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پیشگفتار
ــر  ــي اميرکبي ــگاه صنعت ــي دانش ــت هاي بازمهندس ــله نشس ــروع سلس ــاه از ش ــش از ٩ م بي
مي گــذرد و در ايــن مــدت طــي برگــزاري چهــار نشســت ٢١ ســخنراني ارايــه شــد کــه منعکس 
ــراي  ــراي اج ــگاهی ب ــکاران دانش ــي از هم ــاي بخش ــا و دغدغه ه ــا، توصيه ه ــده ديدگاه ه کنن

بهتر برنامه راهبردي در رسيدن به يک دانشگاه برتر در تراز جهاني است.
دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر بــا اعــام ســه هــدف اصلــي زيــر برنامــه راهبــردي مدونــي را در 
ــي در شــش حــوزه  ــاي اجراي ــه اي از برنامه ه ــا مجموع ــه ب ــوده اســت ک ــه نم ــق ١٤٠٤ اراي اف

تخصصي تشريح شده است. اهداف کلي دانشگاه عبارت است از:
  قرار گرفتن در بين ١٠٠ دانشگاه برتر دنيا

  رتبه اول دانشگاه های صنعتي در منطقه
  قرار گرفتن در زمره دانشگاه هاي نسل سوم

دســتيابي بــه اهــداف کلــي دانشــگاه مســتلزم وجود يــک فرهنــگ ســازماني درخــور و فضاي 
تفاهــم و همــکاري اســت. بهبــود وضــع موجــود و ارتقــاي ســطح عملکــرد در تــراز جهانــي و 
ــول و  ــه تح ــاز ب ــول ني ــدي و قب ــک اراده ج ــتلزم ي ــا مس ــر دني ــگاه هاي برت ــطح دانش در س
بازمهندســي در ســاختارها، فرآيندهــا و بهبــود رويه هــاي کاري اســت. از ايــن رو ايــن سلســله 
نشســت هاي هم انديشــي، بــا عنــوان بازمهندســي دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر معرفــی شــد. در 
ــان و  ــي، کارکن ــات علم ــارکت اعضــاي هي ــر و مش ــادل نظ ــه ضــرورت تب ــن نشســت  ها ب اي
دانشــجويان بــراي درک ســند برنامــه راهبــردي دانشــگاه و ضــرورت اســتفاده از تجــارب ســاير 
ــي  ــه ايــن اهــداف متعال ــه عبــارت ديگــر، رســيدن ب ــا توجــه شــده اســت. ب دانشــگاه هاي دني
راهبــردي دانشــگاه، مســتلزم پذيــرش و مشــارکت خانــواده بــزرگ دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر 
ــت هاي  ــله نشس ــذا سلس ــت. ل ــجويان اس ــان و دانش ــي، کارکن ــات علم ــاي هي ــامل اعض ش
بازمهندســي دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر، بــا هــدف ايجــاد محيــط گفتگو، تعامــل و هم فکــري در 
مــورد چگونگــي اجــراي برنامــه راهبــردي و حصــول اهــداف متعالــي آن برگــزار شــده اســت و 
اميــد اســت کــه بــا همــکاري اعضــاي هيــات علمــي عاقمنــد بــه ارتقــاي دانشــگاه ادامــه يابــد. 
ــت.  ــده اس ــزار ش ــور برگ ــت در دو مح ــار نشس ــون چه ــده تاکن ــر ش ــدف ذک ــتاي ه در راس
نشســت هاي اول و دوم: بــا محوريــت اســتفاده از تجــارب برتــر  بــا عنــوان »افق هــای دانشــگاه 
ــا ارايــه ١٠ ســخنراني برگــزار شــد.  برتــر در دنيــای امــروز« در دي مــاه و اســفند مــاه ١٣٩٥ ب
نشســت هاي ســوم و چهــارم بــه موضــوع اصــاح ســاختار و بازنگــري در فرآيندهــا اختصــاص 
داده شــد وبــا عنــوان » اصــاح ســاختار و بهبــود فرايندهــای اصلــی، پيشــنياز تحول در دانشــگاه« 

در ارديبهشت و تير ماه ١٣٩٦ با ١١ سخنراني برگزار گرديد.
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ايــن کتابچــه حــاوي چکيــده توســعه يافتــه ســخنراني هاي ارايــه شــده در نشســت های 
بازمهندســی دانشــگاه می باشــد. در تنظيــم مطالــب ايــن مجموعــه مقاالت ســعی شــده اســت 
ــا  ــب صرف ــه و مطال ــورت نگرفت ــاالت ص ــوای مق ــی در محت ــل و تصرف ــدور دخ حتی المق
منعکــس کننــده نظــرات نويســندگان محتــرم می باشــد. بهره بــرداری از مطالــب ايــن مجموعه 

با ذکر آدرس آزاد می باشد.
ــق  ــه شــده در نشســت های بازمهندســی دانشــگاه از طري اســايدهاي ســخنراني های اراي

آدرس  www.aut.ac.ir  قابل دسترس است. 
ــا ارســال  در پايــان از تمامــي دســت انــدرکاران و ســخنرانان بــه ويــژه ســخنراناني کــه ب
چکيــده توســعه يافتــه مقالــه خــود در تدويــن ايــن کتابچــه همــکاري کردنــد تشــکر بعمــل 

می آيد.

مرکز مطالعات راهبردي و نظارت و ارزيابي
دانشگاه صنعتي اميرکبير

مهرماه ١٣٩٦
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فهرست مطالب

٢پیشگفتار

١- مقــاالت اولیــن نشســت بازمهندســی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با 
رویکرد افق های دانشگاه برتردر دنیای امروز

7

ــا - طــه گــودرزی  ــر دنی ــه موفــق از دانشــگاه هــای برت * معرفــی یــک تجرب
-دانشکده مهندسی مکانیک

٩

* دانشــگاه نســل ســوم )کارآفریــن( و الگــوی تدویــن جایــگاه و برنامــه گــذار 
دانشگاه صنعتي امیرکبیر– احمد افشار - دانشکده مهندسی برق

١٥

* مطالعــه تطبیقــی آمــوزش مهندســی بــرق در دانشــگاه هــای برتر دنیــا - نادر 
عسگرپور - دانشکده مهندسی برق

٢٩

*  تدویــن، پایــش و جــاری ســازی راهبرد توســط مــدل BSC در دانشــگاه های 
نسل سوم - حمید شیخ زاده نجار- دانشکده مهندسی برق

٣٥

٢- مقــاالت دومیــن نشســت بازمهندســی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با 
رویکرد افق های دانشگاه برتر در دنیای امروز

٤١

*  بررســی وضعیــت و چالــش هــای برونــی مقــاالت پژوهشــی در ایــران- مجید 
٤٣صفار اول- دانشکده مهندسی مکانیک

ــه نظــام مهندســی فراینــد اســتاندارد آمــوزش وآمــوزش اســتاندارد  *  نیــاز ب
)4الــف( بــا تاکیــد برنقــش دانشــگاه درچرخــه آموزش کشــور - مهدی ســهرابی 

- دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک

٥١

*  اســتفاده کاربــردی از تئوری هــای علــم مدیریــت در تبدیــل دانشــگاه صنعتی 
ــی و  ــت فرهنگ ــی - معاون ــاذر ضیائ ــوم – اب ــل س ــگاه نس ــه دانش ــر ب امیرکبی

دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

٦١

*  بین المللی ســازی دانشــگاه و تجربیــات جهانــی -  مســعود عزیــزی -گــروه 
آموزشی زبان خارجی

٦٥

٣- مقــاالت ســومین نشســت بازمهندســی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر با 
رویکــرد اصــاح ســاختار و بهبــود فرایندهــای اصلــی، پیشــنیاز تحول 

در دانشگاه

7٠

*  اصــاح ســاختار پیشــنیاز تحــول در دانشــگاه -  مجید امین نیری- دانشــکده 
مهندسی صنایع و سیستم های مدیریت

7٣
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ــاح  ــاي کان و اص ــي فراینده ــق طراح ــتراتژي ها از طری ــازي اس *  پیاده س
ــتم های  ــع و سیس ــی صنای ــکده مهندس ــیفی - دانش ــاس س ــاختار-  عب س

مدیریت

7٩

*  معرفــی مــدل شــبکه ای دانشــگاه کارآفرین و نوآور-  احمد افشــار- دانشــکده 
8٣مهندسی برق

٤- مقــاالت چهارمین نشســت بازمهندســی دانشــگاه صنعتــی امیرکبیر 
بــا رویکــرد اصــاح ســاختار و بهبــود فرایندهــای اصلــی، پیشــنیاز 

تحول در دانشگاه

٩٥

ــوزش و پژوهــش تقاضــا محــور در دانشــگاه های کشــور  ــدل آم *  بررســی م
آلمان – سعیده ممتازی- دانشکده مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطاعات

٩7

ــوزش و پژوهــش تقاضــا محــور در دانشــگاه هاي کشــور  ــدل آم *  بررســي م
١٠١فرانسه -  رسول فشارکی فرد - دانشکده مهندسی مکانیک

ــین  ــید حس ــگاه ها -  س ــدن دانش ــی ش ــرای جهان ــه ای ب ــد؛ برنام *  فنان
١٠7امیرشاهی - دانشکده مهندسی نساجی

*  عوامــل ناکارآمــدی مــدل فعلــی دانشــگاه ها و شــاخصه های دانشــگاه نســل 
١١٣جدید بومی-  علیرضا جهانگیریان- دانشکده مهندسی هوافضا

*  مــدل گــذار دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر بــه دانشــگاه نســل ســوم -  مهــدی 
١١٩مجیدپور دانشکده مدیریت، علم و فناوری

ــم انداز  ــتای چش ــر در راس ــی امیرکبی ــگاه صنعت ــا در دانش ــود فرآینده *  بهب
ــر و  ــی- دانشــکده مهندســی کامپیوت دانشــگاه نســل ســوم -  مســعود صبای

فنآوری اطاعات
١٢٣

ــع انســانی در دانشــگاه -  طــه  ــر روحیــه علمــی و عملکــرد مناب *  تمرکــز ب
١٣٣گودرزی - دانشکده مهندسی مکانیک

٥١٣٩- پیوست ها

*  پیوســت١- ســخنرانان و عناویــن مقاالت ارائه شــده در سلســله نشســت های 
١٤٠بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای تبدیل به دانشگاه نسل سوم

١٤٤*  پیوست٢- برنامه راهبردی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در یک نگاه
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 مقاالت اولین نشست بازمهندسی
 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

» افق های دانشگاه برتر در دنیای امروز «

1





١١
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معرفی یک تجربه موفق از دانشگاه های برتر دنیا 
طه گودرزی

عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتی اميرکبير
چکیده

دانشــگاه ها  و موسســات علمــی بــه عنــوان خــط مقــدم پيشــرفت و توســعه در دنيــا مــورد 
توجــه هســتند. کشــورهای بســياری جهــت تســريع فرآينــد پيشــرفت و توســعه بــه ســمت 
ــی  ــای بين الملل ــا معياره ــا ب ــق آنه ــود و تطاب ــی خ ــات علم ــگاه ها و موسس ــعه دانش توس
ــک کشــور در مســير پيشــرفت و توســعه  ــوان ي ــه عن ــز ب ــا ني ــد. کشــور م ــت کرده ان حرک
صنعتــی در صــدد اســتفاده از ايــن قابليــت اســت. در مقالــه حاضــر بــه بررســی ســاختار و 
امکانــات دانشــگاه ايلينــوی در شــهر اربانا-شــمپين کشــور ايــاالت متحــده امريــکا بــه عنــوان 
يکــی از دانشــگاه های برتــر دنيــا در زمينــه مهندســی خواهيــم پرداخــت و بــا اســتفاده از ايــن 
اطاعــات متناســب بــا شــرايط دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر توصيــه  هــای راهبــردی جهــت 

ارتقاء جايگاه دانشگاه در سطح دنيا ارائه می گردد.
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١ .  مقدمه و بیان مسئله 
ــر  ــوان در نظ ــورها می ت ــعه کش ــرفت و توس ــدم پيش ــط مق ــوان خ ــه عن ــگاه ها را ب دانش
ــرفته  ــورهای پيش ــر در کش ــی  برت ــات تحقيقات ــگاه ها و موسس ــور دانش ــذا حض ــت. ل گرف
نســبت بــه ســاير کشــورها چمشــگيرتر اســت و عملکــرد دانشــگاه های برتــر امــروزه جهــان 
مويــد ايــن موضــوع اســت. کشــورهای بســياری در دنيــا جهــت حرکــت ســريع در مســير 
توســعه ايجــاد و يــا اصــاح دانشــگاه ها و موسســات تحقيقاتــی بــا اســتانداردهای جهانــی را 
ــت نيروهــای  ــوان در تربي ــر را می ت ــرد دانشــگاه های برت ــد. کارک ــرار داده ان در دســتور کار ق
توانمنــد، پيشــبرد زمينه هــای علمــی بــا حرکــت در مرزهــای دانــش بشــر و توليــد دانــش و 
ــود.  ــه نم ــده خاص ــاد ش ــش ايج ــريع تر از دان ــتفاده س ــرای اس ــب ب ــتری مناس ــاد بس ايج
چگونگــی پيشــبرد اهدافــی کــه دانشــگاه های برتــر جهــان بــر آن اســتوارند در قالــب آموزش، 

پژوهش و کارآفرينی امری است که نياز به دقت و مطالعه دقيق دارد. 
کشــور مــا نيــز کــه در مســير پيشــرفت و توســعه اســت می توانــد از ايــن امــکان جهــت 
افزايــش ســرعت حرکــت خــود در ايــن مســير اســتفاده کنــد. بــی شــک يکــی از موسســات 
عملــی کشــور کــه بــه عنــوان يــک دانشــگاه برتــر در ســطح جهانــی قابليــت مطــرح شــدن را 
داراســت دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر )پلــی تکنيــک تهــران( اســت و در ايــن مهــم نيازمنــد 
ــازکار  ــه ســاختار و س ــه ب ــن مقال ــر دنياســت. در اي ــات دانشــگاه های برت ــتفاده از تجربي اس
ارزيابــی و معرفــی دانشــگاه ايلينــوی در شــهر اربانا-شــمپين کشــور ايــاالت متحــده بــه عنوان 

يک دانشگاه برتر در زمينه علوم مهندسی خواهيم پرداخت.

