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دانشگاه نهادي است که با هدف ارائه خدمات تخصصی به جامعه طراحی شده، بنا بر این ویژگی ها و  •

.ساختار آن می بایست به گونه اي متناسب با وضعیت و نیازهاي جامعه مورد نظر باشد

ظهور پارادایم هاي جدید در جامعه قرن بیست و یکم از جمله انفجار اطالعات، وسایل ارتباطی جدید و  •

.اقتصاد دانش بنیان لزوم ایجاد نسل جدیدي از دانشگاه ها را در کشورهاي توسعه یافته ایجاب کرد

:در حالی که دانشگاه هاي نسل سوم غربی در پاسخ به این نیاز جوامع پیشرفته طراحی شده اند•

ویژگی هاي دانشگاه نسل جدید در کشورهاي در حال توسعه نیز می بایست متناسب با شرایط آن ها تعریف 

شود
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گسترش مسیحیت در قرون وسطی در اروپا

 توانمند از طرف کلیسا و حاکمیت براي تدریس مدرسانارائه مجوز به

 شکل گیري تدریجی هسته هاي ابتدایی دانشگاه با گرد هم آمدن این مدرسین و

جویندگان دانش در سراسر قاره اروپا

 میالدي 1158ایتالیا در سال  بولونیاياجازه نامه رسمی تاسیس دانشگاه

شکل گیري رشته هاي حقوق، هنر و پزشکی در این دانشگاه

 تاسیس دانشگاه پاریس و سپس دانشگاه هاي آکسفورد، کمبریج، پادووا و...

 میالدي 13دانشگاه در اروپا تا انتهاي قرن  20شکل گیري

زبان التین به عنوان زبان مشترك بین دانشگا هها
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 میالدي 15قرن فراهم شدن مقدمات تغییر نسل دانشگاهی با همه گیر شدن صنعت چاپ و رشد اقتصادي اروپا در

 17قرن پدیدار شدن دانشمندان بزرگی مانند نیوتن در

توسعه روش علمی و تجربی علی رغم مقاومت ساختار سنتی دانشگاه هاي نسل اول در مقابل آموزه هاي جدید

 18قرن در اوایل  هومبولتفون  ویلهلمدر برلین به عنوان اولین دانشگاه نسل دوم به همت  هومبولتتاسیس دانشگاه

دانشگاه جدید عالوه بر کارکرد انتقال دانش به نسل بعد، وظیفه پژوهش با روش مدون علمی را نیز به عهده داشت

انتشار نتایج تحقیقات در مجالت تخصصی

 19قرن در  هومبولتپذیرش عمومی و همه گیر شدن مدل دانشگاه

زبان هاي ملی براي دانشگاه در هر کشور

شکل گیري دانشگاه هاي نسل دوم در اروپا
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میالدي                      افت کیفیت خروجی ها در  1960دانشجویان در دهه متقاضیان و تعدادناگهانی افزایش ) 1

دانشگاههاي معتبر

دولت                      تسري بوروکراسی دولتی به دانشگاه هاوابستگی مالی به افزایش ) 2

شدن                      ضعف در رقابت در سطح بین المللیجهانی پدیده ي ) 3

تحقیقات                      ناکارآمدي سیستم سنتی دانشکده اي در پیشبرد تحقیقات بین رشته ايشدن بین رشته اي ) 4

غربیناکارآمدي هاي مدل دانشگاه نسل دوم 
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افزایش هزینه تحقیقات                ناتوانی در انجام تحقیقات متکی بر تجهیزات پر هزینه) 5

خصوصی               کاهش نقش دانشگاه در مأموریت هاي پژوهشیشدن مؤسسات تحقیقاتی تخصصی دولتی و پدیدار ) 6

اقتصاد                عدم آمادگی و یا ظرفیت دانشگاه براي نقش آفرینی                  دانشگاه در آفرینی نقشدولت براي خواست ) 7

اقتصاد دانش بنیانبیشتر در 

عقب ماندن دانشگاه از تحوالت جامعه                 ITگسترش فرهنگ کارآفرینی پس از ظهور ) 8

