عنوان جلسه:
نشست شنبهها "بازار سرمايهگذاري خارجي استان گيالن" ،با سخنراني جناب آقاي دكتر مرادي عضو محترم هيات علمي
گروه مديريت دانشگاه گيالن و مدير كارآفريني و ارتباط با جامعه دانشگاه

زمـان :روز شنبه مورخ 4931/41/41

کارآفرینی در دانشگاهها:
مسیر دانش بنیان و مردمی کردن اقتصاد:
امروزه در دنیا ،دانشگاه کارآفرین به بحث جدیدی تبدیل شده کهه بهرای ردهیدا دانشهگاهههای کشهورماا بهه آا دهنی ،نیازمنهد
الگوبرداری از دانشگاههای معتبر و موفق در این زمینه در دنی دنیا هستیم .اما آنچه که باید پهی

از آا مهورد توجهه رهرار ریهرد

اینست که تبدیل دانشگاهها به دانشگاههای کارآفرین باید از مرحله دانشگاههای نسل اول(آمهوز

محهورب بهه دانشهگاهههای نسهل

دوم(پژوه

محورب به دردتی طی شهده باشهد ،تها بتهواا بها اتبها بهه آمهوز  ،پهژوه

و م هار آمهوزی بهه دانشهگاههای نسهل

دوم(کارآفرینب ردید .با این همه برخی از دانشگاههای کشور همچوا دانشگاه صنعتی شریف یا امیرکبیر با اتبا به یافتهها و م ار
آموزیها ،در حوزه رفع مشبال صنایع توانستهاند نق آفرین باشند .تدوین بسته فناوری یا اکودیستم کارآفرینی دانشهگاه رهیالا
نخستین رامها برای تودعه آموز

کارآفرینی در دانشگاه ریالا ادت که به صور یک ادتراتژی تعریف شده ادت و در راله آا

کالسها و دورههای ادتارتاپ متعددی نیز بررزار شده ادت .در رال این بسته ،با بررزاری دورههای کارآفرینی تخصصی و م هار
افزایی یک داله در تال

هستیم که دانشجویاا را برای ورود به بازار و حوزههایی که نیازمند دان

هستند ،از جمله صنعت کشهور

و ادتاا آماده کنیم .اررچه این رام ،رام تحولی در دانشگاه تعریف میشود ،اما باید پذیرفت که باید آمهوز
آموز

و پرور

کهارآفرینی را از نمهام

به نسل آینده بیاموزیم .متادفانه آنچناا که باید در حوزه کارآفرینی از دانشگاهها حمایت نمیشود ،به طوری کهه

ابزارهای تشویقی برای ادتادانی که در این حوزه وارد میشوند بسیار کم ادت .انتمار میرود که ادتقالل مورد نیاز به دانشگاهها در
حمایت از کارآفرینی داده شود ،تا اداتید را به دمت رفع نیازهای علمی کشور از جمله صنایع هدایت کهرد .دانه

بنیهاا شهدا و

ارتصاد مقاومتی دغدغهای همهریر و ملی نیست ،به رغم اینبه شعارها درباره این دغدغه بسیار زیاد ادت ،اما در عمل شاهد هستیم
که در بنن و الیههای درونی مراکز آموز

عالی و همیننور ددتگاههای اجرایی و رانونگذار توجه رابل توجه و ملمودهی بهه دانه

بنیاا شدا نشده ادت .در دانشگاه ریالا کلینیک صنعت راهاندازی شده ادت .در این رادتا تال
صنعت صور ریرد ،تا بتواا با اتبا به دان

اداتید و دانشجویاا دانشگاه ریالا نسبت به رفع مشهبال صهنایع در دهنی ادهتاا

اردام کرد.
کارآفرینی دانشگاهی :تعاریف ،ابعاد و الزامات
نقشهای ویژه دانشگاه کارآفرین
 عرضه دان آموختگاا کارآفرین به جامعه
 تربیت نیروی متخصص برای تدریس ،پژوه  ،مشاوره و کارشنادی در امور کارآفرینی
 تولید دان

شده کهه ارتبها ریهری الزم بها

بومی کارآفرینی برای تأمین نیازهای کشور

 حمایت از تشبیل و تودعه شببههای تخصصی کارآفرینی
 تربیت دان آموختگاا کارآفرین آماده تأدیس کس وکار جدید
 ایجاد جریاا نوآوری در کشور
 ایجاد شرکتهای مبتنی بر فناوریهای دان بنیاا
 حل مشبال جامعه ،دولت و بنگاههای کس و کار.

