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 رهبریحاکمیت و 

  دانشگاه رهبری و حاکمیت به که عواملی به زمینه این در
  دانشگاه، در کارآفرینانه فرهنگ توسعه برای .شود می اشاره

  از بسیاری .است ضروری خوب، حاکمیت و قوی رهبری
 اشاره کارآفرینی و بنگاه به خود رسالت بیاینه در ها دانشگاه

 در .باشد این از تر عمیق نگاه که دارد ضرورت ولی کنند، می
  باید دانشگاه یک در که عواملی ترین مهم از برخی به ادامه
   .پردازیم می گیرید  قرار نظر مد کارآفرینی تقویت برای
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 رهبریحاکمیت و 

 است دانشگاه استراتژی اصلی وجه کارآفرینی1.
  کارآفرینانه نگاه باید دانشگاه دورنمای و رسالت بیانیه در

  اهدافی باید آن بر عالوه .باشد مشهود موسسه آینده برای
  اختصاص کارآفرینی به عملکردی های شاخص با همراه
  ایجاد کارآفرینانه، های انگیزه ایجاد و درک مثالً .باشد داشته

  مشاغل از حمایت کارآفرینانه، های شایستگی و ها مهارت
  طرفی، چند های فعالیت از درآمد توسعه از حمایت نوپا،

   محلی های کارخانه و موسسه بین مشارکت تقویت
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 حاکمیت و رهبری

 کارآفرینی های استراتژی اجرای برای باالیی تعهد باید2.
 .باشد داشته وجود دانشگاه در

  دانشجویان و کارکنان برای استراتژی اجرای به تعهد باید
  دادن نشان برای کلیدی شاخص یک .باشد درک قابل کامالً

  دانشگاه رییس سطح هم در نفر یک که است آن تعهد این
 تعهد باید .باشد کارآفرینی مصوبات اجرای پیگیری مسئول

  های استراتژی ساختن روزآمد و اصالح بازبینی، برای باالیی
 .باشد داشته وجود کارآفرینی



DR mohammadreza maleki 

 حاکمیت و رهبری

 های فعالیت ادغام و هماهنگی برای مشخصی الگوی باید3.
  وجود دانشگاه سطوح تمامی در جاری، امور با کارآفرینانه

 .باشد داشته
  های گروه بین هماهنگی رابطه، ایجاد مزیت، از باید الگو این

 بوده برخوردار واحدها سایر و علمی هیئت اعضای آموزشی،
 در و دانشگاه داخل در کاری دوباره گیری شکل از و

 .نماید جلوگیری مربوط کارآفرینی اکوسیستم
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 حاکمیت و رهبری

  مناسبی عمل استقالل از باید واحدها و علمی هیئت اعضای4.
 .باشند برخوردار

 .است حیاتی کارآفرینی برای بروکراسی، موانع بر غلبه
  حمایت مزیت از کمتر، مراتبی سلسله سطوح با های دانشگاه

 و ایده خلق در سرعت کارآفرینانه، های فعالیت از تر راحت
  و مراکز ها، دانشگاه این در .هستند برخوردار گیری، تصمیم

  شکل تر راحت نو، های فعالیت توسعه برای جدید ساختارهای
  و افراد برای را استقالل حداکثر باید موسسات .گیرد می

 .نماید فراهم نهادها
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 حاکمیت و رهبری

 در کارآفرینی توسعه برای پیشرانی نیروی باید دانشگاه5.
 .باشد داشته اجتماعی محیط و جامعه منطقه، تمام
  ایفا شان پیرامون محیط در زیادی های نقش ها دانشگاه

  جریان به و حمایت آنها، ترین کلیدی از یکی که کنند، می
 ممکن مثالً .است جوامع و اجتماعی ای، منطقه توسعه انداختن

 فراهم موسسه از خارج افراد برای فیزیکی تسهیالت است
  های فعالیت از نماید، مشارکت ای منطقه های خوشه در سازد،

  مشاغل برای را هایی فرصت نماید، حمایت هنری و فرهنگی
 تعیین در فعال نقش و نماید ارائه ها شرکت یا و نوپا

  .نماید ایفا محلی توسعه استراتژیک های جهت
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

  مانع دانشگاه، سازمانی رویکردهای و ساختار است ممکن•
 اهداف از که کارآفرینی های فعالیت انواع گیری شکل از

 عناصر .بشود نماید، می حمایت دانشگاه استراتژیک
 در تامل با است ممکن که دارد وجود دانشگاه در کلیدیی

 تحقق مسیر در سازمانی های محدودیت تعداد بتوان آنها
 به توان می موارد این جمله از .داد کاهش کارآفرینی
  کارکنان نگهداشت و جذب سازمانی، های استراتژی

 اشاره افراد، در کارآفرینی های انگیزه تحریک مناسب،
 .نمود
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

  یا اعتباری منابع توسط باید دانشگاه کارآفرینانه اهداف1.
 بورسیه گذاری سرمایه جمله از  متنوع، های گذاری سرمایه

 .گیرد قرار حمایت مورد بیرونی، های ذینفع
 اتخاذ با کارآفرینانه، های فعالیت روی بر گذاری سرمایه

