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 مقدمه

 کارآفرینهایی جهانی دانشگاهاوّل های طراز دانشگاه •

 بنیان دارنددانش نقش اساسی در اقتصاد ها در دانشگاهکارآفرینی •

 مقاومتی یک الزام استهای کشور به گفتمان کارآفرینی از منظر اقتصاد دانشگاهورود •

کارآفرین و سنجه هایی  های های ایران تا تحقق دانشگاهروی دانشگاهپیشهای چالش•
 کارآفرینهای به دانشگاهبرای اندازه گیری فاصله تا رسیدن 

2 



 چند پرسش کلیدی

 

 در مفهوم این نسبی وزن دارد؟ اهمیت مقدار چه و معناست چه به ایران در کارآفرین دانشگاه  
 ؟چیست هادانشگاه ماموریت های و وظایف سایر با مقایسه

در کشورهای سایر یا ایران و چین، و روسیه آسیا، غرب اروپا، آمریکا، در کارآفرین دانشگاه آیا  
   است؟ یکسان آن هایویژگی و رویکردها ها،سبک و دارد نقش یک توسعه حال

دارد؟ وجود کارآفرینی بحث به کشور دانشگاه های همه ورود برای ضرورتی آیا 

کارآفرین دانشگاه تا ایران دانشگاه های فاصله اندازه گیری برای سنجه هایی 
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 های کارآفریندانشگاهسنجه های  

 :کارآفرین هایدانشگاه از کشور هایدانشگاه فاصله اندازه گیری سنجه های

کارآفرین دانشگاه در هدایتگری و راهبری 

کارآفرینی در گذاری سرمایه و سازی ظرفیت 

،کارآفرینی توسعه و سازیفرهنگ ترویج   

دانشگاه در کارآفرینی مسیر هموارسازی 

کارآفرینی توسعه برای بیرونی روابط 

المللیبین هایعرصه در تعامالت با دانشگاهی کارآفرین دانشگاه   
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 کارآفرینو هدایتگری در دانشگاه راهبری : سنجه اوّل
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 داردنقش محوری در طرح راهبردی دانشگاه کارآفرینی 

 هایالیه درگیری :کارآفرینی در راهبردی برنامه سازیپیاده
   علمی و اداری مدیریتی، مختلف

 ارایه ساختار مدل کارآفرینی دانشگاه یا زیست بوم کارآفرینی

 آزادی عمل و خودمختاری واحدهای دانشگاه در کارآفرینی

 جامعهدانشگاه و توسعه فرهنگ کارآفرینی در 

ها درست  از دانشگاهاندکی مورد در 
 است

 عمالً وجود ندارد

 عمالً وجود ندارد

 ها وجود دارددر اندکی از دانشگاه

 عمالً وجود ندارد



 ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در کارآفرینی: سنجه دوم
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های جاری، درآمدها و جذب اختصاص بودجه کارآفرینی از محل بودجه
 سرمایه خارج از دانشگاه

 راهبرد مالی پایدار برای کارآفرینی

های کارآفرینی با ایجاد هم جلب همکاری استادان و دانشجویان در طرح
ای و های گوناگون کاری بین رشتهها و گروهافزایی مابین دانشکده

 افزاریافزاری و نرمهای آموزشی و آزمایشگاهی سختهمکاری

 بدنه در کارآفرینی متخصص و کارآفرین نیروهای کارگیری به امکان
 دانشجویی و علمی هیات کارشناسی، :دانشگاه پژوهشی-آموزشی-اداری

 ...های کارآفرینی در پایه، ارتقا، تقدیر، مدیریت و امتیازدهی به فعالیت

 بسیار اندک است

 عمالً وجود ندارد

 عمالً وجود ندارد

 بسیار اندک است

 بسیار اندک است



 (ادامه)کارآفرینی ظرفیت سازی و سرمایه گذاری در : سنجه دوم
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ها و ملزومات روز مهارتسیاست مشخص برای آموزش مستمر و به
 بسیار اندک است و هیات علمیکارکنان، کارشناسان کارآفرینی به 



 ترویج و توسعه فرهنگ کارآفرینی: سنجه سوم
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های سنتی با تنوع توسعه و ترویج رویکرد کارآفرینی در آموزش
 ای و آموزش نوآوریرشتهبینآموزش : آموزشموضوعی در 