 ٢. تجربیات ملی و بین المللی
دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بــا تــاش و همــت مديــران، اســتادان و دانشــجويان خــود طــی 
ســاليان متمــادی توانســته اســت خــود را بــه عنــوان يــک دانشــگاه صنعتــی برتــر در کشــور 
ــر در  ــا ســابقه کمت ــر مرجــع بســياری از دانشــگاه هايی ب ــن ام ــد و شــايد در اي مطــرح نماي
کشــور بــرای پيشــرفت باشــد. بــه هميــن نســبت بــرای پيشــرفت و توســعه در ســطح جهــان 
ــوی در  ــر اســت. دانشــگاه ايلين ــات دانشــگاه های برت ــد اســتفاده و پياده ســازی تجربي نيازمن
اربانا-شــمپين بــه عنــوان يکــی از ١٠ دانشــگاه برتــر مهندســی کشــور ايــاالت متحــده يــک 
نمونــه عينــی و موفــق بــرای تجزيــه و تحليــل اســت. هــر چنــد کــه دانشــگاه های برتــر دنيــا 
متعلــق بــه کشــورها و فرهنگ هــای آموزشی-پژوهشــی متفاوتنــد امــا تــاش بــر ايــن اســت 

که اين تعلقات جغرافيايی-فرهنگی در اين مطالعه اثرگذار نباشند. 

الف. معرفی دانشگاه ایلینوی در اربانا-شمپین

دانشــگاه ايلينــوی در ســال ١8٦7 بــا نــام دانشــگاه صنعتــی ايلينــوی در شــهر اربانا-شــمپين 
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تاســيس شــده و در ســال ١88٥ نــام آن بــه دانشــگاه ايلينــوی تغييــر کــرده اســت. عــاوه بر 
پرديــس اصلــی دارای دو پرديــس ديگــر در شــهرهای شــيکاگو و اســپرينگ فيلــد بــه ترتيــب 
ــا نام هــای دانشــگاه ايلينــوی در شــيکاگو و دانشــگاه ايلينــوی در اســپيرينگ فيلــد اســت.  ب
اطاعاتــی کــه در ايــن بخــش ارائــه می شــود مختــص دانشــگاه ايلينــوی در اربانا-شــمپين 
اســت کــه پرديــس اصلــی اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه هــر يــک از ايــن پرديس هــا در 
ــجويان  ــداد دانش ــد. تع ــرار می گيرن ــی ق ــورد بررس ــتقل م ــورت مس ــه ص ــا ب رتبه بندی ه
شــاغل بــه تحصيــل در دانشــگاه ايلينــوی اندکــی بيــش از ٤٤ هــزار نفــر اســت کــه ٣٣ هــزار 
نفــر در مقطــع کارشناســی و ١١ هــزار نفــر در مقاطــع کارشناســی ارشــد و دکتــری مشــغول 
بــه تحصيــل هســتند. دانشــگاه دارای ٢٥٤8 نفــر عضــو هيــات علمــی اســت و در ١٥٠ رشــته 
مــدرک ارائــه می دهــد. دانشــگاه ايلينــوی در مســاحتی ٢٥78 هکتــاری واقــع شــده اســت و 
هدايــای اهدايــی بــه دانشــگاه بيــش از ٣.٣ ميليــارد دالر اســت. در قســمت مهندســی تعــداد 
دانشــجويان بيــش از ١٢ هــزار نفــر اســت کــه از ايــن تعــداد تقريبــا ٩ هــزار نفــر در مقطــع 
کارشناســی و بيــش از ٣ هــزار نفــر در مقاطــع تحصيــات تکميلی )ارشــد و دکتری( مشــغول 
بــه تحصيــل هســتند. ١٢ دانشــکده مهندســی در مجمــوع دارای ٤٣٠ عضــو هيــات علمــی 
هســتند و بودجــه تحقيقاتــی در زمينــه مهندســی در ســال ٢٠١٤ تــا ٢٠١٥، ٢٢٢ ميليــون دالر 

بوده است. 
در بحــث رتبه بنــدی در قســمت مهندســی دانشــگاه ايلينــوی در ســال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ 
بــه ترتيــب در مــکان ٦ و 7 رتبــه بنــدی يــو اس نيــوز١ قــرار گرفتــه اســت. در رتبــه بنــدی 
شــانگهای٢ بــه ترتيــب در ســال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ در مــکان ٤ و ١٣ ايســتاده اســت و در رتبــه 
بنــدی تايمــز٣ در همــان ســال ها بــه ترتيــب در مــکان ١٥ و ١٦ جهانــی ايســتاده اســت. از ١٢ 
دانشــکده مهندســی در ســال های ٢٠١٥ و ٢٠١٦ در رتبــه بنــدی يــو اس نيــوز تنها ٣ دانشــکده 

در بين ١٠ دانشکده برتر در کشور اياالت متحده قرار نگرفته اند.
در بحــث اثرگــذاری مالــی بــر اقتصــاد ايــاالت ايلينــوی در ســال ٢٠١٤ دانشــگاه بــا هزينــه 
کــرد ٩١٩.٦ ميليــون دالر در تحقيقــات بــه صــورت مســتقيم و غيــر مســتقيم بــرای 7٢٠٠ نفــر 
اشــتغال زايی کــرده اســت. در موضــوع تحقيقــات عــاوه بــر دانشــکده های مرســوم دانشــگاه 
ايلينــوی از ٥ موسســه تحقيقاتــی بــزرگ کــه بــه عنــوان زيرســاخت تحقيقاتــی از آن نــام برده 
ــا اســاتيد و  ــن موسســات عمدت ــه کار در اي ــرد. نيروهــای مشــغول ب می شــود، بهــره می گي
محققــان و دانشــجويان دانشــگاه هســتند بــرای کار در گروه هــای بزرگتــر و پروژه هــای بيــن 

رشته ای در اين موسسات گردهم آمده اند. 

