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 : موردکاوی تجربه گذار به دانشگاه کارآفرین

 بوم کارآفرینی خرد دانشگاه بسان یک زیست
 

 2نژاد علی نجفی و 1زاده، غالمحسین عبداهلل1زادهمحمد شریف شریف*

 ،دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران1
 آبخیزداری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایراندانشیار گروه 2

21/6/1231؛ تاریخ پذیرش: 22/50/1231تاریخ دریافت:   

 چکیده

 یهاا  و دوره یتخصصا  هاای  گارای  هاا،   رشته یتمام در ینیکارآفر نیازمند تلفیق یموسسات آموزش عالامروزه،  

  همگرایای . حرکت کنند کمیو  ستیقرن بپویا در بازار کار هستند تا از این طریق بتوانند همسو با ارائه شده آموزشی 

است:  منجر شده دیمفهوم جد کیگیری  به شکل ،در آموزش عالی ینیکارآفر یها مهارتمجموعه و  ذهنیت با ینوآور

 یهاا  باوم  در حال حاضر، زیست. مرکز استمتبه بازار دانشگاهی  یعلم یها ینوآور رساندنکه بر  نیدانشگاه کارآفر

و  مناطق ،ها افراد، شرکت یدهنده عملکرد اقتصاد شکل یروهاین نیاتریاز پو یکیبر دانشگاه به عنوان  یمبتن ینیکارآفر

تشارییی   تبیاین  جهات  یسااتت اااراوب   یبارا  شناسی اقدام پژوهای  از روشمقاله  نی. اروند به شمار میکشورها 

ابتادا  به منظور تشریح یاک ماورد نمایاا،    . بهره گرفته است ینیکارآفر بوم ترد زیست کیبه عنوان کارآفرین دانشگاه 

 بوم ترد یک زیستتوسعه  جریانگرگان در  یعیو منابع طب یدانشگاه علوم کشاورزروی  پی  یهاراهکارها و اال 

  یاقدام پژوهش یدیاز مراحل کل یکیصورت گرفته به عنوان  یشیبازاند .مبتنی بر دانشگاه بررسی شده است ینیکارآفر

 منجر شده است. نیگذار به دانشگاه کارآفر یبرا شده ستیز یآموتته نهاد یها از درس یا به استخراج مجموعه

 

       علاوم                                      اقدام پژوهشی نهادی مشارکتی، دانشگاه    ،    پایه         دانشگاه              بوم کارآفرینی                         دانشگاه کارآفرین، زیست کلیدي: هاي واژه

                            کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 7مقدمه

                       آموزش عاالی کشااورزی                        در حال حاضر، از نظام  

       هاا و                        طاور مشاخد دانشاگاه                        منابع طبیعی کشور و به

          طبیعای و                                       مؤسسات آموزش عالی کشااورزی و مناابع  

_______________ 

 sharifsharifzadeh@gmail.comمسئول مکاتبه: *

                       رود حرکاات نهادمنااد و                                نهادهااای ماارتبت انتظااار ماای

                                                       راهبااردی را باارای توسااعه کااارآفرینی از طریااق سااه 

           آموتتگاان                پارورش دانا    و                      کارکرد میاوری آماوزش  

   ی      افاازا                تجاااری و ارزش                              کااارآفرین، تولیااد و رسااان  

                                                     دان  و فنااوری و نیاز تارویج کاارآفرینی در بخا       

          رغم آشکار                                       کشاورزی و منابع طبیعی آغاز نمایند. علی
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                                                   بااودن ضاارورت انااین رسااالتی، در عماال شااواهد   

           آموتتگااان                                          آشااکاری نظیاار بیکاااری پرشاامار داناا  

                                                 کشاورزی و منابع طبیعی، نرخ پایین کارآفرینی دانشی 

                             وزه و نیز ضعف روحیه، فرهنگ و                    و فناورانه در این ح

                                                  هااای کارآفرینانااه در بااین مولاادان و کنشااگران     ارزش

                                            بخ  کشاورزی و منابع طبیعی گویای وجود نقصانی 

                                  ای نظام آموزش کشااورزی و مناابع                  در کارکرد توسعه

                                              طبیعی کشور است که تداوم آن موجب دامن زدن باه  

     ساو          ها از یک               نیافتگی این بخ                 کالف سردرگم توسعه

          یافتاه و                هاای اتتصاا                           هدر رفت منابع و سارمایه   و 

                        شود. در این راستا تداوم            دست رفته می       های از    فرصت

        طبیعای                                      گسترش عرضه مدارآموزش کشاورزی و منابع

   ای                               ناک به نشانگرهای کمای کلیشاه                و دل بستن فریب

           آموتتگاان                                        نظیر تعداد موسسه، رشته دایر شده و دان 

                        مرهمی برای دردهای ایان                   ها نه تنها دوا و           و نظایر آن

                                             بخ  نخواهد بود بلکه باعث بیرانی شدن مسئله هم 

                    انادرکاران آماوزش                                   تواهد شد. بنابراین بر آحاد دست

                   ویژه اساتید است که                              کشاورزی و منابع طبیعی کشور به

                                                 با درنگی عالمانه، ملزومات عملی تیقق کارآفرینی را 

                                       صاورتی هماه جانباه بازکااوی و باا                      در این عرصه به

                                 اندیشی طرحی سیستمی را بدین منظور            همفکری و هم

                                                     ارائه نمایند. دانشگاه علوم کشاورزی و مناابع طبیعای   

                                           گرگان با درک ضرورت تیول اساسی برای پذیرش و 

                                      های جدید به ابتکااراتی باا میوریات                 انجام ماموریت

                      روی آورده اسات. هار      "                          گذار به دانشگاه کاارآفرین  "

                  اساسای نیازمناد                                      اند به ثمار نشساتن ایان تیاو ت     

                                              دگرگونی همه جانبه و سیستمی بس پیچیده، دشوار و 

                                           بر است؛ اماا تاا ایان جاای کاار نیاز                    تا حدودی زمان

                                             توان شاهد تغییراتی دست کم در ذهنیت کنشاگران      می

                               تواناد نقهاه اتکاایی بارای                              دانشگاه بود که تاود مای  

   از          مقالاه                                           پیشبرد تیو ت در ادامه مسیر باشد. در ایان  

                                          و دساتاوردهای دانشاگاه ماورد مهالعاه،                بین تیو ت

                                                          بیشاتر بااه تاادوین برنامااه راهبااردی و سااند دانشااگاه  

                                                 کارآفرین اشاره شد که مسیر و میتاوای رویکردهاای   

                         دهنااد. ایان رویاادادها                                  اساسای دانشاگاه را نشااان مای   

        مبتنای     "                               اقدام پژوهشی مشارکتی دانشاگاهی  "      مصداق 

         تشاخید،   "                                هاای زنجیاروار و تکرارشاونده             بر حلقاه 

      هاای               است. از ویژگی   "                       ریزی، اقدام و بازاندیشی    نامه  بر

          هاا باا             سازی ماتن                                  بارز میتوایی این رویدادها، متناسب

                                             وضعیت و شرایت واقعی دانشگاه، بخ  کشااورزی و  

       صاورت                                               منابع طبیعی و آموزش عالی کشاور و ناه باه   

                      های تارجی بوده اسات.        نگاشته                ترجمه صرف از پی 

     بااه  "      انااد       شاایده                                       بواقااع، تااا کنااون برتاای میققااان کو

                                             الگوهاایی را بارای دانشاگاه کاارآفرین در        "     اصهالح

     ای و                       دلیال ماهیات ترجماه      ه                         کشور ارایه دهند ولای با  

                           فاقااد مناساابت و کاااربرد ماحصاال کااار              غیرتاااویلی، 

                                                  سیاستی و مادیریتی  زم در شارایت کناونی آماوزش     

                                  ویژه در بخ  کشاورزی و منابع طبیعی    ه           عالی کشور ب

   .    است      بوده

برای انجام دادن این تیقیق از رویکارد    :      شناسی     روش

پژوهی استفاده شد. فلسفه  پژوه  کیفی و روش اقدام

و ناه لزوماا    "به وسایله "پژوهی، پژوه  اصلی اقدام

زاده و همکااران،  مردم است )شریف "درباره"یا  "با"

 بازاندیشی عملگرایاناه تود یپژوهی نوع اقدام(. 123۱

انادرکاران   کنشگران و دسات وسیله  جمعی است که به

دتیل و سهیم در یاک موقعیات اجتمااعی باه انجاام      

طاور مساتقیم باا     به  مندی که مسألهرسد تا موقعیت  می

شناسی و در  ، آسیبزندگی آنها در ارتباط استکار و 

پژوهی، کنشای ارتبااطی    اقدام جهت بهبود، تغییر یابد.

یک فضای عمومی  کنندگان مشارکتاست که در میان 

به یک توافق بینا ذهنی، فهم متقابال  تا  نماید ایجاد می 

 نظار منهقای، تعهاد داوطلباناه     اجماعیک موقعیت، از 

دست یابناد )مااهر و    افزایانه برای تغییر برای اقدام هم

 مرحله اساسای  اند پژوهی طی اقدام (.1236ربانی، 

(:     123۱      زاده،                زاده، و عبادال       شاریف گیارد )  شکل مای 

شناسی(، )ب(  شناسی یا مسئله آسیب)الف( تشخید )
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یاااابی و اجااارا(؛ )ج( بازاندیشااای  حااال تغییااار )راه

بخ  برای بهبود مساتمر و پایادار. ایان اقادام      رهایی

بااوده و بااه یااک موقعیاات پژوهشاای از نااوع نهااادی 

مند در یاک موسساه یعنای گاذار باه دانشاگاه        مسئله

یاابی، تادوین، اجارا و     کارآفرین باا میوریات زمیناه   

شی سند دانشگاه کاارآفرین در دانشاگاه علاوم    بازاندی

پاردازد. در اداماه    می 1کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 جزییات کار تشریح شده است. 

فرآیند انجاام کاار بادون پیاروی از یاک الگاوی        

پیشین، بلکه به شیوه اقدام پژوهی مشارکتی باه شارح   

 زیر به انجام رسید:

ایان ساتاد وفیفاه     :تایم راهباری ساتادی   تشکیل  -1

بنادی و راهباری اماور علمای و      ساتتار سازی، زمان

 دار شد.  اجرایی را عهده

هاا )علمایا اجرایای( و برگازاری      تشکیل کمیتاه  -2

باا توجاه باه اندبعادی باودن      هاا:   جلسات کارگروه

اندیشی، به منظور رسیدن به نتیجاه مادون    موضوع هم

 اندیشای باه اهاار   بندی اعضاای علمای هام   به گروه

کااارگروه موضااوعی )الااف( ساااتتار، تشااکیالت و   

مدیریت در دانشگاه کارآفرین )ب( پژوه  و فناوری 

در دانشاااگاه کاااارآفرین )ج( آماااوزش در دانشاااگاه 

رسااانی در دانشااگاه   کااارآفرین )د( تاارویج و باارون 

کارآفرین و انتخاب مسئول و دبیر برای هار کاارگروه   

کاارگروه  های تخصصای،   اقدام شد. عالوه بر کارگروه

هااای بناادی نتااایج کااارگروه تادوین نیااز باارای جمااع 

طراحای   شاده  به شیوه بیث گروهی هدایتتخصصی 

ماه با حدود  6ها در طول حدود شد. جلسات کارگروه

 نفر ساعت جلسه تشکیل گردید.        055

نویس سند دانشگاه کاارآفرین )شاامل    تدوین پی  -2

 .و راهکارهاا( هاا   ها، سیاست ها، مسایل و اال  مولفه

_______________ 

(. سند 1230دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ) -1

 دانشگاه کارآفرین در کشاورزی و منابع طبیعی.

نفر از  25برای تهیه پی  نویس سند هم اندیشی ملی 

ت علمی دانشگاه در قالب کارگروه علمای  أاعضای هی

هاا  هاا در ایان کاارگروه   فعال بودند. روسای دانشکده

 حضوری فعال داشتند. 

ای برای بیث مشارکتی های اندمرحلههم اندیشی -۱

 .نویسدرباره پی 

 تااندیشی داخل دانشگاهی )هیهم برگزاري  -4-1

هاا در  بنادی نظارات کاارگروه   پاس از جماع  : علمی( 

وسایله  کارگروه تدوین و انجام اصاالحات نهاایی باه   

اندیشی درون دانشگاهی با کارگروه تدوین، جلسه هم

علمای دانشاگاه برگازار و    حضور همه اعضای هیاات 

         اندیشای           نشست هام آوری گردید. نظرات ایشان جمع

                  نفاار از اعضااای      15                  گاهی بااا حضااور             درون دانشاا

                               علمی در دانشگاه برگزار گردید.       هیات

این نشست  :اندیشی درون استانی همبرگزاري  -4-2

هاای آناان در   با حضور مدیران کل استانی و نمایناده 

 10نفااراز  21دانشااگاه برگاازار گردیااد. در مجمااوع، 

این جلسه حضور داشتند. در  دستگاه اجرایی استان در

ه نظرات مدیران اجرایی استان در تصاو   این جلس

آوری شاد و از آناان    برگزاری هم اندیشی ملی جماع 

برای مشارکت فعال در روز برگزاری هم اندیشی ملی 

  عمل آمد. دانشگاه کارآفرین دعوت به

بیا  اندیشیی داخیل دانشیگاهی     هم برگزاري -4-3

                               نویس سند هم اندیشی ملی دانشگاه    پی : دانشجویان

                        از دانشاجویان تیصایالت       نفر    60        با حضور          کارآفرین 

                         هاای دانشاجویان ماورد                               تکمیلی و نماینادگان تشاکل  

                                                 بررسی قرار گرفت. بعد از استماع نقهه نظرات دقیاق  

                                 نفر از دانشجویان مستعد برای حضور     16           دانشجویان، 

                               های هم اندیشی ملی انتخاب شدند.          در کارگروه

 ین:ی دانشگاه کیارفرر اندیشی مل هم برگزاري -4-4

                                              مهمترین اهداف برگزاری هم اندیشی ملی دانشاگاه    از
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                                                   کارآفرین در علوم کشاورزی و مناابع طبیعای عباارت    

            بودند از:  

                                      دهی و بست گفتمان دانشاگاهی در تصاو       شکل  -

        طبیعی و                                        دانشگاه کارآفرین در بخ  کشاورزی و منابع

                 هاا و ملزوماات                       اندیشی در مورد زمینه           فکری و هم    هم

        مرتبت؛ 

                            ای در بااین دانشااگاهیان در              زایاای حرفااه     ساایت   حسا  -

                             گیاری کارآفریناناه آماوزش                  تصو  ضرورت جهت

         طبیعی؛ و                     عالی کشاورزی و منابع 

                                                ارائه الگو و تدوین سند جامع دانشگاه کارآفرین در   -

                                                علوم کشاورزی و منابع طبیعی دربرگیرنده میورهاای  

                                   ها و راهکارهای متنافر برای تادوین               راهبردی، اال 

                                         ینی در ساتتار و کارکردهای آموزشی، پژوهشی       کارآفر

                          فرهنگای مؤسساات آماوزش      -                  و فناوری و اجتماعی

                                طبیعای کشاور، ارساال آن باه                      کشاورزی و مناابع     عالی

-                 عنوان مبنای سیاست                            نهادهای مسئول و پیگیری آن به

                                                     گذاری و اقادامات اجرایای در ایان حاوزه از طریاق      

                        تصویب در نهادهای ذیربت.

اهارگاناه تخصصای در تعامال باا     هاای  کارگروه 

بخشی ارائه گیری از قالب سهکارگروه تدوین و با بهره

راهکار( در قالب جلسات متعدد  -شده )میور، اال 

ای اقدام نمودناد. ماتن اولیاه ایان     به تدوین متن اولیه

ها در جلسات کارگروه تدوین و البته با ارائاه  کارگروه

پاس از برطارف   نظرهاا و  بازتوردهای  زم و تباادل 

های اولیه تدوین شد. ساند   پوشی و شکافنمودن هم

پیشاپی  به اساتید صاحب نظر و کارآفرینان برگزیاده  

از سراسر کشور ارسال شد تا نظارات مربوطاه بارای    

ارایه در روز نشست مهیاا شاود. در روز نشسات نیاز     

حضار در قالب اهاار گاروه باه بررسای ساند اولیاه       

 پرداتتند.

