
ش كسب و كارهاي دانو  كارآفرينيكارگروه 
در آموزش علوم پزشكي بنيان

يا
ومبسته حركت به سوي دانشگاه هاي نسل س

:كننده تهيه
آذري علي                     

١٤٠١ مرداد                                        
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خالصه اقدمات انجام شده در ماه 
اخير

!)اشتنتيجه ای ند(در مورد كارگروه كارآفرينى ) دكتر ملک پور افشار(تماس با كرمان 1.

، تعيين اهداف و نحوه پايش فعاليت های كارگروه  3در مورد دانشگاه نسل مطالعه 2.

كارآفرينى

تهيه كتابها و ايين نامه هاي مربوط به كارآفريني در دانشگاه هاي نسل سوم 3.

بررسي مقاالت و تعيين مولفه هاي تاثير گذاري بر كارآفريني در دانشگاه ها 4.

)خالصه فايل اكسل و(جهت فناور شدن دانشكده سيرجان ) بلند مدت(ارايه پيشنهادات ساختاري 5.

گرداوري پروپوزال مرتبط به بسته هاي آموزشي6.

)دارد نياز به بررسي اقتصادي( صنعت  -شناسايي و تعيين اولويت هاي پژوهشي  بهداشتي7.

)خام است(بررسي و پيشنهاد اقداماتي كه در سيرجان مي توان جهت كارآفريني انجام داد 8.
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!!!دانشگاه نسل سوم

اند، شده تاسيس دانشجويان تربيت براي صرفا كه هستند هايي دانشگاه اول نسل هاي دانشگاه

.اند پرداخته دانش توليد و پژوهش امر به دوم نسل هاي دانشگاه 

.هستند محور محصول و بنيان دانش ،كارآفرين هايي دانشگاه ،سوم نسل هاي دانشگاه

.اند خورده گره اجتماعي مصالح و رفاه با كه هستند هايي دانشگاه چهارم نسل هاي دانشگاه
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اهداف دانشگاه نسل 

سوم و چهار

يا 

و  كارگروه كارآفريني

كسب و كارهاي دانش 

بنيان 
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اقتصادي هاي بخش در استفاده براي دانش توليد -

جديد مشاغل خلق -

جامعه و صنعت با دانشگاه باالي و نزديك ارتباط -

فناوري هاي پارك و رشد مراكز ايجاد -

كارآفرينان از يابي بازار و مالي آموزشي، حمايت -

اهيدانشگ هاي پژوهش بر مبتني بنيان دانش هاي شركت توسعه -

خالق و جديد هاي ايده از استقبال -

محور محصول هاي پژوهش انجام -

مديريتي و شغلي هاي مهارت آموزش -



شاخصهاي پايش بسته 
01:كارآفريني

تعداد پروژه های 
ک  ا مش پژوه 

خش  اه و  ش ان دا م
صنعت و خدمات

02
کت های  تعداد 

س  ان تاس ش ب دا
شده
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03
ان درآمد های  م
اه ش  اختصا دا
ا  از محل تعامل 
خش صنعت و 

خدمات
04

تعداد پژوهش های 
ا که از  ش دا

خش صنعت  سوی 
و خدمات تام 

ما  شوند

05
د  تعداد مشاغل جد

)  ا درآمد غ دول (
جاد شده در حوزه  ا

علوم پزش 



خالصه اقدمات انجام شده در ماه 
اخير

!)نتيجه اي نداشت(در مورد كارگروه كارآفريني ) دكتر ملك پور افشار(تماس با كرمان 1.

، تعيين اهداف و نحوه پايش فعاليت هاي كارگروه كارآفريني ٣مطالعه در مورد دانشگاه نسل 2.

تهيه كتابها و ايين نامه های مربوط به كارآفرينى در دانشگاه های نسل سوم 3.

بررسي مقاالت و تعيين مولفه هاي تاثير گذاري بر كارآفريني در دانشگاه ها 4.

)خالصه فايل اكسل و(جهت فناور شدن دانشكده سيرجان ) بلند مدت(ارايه پيشنهادات ساختاري 5.

گرداوري پروپوزال مرتبط به بسته هاي آموزشي6.

)دارد نياز به بررسي اقتصادي( صنعت  -شناسايي و تعيين اولويت هاي پژوهشي  بهداشتي7.

)خام است(بررسي و پيشنهاد اقداماتي كه در سيرجان مي توان جهت كارآفريني انجام داد 8.
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بازار هدف و مصرف كنندگان
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خالصه اقدمات انجام شده در ماه 
اخير

!)نتيجه اي نداشت(در مورد كارگروه كارآفريني ) دكتر ملك پور افشار(تماس با كرمان 1.

، تعيين اهداف و نحوه پايش فعاليت هاي كارگروه كارآفريني ٣مطالعه در مورد دانشگاه نسل 2.