1-US News Higher Education Rankings
2 -Academic Ranking of World Universities (ARWU)
3-Times Higher Education World Reputation Ranking
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در بحــث اســتفاده از تحقيقــات در توســعه تکنولــوژی در ٥ ســال منتهــی بــه ســال ٢٠١٤ 
ميــادی دانشــگاه ايلينــوی ٩٤٥ ثبــت اختــراع داشــته اســت. در ســال ٢٠١٤ ميــادی دانشــگاه 
ــث  ــت. در بح ــته اس ــده داش ــاالت متح ــور اي ــال در کش ــراع فع ــت اخت ــش از 7٠٠ ثب بي
ــون  ــر8٢٠ ميلي ــغ ب ــا جــذب ســرمايه ای   بال ــوی ب شــرکت های اســتارت-آپ دانشــگاه ايلين
دالر، دارای بيــش از ١٦٠ شــرکت اســت. و در پــارک فنــاوری دانشــگاه بيــش از ٩٠ شــرکت 
 ADM، Caterpillar، Ya- یمعظــم حضــور دارنــد کــه از ايــن ميــان ميتــوان بــه شــرکت ها

hoo، Deere&Co و بسياری ديگر اشاره داشت.
از جملــه افتخــارات ايــن دانشــگاه دارا بــودن ٢٣ برنــده جايــزه نوبــل، ٢٢ برنــده جايــزه 

ادبی پوليتزر، ١٩ دريافت کننده مدال ملی علم و 7 برنده جايزه مک آرتور است. 
ب. اهداف استراتژيک دانشگاه ايلينوی برای بازه ٢٠١٣ تا ٢٠١٦

در بحث هدف گذاری استراتژيک و کلی دانشگاه با در نظر گرفتن اصولی چون
پيشرو بودن در پاسخ گويی به مشکات جهان *
خاقيت و نوآوری *
سرمايه گذاری برای برتری سازمانی *
تربيت نيروی مورد نياز قرن جديد و ... *

چهار هدف استراتژيک ذيل را برای توسعه و پيشرفت در نظر گرفته است
تقويت روحيه علمی، اکتشاف و خاقيت. ١
ايجاد تجربه آموزشی ماندگار و پرثمر. ٢
موثر بودن در مقياس های بزرگ اجتماعی. ٣
ادامــه جــذب ســرمايه فعلــی و افــزودن بــر آن جهــت ســرمايه گذاری بــر مبنــای اهــداف . ٤

استراتژيک

٣. موضوعات کلیدی
ــا ايــن  دانشــگاه ايلينــوی در اربانا-شــمپين ســابقه ای بيــش از ١٥٠ ســال دارد. متناســب ب
ســابقه تاريخــی، اهــداف، موقعيــت جغرافيايــی و قرارگيــری در قلــب تحــوالت اقتصــادی 
سياســی اجتماعــی قــرن اخيــر رشــد چشــمگير ايــن دانشــگاه را رقــم زده اســت. از طرفــی 
تمرکــز ايــن دانشــگاه بــر پيشــرفت و توســعه بيشــتر در رقابــت بــا ســاير دانشــگاه های برتــر 
کشــور ايــاالت متحــده و همچنيــن دنيــا قابــل مشــاهده اســت. لــذا شــاهد برنامه ريزی هــای 
اســتراتژيک کوتــاه مــدت، ميــان مــدت و بلنــد مــدت دانشــگاه ايلينــوی بــرای پيشــرفت و 
توســعه هســتيم. شــايد قــدرت اساســی ايــن دانشــگاه را عــاوه بــر تــوان اقتصــادی و بزرگــی 
فضــای در اختيــار )تقريبــا مســاحت در اختيــار دانشــگاه ايلينــوی ٢٠٠ برابــر دانشــگاه صنعتی 
اميرکبيــر اســت( در وجــود ســاختاری بــرای تشــخيص منافــع کوتــاه مــدت، ميــان مــدت و 
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بلنــد مــدت و تبديــل آن بــه قوانينــی کــه در حــوزه آموزش-تحقيقــات و توليــد دانــش و 
فنــاوری قابــل اجــرا و پيشــبرنده اســت بايــد دانســت. ســاختار قانون گــذاری دانشــگاه يــک 
ــر اســاس رای اســاتيد و  ــه ب ــک اســت )ســنای دانشــگاه( ک ســاختار تخصصــی و دمکراتي

دانشجويان قوانين مورد نياز را در کميته های تخصصی آماده و به تصويب می رساند.

٤. توصیه های راهبردی
بــا توجــه بــه مــوارد مطــرح شــده در فــوق می تــوان بــه نکاتــی اشــاره کــرد. نکتــه قابــل 
توجــه در بــدو امــر وجــود يــک همبســتگی عميــق بيــن دانشــگاه های برتــر و محيــط پيرامون 
دانشــگاه اســت. دانشــگاه های برتــر دنيــا عمومــا در يــک محيــط جغرافيايــی کــه از لحــاظ 
فاکتورهــای پيشــرفت صنعتــی، سياســی، اجتماعــی و اقتصــادی نيــز در جهــان برتــر اســت 
شــکل می گيرنــد. بــا ايــن وجــود ســعی بــر فراهــم ســازی المان هــای آموزشــی و پژوهشــی 
و تربيــت نيــرو در هــر دانشــگاهی صــرف نظــر از اينکــه در کــدام منطقــه واقــع شــده اســت 
قابــل اجراســت. بــه زبــان ديگــر اگرچــه ممکــن اســت فراهــم نمــودن تمامــی المانهايــی کــه 
دريــک دانشــگاه برتــر روز دنيــا وجــود دارد در دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر امکان پذيــر نباشــد 
و يــا برخــی المان هــا در تعامــات صنعتی-اقتصادی-اجتماعــی مــا جايگاهــی نداشــته باشــد، 
پيشــرفت نســبی بــا الگــو گيــری از المان  هــای مشــابه مفيــد خواهــد بــود. بــه عنــوان مثــال 
بــرای آمــوزش و قواعــد پژوهــش و ارزيابــی و نظــارت مطابــق با اســتانداردهای دانشــگاه های 
برتــر جهــان امــکان بهره بــرداری بيشــتری وجــود دارد. اســتفاده از پتانســيل عظيــم اســاتيد، 
دانشــجويان و فارغ التحصيــان شــاغل در صنعــت، دولــت و نهادهــا نيــز توصيــه می شــود. 
تقويــت ارتبــاط بيــن بخشــی در دانشــگاه، شــفافيت و اطــاع رســانی ســريع تصميم هــا و 
اخبــار مرتبــط و چابکــی در تصميم گيــری، عــاوه بــر ايجــاد يــک ســاختار تصميم ســازی بــا 

مشارکت اساتيد و دانشجويان الزم به نظر می رسد.

