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 سیر تحوالت نسل های دانشگاهی

 

 دانشگاه نسل چهارم
 (دانشگاه اجتماعی)

 دانشگاه نسل سوم
 (کارآفرین)

 

پژوهش )دانشگاه نسل دوم 
 (محور

 دانشگاه سنتی
 (آموزش محور و نسل اول)

 

ای  نقش محلی و منطقه
توسعه پایدار و جهانی 

 شدن در خانه

و  20پدیده نیمه دوم قرن
 21اوایل قرن 

 

 

 

 
                                            

 (در حال وقوع)انقالب سوم 
 

ظهور تحقیقات )نقالب دوم ا
 کاربردی و نیاز محور

 

 
   

 

 
 (ظهور تحقیقات پایه)انقالب اول 

 

 19عمدتاً تا قبل از قرن 
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 های دانشگاهی از منظر مفهومی ویژگی نسل

 نسل های دانشگاهی

ها و   محصول دگرگونی در پارادایم
 تغییرات محیطی

  به معنای یک سره زمانی و
تقویمی و در طول هم نیستند 
 ولی زمان هم مدخلیت دارد

دارای سیر تکامل 
 (از جنس توسعه ای) 

در عرض هم نیز نیستند 
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 نسل
 کشورها

 نسل سوم نسل دوم اولنسل 

کشورهای 
 غربی

 سال 500

 (12-17قرن )

 بولونیا

 سال 300

 (17-21قرن )

 هومبولت

 سال 100کمتر از 

 (21اوایل قرن )

 و ام آی تی  کمبریج

 ایران معاصر
 سال 50

 (1313-1365های  سال)

 سال 30

 (کنون تا 60های دهه  سال)

سال آغاز حرکت 

1379 

 سده های معاصر های دانشگاهی در غرب و ایران مقایسه تکامل نسل

 



 (منظر)جنبه  نسل اول نسل دوم نسل سوم نسل چهارم

آموزش، استفاده پژوهشی از  
 دانش و توسعه اقتصادی پیشرو

آموزش و پژوهش و  
 استفاده از دانش

 هدف آموزش آموزش و پژوهش

ایجاد اهداف استراتژیک، 
 نقش موتور در اقتصاد محلی

 نقش حفظ حقیقت حقیقتشناخت  ایجاد ارزش افزوده

 
افراد حرفه ای، محقق، 

کارآفرینان و اقتصاد رقابتی  
 محلی

افراد حرفه ای،  
 محققین و کارآفرینان

افراد حرفه ای و  
دانشمندان  

 (محققین)
 خروجی حرفه ای ها

با انعکاس    انگلیسی (ملی و انگلیسی)چند زبانه 
 ملی

 زبان التین، عربی وملی ملی

مدیریت حرفه ای و  
 کارشناسان محلی

 مدیریت حرفه ای
دانشمندان  

نیمه  ( محققین)
 وقت

 مدیریت رئیس دانشگاه

 های دانشگاهی های نسل مقایسه برخی ویژگی
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 اهداف این تحقیق
  

  پیش بینی پیامدهای نسل سوم و ارائه پیشنهادها و پیش آگاهی های الزم برای

 کارآفرینکاستن از مخاطرات آینده و تعالی حرکت در مسیر دانشگاه 

 نسلی متناسب با مقتضیات زیست چرخش ارائه مدل و راهکارهای عملی برای

 ایرانبوم آموزش عالی 

 سمت نسل سومبهبودپیامدهای حرکت به دستیابی به  راهکارها ی عملی برای 
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 وضعیت زیست بوم فعلی آموزش عالی ایران
 مقوله       

 اصلی       
 ها مؤلفه

بروندادهای سیستم  فرآیند درونداد زمینه
 (خدمات و تولیدات)

1 
ضعف در اخالق 

 ای حرفه
ضعف جدی در 

 فردیهای  مهارت

ضعف های  تمرکزگرایی،
موجود در استقالل 
دانشگاه و اختیارات 

 محدود

دانش آموخته با 
های  مهارت

 ضعیفپذیری  اشتغال

2 
ضعف در کار 

گروهی و 
 جمعی

 بی انگیزگی افراد
روزمرگی، آینده نگری 

 ضعیف
ضعف کاربست نتایج 

 تحقیقات

3 
مقاومت در 
 مقابل تغییر

نداشتن مهارتهایی 
در حوزه خالقیت 

 و نوآوری
 زدگی سیاست

تولید مقاله های 
 تکراری

7 



 مقوله       

 اصلی        
 ها مؤلفه

بروندادهای سیستم  فرآیند درونداد زمینه
 (خدمات و تولیدات)