تهيه كتابها و ايين نامه هاي مربوط به كارآفريني در دانشگاه هاي نسل سوم 3.

بررسى مقاالت و تعيين مولفه های تاثير گذاری بر كارآفرينى در دانشگاه ها 4.
)خالصه فايل اكسل و(جهت فناور شدن دانشكده سيرجان ) بلند مدت(ارايه پيشنهادات ساختاري 5.

گرداوري پروپوزال مرتبط به بسته هاي آموزشي6.

)دارد نياز به بررسي اقتصادي( صنعت  -شناسايي و تعيين اولويت هاي پژوهشي  بهداشتي7.

)خام است(بررسي و پيشنهاد اقداماتي كه در سيرجان مي توان جهت كارآفريني انجام داد 8.
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مرور چند مقاله
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11



دانشگاه های نسل سوم22ژوئيه  30 12



22ژوئيه  30 13



دانشگاه های نسل سوم22ژوئيه  30 14



ارزشيابي فعاليت هاي فناوري 
دانشگاه ها 
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دانشگاه های نسل سوم22ژوئيه  30 16



دانشگاه های نسل سوم22ژوئيه  30 17



خالصه اقدمات انجام شده در ماه 
اخير

!)نتيجه اي نداشت(در مورد كارگروه كارآفريني ) دكتر ملك پور افشار(تماس با كرمان 1.

، تعيين اهداف و نحوه پايش فعاليت هاي كارگروه كارآفريني ٣مطالعه در مورد دانشگاه نسل 2.

تهيه كتابها و ايين نامه هاي مربوط به كارآفريني در دانشگاه هاي نسل سوم 3.

بررسي مقاالت و تعيين مولفه هاي تاثير گذاري بر كارآفريني در دانشگاه ها 4.

اكسل  فايل(جهت فناور شدن دانشكده سيرجان ) بلند مدت(ارايه پيشنهادات ساختاری 5.

)و خالصه
پروپوزال مرتبط به بسته هاي آموزشيگرداوري 6.

)دارد نياز به بررسي اقتصادي( صنعت  -شناسايي و تعيين اولويت هاي پژوهشي  بهداشتي7.

)خام است(بررسي و پيشنهاد اقداماتي كه در سيرجان مي توان جهت كارآفريني انجام داد 8.
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:پيشنهادات

ساختاري
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:موفقيت شرايط

)ردعملك از ناظر بازديد با همراه خوداظهاري( دقيق و فصلي گيري گزارش1.

)اقدام( فعل هر انجام براي معقول و مشخص زماني بازه تعيين2.

استثنا گرفتن نظر در بدون تنبيه و تشويق نظام اجراي3.

سريع اقدام و بررسي جهت )فكر اتاق( فكري گروه كار تشكيل4.





، بازاريابي، فعاليت هاي ****اضافه كردن واحد درسي با عنوان كارآفرين در رشته •
كنند، مدرس افرادي باشند كه در آن زمينه شركت دارند، محصولي توليد مي... (اقتصادي و 

....)در آمد زايي دارند و 
اصالح واحد درسهاي اختياري

 مناسب زماني بازه با متوالي صورت به بنيان دانش هاي شركت صنايع، از بازديد و كارآموزي•
بهبود مكان و زمان كارآموزيدانشجو يادگيري جهت

 شهرداري ،كشاورزي صنعتي،( استان مشكالت شناسايي منظور به دستورالعمل يك تدوين•
)... و

)شود تعيين بايد( مربوط مسئول به فصلي صورت به دهي گزارش•
تقويت مركز رشد

اند به مي تو. جايزه نقدي بايد به نحوي باشد كه فرد ترغيب به شركت در مسابقه شود•
عنوان امتياز در استخدام يا سفرهاي تفريحي باشد

و  برگزاري مسابقات و ايده هاي صنعتي
محصول محور همراه با جايزه

ساتيد يا پروژه دانشجوها بايد در جهت يافتن مشكالت استان باشد و طرح هاي تحقيقاتي ا•
.دانشجويان تحصيالت تكميلي بايد در جهت رفع مشكالت باشد

در اين گونه طرح ها شرط مقاله حذف شود•
.در صورت موفقيت آميز بودن، به صورت واحد يا پايه تشويقي منظور شود•

تيدطرح تحقيقاتي كاربردي توسط اسا
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دانشجويان بايد طي بازديد هاي ميداني، مشكالت موجود را بررسي و گزارش كنند•
رفتمد نظر گ) واحد درسي كارشناسي(مي توان اين موضوع را به عنوان پروژه دانشجويي •

ايجاد و تقويت كميته تحقيقات 
دانشجويي 

خود تجربيات انتقال براي ... و صنايع موفق، هاي شركت مديران از دعوت•
بررسي جهت دانشگاه به خود مشكالت گزارش براي معادن و صنايع از درخواست•

