
ن   ف ری  گ اه کارا  ش  دان 

دها ای  امات  و ب  لر  است 

دکتر غالمحسین حسینی نیا
دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

به نام خدا



6,390,000



130,000,000





ایهگیریجهتتغییربهتوجهبادانشگاهنقشتغییر•
هبنگرشتغییرسردجنگپایانسیاسی-اقتصادی
.داشتدنبالبهرادانشگاهیمراکزدرپژوهش

نقشکهجدیداقتصادیهایگیریجهتبهتوجهبا•
ییرتغبهکردمنتقلبازاربهدولتازرااقتصادمدیریت

یدانجامتحقیقاتیمراکزوهادانشگاهدرپژوهشبهنگرش
منابعحداقلبایددانشگاهکهدادشکلراتقاضااینو

الفعنقشوکندجبرانراپژوهشدررفتهکاربهعمومی
.کندایفاجامعهتوسعهورشددرتری

بهرادانشنقشبنیاندانشاقتصادگیریشکلهمزمان•
ثروتخلقافزوده،ارزشایجادتربرجستهعاملعنوان
وکار،زمینیعنیاقتصاددرتولیدسنتیعواملبهنسبت

.کردتربرجستهسرمایه



توسعه مبتني بر دانايي
(سه دهه اخير) 

توسعه مبتني بر توليد
(ميالدي90تا 50دهه هاي )

مشخصه ها
نوآوري

نيروي انساني کارآفرين

 واحدهاي تحقيق و توسعه وSMEs

ساختارها
مراکز رشد و پارکهاي علم و فنّاوري
مناطق توسعه فنّاوريهاي نوين

داالنهاي علم و فنّاوري

دانشگاههاي کارآفرين

مشخصه ها
سرمايه

نيروي کار

واحدهاي توليدي و صنعتي

ساختارها
شهرکهاي صنعتي

مناطق ويژه اقتصادي

آموزشگاههاي فني و حرفه اي

6

مقايسه مبناي توسعه



شددارعهدهرادیگریسومنقشآموزشوپژوهشبرعالوهدانشگاه•
.استجامعهاجتماعی-اقتصادیتوسعهامردرمشارکتآنو

ووتثرخلقدردانشنقشومنابعتخصیصرویکرددرتغییراتاین•
ردرویکبهتوجهرشدبهمنجراقتصادمدیریتگیریجهتتغییر

پژوهشیمراکزوهادانشگاهدرهاپژوهشنتایجسازیتجاری
کهگرفتشکلدانشگاهازانتظاراینو.شدیافتهتوسعهکشورهای

تهفروخعمومیوخصوصیبخشهایشرکتبهبایدهاپژوهشنتایج
بعمناشوند،مالیتامینپژوهشیهایفعالیتاینکهضمنتاشود

.شودخلقمراکزاینبرایدیگریدرآمدی

ودماتخمحصوالت،بهتحقیقاتنتایجتبدیلمعنایبهسازیتجاری•
اینیبترتاینبهو.برسندفروشبهتوانندمیکهاستفرآیندهایی

برایاقتصادیارزشایجادوتحقیقنتایجکردنکاربردیبهفرآیند
.داردتاکیدنتایجاین



علومتحقیقاتدرعمدتاهاپژوهشسازیتجاریرشد•
شدسببامرهمینو.استگرفتهشکلمهندسیوطبیعی

یقطرازعمومیهایبودجهازهادانشگاهاستقاللتفکرکه
هبهافناوریوفنیدانشانتقالوهاپژوهشنتایجفروش
.شودتقویتجامعه

وانسانیعلومدردانشتولیدوپژوهشحوزهدراما•
.داردوجودطبیعیعلومباایعمدههایتفاوت،اجتماعی

بهاجتماعیوانسانیعلومدرفنیدانشومحصوالت
یطبیععلومدرکهآنگونهملموسمحصولیاکاالصورت
.نداردوجودانسانیعلومدرداردوجود



ازهدفحالیکهدر.استواقعیتشناختعلمهدف•
ردموفناوریآنواسطهبهکهاستنیازهاییرفعفناوری

.شودمیخلقاشاره

شدهآشکارترتدریجبهنرمهایفناوریاهمیتامروزه•
یانسانعلومحوزهدرهافناوریایناعظمبخشکه.است

.استیافتهبسطاجتماعیو

ابلقبخشانسانی،نیازهایازمحدودیتعداداستثنایبه•
برساختهوفرهنگینیازهایراجوامعنیازهایازتوجهی
.دهندمیتشکیلاجتماع



جها
نی

/  ملی
جهانی

ملی

مردم 
ساالری

بنگاه های
علمی

مدیریت خالق 
دانایی و نوآوری 

پایدار

نظام مردم 
ساالری 

مبتنی بر 
نهادهای فراگیر

دانشگاه 
کارآفرین

ماتریس
کارکنان/ کارآفرین 

شبکه های 
نوآوری

محیط های 
خالق

/ سطح کالن
ساختاری

نهادی/ سطح میانه

فردی/ سطح خرد

شیوه خلق، 
نشر و استفاده 

از دانایی 

خوشه های 
دانش

زیست بوم نظام دانایی و : 1شکل 
نوآوری



فشارهای محیطی بر دانشگاه ها

کاهش بودجه های پژوهشی•

کاهش حمایت های مالی•

تعامل  تغییر انتظارات از نقش دانشگاه در ارتباط با•

بیشتر با محیط

11



مشکالت آموزش عالی

عدم هماهنگی با نیاز های جامعه•

عدم جامعیت در راستای ایجاد •

کسب و کار 1

2



وظیفه کارآفرینی دانشگاه ها

شگاه انتقال تجاری دانش و فن آوری نشات گرفته از دان•

ها به وسیله نوآوری

کاهش شکاف بین دانش و نوآوری•

افزایش پتانسی  نوآوری به وسیله تولید دانش•
13



o ی بکار برای توصیف دانشگاه هایاتزکویتزبوسیله 1983در سال دانشگاه کارآفرین اصطالح

ه و گرفته شد که از مکانیزم های مختلف علمی خود برای مشلارکت در توسلعه ی منطقل

.افزایش درآمدها استفاده می کردند

o دانشگاه ایجاد شده است و در دهله 1۴۰میالدی بیش از ۷۰و ۶۰در آمریکا، در دهه های

ورهای در آسیا نیز دانشگاه های کلارآفرین در کشل. دانشگاه کارآفرین رسید۵۰۰به 9۰

. هند، فیلیپین و مالزی ایجاد شد

ز.



