دانشگاه کارآفرین
هحوذ سّثشی ،کاسؿٌاع ٍاحذ پظٍّـی داًـگاُ ػلوی –کاستشدی اػتاى گلؼتاى
دس ػال ّای اخیش تَػؼِ کاسآفشیٌی دس داًـگاّْا تؼیاس هَسد تَخِ قشاسگشفتِ اػت .تاص تؼشیف داًـگاُ تحت ػٌَاى داًـگاُ
کاسآفشیٌثا خایگاُ ٍ ًقؾ هتفاٍت اص داًـگاُ ػٌتی یکی اص ػلل ػوذُ چٌیي تحَالتی اػت .تا تشسػی دقیق تش ًقؾ داًـگاّْای
ًؼل اٍل کِ ًقؾ آهَصؿی ٍ ًؼل دٍم ًقؾ پظٍّـی ٍ داًـگاّْای ًؼل ػَم ًقؾ کاسافشیي هی تاؿٌذ اّویت هقَلِ
کاسآفشیٌیثیـتش ًوایاى هی ؿَد.دس هقایؼِ داًـگاّْا تا ػایش ًْادّا ٍ هشاکض خصَصی ٍ دٍلتی ایٌکِ دػتشػی تِ داًؾ سٍص ٍ
تَاًوٌذی آًاى دس ّذایت ٍ حوایت خاهؼِ تاسصتش اػت ٍ ضشٍسی اػت کِ ایي ظشفیت سا تِ خَتی ؿٌاخت ٍ تَاى تالقَُ ٍ تالفؼل آى
سا دس خْت تحقق اّذاف پیـشفت کـَس اص عشیق اػوال ػیاػت صحیح ٍ تشًاهِ سیضی دقیق ػولی ػاخت.
قغؼاً خشٍخی داًـگاُ تایذ هغاتق ًیاصهٌذیْای اختواع تاؿذ ٍ هٌدش تِ اسائِ اتذاػات ٍ ًَآٍسی ّایی ؿَد کِ تِ تْثَدٍضؼیت
ػوَهی ٍ ؿشایظ صًذگی افشاد کوک کٌذ .حشکت تِ ایي ػوت هؼتلضم فشاّن آٍسدى صهیٌِ ّا ٍ ؿٌاػایی تؼتشّای الصم ٍ ایداد
تغییشاتی هٌاػة تا سػالت خذیذ دس داًـگاُ اػت.
تشػی تداسب هـاتِ دس خَاهغ دیگش ًـاى دادُ اػت کِ داًـگاّْا یی کِ دسایي صهیٌِ پیـشٍ تَدُ اًذ ًتایح ؿگشفی تشای خاهؼِ
تِ اسهغاى آٍسدّاًذ .اقذاهات ػلوی ٍػولی داًـگاّْا تا ّوکاسی داًـدَیاى ٍ اػضای ّیات ػلوی دس ساػتای تشٍیح فشٌّگ کاس
آفشیٌی ًظیش ساُ اًذاصی ؿشکتْا،ثثت اختشاع ٍ ٍاگزاسی حق اهتیاصآى تِ صٌؼت ٍ ػایش هَاسد هٌدش تِ ًتایح اسصؿوٌذی ؿذُ اػت
کِ تاسصتشیي آًکؼة دسآهذ تشای هدوَػِ داًـگاُ ؿذُ اػت.
دسایشاى الگَ ّای هـاتْذس داًـگاّْا کوتش ٍخَد داسد ّش چٌذ دس ػٌَات اخیش اقذاهاتی دسایي صهیٌِ صَست گشفتِ اػت کِ ػوذُ
تشیي آى ّا ایداد هشکض سؿذ کؼة ٍ کاس ٍ ساُ اًذاصی دفتش استثاط صٌؼت ٍ داًـگاُ تَدُ اػت کِ ػاختاس ًظام هٌذی ًذاؿتِ اػت.
ّذف اصلی آهَصؽ دس داًـگاُ تا ػایشهقاصذ آهَصؿی تَػظ هشاخغ هختلف دس هقاعغ ػٌی تفاٍت اػاػی داسد کِ تایذ هَسد تَخِ
قشاس گیشد اصلی تشیي ّذف دسداًـگاُ ّذایت افشاد تِ ػَی اًتخاب کاسآفشیٌی تِ ػٌَاى یک هؼیش ؿغلی ٍ الگَی صًذگی اػت .دس
ػغح داًـگاُ هتذلَطی هَسد اػتفادُ تاکیذ ٍ توشکض تیـتشی تش عشاحی یک کؼة ٍکاس ٍ ایداد ایذُ ّای تداسی داسًذ .فؼالیت
داًـگاّْا هی تایؼت دس خْت یافتي فشصت ّای کاسی ٍاقؼی تشای داًـدَیاى ٍ حشکت تِ ػوت یک هحیظ ٍاقؼی تداسی تشًاهِ
سیضی ؿَد.
