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فرصتشناسایی -1

از فرصتبهره برداري -2

فرآيند بهره برداري

فرآيند شناسايی



فرد
Individuals 

and Teams

فرصت
Opportunities

فرایند
Mode of 

Organizing

چهارچوب فهم کارآفريني

محيط

Environments



ويژگيهاي حاکم بر فضاي کارآفريني

تخريب خالق . 1

ايجاد سازمان جديد. 2

:تحول در سازمانهاي موجود. 3

کارآفريني سازماني

(نوآوري ،زايش وتحول استراتژيك )



:فرصت
(وبستر)حرکت در مسير باد موافق رو به بندر 

ایده نتیجه فعالیت 
ذهنی

فرصت واقعیتی 
عینی



. ه هر گونه نياز پاسخ داده نشده يا ناقص ب:فرصت
پاسخ داده شده جامعه

به هر موقعيتی که سبب ايجاد يک شرکت 
جديد يا توسعه شرکت موجود

.                     موقعيت بايد قابل کنترل توسط فرد و پيامد مثبت داشته باشد: نکته 
نبوده و پيامد منفی داشتهقابل کنترل به هر موقعيتی که تهديد

(کروگر. )باشد

عوامل کنترل فرصت.ppt


انواع كارآفرينان

كارآفريني

Individualفردي

Entrepreneurship

(سازماني) شركتي

Corporate

Entrepreneurship

ثروتبدنبالوانتفاعي

profit - Making & Opportunity 

Seeking

دوستانهانسان-غيرانتفاعي

Non - Profit & Philanthropy

سازمانكارآفرينييافراكارآفريني

Intrapreneurship or

Corporate Venturing

كارآفرينانهسازمان

Entrepreneurial Organization

غيرانتفاعيموسسات

Non - Profit Institutions

دولتيموسسات

Govgernmental 

Organization

Renewalنوسازي 

رقابتقوانينتغيير

Changing the Competition Rules      

socialاجتماعي

Entrepreneurship

مليکارآفريني

National Entrepreneurship

کارآفرينجمهور رئيس
کارآفريندولت
کارآفرينوزير

دکتر محمود احمدپور داريانی



( :1996)و زهرا ( 1990)گزينبرگ 

اگر سه مورد ذيل در يک سازمان اتفاق افتد 
: کارآفرينی سازمانی روي داده است

(زايش ) زايش سازمان  -2( آفرينش ) نوآوري -1
(پويش ) تحول استراتژيك  -3

کارآفرينی سازمانی



کارآفرینی سازمانی 

آفرینش ،زایش 

وپویش



کارآفرينی سازمانی
کارآفرین و سازمان

کارمند کارآفرین:
خروج و تاسيسEntrepreneurship   
 درون سازمانIntrapreneurship

سازمان کارآفرین:
 درون سازمانیCorporate Entrepreneurship

Spinn-off
Spinn- out

 برون سازمانیExopreneurship
Spin-in
Joint venturing
Buy-outs



:آینده دانشگاه و دانشگاه آینده
تکامل برج عاج به پارادایم 

کارآفرینی

کارآفرینی دانشگاهی



کارآفرینی دانشگاهی
کارآفرينسازمانعنوانبهدانشگاه.

شندباکارآفريندانشگاهاعضاي.

جريانمحيطودانشگاهتعاملبا
.شودايجادکارآفريني 12



اهیدالیل گرایش دانشگاه ها به کارآفرینی دانشگ

استاقتصاديتوسعهموتورکارآفرینی

اقتصاديواجتماعیهايعرصهتمامدرکارآفرینینفوذ

هاشرکتتمامدرکارآفرینینفوذ

اطالعاتیبهصنعتیجوامعتبدیل

دانشتوليدنهادعنوانبهدانشگاهشدنمطرح
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افشارهاي محيطی بر دانشگاه ه
پژوهشیهايبودجهکاهش