دانشگاه کارآفرین از دید اندیشمندان

ه ، از الگلوی سازمانی با شیوه مدیریتی کارآفرینانه ،   اعضا عملکرد کارآفرینانه  داشلت.
کارآفرینانه جهت تعام  با محیط پیروی می کنند

Ropke

1998

Chrisman

1995

Trachtenberg

1999

Schult

2004

Clark

1998

خلق شرکت های مخاطره آمیز جدید توسط اساتید دانشگاهی، تکنسین ها و دانشجویان

چشل  محلی برای کسب درآمد باشد و به استقالل مالی دست یابد، به دانشجویان خلود بله
اشد ، رو به رشد مشتریان بنگرد، اساتید و مجریان با ه  ارتباط برقرار کنند ، در تماس با دنیا ب

و بهبود

نلد، باید کارآفرینان آینده را آ موزش بدهد ،مراکز رشد کسب وکار را سلازماندهی ک
دا کندپارك فناوری و مواردی نظیر آن را ایجاد کند ، بتواند از نظر مالی استقالل پی

افزایش تعداد دانشجویان؛ تقاضای مهارت آموزی در دانشگا ه ها از جانب افلرا د حرفله ای
لعاده دانشفوق العاده تخصصی؛ درخواست نتایج بهتر با پرداخت پول کمتر؛ و گسترش فوق ا

Subotzky

1999
منلاب  صنعت، مسئولیت بیشتر هیات علمی در قبال دسترسی بله-مشارکت نزدیك تر دانشگاه

زیخارجی تامین مالی، و ویژگی مدیریتی در زمینه حاکمیت نهادی، رهبری و برنامه ری



تحول در ماموریت دانشگاه ها

نس  سوم                                  نس  دوم                                  نس  اول        

مشارکت 

در توسعه 

اقتصادی

آموزش

مشارکت 

در توسعه 

اقتصادی

پژوهش

آموزش

پژوهش

آموزش

پژوهش
مشارکت 
در توسعه 
اقتصادی

دانشگاه 
کارآفرین

دانشگاه 
پژوهش مدار

دانشگاه 
آموزش مدار

ی
رد
رک
ن کا

ز
ل و توا

حو
ت

نقش آفرینی کارآفرینانه

انوووووا  

دانشگاه

مقاصد آموزش عالی

دانشووگاه 

های

سنتی

اهداف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی

•

•

•

دانشووگاه 

های

پووهوه  

مدار

تمرکز بیشتر بلر آملوزش فنلی، حرفله ای و 

کاربردی

•

•

•

دانشووگاه 

های

کارآفرین

تامین نیازهای دانشجویان از 

•

•

•

1389شریف زاده و اسدی، 







مشخصه تعادل بین آموزش، پهوه  و خدمات در دانشگاه کارآفرین 

حمایت های مالی مستقی  از طرف صنعت

مکانیزم های مشترك یك دفتر موفق و پاسخ گوی انتقال فن آوری

كپذیرش وحمایت فعالیت های کارآفرینانه به صورت سیستماتی

قابلیت سازمان کارآفرین

ریسك 
پذیری

نوآوری
پیشگامی



ماموریت اصلی دانشگاه کارآفرین
.

ه طق  وري  در من 
وا  ان  ن  رب  اد ج  ج  اي 

oتحول رابطۀ دانشگاه ،

ور صنعت و دولت به منظ

اجوورای موودل پویووا و 

تعاملی نوآوری

ي  
ن  ف ری  هادي  کارا 

هاي  ي 
ت  لي  اب  اد ق  ج  اي 

ي  
ن  سان ي کارا ف ری 

هاي  ان 
ت  لي  اب  ق 

oدانش کارآفرینی

oمهارت کارآفرینی

oینگرش کارآفرین

oشبکه سازمان های

تحقیق و توسعه 

oشبکه سازمان های

آموزش و مشلاوره 

کارافرینی

ي  
ن  هادي کارا ف ری 

هاي  ي 
ت  لي  اب  ق 

یدالهی



تعامل دانشگاه با صنعت و دولت

.

صنعت و 
دانشگاهخوشه ها

پارك های عل  
و فناوری

ي  
ن  کارا ف ری 

محیط کسب و کار

دولت

1386یدالهی،



کارکردهای دانشگاه 
کارآفرین

کارکردهای دانشگاه کارآفرین

تولید و انتقال دان ،
فناوری و نوآوری  توسعه قابلیت های کارآفرینی

حل علمی مشکالت جامعه، ایجاد شرکت های دان  محور 
بنگاه ها و دولت 



دالیل همکاری صنعت ، دولت و دانشگاه

ز دانشگاه دنبال مناب  جدیدی بلرای حمایلت ا.

فعالیت های پژوهشی در دانشگاه 

کاهش حمایت های مالی دولت هلا 
از فعالیت پژوهشی دانشگاه 

افزایش هزینه اجرای پژوهش 

ی ظهور فناوری های زیستی، فناور
اطالعات، مواد و محیط های جدید

ضرورت همکاری های بین رشته ای
و بین المللی

تغییر و تحوالت محیطی

صنعت برای اجرای پژوهش ها و ارتقاء فنلاروی

ها از دانشگاه ها کمك بگیرد

رد  لزوم تعام  بیشتر میلان کاربردهلا و دسلتاو
فناوری های جدید 

یافتن راه ح  های پایلدار و افلزایش  زمینله 
همکاری میان نهادهای اقتصادی و ایجاد 

یدطراحی ساختارهای عملیاتی و شبکه های جد

(Etkwitz, Leydestorff,1997, callon,1992 ،1383به نق  از آراسته)



کارآفرینی دانشگاهی

ناصلر در فعالیتها و تعامل  عتوسعه نوآوری کارآفرینی دانشگاهی،
فرین، بنحوی که، در راستای نی  به دانشلگاه کلارآ. دانشگاهی است

منجر به  باز تعریف کارکردهای آموزش و پژوهش و عرضه خلدمات
(2۰۰8اتزکویتز، )شود

–ویژگی دانش آموختگلان–دارایی های معنوی -مدیریت :   تحول   

انشگاهارتباط صنعت و د–شرکت های تکنولوژی محور –انتقال فناوری 

گا ه ها ، کارآفرینی دانشگاهی عبارت از ح  مسای  علمی جامعه، دولت و بن
ایجاد زمینه ی توسعه ی نوآوری در اعضلای دانشلگاه، عرضله ی نتلایج

وآوری تحقیقات دانشگاهی به بازار، تولید و عرضه ی فناوری های جدید و ن
(.138۴یدالهی،)در گسترش مرزهای دانش بشری است 



نوآوران در بافت دانشگاه

.

انتشار دانش جدید در جامعه علمی

آموزش دانش جدید به دانشجویان

اعمال دانش جدید در سیست  اقتصادی



گ اه ش  اي  دان  وري  در اعض 
وا  وسعه ن  ن 

اهي  • گ 
ش  ات  دان  ق  ي  حق 

ي 
ج   اي  ت  اري  كردن  ی  ج 

ي 

عت  و دولت  • مي  صي 
گلات  عل

حل مش 

د• دی  حصولات  ج 
م
ه  اوري   در عرص  ت 

ش  و ف 
د دان  ولي  ن 

ان  • ت  ف ری  ت  کارا  ي  ری  ت 

ور • وري  در كش 
وا  اي  ن  وب  د ن  ي  اد ف رای  ج  اي 

ري  •
ش  ش  ن 

هاي  دان  رش  مرر  وري  در ك ست 
وا  ن 

1386یدالهی، 



تجاری سازی در دانشگاه کارآفرین

رخلی تجاری سازی، فرایند تبدی  دانش تئوریك موجود در نهادهای دانشگاهی بله ب
. (Spilling,2004)انواع فعالیت های اقتصادی است

زایش ایده کسب و کار از پژوهش . 1

استخراج پروژه های مخاطره ای جدید از ایده ها . 2

راه اندازی شرکتهای انشعابی از پروژه ها . 3

تحکی  خلق ارزش اقتصادی از طریق شرکت های انشع. .  ابی4

مدیریت غیراثربخش مالکیت دارایی های فکری دانش. گاه 1
(Siegel et al, 2003)

مخالفت برخی دانشگاهیان با انتقال تجاری دانش . 2

عدم انگیزه پژوهشگران در تجاری سازی یافته ها و . 3

Debackere)اختراعات خود  & Veugelers, 2005).