ع، برگزاري كارگاه ها و بازديد ها از صناي
...معادن و 

 رد كارآموزي دوره گذراندن از پس برتر، دانشجويان )شركتي قراردادي،( گيري كار به•
تجربه آوردن بدست منظور به مختلف هاي ارگان

ي تفاهم نامه با صنايع و معادن، شهردار
...و 

ن ارگانتعيين دستورالعمل مدون براي واحد ارتباط با صنعت و گرفتن گزارش فصلي از آ•
...برگزاري جلسات با صنايع و معادن و •
شناسايي مشكالت صنايع و نياز هاي آنها•

نعتتشكيل يا تقويت واحد ارتباط با ص

هاي كه فعاليت هاي اقتصادي دارند بررسي شود و روش... دانشگاه هاي سانگاپور، مالزي و •
آنها براي صنعتي شدن الگو گيري شود

مطالعه برنامه ها و نحوه عملكرد 
دانشگاههاي فناور
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خالصه اقدمات انجام شده در ماه 
اخير

!)نتيجه اي نداشت(در مورد كارگروه كارآفريني ) دكتر ملك پور افشار(تماس با كرمان 1.

، تعيين اهداف و نحوه پايش فعاليت هاي كارگروه كارآفريني ٣مطالعه در مورد دانشگاه نسل 2.

تهيه كتابها و ايين نامه هاي مربوط به كارآفريني در دانشگاه هاي نسل سوم 3.

بررسي مقاالت و تعيين مولفه هاي تاثير گذاري بر كارآفريني در دانشگاه ها 4.

)خالصه فايل اكسل و(جهت فناور شدن دانشكده سيرجان ) بلند مدت(ارايه پيشنهادات ساختاري 5.

گرداوری پروپوزال مرتبط به بسته های آموزشى6.
)دارد نياز به بررسي اقتصادي( صنعت  -شناسايي و تعيين اولويت هاي پژوهشي  بهداشتي7.

)خام است(بررسي و پيشنهاد اقداماتي كه در سيرجان مي توان جهت كارآفريني انجام داد 8.
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:پيشنهادات

سيرجان
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:موفقيت شرايط

ساختاري پيشنهادات در شده ذكر شرايط تمام1.



اه رفر  ش ل آزما س شک
جان در  استفاده از (س

اه ش انات تما آزما  ام
ا ش ت آزما ه مرک ه ها 
ط )گروه بهداشت مح

 
ان ش ب  بود خواهد دا

ات ندارد  مال
... 
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سا  درخواست برای 
ی پژوهش ا دک ی   دک

ح (صعن  دارای ط
ا صنعت ط  )مرت
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ا صنایع، معادن،  تفاهم 
مارستان ها و   شهرداری، ب
ه  سایر سازمان ها جهت 

ان  شج ی دا  10ارگ
ه  الس  درصد برتر 

ک  قرار / صورت 
.دادی

 
... 
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 شناسا تمام سازمان های اجرا 
اه ها، (استان  ش صنایع، آزما

برای ...) الس های اصناف و 
ان  شج ارآموزی دا گذراندن 

ار ی  ادگ  جهت 
 و

اری آ  سایر هم

 
... 
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اختصاص پروژه و روش تحقیق 
الت  ه شناسا مش ان  شج دا

 سازمان ها و اران ها
 و

الت توسط مرکز رشد و  برر مش
اعضای هیئت عل جهت مرتفع 

)کسب درامد(سازی 

 
... 
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اختصاص واحد های در خاص مثل 
ا و  ازار  ، ...ارآف  

د درس استاد   کت که اشد فردی ا
ان موفق دارد، مدیر موف هست  ش ب دا

....ا 

 
... 
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ش  از  ا جایزه(لحاظ نمودن امت ه   جهت) ا
ارآف  1. د در دوره آموز انتقال فناوری و   کت اسات
ان2. ا صنعت محور ا ح های فناور، محصول محور  ا ط  نامه 
اع تجاری شونده3. داع و اخ  ا
ان  4. ش ب ات ن دهن(کت های دا ک مال ان سطح   )دنخ
 ... و5.

 
 

 

 
... 
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ل از صنعت( HSEگروه  شک ار مورد ن  ه منظور) س
ارخانه ها  1. ه( انجام آنال های دوره ای صنایع و معادن و  ای انال

 ....)صوت، نور، آالینده های مح و 
 اظهاری خود های گزارش و مح زست های انال  انجام2.
 )در حال حا کجا انجام  شود؟(پزش  معاینات انجام3.

 
اشد د شکده وجود داشته  ت دا ا مرجع ا  ش ر آزما ر آمد زا قطعا ا

ذیر است(مناس خواهد داشت  ات اجتناب نا د بر تجه  )خ

 
... 
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موفق باشيد
اخد پناه در

سپاس از توجه شما 
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