مالیهايحمایتکاهش

تعاملباارتباطدردانشگاهنقشازانتظاراتتغيير
محيطبابيشتر
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مشکالت آموزش عالی

جامعههاينيازباهماهنگیعدم

ایجادراستايدرجامعيتعدم
کاروکسب

1

5



وظيفه کارآفرینی دانشگاه ها
شگاهدانازگرفتهنشاتآوريفنودانشتجاريانتقال

نوآوريوسيلهبهها

نوآوريودانشبينشکافکاهش

دانشتوليدوسيلهبهنوآوريپتانسيلافزایش

16
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كارآفرینی

محيط کسب و کار



ورودي فرايند خروجي

ويژگي هاي شخصيتي
يويژگي هاي جمعيت شناخت

توسعه بينش مشترک
تشويق نوآوري

شيوه هاي جديد پاداش
تفويض اختيار

توسعه تيم هاي کارآفريني

سياست دولت
وجود کمک هاي مالي و 

غيرمالي
عدم رقابت/ رقابت
عدم پويايي/پويايي

ناهمگوني/ همگوني

گيري تفکرمرحله شکل

تدوين برنامه کارآفريني سازماني

مرحله اجراي تفکر

داز شکل گيري چشم ان
کارافريني

تصميم به اقدام 
کارآفرينانه

شناسايي و 
ارزيابي فرصت

ها

مهندسي مجدد 
تفکر سازماني

:استراتژي
کارآفريني سازماني با 

محوريت فرد
تجديد حيات

چارچوب شکني

عبسيج مناب

تامين منابع
اجراي تفکر

محصول جديد
خدمات جديد

بازار جديد
فرايند يا روش توليد جديد

منابع يا مواد اوليه جديد

ايجاد واحد تحقيق و توسعه
ايجاد واحد طراحي و مهندسي

ايجاد توانايي رقابت با رقيب خارجي
ايجاد توانايي رقابت با شرکت هاي داخلي

ايجاد توانايي جايگزيني ماشين آالت
تعديل نيروي انساني

آموزش

افزايش ميزان توليد
افزايش ميزان فروش

افزايش ميزان سود
افزايش ميزان رفاه کارکنان

افزايش ميزان صادرات
سرمايه گذاري

نوآوري

رشد

ايجاد

توانايي فردي

عوامل سازماني

عوامل محيطي

غلبه بر موانع

مدل کارآفريني سازماني احمدپور دارياني

ی
دکتر محمود احمدپور داریان
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تحقيق و توسعه بين رشته اي

فيزیك   

سیستم تشخیص كامل

مهندسی مواد
بیولوژي

زیست شناسی

شیمی
شبكه هاي 
عصبی

مهندسی 
مكانیك

مهندسی برق

علوم انسانی
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جستجوي فرصت ها با نگاه بين رشته اي

فناوري بیو فناوري اطالعات

فناوري نانو



نویژگی هاي دانشگاه کارآفرین از دید صاحبنظرا

کارآفرینیآموزش
صنعتنيازهاياساسبرافرادتربيتوصنعتباارتباط
صنعتمجریانواساتيدبينارتباطایجاد
ودانشجویانازحمایتبرايآوريفنوعلمیهايپارکورشدمراکزایجاد

کاروکسباندازيراهدراساتيد
ایجادSpin-offهادانشگاهدرشدهایجاددانشوآوريفناز
مالیاستقالل
(ريپذیریسک–نوآوري–فرصتتشخيص)کارآفرینانهرفتارهايپرورش
نوآوري
مشتريعنوانبهدانشجویانبهنگاه
هادانشگاهدرشدهایجادفکريهايداراییازجدیدهايارزشخلق
(شرکتایجادامتياز،حقاعطاياختراع،حقاعطاي)سازيکاال
(ايتوسعههايفعاليتانجام–ايمشاورهخدماتارائه)سازيتجاري
21