  نه ولی دارد، حیاتی جنبه ها دانشگاه برای پایدار، مالی  های استراتژی
  کارآفرین هایی دانشگاه بلکه .دولتی محدود مالی منابع بر تکیه با فقط

 خود وابستگی و بوده متکی متنوع مالی منابع بر که شوند می محسوب
  ها دانشگاه .دهند کاهش ممکن حداقل به دولتی اعتبارات به را

  فضای دادن اجاره نظیر خدماتی طریق از را بیرونی منابع توانند می
 از را مضاعفی درآمدهای است ممکن همچنین .نمایند تحصیل فیزیکی،

  کارآفرینی های فعالیت از حاصل درآمدهای گذاری سرمایه طریق
  .نمایند کسب
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

 یک باید کارآفرینی، توسعه از حمایت برای دانشگاه2.
 .باشد داشته پایدار مالی استراتژی

 شانس از که هستند اموری جمله از کارآفرینانه های فعالیت
  بوده برخوردار ها دانشگاه در بیشتری قانونی حمایت و بهتر

 نیز اثربخش باشند، داشته استمرار مدت طوالنی اگر و
 .بود خواهند
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

 و کسب سنتی موانع بر غلبه برای سازوکارهایی باید دانشگاه در3.
  داخلی های ذینفع قراردادن کنارهم و ارتباط تقویت و کار

 داشته وجود آنها بین افزایی هم تقویت و (دانشجویان و کارکنان)
 .باشد

 از که هستند هایی ذینفع ترین مهم از دانشجویان و کارکنان تمامی
  دانشگاه های بخش تمامی .نمایند می حمایت کارآفرینانه های برنامه

  مختلف های گروه بین ارتباط برقراری و افزایی هم ایجاد برای باید
 به .نمایند تالش سنتی موانع برداشتن و ساختارها سایر با آموزشی

 از درونی منابع و دانش تشریح برای سازوکارهایی باید مثال، عنوان
  کارکنان،-دانشجو ساختارهای مشترک، تسهیالت تسهیم طریق

 گروها مشترک پژوهشی و آموزشی تسهیالت چندگانه، ساختارهای
 .باشد شده بینی پیش دانشگاه در
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

 کردن درگیر و جدید های نیروی بکارگیری از باید دانشگاه4.
  استقبال دارند، کارآفرینانه رفتارهای و نگرش تجارب، که افرادی

 .نماید
  که کارکنانی استخدام طریق از را کارآفرینی فرهنگ تواند می دانشگاه

  .نماید تقویت و ایجاد دارند، ای برجسته کارآفرینی های شایستگی
 استخدام در کارآفرینی، های نگرش و تجربه معیار، از باید موسسه

  علمی، هیئت اعضای جذب برای فقط نه نکته این .نماید استفاده افراد
  علمی هیات غیر مدرسین جمله از کارکنان سایر بکارگیری برای بلکه

 از .گیرد قرار نظر مد دانشگاهی موسسات در گان، آموخته دانش یا
 را هایی توانمندی و ها مهارت ها، دیدگاه توانند می آنها طریق این

   .هستند بهره بی آن از داخل در که نمایند، جذب
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

 بر خود، کارآفرینی های برنامه از حمایت برای باید دانشگاه5.
 .کند گذاری سرمایه کارکنان توانمندی

  حمایت کارآفرینی، آموزش عرضه، استراتژی کلیدی منابع از کارکنان
  خواستار دانشگاه که کارآفرینی های فعالیت تمامی و نوپا مشاغل از

  مستلزم کارآفرینانه های برنامه از بسیاری .شود می تلقی  است، آن
  سیاست از باید ها دانشگاه .است جدید دانش کسب و مهارت افزیش

  کارکنان تمامی شغلی ارتقای مسیر برای رسمی و شفاف های
 تاکید مورد کارآفرینی های برنامه تحقق آنها در که باشند برخوردار

  .شود محسوب آنان کلیدی اهداف به نیل برای راهنمایی و گرفته قرار
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

  از فعال بطور که کارکنانی برای مشخصی های محرک و پاداش باید6.
 .باشد داشته وجود کنند، می حمایت دانشگاه کارآفرینی های برنامه

  فرهنگ یک ایجاد کارآفرینی، های فعالیت کیفیت بهبود و افزایش برای
  اعطای و تشویق .است ضروری دانشگاه، در سازمان، بدنه بین در کارآفرینی

  یک توسعه به تعهد کاری، نیروهای تمامی بین در کارآفرینی رفتارهای به پاداش
 و پاداش های نظام باید ها دانشگاه .کند می مضاعف تقویت را کارآفرین دانشگاه
 کار و کسب و کارآفرینی های فعالیت از فعال صورت به که را اعضایی از قدردانی
 سطح در باید فردی سطوح بر عالوه هایی نظام چنین .باشد داشته کند، می حمایت

  اعطای به توان می جمله از .باشد فراهم نیز آموزشی های گروه و ای دانشکده
 وقت پاره کار آموزشی، و انتشار معیارهای پژوهشی، های گرانت مطالعاتی، فرصت
  انجام برای آزمایشگاه و فضا اختصاص خود، مالکیت تحت های شرکت اساتید

