

ها تشکيل و نقش بيشتري به اين بخش در اداره كانون

 سپرده شده است.

، هاگيري كانونبا توجه به اهداف و ساختار شکل

با محوريت موارد زير اي وظايف اصلي اين نهاد واسطه

 در نظر گرفته شده است؛

كمك به حل مشکالت توليد، توسعه، فروش و  -

  بنيانمحصوالت دانش صادرات

 كمك به توسعه و نفوذ فناوري در صنعت  -

افزايي ميان گرايي، هماهنگي و همافزايش هم -

  نهادهاي عرضه و تقاضاي فناوري

مناسب يادگيري و گردش هاي ايجاد رويه -

 مناسب اطالعات 

هاي سياست تشکيل كانون شد،گونه كه ذكر همان

موجب هو ب است در حال اجرا 3178هماهنگي از سال 

كانون در موضوعات  66، 3131تا  3178ل آن از سا

هاي صنعت، خدمات و كشاوري مختلف در بخش

 نامه و بازنگريتشکيل شد كه پس از تغيير در اساس

، در حال 3131در سال ها در فرايندهاي اجرايي كانون

 .ندكنمي كانون مطابق فرايند جديد فعاليت 31حاضر 

 در هر یک از کارکردهای نهادهای میانجیها نحوه فعالیت کانون-4 جدول

 نحوه فعالیت کانون در هر کارکرد کارکرد نهاد میانجی

بخشي و گذاري، مشروعيتقانون

 علم و فناوريهاي دهي به سياستشکل

هاي حمايت از توسعه صنعتي و مقررات و سياست اعمال قوانين،نسبت به پيشنهاد اصالح، تدوين و ها كانون

 .كنندمي اقدام ربطفناوري با همکاري مراجع ذي

 گري و تسهيل در ارتباطاتواسطه
اط ارتب ،نمايندگان سه بخش دولت، صنعت و دانشگاه در ساختار اجرايي كانون حضور دارند و اين تركيب

 .كندمي مناسب ميان بازيگران اصلي در يك موضوع فعاليت را تسهيل

 يند نوآوريمديريت فرا

، به تدوين، توسعه، انتقال و صنعتدر  وريفنا خسوو رفني  نشدا بجذ يندافر ضمن تسهيل درها كانون

 ر سطوح ملي ونياز صنعت كشور در زمينه تخصصي فعاليت خود د برمبنايتبادل دانش فني و فناوري 

 كنند.مي المللي كمكبين

هاي جديد در محصوالت، گيري فناوريكاربههمچنين بسترسازي به منظور انتشار دانش و نوآوري و 

هاي جديد در يندها در زمينه تخصصي فعاليت كانون كه به افزايش سطح و نفوذ فناوريخدمات و فرا

 .استها تعيين شده براي كانونشود، از ديگر وظايف ميمنجر  توليدات و خدمات

 منابع مالي و پشتيبانيسازي فراهم
گذاران و فعاالن اقتصادي و هاي اقتصادي، سرمايهاي و نظارتي به بنگاهخدماتِ آموزشي، پژوهشي، مشاوره

 شود.مي همرتبط با زمينه فعاليت كانون ارائهاي ساير بازيگران اصلي حوزه

سازي همتسهيل در جريان دانش و فرا

 اطالعات

اطالعاتي تخصصي مورد نياز متناسب با زمينه تخصصي فعاليت كانون هاي بانك دسترسي مخاطبان به

 شود.مي تسهيل

 نيازهاي نوآوري نگاري و تبيينآينده
 اهزنيا ت،مطالعا ينا در. ستاها اقدام كانون نخستينصنعت موضوع فعاليت كانون، تهيه و تدوين نقشه راه 

 شود.مي ترسيم آن به نسيدر مسير تكليا و هشد كرذ وريفنا تحقق هيندآ تماوملز و

 