قابليت هاي کارآفرینی دانشگاهی

فرآينديوسيستمیهايقابليت
دانشمدیریتسيستم
انسانیمنابعمدیریتسيستم
سازيتجاريسيستم
پژوهشیوآموزشیهايفرآیند

ساختاريهايقابليت
توسعهوتحقيقهايواحد
آوريفنانتقالواحد
رشدمراکز
آميزمخاطرهمالیتامين
فکريمالکيتازحمایت
محيطپایش

اعضاقابليت
کارآفرینیهايمهارت
کارآفرینیگرایش
کارآفرینیفرهنگ
آموزشیفرهنگ

22

:این قابليت ها سبب

تشخيص فرصت
توسعه محصوالت جدید
 تجاري سازي محصوالت

جدید



قابليت هاي کارآفرینی

دانش
پردازيایده
ایدهانتخاب
کاروکسبطرحتدوین
منابعجذب
کاروکسباندازيراهوسازماندهی

مهارت
گروهیکار
مذاکره
ارتباطات

نگرش
توسعهبهنسبتدیدگاه
زندگیبهنسبتدیدگاه
آیندهبهنسبتدیدگاه
جامعهدرنقشایفايبهنسبتدیدگاه 23



ی قابليت هاي کارآفرینی که دانش آموختگان تمام
رشته ها می بایست داشته باشند

پردازيایدهوایدهخلق
کاروکسبطرحتدویندانش
جامعهدرایدهعرضهواجرامهارتودانش
کاروکسبوزندگیبهسازندهومثبتنگرش
ايرشتهبينهايفعاليتانجام
گروهیکاروسازيتيم
یادگيريپویایی
معقولپذیريمخاطره
هادانستهبستنکاربهویادگيريچگونگی

24



علل ایجاد شرکت هاي منشعب از دانشگاه

اقتصاديتوسعهباهماهنگی

سیمهندهايرشتهازبرخیدرکاربرديگرایشافزایش

25



اهیعوامل محيطی موثر در توسعه کارآفرینی دانشگ

درهادانشگاهفعالیتكردنرقابتی
منابعجذب
دانشتوليد
کارآفریننيرویتربيت
نوآوری

دردانشگاهاستقالل
دانشجوپذیرش
هارشتهکردناضافهوحذف
محيطنيازبهتوجهباهاظرفيتوهافعاليتتنظيم

دانشگاهروسايكردنانتخابی
اركوكسبدرنوآوريبهنیازكهكاروكسبفضايكردنرقابتی

.رددگمیدانشگاهوصنعتقويپیوندایجادباعثومیابدافزایش
26



استدادهرخآلماندانشگاههاىدراولعلمىیاآکادميكانقالبوقوع.

نقراواخرعلمى،دانشبرنوآوریهاشدنمتكىبراساسدومعلمىانقالب
ژوهشى،پوآموزشىمأموریتبرعالوهدانشگاهآنطىکهافتاداتفاقبيستم
.بودانهفنّاورنوآورىآنوشدسومىمأموریتدارعهده