  از بسیار در .نمود اشاره غیره و تدریس ساعات کاهش کارآفرینی، های فعالیت
   .شود می نیز دانشجویان شامل کارکنان کشورها،
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 ها توانمندی سازمانی، کارکنان و انگیزه

 های برنامه تحقق به که را هایی ذینفع سایر باید دانشگاه7.
 حمایت مورد و شناسایی نمایند، می کمک دانشگاه کارآفرینی

 .دهد قرار
 ای اضافه های فرصت و مهارت دانش، تناسب به بیرونی های ذینفع

 شده، ایجاد ارزش در باید دهند، می قرار دانشگاه اختیار در که
 فعالیت انواع ارائه طریق از تواند می کردن سهیم این .شوند سهیم

 خدمات و تسهیالت از برخورداری :جمله از ها، فرصت و
 زیان و سود در مشارکت سازوکارهای از مندی بهره دانشگاهی،

  فلوشیپی، فرصت از استفاده شوند، می درگیر که اموری در
 .یابد تحقق میهمان مدرس یا صنعتی استاد عنوان دریافت
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 و یادگیریحوزه آموزش توسعه کارآفرینی در 

  و کارآفرینانه آموزش گسترش درصدد امروزه ها دانشگاه
 در موسسات تمامی مشارکت جلب طریق از خود کارآفرینی

  دانشجویان و کارکنان جمله از مختلف، کاری های حوزه
  می پررنگ را ها حوزه از برخی راهنما، از بخش این .هستند

 .شد محقق تواند می کارآفرینی توسعه آنها بر تکیه با که کند
  حامی باید که سازمانی ساختار به توجه ضرورت جمله، از

 مناسب ابزارهای تدارک همینطور باشد، کارآفرینی توسعه
  دو هر برای یادگیری و آموزش ی ها فرصت عرضه برای

 .موسسه بیرونی و درونی محیط
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 آموزش و یادگیری توسعه کارآفرینی در حوزه

  های مهارت توسعه و سازی شبیه از که باشد نحوی به باید دانشگاه ترکیب1.
 .نماید حمایت کارآفرینی،

  ها فعالیت تمامی در را کارآفرینی توسعه که باشد صورتی به باید دانشگاه ساختار
  آموزش تنها نه هستند صدد در که هایی دانشگاه در ساختار .نماید تسهیل

  رفتار کارآفرینانه نیز رویکردها در  همچنین بلکه نمایند، ارائه را کارآفرینی
  علمی هیئت عضو نظیر هایی پست باید دانشگاه .هستند حیاتی بسیار نمایند، می

 سطح در کارآفرینی ایشان مسئولیت که باشد داشته «خبره کارکنان» یا کارآفرین
 و استراتژی تدوین فرآیندهای در باید افراد این .باشد واحد یا دانشکده

  فکر جلو به رو که هایی دانشگاه در .نمایند مداخله دانشگاه در ریزی برنامه
 وجود سازوکارهایی و دانشجویی های انجمن کارکنان، مسئولیت همانند نمایند، می

  ساختارهای .دهند می خوراند پس دروس و ها استراتژی کردن همراستا که دارند
  سایر و گذاری سرمایه های صندوق طریق از همچنین کارکنان و دانشجویی

     .شوند می حمایت خدمت جبران های روش
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 و یادگیریآموزش توسعه کارآفرینی در حوزه 

  رویکردهای از باید آموزشی های گروه تمامی در علمی هیئت اعضای2.
 و آموزش در نوآوری و تنوع به و بوده برخوردار آموزش در کارآفرینانه

   .بزنند دامن یادگیری
 سراسر در تواند می که دارد وجود کارآفرینی یادگیری برای زیادی رویکردهای

  یادگیری به متعهد های دانشگاه در .گیرد قرار استفاده مورد های دانشگاه
  بلکه نیست، سخنرانی سنتی های روش طریق از مهارت آموزش کارآفرینانه،

  .شوند می گرفته بکار یادگیری مطلوب نتایج به نیل برای زیادی جدید های روش
  پاسخ یادگیری مختلف های روش به متفاوتی های روش به نیز دانشجویان

 و فکرکردن برای باید دانشجو توانمندی که است این کلیدی نکته .دهند می
 .گردد تقویت کارآفرینانه، صورت به پاسخگویی

  تفکیک به ها روش از طیفی طریق از را کارآفرینانه آموزش روش باید دانشگاه
  نیازمند نیز کارکنان واحدها، این در .نمایند عرضه به مختلف آموزشی های گروه

       .هستند خود توانمندسازی و آموزش
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 و یادگیریآموزش توسعه کارآفرینی در حوزه 

 شبیه ایده، خلق مرحله از را کارآفرینانه رفتارهای باید دانشگاه3.
 .دهد قرار حمایت مورد آن اجرای و توسعه تا ایده سازی