٥. منابع و مراجع
تاثير اقتصادی دانشگاه ايلينوی در اربانا-شمپين-  ١

http://strategicplan.illinois.edu/documents/economicimpact 2014.pdf

برنامه راهبردی دانشگاه ايلينوی در اربانا-شمپين - ٢
http://strategicplan.illinois.edu
3- https://www.usnews.com/best-graduate-schools/top-engineering-

schools/
4- https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
5- http://www.shanghairanking.com
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دانشگاه نسل سوم)کارآفرین( و الگوی تدوین 
جایگاه و برنامه گذار دانشگاه صنعتي امیرکبیر

احمد افشار 
عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده
در حــال حاضــر مبحــث دانشــگاه نســل ســوم )کارآفريــن( بعنــوان يکــی از راهکارهــای 
ــه اقتصــاد دانــش  ــگان دانشــگاهی و دســتيابی ب ــه معضــل اشــتغال دانش آموخت پاســخ ب
بنيــان در ســطح  بين المللــی مطــرح  می باشــد. ارائــه يــک الگــوی مناســب بــرای حرکــت 
ــه ايــن حــوزه  ــه ســمت تحقــق چنيــن دانشــگاهی، يکــی از الزامــات اساســی ورود ب ب
خواهــد بــود. ابتــدا ارکان اساســی يــک دانشــگاه معرفــی شــده، و ســپس يــک رويکــرد 
بــرای توســعه الگــوی ذيربــط بــر مبنــای علــم کنتــرل بهينــه ارائــه خواهــد شــد. در ايــن 
چارچــوب وضعيــت فعلــی دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بشــکل مقدماتــی بررســی شــده و 

در ادامه راهبردهای کليدی بشکل کلی مطرح و ارائه خواهند شد.
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١. مقدمه و بیان مسئله
 دانشــگاه ها داراي نقــش کليــدي در توســعه و پيشــرفت جوامــع مختلــف مــي باشــند و بــا 
ــي  حوزه هــاي زندگــي بشــري و بخصــوص در  ــزون در تمام پيشــرفت هاي ســريع و روزاف
ــون  ــا، اکن ــورهاي دني ــي کش ــت. در تمام ــده اس ــت ش ــگاه تقوي ــن جاي ــاوري، اي ــوزه فن ح
جمعيــت زيــادي از جوانــان مســتعد و عاقه منــد بــه تحصيــل در  دانشــگاه ها مشــغول مــي 
باشــند کــه پــس از فراغــت از تحصيــل بعنــوان منبــع اصلــي توســعه و رشــد کشــور ها در 

جوانب مختلف خواهند شد.
اگــر چــه در کليــه  دانشــگاه ها، هــدف اصلــي توســعه دانــش و  فنــاوري بــر مبنــاي خلــق 
ــئوليت هاي  ــا  و مس ــگاه ها داراي نقش ه ــن  دانش ــد و ليک ــي باش ــري م ــش بش ــاء دان و ارتق
اجتماعــي مــي باشــند کــه عــدم توجــه بــه  آن هــا باعــث تفکيــک و جدايــي مابيــن  آن هــا و 
جامعــه خواهــد شــد. يکــي از معضــات جــدي نــزد دانــش آموختــگان دانشــگاه مبحــث 
اشــتغال مــي باشــد کــه در بعضــي از کشــورها ماننــد ايــران، بدليــل رشــد نامــوزون و مديريت 

غير يکپارچه، تبديل به يک معضل اجتماعي و حتي امنيتي  مي تواند بشود.
لــذا در حــال حاضــر کليــه مديــران آمــوزش عالــي در کشــور و ســاير مســئولين بدنبــال 
ــي باشــند کــه اعضــاء هيئــت علمــي  دانشــگاه ها  ــن معضــل م ــع اي ــراي رف ــي ب راهکارهاي
بعنــوان مغــز متفکــر و نزديــک تريــن قشــر جامعــه بــه ايــن چالــش، بايــد اهتمــام جــدي بــه 

اين موضوع داشته باشند.
ــد در ايــن  ــازي مــي باشــد کــه ميتوان دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر داراي  ويژگي هــاي ممت
مســير و بــا همدلــي و همــت همــکاران و بــا ارائــه يــک الگوي عملــي، بعنــوان واحد پيشــتاز 

دانشگاهي، در اين امر مهم نقش بي بديلي را ايفا نمايد.

٢. مبحث کارآفرینی در برنامه وزارت عتف
در يــک جســتجوی ســاده بــا کلمــات »دانشــگاه نســل ســوم« و معــادل آن بــه انگليســی 
”third generation university“  در مــاه دی ١٣٩٥، در ســايت گــوگل بــه ترتيــب تعــداد 
ــن  ــودن اي ــر ب ــر فراگي ــر نمايانگ ــن ام ــد. اي ــه ش ــط يافت ــب مرتب ٥٢٢٠٠٠ و 8٢٢٠٠٠٠ مطل

موضوع در سطح ملی و  بين المللی  می باشد.
در برنامــه کاری پيشــنهادی آخريــن وزيــر علــوم، تحقيقــات و فنــاوری دولــت يازدهــم در 
بخــش رويکردهــا و اصــول حاکــم بــر برنامــه ده بنــد ارائــه شــده اســت. در بند دهــم موضوع 
تحــول در برنامه هــاي درســي دانشــگاهي بــا رويکــرد تربيــت نيروهــاي کارآفريــن ارائه شــده 

است.
در مــاده دوم محورهــای اصلــی برنامــه، حمايــت از فرآينــد تبديــل علــم بــه فناوري هــاي 
مفيــد مــورد نيــاز و تجــاري ســازي  آن هــا در خدمــت اقتصــاد دانــش بنيــان امروز مطرح شــده 
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اســت. و هــدف آن  تــاش بــراي پيــاده ســازي راهبــرد جهــت دادن چرخــه علــم و فناوري 
و نــوآوري بــه ايفــاي نقــش مؤثــر در اقتصــاد» و تحقــق هــدف کان «افزايــش ســهم توليــد 
ــه بيــش از ٥٠ درصــد »توليــد  محصــوالت و خدمــت مبتنــي بــر دانــش فنــاوري داخلــي ب

ناخالص داخلي کشور«  اعان شده است. 

٣.  دانشگاه  نسل سوم
ــل دوم  ــت. در نس ــوده اس ــوزش ب ــث آم ــا مبح ــت ب ــگاه ها محوري ــل اول  دانش در نس
پژوهــش بعنــوان محــور دوم  دانشــگاه ها قــرار گرفتــه اســت. کارآفرينــی محور ســوم عملکرد 

 دانشگاه های در نسل سوم مطرح شده است. 
ــت.  ــده اس ــه ش ــدول )١( ارائ ــق ج ــل ها مطاب ــه نس ــای مربوط ــع)١( ويژگی ه در مرج
همانطــور کــه در ســتون ســوم جــدول قيــد  شــده اســت، دانشــگاه نســل ســوم بــر مبنــای 
خلــق ارزش، علــوم چنــد زمينــه ای، تحويــل متخصصين/دانشــمندان/ کارآفرينــان، زبــان بيــن 
المللــی، جهــت گيــری بيــن المللــی، ســاختار متشــکل از انســتيتوها و مراکــز  و مديريــت 

تخصصی بايد شکل بگيرد. 