هماهنگی دانش، های حلیل کارکرد کانونت -8

 صنعت و بازار 

بازار، تشکلي نگي دانش صنعت و كانون هماه

. در ستا دولتي و غير انتفاعي با گستره فعاليت مليغير

فعاليت اين نهاد ميانجي و وظايف  (، چگونگي4)جدول 

تعيين شده براي آن نسبت به كاركردهاي شناسايي 

 .شودبررسي مي شده در ادبيات نهادهاي ميانجي

 گیرینتیجهو بندی جمع -6

 تصنع در قابتير مزيت ايجاد و اساسي نيازهاي رفع

 و نوين دانش از استفاده مستلزم صادرات، توان ارتقاي و
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. است صنعت و دانشگاه مؤثر ارتباط و جدید هایفناوری

منظور تقویت این به مختلفي اقدامات تاکنون اگرچه

 ینوآور چرخه تكميل اما ،گرفته صورت ارتباط در کشور

 و صنعت هایبخش حرکت درآوردن به و کشور در

 که است نهادی وجود نيازمند رشد، مسير در خدمات

 قراربر یمؤثرتر طور به را صنعت و دانشگاه ميان ارتباط

مند نظامهای همكاری گسترش رواین از. کند و هدایت

 و تأکيد مورد کشور صنایع با پژوهشي و آموزشي مراکز

 گرفته است. قرار دولت اهتمام

 و ایجاد اقدام دولت برای ترینتازه راستا، این در

 چرخه اصلي بازیگران همه بين هماهنگي برقراری

 «کانون»ای در قالب ایجاد نهاد واسطه نوآوری،

 واسطه فعاليتهب تا است سازماندهي شده و ریزیبرنامه

 منابع از بهينه استفاده جهت در بستر مناسبي ،این نهاد

تسریع در  و مرتبط هایفعاليت هدایت کشور،

 واسط، نهادهای .شكل گيرد نوآوری چرخههای فعاليت

 نای که بازیگران هستند نوآوری ملي نظام از مهمي جزء

 پيوند یكدیگر به ایبهينه مكان و در زمان را نظام

 خروجي عنوانبه کشور نوآورانه یک ظرفيت تا اندداده

 نوآورانه ظرفيت این .دست آیدبه نوآوری نظام نهایي

 واسط نهادهای که این شد خواهد حاصل هنگامي

 از خود نشان دهند. را کارکرد مناسبي

با ها بررسي وظایف و اهداف کانوندر مقاله حاضر، 

توجه به کارکردهای اصلي نهادهای ميانجي نشان داد 

ای که وظایف، اهداف و ساختار این نهاد واسطه

ا ین نهاد مطابق باهای و فعاليت شدهدرستي تعریف به

کارکردهای اصلي شناسایي شده در ادبيات نهادهای 

 .است ميانجي

ای با توجه به جایگاه و ساختار این نهاد واسطه

 دارایهای بخش وها حوزه شناسایي رود تا بامي انتظار

 کانون تشكيل و صنعت و دانشگاه روابط چالش در

پری س، اقدامات الزم برای هابخش آن نياز درمورد

مسير توسعه و نفوذ فناوری در صنایع کشور  کردن

 هدایت و تسهيل شود.ای توسط این نهاد واسطه

 منابع

ئي، حمزه و صمدی ميارکالئي، صمدی ميارکال [2]

ن دانشگاه و الگوهای مياها نظریه» (.2253)حسين. 
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 .29، سال نهم، شماره فناوری
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مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت » (.2294) .وحيد
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 جانبه دولت، صنعت و دانشگاه برای توسعه ملي.سه
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فصلنامه سياست علم و  .«سازوکارها و پيشنهادها
 .2سال اول، شماره  ،فناوری
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 (.2299) مهدیه. زاده،عالم مرجان؛ سيده مهدوی، ]5[

 راهكارهای و صنعت و دانشگاه ارتباط تنگناهای»

 سراسری کنگره دوازدهمين مقاالت مجموعه «.آن

 توسعه برای صنعت و دانشگاه دولت،های همكاری

 ملي.