  غیرآموزشی و آموزشی های فعالیت تمامی در کارآفرینانه رفتار
 آموزش که است مهم بسیار .گیرد می قرار تشویق مورد و حمایت

 شرایطی چنین  حسب و بوده نزدیک «واقعی» شرایط به کارآفرینی
 از .گیرد می قرار استفاده مورد آموزشی های روش از تنوعی که است
 ها، سازی شبیه موردی، مطالعه به توان می ها، روش این جمله

  در شکست مطالعات نوپا، مشاغل صاحبان واقعی تجارب گزارش
  و رسمی های فرصت از فهرستی باید دانشگاه .کرد اشاره کار و کسب

 .نماید ارائه کارآفرینی از حمایت در را یادگیری و آموزش رسمی غیر
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 و یادگیریآموزش توسعه کارآفرینی در حوزه 

 .نماید اعتبارسنجی را کارآفرینی های آموزش نتایج باید دانشگاه4.
  که هستند متعهد دهند، می بها کارآفرینی یادگیری به که هایی دانشگاه

 بررسی، مورد را خود آموزشی های برنامه محتوای منظم بطور
 باید ها دانشگاه این در .دهند قرار رسانی بروز و اعتبارسنجی

 انتظار مورد نتایج تحقق از کارکنان که باشد داشته وجود سازوکارهایی
  مقاطع تمامی در شایستگی و مهارت دانش، قبیل از کارآفرینی

 در باید یادگیری نتایج .نمایند حاصل اطمینان آموزشی های برنامه
 صورت به مثالً) مناسب سازوکارهای از استفاده با و ای موسسه سطح

 درک باید دانشجویان .شوند اعتبارسنجی (بیرونی و درونی ارزیابی
 .باشند داشته آموزش نتایج از شفافی
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 و یادگیریآموزش توسعه کارآفرینی در حوزه 

 کلیدی اقدام یک بیرونی ذینفعان مشارکت جلب و درگیرساختن5.
 کارآفرین دانشگاه یک در یادگیری و آموزش توسعه در

 .شود می محسوب
  مردمی، های تشکل با شرکت تاسیس به توان می مشترک اقدامات از

  دانش و محلی های دولت بازرگانی های اتاق با محلی، های سازمان
  به تواند می بیرونی ذینفعان با شراکت .کرد اشاره آموختگان

  گی خبر و تجربه از جدیدی منابع شناسایی و جدید روابط گیری شکل
 .قرارگیرد استفاده مورد کارآفرینی آموزش در تواند می که شود منجر

  اطالعات با مرتب بطور را بیرونی ذینفعان با قرارداد باید ها دانشگاه
  های آموزش در را حاصل خبرگی و تجارب نموده، رسانی بروز جدید،

 .نمایند ادغام نوپا مشاغل از حمایت خدمات و کارآفرینی
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 و یادگیریآموزش توسعه کارآفرینی در حوزه 

 تربیت و آموزش فرآیند در باید پژوهش، از حاصل نتایج6.
 .شوند ادغام کارآفرینی

  نیاز کارآفرینی، های آموزش بودن مرتبط و روز به حفظ برای
  ابعاد ترین مهم از یکی .است روز دانش و مطالعه به مستمر

  در جاری، کارآفرینی های پژوهش از حاصل نتایج ادغام آن
 را مدرسین و خود کارکنان باید دانشگاه .است آموزش امر

  های یافته براساس آموزشی برنامه داشتن نگه روز به برای
 را دانشگاه داخل در دانش تبادل و نموده تشویق پژوهشی

 .دهد قرار حمایت مورد
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

  بلکه نیست، واحد اقدام یک شدن، کارآفرین برای تصمیم
  آن مستلزم ها دانشگاه شدن کارآفرین .است فرآیند یک

  ایجاد یا بازار رشد به ایده یک تبدیل مسیر از که است
 اقدام، این .کند حمایت کارکنان و دانشجویان توسط اشتغال

 یک بلکه نبوده، دانشگاه برای داخلی فرآیند یک تنها
  درونی های فرصت و تخصص به دسترسی برای جامع رویکرد

  از حمایت برای الزم راهنمایی بخش این در .است بیرونی و
  منفرد های شرکت و داخلی کارآفرینان شغلی ارتقای مسیر
    .شود می ارائه شدن کارآفرین برای
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

   خصوص در را خود دانشجویان و کارکنان آگاهی باید دانشگاه1.
 .دهد رشد کارآفرینی های توانمندی توسعه اهمیت یا ارزش

 به ایده یک تبدیل برای انگیزه ایجاد جای به اغلب کارآفرینی توسعه
  آگاهی خلق .شود می متمرکز تسهیالت و ها فرصت تدارک به عمل،

 توسعه اهمیت خصوص در کارکنان و دانشجویان میان در گسترده
  مهم اقدامات از یکی کارآفرینی های مهارت و ها توانمندی از طیفی

 از حمایت شامل فقط آگاهی خلق این .است کارآفرین دانشگاه
  راستای در کارکنان از حمایت بلکه نیست، جدید کار و کسب های ایده