نکارآفریدانشگاههاىباشند،سوممأموریتداراىکهدانشگاههایىامروزه
.شوندمىناميده

آموزش
آموزش و
پژوهش

آموزش،
پژوهش و

نوآوری فنّاورانه 

27



دانشگاه 
کارآفرین

رهبری 
کارآفرینانه

فرهنگ 
کارآفرینانه

تجاری سازی 
تحقیقات

یادگیری 
سازمانی 

مستمر

کارکنان خالق
و نوآور

تامین منابع 
مالی 

کارآفرینانه

آموزش 
کارآفرینانه

بازاریابی 
کارآفرینانه

ساختار 
کارآفرینانه

نمودار مولفه هاي ضروري براي ايجاد دانشگاه کارآفرين

28
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تجاري سازي دانش

اقتصاديهايفعاليتبهتئوریکدانشتبدیل

30

ينشب
بازار-فن آوري 

کارکردهاي پايدار 
محصول مناسب بازار



نماد هاي تجاري سازي دانش
رشدمراکزتاسيس

آوريفنوعلمیهايپارکتاسيس

31



فشارهاي محيطی بر دانشگاه ها در جهت تجاري سازي دانش

مالیهايمحدودیت

هتجدرهادانشگاهبرتحميلیجديخواسته
صنعتوجامعهباپيوند

32



راه هاي کسب درآمد دانشگاه ها

دانشگاهتحقيقاتنتيجهتجاریانتقال
اختراعاتحقوهاامتيازحقواگذاری

انشعابیهایشرکتایجاد
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ت هاصورت هاي مختلف انتقال پژوهش به شرک

یعلمهياتاعضايتوسطشرکتتاسيس

خصوصیهايشرکتبهاختراعحقاعطاي

خصوصیهايشرکتبامشارکت

دانشگاهتوسطشرکتتاسيس
34



سيکل فرآیند انتقال تجاري سازي

35

اكتشاف 
علمی

افشاي 
اختراع

ارزیابی 
اختراع 

براي حق 
امتیاز

حق امتیاز

بازاریابی 
فن آوري 

براي 
شركت ها

مذاكرات 
براي 

اعطاي 
امتیاز

واگذاري 
امتیاز به 
شركت ها



مراحل تبدیل پژوهش دانشگاه ها به ارزش اقتصادي

پژوهشازکاروکسبایدهزایش

هاایدهازجدیدايمخاطرههايپروژهاستخراج

هاپروژهازانشعابیهايشرکتاندازيراه

ابیانشعهايشرکتطریقازاقتصاديارزشخلقتحکيم
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ي جنبه هاي کليدي فرآیند تجاري ساز

فرصت
پایداريدارايکهموارديانتخابوهاایدهبررسی

باشندمیمدتبلند
برداريبهره

باشدمیمرحلهبهمرحلهفرآیندي
حمايتیجامعه

مشتریانماننداصلیذینفعانآگاهی

37



وهشدالیل درگير شدن دانشگاه ها در فرآیند تجاري سازي پژ

هادانشگاهفکريامتيازواگذاريوحمایت
پژوهشیهايبودجهجذبوایجاد
هاامتيازواگذاريطریقازدرآمدکسب
شهرتکسب
کارآفرینانهجدیدعلمیهياتاعضايجذب
آموختگاندانشبرايشغلایجاد
گذاريسرمایهبرايجدیدمشوقایجاد
تاسيستازهکارهايوکسبایجادتسهيل
منطقهاقتصادرشدوهاخوشهتقویت
رشدمراکزوعلمیهايپارکتوسعه
جامعهبرايفکريداراییایجادبادانشگاهتخصصانتشار
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موانع انتقال دانش 
دانشگاهفکريداراییمالکيتبخشاثرغيرمدیریت

دانشگاهيانبرخیمخالفت

راعاتاختوهایافتهسازيتجاريدرپژوهشگرانانگيزهعدم

(نابوديیاانتشارفرهنگ)دانشگاهفرهنگ

صنعتودانشگاهبينفرهنگیتفاوت
39



پيشنهادات در جهت توسعه فرآیند انتقال دانش

هاشرکتنيازهايازدانشگاهدرکبهبود
هارویهوهاسياستودانشانتقالتوافقاتدرانعطاف
امتيازاعطايهايبخشدرتجربهبامتصدیانومدیران
امتيازاعطايهايبخشدرانگيزشیخدماتانجام
وپژوهشیهايبخشدراستراتژیکدیددارايمدیرانانتخاب

اجرایی
امتيازاعطايهايبخشبهبيشترمنابعاعطاي
اجتماعیهايشبکهوفرديارتباطاتارزشتشخيص
ریقطازدانشانتقالفرآینددرهادانشگاهمشارکتبرايپاداش:

هامجوزوامتيازاتحقارزشگذاري
علمیهياتاعضايبهدانشانتقالفرآینددرآمدازبخشدادن 40
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ه هاشش مولفه کليدي براي کارآفرین شدن دانشگا

منعطفساختار
منسجمکارآفرینانهفرهنگ
(صنعتوجامعه)محيطبامستمرتعامل
مشترکاندازچشم
نگرآیندهاستراتژي

کاروبکسایجادوموفقيتدنبالبهفعاالنهجستجوي
آميزمخاطره

انسانینيرويبهتوجه
رادافنوآورانههايفعاليتازحمایتبرايفضاایجاد
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ساختار منعطف

رسميتکاهش
پيچيدگیکاهش

سازمانیسطوحکاهش
جغرافياییپراکندگیکاهش
شغلیعناوینودوایرتعدادکاهش
تمرکزعدمساختار
کسبالعوپايينبهباالدوطرفهارتباطاتايجاد
کلیهايکنترلبهشديدهايکنترلتبديل 43



فرهنگ کارآفرینانه منسجم

خالقاستعدادهايرشدوحمایت

سازماناعضايبينکاريفرهنگتوسعه

سازمانییادگيريتقویتوایجاد

مفروضاتوباورهاها،ارزشدرتحولایجاد

گروهیکارفرهنگایجاد 44



چشم انداز مشترک 

باعثمشترکاندازچشم:
آنازباالترواستانداردحددرکارهاانجام
سازمانینشاطوشادی
مسائلومشكالتبامواجههدرافرادشجاعتوشهامتافزایش

سازماناندازچشمبهدستيابیدرافرادتالشایجاد
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مراحل ایجاد دانشگاه کارآفرین

استراتژیكجهتتعریف
منابعکنندگانتامينبامذاکرهطریقازاهدافبندیالویت
علمی،هياتاعضایهایفعاليتازناشیمعنویحقوقسازیتجاری

لمسائحلجهتدردانشگاهیتحقيقاتدهیجهتودانشجویانوکارکنان
اجتماعی

دولتوصنعتباتعاملدرمنطقهدرنوآوریبهبوددرفعالنقش

46



مدل غير متمرکز انتقال فن آوري

باعثکهآوریفنانتقالدراختصاصیوتخصصیدفتریكایجادطریقاز
شودمیهادانشگاهدرعلم–صنعتروابطدرافزایش

47



عوامل موثر در موفقيت ساختار جدید دانشگاه ها 

مختلفهایبخشاستقالل
بيرونیمحيطباتعامل
اداریموانعبرداشتن
سازمانیجایگاهتعریف

دانشگاهدرصنعتباارتباطمتوليانازحمایتوتقویت
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عوامل موثر بر 

ندانشگاه کارآفری

دكتر 
محمود 

احمد
پور 

داریان
ي



رابطان انتقال فن آوري از دانشگاه به صنعت

آوریفندانشمندانیاجدیدهایآوریفنکاشفان
صنعتودانشگاهرابطانیااجراییمدیرانوآوریفنمدیران
رادانشگاهبرمبتنیهایآوریفنکهکسانیوکارآفرینانوهاشرکت

سازندمیتجاری
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نقش دفاتر انتقال فن آوري

هاپژوهشنتایجودانشگاهفكریداراییحفظ

اختراعحقامتياز،حقواگذاریطریقازدانشتجاریانتقال
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اي تغييرات استراتژیک به منظور ارتباط کارکرده
آموزشی و پژوهشی با فعاليت هاي اجرایی

تهرشبينهایبخشباهمراهایرشتهبينونامتجانسساختارهایاتخاذ
ترکيبیهایارگانيزموای

هانهاددیگرودولتصنایع،بااستراتژیكهایاتحادوهاشبكه
هانقشدرتحول
کيفيتکنترلبامرتبطمسئوليت
مالیمنابع
هامشارکتتوسعه
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مراکز علمی و فن آوري