فرهنگ دانشگاه. 4(Spilling, 2004)

تفاوت های فرهنگی بین دانشگاه و صنعت. 5((Barnese, et.al., 2002

موان  تجاری 
سازی 

مراح  تجلاری 
سازی دانش

Ndonzuau et al. 
2002

معیار تعام  موفق دانشگاه و صنعت، تجاری سازی ایده و پژوهش های دانشگاهی است



تفاوت دانشگاه کارآفرین و کارآفرینی دانشگاهی 

انی واحلدهای سلازماست که در آن سیست  اجتماعی یك دانشگاه کارآفرین

، از جمله گروه های آموزشی، مراکز پژوهشی، اعضای هیات علملی و درونی

و نه هند نیازهای واقعی بازار و محیط پاسخ ددانشکده هایش تالش می کنند تا 

خودشان بله تنها به نوآوری بپردازند بلکه با ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد

.طور مستمر اقدام کنند

انشلگاهی در فعالیت ها و تعام  عناصر دنوآوریتوسعه کارآفرینی دانشگاهی 

ز تعریلف بلابه نحوی که، در راستای نی  به دانشگاه کارآفرین منجر به . است

.  شودکارکردهای آموزش و عرضه خدمات 

1391حسینی، 



شرایط الزم برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی

استقالل سازمانی دانشگاه

وابستگی متقاب  بین دانشگاه، صنعت، دولت

الزام تبدی  دانش به سرمایه

ت  عكش العمل لي  اب  ق 

ه مهمترین عام  ملوثر در توسلعفرهنگعام  حیاتی توسعه کارآفرینی
کارآفرینی است

1386یدالهی، 



زمینه های توسعه کارآفرینی دانشگاهی

oرقابتی کردن فعالیت دانشگاهها

oدادن استقالل به دانشگاهها در کلیه تصمیمات داخلی

oرقابتی کردن فضای کسب و کار در کشور

oحمایت از تأسیس شرکتهای دانش محور



عوامل محیطی موثر بر
یکارآفرینی دانشگاه

عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی

مستقل کردن دانشگاه ها رقابتی کردن فعالیت دانشگاه ها

رقابتی کردن فضای کسب و کار

در کشور
انتخابی کردن رؤسای دانشگاه ها

1393صمدی ميار کالئی، 



زمینه های کارآفرینی در دانشگاه ها

.

در جهت تقویت خالقیت و نوآوری و  انگیزش دانشجویان و فارغ التحصیالن
.ایجاد کارآفرینان جدید

.  هدایت و تشویق کارآفرینان به سوی کسب مهارت های الزم

برگزاری کارگاه های آموزشی ، برگزاری کالسوهای آموزشوی ، تاسوی 
رس کتابخانه مرکز کارآفرینی ، آموزش مربیان و اسواتید ، تهیوه حور  د

......آموزش کارآفرینی ، آموزش کارتیمی و تهیه حر  های درسی و

ات ، هماهنگی تشکیل کمیته و مرکز کارآفرینی در دانشگاه ها و تشکیل جلس
د با سایر ارگان ها ، وزاتخانه ها ، ادارات و دانشگاه ها بوه منظوور پیشو ر

اهداف حر   ، فراهم آوردن تجهیزات و امکانات

ترویج

فعالیت 
ستادی

آموزش



حوزه های فعال برای کارآفرین شدن دانشگاه 

ندارتباط دانشگاه با محیط از یك ساختار کارآفرینانه پیروی ک

ویان تمام دانشگاهیان اع  از اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشلج
.به سمت کارآفرینی حرکت کنند

.خود دانشگاه، به عنوان یك سازمان، کارآفرین باشد



کارآفرین( دانشگاه)ویژگی های سازمان 

حمایت مدیریت از طرح های کوچك•

به کار گیری ایده های جدید•

تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرح های نو•

قدرت تصمی  گیری مدیریت•

قدردانی مدیریت از افراد ریسك پذیر•

قدردانی مدیریت از افراد صاحب ایده•

تحم  کردن انحراف از قواعدکارکنان•

ع درمتولی شدن طرح های کار آفرینانه ، داشتن تنو•

حمایت های مالی مدیریت•

حمایت های مدیریت

ویژگی دانشگاه کارآفرین

دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که مانند یک سازمان کارآفرین فعالیت کند

غیر متمرکز بودن•

غیر رسمی بودن•

عمودی و افقی بودن ارتباطات•

در انحصار نبودن اطالعات•

گروهی بودن کارها•

برخورداربودن از سلاختار سلازمانی کله ملان  •

.ایجادایده های نو نباشد

عضوویت در شوه ه هوای: توجه به دانش آموختگان•

کت کارآفرینی، هم اری ها پارک علم و فناوری، مشوار

...و دانشگاهدر پروژه های تحقیقاتی 

ساختار





ویهگی های دانشگاه کارآفرین از دید صاح نظران

آموزش کارآفرینی

ارتباط با صنعت و تربیت افراد بر اساس نیازهای صنعت

ایجاد ارتباط بین اساتید و مجریان صنعت

ایجاد مراکز رشد و پارك های علمی و فن آوری برای حمایت از دانشجویان و اساتید در راه اندازی کسب و کار

 ایجادSpin-offاز فن آوری و دانش ایجاد شده در دانشگاه ها

استقالل مالی

 (ریسك پذیری –نوآوری –تشخیص فرصت ) پرورش رفتارهای کارآفرینانه

نوآوری

نگاه به دانشجویان به عنوان مشتری

خلق ارزش های جدید از دارایی های فکری ایجاد شده در دانشگاه ها

 (اعطای حق اختراع، اعطای حق امتیاز، ایجاد شرکت ) کاال سازی

 (انجام فعالیت های توسعه ای –ارائه خدمات مشاوره ای ) تجاری سازی
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2005سهم جهانی کشور های توسعه یافته از دانشگاههای کارآفرین برتر در سال 

سه  کشورها ی توسعه یافته از دانشگاه کارآفرین



فعالیت های صورت گرفتهنام دانشگاهفعالیت های صورت گرفتهنام دانشگاه

ای دانشگاه کالیفرنی
جنوبی 

دانشکده تجاری )
(مارشال

رصتها  تاکید بر امکانات تجاری و استفاده از ف
و در کسوبپیوند فن آوری و تجارت برای 

کارها و جامعه تجاری لوس آنجل  

دانشگاه مریلند
دانشکده تجاری رابرت)