  به باید دانشگاه امر این تحقق برای .است شغلی توسعه ارتقای مسیر
 در کارکنان تمامی بین در واحدها، تمام میان در آگاهی توسعه به اقدام
 .نماید اقدام دانشگاه تمام
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

 یک به شدن تبدیل برای را افراد تمام باید دانشگاه2.
 .نماید تشویق کارآفرین،

  ها دانشگاه اول قدم در کارآفرینی، رفتارهای تشویق برای
  ها فرصت نموده، برجسته را ها شایستگی توسعه مزایای باید،

  از استفاده های تالش سپس و کرده شناسایی و جستجو را
  و کارکنان باید دانشگاه .نماید تشویق را ها فرصت

 تدارک طریق از رفتارها ها، مهارت توسعه برای را دانشجویان
 سطح در ها آن رصد امکان که سازوکارهایی از وسیعی طیف

 .نماید تشویق دارد، وجود فردی
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

 .سازد فراهم کارآفرینی تجربه کسب برای را فرصتی باید دانشگاه3.
 مطلع شدن کارآفرین مزایای از دانشجویان و کارکنان که این محض به

 فراهم آنان برای را کارآفرینی کردن تجربه فرصت باید دانشگاه شدند،
 است محیطی با دانشجویان و کارکنان ساختن مواجه مستلزم کار این .سازد

 تشویق به منجر خود این و بوده کارآفرین واقعی های چالش شبیه که
 آموزش به توان می اقدامات این جمله از .شود می کارآفرینی توسعه

 و کارکنان تشویق و آموزش برای محیط در کارآفرینان حضور کارکنان،
 تدارک  همینطور  واقعی، زندگی مشکالت با ساختن مواجه دانشجویان،

 باید آموزشی های فعالیت .نمود اشاره تشویق های روش سایر و جوایز
 ادغام طریق از نوپا مشاغل برای آمادگی کسب از اطمینان برای

    .گیرد صورت معمول های آموزش با محور شرکت های آموزش
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

 بین در کارآفرینی اقدام به ایده یک تبدیل از باید دانشگاه4.
 .کند حمایت دانشگاهی های گروه و افراد

 مسیر در حرکت برای قدم اولین ایده، یک از برخورداری
 باید دانشگاه عمل، به ایده یک تبدیل برای .است کارآفرینی

 مهیا ها گروه و افراد برای را ها فرصت و خدمات از وسیعی طیف
 .سازد

  تا کار و کسب شروع از قبل مرحله از را خود حمایت باید دانشگاه
 و کسب شبکه توسعه و عملی راهنمایی مثال، برای کسب توسعه

 های ایده و ها شرکت باید ها دانشگاه این بر عالوه .دهد ادامه کار
  .نماید متصل کارآفرینی گسترده اکوسیستم به را درونی جدید



DR mohammadreza maleki 

 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

 کارکنان و دانشگاه اساتید توسط شاگردی استاد آموزش امکان5.
 .باشد فراهم باید صنایع

  و کسب آموزش برای موثر روش یک شاگردی، استاد آموزش روش
  کارآفرینی های مهارت تقویت و کسب به منجر تواند می که است کار

  کارآفرینان با گان آموخته دانش و دانشجویان قراردادن کنارهم .شود
  سایر همینطور و کار و کسب موفقیت احتمال افزایش موجب تجربه، با

 ..شود می حمایتی خدمات
 شاگردی استاد آموزش امکان باید ها دانشگاه هدف، این به نیل برای

  .نماید تامین گان آموخته دانش برای هم و دانشجویان برای هم را
  عنوان به خود علمی هیئت اعضای از باید کارآفرین های دانشگاه

   .کند استفاده آموزش در مرشد
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

  را بلقوه کارآفرینان مالی تامین امکان باید دانشگاه6.
 .نماید تسهیل خصوصی، بخش طریق از

  گان آموخته دانش و دانشجویان مالی تامین تسهیل
  بین ارتباط برقراری برای خصوصی، بخش توسط

 ضروری بسیار کارآفرینی اکوسیستم توسعه و صنعت
  دانشجویان کارکنان، از باید موسسات این بنابر .است

  های فرصت یافتن برای خود، گان آموخته دانش و
 .نمایند کمک خصوصی، بخش طریق از گذاری سرمایه
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 مسیر ارتقائ شغلی کارآفرینان

 را کار و کسب رشد مراکز به دسترسی باید دانشگاه7.
 .نماید تسهیل

  برای تواند می که است مهم ابزار یک کار و کسب رشد مرکز
  با ارتباط برقراری برای همینطور نوپا، مشاغل از حمایت
  به دسترسی اغلب رشد مراکز .باشد موثر صنعت

  خدمات اطالعاتی، خدمات پژوهشی، تسهیالت ها، آزمایشگاه
  تعرفه با یا رایگان صورت به را مالی حمایت فنی، مشاوره
 .نماید می تامین حمایتی،
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 دانشبرای تبادل  صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

 نقش دانشگاه با ذیفنعان از طیفی فعال شدن درگیر•
  و ایجاد .دارد دانشگاه کارآفرینی توفیق در ای برجسته