رشدمراكز
کوچكوتاسيستازههایشرکتباارتباطدر
دارندقرارفنیهایساختزیرزمرهدر
کوچكمدیریتیکادر
کارآفرینیتوسعهوپرورشومدیریتزمينهدرایمشاورهخدماتارائه

آوريفنوعلمیهايپارک
متوسطوبزرگهایشرکتباارتباطدر
دانشگاهفضایدرمستقر

تحقیقاتیوعلمیهايشهرک
متوسطوبزرگهایشرکتباارتباطدر
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کارکرد هاي نوظهور دانشگاه کارآفرین

كارآفرینیهايقابلیتتوسعه
فرصتتشخيصچگونگیآموزش
مناسبایدهانتخابوپردازیایدهآموزش
کاروکسباندازیراههایمهارتآموزش
کاروکسبمدیریتآموزش
دانشجویانبيندرکارآفرینیفرهنگترویج
جامعهدرواقعیمشكالتوایدهبانكایجاد
گذاریسرمایهوکارآفرینیاطالعاتبانكایجاد
کاروکسبطرحتدویندرایمشاورههایحمایت
رشدمراکزدرالزمامكاناتعرضه
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کارکرد هاي نوظهور دانشگاه کارآفرین

دانشانتقالوتولید
جدیددانشکردنفراهموتوسعه:دانشتولید
انسانیمنابعتوسعهوآموزش:دانشانتقال
مسئلهحلبرایهانهادهکردنفراهمودانشاشاعه:دانشیجترو
آنسازیتجاریوآوریفنبهدانشتبدیل:دانشكردنتجاري

محوردانشهايشركتایجاد
دانشکردنتجاریهایراه:

برداریبهرهامتيازواگذاری
تجاریهایشرکتایجاد
صنعتیهایخوشهوصنایعایجاد

صنعتوجامعهمشكالتحل
56

برای انجام این کارها 
دانشگاه نيازمند 

: مدیریت اثر بخش
 دانش
 دارایی فكری

خود می باشد



هسته اصلی نظام علمی کشور

عالیآموزشهاینهاد

عمومیپژوهشیهایآزمایشگاه
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رشد دالیلی مبنی بر اینکه چرا دانشگاه براي ایجاد و
شرکت هاي مبتنی بر فن آوري مناسب است

علمیاندیشیهمودانشگاهیتحقيقاتسبببهنوهایایدهظهور
مختلفهایرشتهدرباالهایتخصصبهبهتردسترسی
ایرشتهبينمطالعاتانجام
دانشگاهحمایتعلتبههاشكستومخاطراتکاهش
آوریفنربمبتنیکارآفرینیبرایتقاضاافزایشباعثدانشگاهنوآورمحيط

شودمی
فنبرمبتنیهایشرکتفعاليتادامهوشروعبراینيازموردآوریفن

باشدمیموجوددانشگاهدرآوری
میقرارهاشرکتایناختياردرهادانشگاهدرکهارزانورایگانامكانات

گيرد
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دانشگاه کارکرد هایی که بر کيفيت عملکرد کارآفرینی
موثرند

تولیدبازكاركرد
نخبگانتربيت
اطالعاتمجموعتفسير
سننواطالعاتکتب،ازمحافظت
کارکردهاوساختارهاتداوم