(اسمیت

سرمایه گذاری رویاجرای دوره هایی که بر 
، فن آوری و مدیریت پروژه های اقتصادی

ش که های اعطای وام امدادی تاکید دارد

دانشگاه دوپل
دانشکده تجاری )

(جوت گلشتاد

ره در بادوره کارآفرینی فعالیت و حراحی 
را مشکالت چرخه حیات شرکت های رشد گ

دانشگاه کلم یا
دانشکده تجاری ) 

(کلم یا

در زمینه ارزیابی اجرای دوره هایی 
فرصتهایی تجاری ، مدیریت پروژه های 

ت اقتصاد جدید، کارآفرینی داخلی و مدیری
تغییرات ارائه می دهد

یادانشگاه پنسینوال
(دانشکده وارتون) 

یکی از اولین موسسوات پوهوه  ملوی در 
ساعت 100000زمینه کارآفرینی که بی  از 

ارئه داده است مشاوره 

دانشگاه هاروارد
دانشکده تجاری )

(هاروارد

در زمینه پهو هشهای دوره هاییاجرای 
میدانی و آموزش برای امور کارآفرینی

UCLA( دانشکده
(اندرسن

بی  از ده رشته قابل انتخاب در زمینه
فعالیت کارآفرینی را 20و کارآفرینی 

ارائه می دهد

گدانشگاه بریگهام یان
دانشکده مدیریت ) 

(ماریوت

در زمینه راه اندازی و دوره هایی اجرای 
ی رشد یک تجارت، بازاریابی، سرمایه گذار
د در کسب و کار با یک برنامه ارشادی شدی

دانشگاه سنت لوی 
(دانشکده تجارت)

های فشرده و منعطف بورای تقویوتکالس
تعاملهووای کووارآفرینی شوودید میووان 

توسووعه دانشووجویان دوره هووا ی  شووامل 
و تجارتهای خانوادگی می شودحرحهای تجاری 

در دانشگاه کالیفورنیا
برکلی

دانشکده تجاری والتر)
(ای، هاس

که یک برنامه پهوهشی قوی ترتیب داده است
ان به دانشجویان فرصت می دهد تا با همتای

اه در کالج مهندسی کارآفرینی دانشگخود 
کار کنند

دانشگاه لویزول  
کالج تجارت و )

(مدیریت

ای در راه اندازی شرکت هفعالیت گسترده 
ونیز کارآفرینی داخلیتجاری 

دانشگاه ایالتی 
دانشکده مدیریت ) 

(تجارت

ه در زمیندوره هایی کارشناسی ارشد اجرای 
نه در زمیتخصصی با دوره های کارآفرینی و 

.  انتقال فن آوری و مدیریت توسعه

دانشگاه تکزاس در 
دانشکده)اوستین

(تجاری تگزاس

ان بعنودوره های کارآفرینی برنامه ریزی 
MBAبخ  کاملی از هسته مرکزی 

دانشگاه واشینگتن
(دانشکده تجارت)

ده که برنامه کارآفرینی به گونه ای تدوین ش
قوق از ق یل  مهندسی،حرشته های گوناگون 
می دهدپیوندو علوم را به هم 

هان   ر ج  ت  هاي  معي 
گ اه ش  ي  دان 

ن  ف ری   هاي  کارا 
ت  عالي  ي  ف 

رخ  ت 



MITدانشگاه

.

هدف   
oنوسازی فناوری پیشرفته در آمریکا

اقدامات

oشروع از کشاورزی
oتسیست  پتنت را برای محافظت از دارایی معنوی به کار گرف
oتشکی  گروه مستق  برای ارزیابی ابداع ها
oتأسیس ادارۀ انتقال فناوری در دانشگاه
oتأسیس شرکتهای تحقیقاتی
oایجاد مکانیزم جستجوی دانش قاب  عرضه به بازار
oتأسیس تعدادی شرکت در فناوری پیشرفته
oعرضۀ مشاوره کسب و کار
o  ان گ اهت  ش  وسط دان  ها ن 

ركت  ش  ش  ا سي  ت  ار  ب  خماي 

oایجاد شرکت بر مبنای تحقیقات دانشگاهی را به عنوان
.استراتژی توسعه اقتصادی معرفی کرد

oوریمعیار موفقیت پژوهش، تجاری سازی جهانی پذیرش جهانی نوآ

اقدام 
استراتژیك

مشتق می شد، طلوری کله در MITشرکت از دانشگاه 1۵۰دهه ی نود، ساالنه حدود 
شرکت مشتق از این دانشگاه وجود داشت کله بلیش از یلك۴۰۰۰حدود 199۷سال

.میلیارد دالر فروش داشتند232میلیون نفر در آن ها شاغ  بودند و ساالنه



اصالحات دانشگاهها در حرکت به سوی کارآفرینی دانشگاهی

oارکت تدوین چش  انداز مطلوب، استراتژی و برنامه های اجرایی دانشگاه با مش

همه اعضای مؤثر

o تغییر دیدگاه تولید عل

oتغییر برنامه های آموزشی

oترویج فرهنگ کارآفرینی در اعضای دانشگاه

o اصالح ساختار سازمانی دانشگاه

o انشگاهیکارآفرینی دطراحی و اجرای سیست  پاداش براساس نتایج برای ترغیب

oطراحی و اجرای سیست  های بازخور

oدادن استقالل به دانشکده ها و مؤسسات داخلی دانشگاهها
1389قاسم نژاد 



قاهلیت های کارآفرینی دانشگاهی

قابلیت های سیستمی و فرآیندی
سیست  مدیریت دانش
سیست  مدیریت مناب  انسانی
سیست  تجاری سازی
فرآیند های آموزشی و پژوهشی
قابلیت های ساختاری

واحد های تحقیق و توسعه
واحد انتقال فن آوری
مراکز رشد
تامین مالی مخاطره آمیز
حمایت از مالکیت فکری
پایش محیط
قابلیت اعضا

مهارت های کارآفرینی
گرایش کارآفرینی
فرهنگ کارآفرینی
فرهنگ آموزشی

41

:این قابلیت ها سبب

تشخیص فرصت
توسعه محصوالت جدید
 تجاری سازی محصوالت
جدید



قاهلیت های کارآفرینی

 دان
ایده پردازی
انتخاب ایده
تدوین طرح کسب و کار
 جذب مناب
سازماندهی و راه اندازی کسب و کار
مهارت

کار گروهی
مذاکره
ارتباطات
نگرش

دیدگاه نسبت به توسعه
دیدگاه نسبت به زندگی
دیدگاه نسبت به آینده
دیدگاه نسبت به ایفای نقش در جامعه
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قاهلیت های کارآفرینی که دانش آموختگان 

تمامی رشته ها می هایست داشته هاشند
خلق ایده و ایده پردازی•
دانش تدوین طرح کسب و کار•
دانش و مهارت اجرا و عرضه ایده در جامعه•
ارنگرش مثبت و سازنده به زندگی و کسب و ک•
انجام فعالیت های بین رشته ای•
تی  سازی و کار گروهی•
پویایی یادگیری•
مخاطره پذیری معقول•
هاچگونگی یادگیری و به کار بستن دانسته• 43