غربیمدل دانشگاه نسل دوم ناکارآمدي هاي 
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2غربی براي رفع کاستی هاي نسل  3راهبردهاي مدل دانشگاه نسل

راهبردها کاستی ها
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 به عنوان اولین دانشگاه مدرن ایران 1313تاسیس دانشگاه تهران در سال

تربیت متخصص و مدرس به عنوان کارکرد اصلی دانشگاه

 آغاز جنگ تحمیلی و رجوع صنایع دفاعی به دانشگاه براي پژوهش به

منظور دستیابی به برخی فناوري هاي نظامی

 شمسی 1360آغاز فعالیت هاي پژوهشی در دانشگاه ها در اواسط دهه ي

اوج گیري فعالیت هاي پژوهشی در دهه هاي هشتاد و نود

ایرانفعلی دانشگاههاي روند شکل گیري مدل 
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 در قرن بیستم شکل گرفت و به ) 1365-1313(ساله  50دانشگاههاي نسل اول در ایران در یک بازه

.طول کشید) 17تا  12از قرن (سال  500بلوغ نسبی رسید در صورتیکه این پروسه در غرب حداقل 

 سال می گذرد در حالی که در ایران مدت این تجربه  300از تجربه دانشگاه نسل دو در غرب بالغ بر

.سال می باشد 30در حدود 

و دانشگاه در ) جامعه(بنابراین بسیاري از مولفه هاي دانشگاه نسل دوم از جمله ارتباط نزدیک صنعت

.کشور هنوز به مرحله بلوغ خود نرسیده است

 در کشور است و نمی توان بطور ) صنعتی(هاي پیشرفت  برخی از این مولفه ها تابعی از شاخصه

.مصنوعی آنها را توسعه داد بلکه می بایست هماهنگ با توسعه صنعتی شکل بگیرند

 رشد تا حدي جزیره اي با حداقل تبادالت بین المللی در ایران در حالی که در غرب بسیاري از

پیشرفتها ناشی از تبادالت سریع و گسترده حتی قبل ازعصر ارتباطات بوده است

تفاوتهاي روند شکل گیري دانشگاهها در ایران و غرب  
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پیشروناگهانی تعداد دانشجویان و افت کیفیت خروجی حتی در برخی دانشگاه هاي افزایش ) 1

کاهش سطح حمایتی دولت از دانشگاهها) 2

براي پاسخگویی به نیازهاي جدیدبین رشته اي شدن تحقیقات و عدم کارآیی سیستم سنتی دانشکده اي) 3

به موازات دانشگاه در انجام پژوهش) یا دولتی(نقش آفرینی مراکز تحقیقاتی مستقل ) 4

افزایش هزینه تحقیقات) 5

بنیانبه سمت اقتصاد دانش  حرکت برايعدم تناسب بین ساختار دانشگاهی موجود با خواست دولت ) 6

دانشگاه هاي صنعتی در ایران و غربمدل فعلی  مشتركهاي  ناکارآمدي
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  41/3به  1380درصد در سال  17/6دانشگاهی از  التحصیالنآمار بیکاري فارغ ( التحصیالناشتغال فارغ  مشکل) 1

)افزایش یافته 1392درصد در سال 

عدم تناسب بین آموزشهاي دانشگاهی و نیاز صنعت و جامعه) 2

عدم ارتباط تحقیقات دانشگاهی با نیازهاي صنعت) 3

ضعف در بهره گیري از ارتباطات بین المللی در حوزه هاي آموزش، پژوهش و کارآفرینی) 4

مهاجرت فارغ التحصیالن نخبه دانشگاهی به خارج) 5

رتبه نامناسب دانشگاههاي کشور درمقایسه با برخی دانشگاههاي منطقه و آسیایی علیرغم کیفیت باالي دانشجویان) 6

رشد فرآیندهاي بوروکراتیک در دانشگاههاي ایران که موجب کاهش بهره وري و مانع حرکتها و سیاستهاي نو می شود) 7