وظیفه کارآفرینی دانشگاهها
 انتقال تجاری دان

و فنآوری نشا ررفته از دانشگاهها به ودیله نوآوری (تجاری دازیب

 کاه

شباف بین دان

 افزای

پتانسیل نوآوری به ودیله تولید دان

و نوآوری

شش مولفه کلیدی برای کارآفرین شدن دانشگاهها
 داختار منعنف
 فرهنگ کارآفرینانه منسجم
 تعامل مستمر با محیط ( جامعه و صنعت ب
 چشم انداز مشترک
 ادتراتژی آینده نگر


جستجوی فعاالنه به دنبال موفقیت و ایجاد کس و کار مخاطره آمیز

 توجه به نیروی انسانی


ایجاد فضا برای حمایت از فعالیتهای نوآورانه افراد

کارکردهای دانشگاه کارآفرین
 توسعه قابلیتهای کارآفرینی
 تولید و انتقال دانش


تولید دانش :تودعه و فراهم کردا دان



انتقال دانش :آموز



ترویج دانش :اشاعه دان



تجاری کردن دانش :تبدیل دان

جدید

و تودعه منابع انسانی
و فراهمکردا ن ادهها برای حل مسئله
به فنآوری و تجاریدازی آا

 ایجاد شرکتهای دانش محور


راههای تجاری کردا دان :
 وارذاری امتیاز ب رهبرداری
 ایجاد شرکتهای تجاری
 ایجاد صنایع و خوشههای صنعتی

 حل مشکالت جامعه و صنعت

عوامل محیطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگاهی
 رقابتی کردن فعالیت دانشگاهها در:


جذب منابع ،تولید دان  ،تربیت نیروی کارآفرین و نوآوری

 استقالل دانشگاه در:


پذیر
افزای

(جذب تقاضا)

دانشجو ،حذف و اضافه کردا رشتهها ،تنمیم فعالیتها و ظرفیتها با توجه به نیاز محیط

 رقابتی کردن فضای کسب و کار


(فشار عرضه)

(تنظیم بازار)

نیاز به نوآوری در کس وکار و ایجاد پیوند روی صنعت و دانشگاه

 منطق ساده است :مطلوبیت/عرضه/تقاضا
آموزش ،ترویج و فرهنگ کارآفرینی
آموزش ،ترویج و فرهنگ کارآفرینی
 دانش


ایدهپردازی



انتخاب ایده



تدوین طرح کس و کار



جذب منابع



دازماندهی و راهاندازی کس و کار

 مهارت


کار رروهی



مذاکره



ارتباطا

 نگرش


دیدراه نسبت به تودعه



دیدراه نسبت به زندری



دیدراه نسبت به آینده



دیدراه نسبت به ایفای نق

در جامعه


آموزش کارآفرینی دانشگاهی
 کارآفرینی فردی و دازمانی
دانشگاه به عنواا دازماا کارآفرین

اعضای دانشگاه کارآفرین باشند.

 کارآفرینی ارتصادی و غیر ارتصادی
 رو آموز
کارآفرینی عملی و آموزشی

ایجاد جریاا کارآفرینی از طریق تعامل دانشگاه و محیط

چالش دانشگاهها
فشارهای محیطی بر دانشگاهها و مشکالت آموزش عالی
 کاه

بودجههای پژوهشی

 کاه

حمایتهای مالی

 تغییر انتمارا از نق

دانشگاه در ارتبا با تعامل بیشتر با محیط

 عدم هماهنگی با نیازهای جامعه
 عدم جامعیت در رادتای ایجاد کس و کار
موانع و مشکالت برای تجاریسازی دانش در دانشگاهها
 بروکرادی و عدم انعناف دیستم مدیریت دانشگاه