علل ایجاد شرکت های منشعب از دانشگاه

هماهنگی با توسعه اقتصادی•

سیافزایش گرایش کاربردی در برخی از رشته های مهند•
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عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی 

دانشگاهی
 رقابتی کردن فعاليت دانشگاه ها در

جذب مناهع

تولید دانش

ترهیت نیروی کارآفرین

نوآوری

استقالل دانشگاه در
پذیرش دانشجو

حذف و اضافه کردن رشته ها

تنظیم فعالیت ها و ظرفیت ها ها توجه هه نیاز محیط

انتخابی کردن روسای دانشگاه

و کار رقابتی کردن فضای کسب و کار که نياز به نوآوری در کسب
.رددافزايش ميابد و باعث ايجاد پيوند قوی صنعت و دانشگاه می گ
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نماد های تجاری سازی دانش

تاسیس مراکز رشد•

تاسیس پارك های علمی و فن آوری•
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فشارهای محیطی هر دانشگاه ها در جهت 

تجاری سازی دانش

محدودیت های مالی•

هت خواسته جدی تحمیلی بر دانشگاه ها در ج•
پیوند با جامعه و صنعت
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راه های کسب درآمد دانشگاه ها

انتقال تجاری نتیجه تحقیقات دانشگاه•

واگذاری حق امتیاز ها و حق اختراعات•

ایجاد شرکت های انشعاهی•
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صورت های مختلف انتقال پژوهش هه شرکت ها

یتاسیس شرکت توسط اعضای هیات علم•

اعطای حق اختراع به شرکت های خصوصی•

مشارکت با شرکت های خصوصی•

تاسیس شرکت توسط دانشگاه•
49



سی ل فرآیند انتقال تجاری سازی

50

اکتشاف 

علمی

افشای 

اختراع

ارزيابی 

اختراع 

برای حق 

امتياز

حق امتياز

بازاريابی 

فن آوری 

برای 

شرکت ها

مذاکرات 

برای 

اعطای 

امتياز

واگذاری 

امتياز به 

شرکت ها



دالیل درگیر شدن دانشگاه ها در فرآیند تجاری سازی پژوهش

• حمایت و واگذاری امتیاز فکری دانشگاه ها
• ایجاد و جذب بودجه های پژوهشی
• کسب  درآمد از طریق واگذاری امتیاز ها 
• کسب شهرت
• جذب اعضای هیات علمی جدید کارآفرینانه 
• ایجاد شغ  برای دانش آموختگان
• ایجاد مشوق جدید برای سرمایه گذاری
• تسهی  ایجاد کسب و کارهای تازه تاسیس
• تقویت خوشه ها و رشد اقتصاد منطقه
• توسعه پارك های علمی و مراکز رشد
• 51انتشار تخصص دانشگاه با ایجاد دارایی فکری برای جامعه



موانع انتقال دانش 

همدیریت غیر اثر بخش مالکیت دارایی فکری دانشگا•

مخالفت برخی دانشگاهیان•

عدم انگیزه پژوهشگران در تجاری سازی یافته ها و •
اختراعات

(فرهنگ انتشار یا نابودی ) فرهنگ دانشگاه •

52تفاوت فرهنگی بین دانشگاه و صنعت•



پیشنهادات در جهت توسعه فرآیند انتقال دانش

بهبود درك دانشگاه از نیازهای شرکت ها•
انعطاف در توافقات انتقال دانش و سیاست ها و رویه ها•
مدیران و متصدیان با تجربه در بخش های اعطای امتیاز•
انجام خدمات انگیزشی در بخش های اعطای امتیاز•
انتخاب مدیران دارای دید استراتژیك در بخش های پژوهشی و اجرایی•
اعطای مناب  بیشتر به بخش های اعطای امتیاز•
تشخیص ارزش ارتباطات فردی و شبکه های اجتماعی•
:پاداش برای مشارکت دانشگاه ها در فرآیند انتقال دانش از طریق•

ارزشگذاری حق امتیازات و مجوز ها –
دادن بخش از درآمد فرآیند انتقال دانش به اعضای هیات علمی–
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شش مولفه کلیدی هرای کارآفرین شدن 

دانشگاه ها
ساختار منعطف•
فرهنگ کارآفرینانه منسج •
(جامعه و صنعت ) تعام  مستمر با محیط •
چش  انداز مشترك•
استراتژی آینده نگر •

ب و کار جستجوی فعاالنه به دنبال موفقیت و ایجاد کس–
مخاطره آمیز

توجه به نیروی انسانی•
رادایجاد فضا برای حمایت از فعالیت های نوآورانه اف–
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ساختار منعطف

کاه  رسمیت
کاه  پیچیدگی

کاهش سطوح سازمامی
کاهش پراکندگی جغرافیایی
کاهش تعداد دوایر و عناوین شغلی
ساختار عدم تمرکز
عک ایجاد ارت احات دوحرفه باال به پایین و بال
یت دیل کنترل های شدید به کنترل های کل
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فرهنگ کارآفرینانه منسجم

حمایت و رشد استعدادهای خالق

توسعه فرهنگ کاری بین اعضای سازمان

ایجاد و تقویت یادگیری سازمانی

ایجاد تحول در ارزش ها، باورها و مفروضات

ایجاد فرهنگ کار گروهی
57



مراحل ایجاد دانشگاه کارآفرین

تعریف جهت استراتژیک•

دگان الویت هندی اهداف از طریق مذاکره ها تامین کنن•

مناهع

تجاری سازی حقوق معنوی ناشی از فعالیت های •

اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان و جهت 

یدهی تحقیقات دانشگاهی در جهت حل مسائل اجتماع

ا نقش فعال در هههود نوآوری در منطقه در تعامل ه•

صنعت و دولت
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عوامل موثر در موفقیت ساختار جدید 

دانشگاه ها 
استقالل هخش های مختلف•

تعامل ها محیط هیرونی•

هرداشتن موانع اداری•

تعریف جایگاه سازمانی•

تقویت و حمایت از متولیان ارتهاط ها صنعت در•

دانشگاه 
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راهطان انتقال فن آوری از دانشگاه هه صنعت

کاشفان فن آوری های جدید یا دانشمندان فن آوری•

اه مدیران فن آوری و مدیران اجرایی یا راهطان دانشگ•

و صنعت

شرکت ها و کارآفرینان و کسانی که فن آوری های•

مهتنی هر دانشگاه را تجاری می سازند
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نقش دفاتر انتقال فن آوری

حفظ دارایی ف ری دانشگاه و نتایج پژوهش ها•

انتقال تجاری دانش از طریق واگذاری حق امتیاز،•

حق اختراع
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تغییرات استراتژیک هه منظور ارتهاط 

کارکردهای آموزشی و پژوهشی ها فعالیت 

های اجرایی
ا اتخاذ ساختارهای نامتجانس و هین رشته ای همراه ه•

هخش های هین رشته ای و ارگانیزم های ترکیهی

ت و شه ه ها و اتحاد های استراتژیک ها صنایع، دول•

دیگر نهاد ها

تحول در نقش ها•

مسئولیت مرتهط ها کنترل کیفیت•

مناهع مالی•

توسعه مشارکت ها•
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مراکز علمی و فن آوری