4 
ضعف در 

فرهنگ ریسک 
 پذیری

 تعهد پایین
شفاف نبودن وظایف و 
 در قبال آن پاسخگویی

کاستی خدمات 
عدم )اجتماعی 

پاسخگویی و مسئولیت 
 (اجتماعی ضعیف

5 
درون گرایی 

 در افراد
 بهره وری ضعیف

ضعف مهارتی در 
 مدیریت

سازمان های فاقد 
 مدیریت موثر

6 
فرهنگ حمایتی 

و تشویقی 
 ضعیف

برخورداری از 
 حقوق ثابت

درون گرایی در 
 ساختارهای مدیران

سازمان های فاقد توان 
 رقابتی

 
 

                                                                                            
 (ادامه)وضعیت زیست بوم فعلی آموزش عالی ایران 
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 مقوله       

 اصلی        
 ها مؤلفه

بروندادهای سیستم  فرآیند درونداد زمینه
 (خدمات و تولیدات)

7 

تمایل بیشتر 
برای کسب 

های  موقعیت
 شغلی دولتی

عقب ماندگی 
آموزش و ضعف 

در تکنولوژی های 
 –یاددهی 

 یادگیری

اقبال ضعیف به اجرای 
ارزیابی های  برنامه

 عملکرد و کیفیت

رقابت های ناسالم 
 سازمانی

8 
فرهنگ ضعیف 

 پاسخگویی
بسترهای ضعیف 

ICT 
 ضعف بدنه کارشناسی

بالتکلیفی جامعه در 
 مشکالت

9 

اقتصاد ضعیف 
در سطح ملی 

بی ثباتی )
وضعیت 
 (اقتصادی

تمرکز بر رابطه 
بجای ضابطه در 

 هاکسب فرصت

عدم توجه به 
ملی و های  مأموریت

 محلی

توسعه نامتوازن و 
 ناکارآمد

 
 

                                                                                            
 (ادامه)وضعیت زیست بوم فعلی آموزش عالی ایران 

9 



 های    ها و شایستگی برخی صالحیت

 نسل سوم دانشگاهی
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 در دانشگاه نسل سوم آموزشیهای  فهرست برخی مولفه های مرتبط با صالحیت
 توضیحات عنوان ردیف

 برنامه درسی 1
، پیامد محوری، برخورداری از انعطاف الزم  (حل مسأله)مهارت محوری، مسأله محوری 

 ...روزآمد بودن وجامعه، برای عالیق فراگیران، برنامه درسی باز، سازگاری با نیازهای 

2 
 -تکنولوژی یاددهی 

 یادگیری
 (یادگیری –یاددهی )تکنولوژی های آموزشی روزترین  بهبرخورداری از 

3 
یادگیری مستمر و به  

 اشتراک گذاری تجارب

های انسانی بصورت مستمر و دائم در حال یادگیری و به اشتراک گذاری تجارب  سرمایه 
 .شودمی در واقع از آن به عنوان دانشگاه یادگیرنده یاد . هستند

4 
تربیت دانشجو برای  

 آینده

قدرت بحث، استدالل و : دانشجویان برای آینده های نامعلوم تربیت می شوند از جمله
، کارآفرینی، تفکر انتقادی، نقدپذیری، اعتماد پذیری انعطافتحلیل، ارتباطات، خالقیت، 

 ...به نفس، قدرت نقد همراه با راهکار، قدرت تحمل، روحیه پشتکار و

 رشته ایتعامالت بین 5
همکاری های بین رشته ای افراد یا فعالیت افراد در حوزه های مختلف کاری به بروز  

 .خالقیت های بیشتری منجرمی شود که این خودبه حل مسائل واقعی می انجامد

 آموزش ترکیبی 6
بر آموزش حضوری از فضای مجازی نیز برای ارتقای سریع و آسان ترآموزش و  عالوه 

 .یادگیری استفاده می شود –باال بردن سطح یاددهی 
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در دانشگاه نسل سوم   آموزشیهای  فهرست برخی مولفه های مرتبط با صالحیت
 (ادامه)