الزامات توسعه کار آفرینی در دانشگاهها
تشا ی تحقق اّذاف تَػؼِ کاسآفشیٌی دس داًـگاّْا دس قذم اٍل هی تایؼت تِ ػاختاس تَػؼِ ای کاسآفشیٌی دس داًـگاّْا تَخِ
خذی ؿَد .تداسب داًـگاّْای هٌتخة خْاى ًـاى هی دّذ کِ تا ٍخَد ػاختاس هٌاػة اسائِ خذهات ٍ اهکاًات اسائِ ؿذّاص ػَی
داًـگاُ هٌدش تِ هٌافغ پایذاسی تشای داًـگاُ خَاّذ ؿذ .ؿٌاخت هَلفِ ّای هَثش تشتـکیل ػاختاس کاسآفشیٌی دس داًـگاّْا حائض
اّویت تَدُ کِ هْوتشیي آًْا تَدخِ هٌاتغ اًؼاًی کاسآهذ ٍ هدشب ٍ ًْادّا ٍؿشکت ٍ ؿثکِ ّای اختواػی فؼال دس کاسآفشیٌی
ّؼتٌذ کِ هی تایؼت فؼالیت اًْا تِ عَس ًظام هٌذ ػاهاًذّی ٍ ّذایت ؿَد.
ساماندهی یا ایجاد کدام مهمتر است؟
قغؼاً تشای حصَل تِ دػتاٍسد هْن کاسآفشیٌی یک اػتشاتظی هٌاػة ٍ تصوین گیشی ایٌکِ چِ ًَع ػیاػتی سا تایؼتی اتخار ًوَد
حائض اّویت اػت ایداد هشکض کاسآفشیٌی؟هشکض هـاٍسُ؟ هشکض ساُ اًذاصی کؼة ٍ کاس؟ ساُ اًذاصی دفتش صٌؼت تا داًـگاُ؟ تاػیغ
هشکض سؿذ ٍ اًکاتاتَ ؟ٍاص ایي قثیل هَاسدی هـاتِ.تشای الَیت تٌذی ٍ اتخار ػیاػت هٌاػة تْتش اػت اتتذا اّذاف هـخص ٍتفکیک
آًْا ضشٍسی اػت دس چِ تاصُ صهاًی هـخص ٍ هٌاػة قاتل تحقق خَاّذ تَد؟ تَاًوٌذی هدوَػِ ٍ تَاى تْشُ گیشی اص هدوَػِ ًیض
هْن اػت .ؿٌاػایی ظشفیت ّا ٍ قاتلیت ّای هَخَد دس تواهی صهیٌِ ّا چِ هٌاتغ اًؼاًی ٍیا هٌاتغ هالی تا چِ هؼیاسّا ٍ ؿاخصِ

ّایی اػت؟ اقذاهات گزؿتِ ٍ اقذاهات هـاتِ ٍاثشات اًْا چگًَِ تَدُ اػت؟ تشسػی دقیق ًقاط ضؼف ٍ قَت اقذاهات؛ ّواٌّگی
ػیاػتْا تا ػیاػتْای کالى کـَس چگًَِ اػت؟ پایذاسی تصویوات گشفتِ ؿذُ دس آیٌذُ چگًَِ خَاّذ تَد؟ ایي قثیل ػَاالت اص
هَاسدی اػت کِ هیثایؼت دس دسخِ اٍل هَسد تَخِ خذی قشاس گیشد.
هتاػفاًِ آًچِ کِ دس تصویوات اکثش داًـگاّیاى دیذُ هی ؿَد ؿتاتضدگی،پشاکٌذگی اقذاهات ،کپی تشداسی ٍ اقذام تی ّذف
هقغؼی ،آهَصؽ ّای غیش هشتثظ ٍ تی هحتَا القایی اص تیشٍى کِ هٌاػة ػاختاس اقتصادی خاهؼِ ًثَدُ ٍ خَاػتِ ًاخَاػتِ دس
فضای اپیذهی سقاتت "تة کاس آفشیٌی " افتادُ کِ تا تشگضاسی کاسگاّْا ،ػویٌاسّاّ،وایؾ ّا ٍ هَاسد هـاتِ ؿشٍع ٍ تِ پایاًشػیذُ
ٍاثشات هلوَػی تش خای ًگزاؿتِ اػت.
یقیٌاً ّذف اص تـکیل هشاکض کاس آفشیٌی ٍ یا کاًَى کاسآفشیٌی ،اًکَتاتَسّا،هشاکض هـاٍسّای کؼة ٍکاس ٍهَاسدی اص ایي قثیل دس
داًـگاّْا فشاتش اص ایي هَاسد هیثاؿذ کِ هحذٍد تِ تشگضاسی ػویٌاس ،کاسگاُ ٍ...تاؿذ .اصایٌشٍ اسائِ خذهات کیفی ٍ تا اسصؽ تش ٍ قاتل
اػتواد تَػظ تیوی هدشب ٍ کاس آصهَدُ ٍ هتؼْذ کِ تتَاًذ هؼیش ؿغلی داًـدَ سا سٍؿي ٍ خْت گیشی افشاد سا دس اًتخاب هؼیش
ؿغلی تغییش دّذتؼیاس هْن اػت.