مراکز رشد
در ارتهاط ها شرکت های تازه تاسیس و کوچک

در زمره زیر ساخت های فنی قرار دارند

کادر مدیریتی کوچک

ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه مدیریت و پرورش و توسعه
کارآفرینی

پارک های علمی و فن آوری
در ارتهاط ها شرکت های هزرگ و متوسط

مستقر در فضای دانشگاه

شهرک های علمی و تحقيقاتی
در ارتهاط ها شرکت های هزرگ و متوسط
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کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین

توسعه قابليت های کارآفرينی

آموزش چگونگی تشخیص فرصت

آموزش ایده پردازی و انتخاب ایده مناسب

آموزش مهارت های راه اندازی کسب و کار

آموزش مدیریت کسب و کار

ترویج فرهنگ کارآفرینی در هین دانشجویان

ایجاد هانک ایده و مش الت واقعی در جامعه

ایجاد هانک اطالعات کارآفرینی و سرمایه گذاری

حمایت های مشاوره ای در تدوین طرح کسب و کار

عرضه ام انات الزم در مراکز رشد
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کارکرد های نوظهور دانشگاه کارآفرین

توليد و انتقال دانش

توسعه و فراهم کردن دانش جدید: توليد دانش

آموزش و توسعه مناهع انسانی: انتقال دانش

اشاعه دانش و فراهم کردن نهاده ها هرای حل مسئله: يج دانشترو

تهدیل دانش هه فن آوری و تجاری سازی آن: تجاری کردن دانش

ايجاد شرکت های دانش محور

راه های تجاری کردن دانش:
واگذاری امتیاز ههره هرداری

ایجاد شرکت های تجاری

ایجاد صنایع و خوشه های صنعتی

حل مشکالت جامعه و صنعت

66

برای انجام این کارها 
دانشگاه نیازمند 

: مدیریت اثر بخش
 دانش
 دارایی فکری

خود می باشد
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کارکرد هایی که هر کیفیت عمل رد 

کارآفرینی دانشگاه موثرند
کارکرد باز توليد

ترهیت نخهگان

تفسیر مجموع اطالعات

محافظت از کتب، اطالعات و سنن

تداوم ساختارها و کارکردها

کارکرد سازگاری

 سازگاری در شرایط تغییرات اقتصادی، اجتماعی و

فرهنگی

کارکرد توليد
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معیارهای عمل رد کارآفرینی دانشگاه

نسهت دانش آموختگان دارای ایده

ه نسهت دانش آموختگان، دانشجویان و اعضای هیات علمی آشنا ه
مفاهیم کارآفرینی

تعداد مساهقات، جشنواره ها در زمینه کارآفرینی

تعداد اختراعات و نوآوری ها

تعداد انتقال و فروش فن آوری

درآمد حاصل از اعطای حق امتیاز و اختراع

 تعداد محققین و اساتید شاغل در فعالیت هایR&D

 تعداد شرکت های مستقر در مراکز رشد نوآوری و فن آوری های
پیشرفته

تعداد شرکت های انشعاهی

میزان سرمایه گذاری در نوآوری

تعداد قراردادهای هم اری مشترک ت نولوژیک ها صنایع
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اقدامات جهت توسعه کارآفرینی

یه اهعاد افزایش احتمال وقوع رفتار کارآفرینانه در کل•

کارآفرینی

افزایش فرصت های کارآفرینی•

افزایش عالقه شهروندان هرای انجام فعالیت های •

کارآفرینانه

د توانمند سازی آنها هرای موفقیت در اجرای فرآین•

کارآفرینی

انجام م انیزم های حمایتی و هدایتی کارآفرینان•
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سیاست های دولت در جهت حمایت از 

توسعه کارآفرینی
تامین مالی•

مشاوره فنی و مدیریتی•

هازاریاهی•

هدایت در مسیر رشد•

حذف قوانین هازدارنده و تصویب مقررات ترغیب•

کننه

هرنامه ریزی و اجرای سیاست های توسعه •

زیرهناهای الزم هرای کارآفرینی
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هرنامه ریزی استراتژیک هرای توسعه 

کارآفرینی دانشگاهی
ايجاد اصالحات ساختاری، فرآيندی و فرهنگی

هدف ) ها مشارکت همه اعضا تدوین چشم انداز مطلوب استراتژی–
(هرنامه ریزی –استراتژی 

 پژوهش ها ها هدف حل مسائل و عرضه ) تغییر دیدگاه تولید علم
(محصوالت جدید هر مهنای دانش انجام شود 

 ل  یادگیری هر مهنای ح–دروس تخصصی ) تغییر هرنامه های آموزشی
یت تقو–تحقیق جزو الینفک روش تدریس هاشد –مسئله و مشارکت 

(قدرت ایده پردازی در دانشجویان 

ترویج فرهنگ کارآفرینی در اعضای دانشگاه

 دایی تمرکز ز–حذف قوانین هازدارنده ) اصالح ساختار سازمانی دانشگاه
(ایجاد سازمان های تخصصی هرای تجاری کردن تحقیقات دانشگاهی–

انشگاهیطراحی سیستم پاداش هر مهنای نتایج هرای ترغیب کارآفرینی د

طراحی سیستم های هازخور

استقالل دانشگاه و موسسات داخلی دانشگاه
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هرنامه ریزی استراتژیک هرای توسعه 

کارآفرینی دانشگاهی
سياست گذاری ها

سطح ملی
تعیین الویت ها

انتخاب، تمرکز، تعیین مراکز هرتر

ترویج شه ه های ارتهاطی

ندپشتیهانی از م انیسم هایی که فعالیت های تحقیقاتی را تقویت می ک

انتخاب آزانس ملی هرای تعیین سیاست های ارتهاط ها صنعت

ایجاد فرآیند پاسخگویی که محرک تحقیق هاشد

سطح منطقه
 تعریف نیازها هرای توسعه اجتماعی

ترویح ارتهاطات

تقویت هنیه مالی

سطح موسسه
تعیین اهداف دانشگاه

تصمیم گیری در زمینه تحقیقات پایه ای، توسعه ای و کارهردی
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نحوه هم اری هخش های غیر دولتی ها 

دانشگاه
سرمایه گذاری•

اهت ارات•

مشارکت های مالی•

مشارکت های ف ری•

مشارکت های فنی•

مشارکت های مدیریتی•
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راه های ارتهاط صنعت و دانشگاه

گ از طریق دفتر ارتهاط ها صنعت در وزارت فرهن•

و آموزش عالی

شورای عالی ارتهاط دانشگاه و صنعت•
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Entrepreneurial Impact Report

• At the end of 2006, there were 25,600 

active companies founded by living MIT 

alumni, employing 3.3 million people and 

generating annual world revenues of 

nearly $2 trillion. This group of companies, 

if its own nation, would be the 11th-largest 

economy in the world.
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:دانشگاه کارآفرین

• MIT SPIN-OFFS:

MIT students, alums, and faculty have founded

over 5,000 companies. Approximately 150 new

MIT-related companies are founded each year.