 توضیحات عنوان ردیف

7 

دعوت از مدرسان مجرب  متعدد  
و متفاوت بصورت مهمان حضوری  

ویا غیرحضوری در کالس های  
های   کالسدرس یا حضور در 
 دیگران

 درستدریس تیمی یا بهره گیری از تجارب دیگر مدرسان در کالس های 

8 
گره زدن عملکرد کیفی اساتید در  

 ها آنآموزش به منافع 

آموزشی اساتید از منظر کمی و کیفی به منافع آن ها از جمله تخصیص  عملکرد 
 .گره زده می شود... گرنت در فرایندهای ارتقاء و تبدیل وضعیت استخدامی و

 تدریس نسل سوم 9

یک طرفه نبودن، قدرت سازگاری، سازنده بودن ، همراه با بحث و تبادل نظر،  
جذاب، چالش برانگیز و قابلیت تنظیم سرعت یادگیری توسط خود شخص از  

 .ویژگی های کالس درس است

10 
آموزش برای مشاغل خاص و  

 شناخته شده

را برای کسب شایستگی های مشاغل خاص از طریق آموزش فرایندهای افراد 
 .نمایندمی آماده ... ، سازماندهی وگیری تصمیم، ها فعالیت، ها مسئولیتکاری، 
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 عنوان ردیف عنوان ردیف

 سرآمدکیفیت  7 نوآوری 1

عضویت هیأت علمی در هیأت تحریریه یک   8 تأثیر و منفعت پژوهش برای جامعه 2
 نشریه معتبر داخلی و یک نشریه معتبر خارجی

داوری مقاالت داخلی و خارجی توسط هیأت   9 اختراعات 3
 علمی

4 
قدرت سازگاری با چالش های جدید  

 10 در آینده تحقیق
شرکت ساالنه حداقل در یک کنفرانس بین 

 المللی با ارائه مقاله

 11 المللی بودن بین 5
توانایی جذب منابع مالی و طرح های پژوهشی 

 در سطح بین المللی و داخلی

6 
  سازی ایده و تحقیققدرت تجاری 

 12 (موفقیتوتویی بعنوان یک معیار )
پروژه های پژوهشی گروهی و شبکه ای و  

 ایرشته  بین

 در دانشگاه نسل سوم پژوهشیهای  فهرست برخی مؤلفه های مرتبط با صالحیت
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 عنوان ردیف

 ...(سازمانی، اجتماعی و )تعهد  1

 برخورداری از اخالق حرفه ای و اخالق مداری   2

 (  ایبویژه فعالیت های بین رشته)داشتن روحیه انعطاف پذیری در کار گروهی  3

4 
، تفکر گیری تصمیمحل مسأله، کنترل استرس، )برخورداری از مهارت های فردی دهگانه زندگی 

و مهارت ارتباط  پرسی  همهخالق، تفکر نقادانه، روابط بین فردی، مدیریت هیجان، خودآگاهی، 
 (  موثر

 مهارت رهبری و مدیریت و مهارت های شغلی 5

 اجتماعیهای  شبکهمهارت بهره برداری موثراز  6

 قوی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی  Networkingازتوانایی مشارکت برخورداری  7

 در   مدیریتی/سازمانی/فردیهای  فهرست برخی مؤلفه های مرتبط با صالحیت
 دانشگاه نسل سوم
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 عنوان ردیف

8 
های  ناشی از توانمندی در مهارت )برخورداری از قدرت پذیرش ریسک، ابتکار، تجزیه و تحلیل 

 (  زندگی

 نقادی و نقد پذیری  9

 یادگیری  سازمانی و جمعی مستمر وبرخورداری  مستمر از دانش ضمنی و حرفه ای باال 10

 خلق مشاغل جدید  برای  (ایده پردازی)قدرت تخیل  11

 ایجاد مراکز رشد، نوآوری و پارک علم و فناوری   12

 توسعه روحیه کارآفرینی در همه ارکان دانشگاه 13

 ایجاد دفاتر انتقال فناوری و ارتباط با جامعه 14

 در   مدیریتی/سازمانی/فردیهای  فهرست برخی مؤلفه های مرتبط با صالحیت
 (ادامه)دانشگاه نسل سوم 
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سازی نسل سوم دانشگاه   برخی پیامدهای پیاده

 (با تأکید بر زیست بوم آموزش عالی ایران)
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 دستاوردهای درونی دستاوردهای بیرونی

و دانش بر مبتنی) اقتصادی توسعه به کمک 
 (دانایی

آموختگان دانش پذیری اشتغال همراه کارآفرینی 
اجتماعی رسالت وتوسعه جامعه با بیشتر ارتباط 