و غرب ایرانصنعتی در  هايدانشگاه  فعلیمدل  شتركغیرمهاي  ناکارآمدي
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، در نتیجه عدم  )غربخالف بر (شکل گیري تدریجی، ریشه دار و مستمر دانشگاه در ایران عدم ) 1

هماهنگی در شاخصه هاي توسعه یافتگی و رشد نا همگون آن  

عدم تطابق کامل شرایط و مشخصه هاي دانشگاههاي ما با دانشگاههاي نسل دو توسعه یافته  ) 2

)60از دهه (سال گذشته  30عدم تحول معنی دار در اهداف و محتواهاي آموزشی دانشگاه در ) 3

عدم تحول قابل توجه در فرآیندهاي فناور محور منتهی به تولید ارزش  ) 4

عدم وجود تحرك و تبادالت بین المللی در دانشگاهها) 5

دانشگاه هاي صنعتی در ایرانناکارآمدي مدل فعلی بررسی عوامل مهم 

)عوامل داخلی(
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خارج، در نتیجهوجود سیاست هاي رقابتی در صنعت و وابسته بودن فناوري هاي آن به عدم ) 1

  عدم وجود انگیزه براي جذب فارغ التحصیالن نخبه از طرف صنعت

  که باعث مستقل شدن فرآیند ) بجز برخی صنایع پیشرو( عدم تعریف پروژه هاي تحقیقاتی از طرف صنعت

تحقیقات در دانشگاه و فرآیند توسعه و پیشرفت صنعت می شود

نا کارآمدي فضاي کسب و کار در جامعه) 2

وابستگی به سیاستهاي دولتی و قدرت مانور محدود دانشگاه) 3

نا مشخص و متغیر بودن سیاست دولتها در پشتیبانی از آموزش عالی وتحقیقات) 4

فقدان قوانین حمایتی  ) 5

دانشگاه هاي صنعتی در ایرانناکارآمدي مدل فعلی بررسی عوامل مهم 

)عوامل خارجی(
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اصالحات پیشنهادي براي رفع ناکارآمدي دانشگاه ها در  ایران

اصالحات بنیادین مورد نیاز در بخش آموزش وتحصیالت تکمیلی

مسیر  3طراحیتوجه به خروجی هاي مورد نظر و اصالح و تنوع بخشی به دوره هاي ارائه شده در دانشگاه با ) 1

کارآفرینمتخصص، پژوهشگر، : تربیت سه طیف خروجیو مهارتی براي کلی آموزشی 

با نیاز صنعت و جامعه ي ایرانمحتواي دروس متناسب اصالح ) 2

تعیین کارآفرینی به عنوان یکی از کارکردهاي اصلی دانشگاه ) 3

توجه به تنوع کیفیت ورودي ها و تعریف دوره هاي مختلف متناسب با توانمندیها و عالقه آنها و نیاز جامعه) 4

تبادل مدرس با صنعت و همکاري با صنایع براي برگزاري دروس کارگاهی) 5

برگزاري گسترده تر دوره هاي مشترك تحصیالت تکمیلی با دانشگاه هاي مطرح جهان)6
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براي رفع ناکارآمدي دانشگاه ها در  ایراناصالحات پیشنهادي 

اصالحات بنیادین مورد نیاز در بخش پژوهش و فناوري

متخصص، محقق یا  (بازنگري در عناوین و محتواي پایان نامه ها متناسب با خروجی دوره مورد نظر) 1

و نیاز جامعه) کارآفرین

جهانتعریف پایان نامه هاي مشترك با دانشگاه هاي مطرح ) 2

تحول بنیادي در نهاد ارتباط با صنعت در دانشگاه به نحوي که بتواند هم در حوزه آموزش و هم در حوزه  ) 3

.هاي پژوهش و کارآفرینی نقش ایفا کند

  ...........
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براي رفع ناکارآمدي دانشگاه هاي صنعتی در  ایراناصالحات پیشنهادي 

سایر تغییرات مورد نیاز در ساختار و فرآیندهاي دانشگاه

و توجه به منابع درآمدي دیگر از جمله وقف، شرکت هاي زایشی،   تنوع بخشی به منابع مالی دانشگاه)1