سازگاريكاركرد
فرهنگیواجتماعیاقتصادی،تغييراتشرایطدرسازگاری

تولیدكاركرد
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معيارهاي عملکرد آموزشی دانشگاه
کارآفرینیهایقابليتتوسعهميزان
کارآفرینیهایمهارتآموزشميزان
کارآفرینیبامرتبطدرسیهایواحدارائه
ایرشتهبينآموزشیهایرشتهتعداد
کارآفرینیهایرقابتوهاجشنوارهها،همایشبرگزاری
دانشجوبهاستادنسبت
علمیهایمرتبهازیكهردرعلمیهياتاعضاینسبت
آموزشیامكاناتوفضاسرانه
خارجیوداخلیعلمیهایانجمنعضوعليمهياتاعضا
یافتهارتقاعلمیاعضاینسبت
شدهاستخدامعلمیهياتاعضایتعداد
تكميلیتحصيالتدانشجویاننسبت
علمیجوایزاخذبهموفقاعضایرشدنرخ
هارشتهرشدنرخودانشجویانرشدنرخبهاعضارشدنرخنسبت
هارشتهتعداد
هاکالسوهاکنفرانسها،نامهپایانرشدنرخ
آموختگانداشمعدلیاخروجیکيفيت
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شاخص هاي ارزیابی عملكرد هاي آموزشی 
در دانشگاه كارآفرین



معيارهاي عملکرد پژوهشی دانشگاه

استشدهتاميندانشگاهخارجمنابعازآناعتبارکهپژوهشیهایطرحتعداد.
صنعتبامشترکصورتبهشدهانجامپژوهشیهایطرحتعداد
کاربردیهایپژوهشتعداد
النکهایسياستگذاریدرتغييربهمنجرآننتایجکهایمداخلههایطرحتعداد

استشدهکشور
محققنيرویتعدادشاخص
باشدیمکمترتحقيقفرصتاساتيدباشد،زیاداگرکهاستادبهدانشجونسبت.
ملیناخالصتوليدازتحقيقاتسهم
علمیاطالعاتهایپایگاهوهاکتابخانهتعداد
علمینشریاتوجود
هاهمایشتعداد
دانشگاهیمحققينتوسطشدهتاليفکتبتعداد
داخلیوعلمیهایهمایشومجالتدرشدهارائهمقاالتتعداد

62



معيارهاي عملکرد کارآفرینی دانشگاه

ایدهدارایآموختگاندانشنسبت
ممفاهيبهآشناعلمیهياتاعضایودانشجویانآموختگان،دانشنسبت

کارآفرینی
کارآفرینیزمينهدرهاجشنوارهمسابقات،تعداد
هانوآوریواختراعاتتعداد
آوریفنفروشوانتقالتعداد
اختراعوامتيازحقاعطایازحاصلدرآمد
هایفعاليتدرشاغلاساتيدومحققينتعدادR&D

هپيشرفتهایآوریفنونوآوریرشدمراکزدرمستقرهایشرکتتعداد
انشعابیهایشرکتتعداد
نوآوریدرگذاریسرمایهميزان
صنایعباتكنولوژیكمشترکهمكاریقراردادهایتعداد
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ارزيابي و مهندسي مجدد