 ضعف ارتباطا و فقداا شببههای ارتباطی میاا درمایهرذاراا ،فعاالا صنعت و دانشگاهیاا (گلخانه)
 فرهنگ متفاو فعاالا صنعت و دانشگاهیاا (جزیره)
 روانین ضعیف حفاظت از داراییهای فبری در دنی ملی
 وابسته بودا دانشگاه به بودجههای دولتی
 ضعف اطالعا دانشگاه درباره نیازها و اولویتهای بخ

کس و کار

 عدم احساس نیاز و فقداا انگیزه در دانشگاه برای تجاریدازی دان
معیارهای عملکرد آموزشی دانشگاه
شاخص های ارزیابی عملکردهای آموزشی در دانشگاه کارآفرین
 میزاا تودعه رابلیتهای کارآفرینی
 میزاا آموز

م ار های کارآفرینی

 ارائه واحدهای دردی مرتبط با کارآفرینی
 تعداد رشتههای آموزشی بین رشتهای
 بررزاری همای ها ،جشنوارهها و ررابتهای کارآفرینی
 نسبت ادتاد به دانشجو
 نسبت اعضای هیا علمی در هر یک از مرتبههای علمی
 درانه فضا و امبانا آموزشی
 اعضا هیا علمی عضو انجمنهای علمی داخلی و خارجی
 نسبت اعضای علمی ارتقا یافته
 تعداد اعضای هیا علمی ادتخدام شده
 نسبت دانشجویاا تحصیال تبمیلی
 نرخ رشد اعضای موفق به اخذ جوایز علمی
 نسبت نرخ رشد اعضا به نرخ رشد دانشجویاا و نرخ رشد رشتهها
 تعداد رشته ها
 نرخ رشد پایاا نامهها ،کنفرانسها و کالسها
 کیفیت خروجی یا معدل دان آموختگاا

معیارهای عملکرد پژوهشی دانشگاه
 ه تعداد طرحهای پژوهشی که اعتبار آا از منابع خارج دانشگاه تامین شده ادت.
 تعداد طرحهای پژوهشی انجام شده به صور مشترک با صنعت
 تعداد پژوه های کاربردی
 تعداد طرحهای مداخلهای که نتایج آا منجر به تغییر در دیادتگذاریهای کالا کشور شده ادت
 شاخص تعداد نیروی محقق
 نسبت دانشجو به ادتاد که ارر زیاد باشد ،اداتید فرصت تحقیق کمتر میباشد.
 د م تحقیقا از تولید ناخالص ملی
 تعداد کتابخانهها و پایگاههای اطالعا علمی
 وجود نشریا علمی

 تعداد همای ها
 تعداد کت تالیف شده تودط محققین دانشگاهی
 تعداد مقاال ارائه شده در مجال و همای های علمی و داخلی
کارآفرینی در دانشگاه گیالن
برنامهریزی برای توسعه کارآفرینی دانشگاهی
 ایجاد اصالحا داختاری ،فرآیندی و فرهنگی
 تدوین چشمانداز منلوب ادتراتژی با مشارکت همه اعضا ( هدف – ادتراتژی – برنامهریزی ب
 تغییر دیدراه تولید علم ( پژوه ها با هدف حل مسائل و عرضه محصوال جدید بر مبنای دان

انجام شود ب

 تغییر برنامههای آموزشی ( دروس تخصصی – یادریری بر مبنای حل مسئله و مشارکت – تحقیق جزو الینفک رو

تدریس

باشد – تقویت ردر ایدهپردازی در دانشجویاا ب
 ترویج فرهنگ کارآفرینی در اعضای دانشگاه
 اصالح داختار دازمانی دانشگاه( حذف روانین بازدارنده – تمرکز زدایی – ایجاد دازمااهای تخصصی برای تجاری کردا
تحقیقا دانشگاهی ب
 طراحی دیستم پادا

بر مبنای نتایج برای ترغی کارآفرینی دانشگاهی

 طراحی دیستمهای بازخور و ارزیابی فناورانه
 ادتقالل دانشگاه و مودسا داخلی دانشگاه
زمانبندی سال 69مرکز کارآفرینی

فلسفه و رویکرد راهبردی طرح کاراد( به روز شده )0961
 فلسفه:
 کارآفرینی یک خصیصه ذاتی نیست و از راه آموز