آموزشی کوتاه مدتفروش حقوق مالکیت فکري و دوره هاي 

براي تحقق اهداف فوق) از جمله تعریف مشوقها(اصالح ساختار و فرآیندهاي دانشگاه ) 2

گذار از ساختار استاتیک دانشکده محور به ساختار دینامیک متناسب با بازار، بعنوان مثال ترکیبی از ) 3

)انیستیتو محور(و بین رشته اي ) دانشکده محور(سیستم تک رشته اي 

گذار از ساختار دانشگاه منفرد به دانشگاه شبکه اي و طراحی هاب هاي فناوري در حوزه هاي تخصصی)4
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براي رفع ناکارآمدي دانشگاه هاي صنعتی در  ایراناصالحات پیشنهادي 

سایر تغییرات مورد نیاز در ساختار و فرآیندهاي دانشگاه

تدوین ضوابط خاص مالی و استخدامی براي چابکتر شدن سیستم مالی و اداري دانشگاه) 5
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برخی الزامات تحقق شاخصه هاي دانشگاه نسل جدید بومی

تدوین قوانین حمایتی از تعریف و برون سپاري تحقیقات توسط صنعت

ایجاد زمینه توسعه فعالیتهاي بین المللی دانشگاهها

اعطاي آزادي عمل الزم در زمینه امور داخلی و علمی به دانشگاههاي پیشرو

حمایت سیاست گزاران باالدستی کشور از ایجاد تحول در دانشگاهها
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در رشته هاي مورد نیاز D.Eو  M.Eو  B.Eمانند  هاییاضافه کردن دوره •

  ارائه رشته ها و گرایش هاي تخصصی متناسب با نیاز صنعت•

اصالح عناوین دوره هاي ارائه 

شده متناسب با نیاز صنعت

بر اساس نیاز صنعت و تدوین مشترك دروس جدید با همکاري و هم اندیشی محتواي دروس  بازتعریف  •

صنایع

ها کارآموزيهدفمند کردن •

اصالح محتواي دروس

در همه ي دانشکده ها و تدوین دروس تخصصی در دانشکده  کارآفرینیارائه دروس عمومی •

صنایع و مدیریت

و آشنا نمودن جدي تر دانشجویان و اساتید با این مقوله جدي گرفتن حقوق مالکیت فکري•

بیشتر توجه براي دانشجویان دکتري، و مقاله تدوین امتیازاتی براي امکان ارائه اختراع به جاي •

بر امتیازدهی ارتقاء اساتید بر اساس اختراعات ملی و بین المللی

دانشگاه در زمان  تجهیزاتبه  کارآفریندانشجویان  الوصولسهل امکان دسترسی فراهم سازي •

بودن این تجهیزات بالاستفادههاي 

تعیین کارآفرینی به عنوان 

یکی از سه کارکرد اصلی 

دانشگاه

پیشنهاديبرخی راهکارهاي 
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استفاده از متخصصین فعال در صنعت براي ارائه ي برخی دروس در دانشگاه•

در مورد  ارائه ي یک یا دو جلسه در بین دروس عادي  برايبهره گیري از متخصصین فعال در صنعت •

و نکات مربوطه درس در صنعت کاربردها

تبادل مدرس با صنعت

برتر، به گونه اي که  هاي پیشرفته تر و خدمات حمایتی علمی از دانشجویان کالس :طراحی الین سرعت •

دانشگاه دو مسیر براي تربیت نیروهاي عادي و نخبه فراهم کند

سیستم  دوبانده کردن 

تربیت  (آموزشی دانشگاه 

)نیروي نخبه و نیروي عمومی

که حاضر به همکاري با دانشگاه هاي   المللیتدوین دوره هاي مشترك با دانشگاه هاي مطرح بین •

ایرانی هستند

با این دانشگاه هاتبادل مدرس و دانشجو •

برگزاري گسترده تر دوره هاي  

مشترك با دانشگاه هاي مطرح  

المللیبین 

پیشنهاديبرخی راهکارهاي 
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در جلسه دفاع از پایان نامه هاي با حمایت صنعتینماینده صنعت به عنوان داور اضافه کردن •