 پژوهش، حوزه در کارآفرینی در شرکا، با رابطه این تثبیت
 .است موثر بسیار دانشگاه،  رسالت اجزای سایر و آموزش

 .است مطرح جزء چندین بیرونی، ارتباطات برقراری برای
  کارها، و کسب مناطق، دولتی، بخش با رابطه جمله از

 این انگیزه .غیره و التحصیالن فارغ و ای حرفه های انجمن
 .است جامعه و دانشگاه برای ارزش ایجاد کار
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 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

  با مساعی تشریک و دانش تبادل به متعهد باید دانشگاه1.
 .باشد دولتی بخش و جامعه صنعت،

 طریق از دانش تبادل برای زیادی ارزش باید دانشگاه
  باید گیری جهت این .باشد قائل بیرون با شراکت و همکاری

  به ها سیاست این .باشد ای موسسه های سیاست نهاد از بخشی
 بخش صنعت، با دانشگاه ارتباط انواع باید راهنما عنوان
  و گرفته شکل تواند می که را غیره و خصوصی بخش دولتی،

  تواند می همچنین سیاست این .کند مشخص شوند، مدیریت
 .باشد ارتباط این و همکاری از حمایت کارهای و ساز شامل
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 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

 برقراری و شراکت ایجاد برای را خود باید ها دانشگاه2.
 نمایش معرض در ذینفعان از وسیعی طیف با فعال ارتباط

 .دهد قرار
  از وسیعی دامنه درگیر باید دانشگاه هر باال امتیاز اخذ برای

  های تعاونی ای، منطقه و محلی های سازمان با جمله از  شراکت
 .باشد کارآفرینان و گان آموخته دانش ، ها دانشکده مردمی،
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 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

 سایر و فناوری های پارک رشد، مراکز با قوی ارتباط باید دانشگاه هر3.
 .نماید خلق پویا دانش تبادل برای را هایی فرصت و داشته بیرونی نهادهای

  ای افزوده ارزش بیرونی، محیط با ارتباط برقراری طریق از باید ها دانشگاه
 های پارک و رشد مراکز نظیر ویژه دانشی ساختارهای است ممکن .نماید ایجاد

 باید دانشگاه اساس همین بر .باشند کرده احاطه را دانشگاه فناوری،
 موفق های دانشگاه .باشد داشته شده، کسب دانش تجمیع برای سازوکارهایی

 بین ایده باروری و دانش تبادل امکان که باشند برخوردار هایی نظام از باید
  فیزیکی فضای ارائه مثال، عنوان به .سازد فراهم را صنعت و علوم های پارک
  سایر و کاری صبحانه مشترک، آموزشی های کارگاه سخنرانی، شراکت، برای

 تبادل از جریانی باید ارتباط این .است دانش تبادل این جمله از ها، فرصت
  در باید ها دانشگاه .کند فراهم صنعت و دانشگاه بعد دو در را کارکنان و دانش
 قالب در را مشارکت و مالکیت از طیفی فناوری های پارک و رشد مراکز

   .باشد داشته مدیریتی و مستقیم مالی پیشنهاد
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 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

  و کارکنان برای را هایی فرصت باید ها دانشگاه4.
  های محیط با کارآفرینی های فعالیت برای دانشجویان

 .نماید ایجاد بیرونی، کار و کسب
  برای را فرصتی باید دانشگاه دانشجویان و کارکنان

  بیرون محیط در کارآفرینی های فعالیت در شدن درگیر
 و دانش تبادل سازوکارهای از باید دانشگاه .باشند داشته

 تواند می حمایت این .نماید حمایت بیرونی محیط با شراکت
  سایر طریق از هم و آموزش رسمی های برنامه طریق از هم

 اجتماعات سایر و کاری صبحانه جمله از رسمی غیر های روش
 .گیرد صورت ها فعالیت و
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 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

 ارتباط برای خود دانشجویان و کارکنان از باید دانشگاه5.
 .آورد عمل به ویژه حمایت بیرون، محیط و دانشگاه

  و کارکنان بین دانش تبادل برای مهم سازوکار یک
  است ممکن جنبش این .است جنبش یک ایجاد دانشجویان

 داللت پژوهش و آموزش تبادل برای هایی برنامه وجود به
  ها دانشگاه است الزم حوزه این در توفیق برای .نماید

  دانشجویان و کارکنان جنبش از حمایت برای سازوکارهایی
  از تنوعی .باشد داشته بیرون محیط با ارتباط برای

 ممکن که دارد وجود منظور این برای مختلف رویکردهای
  .باشند سایرین از تر رسمی برخی است
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 برای تبادل دانش صنعت، ارتباط بیرونی-رابطه دانشگاه

 دانش، جامع اکوسیستم در گذاری تاثیر برای باید دانشگاه6.
 قرار کنارهم در صنعت  با را خود پژوهش و آموزشی های فعالیت

 .دهد
 دامنه و کارآفرینان آموزش، صنعت، پژوهش، توسط شده ایجاد دانش

 در سازوکارهایی باید .شود دانشگاه جذب مجدداً باید جامعه، از وسیعی
 اکوسیستم شبکه در شده ایجاد تجارب و اطالعات جذب برای دانشگاه