 در ايــن دانشــگاه بهرهبــرداری از دانــش، محــور فعاليت هــا خواهــد بــود کــه در يــک فضــای 
ــه بودجه هــای دولتــی بايــد  رقابتــی  بين المللــی بايــد عملياتــی شــود. وابســتگی دانشــگاه ب
حداقــل شــده و مشــارکت بــا ســاير انســتيتوها و شــرکا بمنظــور انجــام  فعاليت هــای چنــد 

جدول )١(. ویژگی های نسل های مختلف  دانشگاه ها
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زمينــه ای رايــج مــی شــود. البتــه در ايــن رابطــه ويژگی هــای ديگــری ماننــد تکثرفرهنگــی و 
عــدم دخالــت دولــت نيــز مطــرح  می باشــد کــه بــا توجــه بــه واقعيت هــای موجــود ورود بــه 
 آن هــا فعــا ســودمند نخواهــد بــود و در عيــن حــال مانــع جــدی بــرای برداشــتن  گام هــای 

اوليه مدنظر اين نوشتار نخواهند شد. 
١-٣. تاریخچه موضوع در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ــا  ــاط ب ــای ارتب ــدگان مديريت ه ــکل از نماين ــروه متش ــک کارگ ــال ١٣٩٢ ي ــر س در اواخ
صنعــت، فرهنگــی، انجمن هــای علمــی، مرکــز رشــد و روابــط عمومــی دانشــگاه تشــکيل 
شــد کــه هــدف آن بررســی نحــوه ترويــج کارآفرينــی نــزد دانش آموختــگان دانشــگاه بــود. 
ايــن کارگــروه در مــدت زمــان حــدودآ شــش مــاه و برگــزاری جلســات متعــدد، موضــوع را 
يــک کار  از جنــس فرهنگــی تشــخيص داد و يــک فرآينــد کاری مطابــق شــکل )١( بــرای اين 
موضــوع تعريــف نمــود. وظايــف محولــه هــر يــک از مديريت هــای ذيربــط نيــز مشــخص 

شد.

شکل )١(. گردش کار تدوین شده برای مبحث کارآفرینی در دانشگاه

٤. مدل اولیه تعامالت ارکان عملکردي دانشگاه

در يــک دانشــگاه ســه رکــن اصلــی دانشــجو، اســتاد و ســازمان دانشــگاه وجــود دارد کــه 
رکــن آخــر بــه کليــه ســاختارهای ســتادی و اجرايــی دانشــگاه اعــم از آموزشــی، پژوهشــی، 
اداری و مالــی و غيــره اشــاره مــی نمايــد. دانشــجويان در چارچــوب ســازمان دانشــگاه در طی 
مــدت حضــور خــود توســط اســاتيد مربوطــه آمــوزش ديــده و پــس از تکميــل تحصيــات و 
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مطابــق قوانيــن موجــود کشــور، دانــش آموختــه محســوب خواهنــد شــد. از طــرف ديگــر 
معضــات )و نــه مشــکات( کــه ارائــه راه حــل بــرای  آن هــا بــا احتمــال نزديــک بــه يقيــن 
ــر  ــوان ورودی ديگ ــد، بعن ــی  می باش ــز پژوهش ــگاه ها و مراک ــدازه  دانش ــد و ان ــط در ح فق
ــه  ــطح مربوط ــا س ــب ب ــی و متناس ــی دوران تحصيل ــود. در ط ــد ب ــرح خواه ــگاه مط دانش
ــات  ــل معض ــرای ح ــدی ب ــای جدي ــری( ايده ه ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس )کارشناس
ارجاعــی در تعامــل مابيــن ارکان دانشــگاه شــکل خواهــد گرفــت کــه منجر بــه ايجــاد راه حل 
و بصــورت يــک محصــول جانبــی، توليــدات علمــی اعــم از مقــاالت، اختــراع و غيــره خواهد 

شد. 
در يــک دانشــگاه کارآفريــن يــک بخــش انتهايــی کســب و کار مطابق شــکل )٢( بــه فرآيند 
فــوق بايــد اضافــه بشــود. اگــر چــه ايــن بخــش در حيطــه عملکــردی دانشــگاه قــرار نخواهد 
ــه همراهــی  ــت وليکــن ريشــه های آن در طــی دوران حضــور دانشــجو در دانشــگاه، ب گرف
اســاتيد و بــر اســاس تکامــل راه حــل يافتــه شــده بــرای معضــل بــه يــک کســب و کار دانــش 

بنيان شکل خواهد گرفت.

شکل )٢(.  روند عملکرد در دانشگاه نسل سوم  بعنوان یک سیستم با ورودی و 
خروجی های مربوطه

بديهــی اســت کــه فضاســازی ذهنــی مناســب بــرای دانشــجويان پيشــران اصلــی بــرای تحقق 
فراينــد فــوق خواهــد بــود. بنوبــه خــود ايــن امــر نيازمنــد بــاور، تســلط و تجربــه اســاتيد بــه 
ايــن فرآينــد خواهــد بــود. تشــريح بيشــتر ايــن مــوارد در بخش هــای بعــدی ارائــه خواهــد 

شد.
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٥. الگوی گذار به دانشگاه کارآفرین
يــک دانشــگاه را  می تــوان  يــک سيســتم ديناميکــی )ابعــاد وســيع( در نظــر گرفــت کــه 
فرآيندهــا و عملکردهــای آن را  می تــوان بــا ترکيبــی از  ورودی هــا،  خروجی هــا و  حالت هــای 
سيســتم مــدل نمــود. لــذا يــک برنامــه گــذار در واقــع انتقــال  حالت هــای سيســتم از يــک 
وضعيــت موجــود بــه يــک وضعيــت مطلــوب در امتــداد يــک منحنــی مرجــع و متناســب بــا 
منابــع در اختيــار و بــا دوام و قــوام کافــی در مقابــل اختــاالت درونــی و بيــرون از دانشــگاه 

در يک زمان بندی مشخص خواهد بود.
علــم کنتــرل بهينــه را ميتــوان بعنــوان يــک الگــوی مناســب بــرای تعريــف ايــن مســئله 
اســتفاده نمــود. در يــک مســئله کنتــرل بهينــه مــواردی ماننــد مــدل سيســتم وضعيــت اوليــه، 
زمــان اوليــه ) زمــان حاضــر(، زمــان نهايــی )در صــورت مشــخص بــودن(، وضعيــت نهايــی 
مطلــوب، منابــع در اختيــار، قيــود مربوطــه )مســاوی و نامســاوی( اعــم از قيــود بيرونــی و 

داخلی، غيره....، تابع هزينه و اختاالت درونی و بيرون از سيستم بايد مشخص شوند.
بايــد تاکيــد شــود کــه در حــال  حاضــر هــدف اســتفاده از ايــن الگو بــرای حفــظ جامعيت 
تعريــف مســئله گــذار  می باشــد و يافتــن راه حــل مربوطــه در نوشــتارهای بعــدی مدنظــر 

قرار خواهد گرفت.