در جلسات دفاع پایان نامه هاي فاقد حمایت صنعتی به  نماینده صنعت دست کم به عنوان ناظراضافه کردن •

منظور آگاهی از آخرین تحقیقات بنیادي در حال انجام در دانشگاه و جهت دهی به تحقیقات دانشگاهی و پروژه هاي 

تعریف شده ي صنعتی

حضور نماینده صنعت در 

جلسات دفاع پایان نامه

الزام اساتید به جلب حمایت صنعتی براي پایان نامه هاي دکترا و محدود کردن ظرفیت بدون شهریه •

به پروژه هاي صنعتی دریافتی

الزام پایان نامه هاي بدون حامی صنعتی به پرداخت شهریه•

تشکیل کمیته هاي مربوطه با حضور نماینده صنعت در دانشکده ها براي تعریف نیازهاي صنعتی در قالب پایان •

نامه و ارائه موضوعات تحقیقاتی دانشگاه به صنعت براي جلب حمایت

اصالح فرآیند تعریف پایان 

نامه ها

به منظور استفاده از بودجه پژوهشی این دانشگاه ها در تعریف مشترك پایان نامه با دانشگاه هاي خارجی •

دانشگاه المللیعین گسترش تبادالت بین 

با عنایت به هزینه هاي پایین تر تحقیق و تعریف مشترك پایان نامه و پژوهش با مراکز تحقیقاتی خارجی •

پژوهش و نیروي انسانی در ایران نسبت به اروپا و آمریکا

تعریف پایان نامه و تحقیقات 

دانشگاه هاي مشترك با 

خارجی

پیشنهاديبرخی راهکارهاي 
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داراي پتانسیلشناسایی حوزه هاي •

در حوزه هاي شناسایی شدههاي تخصصی فناوري  هابطراحی •

هاي تخصصی بومی  هابشکل گیري 

فناوري در حوزه هاي مورد نیاز صنایع

وقف  قدیمی براي دریافت کمک هاي مالی در قالب التحصیالنارتباط قوي تر با فارغ •

التحصیالنو تقویت جامعه ي فارغ 

زایشیساز و کار شکل گیري شرکت هاي ایجاد •

در دانشگاهتقویت ساختارهاي مربوط به حقوق مالکیت فکري •

برگزاري دوره هاي آموزشی متنوع براي پاسخ گویی به نیازهاي مختلف صنایع•

تنوع بخشی به منابع مالی

محور انیستیتوبازبینی زیرساخت سنتی دانشکده اي در دانشگاه و طراحی ساختار جدید •
زیر ساخت انیستیتو محور با محوریت 

دانشکده و زیرساخت فناوري بین رشته اي 

تک رشته ايمحوریت دانشهاي محور با 

حوزه آموزش و پژوهش -برخی راهکارهاي پیشنهادي تحقق شاخصه ها 
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تفاوت در روند شکل گیري دانشگاه هاي نسل اول و دوم در ایران و اروپا

،فرهنگی، سیاسی، علمی و  نیاز به باز تعریف مدل دانشگاه نسل جدید بومی با توجه به شرایط اجتماعی

کشور با توجه به آسیب شناسی کارکرد فعلی آنصنعتی 

 معرفی (ارائه راهکارهایی براي ایجاد تحول در دانشگاههاي پیشروbenchmark موفق(

 بتواند هر سه نوع خروجی متخصص، محقق و کارآفرین ها بطوریکه تنوع بخشی به ساختار آموزشی دوره

.را با کیفیتهاي ورودي متفاوت تربیت کند

 انستیتو محور و تبیین موضوعاتی که ظرفیت تشکیل انستیتو حول آن ها وجود داردسیستم

مشخص کردن فناوري هاي مورد نظر صنایع داخلی و داراي قابلیت تشکیل هاب تخصصی

تدوین ساز و کار هاب هاي فناوري و شبکه ي اشتراك تجهیزات بین دانشگاهی

جمع بندي
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