مهندسي مجدد

ارزیابي دروني

ارزیابي بيروني-

شركت هاي 
دانشگاهی

ديتحقیقات كاربر

تجاري سازي تحقيقات

ارتباط با 
دولت

ارزیابی بازارانمطالعه نیاز مشتری

بازاريابي كارآفرينانه

رقابت بهره وريآزادي عملی
پذیري

ريتغییر پذی

یادگیري 
تیمی

یادگیري
فردي

جمع آوري دانش و 
توسعه يادگيري

خلق و 
انتشار دانش

يادگيري سازماني مستمر

نیازهاي 
آموزشی

روش و ارزيابی آموزش محتواي آموزش
کارآفرينی

آموزش كارآفريني

دانش 
یكارآفرین

توانایی 
ا ارتباط ب
محیط

هیات علمی 
خالق

كاركنان 
خالق

كاركنان خالق و نوآور

مدیران 
استراتژیك

مدیران حامی 
نوآوري

مدیران حامی 
ریسك

رهبري كارآفرينانه

اقدامات حمایتیتامین منابع مالی

تامين منابع مالي و حمايتي كارآفرينانه

ساختار ارگانیكاستقالل دانشگاهی

ساختار سازماني كارآفرينانه

مباني نظري

نظريه  ي سازمان كارآفرين-

نظريه ي مديريت كارآفريني-

نظريه ي سازمان يادگيرنده--

نظريه ي مديريت كيفيت جامع در -
دانشگاهها

تئوريهاي فرآيند نوآوري-

بسترهاي ضروري

فناوري-
اقتصادي-
فرهنگي-

قانوني-

فلسفه و اهداف مدل

ايي و رشد شتابان نهضت توليد علم در دانشگاهها و شناس-
تقويت استعدادها و ظرفيتها

آماده سازي دانش آموختگان به منظور كسب مهارت ها-

پرورش روحيهي خالقيت و نوآوري در دانشجويان-

ترويج فرهنگ كارآفريني--

ايفاي نقش سازمان يادگيرنده-

فرهنگ كارآفرينانه

الگوی دانشگاه کارآفرین

دكتر 
محمود 

احمد
پور 

داریان
ي
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اقدامات جهت توسعه کارآفرینی

کارآفرینیابعادکليهدرکارآفرینانهرفتاروقوعاحتمالافزایش
کارآفرینیهایفرصتافزایش
کارآفرینانههایفعاليتانجامبرایشهروندانعالقهافزایش
کارآفرینیفرآینداجرایدرموفقيتبرایآنهاسازیتوانمند

کارآفرینانهدایتیوحمایتیهایمكانيزمانجام
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ینیسياست هاي دولت در جهت حمایت از توسعه کارآفر

مالیتامين
مدیریتیوفنیمشاوره
بازاریابی
رشدمسيردرهدایت
کننهترغيبمقرراتتصویبوبازدارندهقوانينحذف
یکارآفرینبرایالزمزیربناهایتوسعههایسياستاجرایوریزیبرنامه
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ی برنامه ریزي استراتژیک براي توسعه کارآفرین
دانشگاهی

فرهنگیوفرآینديساختاري،اصالحاتایجاد
استراتژی–هدف)اعضاهمهمشارکتبااستراتژیمطلوباندازچشمتدوین–

(ریزیبرنامه
یدجدمحصوالتعرضهومسائلحلهدفباهاپژوهش)علمتوليددیدگاهتغيير

(شودانجامدانشمبنایبر
ولهمسئحلمبنایبریادگيری–تخصصیدروس)آموزشیهایبرنامهتغيير

دازیپرایدهقدرتتقویت–باشدتدریسروشالینفكجزوتحقيق–مشارکت
(دانشجویاندر

دانشگاهاعضایدرکارآفرینیفرهنگترویج
جادای–زداییتمرکز–بازدارندهقوانينحذف)دانشگاهسازمانیساختاراصالح

(دانشگاهیتحقيقاتکردنتجاریبرایتخصصیهایسازمان
دانشگاهیکارآفرینیترغيببراینتایجمبنایبرپاداشسيستمطراحی
بازخورهایسيستمطراحی
دانشگاهداخلیموسساتودانشگاهاستقالل 68



ی برنامه ریزي استراتژیک براي توسعه کارآفرین
دانشگاهی

هاگذاريسیاست
ملیسطح

هاالویتتعيين
،برترمراکزتعيينتمرکز،انتخاب
ارتباطیهایشبكهترویج
کندمیتقویتراتحقيقاتیهایفعاليتکههاییمكانيسمازپشتيبانی
صنعتباارتباطهایسياستتعيينبرایملیآزانسانتخاب
باشدتحقيقمحرککهپاسخگوییفرآیندایجاد

منطقهسطح
اجتماعیتوسعهبراینيازهاتعریف
ارتباطاتترویح
مالیبنيهتقویت

موسسهسطح
دانشگاهاهدافتعيين
کاربردیوایتوسعهای،پایهتحقيقاتزمينهدرگيریتصميم 69



نحوه همکاري بخش هاي غير دولتی با دانشگاه

گذاریسرمایه
ابتكارات
مالیهایمشارکت
فكریهایمشارکت
فنیهایمشارکت
مدیریتیهایمشارکت
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