مناد رابل تحصیل میباشد

 رویبردها
 ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقای شناخت جامعه دانشگاهی و دانشجویاا نسبت به کارآفرینی
 ترغی دانشگاه ها به دوره های آموز
 رستر

کارآفرینی

تحقیقا کارآفرینی

 کمک به کارآفریناا جدید و تودعه کارآفریناا موجود از طریق فراهم کردا امبانا اولیه برای شروع کارآفرینی

خالصه بخش پرسش و پاسخ
آقای دکتر موالیی پور مدیرکل اموراقتصاد و دارایی:
دانشگاه ریالا باید از حالت انحصاری خارج شود و مشبال ادتاا ریالا را حل کند .انتماری که از دانشگاه ریالا میرود این
ادت که باید بخ های مختلف ارتصادی ادتاا را خوب شنادایی کند مانند کشاورزی ،رردشگری و خدما و صنعت و  ،...دپس
برای حل مشبال در حوزه های مختلف مثالً رردشگری و صنعت و غیره راهبار ارائه دهد و نق خود را در این حوزه ها به خوبی
ایفا کند .بنابراین دانشگاه ریالا باید از حالت انحصاری خارج و به دمت ررابتی شدا برود و دیگر آا که دانشگاه ریالا باید ادامه
دهنده خود باشد نه مثالً دانشگاه ت راا.
پاسخ:
این که دانشگاه مال ادتاا ادت و باید در خدمت ادتاا باشد ،در ادتاا این نگاه منسجم را نداریم ،از طرفی خود دانشگاه یبسری
آئیننامههای تمرکزی دارد که هدایت نمی کند .در رابنه با این که می رویید دانشگاه باید از انحصار خارج شود ،من کامالً موافقم

ولی اردامی که برای خروج از انحصار شده ،مثال دانشگاه ایی که ایجاد شدند وزار علوم آئین نامه داده ادت .در حالیبه دانشگاه
آزاد حدارل یک هیئت علمی دارد ،ولی این ها هیئت علمی هم ندارند که کارها را برردی کنند .در هر صور ما با شما هم نمر
هستیم ،فقط به دنبال راهبار می رردیم که چگونه از این فضا خارج شویم.
آقای پاك سرشت از اتاق بازرگانی:
ارر بخ خصوصی بخواهد دانشگاه ا و مراکز تحقیقاتی را بپذیرد ،رنعاً نباید مشبال شما را بشنود و بالعبس باید با توانمندی
های شما آشنا شود ،در حال حاضر دانشگاه و حوزه تحقیقاتی ،آا جلوه ای را که برای کمک به حوزه ارتصادی و بخ خصوصی
باید داشته باشد را ندارد ،بنابراین باید مشبل حل شود.
پاسخ:
ما ورتی خودماا را نقد می کنیم به منزله زیر دوال بردا کل توانمندی ایماا نیست .در اینجا هدف عرضه توانمندیها نیست ،بلبه
برای آنست که اش باال را اصالح کنیم .در حقیقت می خواهیم ضعف های موجود را تحلیل کنیم و برای آن ا راهبارهای مناد
پیدا کنیم .بحث ارتصاد و دانشگاه ازهم جدا نیست و یک مجموعه ای ادت که در هم تنیده شده ادت.
آقا فیروزمنش از موسسه ایده پدید
تعامال بین المللی در برنامه هایی که تدوین کردید کجادت؟ ظرفیت ادتفاده از بخ
ادت؟ و چه جایگاهی در برنامه ریزی تاا دارد؟