         ها رعایت                           ی در مورد فعالیت کارگروه         مالحظات کل 

   2                                             شد: رعایت مدت زمان جلسه هر کار گروه به میزان 

                                             ساعت؛ هماهنگ فعالیت هر کار گروه توست یک کادر 

                  نایب رئیس، دبیار     2    الی    1                      مدیریتی شامل یک رییس، 

                                                    و دستیار دبیر؛ تمرکاز بیاث گروهای بار موضاوع و      

                 منظاور تکمیال                                          میتوای سند مرباوط باه کاارگروه باه    

                                                  ماتریس پیوست؛ تکمیل ماتریس باه عناوان دساتاورد    

   ها                      بندی فعالیت کارگروه                             نهایی کارگروه. مراحل و زمان

                             مارور کلای پای  ناویس در                               نیز به شارح زیار باود:    

                            حااذف، اضااافه، بازنویساای    ؛         دقیقااه(    15           کااارگروه )

                                 ها و مسایل از روی متن پی  نویس و               )تدوین( اال 

  ؛         دقیقااه(    25 )                                      درج آن در سااتون مربوطااه در ماااتریس 

       هااا و            ( سیاساات       تاادوین                            حااذف، اضااافه، بازنویساای )

                                               راهکارهای اجرایی از روی متن پای  ناویس و درج   

         افازودن    ؛         دقیقاه(     25                             آن در ستون مربوطه در ماتریس )

               نیااز( بارای                                            ملزومات حمایتی )پشتیبانی و منابع ماورد 

    25                                                 مولفاه و درج آن در ساتون مربوطاه در مااتریس )    

                          شاتد پیشارفت بارای هار        یا             تعیین نشانگر ؛       دقیقه(

    25                                               لفاه و درج آن در ساتون مربوطاه در مااتریس )     ؤ م

                                        بینی زمان تیقق هر سیاسات باا انتخااب         پی   ؛       دقیقه(

        تعیاین    ؛       دقیقه(    15                       های سه گانه در ماتریس )           بین گزینه

                                             سهح کنشگری از بین سهوح پیشنهاد شده در ماتریس 

         ها حاول                      بندی مباحث کارگروه          برای جمع  .      دقیقه(      15 )

                                         متن اولیه تهیه شده، فرمت زیر پیشنهاد شد:

 نظرات اصالحی شامل:

الف(حذف ب( افزودن گویه جدید ج( 

 بازنویسی گویه

      ها و      سیاست

               راهکارهاااااای 

       اجرایی

 نظرات اصالحی شامل:

 الف(حذف ب( افزودن گویه جدید

 ج( بازنویسی گویه

   ها    اال 
             ابعااااااد و 

   ها     مولفه

 

تدوین سند نهایی دانشگاه کارآفرین: برای تادوین   -0

سند نهایی الگوی دانشگاه کارآفرین اقدامات زیار باه   

( برگزاری نشست هماهنگی با حضور 1انجام رسید: )

معاون و مدیر میترم امور پژوهشی و فناوری دانشگاه 

( تشااکیل تاایم تاادوین  2هااا، ) و مساائو ن کااارگروه

( مارور و تادوین نظارات    2)نگارندگان این کتاب(، )
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اندیشاای در  هااای برگاازار شااده در روز هاام کااارگروه

( مرور و تدوین نظرات تکمیلای ارایاه   ۱نویس، ) پی 

ناویس،   ساند پای   ها و افراد در  شده از سوی سازمان

( افزودن ماتریس جزییات عملیااتی شاامل ساهح    0)

( ویارای  و  6ناویس، )  بندی به پی  کنشگری و زمان

 سازی ویراست جدید سند. آماده

رونمایی از سند دانشگاه کارآفرین با حضور معاون  -6

پژوه  و فناوری وزارت علوم، تیقیقات و فنااوری،  

برای اجارا در  گیری تصویب سند در وزارت متبوع  یپ

و ابالغ آن به دانشاگاه علاوم کشااورزی و     ها دانشگاه

عنوان پایلوت و سپس، بازنگری  منابع طبیعی گرگان به

منظاور تکمیال    بر حسب بازاندیشی تجربه پایلوت باه 

سند و اجرای آن در سهح کشور در ساایر موسساات   

هاا. البتاه، از باین اقادامات      آموزش عاالی و دانشاگاه  

 شده، فقت رونمایی و پیگیری میقق شد.بینی پی 

. باا  گیری اجرای سند در دانشگاه تشکیل کمیته پی -1

ارزیابی صورت گرفته وفایف ایان کمیتاه، باه مرکاز     

 شد. میول دانشگاه کارآفرینی و کمیته کارآفرینی

                            هاای اتیار شااهد رتاداد                    جهان در دهه  :            زمینه مسئله

       دانا                 ای در عرصاه             های گسترده                 تیو ت و دگرگونی

                                               و فناوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بوده 

                     رفتاه بارآی  عصار        هام           هاا روی                     است. این دگرگاونی 

         ً        که اصهالحاً اقتصاد                                  جدیدی از توسعه را در پی داشته

                          شااود. از منظاار اقتصاااد                                    مبتناای باار داناا  نامیااده ماای

      هاای                                             میور، ترکیاب و تلفیاق دانا  و ناوآوری          دان 

      هاای                        افزایای در زنجیاره     م            ساز نوعی ها                فناورانه، سبب

                                 شااود و موجبااات دسااتیابی بااه                           تولیااد و بااازار ماای 

                 نسابی و تساهیل                      گیاری از مزیات                   افزوده، بهاره       ارزش

                  آورد. اساس و هسته                                 کارآفرینی و نوآوری را فراهم می

                           بنیاان، سارمایه انساانی                                اصلی اقتصاد و توساعه دانا   

                         وری باا ، کاارآفرینی و                                  دارای فرفیت تولیاد باا بهاره   

                              گیاری از دانا  و فنااوری و                         ری و توانایی بهاره     نوآو

                                           های مدیریتی است. جامعاه علمای و نخبگاان           مهارت

                                                حد اعالی این سرمایه انسانی و اجتماعی برای پیشبرد 

        عباارت            روند. به                                    کارآفرینی مبتنی بر دان  به شمار می

                                                     دیگر، کاارآفرینی میمال و مجرایای بارای عملیااتی      

                 رآینااد توسااعه                          آفریناای دانشااگاه در ف                 نمااودن نقاا  

               میاور میساوب                                      بنیان و تیقاق جامعاه داناایی         دان 

                                       باین، کاارآفرینی، یاک کاارکرد یاا            ایان            شاود. در      می

                                                  رویکرد کارکردی و دانشگاه یاک کاارگزار دانشای و    

          جانباه و                                   بنیان، یک فرآیند یا جریان هماه             توسعه دان 

                           جملاه کشااورزی و مناابع             هاا از                     پویا در هماه حاوزه  

     رود.                  طبیعی به شمار می

 

 
 

 

 هاي تدوین سند دانشگاه کارفررین در کشاورزي و منابع طبیعی ضرورت -1 شکل

 تدوین الگویی راهبردي سیستمی براي دانشگاه کارفررین
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    های         اندیشی                                در این سند تالش شده تا ماحصل هم 

            دانشاگاهی،                                    انادباره در ساهوح مختلاف درون        منظم 

                                                    استانی و ملای باا مشاارکت اعضاای هیاات علمای،       

                                 آموتتگااان، ماادیران اجرایاای و                        دانشااجویان، داناا  

                       نظاران، فعاا ن بخا                                دانشگاهی، میققان و صااحب 

                                                تصوصی و کارآفریناان کاه مشاروح آن در گازارش     

                                                        مربوطاه آماده اسات، الگاویی جاامع بارای دانشااگاه       

                                          لاوم کشااورزی و مناابع طبیعای ارایاه                   کارآفرین در ع

                    هاایی دربرگیرناده                                       شود. این الگاو در قالاب مااتریس   

                                             ها و راهکارهای متنافر برای تدوین کاارآفرینی      اال 

                                                   در سااااتتار تشاااکیالتی و مااادیریتی، کارکردهاااای 

         فرهنگای    -                                     آموزشی، پژوهشی و فنااوری و اجتمااعی  

        طبیعاای                    کشاااورزی و منااابع                       مؤسسااات آمااوزش عااالی

      هاای                                   بندی پیشنهادی برای تیقق سیاسات    ن         کشور، زما

                       انادرکاران، ملزوماات                   کنشاگری دسات               اجرایی، سهح

                                        حمایتی و نشانگرهای پیشرفت برگزیده است. 

دانشگاه کارآفرین به عنوان   :      مسئله              چارچوب مفهومی 

کنااد  مرکااز رشااد یااا انکوباااتور نااوآوری عماال ماای 

(Etzkowitz, 2004.)  ،تجلی ورود                   دانشگاه کارآفرین

                         داری و مناسابات باازار             سارمایه ها باه عرصاه    دانشگاه

        گاذاری          سرمایه                                   است. تشکیل سرمایه، انباشت سرمایه،

                                                   مساااتقل یاااا مشاااترک و کساااب و تساااهیم ساااود 

                                            گذاری میان شرکاء و ذینفعاان از عملکردهاای           سرمایه

               داری دانشاگاه                                      دانشگاه کارآفرین است. تفاوت سرمایه

                            ر این است که منبع و ماهیات      ها د      داری              با سایر سرمایه

                                                اصلی سرمایه در دانشگاه کارآفرین از جنس دانا  و  

                      ، دانشگاه کارآفرین را                           های فکری است. بنابراین        دارایی

1          داری دانشی      سرمایه "          توان مظهر   می
                در نظار گرفات      "

             داری اقتصادی                                       که از دان  به عنوان منبع اصلی سرمایه

          ار بهااره                                               و مزیاات نساابی و رقااابتی در مناساابات باااز 

دانشگاه کارآفرین از میورهای اصالی نظاام         گیرد.    می

_______________ 

1- Knowledge capitalization 

رود. فراتر بوم کارآفرینی به شمار مینوآوری و زیست

هاا باه دلیال     از این، برتی بر این باورند تود دانشگاه

های دارای  ویژه دانشگاه هسه تصیصه تنوع جمعیتی )ب

هاای در   المللای(، آزادی عمال و دارایای    رویکرد باین 

کارآفرینی را  بوم زیستتوانند )میور( یک  یدسترس م

                با ماروری بار   (. Miller et al., 2017تشکیل دهند )

                        های باارز ماوردنظر از                     های پیشین، ویژگی      نگاشته   پی 

                                                  دانشگاه کارآفرین در تدوین سند به شرح زیر در نظار  

  : (    1233        و اسدی،  زاده  شریف )          گرفته شد

دانشگاه مدیریت رهبري و مدیریت:  :الف( ساختاري

کارآفرین ضمن برتاورداری از رویکارد کارآفریناناه    

منظاور  مییت باه  )نوآوری، تغییر سازنده، تعامل پویا با

توسعه "آفرینی واقعی(  ها، ارزش برداری از فرصت بهره

های راهبردی  عنوان یکی از مأموریترا به "کارآفرینی

هاای عملیااتی    هاا و برناماه   تود پذیرفتاه و سیاسات  

ا برای حمایت از کاارآفرینی تادوین و اجارا    مدونی ر

نموده و مناابع و امکاناات  زم را بارای ایان منظاور      

دهد. بدین منظور از الگوهای سازمانی و  تخصید می

مدیریتی غیربورکراتیک، نظیار ساازمان کاارآفرین یاا     

بهاره   یادگیرنده و مدیریت دان ، تعالی سازمانی و ...

 شود. گرفته می

دهای، حمایات و    مبتنای بار ارزش  سیازمانی:  ررهنگ

پردازی، نوآوری، تالقیت، تغییر ساازنده،   ترغیب ایده

منظاور  ای، تعامل باا جامعاه باه    رشته کارگروهی و بین

 وکار است. تسهیل کارآفرینی و توسعه کسب

هااای جملااه ویژگاای از  :تشییکی ت و نهادسییازي 

وارد توان به متشکیالتی و اداری دانشگاه کارآفرین می

زیر اشاره نمود: تدوین قوانین و مقررات و طراحای و  

استقرار تشکیالت معینی در سهح دانشاگاه یاا بیارون    

منظاور حمایات از   صاورت مشاترک( باه   دانشگاه )باه 

وکار نظیر مراکز رشد، دفتار   کارآفرینی و توسعه کسب

بازارها، بانک ایده، دفاتر کارآفرینی،  انتقال فناوری، فن
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های علمای و فنااوری،    وکار، پارک کسب  براتوارهای

دفتر همکاری با صنعت، دفتر مالکیت فکاری، واحاد   

 سازی، و نظایر آن. تجاری

گییري متیوازن سیه کیارکرد      ب( کارکردي )جهت

 محوري(

وکاار   آموزش کارآفرینی و کساب  کارکرد فموزشی: 

وکار( ب( آماوزش کارآفریناناه    )آموزش درباره کسب

هااای درساای موجااود  مااهدهاای دروس و برنا )جهاات

زایای، کاار تیمای و     منظور ایجاد تفکر تالق، ایاده  به

 نظایر آن یا یادگیری کارآفرینانه(

دهی تیقیقاات در   جهتکارکرد پژوهشی و رناوري: 

های فناورانه، حل مساائل و نیازهاای    راستای نوآوری

سااازی  جامعااه و صاانعت، انتقااال فناااوری و تجاااری

رهگذر کارآفرینی دانشاگاهی و  های تیقیقاتی از  یافته

کارآفرینی فناورانه )طرح تیقیقاتی قراردادی، تدمات 

زاد، زاد و باارونهااای درون مشاااوره فناای، شاارکت  

 صنعتی و غیره( -گذاری مشترک علمی سرمایه

)ترویجییی یییا   ررهنگییی  -کییارکرد اجتمییاعی 

برناماه(،   ارائه تدمات آموزشای )فاوق   (:1رسانی برون

ای، ارائااه تاادمات  و رسااانههااای فرهنگاای  فعالیاات

ای و ترویجای در ساهح یاا بیارون دانشاگاه       مشااوره 

 رساانی و  منظور ترویج فرهناگ کاارآفرینی، اطاالع    به

دهاای شااغلی  وکااار، جهاات آمااوزش در زمینااه کسااب

آموتتگااان بااه توداشااتغالی و   دانشااجویان و داناا 

 کارآفرینی.

گااذاران، رقبااا،  شاامل مشااتریان، ساارمایه ج( محییی : 

نناادگان، دولاات، بخاا  تصوصاای، بااازار، ک حمایاات

کشاااورزی، تاادمات، صاانعت و نهادهااای صاانفی و  

 ها و تهدیدها. ای از فرصت غیردولتی  و آمیزه

_______________ 

1- Outreach 

هاي مورقیت(:  د( ارزشیابی و پیامدسنجی )سنجه

وکار و  های کارآفرینانه و توسعه کسب نرخ فعالیت

های صورت گرفته در این تصو   میزان حمایت

زمینه ه آموزشی برگزارشده درنظیر: تعداد دور

وکار و کارآفرینی و تعداد دانشجویان  کسب

کننده به نسبت کل دانشجویان؛ تعداد  شرکت

فرما به نسبت کل  آموتتگان کارآفرین یا توی  دان 

های  آموتتگان؛ مجموع درآمد دانشگاه از فعالیت دان 

کارآفرینانه به کل درآمد دانشگاه در یک سال مالی، 

افزوده ناشی از جذب دان  و فناوری  ارزشمجموع 

دانشگاهی )ناشی از گسترش سهم بازار، ارتقای 

وری( در  کیفیت فرآیندها و میصو ت یا افزای  بهره

های تولیدی، تدماتی و صنعتی به مجموع  بخ 

شده   های مربوطه؛ تعداد طرح تیقیقاتی تجاری هزینه

واگذاری  وکار، اندازی کسب به شکل ثبت اتتراع، راه

ها؛ نسبت  برداری دان  فنی به کل طرح ه مجوز بهر

وکار  های کسب اعضای هیات علمی درگیر در فعالیت

کل اعضای هیات علمی؛ مجموع و کارآفرینی به

های کارآفرینانه به ازای  کرد دانشگاه برای فعالیت هزینه

کرد دانشگاه در یک بازه زمانی معین یا  مجموع هزینه

 یک سال مالی.

 سند دانشگاه کارفررینحل مسئله: تدوین  راه

دانشگاه کارآفرین های کلیدی سند در ادامه بخ  

بندی به صورت بخ  در کشاورزی و منابع طبیعی

 ارایه شده است.  شده و تالصه
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 الف( ساختار، تشکی ت و مدیریت در دانشگاه کارفررین
 ها ابعاد و مؤلفه هااال  راهکارهای اجراییها و سیاست

ایجاد و تقویت تشکیالتی منسجم و مستقل در حد معاونت  -1-1

 آفرینی با هدف آموزش، پژوه  و ترویج کارآفرینی زیر نظر وزیر/ کار

 دانشگاه ریاست دانشگاه حسب ساتتار تشکیالتی وزارت/

برای تعامل با دانشگاه در  دفتر کارآفرینی ایجاد و یا تقویت مرکز/ -1-2

 های مرتبت با کشاورزی و منابع طبیعی همه سازمان

های مناسب جهت ارزیابی تعریف و تعیین معیارها و شاتد -1-2

 فعالیت کارآفرینانه در دانشگاه

حمایت مدیریت دانشگاه از توسعه کارآفرینی با تدوین این  -1-۱

 بودجه و اعتبارات  زمماموریت در راهبرد دانشگاه توام با تخصید 

تدوین و ابالغ ارائه تدمات فنی برای انجام فعالیت کارآفرینانه  -1-0

 در دانشگاه

سازی الگوی سازمانی و مدیریت غیر بوروکراتیک  طراحی و پیاده -1-6

 در ساتتار تشکیالتی دانشگاه، متناسب با دانشگاه کارآفرین

زمانی  زم همانند راه ایجاد و تقویت تشکیالت درون و برون سا -1-1

های اندازی دفتر مالکیت فکری، دفاتر تدمات اجتماعی دانشگاه، صندوق

تعاونی، پارک علم و فناوری، بانک ایده و توسعه مراکز رشد در سهح 

 دانشگاه/ استان

 تعریف و تبیین حدود اتتیارات و واگذاری آن به مدیران ذیربت -1-3

های کارآفرینانه در مرکز  کلیه فعالیتسازی و یا تمرکز  یکپاراه -1-3

ها و شورای هماهنگی بین بخشی با کارآفرینی در قالب ایجاد کمیته

 رویکرد موزن و همگرا

مند  ساتتاردهی، تعریف روشن کارکرد و تقسیم کار ضابهه -1-15

تشکیالت موجود مدیریت امور کارآفرینی با میوریت شورا یا کمیته 

 کارافرینی دانشگاه

دانشگاه برای  ضعف تشکیالتی در سهح وزارت/ -1 -1

هدایت فعالیت کارآفرینانه اعضای هیات علمی، 

دانشجویان و کارکنان دانشگاه با اارت سازمانی مدون 

 و مصوب

های نمایا عدم تعریف و تعیین معیارها و شاتد -1-2

 های کارآفرینانه در دانشگاهبرای فعالیت

تمر از توسعه عدم حمایت راهبردی و مس -1-2

 ها کارآفرینی در دانشگاه

دسترسی نامناسب به تدمات فنی مورد نیاز برای  -1-۱

 انجام فعالیت کارآفرینانه در دانشگاه

نبود الگوی سازمانی و مدیریتی غیر بوروکراتیک  -1-0

در ساتتار تشکیالتی دانشگاه، متناسب با دانشگاه 

 کارآفرین

درون و برون عدم استقرار کامل تشکیالت  -1-6

سازمانی همانند پارک علم و فناوری، دفتر مالکیت 

ها و .... به منظور حمایت تخصصی از فکری، بانک ایده

 کارآفرینی و توسعه کسب و کار در دانشگاه/ استان

ها با شرح وفایف  عدم تناسب اتتیارات و قابلیت -1-1

 شغلی متولیان کارآفرینی )مسئو ن و کارکنان(

وازن و همگرایی بین رویکردها و عدم ت -1-3

های واحدهای مختلف دانشگاهی در تصو   فعالیت

 موضوعات کارآفرینانه

همپوشانی کارکردی تشکیالت موجود در حوزه  -1-3

 مدیریت امور کارآفرینی در دانشگاه
 

سازمان و  -1

تشکیالت 

کارآفرینی در 

دانشگاه 

 کارآفرین

علمی با تجربه یا تخصد بندی به جذب اعضای هیات  اولویت -2-1

 های مختلف کارآفرینی در رشته

شرح وفایف و ارتقای  های کارآفرینانه در در نظرگرفتن فعالیت -2-2

 شغلی اعضای هیات علمی و کارکنان

های مهارتی کارآفرینانه و توسعه کسب و کار برای ارائه آموزش -2-2

 اعضای هیئت علمی، کارکنان و مدیران

دانشگاه به امر توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه توجه ویژه  -2-۱

های مهارتی، بازدید از مراکز  کارآفرینی از طریق برگزاری دوره

 کارآفرینی و معرفی و دعوت از کارآفرینان برتر و.....