 کارورزی های دوره از توان می آموزش خصوص در .باشد داشت وجود
 نیز پژوهش خصوص در .کرد اشاره مهمان سخنران و دانشگاه در
 .کرد اشاره کاری قراردادهای و مشترک پژوهش امکان به توان می

 های فرصت تشریح برای شفافی سازوکارهای باید موسسات همینطور
   .باشند داشته تجاری و صنعتی شرکای برای کارآفرینی
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 المللیدانشگاه کارآفرین به عنوان یک موسسه بین 

  دانشگاه کلیدی های ویژگی از یکی بودن، المللی بین
 .شود می محسوب کارآفرین

 فرآیندهای با ای فزاینده شکل به گرایی المللی بین
  قادر را دانشگاه  که فرآیندی .است خورده گره استراتژیک

 همینطور موسسه، هدایت برای آگاهانه های تصمیم سازد می
  مختلف اهداف براساس را موسسه پیشرفت سنجش
   .رساند انجام به المللی بین های فعالیت

 شدن، المللی بین بدون دانشگاه یک که است ممکن غیر
  شود، المللی بین تواند می دانشگاه یک ولی شود، کارآفرین

 .باشد کارآفرین که آن بدون
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 دانشگاه کارآفرین به عنوان یک موسسه بین المللی

  استراتژی از اساسی بخش یک گرایی، المللی بین1.
 .باشد باید دانشگاه کارآفرینی

 فرهنگ یک آن طی که است فرآیندی گرایی المللی بین
  دانشگاه آموزشی وظایف و اهداف در جهانی یا ملیتی بین

  های استراتژی از ها دانشگاه بیشتر .شود می ادغام
  .هستند برخوردار گرایی المللی بین



DR mohammadreza maleki 

 دانشگاه کارآفرین به عنوان یک موسسه بین المللی

 جنبش از را خود حمایت واضح بطور باید دانشگاه2.
 پوشش تحت دانشجویان و کارکنان سازی المللی بین

 .دهد نشان
  و کارکنان کردن جذب بر عالوه باید کارآفرین های دانشگاه

  کارکنان و دانشجویان پویایی از فعال بطور باید دانشجویان،
  از را خود المللی بین تحرک باید موسسه .کند حمایت خود

  و کارآموز تبادل ها، بورسیه تبادل ها، روش تبادل طریق
  موسسات سایر با تحرک وسیع های برنامه سایر از استفاده

 .دهد گسترش الملل بین
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 دانشگاه کارآفرین به عنوان یک موسسه بین المللی

  المللی بین کارکنان جذب و جستجو صدد در باید دانشگاه3.
  دکتری دانشجویان و پژوهش آموزش، حوزه در جمله از

 .باشد
  کارکنان جذب برای مشخصی های برنامه باید ها دانشگاه

  ممکن دانشگاه همچنین .باشد داشته المللی بین و کارآفرین
 .باشد داشته المللی بین خاص استخدام برای هایی برنامه است

 .باشد موسسه نیازهای با منطبق کامالً باید ها استخدام این
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 دانشگاه کارآفرین به عنوان یک موسسه بین المللی

 دانشگاه آموزشی رویکردهای در باید گرایی المللی بین4.
 .باشد مشهود

  محیط در یادگیری و آموزش در جدید های ایده به دسترسی
 بازارهای در را دانشگاه رقابت توانایی تواند می المللی بین
  و آموزشی محیط از باید دانشگاه .دهد افزایش المللی بین

  تناسب جهانی، مخاطبین با که باشد برخوردار یادگیریی
  ابعاد با محور کالس های فعالیت شامل نکته این .باشد داشته

 .باشد کارآموزی و المللی بین تبادل مطالعه،  همگانی،
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 دانشگاه کارآفرین به عنوان یک موسسه بین المللی

 بطور باید دانشگاه علمی هیات اعضای و آموزشی های گروه5.
 .باشند داشته مشارکت المللی بین های شبکه در فعال

  موسسه یک مهم اجزای از یکی استراتژیک، المللی بین اشتراکات
 نامه تفاهم تبادل به منحصر فقط اشتراک این .است کارآفرین

  و آموزشی حوزه در اجرایی کامالً کارکردهای بیانگر بلکه نبوده،
 با باید ها دانشگاه .است دانشجویان و کارکنان پژوهشی

  سایر با و بوده متصل  نوآوری، های خوشه المللی، بین های شبکه
 است ممکن ها این .باشد داشته جانبه دو اشتراکات موسسات،

   .باشد دوگانه های گواهی یا مشترک های برنامه رشد ماحصل
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 کارآفرینآمدهای دانشگاه  سنجش پی

 صدد در که دانشگاهی برای زیادی جهانی و محلی آمدهای پی
 .آید بدست است ممکن است، شدن کارآفرین

 دانش دانشجویان، جمله از داخلی ذینفعان هم آمدها پی این
  قبیل از خارجی ذینفعان برای هم و کارکنان و گان آموخته
  تاثیر تحت را جامعه و محلی کارهای و کسب و ها سازمان