خصوصی برای پیشبرد برنامه هایتاا چقدر

پاسخ:
ما هنوز در رفع مشبال ادتاا و کشورماا آماده نیستیم و رام بر نداشتیم .ابتدا باید نق آفرینی در ادتاا و کشور داشته باشیم و
بعد نق آفرینی بین المللی ،ولی باید دیدراه بینالمللی داشته باشیم و با آ ا دیدراه کار کنیم .در رابنه با دوال بعد ،باید روشن
شود که مثالً ممبن ادت از چند کارآفرین خبره در بخ خصوصی ادتفاده کنیم و آن ا بتوانند در بخ ها نق آفرینی کنند ،یا
خبرراا صنعت را بیاوریم به صور دیستیماتیک تعریف کنیم و بیایند در پروژههای دانشگاهی دخیل شوند و یا حتی در
کالس ها شرکت کنند ،مثالً یک خبره صنعتی می تواند مشاوره پروژهای شود ،این بستر فراهم شده ادت.
خانم محمدپور نماینده تاماالختیار جهاد کشاورزی:
ارر دانشگاه کارآفرین را به صور دازماا ببینیم برای این کار ده بحث منرح ادت .ا – بحث تغییرا دازمانی  – 1محیط
خارجی  – 9تعامل بین دازماا و محیط در بحث مدیریت ،آنچه خیلی م م ادت مدیریت مشارکتی ادت .ما ده جریاا درآمدی
در دانشگاه کارآفرین داریم  – 4بودجه دولت  -1بودجه ای که دانشگاه از شورای پژوه  ،وزار نفت و وزار ارتصاد و
پروژه های مشترکی که از آن ا تامین مالی می کند  -9بودجهای که دانشگاه از بخ خصوصی تامین میکند .شما در تدوین
ادتراتژی میرویید که همه اعضا حضور دارند ،آیا از این بخ هم برای تدوین ادتراتژی دانشگاه ریالا ادتفاده شده ادت؟ آیا
ابزاری دارید که محقق شما منابق با دیادت های شما تحقیق کند نه بر اداس عالیق شخصی؟
پاسخ:
در برنامههای آموزشی و پژوهشی بر مبنای برنامه راهبردی دانشگاه در دال  ،4931رروههای پژوهشی باید برای خودشاا برنامه
راهبردی داشته باشند و اعضا هیئت علمی هم باید متناد با آا برنامه داشته باشند و همگام با زماا برنامهریزی شده پی رود.
حوزه معاونت پژوه متولی آنستبه با دانشگاهها و رروه ای پژوهشی تعامل داشته باشد و برنامههایشاا را تدوین کنند.
آقای نوروزی معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان:
با توجه به عدم اعتماد فعاالا حوزه صنعت به مراکز علمی ،مانند دانشگاه ریالا و نبود آشنایی با توانمندیهای دانشگاهیاا باید
این اعتماد را به وجود آورد و دپس با ارائه راهبارهای علمی و متبی به دان و فناوری ،مشبال فعاالا حوزه صنایع را حل کرد.
دانشگاه ریالا پس از اعتماد دازی باید برای بازارهای دیگر ررابت ایجاد کرده و محصول تولید کند .در نتیجه از چنین دانشگاهی
می تواا انتمار داشت در رفع مشبال صنعت و دایر حوزه های ادتاا ،راه رشا بوده و نق خود را به نحو منلوب ایفا کند.

آقای علی آبادی مدیرعامل موسسه تبادل فناوری نیك سرشت:
بدوا وجود یک تقاضای متناد شبلریری خدما علمی ،مشاورهای و دانشگاهی غیرممبن ادت .دمت تقاضا مشخص نیست
که چه کسانی هستند و چه می خواهند .با آنبه صنایع ما نیازمند به دان
موجود ،انگیزهای وجود ندارد و واحدهای صنعتی حرکتی برای افزای
دان

حسابداری ،برنامهریزی و بازاریابی فرو

اتخاذ شود تا این واحدهای صنعتی متقاضی دان

هستند ،اما با وضعیت ارتصادی و ررابت بسیار پایین

دنی دان

خودشاا ببار نمیریرند .واحدهای صنعتی ما

ندارند و بسیاری از مشبال بخاطر عدم وجود دان

ادت .حال باید چه تدابیری

شوند .ارر ما یک شرکت درمایهرذاری داشته باشیم و مسئولین ادتاا همباری

کنند این شرکت متقاضی خواهد بود .بنابراین باید رروه ای دان

در دانشگاه ا عالرمند شوند و به دراغ واحدهای صنعتی بروند.

ارر یک شرکت درمایهرذاری بخواهد در دال  4931اینبار را انجام دهد باید دانشگاه برای آماده دازی خود

ارداماتی را انجام

دهد ،یعنی اداتید انتخاب شوند ،تیم ها تعیین رردد ،که ارر شرکت درمایه رذاری خواهاا شد اعالم آمادری کنند که حاضریم به
آا شرکت درمایه رذاری درویس دهیم.