های کارآفرینی و اعمال آن در نظام جذب و تدوین شاتد -2-0

 پذیرش کارکنان و دانشجویان

سانی مناسب با توجه به تخصد کارآفرینی در جذب نیروی ان -2-6

 های مختلف دانشگاهبخ 

های کمبود اعضای هیات علمی کارآفرین در رشته -2-1

 های تخصصی در سهح دانشگاه مختلف در گروه

های کارآفرینانه در عدم در نظر گرفتن فعالیت -2-2

شرح وفایف و ارتقای شغلی اعضای هیات علمی و 

 کارکنان دانشگاه

های کارآفرینانه  و ناکافی بودن آموزش مهارت -2-2

 علمی دانشگاه توسعه کسب و کار به اعضای هیات

تمرکز غالب اساتید بر تدریس و پژوه  و عدم  -2-۱

 پرداتتن به اقدامات کارآفرینانه

توجه ناکافی به توانمندسازی نیروی انسانی در  -2-0

 حوزه کارآفرینی

کارآفرینی در نظام  هایعدم توجه به شاتد -2-6

 جذب و پذیرش اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

کمبود نیروی انسانی در سهح کارشناسی در  -2-1

 حوزه کارآفرینی

مدیریت  -2

منابع انسانی 

مناسب دانشگاه 

 کارآفرین
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          ادامه الف

روزرسانی ضوابت و مقررات مربوط به حفظ و  بازنگری و به -2-1

 ای فکری و معنویصیانت از دستاورده

تدوین و ایجاد قوانین و مقررات مناسب برای بازاریابی  -2-2

 میصو ت علمی دانشگاهیان

تدوین قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی مناسب برای اقدامات  -2-2

 کارآفرینانه در دانشگاه

های داتلی برای استفاده از امکانات و نامهنامه و آیینتدوین شیوه -2-۱

 های کارآفرینیتجهیزات درون دانشگاهی برای فعالیت

تعریف شفاف و عملیاتی الگوی دانشگاه کارآفرین با در نظر  -2-0

 گرفتن ملزومات توسعه پایدار بخ  کشاورزی و منابع طبیعی کشور

ضعف ضوابت و مقررات برای حفظ و صیانت از  -2-1

 های فکری و معنویمالکیت

برای بازاریابی میصو ت  نبود سازوکاری مؤثر -2-2

 علمی اعضای هیات علمی

نبود ضوابت و مقررات حمایتی و تشویقی مناسب  -2-2

 از اقدامات کارآفرینانه در دانشگاه

های داتلی در نامهنامه و آیینعدم وجود شیوه -2-۱

جهت استفاده از امکانات و تجهیزات درون دانشگاهی 

 های کارآفرینیبرای فعالیت

تعریف شفاف الگوی دانشگاه کارآفرین با در  عدم -2-0

نظر گرفتن ملزومات بخ  کشاورزی و منابع طبیعی 

 کشور

قوانین و  -2

مقررات در 

دانشگاه 

 کارآفرین

ها، راهبردها و اشم جایگاه کارآفرینی در سیاستمنظور نمودن  -۱-1

 ژوهیانداز دانشگاه با تنظیم راهبرد کارآفرینی دانشگاه مبتنی بر آینده پ

تعریف برنامه مالی و ردیف اعتباری مستقل برای تخصید  -۱-2

 بودجه مناسب برای اقدامات کارآفرینانه در دانشگاه

ای در جهت تأمین منابع  های حمایتی و بیمهتأسیس صندوق -۱-2

 گذاری برای فعالیت کارآفرینانهسرمایه

لمی از ایجاد انگیزه مالی از طریق افزای  سهم اعضای هیات ع -۱-۱

 های کارآفرینانهدرآمدهای حاصل از تجاری سازی دان  و فعالیت

های کارآفرینی تخصید بودجه به واحدها بر اساس فعالیت -۱-0

 تقاضا میور در دانشگاه

های تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه از طریق ایجاد شرکت -۱-6

 دان  بنیان و ارتباط با صنعت

 کارآفرینانه نظام و ساتتار مالی دانشگاه از طریق:جهت دهی  -۱-1

 تغییر نظام حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی -۱-1-1

های مقهعی به سمت تغییر جهت از سیاست مبتنی بر پشتیبانی -۱-1-2

 های مالی پایدار و نظام مندپشتیبانی

ها، مشخد نبودن جایگاه کارآفرینی در سیاست -۱-1

 انداز دانشگاه با رویکرد آینده نگرراهبردها و اشم 

نبود برنامه مالی، ردیف اعتباری و تخصید  -۱-2

بودجه مناسب برای اقدامات کارآفرینانه اعضای هیات 

 علمی، کارکنان و دانشجویان دانشگاه

های حمایتی و ... در ها  و صندوقنبود شرکت -۱-2

 انهگذاری برای فعالیت کارآفرینجهت تأمین منابع سرمایه

عدم ایجاد انگیزه مالی و پایین بودن سهم اعضای  -۱-۱

 هیات علمی از درآمدهای حاصل از تجاری سازی دان 

نبود تنوع توام با افزای  در منابع درآمدی  -۱-0

 دانشگاه

ضعف نظام و ساتتار مالی در راستای تسهیل و  -۱-6

 پشتیبانی از کارآفرینی

ریزی،  برنامه -۱

بودجه ریزی و 

 منابع تخصید

ها و جلسات هم اندیشی مناسب برای شناتت و برگزاری کارگاه -0-1

 همگرایی یکسان دانشگاهیان از موضوع کارآفرینی و دانشگاه کارآفرین

تقویت نگرش سازنده دانشگاهیان به کارآفرینی از طریق دعوت  -0-2

از کارآفرینان موفق دانشگاهی و بازدید و آشنایی با کسب و کارهای 

 موفق دانشگاهی

ایجاد و تقویت فضای رقابتی کارآفرینانه در بین دانشگاهیان از  -0-2

های دستاوردهای کارآفرینی، حمایت از طریق برگزاری جشنواره

 ابداعات و اتتراعات از طریق پژوهانه کارآفرینی و .......

 توجیه و آموزش کارآفرینی به مدیران دانشگاهی -0-۱

درک اصولی مشترک دانشگاهیان عدم شناتت و  -0-1

 از موضوع کارآفرینی و  دانشگاه کارآفرین

ای دانشگاهیان به نگرش نامناسب حرفه -0-2

 های  کارآفرینانه فعالیت

 عدم رقابت کارآفرینانه در بین دانشگاهیان -0-2

های های  زم برای فعالیتها و مشوقنبود میرک -0-۱

 کارآفرینانه

 یه کارآفرینی در مدیران دانشگاهپایین بودن روح -0-0

فرهنگ  -0

سازمانی 

کارآفرینی در 

دانشگاه 

 کارآفرین
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                                   پژوهش و رناوري در دانشگاه کارفررین   ب( 

 ها و راهکارهای اجراییسیاست هااال  هاابعاد و مولفه

مدیریت و  -1

سیاستگذاری 

در حوزه 

پژوه  و 

 فناوری

اعتبارات مرتبت  های اجرایی وعدم تهابق کامل برنامه -1-1

های توسعه کشور و اسناد با پژوه  و فناوری با برنامه

 با دستی

های های متولی اجرای سیاستهماهنگ نبودن سازمان -1-2

 پژوهشی و تیقیقاتی

گرایی در فرآیند ارزیابی عملکرد پژوهشی  کمی -1-2

 اعضای هیات علمی

روح نامه و مشضعف جایگاه پژوه  فناورانه در آیین -1-۱

وفایف اعضای هیات علمی نافر بر توجه بی  از حد به 

 وفایف آموزشی

 های کارآفرینانهها برای انجام پژوه کمبود مشوق -1-0

سازی  گذاری ناکافی در توسعه و بهنگام سرمایه -1-6

 های تیقیقاتی و فناوری زیرساتت

دهی کارآفرینانه  ضعف باور و اراده برای جهت-1-1

 ی نزد مدیران و میققانتیقیقات دانشگاه

نبود سیستم یکپاراه اطالعاتی در حوزه تیقیقات و  -1-3

بندی  فناوری )بانک اطالعاتی( برای شناسایی و اولویت

 گیری از تیقیقات تکراری نیازهای تیقیقاتی و  پی 

های اجرایی و تخصید اعتبارات پژوه  و همسوسازی برنامه -1-1

 ور و اسناد با دستیهای توسعه کشفناوری با برنامه

ها و مؤسسات در حوزه پژوه  و فناوری هماهنگی میان دانشگاه -1-2

 با رویکرد کارآفرینانه

اصالح ساتتار اداری به منظور کاه  بروکراسی در حوزه پژوه   -1-2

 و فناوری

تسهیل جذب کارشناسان ماهر و متخصد با قابلیت کارآفرینانه در  -1-۱

 حوزه پژوه  و فناوری

تغییر رویکرد و اصالح در فرآیند جذب و ارتقاء هیات علمی با  -1-0

 افزایی( و کارآفرینی رویکرد کیفیت )دان  و ارزش

های ها به منظور ارتقای جایگاه و وزن پژوه نامه بازنگری آیین -1-6

 کاربردی کارآفرینانه

های های تشویقی و حمایتی به منظور توسعه پژوه طراحی بسته -1-1

های تشویقی، رآفرینانه در بین اعضای هیات علمی و دانشجویان )پایهکا

 پژوهانه، اعتبار ویژه پایان نامه و...(

گذاری مستمر در قالب یک برنامه راهبردی برای توسعه و  سرمایه -1-1

 های تیقیقاتی و فناوری دانشگاه سازی زیرساتت بهنگام

ت تیقیقات و فناوری در دهی به نظام یکپاراه مدیریت اطالعا شکل -1-3

 اطالعات ملی و ...  کشور با تشکیل بانک

همکاری  -2

برون 

دانشگاهی با 

صنعت، 

های سازمان

دولتی و 

غیردولتی و 

برداران در  بهره

حوزه 

کشاورزی و 

منابع طبیعی در 

توسعه دان  و 

 فناوری

های اجرایی، ارتباط ضعیف درون و بین بین بخ  -2-1

 مراکز تیقیقاتی، صنایع و دانشگاه 

گیری مؤثر متقابل از تیقیقات و عدم شناتت و بهره -2-2

 های فناوری تخصصی موجود در دانشگاهفرفیت

وری در های سنتی و نرخ پائین بهرهغالب بودن شیوه -2-2

 های اقتصادی در بخ  کشاورزی و منابع طبیعیفعالیت

ها و دستاوردهای تیقیقاتی رفیتعدم شناسایی ف -2-۱

های تیقیقاتی، کاربردی اساتید و دانشجویان در قالب طرح

 هانامه و پروژهپایان

عدم تمایل و اطمینان بخ  تصوصی به همکاری  -2-0

گذاری مشترک در تیقیقات و فناوری با  دوجانبه و سرمایه

 دانشگاه

ن بدلیل عدم تهابق نتایج تیقیقات با نیازهای مخاطبا -2-6

های تیقیقات بر حسب  عدم تقاضامداری در تعریف پروژه

 های هدف نیاز گروه

تسهیل حضور اعضای هیات علمی در کارگروه و مجامع پژوه   -2-1

 و فناوری در سهوح استانی و ملی

بررسی مستمر نیازهای دان  و فناوری بخ  کشاورزی و منابع  -2-2

ها و بومی با اتکا به فرفیتهای طبیعی به منظور توسعه فناوری

 های روز دنیاهای موجود و نیز پیشرفت قابلیت

های نوین به منظور افزای  سهم دان  و معرفی دان  و فناوری -2-2

 فناوری در بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی 

های تیقیقاتی کاربردی با اولویت تقاضا میور نمودن طرح-2-۱

 تیقیقات سفارشی

ضور متقابل اعضای هیات علمی، میققان دانشگاهی و تسهیل ح -2-0

های های مرتبت در نشستهای صنعتی و سایر سازماننمایندگان شهرک

 پژوهشی و فناوری 

های صنعتی در قالب های پژوهشی کاربردی به بخ معرفی یافته -2-6

 هاها و پروژههای تیقیقاتی، پایان نامهطرح

گذاری بخ  تصوصی  ه نهادی سرمایهجلب اعتماد و تسهیل زمین -2-1

 های تیقیقات، فناوری و کارآفرینی دانشگاهی ها و برنامه در طرح
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        ادامه ب
رسان  و  -2

برداری  بهره

کاربردی و 

تجاری از 

تیقیقات 

دانشگاهی در 

حوزه 

کشاورزی و 

 منابع طبیعی

ضعف )ابهام و اندگانگی( در قوانین و ضوابت  -2-1

 سازی نتایج تیقیقات تجاریموجود در تصو  

های ناکافی و ناکارآمد بودن واحدهای فناور و شرکت -2-2

 دان  بنیان در صنعت کشاورزی و منابع طبیعی

های دان  بنیان در گیری مؤثر شرکتعدم جهت -2-2

 های تولیدیراستای توسعه راهبردی بازار و فرفیت

ه نداشتن برند یا نشان تجاری در فروش و عرض -2-۱

 میصو ت و تدمات دانشگاه به بازار 

های نامه ها و آیینسازی( دستورالعمل بازنگری )ساده و یکسان -2-1

های اشتغال مبتنی بر سازی و حمایت از سیاستمرتبت با تجاری

 های دان  بنیان واحدهای فناور و شرکت

های دان  بنیان در توسعه و تقویت واحدهای فناور و شرکت -2-2

 کشاورزی و منابع طبیعیصنعت 

بنیان در راستای های دان دهی واحدهای فناور و شرکتجهت -2-2

 های تأمین و عرضه و بازار کشاورزی و منابع طبیعیتوسعه زنجیره

برداری از برند یا نشان تجاری در فروش  تالش برای معرفی و بهره -2-۱

 و عرضه میصو ت و تدمات دانشگاه به بازار

توسعه  -۱

فرفیت 

راهبردی و 

ارتقای کیفیت 

پژوه  و 

 فناوری

 گرا در عرصه تیقیقات دانشگاهی  رویکرد کمیت -۱-1

 ایرشتههای گروهی و بینضعف پژوه  -۱-2

کاه  اعزام اعضای هیات علمی و میققان به  -۱-2

 های مهالعاتی مؤثرالمللی و فرصتهای بینهمای 

همگرا در های  گذاری در فناوری ضعف سرمایه -۱-۱

 کشاورزی و منابع طبیعی

های  گیری و پشتیبانی ناکارآمد از فرفیت بهره -۱-0

پردازی، تیقیقات و فناوری دانشجویی در قالب رساله و  ایده

 ها و ابتکارات فردی و گروهی نامه، طرح پایان

ارتقای کیفیت تولیدات علمی بر پایه رقابت و پای  کیفیت مدار  -۱-1

 های کمیدر کنار توجه به شاتد تیقیقات دانشگاهی

های ای در قالب فعالیتهای پژوهشی بین رشتهتشویق فعالیت -۱-2

( و سودآور براساس integratedای یکپاراه )اقتصادی بین رشته

 طبیعی و کشاورزی الگوهای کسب و کار مناسب عرصه منابع

جامع تسهیل و افزای  اعزام هیات علمی و میققان دانشگاهی در م -۱-2

های مهالعاتی مؤثر داتل گیری از فرصتالمللی و بهره علمی معتبر بین

 )در دانشگاه، موسسه تیقیقات و صنایع( و تارج از کشور

های همگرا در کشاورزی  نگر در توسعه فناوری گذاری آینده سرمایه -۱-۱

 و منابع طبیعی

وری و های نوآوری، فنا برداری کارآمد از فرفیت حمایت و بهره -۱-0

کارآفرینی دانشجویان در قالب تیقیقات تیصیالت تکمیلی و یا 

 های ابتکاری دانشجویی طرح

علمی  اندازی یک تعاونی با عضویت میققان و اعضای هیات راه -۱-6

 های تیقیقاتی برداری از یافته گذاری، رسان  و بهره دانشگاه برای سرمایه

 
                          فموزش در دانشگاه کارفررین   ج( 

 ها و راهکارهای اجراییسیاست هااال  و ابعادها مولفه

آموزشگران -1
پرور:   کارآفرین

ای  توسعه حرفه
اعضای هیاات  
علماای باارای  
آمااااااااوزش 

 کارآفرینی

ضااعف برتااورداری آموزشااگران از تجربااه و سااوابق  -1-1
 آموزشی مرتبت با کارآفرینی، کسب و کار و