  یافته توسعه غیر دانشگاه در آمدها پی سنجش .دهد می قرار
  های سنجش اکثر در که دهد می نشان پژوهشی ادبیات .است

 توسعه ها، آموخته دانش کارآفرینی بجای گرفته، صورت
 اسپین بر کارآفرینی استراتژی بر تاثیر یا محلی اقتصاد رشد
  .است شده تاکید پژوهش نتایج و آف
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 آمدهای دانشگاه کارآفرین سنجش پی

 را خود تغییر و کارآفرینی استراتژی تاثیر باید دانشگاه1.
 .دهد قرار سنجش مورد

 مرتبط اجرایی های فعالیت بر که استراتژیی از برخورداری
 و فعالیت این تاثیر درک .است مهم دانشگاه برای باشد،

 .است تر مهم حتی استراتژی تنظیم بر آن خوراند پس
 از شده گردآوری شواهد که دهد نشان باید دانشگاه
  و انعکاس برای ابزاری کارآفرینی، حوزه در هایش فعالیت
 .است دانشگاه رسالت و استراتژی بررسی
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 آمدهای دانشگاه کارآفرین سنجش پی

 را موسسه مختلف سطوح شدن درگیر میزان باید دانشگاه2.
 .دهد قرار سنجش مورد یادگیری و آموزش در

 دانشکده در مثالً آموزشی های دوره مطلوبیت میزان باید
 درگیر میزان باید دانشگاه .گیرد قرار بررسی مورد مدیریت

  و علمی هیات اعضای قبیل، از دانشگاه مختلف سطوح شدن
 را کارآفرینی یادگیری و آموزش در آموزشی های گروه
  نتایج که نماید حاصل اطمینان و داده قرار مقایسه مورد

  بازنگری و اعضا فردی توسعه های برنامه از ناشی حاصله
 .است آموزشی  های برنامه
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 آمدهای دانشگاه کارآفرین سنجش پی

 را کارآفرینی یادگیری و آموزش تاثیر مرتب بطور باید دانشگاه3.
 .دهد قرار بررسی مورد

 این باید کارآفرینی، های فعالیت کامل اجرای از اطمینان برای
  عین در .گیرند قرار ارزشیابی و پایش مورد مرتب بطور ها فعالیت

  سنجش و دوره در کنندگان شرکت شمارش به که نیست کافی حال
  انگیزه در گرفته صورت تغییرات باید بلکه کرد، بسنده آنان رضایت
  های فعالیت اثر بر شده کسب های مهارت میزان و کنندگان شرکت

  باید دانشگاه .گیرد قرار ارزشیابی و پایش مورد کارآفرینی آموزشی
 مرحله در) آموزش مختلف مراحل در را کارآفرینی آموزش تاثیر

 تهیه برای (آموزش خاتمه از مدتی گذشت پس و خاتمه شروع،
 قرار بررسی مورد آموزش، از حاصل آمدهای پی از درستی تصویر

 .دهد
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 آمدهای دانشگاه کارآفرین سنجش پی

 مرتب بطور را دانش تبادل های فعالیت جریان باید دانشگاه4.
 .نماید ارزشیابی و پایش

 و ها فعالیت باید عمل، در دانش تبادل از اطمینان برای
 مورد مرتب بطور بیرونی و درونی منظر از مربوط سازوکارهای

  خود توفیق معیارهای باید دانشگاه .گیرد قرار پایش و ارزشیابی
  بررسی برای .نماید تعریف دانش تبادل مختلف ابعاد از را

 اف، اسپین ،نوپا های شرکت تعداد به توان می داخلی های حوزه
 های بررسی .نمود اشاره جدید روابط و جدید های ایده و پتنت

 دانشگاه تاثیر و شده درک های ارزش شامل، است ممکن بیرونی
 .باشد نیز(غیره و دولت کار، و کسب)ذینعان محیط به



DR mohammadreza maleki 

 آمدهای دانشگاه کارآفرین سنجش پی

 مرتب بطور نوپا های شرکت از حمایت آمدهای پی باید دانشگاه5.
 .دهد قرار ارزشیابی و پایش مورد
 دانشگاه در نوپا های شرکت از حمایت های فعالیت که دارد ضرورت

 همچنین و نیاز مورد حمایتی خدمات کیفیت و نوع از اطمینان برای
 این .گیرد قرار بررسی  و پایش مورد آنها ارائه نحوه بودن اثربخش

 منظم صورت به و مشخص رویه یک بر مبتنی باید ارزشیابی و پایش
 رضایت میزان و کنندگان شرکت تعداد که این بر عالوه .پذیرد صورت

 می قرار بررسی مورد ،نوپا های شرکت از حمایت های برنامه از آنان
 های برنامه نقش و التاسیس جدید های شرکت تعداد باید همچنین گیرد،

 ارائه منظر از هم ارزشیابی و پایش .گیرد قرار بررسی مورد حمایتی
 در آن تاثیر میزان نظر از هم مدتی، گذشت از بعد و حمایتی خدمات

 .شود انجام باید نوپا مشاغل توفیق



 خدا قوت