 (.2292) حميدرضا. آراسته، ؛مسعود شفيعي، ]22[

 آموزش المعارفدایره صنعت، و دانشگاه همكاری»

 فارسي. ه زباندانشنام بنياد :تهران«. عالي

 شناسيبآسي» (.2299)تقي. محمد مهدوی، ]22[

 مقاالت مجموعه «.ایران در صنعت و دانشگاه ارتباط

 اسریسر کنگره دهمين و الملليبين کنگره سومين

 توسعه برای صنعت و دانشگاه دولت، ایههمكاری

 ملي.

[12] Etzkowitz, Henry(2002). "Research 

groups as quasi- firms: The invention of 

the entrepreneurial university", Research 

policy ,Vol.33, , pp.109-121 . 

 دانشگاه نقش»(. 2294) .يـدنقـمحم ،دویـمه ]22[

 زمينه در کارآموزی اهميت ،صنعتي توسعه در

 شماره ،رهيافتنشریه  صنعت«. و دانشگاه ارتباط

 . 22-29 صص ،دهم

 صنعت و دانشگاه»(. 2299) محمدنقي. ،مهدوی ]24[

 تهران صنعت«. با دانشگاه ارتباط هایمكانيزم ـ

 صص. تكنولوژی تحقيقات و مطالعات پژوهشكده

29-22. 

ارتباط صنعت و » (.2252) جعفرزاده، بهروز. ]29[

همایش ملي  .«دانشگاه شاهرگ توسعه اقتصادی

 تعامل صنعت و دانشگاه.

لمحمد و خالقي مهدوی، عبدا جعفرنژاد، احمد؛ ]29[

ه بررسي موانع و ارائ» (.2294) سروش، فریبا.

راهكارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه 

 .92شماره ، فصلنامه دانش مدیریت .«در ایران

 لرضا.اسيد عبد ی،موسو د ومسعو ،شفيعي ]29[

 و فرصتها ،نعامو ایمحتو تحليل» (.2253)

 در هانشگدا و صنعت طتباار توسعه یهارهكارا

 و آورینو فصلنامهدو «.جانبهسه هکنگر دهپانز
 ن.تابستا و ربها ،2 رهشما اول، لسا ،فرینيآارزش

 و ارزیابي»(. 2295)فائض، علي و شهابي، علي.  ]29[

 العه)مط صنعت و دانشگاه ارتباط موانع بندیاولویت

 و رهبری فصلنامه «.سمنان( شهرستان موردی
  ،3 شماره چهارم، ، سالآموزشي مدیریت

 .59-234 صص

اله. وزی، عفت و طباطبائيان، سيد حبيبنور ]25[

 ایران نوآوری ملي نظام هایضعف تبيين» (.2259)

 .93، شماره نشریه رهيافت «.کارکردگرا رویكرد با

ی اصفهاني، محمد و کبير ميرعليخاني، کریم؛ ]32[
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The relationship among university, industry and government with emphasis 

on the role of intermediary institutions  

)Case Study: Coordination centers of Knowledge, Industry and Markets( 

Z. Mohammad Hashemi1 

 

 

Abstract 

Technological advances not only affiliated on the inner operation of industries, influenced by the 

interaction of firms with universities and other related organizations. In the knowledge-based economy, 

in order to technology development, cooperation three pillars, universities and research and 

development organizations, industry and government are emphasized and one of the policies of 

governments to strengthen the relationship between these elements, design and creat mediating 

institutions. 

In this paper, types of models and theories of the relationship between academia and industry, including 

linear model of innovation, innovation system and triple helix are studied, evolution in the interaction 

of three institutions academia, government and industry in Iran in the form of the creation of 

intermediaries are examined, then, the main functions of intermediaries are identified, and with case 

analysis,"coordination center of science, industry and market", dominant Patterns and the functions of 

this mediator is analyzed.  

Keywords: university-industry collaboration, innovation system, triple helix, Coordination centers of 

Knowledge, Industry and Markets, intermediary institutions. 
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