 های کارآفرینیایجاد کرسی

 های کارآفرینجوایز و تقدیر برای فعالیت

های آزمایشگاهی، گروهی ایجاد و تشویق روحیه کارآفرینی در فعالیت
 دانشجویی و مانند آن

 های کارآفرینانهها و تالشهای مستمر و به روز از فعالیتارزیابی

 بسیار اندک است

 عمالً وجود ندارد

 بسیار اندک است

 بسیار اندک است

 عمالً وجود ندارد

شناسایی و همکاری سازمان یافته با نهادهای ذیربط خارج از دانشگاه 
 برای شناساندن کارآفرینی و اثرات آن در سطح وسیعی در جامعه

 بسیار اندک است



 مسیر کارآفرینی هموارسازی : سنجه چهارم
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های اطالع رسانی برای اطالع رسانی پیوسته با به کارگیری تمام ظرفیت
مادی و ها، مزایای الزام، ضرورتجلب توجه استادان و دانشجویان به 

 معنوی کارآفرینی

 هایی برای تجربه عینی کارآفرینیایجاد فرصت

های استارت آپ، شرکت-مراکز رشد)یک اکوسیستم کارآفرینی ایجاد 
در داخل و اتصال آن به ( و فناوریعلم پارک -های تامین مالیصندوق

 خارج از دانشگاه

انجام اندکی فعالیت 
 شودمی

 عمالً وجود ندارد

 بسیار اندک است

و گذرگاهایی سهل، آسان و پایدار برای وصل کردن فعاالن مسیرها ایجاد 
 کارآفرینی داخل دانشگاه و کارآفرینان بخش خصوصی به صورت دوطرفه

 بسیار اندک است



 روابط بیرونی برای توسعه کارآفرینی : سنجه پنجم
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 عرصه بیرونی ذینفعان تمامی با پویا و مستمر سیستماتیک، ارتباط
 سیاست چارچوب در اجرایی آیین نامه های و سیاستگذاری :کارآفرینی

 دانشگاه باز هایدرب

 تسهیل برای حضور فعاالنه اعضا دانشگاه در مراجع خارج از دانشگاه

 خارج کارآفرینی حوزه اندیشمندان و فعاالن مشارکت برای ریزیبرنامه
 راهبردی، جلسات در شرکت منظور به دانشگاه در حضور برای دانشگاه از

  در پژوهشی پروژهای و هانامهپایان مشاوره و راهنمایی تعریف،
 دانشگاه در سمینارهایی و گارگاه،سخنرانی ارایه تدریس، دانشگاه،

 بسیار اندک است

انجام اندکی فعالیت 
 شودمی

انجام اندکی فعالیت 
 شودمی



   المللیدانشگاه کارآفرین دانشگاه بین: سنجه ششم
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المللی استادان و دانشجویان برای تسهیل در رفت و آمدهای بین
 کارآفرینی

 عمالً وجود ندارد دعوت از استادان و کارآفرینان خارج از کشور

 عمالً وجود ندارد

المللی باشدتواند کارآفرین نباشد اما دانشگاه کارآفرین بایستی بینالمللی میدانشگاه بین  



 نتیجه گیری 

 عالی آموزش راهبردی و کلیدی هایسیاست از کارآفرینی حوزه به کشور هایدانشگاه ورود•

 کارآفرین هایدانشگاه به توجه عالی آموزش در مقاومتی سیاست اجرایی راهکارهای از یکی •

 ندارند را کارآفرینی به موثر و جدی ورود ابتدایی هایزیرساخت و اوّلیه شرایط هادانشگاه•

  کرد پیدا ورود آن به الزم تمهیدات بدون بتوان که نیست چنانآن کارآفرینی موضوع و ماهیت•
 آورد ارمغان به کشور برای عینی دستاوردهای و

 بحث به تواندنمی نیست قبولی قابل طراز در فناوری و پژوهشی آموزشی، نظر از که دانشگاهی•
 کند پیدا موثر و جدی ورود کارآفرینی

     دارد مستقیم ارتباط آن سازیالمللیبین با دانشگاه در پایدار کارآفرینی•
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 با تشکر و آرزوی توفیق الهی
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