 -اقتصاادی هاای   از فعالیت          آموزشگران شناتت ناکافی  -1-2
 های شغلی در رشته مربوطه اجتماعی و فرصت

در برتااورداری از تصاااید                آموزشااگران  ضااعف   -1-2
 پذیری، نوآوری، تالقیت و.. ...( کارآفرینانه )ریسک

برای ایفای نقا             آموزشگران مندی و تعهد  عدم وفیفه -1-۱
 تسهیل و هدایت شغلی و کارآفرینی دانشجویان

هاا و فناون تادریس     با شایوه            آموزشگرانعدم آشنایی  -1-0
 تالقانه )تمرکز فعلی بر روش سخنرانی(

بااه لیاااخ برتااورداری از              آموزشااگران ضااعف فناای  -1-6
 و کار های تخصصی مورد نیاز برای تولید و کسب  مهارت

در میافل و مجامع مرتبت           آموزشگران عضویت میدود  -1-1
 وکار با کارآفرینی و کسب

               هاای شاغلی و                   هاا و زمیناه          فرصات                           آشناسازی آموزشاگران باا     - 1- 1
                                       کارآفرینی و وضعیت بازار در رشته مربوطه

                                      ها و تصاید فردی کارآفرینانه آموزشگران              ارتقای مهارت  - 2- 1
                                                            ارتقای توانایی و احساس تعهاد آموزشاگران در قباال هادایت       - 2- 1

                                                               دانشجویان در زمینه شغلی و کارآفرینی در رشته و حوزه کاری مربوطه
                                               نایی و تجربه آموزش و تدریس تالقانه آموزشگران با          بهبود توا  - ۱- 1

                  های اندگانه تدریس             گیری از روش      بهره
                                                      افزای  تخصد موضوعی و فنی آموزشگران برای تولید و ارائه   - 0- 1

                     تدمات در رشته مربوطه
                                          های آموزش کارآفرینی جهت آشنایی با تادریس                برگزاری دوره  - 6- 1

     گران                                   کارآفرینانه )داشتن مدرک( برای آموزش

     ها و                                                 ترغیب و تسهیل همکاری و عضویت آموزشگران در شبکه  - 1- 1
                مجامع کارآفرینی
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        ادامه ج

توساااااعه  -2
برنامه درسای،  
ها  میتوا، روش

و میااااااایت 
آمااااااااوزش 

 کارآفرینی

های عملی در  های نظری و ضعف آموزش تاکید بر جنبه -2-1
 های دانشگاهی برنامه

و کار  با کسب های مرتبت  عدم وجود دروس و گرای  -2-2
 های مختلف دانشگاه های درسی  گروه و کارآفرینی در برنامه

و کاار و واحادهای    کمبود بازدیدهای علمی از کساب   -2-2
 تولیدی در بخ  کشاورزی و منابع طبیعی

شاگردی برای ارتباط مستمر  -عدم توجه به شیوه استاد -2-۱
تجربیات و استاد و دانشجو )شاگرد پروری( جهت انتقال موثر 

ای دانشاجویان در حاین    های شاغلی و حرفاه   پرورش مهارت
 تیصیل

ها و میتوای درسی با  سازی و بهنگامی اندک برنامههم -2-0
 نیازهای جامعه

هاا و فناون آماوزش کاارآفرینی      استفاده اندک از روش -2-6
و کاار و نظاایر آن( در ارائاه     )تدریس تالقانه، پروژه کساب  

 دروس

پاروری   های آموزش عملی برای مهاارت   ضعف مییت -2-1
 )مزرعه، آزمایشگاه، کارگاه...(

توجه اندک به آماوزش کارهاای گروهای در راساتای      -2-3
 های کسب و کار  کارآفرینی و فراگیری دوره

 های آموزشی عدم استفاده از کارآفرینان تبره در فعالیت -2-3

 های تیقیق و آموزش کارآفرینی در ضعف زیرساتت -2-15
دانشگاه )مناابع ماالی،  براتاوار، فنااوری آموزشای، کتاب و       

 نشریات و ...(
های کارآموزی و  عدم برگزاری موثر و کارآفرینانه دوره -2-11

 کارورزی
ریازی درسای و    گیاری از الگوهاای برناماه    عدم بهره -2-12

 آموزشی کارآفرینانه

تقویت کمای و کیفای دروس و واحادهای عملای در راساتای       -2-1
 آموزی شغلی )پروژه، عملیات کشاورزی و...( ارتمه
های مرتبت با  تعریف و تلفیق دروس، واحدهای درسی و گرای  -2-2

 های مختلف و کار در دانشکده کارآفرینی و کسب 
های علمای از کساب و    تسهیل بازدیدهای دانشجویی و گردش -2-2

موفاق  هاای   ها، صانایع و واحادهای تولیادی و نموناه     کارها، کارتانه
 و کار در بخ  کشاورزی کارآفرینی و کسب 

شاگردی برای  -گیری از روش استاد ترغیب آموزشگران به بهره -2-۱
 دهی کارآفرینانه دانشجویان انتقال تجارب شغلی و جهت

هااای   بااازنگری ماانظم میتااوای درساای و گنجاناادن صااالحیت -2-0
هاای   شاته های درسی ر و کار در برنامه کارآفرینی و موضوعات کسب 

 مختلف کشاورزی متناسب با نیاز بازار کار
های تدریس تالقانه و  گیری آموزشگران از تکنیک ترغیب بهره -2-6

پردازی،  های حل مسئله، ایده فنون مرتبت با آموزش کارآفرینی )تکنیک
 های درس تفکر انتقادی و کار تیمی( در کالس

آفرینی در شناسایی و توساعه ملزوماات مییهای آماوزش کاار      -2-1
بارداری مشاترک )مناابع علمای      های مختلف باا تاکیاد بار بهاره     گروه

 ای، فناوری آموزشی، تسهیالت آزمایشگاهی و کارگاهی و ...( کتابخانه
عنوان آموزشاگر مادعو جهات     گیری از کارآفرینان موفق به بهره -2-3

ها و ترغیب و راهنمایی دانشجویان در  سخنرانی، تدریس و انتقال آموزه
 دروس مختلف.

هاای کاارآموزی و کاارورزی باا رویکارد       بهبود برگزاری دوره -2-3
 کارآفرینانه

ریازی درسای و آموزشای     گیری از الگوهای جدید برنامه بهره -2-15
( در تعریاف و بااازنگری دروس و  CBTمیااور ) پودماانی و شایساته  

 ها رشته

           مهیاسااازی   - 2
                 کارآفریناناااااه 
               دانشاااااجویان 
                )کارآفرینااااان 
   از               بااااااالقوه( 
           طریق آموزش

           آموتتگاان                ای از دانا                             بیکاری شماری قابال مالحظاه    - 1- 2
                      کشاورزی و منابع طبیعی

                                    های  زم برای جذب دانشجویان کارآفرین            نبود شاتد  - 2- 2
                             ویژه در مقاطع تیصیالت تکمیلی(                      در ورودی دانشگاه )به

          های عمومی                   آموتتگان از قابلیت                    عدم برتورداری دان   - 2- 2
                                 یاز برای تود اشتغالی و کارآفرینی              و تخصصی مورد ن

                                                     عدم برتورداری دانشجویان از پیشاینه ساواد و تجرباه      - ۱- 2
                                             و کار و کارآفرینی )نبود آموزش در مقاطع قبلی(      کسب 

     دلیل                                 های پژوهشی و فناوری دانشجویان به          ضعف قابلیت  - 0- 2
                           عدم مشارکت جدی در این عرصه

    های              آترین گزینه      عنوان               های کشاورزی به             انتخاب رشته  - 6- 2
                              انتخاب رشته تیصیلی در دانشگاه

                   ای فراگیران و رسوخ                          های متعدد و مسائل حاشیه       دغدغه  - 1- 2
                                          تفاوتی شاماری از دانشاجویان باه اماور                     روحیه، رتوت و بی

              تیصیلی و شغلی

                                                     بخشاای بااه جااذب دانشااجویان کااارآفرین در مقاااطع            اولویاات  - 1- 2
              تیصیالت تکمیلی

                                         انشجویان قبال از ورود باه دانشاگاه در                       توجیه شغلی و کاری د  - 2- 2
                               و کار با هماهنگی آموزش و پرورش                        زمینه کارآفرینی و کسب 

                                                  ترغیب دانشجویان به کسب مهارت و تخصد به عنوان ارزش   - 2- 2
                                          افزوده تیصیالت دانشگاهی به جای مدرک تیصیلی

                                        های کشاورزی و منابع طبیعی به متقاضایان                    معرفی مناسب رشته  - ۱- 2
       انشگاه         ورود به د

                             ای دانشجویان برای تمرکز آنها                   ها و مسایل حاشیه            کاه  دغدغه  - 0- 2
           بر یادگیری

                                              هااای پژوهشاای و فناااوری دانشااجویان بااا                      ارتقااای قابلیاات   - 6- 2
                                         هاای تیقیقااتی اعضاای هیاات علمای و                       دهی آنها در پروژه        مشارکت

                                     های تیقیقاتی دانشجویان توأم با نظارت                          تخصید اعتبار  زم به پروژه
               ت مدار بر آنها    کیفی

                                                           افزای  شور و نشااط دانشاجویان در حاین تیصایل از طریاق        - 1- 2
             های دانشجویی                       های فوق برنامه و تشکل              تقویت فعالیت

                هاا و مؤسساات                                             پذیرش دانشجو متناسب با بازار کار در رشاته   - 3- 2
      مختلف
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  ج      ادامه 

ساازی  فراهم-۱
مناااااااااابع و 

هاااای  فرفیاات 
نهااااااااااادی 

آمااوزش  باارای
 کارآفرینی

تشاکیالتی در امار آماوزش     -ضعف انسجام کارکردی -۱-1
کارآفرینی در نتیجه نبود یک واحد / مرکز آموزش کاارآفرینی  

عناوان متاولی آماوزش کاارآفرینی/ آماوزش      در دانشگاه )باه 
 کارآفرینانه(

های تارج دانشگاه در امار   همکاری ضعیف با سازمان -۱-2
 آموزش کارآفرینی

آفرینی در جذب و ارتقای های کار عدم توجه به شاتد -۱-2
 اعضای هیات علمی

ضعف فرآینادهای اداری و کمباود بودجاه  زم بارای      -۱-۱
 های کارآفرین تشویق و حمایت از فعالیت

ضعف/ عدم وجود رویکرد ارزشیابی آموزش کارآفرینانه  -۱-0
های موثق در نظام ارزشیابی موجود )کیفیات   مبتنی بر شاتد

 تدریس(

های آموزشای باه    همکاری مشترک گروهعدم اهتمام و  -۱-6
و کار و کارآفرینی در  ای کسب  رشته های بین اندازی گرای  راه

 کشاورزی و منابع طبیعی

نبااود درک و عاازم مشااترک در بااین برتاای ماادیران    -۱-1
دانشگاهی در تصو  اهمیت و ضارورت توساعه آماوزش    

 کارآفرینی
کاار   عدم وجود بانک جامع اطالعات مشااغل و باازار   -۱-3

 کشور

                                                          استقرار و تقویت واحاد تشاکیالتی تخصصای بارای توساعه و        - 1- ۱
                                                                مدیریت آموزش کارآفرینی باا همااهنگی تشاکیالت موجاود همانناد      

                             شورای کارآفرینی، مرکز رشد...
    ای،         حرفاه   -                                             همکاری دانشگاه با مؤسسات دیگر )ساازمان فنای    - 2- ۱

           رآفرینی در                                                    جهاد دانشگاهی، جهاد کشاورزی و غیره( در امر آموزش کا
          های مشترک                قالب توافقنامه

                  هاا در تادوین و                   هاا و گارای                               ترغیب همکاری موثر همه رشته  - 2- ۱
  و                                            ها و دیگر امور آموزش کاارآفرینی و کساب            ها، درس              برگزاری دوره

   ای                                   کارهای کشاورزی با رویکرد بین رشته

                                                           بازنگری فرآیندها و ضوابت قانونی و اداری به منظور تساهیل و    - ۱- ۱
                                                  یق اعضای هیات علمی به امر آموزش و توسعه کارآفرینی   تشو

      هاای                                      اى مشخد به صورت رقابتی باه گاروه                اتتصا  بودجه  - 0- ۱
          کارآفرینىتوسعه       منظور          آموزشی به

                                   هااای مشااورتی و آموزشاای تااوجیهی                          برگاازاری ماانظم نشساات  - 6- ۱
                                                         کارشناسان و مدیران آموزشی در زمینه توسعه آموزش کارآفرینی

بانک جامع اطالعات مشاغل و باازار کاار           و تقویت          ساماندهی   - 1- ۱
 (LMISکشور در قالب طرح ملی سامانه یکپاراه اطالعات بازار کار )

 

 رسانی در دانشگاه کارفررین ترویج و برون د(
 های اجراییراهکارها و سیاست هااال  ها و ابعادمولفه

معرفی فرهنگ  -1

های  و ارزش

کارآفرینانه در 

و سهح دانشگاه 

جامعه با تاکید 

 های دینی برآموزه

ضعف روحیه کارآفرینانه در  -1-1

های  دانشجویان و اساتید و کمبود نمونه

 موفق برای الگوسازی

 -ضعف رویدادهای جمعی نمایشی -1-2

آموزشی نظیر جشنواره کارآفرینی در سهح 

 دانشگاه

عدم شناسایی و مستندسازی و انتشار  -1-2

، دانشجویان و به هنگام تجارب اساتید

 آموتتگان موفق در امر کارآفرینی دان 

تمرکز میدود بر بعد شغلی و  -1-۱

اقتصادی کارآفرینی و عدم توجه به سایر 

 ابعاد دینی، اجتماعی، فرهنگی و اتالقی

گیری مؤثر و یکپاراه از عدم بهره -1-0

های مختلف برای ترویج فرهنگ  رسانه

 کارآفرینی

فرهنگی کارآفرینی، کار شایسته و اشتغال مولد در سهح دانشگاه و شناسی  آسیب -1-1

 جامعه

گنجاندن میتوی آموزشی مربوط به اتالق کارآفرینی و کسب کار، تجارت عاد نه،  -1-2

 کارآفرینی سبز و پایدار در سرفصل دروس کارآفرینی و کسب و کار

دانشجویان و دان  ای شناسایی، معرفی، تدوین و ثبت شناسنامه کارآفرینی بر -1-2

 کارآفرین موفقآموتتگان 

شناسایی و دعوت از اساتید موفق در امر کسب و کار برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و  -1-۱

 آموزش کسب و کار به دانشجویان

تشکیل و تقویت انجمن علمی کارآفرینی یا کانون کارآفرینی دانشجویان با هدف  -1-0

 های فوق برنامهیق فعالیتترویج فرهنگ کارآفرینی از طر

 های دانشجویی در ترویج کارآفرینی گیری از فرفیت تشکل بهره -1-6

های کارآفرینی و کسب و کار در گیری از شبکه های اجتماعی در انتشار پیام بهره -1-1

 سهح دانشگاه

اتوان، های مختلف کارآفرینی )مبتنی بر فرمند و با کیفیت مهلوب جشنوارهبرگزاری نظام -1-3

 داوری، اهدا جوایز و...(

همکاری برون  -2

دانشگاهی در  

ترویج فرهنگ 

کارآفرینی و 

عدم توجه به آموزش و پرورش  -2-1

روحیه کارآفرینانه در بین دانشجویان در 

 مقاطع پی  از ورود به دانشگاه

ضعف فرهنگ عمومی جامعه در  -2-2

ها در ترویج فرهنگ گیری از ابداعات و نوآوری سایر دانشگاه شناسایی و درس -2-1

 کارآفرینی از طریق تهیه و انتشار مواد  آموزشی و ترویجی در زمینه کارآفرینی

فاده در های آموزشی و ترویجی برای است همکاری در تهیه و تدوین دستورالعمل -2-2

 مقهع دبیرستان جهت ترویج کارآفرینی توست وزارت آموزش و پرورش
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 وری تصو  کار شایسته، کارآفرینی و بهره و کار کسب 