 دانشگاه
علمی و اجتماعی در گوناگون کنشگران حضور 

 جامعه مسائل و ها بحران حل برای
کار و کسب و کارآفرینی فرهنگ توسعه 
زندگی دهگانه های مهارت افزایش و توسعه 
و نوآور فناور، آموختگان دانش پرورش 

 کارآفرین
ساز منفعت علوم توسعه 
المللی بین های فعالیت ارتقای 

تنوع بخشی به پایداری منابع مالی دانشگاه 
توسعه فرهنگ یادگیری 
تبدیل )حمایت از ایده های کوچک /ایده پروری

 (ایده به ثروت
توسعه فرهنگ تغییر و تحول 
ایجاد فرهنگ سازمانی کارآفرینانه 
 (افقی -عمودی )توسعه ارتباطات فردی و سازمانی 
ایجاد ساختارهای باز و منعطف 
رقابتی شدن و رقابت پذیری 
 تحول در محتوای برنامه های درسی در جهت تقاضا

 (برنامه های منعطف و شناور)محوری 
اداری کاهش بوروکراسی 
 یادگیری -بهره گیری از شیوه های نوین یاددهی 

 نسل سوم دانشگاهمثبت   پیامدهایسبد برخی از
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 مخاطرات درونی مخاطرات بیرونی

دانشگاه از بینانه واقع غیر انتظارات شدن غالب 
کار و کسب و شغل از ناقصی تعریف شدن نهادینه 
در دانشگاه زمانی فرا و ازلی رسالت به توجهی کم 

 صنفی منفعت مقابل در عمومی خیر خلق
درذهن دانشگاه از ناصواب انتظارات گیری شکل 

 سیاستگذاران
دانشگاه به مدت کوتاه و ابزاری نگاه 
علمی و سازنده نقادی از شدن دور 
علمی آزادی افتادن خطر به 

 تضعیف علوم پایه، علوم انسانی و هنر 
 کم توجهی به توسعه کالن دانش و گسترش

 مرزهای آن
 منفعت گرایی و مخدوش شدن فرهنگ علمی و

 دانشگاهی
 شدن منطق بازار به خیلی از ارزش های نسل حاکم

و تا حدودی نسل دوم ( شاگرد پروری)اول 
 (پرورش برای علم)دانشگاهی 

 متأثر شدن روابط استاد با جامعه و دانشجو از منطق
 بنگاه داری و بازار

توسعه تعامالت علمی کلیشه ای و صوری 
 سیطره کمیت در آثار علمی با هدف سودآوری

 بیشتر
غلبه رفتار سازمانی بر اخالق حرفه ای 
 در مقابل )انحصاری و رقابتی شدن یافته های علمی

 (به اشتراک گذاری و عمومی شدن

 نسل سوم دانشگاه( مخاطرات)منفی  پیامدهایسبد برخی 
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 ها قطعیتعدم / ها  اطمینانعدم 

 

 گرایی درون / گرایی برون•

 فرد گرایی/ فرهنگ کار گروهی •

 عدم پایبندی به معیارهای اخالقی/ التزام •

 شکل پذیری از محیط/ تأثیرگذاری بر محیط •

 دانشگاهیتهدید برای استقالل / فرصتی برای استقالل دانشگاهی •

شرطی شدن  (/ شرطی شدن از سوی سازمان)اصالح نظام حقوق و دستمزد•
 عملکرد وظیفه ای از سوی سرمایه های انسانی

 نسل سوم دانشگاه( ها عدم قطعیت/ها عدم اطمینان)شناور سبد پیامدهای 
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 گیری بحث و نتیجه

در عرصه تحوالت جهانی و محیط پیرامون نمی تواند موضععی انفععالی   دانشگاه . 1

 .است  یک الزام بلکه نیست، در نسل سوم یک انتخاب وحضور اتخاذ نماید 

 

های به سوی نسل سوم ،  بوم آموزش عالی کشور، چرخش دانشگاهدرزیست . 2

طبیعی آن  قطعیت های منفی  وعدم از پیامدهای موجب پیامدهای مثبتی بیش 

الزم قبل از ورود به این عرصه  هوشمندی و تدبیر با این حال .  خواهد بود

 .رسدبه نظر می پرمخاطره کامال ضروری 
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و دور ماندن از دولت پایگی، زمینعه اسعتقالل معدیریتی و    خوداتکایی دانشگاه . 3