فؼالیتْای پظٍّـی،آهَصػی،تشٍیدی ،کاسآفشیٌی تا اًتخاب داًـدَیاى ػالقْوٌذ هؼتؼذ ٍتَاًوٌذ ػاصی آًْا اص عشیق ّن افضایی ٍ
تثادل اعالػات تا خاهؼِ کاسآفشیٌی ٍ تخؾ خصَصی دس فضای تؼاهل ٍ ّوکاسی هیؼش خَاّذ تَد کِ دس ایي هؼیش اػتفادُ اص
افشادکلیذی هَثش دس خْت ّواٌّگی تیـتش تؼیاس هَسد تاکیذ اػت.تٌاتشایي قثل اص ّش ػولی هی تایؼت ًؼثت تِ ػاهاًذّی ٍضغ
هَخَد اقذام ػلوی ؿَد دس هشحلِ تؼذ ػاختاس هؼیي ٍ تؼشیف ؿفاف ٍهتقٌی اص اّذاف دس یک تاصُ صهاًی هـخص تش اػاع تشًاهِ
سیضی دقیق کاستشدی صَست گیشد.
ًقؾ افشاد صاحثٌظشٍخثشُ ٍاگاُ ٍهدشب تِ اهَسات کاسآفشیٌی ٍهیضاى هْاست دس تْشُ گیشی اص تَاى ػلوی ٍ تدشتی افشادهزکَسدس
فضای داًـگاّی هیتَاًذ دس حصَل کیفی ًتیدِ هَثش افتذ.
تداسب هتفاٍت داًـگاّْای پیـشٍ دس صهیٌِ کاسآفشیٌی ًظیش کوثشیح ،اػتٌفَسد ،هالضی ٍػٌگاپَسًـاى هیذّذ کِ ؿٌاخت
خایگاّْاٍ،یظگیْا ،ظشفیتْا ،تَاًوٌذی ّا ،سٍؿْا دسفشآیٌذتـکیل کاًَى ّای کاس آفشیٌی دس هشاکضآهَصؿی حائض اّویت هی
تاؿذ.الثتِ ًقؾ افشاد کلیذی ٍ داؿتي اػتشاتضی هٌاػة ًیض دس ایي فشایٌذ تؼیاس قاتل تَخِ هی تاؿذ.
تٌاتشایي تِ خْت کیفی ًوَدى فؼالیتْای آتی دس صهیٌِ کاس آفشیٌی پیـٌْا دهیگشدد:
 ؿٌاخت ؿثکِ هـتول تش خاهؼِ کاسآفشیٌاى ٍ ؿثکِ ّایی تا هحَسیت ػشهایِ حایض اّویت اػت. تـکیل ّؼتِ کاسآفشیٌی هشکة اص ًخثگاى،فشّیختگاى،صاحثٌظشاى دس ػشصِ ػلن ٍداًؾ ٍتدشتِ تِ سٍؽ ػلویضشٍسی تِ ًظش هی سػذ.
 تؼشیف ّای هٌاػة ٍؿفاف اص هـاسکت،هـاٍسُ ٍحوایت تشای هخاعثیي صَست گیشد. تـکیل اًدوي ػشهایِ کِ خلة اػتواد ػوَهی تَیظُ ػشهایِ گزاساى تا ػشهایِ اًذک دس خْت تاهیي ٍحوایت هالیاص ایذُ ّای کاسآفشیٌی.
 ػاهاًذّی ػیویٌاسّا ،ػخٌشاًی ّا،کاسگاّْای آهَصؿی تا تؼشیف خذیذػاختاسٍاػتاًذاسدّای هلی. تشگضاسی کالػْای آهَصؿی تشای هشتیاى ٍهذسػاى کاسآفشیٌی ،کؼة ٍکاس ٍ ػشهایِ گزاسی ٍ تاصاسیاتی ٍ. ... اخشای تشًاهِ ّای تَػؼِ ای کاس آفشیٌی هـاتِ داًـگاّْای پیـشٍ دس داخل ٍ خاسج کـَس (تَهی ػاصی). تدذیذ ًظش دس دسٍع ػولی ًظیش کاسٍسصی ،کاسآهَصی ،کاستیٌی ٍ..... تشگضاسی هؼتوش خلؼات ًقذ ٍ تشسػی ،کالػْای هـاٍسُ ،ایداد کلیٌلک هـاٍسُ تِ صَست ًظام هٌذ ٍ ػاهاى دّیؿذُ.
پایاى