همکاری میدود و ارتباط ضعیف  -2-2

ها و جامعه برای ترویج و دانشگاه با سازمان

 توسعه کارآفرینی

گیری مؤثر از فرفیت عدم بهره -2-۱

های دانشگاهی و صنفی در ترویج  تشکل

 فرهنگ کارآفرینی

عدم ارتباط مؤثر دانشگاه با  -2-0

ها آموتتگان و پیگیری مسیر شغلی آن           دان 

 ها های مورد نیاز به آن و ارایه حمایتی

 سخنرانی و بیان تجارب در سهح دانشگاه دعوت از کارآفرینان موفق در جهت -2-2

ای یا اندازی دفتری اتتصاصی برای حضور سازمان نظام مهندسی و فنی و حرفهراه -2-۱

( به Career serviceی ارایه تدمات شغلی )ها و نهادهای ذیربت در دانشگاه براارگان

های آموزشی یا  ( در قالب بستهSCDهای شغلی آنها ) دانشجویان برای ارتقای شایستگی

 ای مشاوره

آموتتگان  با رویکرد  های سا نه دان تشکیل ستادی تیت عنوان ستاد برگزاری نشست -2-0

 ترویج اشتغال و کارآفرینی

های تارج دانشگاه در امر ترویج مؤثرتر از فرفیت سازمان گیریشناسایی و بهره -2-6

 های اجراییکارآفرینی در قالب توافقنامه

 شناسی منظم روند اشتغال و کارآفرینی دانشجویان و بازتورد آن به آموزش آسیب -2-1

تصو   صدا و سیما و  های جمعی بهگیری مؤثرتر از فرفیت و رسانهبهره -2-3

 های عمومی در امر ترویج کارآفرینی های اجتماعی، نمایشگاه شبکهنشریات استانی، 

های سا نه دان  آموتتگان دانشگاه برای انتقال تجارب به همدیگر و برگزاری نشست -2-3

 هاپیگیری مسیر شغلی آن

ریزی شده با نمایندگان و فعا ن صنوف در مند و برنامههای نظامبرگزاری نشست -2-15

صورت پایلوت،  افزاری صنف موردنظر در دانشگاه به استقرار بخ  سخت دانشگاه برای

 های کواک و....(آزمایشگاهی در مدل

ای در تصو  رویدادهای تر و به هنگام در فضاهای رسانهرسانی گستردهاطالع -2-11

 کارآفرینی تارج و داتل دانشگاه با همکاری روابت عمومی

توانمندسازی  -2

های هدف گروه

تلف مخ

)دانشجویان، 

اعضای 

علمی،  هیات

مدیران و کارکنان، 

آموتتگان...(  دان 

در زمینه 

 کارآفرینی

عدم شناتت دقیق و مستمر نیازهای  -2-1

های مختلف کارآفرینی و کسب و کار گروه

 دانشگاهیان

ای مدون و بودجه کافی  نبود برنامه -2-2

 برای ترویج کارآفرینی

های  بخ عدم تفکیک وفایف  -2-2

 مختلف دانشگاه برای ترویج کارآفرینی

عدم ارائه مؤثر تدمات مشاوره شغلی  -2-۱

 و کار به دانشجویان و کسب 

توجه میدود ضوابت و مقررات به  -2-0

نق  اساتید در ترویج فرهنگ کارآفرینی و 

 کسب و کار

 الف( ارائه تدمات حمایتی توانمندساز

سازی و عملیاتی  وکارهای کارآفرینانه جهت مدون کسبمشاوره جهت تدوین طرح  -2-1

 به دانشجویان و دان  آموتتگان ها نمودن ایده

آموتتگان و سایر  های هدف: دانشجویان، دان  گروهنیازهای تخصصی شناسایی  -2-2

 ها( ها یا سازمان کارگزاران جامعه )اعم از افراد، گروه

-و کار برای گروه ر زمینه کارآفرینی و کسب تهیه و انتشار مواد آموزشی ترویجی د -2-2

 های مختلف

 گیری مؤثرتر از آئین نامه فرصت فناوریتسهیل بهره -2-۱

 وکار در سهح دانشگاه های کسببرگزاری منظم جشنواره ایده -2-0

 تقدیر مناسبتی از اساتید و دانشجویان موفق در امور کارآفرینی -2-6

 ی در سهح دانشگاهبازار دانشجوی برگزاری فن -2-1

 آموزش توجیهی اساتید برای ترویج فرهنگ کارآفرینی در بین دانشجویان -2-3

 ارائه مشاوره شغلی به دانشجویان جدیدالورود -2-3

 در سهح دانشگاه و استان start-up weekendبرگزاری منظم  -2-15

 سازی برای ترویج کارآفرینیب( فرفیت

 ور کارآفرینی در دانشگاهاتتصا  بودجه معین به ام -2-11

دایر نمودن بازاراه دانشجویی برای عرضه میصو ت دانشجویان  با امکان  -2-12

 دسترسی متقاضیان و مشتریان تارج دانشگاه

                   ً       های کارآفرینانه مثال  زمین، به انجام فعالیت اتتصا  فضاهای ویژه در دانشگاه -2-12

 ...ها، گلخانه و میوطه کارگاهی، پایلوت پلنت

تشکیل واحدهای مستقل درآمدزا با هدایت عضو هیئت علمی و حساب مستقل با  -2-1۱

 نگاه در آمدزایی )آزمایشگاه، تت تولید و ...(

 تدوین برنامه سا نه ترویج کارآفرینی با میوریت کمیته کارآفرینی دانشگاه -2-10

 دانشجویان و دان  آموتتگانهای کارآفرینانه  بورس ایدهبانک یا اندازی  راه -2-16

 و کار برای دانشجویان گیری از یک مشاور کارآفرینی و کسب بهره -2-11



 و همکاران زادهمحمد شریف شریف 
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 کارگروه ساختار، تشکی ت و مدیریت در دانشگاه کارفررین الف(

1 

_______________ 

 (1232زاده ) زاده و عبداله                       ً                                نشانگرهای پیشرفت عمدتا  از منبع زیر گرفته شده است: شریف -1
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 کارگروه پژوهش و رناوري در دانشگاه کارفررین ب(
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 کارگروه فموزش در دانشگاه کارفررین (ج
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                          رسانی در دانشگاه کارفررین              ترویج و برون  د(
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باارای : تییدوین چییارچوب عملیییاتی حییل مسییئله 

سازی سند الگوی دانشگاه کارآفرین از ااراوب  پیاده

زیر بهره گرفته شاده اسات. ایان اااراوب موجاب      

ترجمان سند دانشگاه کارآفرین به برنامه اقدام و عمل 

 است. آن شده

دانشگاه کارفررین در کشاورزي تهیه برنامه عملیاتی 

برای هموارنمودن اجرای سند دانشگاه : و منابع طبیعی

کارآفرین در مرحله اقدام و عمل به تدوین اااراوب  

بخا  زیار   برنامه عملیاتی این سند با شعارهای الهاام 

(: همه با هم برای تیقق دانشاگاه  1 اقدام شد )جدول

کارآفرینی بسان شکوفایی دان   "شیم؛ کارآفرین بکو

و "ای و تعهد اجتمااعی  آفرینی حرفه و فناوری، ارزش

 . "وکارآفرینانه هر دانشگاهی، یک تجربه کسب"

 

 



 و همکاران زادهمحمد شریف شریف 
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 )خ صه شده( منابع طبیعیدانشگاه کارفررین در کشاورزي و برنامه عملیاتی  -1جدول 
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1-1 
تعیین جایگاه ساتتاری و تدقیق شرح وفایف مرکز کارآفرینی در کمیته 

 کارآفرینی
     

      تخصید دست کم دو نفر نیروی کارشناسی برای مرکز کارآفرینی 1-2

      تخصید یک روز از هفته پؤوه  به کارآفرینی 2-0و0-2

1-3 

مرکز کارآفرینی، کلینیک مادرتخصصی، مرکز رشد تا سازی حیهه کاری  شفاف

پایان مهرماه در قالب نشست مشترک در معاونت پژوه  و فناوری و ارایه 

 گزارش به کمیته کارآفرینی
     

      تعریف و تصویب آرم مرکز کارآفرینی دانشگاه در کمیته کارآفرینی 1-2

 ۱-0تا  0-1

منظم پوستر و ینر با موضوع ترویج و آگاهی تیلیغات میبهی با تهیه و نصب 

بخشی در مورد کارآفرینی با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه در 

 طی سال

     

2-۱ 
آشناسازی دانشجویان جدیدالورود با فرفیتها و برنامه های کارآفرینانه دانشگاه 

      در روز معارفه با همکاری معاونت دانشجویی

1-1 
عملیاتی نمودن دفتر مشاوره و هدایت شغلی دانشجویان با حضور کارشناسان 

 ای، نظام مهندسی... اداره کار، فنی و حرفه
     

0-2 
شناسایی و دعوت از اعضای هیات علمی و مدیران عالقه مند و با تجربه در 

 امور کارآفرینی و تشکیل کارگروه مشاوران ذیل کمیته کارآفرینی
     

 2-2و  2-1
پا ی ، تصویب و تلفیق نشانگرهای فعالیتهای کارآفرینانه تدوین شده توست 

 مرکز کارآفرینی در قالب فرم گرنت در جلسات کمیته کارآفرینی
     

 2-۱و  1-۱
تداوم حمایت مدیریت دانشگاه از توسعه کارآفرینی با تلفیق این ماموریت در 

 اعتبارات تخصید یافته راهبرد دانشگاه توام با افزای  بودجه و
     

و  1-۱و  2-0

1-6 
      سازی الگوی سازمان کارآفرین برای دانشگاه کارآفرین طراحی و پیاده

1-1 
عملیاتی نمودن و ارایه گزارش دستاورد همه تفاهم نامه های مشترک با تارج 

 دانشگاه توست واحد مربوطه در  کمیته کارآفرینی دانشگاه
     

و  2-1و  1-1

1-3 

ایجاد مرکز آموزش های جوار دانشگاه به همکاری مرکز فنی و حرفه ای 

 گرگان
     

۱-2 
تشکیل صندوق تامین مالی فعالیتهای کارآفرینانه دانشگاه با همکاری بنیاد 

 مردمی دانشگاه با هماهنگی کمیته کارآفرینی
     

      کار و رفاه اجتماعی گلستان تشکیل تعاونی دانشجویان با همکاری اداره تعاون، 1-1

1-3 
های کارآفرینانه در مرکز  سازی و تمرکز هماهنگی کلیه فعالیت یکپاراه

 کارآفرینی دانشگاه زیر نظر کمیته کارآفرینی
     

2-1 
بخشی به جذب اعضای هیات  تعریف و تلفیق نشانگرهای نمایا برای اولویت

 های مختلف رشتهعلمی با تجربه یا تخصد کارآفرینی در 
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 1     جدول        ادامه

 

2-2 
تدوین، تصویب و تلفیق نشانگرهای فعالیتهای کارآفرینانه در کارپوشه ترفیع 

 اعضای هیات علمی
     

2-0 
تدوین، تصویب و تلفیق نشانگرهای فعالیتهای کارآفرینانه در فرم ارتقا 

 کارکنان
     

2-0 
فعالیتهای کارآفرینانه در فرم مصاحبه تدوین، تصویب و تلفیق نشانگرهای 

 متقاضیان دوره دکتری
     

۱-6 
تعریف و تدوین برنامه تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه با فرفیت تامین 

درصدی منابع بودجه ای تا پایان آبان ماه توست معاونت اداری مالی و  10
 توسعه منابع و طرح آن در کمیته کارآفرینی

     

1-1 ،1-3 ،

1-3 ،1-15 ،

1-1 ،1-2 

به نام دانشگاه و جذب  در وزارتخانهپیگیری تصویب سند دانشگاه کارآفرین 
 بودجه برای اجرای آن

     

1-1 ،1-3 ،

1-3 ،1-15 ،

1-1 ،1-2 

برگزاری نشست استانی آسیب شناسی فضای کسب و کارآفرینی در 
 کشاورزی و منابع طبیعی

     

1-1 ،1-3 ،

1-3 ،1-15 ،

1-1 ،1-2 

تدوین طرح ساماندهی فضای کسب وکار کشاورزی و منابع طبیعی استان با 
 همکاری نهادهای ذیربت و استانداری و مجری گری دانشگاه

     

1-1 ،1-3 ،

1-3 ،1-15 ،

1-1 ،1-2 

برگزاری نشست درون دانشگاهی بازاندیشی سند دانشگاه کارآفرین در 
 سالروز رونمایی سند

     

1-1 ،1-3 ،

1-3 ،1-15 ،

1-1 ،1-2 

معرفی عملکرد دانشگاه در حوزه کارآفرینی در هفته کارآفرینی با نصب بنر، 
 مصاحبه با رسانه ها و ..

     

2-2 
عنوان کارگاه آموزشی مرتبت با مباحث کارآفرینی و  2تعریف و برگزاری 

با توسعه کسب وکار در دانشگاه برای کارکنان توست مدیریت امور اداری 
 همکاری مرکز کارآفرینی

     

      تصویب شیوه نامه انتخاب دانشجو/ عضو هیات علمی کارآفرین برتر 0-2

0-2 
انتخاب، معرفی و تشویق دانشجو/ اعضای هیات علمی/ گروه/ دانشکده/ 

 مدیریت کارآفرین در دانشگاه در
     

 
داتلی / وب گاه تنظیم اتیار و رویدادهای کارآفرینانه از طریق نشریه 

 دانشگاه با همکاری روابت عمومی
     

1-2 
عنوان کتاب مرتبت با کارآفرینی و کسب وکار از نمایشگاه  10ترید سا نه 

 کتاب به عنوان منابع کتابخانه ای
     

1-2 
آبونمان نشریات مرتبت با کارآفرینی و کسب و کار و ارایه آنها در پیشخوان 

 برای مهالعه مراجعانکتابخانه دانشگاه 
     

1-2 
تدوین و تصویب شیوه نامه پشتیبانی از کسب و کارآفرینی دانشجویان به 

 صورت تیمی در کمیته کارآفرینی
     

1-2 
اعالم فضاها و فرفیتهای کسب و کارآفرینی با عنوان کسب و کار مورد نظر 

 از سوی دانشکده ها به مرکز کارآفرینی
     

1-2 

و  نصب تابلو بر روی فضاهای معرفی شده برای کسب و کار در تعریف 

دانشکده ها و مدیریتها تیت عنوان ایستگاه کسب وکارآفرینی در دانشکده 

 ها و مدیریتهای مختلف
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1-2 

درصد فضاهای کسب وکارهای شناسایی شده  35واگذاری دست کم 

وکار دانشجویی توست واحدهای )ایستگاه کسب وکار( به تیمهای کسب 

 مربوطه

     

2-۱ 
راه اندازی دست کم یک تیم کسب وکار دانشجویی در هر گروه طبق شیوه 

 نامه مربوطه در هر نیمسال )در قالب درس کارآفرینی(
     

2-۱ 
دعوت و نشست عمومی در هر دانشکده با حضور یک کارآفرین موفق در 

 نیمسال )در قالب درس کارآفرینی(حیهه تخصصی آن دانشکده در هر 
     

2-۱ 

برگزاری دست کم یک بازدید از کسب وکارهای کارآفرین برای دانشجویان/ 

اعضای هیات علمی در هر دانشکده در هر نیمسال )در قالب درس 

 کارآفرینی(

     

1-2 
واگذاری فعالیتهای قابل انجام به تیمهای کسب و کاردانشجویی/  تعاونی 

 دانشجویان توست مدیریت های مختلف
     

      تجهیز و آماده سازی سایت کسب وکارآفرینی در توایگاه دتترانه 1-2

      تجهیز و آماده سازی اولیه پارک کسب وکارآفرینی دانشگاه 1-2

2-۱ 
برگزاری یک نشست عمومی در هر نیمسال در هر دانشکده با موضوع کسب 

      حضور کارکنان، اعضای هیات علمی و دانشجویانو کارآفرینی با 

۱-0 
در نظر گرفتن شاتد فعالیتهای کارآفرینانه هر واحد در تخصید بودجه به 

 آن واحد از سال مالی آتی
     

2-۱ 

برگزاری ماهانه یک کارگاه آموزشی/ سخنرانی با موضوع کسب وکارآفرینی 

اساتید توست معاونت  در طی سال تیصیلی در ساعات فرهنگی برای

فرهنگی با همکاری مرکز کارآفرینی با موضوع تدریس کارآفرینانه، مدیریت 

 کسب و کار، و ...