آزادی علمی دانشگاه را که یکی از مهمترین الزامات حضور فعال در عرصه نسعل  

سوم دانشگاهی است، تا حد زیادی فراهم می نمایعد و تحقعق ایعن امرمنعوط بعه      

جهت گیری دانشگاه به سمت کارآفرینی وارتقای نقش خطیرمسئولیت اجتمعاعی  

 .است

اینصورت،  دانشگاه  ضمن بهبود تصویراجتماعی خود، اعتماد جامععه و دولعت   در 

را جلب کرده و این امر محرکی برای گسعیل شعدن حمایعت هعای معالی بیشعتر       

دولت و جامعه به سوی دانشگاه محسوب می شود که خود در تقویت پیامد هعای  

 .داردمثبت نقش بسزایی 
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  و اول نسل های مأموریت در دانشگاه بلوغ و تکامل دهد می نشان مطالعه نتایج .4

 .است سوم نسل سمت به آن دگردیسی شرط پیش دوم نسل

 

  حد در کافی و الزم تکامل به کشور های دانشگاه از هیچیک هنوز احتماال .5

  بعد به 70 دهه در .است نرسیده پژوهش و آموزش در جهانی استانداردهای

  با مقایسه در آموزش ماندن مغفول به منجر حتی عالی آموزش های سیاست

  از یکی همچنان آموزش، سرآمدی مسیر در برداشتن گام لذا .است شده پژوهش

   .است دانشگاهی سوم نسل عرصه به ورود برای اصلی الزامات
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 پیشرو های دانشگاه برای  اعتدالی و ترکیبی مدل یک ارائه ، مطالعه این نتیجه .6

  و نسلی تنوعات با ساحتی چند  دانشگاهی مدل، این در دانشگاه که است کشور

  نسل آکادمیک های ارزش از مراقبت به سو یک از و .است نسلی میان تبادالت

  و سود کارآیی، مدیریتی، های ارزش با دیگر سوی از و پردازد می دوم و اول

   .شناسد می رسمیت به نیز وآنهارا کند می گفتگو بازار

  سوم نسل منفی پیامدهای و ها نگرانی کاهش الگو، این کارکردهای از یکی

  فراهم را اجتماعی دانشگاه نسل به بعدی چرخش برای فرصتی نهایتا و .است

 .میکند
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آموزشعی،  بسعیار محعدودی گعروه    تعیعین تععداد   عملعی،  راهکار یک بعنوان . 7

گعروه هعای پیشعتاز در مرحلعه     ای بعنعوان  ترجیحاً ازمیان گروه های بین رشته 

که از صالحیت های حداقلی برای ظهور ویژگی های نسعل سعوم   است  پایلوت

ریعزی  بعرای راه انعدازی سعکوی نعوآوری در زیسعت       برنامه . باشندبرخوردار 

فناوری در قالب برنامه های اجرایی طرح تحعول، از اقعدامات عملعی دانشعگاه     

 . تربیت مدرس در این راستا است
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مسعأله  دانشگاه آینده فقط رسالت حل مسأله را نعدارد، بلکعه بایعد خعودش     . 8

  .هایی را طرح نماید

دانشگاه آینده، دانشگاهی است هوشمند که بر سکوی تجربیات جهانی تکیه . 9

نظعر  اولویت های ملعی و محلعی   زده و با تکیه بر مؤلفه های توسعه پایدار، به 

 .نماید

یک سیستم مخلوط از نیروهای آینده دانشگاه انتقال از یک سیستم یگانه به . 10

تعامل دولعت، صعنعت و دانشعگاه از حالعت     . است بازار و محرک های دولت

همپوشانی در حال تغییعر  دارای مدل سه گانه قبلی  به یک های تفکیک شده 

 .است
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هعای بعاز، بحعث و مباحثعه،      های اجتماعی، کعالس  مبتنی بر ارزشآموزش . 11

نقادی، مسأله محوری، مشتری مداری، به اشعتراک گذاشعتن تجعارب و محعیط     

ای از الزامات تحقق دانشگاه آینده با ویژگی های نسعل سعومی در   های شبکه

 .کشور ما خواهند بود

ست و این پاسخگویی و مسئولیت پذیری پاسخگودانشگاه آینده، دانشگاهی . 12

 .واقعی و اختیارات الزم قابل تحقق است استقاللصرفاً در بستر یک 

بسترسازی های دشواری برای تعالی یابی حرکت به سعمت دانشعگاه هعای    . 13

لیکن ماهیت اصعلی بحعث از   . باشد های ایران می نسل سوم، پیش روی دانشگاه

 .است فرهنگ آفرینی جنس ترویجی و 
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بعنوان یکی از مولفه های اصلی در نسعل  )امر داللت بر بروز خالقیت شواهد .  14