These companies account for employment of

over 1.1 million and annual sales of more than

$230 billion.
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:دانشگاه کارآفرین

A sample of companies founded by MIT alums and

faculty:

Intel, Genentech, Bose, 3Com, Texas Instruments,

IDG, Analog Devices,Teradyne, Hewlett-

Packard, Gilette (1901), Campbell’s Soup

(1900), Akamai, Rockwell, DEC, AMP, Infoseek,

Arthur D. Little, Inc. (1886), Stone and Webster

(1889)
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Entrepreneurship Lab

(E-Lab)

• One of the most popular course offerings at MIT

Sloan is #15.399, the Entrepreneurship Lab (E-

Lab), a semester-long course in which students

work one day a week in a start-up company.

Interdisciplinary teams of MBAs and engineering

students are charged with helping to solve a

real-world problem that keeps CEOs awake at

night.

80

http://rule144.mit.edu/


Entrepreneurship Lab

(E-Lab)

• Assignments range from conducting market

research for a pre-IPO biotech company, to

participating in the creation of a fabless (a

company that doesn't manufacture its own

silicon wafers) semiconductor company's

marketing plan, to helping a software company

develop high-level customer profiles.
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Entrepreneurship Lab

(E-Lab)

Ken Morse co-teaches the E-Lab class 

with John Preston and Alan MacCormack. 

82



:هرنامه هاي آموزش كارآفریني در چالمرز

• نفرهسههايتیمكهواقعيایدهیكاساسهرهاآموزش

هاایدهشوندميتنظیمگزینندميهرراهاآندانشجویان

.هاشندميدانشگاهپژوهشيدستاوردهايهرمهتني

• گیريشكلدرمحققفرد:كهشودميپذیرفتهايایده

تدوینآنمعنويمالكیتحقوقنماید،مشاركتكاروكسب

ارالملليهینكاروكسبیكایجادقاهلیتایدهوهاشدشده

.هاشدداشته
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:هرنامه هاي آموزش كارآفریني در چالمرز

• وكوچكشركتیكها،آموزشازماه6گذشتازپس

هیئتدرصنعتازتجرهههامدیرنفریكحضورها

.شودميمستقررشدمركزدروگرفتهشكلمدیره

• میلیونیكسالدرچالمرزکارآفرینيمركزهايهزینه

12طرحایناجراياولدورهسهدروهاشدميیورو

.اندشدهایجادشغل131هاشركت
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:هرنامه هاي آموزش كارآفریني در چالمرز

• :اهداف اصلي آموزش كارآفریني در چالمرز

1. آموزش كارآفرینان 

2. ایجاد كسب و كارهاي جدید 
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:نتایج هه دست آمده در مدل چالمرز

• دانشجویان تمام مراحل كارآفریني را تجرهه مي كنند و 

:مستقیماً در آن درگیر هستند اعم از

انتخاب ایده، 

تشكیل تیم، 

ثهت شركت و 

جذب سرمایه گذار 
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:نتایج هه دست آمده در مدل چالمرز

• ميتنظیمزیادپتانسیلهاهايایدهاساسهرآموزشهرنامه

اساسهرشركتایجادتجرههدانشجویاننتیجهدرشوند

هاشركتمدیریتيوفنينیازهايوگرفتهفرارافناوري

.هینندميآموزشرا
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:نتایج هه دست آمده در مدل چالمرز

• مناسبكارآفرینانازكمجمعیتهرايهایيآموزشچنین

.است

• كافي،اعتهارنظیرویژههايحمایتهههاآموزشاین

هاقويتعامل،(رشدمركزومدرسین)ايحرفهسازمان

.داردنیاز...وخصوصيهخش

• همكارينیازمنددانشگاههادرهایيآموزشچنیناجراي

.هاشدميطرحهادانشگاهمدیریتویژه
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هه سوی دانشگاه  کارآفرین

• بطور كلي، مشاركت دانشگاه   در فرآيند توسعه . 
كارآفريني در سطح جامعه نيازمند تلفيق كارآفريني در 
تمامي كاركردهاي مورد انتظار از دانشگاه، اعم از 

آموزش، پژوهش و فناوري، ارايه خدمات اجتماعي يا 
برون رساني دانشگاهي، و نيز تامين ملزومات ساختاري و 

نهادي مربوطه است



حال سوال اساسی آن است که :