     

      در نظر گرفتن عملکرد و برنامه کارآفرینانه در انتخاب مدیران دانشگاه 0-۱

 0-۱ 
ارزیابی عملکرد سا نه مدیران واحدهای مختلف بر حسب تیقق سند 

 دانشگاه کارآفرین با ارایه گزارش عملکرد مستند از سوی آنها
     

      - پژوه  و فناوری

 

۱-0 
حمایت ویژه از طرحهای تیقیقاتی و انتشار کتاب در حوزه کسب و 

 کارآفرینی در دانشگاه با تخصید اعتبار ویژه
     

2-6 
نمایشگاه نمای  دستاوردها و فرفیتهای کارآفرینی واحدهای مختلف در 

 هفته پژوه 
     

      انتخاب غرفه کارآفرین در نمایشگاه هفته پژوه  2-2و  2-6

 2-2و  ۱-0
تشکیل بانک ایده با همکاری مشترک مرکز کارآفرینی، کلینیک مادر تخصصی 

 و مرکز رشد واحدهای فناور
     

 2-2و  2-6
شرکتهای همکار )در هفته دایر نمودن فن بازار سا نه دانشگاه و موسسات/ 

 پژوه (
     

 2-2و  2-6
دایر نمودن فن بازار دایمی کشاورزی و منابع طبیعی استان از سوی مرکز 

 رشد واحدهای فناور با همکاری موسسات ذیربت تارج دانشگاه
     

      اجرایی نمودن و بازنگری آیین نامه مالکیت فکری در دانشگاه 2-1، 1-6

 و 1-2، 2-2

2-0 

عملیاتی نمودن همکاری دانشگاه )مرکز رشد واحدهای فناور( با پارک علم و 

 فناوری استان توام با ارایه گزارش
     

2-۱ 
تکیمل فرآیند شکل گیری همه کارگروه های تعریف شده در کلینیک مادر 

      تخصصی
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و  2-0، 1-6

2-۱ 

فنی علمی )شرح تدمات( گروه های تنظیم و بازنگری برنامه ارایه تدمات 

      آموزشی در قالب کارگروه های مستقر در کلینیک

 
ارزیابی عملکرد سا نه مدیران واحدهای مختلف بر حسب تیقق سند 

 دانشگاه کارآفرین با ارایه گزارش عملکرد مستند از سوی آنها
     

 6-2و  2-2
واحدهای مختلف در نمایشگاه نمای  دستاوردها و فرفیتهای کارآفرینی 

 هفته پژوه 
     

 2-2و  2-2
افزای  ده درصدی سا نه استقرار واحدهای دان  ینیان فناور دانشگاه زیر 

 مجموعه مرکز رشد واحدهای فناور
     

1-1 
ارایه توجیه کارآفرینانه برای همه پروژه های و طرحهای دانشگاه در حوزه 

 به عنوان یک پیوست عمرانی، زیرساتتی و پژوهشی
     

1-1 
اولویت بخشی به توسعه زیرساتتها و ترید تجهیزات در حوزه پژوه  و 

 فناوری دارای توجیه کارآفرینانه
     

2-2 ،2-6، 
گزین  و معرفی دستاوردهای فناوران و دان  بنیان در جشنواره های ملی و 

 بین المللی نظیر توارزمی, شیخ بهایی...
     

1-6 
بازنگری مبتنی بر نظرتواهی جمعی رویه ها و مقررات جاری در حوزه 

 پژوه  و فناوری به منظور تسهیل اقدامات کارآفرینانه
     

2-0 
تداوم تسهیل حضور اعضای هیات علمی در کارگروه و مجامع پژوه  و 

 فناوری در سهوح استانی و ملی
     

 0-۱و  2-6

تیقیقات دانشجویی دارای پتانسیل تجاری سازی شناسایی و حمایت ویژه از 

و کارآفرینی با افزودن پیوست توجیه کارآفرینانه به پروپوزالها همراه با 

 تعریف اعتیار ویژه برای این موضوع

     

2-2 
معرفی آترین پیشرفتهای فناوری ملی و بین المللی در هر یک گروههای 

      آموزشی در روز فناوری

2-2 

به منظور شناسایی نیازهای دان  و فناوری بخ  کشاورزی و متابع  مهالعه

طبیعی و تلفیق آن در برنامه پژوهشی سا نه دانشگاه در گروه ها و دانشکده 

 های مختلف

     

2-1 
عملیاتی نمودن شیوه نامه رایزنان فناوری برای تسهیل سرمایه گذاری مشترک 

 ای امیتاز ویژهفناورانه با بخ  تصوصی و عمومی با اعه
     

1-1 
درصدی سا نه بودجه تیقیقاتی جذب شده تارج دانشگاه در  15افزای  

 هر سال
     

 1-2و  1-2
تشکیل مجمع همکاران فناوری تارج دانشگاه از بین شرکتهای تصوصی 

 فعال
     

2-6 
معرفی منظم فرفیتها/ دستاوردهای فناوری دانشگاه از طریق رسانه ها با 

 همکاری روابت عمومی
     

2-۱ 
برداری از برند یا نشان تجاری در  انجام تمهیدات  زم برای معرفی و بهره

 فروش و عرضه میصو ت و تدمات دانشگاه به بازار
     

۱-2 

الزام معرفی آموزه های کارآفرینی و کسب وکار دانشگاهی اعضای هیات 

سخنرانی در قالب یک نشست در علمی گذراننده فرصت مهالعاتی در قالب 

 هر نیمسال

     

      زمینه سازی برای شکل گیری تعاونی تیقیقاتی در سهح دانشگاه ۱-6

۱-۱ 
های همگرا در کشاورزی  نگر در توسعه فناوری گذاری آینده تهیه طرح سرمایه

 و منابع طبیعی
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اقدامات مشترک در حوزه دان  و زمینه یابی و زمینه سازی برای اجرای 

 فناوری با دانشگاه ها و موسسات بین المللی
     

 
رایزنی برای جذب اعتیار برای پروژه های دانشگاه از موسسات بین المللی 

 المللی دانشگاهتوست مدیریت همکاری های علمی بین
     

 ۱-2 
طریق وکارهای دانشجویی از  تسهیل عرضه و فروش میصو ت کسب

 کلینیک مادر تخصصی
     

      - آموزش

 

2-2 
تدوین و ابالغ یک طرح درس استاندارد برای درس کارآفرینی و ارایه آن 

 برای دانشجویان مقاطع مختلف با همکاری مرکز کارآفرینی
     

      تدوین راهنمای تدریس کارآفرینانه برای آموزشگران دانشگاه 2-6

1-6 
آموزش و تدریس کارآفرینانه در هر سال تیصیلی برای  برگزاری کارگاه

      اعضای هیات علمی بویژه جدید

2-3 

تسهیل گذراندن دوره کارآموزی در کسب وکارهای کشاورزی )به جای 

درصد  15ادارات( با اریه طرح کسب وکار در پایان دوره )شمول حداقل 

 کارآموزان در سال اول (
     

2-2 
)فرصتهای شغلی و ملزومات کسب وکار( در رشته های مختلف معرفی بازار 

      به دانشجویان جدیدالورود توست گروه های آموزشی

2-3 
تسهیل امکان گذراندن تجربه کسب وکار / راه اندازی کسب و کار توام با 

      ارایه گزارش به جای دروس عملیاتی همانند پروژه

 
آموتتگان دانشگاه )تشکیل بانک اطالعات رصد و پیگیری شغلی دان  

      شغلی دان  آموتتگان دانشگاه(

 
تشکیل مجمع/ باشگاه دان  آموتتگان کارافرین دانشگاه توام با نشست های 

      سا نه

      تعریف و تلفیق معیارهای تدریس کارآفرینانه در فرم ارزیابی کیفیت تدریس 6-2و  2-۱

2-0 

های  و کار در برنامه های کارآفرینی و موضوعات کسب   صالحیتگنجاندن 

های مختلف کشاورزی متناسب با نیاز بازار کار در هنگام  درسی رشته

 بازنگری دروس
     

2-6 

های حل مسئله،  تکنیکگنجاندن روشهای تدریس تالقانه اندگانه )

جدید یا  ( در طرح درس هایپردازی، تفکر انتقادی و کار تیمی... ایده

 بازنگری شده
     

1-2 
شناسایی و معرفی ابتکارات آموزشی در زمینه تدریس کارآفرینانه و آموزش 

      کسب و کار

 
طراحی و استقرار سازوکار جامع تضمین کیفیت آموزشی با تاکید بر 

      آموزشهای عملی با رویکرد مهارت افزایی

2-1 
فناوری برای ارتقای کیفیت تدریس بویژه تقویت زیرساتت های آموزشی و 

      دروس عملی

2-2 
الزام ارایه توجیه مستدل بازار کار و فرفیت کارآفرینی و توداشتغالی دان  

      آموتتگان در راه اندازی گرایشها و رشته های جدید

2-3 

گیری از کارآفرینان موفق به عنوان آموزشگر مدعو  تسهیل و ترغیب بهره

ها و ترغیب و راهنمایی دانشجویان  سخنرانی، تدریس و انتقال آموزهجهت 

 در دروس مختلف
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2-15 
ریزی درسی و آموزشی  گیری از الگوهای جدید برنامه تسهیل و ترغیب بهره

      ها ( در تعریف و بازنگری دروس و رشتهCBTمیور ) پودمانی و شایسته

2-2 
کاری دانشجویان قبل از ورود به دانشگاه در زمینه کارآفرینی توجیه شغلی و 

 و کار با هماهنگی آموزش و پرورش و با بهره گیری از رسانه ها و کسب 
     

      جایگزینی ارزشیابی قابلیت میور با ارزشیابی متعارف در دروس مختلف 

2-6 

دانشجویان با های پژوهشی و فناوری ترغیب و تسهیل ارتقای قابلیت

های تیقیقاتی اعضای هیات علمی با تعریف دهی آنها در پروژه مشارکت

 سازوکار انگیزشی مناسب

     

      اجرای موثر دوره کارورزی با همکاری سامانه های ذیربت 2-3

۱-6 
دعوت از متخصصان آموزش کارآفرینی در جلسات تصمیم گیری در حوزه 

 آموزشی
     

۱ 
-برنامه درسی رشته کارآفرینی در تدمات کشاورزی و پیگیری راهتدوین 

 اندازی آن
     

۱ 

تعریف رشته های جدید شامل مدیریت کسب و کارهای کشاورزی و منابع 

طبیعی، ترویج کارآفرینی در کشاورزی، کارآفرینی فناورانه در کشاورزی و 

 منابع طبیعی و...

     

۱ 
گروه آموزشی بین رشته ای / رشته های مرتبت با  زمینه یابی برای دایر نمودن

 کارآفرینی و کسب وکار
     

۱-1 
بانک جامع اطالعات مشاغل و بازار مشارکت موثر در ساماندهی و تقویت 

 (LMISکار کشور در قالب طرح ملی سامانه یکپاراه اطالعات بازار کار )
     

۱ 
های  دانشگاه برای ارایه آموزشدایر نمودن واحد آموزش های آزاد در سهح 

 کارافرینانه به متقاضیان تارج دانشگاه
     

  
افزای  امتیاز پایان نامه ها/ رساله های منجر به کارآفرینی در هنگام ارزیابی با 

      بازنگری فرم ارزیابی

نی
سا
ن ر

رو
و ب
ج 
روی

ت
 

- -      

1-1 
فرهنگی کارآفرینی، کار شناسی  تعریف و انجام پروژه های تیقیقاتی آسیب

 شایسته و اشتغال مولد در سهح دانشگاه و جامعه
     

1-2 
گنجاندن میتوی آموزشی مربوط به اتالق کارآفرینی و کسب کار، تجارت 

 عاد نه، کارآفرینی سبز و پایدار در سرفصل دروس کارآفرینی و کسب و کار
     

1-0 
ترویج فرهنگ کارآفرینی از طریق تقویت انجمن علمی کارآفرینی با هدف 

 های فوق برنامهفعالیت
     

1-1 
های کارآفرینی و کسب و کار گیری از شبکه های اجتماعی در انتشار پیام بهره

 در سهح دانشگاه با همکاری روابت عمومی
     

2-15 
در سهح دانشگاه با میوریت همکاری مشترک  start-up weekendبرگزاری 

 مرکز رشد، کلینیک مادرتخصصی و مرکز کارآفرینی دانشگاه
     

2-12 

دایر نمودن بازاراه دانشجویی برای عرضه میصو ت دانشجویان  با امکان 

دسترسی متقاضیان و مشتریان تارج دانشگاه با همکاری معاونتهای فرهنگی 

 کلینیک مادرتخصصی و مرکز کارآفرینیاجتماعی، دانشجویی و 

     

2-12 

تداوم تخصید فضای مناسب موجود در توابگاه ها به امور کسب وکار 

دانشجویی در قالب تیم های کسب وکار با میوریت معاونت دانشجویی و 

 همکاری مرکز کارآفرینی
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2-6 
فرفیتی برای ممارست کارآفرینی گیری از اردوهای جهادی به عنوان  بهره

 جمعی اجتماعی در بین دانشجویان با همکاری سازمان های ذیربت
     

2-3  /2-11 
کارآفرینی  ترغیب مشاوران فرهنگی به حمایت از فعالیتهای کسب و

 دانشجویان
     

      برگزاری مسابقه ورزشی با عنوان جام کارآفرینی در دانشگاه 

2-2 
مدارس برای معرفی کسب وکارهای کشاورزی توام با انجام بازی دعوت از 

 های تالقیت )دست کم یک مورد در هر نیمسال(
     

 0-2و  2-6 

های  شادی با موضوع دورهمی کارآفرینانه با تلفیق برنامه  برگزاری جنگ

گویی و  هنری همانند تئاتر، پخ  فیلم، مسابقه ایده فوری، روایت

کارآفرینان و نظایر آن به قصد تلهیف فضای ذهنی و روحی و گویی  تاطره

 روانی دانشجویان در تصو  مسئله االشی اشتغال و بیکاری

     

 یید کننده مرکز / کمیته کارآفرینی بر اساس مستندات دریافتی است. أمرجع ت* 

 

                  پیگیرانیه بیراي             اقیدامات              دستاوردها و            بازاندیشی: 

  :                                                تحقق دانشگاه کارفررین )رراسیوي سیند برنامیه(   

           ای از یاک                                      تدوین این سند و تالش برای اجرای نمونه

                                                    تجربه اقدام پژوهای مشاارکتی در توساعه دانشاگاهی     

                                          هاای باارز ایان ساند، تادوین میتاوا                      بود. از ویژگای 

   ای                                            متناسب با شرایت موجود و نه به صورت مجموعاه 

                              و کمتر مرتبت با وضعیت دانشگاه              های انتزاعی       از گویه

                                     این سند در واقع اااراوب سیاساتی را               ایرانی است. 

                                                 برای توسعه بستر و فضای کارآفرینی در دانشگاه علوم 

                                                     کشاااورزی و منااابع طبیعاای  فااراهم آورده اساات.    

                                                اندرکاران انتظار دارند با اجرایی شدن این ساند،       دست

      به یک                                          دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 

تاا هماین                  تبادیل شاود.    1                     بوم تارد کاارآفرینی        زیست

جامعاه  تاوان شااهد شاور و اشاتیاق      مرحله نیاز مای  

دانشگاهی برای کارآفرینی یا حمایت از آن باود. ایان   

رویکاارد موجااب آزادشاادن اناارژی نهفتااه جمعاای،   

امیدواری، سرزندگی و شادابی مولد در دانشگاه شاده  

ها و کارکردهای  تاست. بنابراین، در حالی که ماموری

در دانشاگاه باد یلی   متعارف نظیر آموزش و پژوه  

هاای اداری، عادم    متعدد از جمله داارشدن به کلیشه

_______________ 

1- Micro ecosystem  

دیگار  گرایی یا نرخ پایین تالقیات و ناوآوری    کیفیت

توانند آن شورآفرینی و پویایی  زم را ایجاد کنند،  نمی

 بی روح دنیایتوان به مانند روح یک  کارآفرینی را می

 متصور شد و ارج نهاد.  2یدانشگاه

هدف از حرکت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع  

طبیعی برای حرکت راهبردی در مسیر دانشگاه 

بوم کارآفرینی  دهی به یک زیست کارآفرین؛ شکل

گیری میور است. از آنجایی که شکلدانشگاه

بوم کارآفرینی دانشگاهی برای هر دانشگاه  زیست

متفاوت است؛ این پرس  مهرح است که در این 

مورد تا ، کدام یک از رویکردهای زیر از توسعه 

بوم کارآفرینی مد نظر است )پژوه  جهرمی،  زیست

123۱ :) 

_______________ 

این تعبیر از میشل فوکو از انقالب اسالمی ایران عاریت  -2

گرفته شده است. به بیان وی، ملت ایران قصد و اراده آغازی 

بتوانند در آن به آزمون دوباره یک تجربه  نوین داشتند که

ها  بالقوه در بهن اسالم شیعی آن  گرایانه بپردازند که  معنویت

روح انقالب » و این همانی است که فوکو از آن به   موجود بود

کند. تشیع برای  ی جمعی یک ملت یاد می در نتیجه اراده« ایران

ی یک جهان روحی برا» 1201انقالب اسالمی ایران در سال 

 بود.« روح بی
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 مند در مقابل توسعۀ ارگانیک:توسعۀ نظام الف(

ماتیک شبکۀ بسیار طور سیست ها بهبرتی دانشگاه

شان تشکیل بوم کارآفرینی ای برای زیستیافتهساتت

بوم  دهند که زیستاند و در مقابل، برتی اجازه میداده

صورت ارگانیک توسعه یابد. برای  شان بهکارآفرینی

ترین تی ارگانیکآینمونه دانشگاه استنفورد و ام

بوم برای انتقال فناوری  ها برای ساتت زیستروش

اند. این رویکرد از آن شان را در پی  گرفتهدانشگاهی

رو اتخاذ و به موفقیت تتم شد که فرهنگ کارآفرینی 

ای در دو دانشگاه وجود داشت. این موسسات قوی

های عمیق توسعه و مشارکت همچنین دارای سنت

شان را بیشتر صنعتی هستند که فرهنگ کارآفرینی

الیه توسعۀ ها در منتهیکند. لذا این دانشگاهتقویت می

های هاروارد ارگانیک قرار دارند. در حالی که دانشگاه

بوم  ها نیز برتوردار از زیستو برکلی، که آن

ای هستند، شاید به این علت سابقۀ کارآفرینی منهقه

تری در تیقیقات پایه دارند تا تیقیقات طو نی

قرار مند کاربردی، در انتهای طیف، یعنی توسعه نظام

اند؛ یعنی ایجاد عامدانۀ نظامی هماهنگ برای گرفته

انتقال فناوری، تا اطمینان حاصل شود که استادان و 

مند به منابع کارآفرینی دسترسی دانشجویان عالقه

 ,.Boh et al) داشته باشند و از آن استفاده کنند

2012.) 