هعای بعین    همکعاری بیشتردر افرادی دارد که از فععاالن عرصعه   (  سوم دانشگاهی

 . هستند ای و برون گرایی رشته

 

باشعد، طراحعان   معدل پیامعد گعرا    های راهبردی باید براساس  طراحی برنامه. 15

برنامه های تحول با این رویکرد، ضمن ترسیم وضعیت مطلوب آینده، برای موارد 

نه صرفا تطبیق با شعرایط در بهتعرین   )دیگری از جمله تاثیرگذاری برمحیط آینده 

نیز برنامه دارنعد، از سعوی دیگرطراحعان ایعن برنامعه هعا، مناسعب تعرین         ( حالت

راهبردها و سناریو ها را برای مقابله با مخعاطرات احتمعالی آینعده طراحعی معی      

 . نمایند
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بیکاری دانش آموختگان یکی از پیامدهای کارکردی دانشگاه های کشور در . 16

دانشگاه شایسته ایرانی می تواند با ظهعور ویژگعی   . شرایط فعلی محسوب می شود

تغییر نگرش های اجتمعاعی بعه دانشعگاه و اشعتغال و همچنعین      )های نسل سومی 

وتقویت مهارت های  اشتغال پذیری دانش آموختگان توسعه فرهنگ کارآفرینی 

 .در حل این بحران اجتماعی بگذارد به سهم خود تاثیر بسزایی  ...(و
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، اثععر (Output)دانشععگاه هععا بععویژه از منظععر خروجععی هععا ارزیععابی کیفیععت عملکععرد . 1

فعالیعت هعا بعه    (Outcome) و پیامعدهای   (Efficiency)، کعارایی (Effectiveness)بخشی

 دقت انجام شود

اسعالمی یکعی از چعالش هعای مهعم پعیش روی        -علی رغم برخورداری از فرهنگ غنی ایرانی. 2

فرهنگ دانشگاهی تحوالت موفق دانشگاهی در شرایط کشور ما، کاستی های قابل توجه در حوزه 

است، و پیشنهاد می شود وزارت علوم ، یکی از دانشگاه ها را متولی ارائه برنامعه  و اخالق حرفه ای 

 .عملی در این خصوص نماید

یعادگیری  حرفعه ای دانشعگاهیان و بعویژه معدیران و       –ی مستمر برنامه جعامع یعاددهی   اجرا . 3

پیشعنهاد معی   دانشعگاه یادگیرنعده   کارشناسان در تراز صالحیت های نسل سوم دانشگاهی به عنوان 

 .شود

 پیشنهادها
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،  متکی بررویکردهای تمرکز گرایی، سلسه تغییرات ساختاریبرای تحقق رسالت های نسل سوم، . 4

مراتب کمتر، روان سازی سیستم و واگذاری اختیارات بیشتر در مقابل مطالبه جدی امر پاسخگویی به 

 .  انتظارات پیشنهاد می شود

 

نظر به اینکه شایسته ساالری یکی از قواعد محیط دانشگاه های نسل سوم می باشد، تغییرات نظام . 5

توصیه می شود و این نظام شایسته ساالری و حرفه ای گری  مدیریتی و اداری دانشگاه ها به نفع یک

 .مستلزم بازنگری در برخی مقررات و ضوابط موجود است

 پیشنهادها



 

یکسان و یکپارچه نبوده و پر از تعارض هعا مختلعف هسعتند      Context دانشگاه ها دارای. 6

دارند، بنابراین از نگاه یکسان و یا اتخاذ تصمیمات واحد برای آن توانمندی های متفاوتی و

 .ها باید پرهیز شود

 

و گام به گام را در نظام تصمیم گیری و معدیریتی معد نظعر    اصالحات تدریجی رویکرد . 7

 .قرارگیرد 

 

پرهیعز از تصعمیمات   نگاه عمیق و کالن نگر به موضوعات و پدیده ها ی جدید در کنعار  . 8

 .الزم است سطحی و ناگهانی
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 پیشنهادها
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 و سپاس از توجه شما

 سپاسگزاری

 مقصود دکتر آقای جناب زحمت قبول و لطف از
 آموزشی معاونت محترم مشاور فراستخواه

 بخشیدند، تعین را تحقیق این محتوای که دانشگاه
 .گردد می سپاسگزاری صمیمانه