٥-١- مدل سیستم
ــا و  ــتم،  ورودی ه ــای سيس ــخيص  حالت ه ــه تش ــاز ب ــتم ني ــدل سيس ــن م ــرای تعيي ب
 خروجی هــا  می باشــد.  ورودی هــا قبــا مشــخص شــده انــد و خروجی هــای سيســتم را نيــز 

ميتوان به شکل دقيق تر زير تعريف نمود.  
ميزان دانش آموخته شده از بعد آموزشي
ميزان مهارت کسب شده از بعد آموزشی

ميزان ژرف انديشي و قدرت حل مسئله ناشي از بعد پژوهشي
ميزان تسلط کسب شده در بعد فناوري

ميزان انگيزه و مهارت کسب شده در بعد نوآوري 
ميزان انگيزه و مهارت کسب شده در بعد کسب و کار

درصد پيشرفت در ارائه حل مناسب برای معضات ارجاع شده 
خروجی هــای سيســتم خــود تابعــی از  حالت هــا و  ورودی هــای سيســتم مــی باشــند و در 
ســاده تريــن حالــت ميتــوان  آن هــا را معــادل  حالت هــای سيســتم در نظــر گرفــت. در ادامــه 

اين نوشتار اين فرض برقرار خواهد بود.
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 نکتــه کليــدی در ايــن رابطــه بحــث همزمانــی و اســتقال  خروجی هــا  می باشــد. ســه 
حــوزه بشــکل همزمــان و وابســته بــه يکديگــر در رونــد تکاملــی يکپارچــه مــی باشــند. 
 )Triple Helix( ســه گانــه )بنظــر نگارنــده ايــن نوشــتار بايد يــک مارپيچ )منحنــی حلزونــی
بعنــوان رويکــرد تکاملــی گــذار بــه  دانشــگاه های نســل ســوم مطابــق شــکل )٣( مدنظــر 
قــرار گيــرد. ســه حــوزه آمــوزش و مهــارت، پژوهــش و فنــاوری، کارآفرينــی و نــوآوری 
بايــد در يــک رونــد هــم تکاملــی- هــم افزايشــی و بــه شــکل وابســته و اثرگــذاری و اثــر 
ــوآوری بطــور  ــی و ن ــون حــوزه کارآفرين ــا کن ــد. متاســفانه ت ــل رشــد نماين ــری متقاب پذي
جــدی مطــرح نبــوده و رشــد دو حــوزه ديگــر دارای تــوازن و رونــد تعاماتــی فــوق الذکــر 

نمی باشند
.

شکل )٣(. مارپیچ )منحنی حلزونی( سه گانه، یک رویکرد تکاملی به دانشگاه نسل سوم

ــای  ــراي حوزه ه ــوازن و همگ ــان، مت ــد همزم ــه رش ــود ک ــراز نم ــد اب ــدی باي در جمع بن
)حالت هاي( سيستم الزامي مي باشد. 

٥-٢- تبیین وضعیت فعلی
بــرای تبييــن وضعيــت فعلــی بايــد مقــدار  حالت هــای سيســتم را در زمــان حــال مشــخص 
نمــود. قبــل از تعييــن ايــن متغيرهــا، الزم اســت بــه نکتــه ای ظريف اشــاره شــود. دانشــگاه را 
ميتــوان يــک سيســتم فيزيکــی- ســايبري- اجتماعــی )PCS( در نظــر گرفــت کــه بايــد بــه 
نقــش جبنــه ســوم يعنــی اجتماعــی دقــت بيشــتری نمــود. در تمامــی سيســتم هايی که انســان 
ــوان   ــز کاری را  در  آن هــا  می ت ــه متماي ــوان يــک بازيگــر در  آن هــا حضــور دارد، دو جنب بعن

مطابق شکل )٤( مدنظر قرار داد که هر کدام دارای اليه های مختلفي می باشند.  



مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی٢4

سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

در تطابــق بــا  حالت هــای سيســتم منــدرج در بخــش قبلــی ميتــوان دو رويکــرد انتخــاب 
نمود. وجود کنش و واکنش مابين اين دو بخش انکارناپذير خواهد بود.

PCS شکل )٤(. جوانب موجود در يک سيستم

لــذا درادامــه ايــن دو بخــش و مقــدار عــددی )فــازی( ميــزان تکامــل نســبی اليه هــای آنها، 
مقاديــر مختلــف متصــور بــرای هــر يــک از  حالت هــای سيســتم در مقاطــع مختلــف زمانــی 

محسوب خواهد شد. 
بــر ايــن اســاس ميتــوان جمــع بنــدی ذيــل را در رابطــه بــا وضعيــت فعلــی  حالت هــای 

سيستم نمود. 
حالت دانش آموخته شده: 

a.   دانشجو: متوسط
b.   استاد: - 

c.   سازمان دانشگاه: -
حالت مهارت کسب شده:
a.   دانشجو: ضعيف

b.   استاد: ضعيف
c.   سازمان دانشگاه: - 

حالت ژرف انديشی و قدرت حل مسئله:
a.   دانشجو: متوسط
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b.   استاد: قوی
c.   سازمان دانشگاه: ضعيف

حالت تسلط کسب شده در بعد فناورانه:
a.   دانشجو: ضعيف

b.   استاد: متوسط
c.   سازمان دانشگاه: - 

حالت میزان انگیزه و مهارت کسب شده در بعد نوآوري:
a.   دانشجو: متوسط

b.   استاد: متوسط
c.   سازمان دانشگاه: ضعيف

حالت میزان انگیزه و مهارت کسب شده در بعد کسب و کار:
a.   دانشجو: ضعيف

b.   استاد: ضعيف
c.   سازمان دانشگاه: ضعيف

حالت درصد رفع معضات ارجاعی:
a.   دانشجو: ضعيف

b.   استاد: ضعيف
c.   سازمان دانشگاه: متوسط

ــده  ــه شــخصی نگارن ــا شــاخص ارزيابی هــای فــوق، مــاک آشــنايی و تجرب در رابطــه ب
بوده است.

٥-٣. تبیین وضعیت مطلوب 
بــر اســاس نقطــه نظــرات رياســت محتــرم دانشــگاه در جلســات مصاحبه هــا،  وضعيــت 

مطلوب دانشگاه در کان بايد دو هدف ذيل را برآورده نمايد:
قرار گرفتن در بين يکصد دانشگاه برتر جهان  *
تبديل شدن به دانشگاه نسل سوم *

لــذا بايــد مقــدار مطلــوب هــر يــک از  حالت هــای سيســتم را درصــورت تحقــق اهــداف 
بــاال تبييــن نمــود. امــا بايــد توجــه داشــت کــه اهــداف فــوق در کوتــاه مــدت هــم راســتا 
نمی باشــند و لــذا تحقــق همزمــان  آن هــا در ايــن زمــان مقــدور نخواهــد بــود. بــرای رفــع اين 
مشــکل، بايــد هــر يــک از ايــن اهــداف وزن دهــی شــوند و يــک ســبد ارزشــی ترکيبــی بدين 

منظور مشخص شود. 
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٥-٤. منابع در اختیار
در دانشــگاه منابــع در اختيــار را  می تــوان  شــامل مــوارد زيــر تصــور نمــود کــه مهمتريــن 

 آن ها عبارتند از:
منابع انساني *
 منابع مالي *
امکانات فاوا *
امکانات و تجهيزات  *
سرمايه اجتماعي *

در ايــن ميــان، مــورد ٥ دارای ماهيــت متفاوتــی  می باشــد.کمی ســازی ايــن مــورد ماننــد 
ســاير مــوارد بــه ســادگی امــکان پذيــر ن می باشــد  وليکــن از مهــم تريــن دارايی هــای هــر 
ســازمان و بخصــوص از نــوع آموزشــی و پژوهشــی ماننــد دانشــگاه  می باشــد. تبييــن دقيــق 

اين مورد برای دانشگاه امير کبير نياز به يک پژوهش مجزا خواهد داشت.