ب( درونگرایی )اتکا به منابع درونی( در مقابل 

برتی محوریت منابع بیرونی(: گرایی ) برون

ها بر پرورش منابع کارآفرینی داتلی در  دانشگاه

کنند و های نوپا و زایشی تمرکز میدسترس شرکت

برتی دیگر برای افزای  منابع به مییت دانشگاه 

  (.Boh et al., 2012)توجه دارند 

گستري( در مقابل محور )برونج( رویکرد جامعه

رویکرد گستري(: درونمحور )رویکرد دانشگاه

توان پاسخی به میور )رهبری جامعه( را میجامعه

های اقتصادی و اجتماعی در جامعه دانست. اال 

بوم که با حرکت جمعی دانشگاهی،  این زیست

آموتتگان و کارآفرینان در اقتصاد دانشجویان، دان 

ای پویا و فراگیر است یابد، پدیدهای تیقق می منهقه

گذاری به جای فرفیت نهادها، بر منهقه که سرمایه

ها به مالکیت فکری متمرکز شده است؛ یعنی دانشگاه

زایشی به تودشان کمتر اهمیت و وابستگی شرکت 

ای بوم منهقه دهند و تمرکزشان بر توسعه زیستمی

میور )راهبری دانشگاه( است. در رویکرد دانشگاه

اه برای ساتتارهای دانشگاهی در نتیجه تمایل دانشگ

های درآمد حاصل از پژوه  تیقق بخشیدن به

دانشگاهی، با تکیه بر دفاتر انتقال فناوری، توسعه 

سازی  یابد. این رویکرد، از همان آغاز در پی نهادینه می

سازی و انتقال فناوری، با  های تجاریفعالیت

های پژوهشی دانشگاه است. اما گیری از مزیت بهره

ه تمرکز بر مالکیت فکری این تهر وجود دارد ک

دانشگاه و وابستگی شرکت زایشی به دانشگاه، منجر 

فقت مالکیت »گیری فرهنگی شود که در آن به شکل

در «. فکری ثبت شدۀ دانشگاهی ارزشمند تلقی شود

آموتتگان و اجتماع کارآفرینی نتیجه، دانشجو، دان 

رویکردهای گفته شده  .شوندمنهقه به حاشیه رانده می

توجه به فرهنگ دانشگاهی و فرهنگ کالن اجتماع،  با

تاریخچۀ و راهبرد مدیریتی دانشگاه و 

گیرد و های دولتی اتخاذ یا شکل می گذاری سیاست

امکان ترکیب با هم نیز دارند. در این بین دانشگاه 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از رویکرد 

درونی( توام  مند، درونگرایی )اتکا به منابعتوسعۀ نظام

گرایی )میوریت منابع بیرونی( و رویکرد  با برون

گستری( در آغاز راه و سپس، با میور )دروندانشگاه

های همکاری نامهای به مدد تفاهمتوسعه روابت شبکه

های دیگر به مشترک، تمایل موسسات و سازمان

های ملی و استانی همکاری با دانشگاه و نیز سیاست
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گستری( میور )برونی، رویکرد جامعهحامی کارآفرین

 را پیگیری کرده است. 

                       مستقیم و غیرمستقیم این          و اثرات                   از جمله دستاوردها  

                                                سند در مرحله تدوین و پس از تدوین )اجرا( عبارتند 

    از:

ساازی دانشاگاهی دربااره الگاوی دانشاگاه      گفتمان -

های اندیشیکارآفرین )از طریق برگزاری نشست و هم

 اندگانه(

سازی و تعهد جمعی )تدوین ساند دانشاگاه   اجماع -

 کارآفرین و برنامه اقدام(

پذیر )بر مبنای برناماه اقادام و عمال    پیگیری پای  -

سااالیانه شااامل فعالیاات، مجااری، همکااار، منااابع و   

 مالحظات، بازه زمانی، نشانگر ارزشیابی(

رایی مدیران )در پرتو کمیته کارآفرینی باا  جلب هم -

 ها(نان و روسای دانشکدهحضور معاو

نامه توسعه زیرساتت نهادی )تدوین و اجرای آیین -

وکاار  های مرتبت با فعالیات هساته کساب   نامهو شیوه

دانشااجویی بااه عنااوان ااااراوبی باارای تجربااه      

، انتخااب و حمایات از   1شدهوکارآفرینی نظارت کسب

دانشجویان کارآفرین، حمایات از فعالیات کاارآفرینی    

علمی شامل تخصید اعتبار پژوهشی و  اعضای هیات

برگزیدن و تشویق اعضاای هیاات علمای کاارآفرین،     

استاد مشاور کارآفرینی دانشجویان که برتای از آنهاا   

 برای اولین بار در کشور تدوین شده است(.

وکااار )توسااعه پااارک  توسااعه زیرساااتت کسااب  -

وکار دانشجویی و تخصید فضاهای مستعد در  کسب

وکار دانشاجویی از جملاه   های کسب دانشگاه به طرح

 در میوطه توابگاه دانشجویان و مزرعه(

ساازی طارح درس اساتاندارد بارای     تدوین و پیاده -

درس مبانی کارآفرینی و الزامای نماودن گذرانادن آن    

 توست همه دانشجویان با نظارت بر اجرای آن.

_______________ 

1- Supervised enterprise experience 

شده )تشاکیل صاندوق همیااری    مین مالی تسهیلأت -

بخشی باه جاذب و تخصاید    ی نظامبرا2کارآفرینانه 

 وکار دانشجویی( های کسبهای نقدی به طرحکمک

ای بارون دانشاگاهی در   های شبکهتوسعه همکاری -

نامااه و پیگیااری اجاارای آن بااا  قالااب انعقاااد تفاااهم

اناادرکار، شااامل اداره هااا و موسسااات دسات  ساازمان 

ویاژه در زمیناه تشاکیل     هتعاون، کار و رفاه اجتماعی ب

ی دانشجویی، برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر تعاون

استان، طرح کارورزی، حضور موثر در شورای اشتغال 

هاای  استان به نمایندگی از دانشگاه، اداره کل آماوزش 

ای اساتان باویژه در زمیناه توساعه مرکاز      فنی و حرفه

 (SCD)2 ای دانشاجویان هاای حرفاه  رتقاء شایستگیا

افازا باا   هاای مهاارت  همناد کارگاا  رای برگزاری نظامب

قابلیت کارآفرینی، بنیاد نخبگان، پارک علم و فنااوری  

استان، صداوسیمای استان در قالب حضور در کرگروه 

هاای رادیاویی و   رسانه و اشاتغال، شارکت در برناماه   

هاای تهیاه شاده، پوشا      تلویزیونی، تساهیم برناماه  

رویاااادادهای کااااارآفرینی دانشااااگاه و معرفاااای  

دانشاگاه از طریاق صاداو سایما و      فرینان وکارآ کسب

دانشااگاهی، هااای باارون غیااره. در زمینااه همکاااری 

بایست بر یک یا دو طرف تاا  میادود شاد؛     نمی

بلکه بر مبنای جلب اعتماد و با در نظر گارفتن مناافع   

 ریزی شود.   طرفین و البته جامعه برای بلندمدت برنامه

سب های کسازی و کار جمعی فرآیندمدار )هستهتیم -

و کار دانشجویی( و پیوند دادن دانشجویان با باازار و  

رساانی  پیوسته: )الف( اطالعمبتنی بر زنجیره بهم ۱پول

_______________ 

وکار صورت تشکیل این صندوق با عنوان فرشتگان کسب -2

( یا Entrepreneur Angelگرفت. فرشتگان کارآفرین )

( با تامین منابع مالی برای Angel Investorsگذار ) سرمایه

را برای توسعه آمیز زمینه  ای مخاطره گذاری به شیوه سرمایه

 آورند. های کارآفرینی فراهم می طرح
3- Student career development  

4- Connect to money 
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و جذب دانشجویان از طریق مشاوره و تبلیغات؛ )ب( 

آموزش منتهی به مهاارت و مادرک معتبار )در قالاب     

بارداری از  ریازی بارای بهاره   هاا(، )ج( برناماه  کارگاه

سااخت و منااابع در دسااترس   هااای ناارم و مهااارت

وکاار(، )د(  هاای کساب  پاردازی در قالاب طارح    )ایده

ها برای رسیدن به اجرای حمایت و نظارت شده طرح

، )ه( مستندساااااازی تجرباااااه  درآماااااد و ارزش

وکااارآفرینی دانشااجویان بااه قصااد معرفاای و   کسااب

الگوساااازی، )و( بازارساااازی: برگااازاری بازارااااه  

ادهای دانشااااجویی و برندسااااازی باااارای رویااااد

، وکارآفرینی از طریق برگزاری جشنواره هیرکان کسب

جشنواره حبوبات، جشنواره سمنو و میصو ت مبتنی 

  و شرکت در رویدادهای تارج دانشگاه. بر مالت

هاای   وکارهاای دانشاجویی در زمیناه    تجمیع کساب  -

مشااترک در قالااب توشااه )هماننااد توشااه دهکااده  

بساتری بارای   ( به عنوان ااراوب و کارآفرینان نوین

 ها تجمبع فرفیت

های مرتبت و دعوت از مدیران و کارشناسان دستگاه -

 نیز کارآفرینان برای سخنرانی در دانشگاه.

های کاارآفرینی و انتشاار آن در   حمایت از پژوه  -

 قالب مقاله و کتاب.

وکارهااای دانشااجویان و  بازدیااد ماانظم از کسااب  -

ه باه قصاد   آموتتگان فعال در تاارج از دانشاگا   دان 

 سازی و نیز تجلیل از آنها.شبکه

سازی انجمن دانشجویی کارآفرینی با همکاری فعال -

 معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشجویان.

زنااده نگاااه داشااتن گفتمااان کااارآفرینی )باارتت و  -

درجریااان نگااه داشااتن مااوج کااارآفرینی از طریااق   

هاای  رسانی رویدادها، تبلیغات مییهی و شابکه  اطالع

هاا و  هاا، ساخنرانی  اعی( و نیز برگزاری نشسات اجتم

 رویدادهای کارآفرینی.

ییک  هاي فموخته از تجربه میوردي حرکیت   درس

همساو باا برتای    : انگیدر مسیر کارفررینی دانشگاه 

 ;Curley and Formica, 2012 )  های پیشین پژوه 

Matt and Schaeffer, 2018)    باور نگارنادگان بار ،

مناد و   این بوده اسات کاه در صاورت حرکات نظاام     

توان به  تدوین و اجرایی نمودن  رویکرد سیستمی، می

هاای   دهای مولفاه   یک ااراوب نهادی و نیاز جهات  

ساااتتاری، میتاااوایی و رفتااااری دانشاااگاه بااارای  

سازی یک مییت توانمندساز برای کارآفرینی یاا   فراهم

آفرینی در دانشاگاه اقادام   بوم تارد کاار   همان زیست

 نمود. 

، هار گوناه تیاولی    زیسته نهاادی بنابر این تجربه  

                            ً                              اثربخ  در دانشگاه نبایاد لزوماا  از باا  باه پاایین و      

                 ً                             دستوری باشد و اصال  نباید هم برای تیول مجموعاه  

انتظاار بیارون از دانشاگاه و ساهوح      دانشگاهی اشم

ه بایاد  ستادی )وزارتخانه( بود؛ ارا که تاود دانشاگا  

     ً                       مبدا  همه تیو ت اساسی باشد. 

بااا وجااود فراگیاار بااودن لاازوم مشااارکت همااه    

دانشگاهیان از جمله کارمندان در اماور کاارآفرینی در   

یک دانشگاه کارآفرین، تالش بارای جلاب مشاارکت    

ناماه  کارمندان )برای نموناه از طریاق تصاویب آیاین    

اه های کارآفرینانه کارکناان یاا برگازاری کارگا    فعالیت

شاود زیارا از منظار    آموزشی( باا مشاکل رویارو مای    

مدیریت اداری، پرداتتن کارکنان به اماور کارآفریناناه   

زناد و در  به ایفای نق  معمول اداری آنها لهماه مای  

بخشی و کنترل اداری با اال  روبارو  عین حال، نظم

 شود. می

های کلیدی حاصل از مارور   در ادامه برتی آموزه 

آفرینانه دانشاگاه علاوم کشااورزی و    تجربه  گذار کار

هاا   ای از دام منابع طبیعای گرگاان در قالاب مجموعاه    

عادم درک مشاترک نظاری و    ها یاا   )ناشی از بدفهمی

هاااا )بازتااااب مشاااکالت و   مفهاااومی( و ااااال 

 آمده است:های اجرایی و عملی(  میدودیت
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         در بییین   1                           دهییی نهنیییت کارفررینانییه              چیالش شییکل 

    شرط            گام و پی           دشوارترین               بنا بر تجربه             دانشگاهیان:

                                                     زم و ضااروری باارای تیقااق دانشااگاه کااارآفرین،   

                      نزد دانشگاهیان، بویژه                    ذهنیت کارآفرینانه )      گیری     شکل

       تیقاق    ؛      اسات                                  اعضای هیات علمی و مدیران دانشگاه 

                                                      دانشااگاه کااارآفرین نیازمنااد باورداشاات یااک سااری  

                                                     باورهای اصایل و جاایگزین نماودن آن باا باورهاای      

      هاای                           نشینی آکادمیاک و سانت       عاج          حامی برج       قدیمی

                   . برتاای از ایاان       اساات                            دانشااگاه نساال اول و دوم 

        انااداز                                             هااای جدیااد عبارتنااد از: تنااوع، اشاام        ارزش

       پروری،                سازی و قابلیت                              راهبردی، پایداری پویا، فرفیت

                 افاازا، تغییاار/                                  پااذیری فرآیناادی، اقاادام ارزش          انعهاااف

  ،                          پاذیری فاردی/ اجتمااعی                            تخریب سازنده، مسائولیت 

      سازی،           ای، شبکه     شته ر                            افزایی سیستمی، کارتیمی بین    هم

                                                      امیدبخشاای، انگیاازش مشااترک، ایمااان داشااتن بااه    

                                         شکوفایی و تعهد به توسعه و پیشرفت مستمر. 

       وجاود                                              چالش برانگیختن تقاضیا بیراي کیارفررینی:   

                                    گاری از ساوی دانشاجویان و ساایر                          تقاضا یاا مهالباه  

          کارآفرینی  و                سازی امکان کسب                       دانشگاهیان برای فراهم

      هاای                                              آنها در داتل یا تارج دانشگاه یکی از شااتد 

             دهی رفتااری                   ها در زمینه جهت                      تقریبی موفقیت فعالیت

                                             سازی کارآفرینانه در بین دانشاگاهیان اسات.           و ذهنیت

                                                    البته، اگر این تقاضاها پاسخ داده نشود، ممکان اسات   

                                                    به ضد تود تبدیل شاود. طباق تجرباه، بارانگیختن و     

                                       قاضاها باید آرام و تدریجی و مهابق باا          دهی به ت      پاسخ

                                                 واقعیات و امکانات باشد. میدودیت امکانات، مواناع  

                                                اداری برای تخصید امکانات بادلیل تعریاف نشادن    

         انادازی                                                  فرآیندها یا زماان بار باودن ارتاه، و سانگ     

                                               میافظه کاران متنفذ دانشگاهی از مشکالت عماده در  

     ست.                                         برآورده کردن تقاضاها در حوزه کارآفرینی ا

_______________ 

1- Entrepreneurial mentality 

دانشگاهی براي راهبري  چالش توسعه ساختار درون

توسعه کارآفرینی در هر دانشگاه  رراگیر کارفررینی:

نیازمند درگیر نمودن واحدهای مختلف دانشگاه است؛ 

رو، استقرار ساتتار تشکیالتی مرتبت با توسعه از این

صورت فرابخشی زیر  کارآفرینی در حوزه ستادی به

کمک زیادی به پیشبرد امور نظر ریاست دانشگاه 

که این تشکیالت در یک  تواهد نمود. در صورتی

                                          معاونت تا  )معمو   پژوهشی و فناوری( مستقر 

شود، جلب همکاری سایر واحدها و هماهنگی امور 

دشوار تواهد بود. بدلیل تعدد واحدهای تشکیالتی 

)همانند دفتر ارتباط با صنعت( و عدم مرزبندی آنها 

دستور کار شفاف و روشن، نوعی تداتل،  در نبود یک

تعارض و رقابت کارکردی بین واحد کارآفرینی و 

واحدهای دیگر مشهود است؛ بدین طریق که 

 "ترآسان"واحدهای از پی  مستقر مایلند کارکردهای 

را به تود اتتصا  دهند. در ابتدای  "ترملموس"یا 

مور کار، سیستم دانشگاه بویژه در بخ  اداری انجام ا

ای مازاد و فراتر از مرتبت با کارآفرینی را وفیفه

دارند و پرداتتن های معمول مقرر تود میمسئولیت

به این امور را موجب افزای  حجم کاری سیستم 

کند. این نگاه، بویژه در صورت عدم تصویب تعبیر می

نامه مقرراتی، موجب کندشدن روند نامه و آیینشیوه

م امور کارآفرینانه به میزان امور تواهد شد و انجا

با آنها وابسته  "رایزنی"مسئو ن و  زیادی به سلیقه

تشکیالتی از  -شود. در این مرحله، گذر نهادیمی

مرکز کارآفرینی به مرکز نوآوری در دانشگاه آنهم با 

استقرار در حوزه ستادی و نه ذیل معاونت یا حوزه 

نوآوری  تا ، برای هدایت و پشتیبانی از تالقیت و

ها عنوان تمیرمایه اصلی کارآفرینی در همه حوزه به

  ضروری است.