• اگر تحقق دانشگاه كارآفرين  مستلزم برنامه ريزي بر 

اساس نيازهاي جامعه و محيط كسب وكار، استفاده كارآ از 

منابع و سنجش عملكرد بر اساس معيارهاي اقتصادي 

جهت رسيدن به بهره وري نهادي، توسعه همكاري با 

صنعت و بخش هاي جامعه، ارايه خدمات مبتني بر دانش و 

فناوري، حمايت از سرمايه گذاري هاي مخاطره آميز نوپا، 

حمايت از تحقيق و توسعه، كمك به شكل گيري و حمايت از 

. بنگاه هاي انشقاقي و افزايش نرخ نوآوري است



• چگونه می توان دانشگاه  را در عمل تبديل به يک 

دانشگاه کارآفرين کرد؟بر اساس کدام الگوی کاربردی می 

توان به اين موارد دست يافت؟



جرياندردانشگاه اينمديريتوراهبرياستلزامات•

کدامند؟كارآفريندانشگاهتحققراستايدرحركت

يبرادانشگاهسازمانيساختاردربازنگريمکانيزمهای•

راتتغييباهمسازيجهتمناسبانعطاف پذيريبهرسيدن

ويتغييرگرايرويكردپيش گرفتندروپيرامونمحيط

کدامند؟پيشروانهعملگرايي

ماليتامينمنابعبهبخشيتنوعاختصاصیسازوکارهای•

کدامند؟نهاديپايداريبهرسيدنجهتدانشگاه



وروشیتغييراتچهشدنکارآفريندانشگاهبرای-•

منجرتاپذيردصورتالزمستادارياموردرساختاری

اهدانشگارشدمديريتازامورواگذاريوتمركززداييبه

انعطاف پذيريزيردست،پژوهشيوآموزشيواحدهايبه

وشبكه ايچيدمان)سلسله مراتبكاهشامور،گردشدر

 بهپايينتصميم گيريسيرباتوام(عموديبجايمسطح

حجماقتضايبهاداريبدنهدرتوازنبرقراريباال،

وانگيزه بخشمشاركتي،مديريتسبكازپيرويكاري،

استانداردگراييوديوانساالريجايبه)تسهيلگرانه

كاهشمنظوربهمستمرمشاركتيآسيب شناسي،(محض

شود؟اداريامورزمان بريوپيچيدگي



اتخدمساماندهيوپشتيبانيبرایاقتضايیالگوی-•

راه اندازيقبيلازالزمنهاديزيرساخت هايوحمايتي

مراكزكسب وكار،رشدمراكز,فناوريوعلمپارك هاي

ونعتصباارتباطدفاترفناوري،انتقالدفاتركارآفريني،

وصندوق هادانشگاه،اجتماعيخدماتدفاترجامعه،

اياعضمشتركسرمايه گذاريبرايدانشگاهيتعاوني هاي

ثبتدانشگاه،كاركنانودانشجويانعلمي، هيات

يافته هايازبهره برداريمجوزاعطاياختراعات،

وزايشي هايتشركراه اندازيپژوهشگران،تحقيقاتي

ژهبويارگان ها،سايربامشتركسرمايه گذاريونوبنياد

؟کدامندخصوصيبخش



دررويه هاشفاف سازيونهادينه سازيمتناسبلگویا•

انندهم)كارآفرينيبامرتبطجديداقداماتوفعاليت هامورد

راه اندازيبهره برداري،مجوزاعطاياختراع،ثبت

فعاليت هايعلميارتقايوارزيابيمعيارهايشركت،

؟کدامست(غيرهومشوق هاكارآفرينانه،

راستايدرجامعدانشگاهحركتملزوماتوچالش ها•

ايدبچهانهارفعبرایوکدامند؟كارآفريندانشگاهالگوي

کرد

اهدانشگالگویخاصدانشگاهيكارآفرينيهایشاخص•

فعاليت هايبراينيازموردمنابعوکدامند؟سرمايه ها

کدامند؟دانشگاهسطحدركارآفرينانه



برخی چالش های دانشگاه کارآفرین در ایران
oرینی الگویی برای برنامه ریزی آموزش کارآف, مدیران دانشگاهی

ندارند
o آموزش جامعه پیشرفته درنیازهای شغلی متناسب با برنامه ریزی

عالی نمی باشد
oی نظام نظارتی مناسبی در آموزش عالی جهت آموزش کارآفرین

.تدوین نشده است
o جدایی آموزش های کارآفرینی از فرآیند توسعه ملی و موان

توسعه یافتگی
oگاههانبود مناب  و امکانات کافی جهت آموزش کارآفرینی در دانش
oعدم ارتباط موثر بین دانشگاه و زمینه های صنعتی
o عدم همگونی طرح های اشتغال با واقعیات موجود
o رواج روحیه مدرك گرایی و افزایش توقعات دانش آموختگان

.برای اشتغال 
o بیکاری های ساختاری توام با کمبود نیروی متخصص.
oش کمبود محقق کارآفرین ناشی از ضعف نظام آموزشی در پرور

.روحیه پژوهشگری و خالقیت 



فرین توصیه الزم جهت ت دیل یک دانشگاه به دانشگاه کارآ

ی و و کلارآفرینراهبرد حمایت از نوآوری ماموریت دانشگاه الزم است شام  1.
گاهی التزام به گسترش فرهنگ و مهارت های کارآفرینی در تمام سطوح دانشل

.شام  اساتید، دانشجویان و مدیران باشد
جهت فرایند انتقال فناوری الزم است تمهیداتی اندیشیده شود که . اتر انتقال دف2

ر بیلرون مشابه خود دتکنولوژی در دانشگاه ها تحت رقابت با سایر کارگزاران 
.از دانشگاه قرار گیرند

مقررات . ه نحلوی بین دانشگاه و اساتید باید بلتوزی  حقوق دارایی های فکری 3
در شلده سرریز و تجاری سازی دانش تولیلدتدوین شود که با تاکید اصلی بر 

.دانشگاه، ارتقاء دهنده کارآفرینی بین اساتید و دانشجویان باشد
اساتید. ا جهلت دانشگاهی بهتر است اجازه یابند به طور مقطعی موسسه خود ر4

.پیگیری تاسیس شرکت کارآفرینانه ترك نمایند
ی کله در دانشگاه ها و حمایت از دانشجویانآموزش های کارآفرینی گسترش 5.

.درصدد تاسیس کسب و کار جدید در حین تحصی  خود هستند

Audretsch and Philips,2007



:افق آينده دانشگاه 

قام يك نهاد كنشگر اجتماعي، نقش آفرين، هنجارساز و•

اي پيشرو، و بهبود پيوندهاي دانشگاه با جامعه در راست

پاسخگويي و تعهد نهادي در قبال توسعه ملي و گذر از

الگوي نهادي ناكارآمد نقش پذير، پيرو و  منفعل ؛

جذب ايده ها و جلوگيري از هرزروي و فرسايش ايده هاي -•

كارآفرينانه بسان نمودگارهاي ارزشمند سرمايه فكري

درخانواده بزرگ  کشور  و تالش براي مديريت مالكيت 

معنوي ايده ها و نوآوري ها؛  



ادامه افق

ساماندهي و هدايت ايده هاي كارآفرينانه در راستاي -•

بهره گيري بهره  ورانه از فرصت ها و مزيت هاي موجود، 

جهت  کمک به دستيابي به توسعه پايدار ملي؛  

به فرجام رساندن موفقيت آميز دستاوردهاي نظام آموزش-•

از طريق مهياسازي بستر كارآفريني براي از راه دور 

دانش آموختگان توانمند؛



كار پرورش ايده هاي كارآفرينانه در فرآيند توسعه كسب و•

جهت ثروت زايي، ارزش زايي، بهره گيري از فرصت ها و 

مزيت هاي نسبي و تلفيق نوآوري ها و فناوري ها در 

راستاي پويايي اقتصادي؛

جهت دهي سرمايه هاي سرگردان و هدايت جريان هاي -•

در سرمايه گذاري در كسب وكارهاي مولد و كارآفرين

چارچوب توانمندی های دانشگاه ؛ شرکای اجتماعی و 

؛  دانشجويان و مدرسان

رتو جلوگيري از فرسايش كسب وكارهاي كارآفرينانه در پ-•

، تسهيلگري هاي مستمر و فرآيندمدار در ابعاد مشاوره اي

.مالي، نهادي و غيره؛ و



ترويج فرهنگ  كارآفريني در سطح جامعه از طريق -•

اين معرفي و ارج نهي به كارآفرينان برتر فارغ التحصيل

دانشگاه ؛ و

تلفيق متوازن و يكپارچه توسعه كارآفريني در -•

كاركردهاي مختلف دانشگاه توام با تامين ملزومات 

مربوطه



درون وقتی نرخ تغییرات محیط بیشتر از نرخ تغییرات
.سازمان باشد ، پایان عمر سازمان فرا رسیده است

تنها راه بقا و رشد دانشگاه ها توسعه 
ن ها و ت دیل شدن آکارآفرینی دانشگاهی

.استدانشگاه کارآفرین به 





عضویت در شه ه های کارآفرینی، هم اری ها پارک

علم و فناوری، مشارکت در پروژه های تحقیقاتی 

دانشگاه، هم اری ها هرنامه های آموزش کارآفرینی 

و دانشگاه جهت انتقال تجرهیات، حضور در سمینارها

گردهمایی های علمی و حرفه ای دانشگاه، حضور در 

دوره های کوتاه مدت هازآموزی و کارگاه های آموزشی 

که در دانشگاه، استفاده از هانک اطالعات علمی و 

کارآفرینی دانشگاه،دریافت مجله، جزوه، هروشور و

خهرنامه کارآفرینی دانشگاهی


