اي  هاي شبکه بخشی کارکردي به همکار چالش تنوع

یکی از دانشگاهی براي پیشبرد کارفررینی:  برون
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اندرکاران تارج هایی که از همکاری با دستآموزه

دست آمد، لزوم تالش  هدانشگاه در امور کارآفرینی ب

کانالیزه کردن همه این امور از مجرای مرکز برای 

های مشترک و نامهکارآفرینی، پیگیری مجدانه تفاهم

نامه به اندهمکاری اولیه منوط کردن انعقاد تفاهم

و  "پای کار بودن")برای اطمینان از انگیزه آنها برای 

بخشی نه به دنبال استفاده از برند دانشگاه بودن(، تنوع

یاخ شکلی و میتوایی است. برای به رویدادها به ل

های فنی و نمونه در همکاری با اداره کل آموزش

ای در امور کارآفرینی مشخد شد طیفی از حرفه

ها با شرایت مختلف )از جمله به لیاخ زمان کارگاه

برگزاری برای حضور دانشجویان مشغول در طول 

سال تیصیلی( و موضوعات متنوع مد نظر قرار گیرد 

بر کارگاه آموزشی توام با تبلیغات و  و عالوه

کید بر اعتبار مدرک پایان أرسانی جذاب )نظیر ت اطالع

دوره و امکان معرفی برای کسب اعتبار مالی(، 

با  "شکوفایی مهارت"رویدادهای دیگری نظیر تور 

دیده موفق در عرصه هدف بازدید از کارآموزان مهارت

موفق،  آموزانوکارآفرینی، گردهمایی مهارتکسب

آموزی در برگزاری جشن افتتاح و اتتتام دوره مهارت

دانشگاه با حضور مربیان و کارآموزان، دعوت از 

مربیان و کارآموزان ماهر موفق به عنوان سخنران مدعو 

یا مشاور شغلی تدبیر شود. عالوه بر این، در برگزاری 

های آموزشی و با در رویدادهای مشابه همانند کارگاه

جذابیت همکاری با دانشگاه برای  نظرگرفتن

اندرکاران بیرونی، بهتر است از اند  دست

اندرکار )همانند جهاد دانشگاهی و فنی و  دست

اندرکار دعوت به ای( به جای یک دست حرفه

همکاری شود تا بدین طریق با ایجاد رقابت، کیفیت 

زنی دانشگاه در تدمات را ارتقا بخشید و قدرت اانه

 فزای  داد. مناسبات را ا

دانش، نگرش و  مرسومالگوي گذر از چالش 

 :1وکار به الگوي دانش، نگرش، تمرین کسب تمرین

ی آموزش و  ( مراحل اندگانه ارته12در نگاره )

ترویج کارآفرینی در دانشگاه ترسیم شده است. هر 

کننده مرحله بعد است و هر  یک از این مراحل، تقویت

سهیی از پیشرفت دانشگاه دهنده  تواند نشانگام می

در مسیر توسعه کارآفرینی باشد. حرکت در انین 

مسیری در موسسه فناوری ماسااوست نیز کمابی  

های کلیدی این ارته عبارتند  تجربه شده است. گام

 از:

دهی نگرش مساعد به کارآفرینی، باورسازی )شکل .1

دهی نیروی تودانگیزشی، تودکنترلی، اعتماد به شکل

ایمان درونی برای تالقیت، نوآوری و نفس، و 

 تیرک(

های نرم و سخت از سازی )ایجاد مهارتمهارت .2

های های کالسی مرسوم در رشتهطریق آموزش

 های آموزشی و یادگیری تجربی( مختلف، کارگاه

گری )از طریق مشاوران و راهنماهای  هدایت .2

 وکار(های کسبها یا هستهوکار در قالب تیمکسب

)کمک به تامین منابع اولیه، پشتیبانی  .۱

های تولید و استقرار، عرضه میصول و  زیرساتت

سازی و ها، توشهتدمات در بازارها و نمایشگاه

 گذار(جذب سرمایه

_______________ 

1- From KAP Model: Knowledge, Attitude, and 

Practice to KAEp Model: Knowledge, 

Attitudes, and Enterprise Practice 
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 گر در دانشگاه کارفررین: سطوح پیشررت در مسیر کارفررینانگیحلقه بازخورد تقویت -2 شکل

 

هاي  دهی کارفررینانه پژوهش چالش جهت

در دانشگاه کارآفرین نیاز است  تحصی ت تکمیلی:

فراسوی های دانشجویان تیصیالت تکمیلی پژوه 
گزارش، کتاب و مقاله، از مرحله آزمایشگاهی به 

مرحله دارایی فکری با ارزش تجاری برسند و سپس، 
دانشجویان به عنوان سهامداران اصلی این دارایی 

وکارهای نوپا، فکری، از مجرای مراکز رشد، کسب

های علم و فناوری و بنیان و پارکهای دان شرکت
ارایی فکری را به کا  و سایر مجامع و سازوکارها، د

تردید در تدمات قابل عرضه در بازار تبدیل کنند. بی
این صورت آنها انگیزه بیشتری برای انجام یک 

پژوه  با کیفیت تواهند داشت زیرا برای آنها )شغل 
ای و اجتماعی( و نیز جامعه و درآمد و موقعیت حرفه

ارزشمندی  زم را در پی دارد. در حال حاضر این 

دانشجویان های پژوه نجیره ناقد بوده و بیشتر ز

شود. این مهم نامه منجر میبه مقاله و گزارش پایان
ارزشی این تیقیقات و افت کیفیت آن شده سبب کم

است. ادامه این روند سبب از دست رفتن پتانسیل 
شود. تیقق ای میدارایی انسانی و فکری قابل مالحظه

نانه از میل تیقیقات افزایی کارآفریزنجیره ارزش
دانشجویی مستلزم تغییر فرهنگ پژوه  در مقهع 

میور و تیصیالت تکمیلی، رویکرد نوآور، مسئله

های تیقیقات دانشجویی، تقاضا گرا در تعریف پروژه
های اثربخ  برای نامهتعریف و اجرایی نمودن شیوه

سازی دارایی فکری برآمده از حفافت و تجاری
دانشجویی در مقهع تیصیالت تکمیلی و های پژوه 

ها و گذاری و ارزیابی رسالهنامه ارزشبازنگری شیوه

های دانشجویان بر اساس پتانسیل نامهپایان
 سازی و کارآفرینی است. تجاری

ایجاد و تقویت روحیه، باور و 

ذهنیت کارآفرینانه در دانشجویان: 

کارآفرین تواهم توانم و میمن می

 .شوم

نیت و قصد برای کارآفرینی و تمایل 

برای یادگیری برای این منظور: بیشتر 

مربوط به کسب مهارت و ژرفابخشی 

 هابه توانایی

شدن برای مندو مصممیافتن همفکران عالقه

گری: درتواست برای کارآفرینی توام با مهالبه

 هایتدمات کارآفرینی: مشاوره، زیرساتت، دوره

 آمورشی...

گری کارآفرینانه: درتواست برای تدمات مهالبه

کار از جمله مشاوره، کارآفرینی و کسب

 های آمورشی...زیرساتت، دوره

شدن: پیشرفت تمرین و یادگیری هدفمندتر برای کارآفرینانه

توام با مهالبه بیشتر از مدرسان و دانشگاه برای حمایت از 

 تزییآنها؛ اصالح و نهادینه

تقویت فضای حمایتی دانشگاه برای 

کارآفرینی؛ ارتقای کیفیت یادگیری و 

پژوه ؛ فراگیرترشدن فرهنگ 

کارآفرینی؛ دانشگاه بسان یک زیست 

 بوم ترد کارآفرینی 

بروز 

تجارب 

موفق  

کارآفرینی 

 در دانشگاه

معرفی الگوهای 

موفق  کارآفرینی در 

اجتماع به 

 دانشجویان
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 .ارزایی کارفررینانه از تحقیقات دانشجویان تحصی ت تکمیلی در دانشگاه کارفررینزنجیره ارزش -3 شکل

 

برتای باه تااطر ذهنیات و      دام تخصص موضوعی:

گرا کاه برتاساته از سانت میادود     رویکرد تخصد

های علمی آموزشی و پژوهشی باه یاک   بودن فعالیت

گرای  تخصصای تعریاف شاده دانشاگاهی     رشته یا 

هاای کاارآفرینی   است؛ بر این باور هستند که فعالیات 

دانشجویان نیز باید به رشاته تخصصای آنهاا میادود     

باشد؛ این در حالی است که ایده کارآفرینانه که ناشای  

از عوامل مختلفی فراساوی دانا  علمای و آماوزش     

تخصصاای هماننااد هوشاایاری کارآفرینانااه، شاابکه    

اعی، دان  پیشین و نظایر آن است؛ ممکن است اجتم

های تخصصی دیگر بروز یابد. بناابر تجرباه،   در حوزه

برتی دانشجویان از یاک رشاته یاا دانشاکده )بارای      

آ ت کشااورزی( دارای ایاده یاا طارح     نمونه، ماشین

کسب و کاری در رشته یاا دانشاکده دیگاری )علاوم     

یناناه و  دامی( هساتند کاه ااه بساا از قابلیات کارآفر     

پذیری باا یی برتاوردار اسات، اماا در هنگاام      امکان

پیگیااری باادلیل عاادم ساانخیت بااا گاارای  و رشااته  

گیارد.  تیصیلی آنها مورد پذیرش و حمایت قرار نمی

های کسب وکار ها و تیمدر عمل، بویژه در مورد هسته

        ً           هااا عماادتا  بااین ای؛ ایاادهای یااا اندرشااتهبااین رشااته

ندتخصصی است. حتای  موضوعی و فراتخصصی یا ا

ممکن است یک ایده در مرحله ذهنی و ایده پاردازی  

ممکن است توسات یاک فارد در یاک تخصاد یاا       

گرای  علمی تا  مهرح شود اما در مرحله تدوین، 

ساااازی، اجااارا و توسااعه نیازمناااد همکااااری  تاایم 

 های دیگر باشد.  تخصد

وکیارفررینی  دام انتظار درفمدزایی از رعالیت کسب

وکاار دانشاجویی در   هاای کساب  فعالیت دانشجویان:

دانشگاه ناوعی تمارین و تجرباه نظاارت شاده و یاا       

رو، برتالف وکار است و از اینیادگیری تجربی کسب

های کارآفرینی اعضای هیات علمی )به شاکل  فعالیت

سازی، ارتباط با صنعت، انتقاال فنااوری و یاا    تجاری

هاا  فعالیات های دان  بنیان( از ایان  اندازی شرکتراه

انتظار درآمدزایی داشت و همانهور که برای آموزش و 

هااای پااژوه  در دانشااگاه هزینااه تااامین زیرساااتت

های کارآفرینی دانشاجویان  شود حمایت از فعالیت می

های مین هزینهأنیز نیازمند تعریف بودجه مشخد و ت

                               ً                 جاری و زیرساتتی  زم است. قاعدتا  این نوع هزیناه  

هایی کاه باه لیااخ ارتقاای ناارخ     کارد بخااطر پیاماد   

آموتتگاان دارد ناوعی    توداشتغالی و کارآفرینی دان 

گااذاری اساات و وزن و ارزش نهااایی آن بااا  ساارمایه

 کرد متعارف متفاوت است. هزینه

                                      بییرداري مییوجی از ابتکییارات مورییق               خطییر ک ییی

                                             بناابر ایان تجرباه، باا برگازاری برتای                    کارفررینانه:

                      کااارآفرینی، هماننااد                                   رویاادادهای ابتکاااری در زمینااه  

                                       ه            جشنواره کارآفرینی، موسسات دیگار هام عمادتاه باه     

 مرحله تیقیقات

 آزمایشگاهی

Lab. Scale 

 دارایی فکری )پروتکل،مرحله 

اتتراع، ایده، طرح تجاری و 

 صنعتی...(
Pilot Scale 

توسعه مرحله 

 بازار

Market Scale 

شدن در وکار )سهیمکسبمرحله 

وکارهای نوپا و اندازی کسبراه

 بنیان(دان 
Enterprise Scale 

با رعایت اصول  مقالهانتشار گزارش و یا تدوین 

 حفظ دارایی فکری
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                                      ای و تقلیدی به برگزاری این رویادادها              صورت جزیزه

                        گذاری کااربردی اقادام                             بدون تیقق شرایت و یا هدف

                                                کنند. این در حالی است که هر گونه ابتکااری هار       می

                              های دیگار )همانناد تعااونی                         اند سودمند در دانشگاه

      ً                                 ضرورتاً در یک دانشگاه دیگار کارسااز و              دانشجویی(

                                            سودمند واقع نخواهد شد. در این مورد تا ، تالش 

                                   اندازی تعااونی دانشاجویی اقادام                         شد تا در ابتدا به راه

              وکار دانشجویی        های کسب                        نشود، بلکه با تشکیل هسته

                                            به صورت تیمی با مشارکت یک عضو هیاات علمای   

               ود؛ در گام دوم                                     به عنوان مشاور، آمادگی اولیه ایجاد ش

                                            ها به تعاونی اندمنظوره مساتقر در دانشاگاه           این هسته

                               های مستعد نیازمند جایگاه حقوقی                  برای توسعه فعالیت

                                                      )همانند انعقاد قرارداد با ساازمان جهااد کشااورزی و    

       آوری و                                               منابع طبیعی استان بارای انجاام پاروژه جماع    

                                               تروج اوب از جنگل( پیوند داده شوند و سارانجام،  

       گیاری                     رود در صاورت شاکل                      ام سوم انتظاار مای      در گ

       وکاار                                  های  زم نسبت به تشکیل تعاونی کسب     فرفیت

                                 دانشجویی در دانشگاه اقدام گردد. 

گرایی در دانشگاه؛  حفظ موج اولیه کارفررینچالش 

در ابتدای کاار، طارح    سازي شور کارفررینی: نهادینه

امااور کااارآفرینی هماننااد سااایر رویکردهااا دارای     

دلیل رایج شدن  ههایی در بین مدیران دارد اما بجذابیت

رویکرد موجی و گسسته به انین تیو تی، باه مارور   

ویااژه بااا فرارساایدن زمااان اقاادام عملاای   هزمااان و باا

هاای اولیاه ممکان اسات جاای تاود را باه         همراهی

تفاوتی و حتی در مواردی، کارشکنی بدهد. در این  بی

یریت عاالی دانشاگاه   بین، رویکرد حمایتی و تعهد مد

های با دساتی  راستایی با سیاستبویژه در صورت هم

حامی اشتغال و کارآفرینی )همانند اقتصااد مقااومتی(   

تاثیر زیادی بر پیشبرد امور کارآفرینی در دانشگاه دارد. 

کننادگان ساند و برناماه    به مرور زماان بارای تادوین   

بخااطر  عملیاتی دانشگاه کارآفرین بویژه در ادامه کاار  

انجام مسئولیت در کمیته کارآفرینی، مرکز کارآفرینی و 

های کارآفرینی، آشکار شد که هر گوناه  تدریس درس

تیاولی در دانشاگاه، امااری تادریجی و غیردسااتوری    

است و نباید انتظار داشت همه کنشگران دانشگاه )باا  

تاکید بر اعضای هیات علمی( در ابتدای امار پاذیرای   

تیول باشند. بلکه، رماز موفقیات،   نقشی فعال در این 

فکر و همسو و آغاز کار با آنها و سپس یافتن افراد هم

ای صاورت شابکه   جلب نظر و همکاری سایر افراد به

اساات. مااورد دیگاار، توجیااه منهقاای ضاارورت ایاان  

تیو ت و دستاوردهای مادی و معنوی حاصله بارای  

 برد -اندرکاران و ذینفعان به قاعده یک بازی برددست

مولفان به تجربه دریافتند ادامه این تیاو ت در   است.

 گرو حفظ موج شکل گرفته است. 
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Abstract 1 
 Higher education institutions are faced nowadays with the need to apply entrepreneurship to 

all disciplines, specializations tracks, and courses provided in order to keep up with the 21st-

century labour market dynamism. By pairing innovation with entrepreneurial mindset and skill 
sets in higher education, a new concept has emerged: The Entrepreneurial university which 

focuses on bringing academic innovations to the market. University –based entrepreneurial 

ecosystems have emerged as one of the most dynamic forces shaping the economic performance 
of individuals, companies, regions and countries. This paper employs action research 

methodology to construct a framework for illustrative explaining the entrepreneurial university 

as an entrepreneurial micro ecosystem. With the aim of illustrating a representative case, we 

first explore the challenges and solutions of the Gorgan University of Agricultural Sciences & 
Natural Resources when contributing to the development of an university-based entrepreneurial 

micro- ecosystem. The reflection has been conducted as one of the key steps in the action 

research to extract a series of institutional lessons learned based on lived experience for the 
transition to an entrepreneurial university. 

 

Keywords: Entrepreneurial university, University -based entrepreneurial ecosystem, 

Institutional participatory action research, Gorgan University of Agricultural 
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