٥-٥. قیود مربوطه
قيــود را ميتــوان ماننــد حلقه هايــی تصــور نمــود کــه مجموعــه منابــع بايــد در درون ايــن 
حلقه هــا مــورد اســتفاده قــرار گيرنــد. بعنــوان مثــال در ايــن شــکل دو قيــد دائمــی مقــررات و 
ــود  ــه قي ــد داشــت. البت ــت خواه ــه دانشــگاه موضوعي ــر ســازمانی از جمل ــرای ه ــن ب قواني
ديگــری نيــز وجــود خواهــد داشــت کــه مهــم تريــن  آن هــا قيــود متصــور بــر منابــع در اختيار 

خواهد بود.
بــا توجــه بــه مبحــث فــوق ميتــوان ابــراز نمــود کــه وضــع قوانيــن و مقــررات ) در ســطوح 
مختلــف کشــوری، وزارتــی و يــا دانشــگاهی( بايــد بنحــوی باشــد کــه ميــدان عمــل مناســب 
بــرای ارکان دانشــگاهی را رقــم بزنــد. چنانچــه ايــن امــر بــه درســتی رعايــت نگــردد، آنــگاه 
توقــع يــک عملکــرد مطلــوب از ارکان کاری و در نتيجــه دانشــگاه عمــا قابل تحقــق نخواهد 
بــود. لــذا مســئوليت ســنگينی متوجــه دســتگاه های قانــون گــذار و متوليــان تدويــن مقــررات 

در سطوح مختلف خواهد بود.

٥-٦. تابع هزینه
اين تابع در حالت کلی شامل دو بخش  می باشد که عبارتند از:

مقصد مطلوب نهايی و ميزان اهميت نيل به آن . ١
نحــوه گــذار )طــی مســير( از وضعيــت موجــود بــه مقصــد نهايــی و کمينــه ســازی . ٢

هزينه آن
در بخــش اول معمــوال مضربــی از ميــزان خطــای دســتيابی بــه مقصــد نهايــی مدنظــر قــرار 
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خواهــد گرفــت. شــرط اصلــی در ايــن راســتا وجــود يــک مقصــد نهايــی مشــخص و دقيق 
ــت در مســير  ــه عــدم وجــود دق ــن مقصــد، منجــر ب ــام در اي ــه ابه ــر گون ــود. ه ــد ب خواه
انتخابــی گــذار خواهــد شــد. در بخــش دوم معمــوال ترکيبــی وزن دار از ميزان اســتفاده از منابع 
همــراه بــا رعايــت قيــود مربوطــه و ميــزان انحــراف از مســير پيــش بينی شــده در طول مســير 

 می باشد. 
بــا توجــه بــه محدوديــت منابــع در اختيــار از يــک طــرف و عــدم  مشــخص بــودن مســير 
گــذار دانشــگاه، ابتــدا بايــد اطاعــات دقيــق و قابــل اتکايــی پيرامــون ايــن دو موضــوع در 

اختيار داشت و سپس به تعيين اين تابع هزينه اقدام نمود.

٧-٥. اختاالت درونی و بیرونی سیستم
ــتم  ــارج از اراده سيس ــا خ ــی و/ي ــت تصادف ــا ماهي ــای ب ــاالت  ورودی ه ــور از اخت منظ
دانشــگاه  می باشــد. ايــن اختــاالت دارای منشــا داخلــی )دانشــگاه( و يــا خارجــی ) بيــرون از 
دانشــگاه(  می تــوان نــد باشــند. بــا توجــه بــه وضعيــت فعلــی  دانشــگاه ها و شــکل خــاص 
ــه در گام  ــد ک ــياری   می باش ــوع بس ــاالت دارای تن ــن اخت ــر، اي ــی اميرکبي ــگاه صنعت دانش

نخست، بايد به انتخاب موارد اصلی  آن ها پرداخت.
از جمله موارد مهم داخلی  می توان  به موضوعات زير اشاره نمود:

مشکات و التهابات دانشجويی *
تغيير ديدگاه های مديريتي و مديران دانشگاه *
تغيير هويت و ماهيت دانشجويان و اساتيد *
موارد عمده اختاالت با منشا خارجی عبارتند از: *
تغييرات بافت دانشجويان *
وضعيــت سياســی، اجتماعــی، اقتصــادی و فرهنگــی کشــور و سياســت گذاری هــای  *

خارج از دانشگاه
تغييرات بودجه تخصيصی و درآمدهای اختصاصی دانشگاه *
روند تغييرات علم، فناوری و کارآفرينی در کشور و دنيا *
جايگاه دانشگاه در انظار جامعه داخلی و خارجی *

مــوارد فــوق الذکــر از يکديگــر مســتقل نمــی باشــند و بايــد بــرای لحــاظ نمــودن  آن هــا 
ارتباطــات  آن هــا شناســايی و مــدون شــوند. اگــر چــه اکنــون بيشــترين نــگاه متوجــه مســائل 
بودجــه ای و درآمدهــای اختصاصــی  می باشــد، و ليکــن ناديــده انگاشــتن ســاير مــوارد در هر 

برنامه ريزی آثار نامطلوبی به همراه خواهد داشت.
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٦. تغییرات الزم در ارکان دانشگاه 
بــا عنايــت بــه مباحــث طــرح شــده در بخش هــای قبلــی، ورود بــه بحــث ايــن بخــش نياز 
ــرات  ــذا تغيي ــد. ل ــده  می باش ــرح ش ــوارد ط ــون م ــات پيرام ــات و تحقيق ــام مطالع ــه انج ب
پيشــنهادی در ايــن بخــش مبتنــی بــر تجــارب شــخصی نگارنــده و برگرفتــه از چارچوب های 
ــک کار  ــام ي ــه انج ــود ک ــد ش ــت تاکي ــند. الزم اس ــی باش ــی م ــای قبل ــده بخش ه ــه ش ارائ

پژوهشی وزين برای اين بخش الزامی خواهد بود.
بــرای ورود بــه مبحــث دانشــگاه نســل ســوم در رابطــه بــا رکــن دانشــجو، تغييــرات زيــر 

الزم می باشند:
تغييــر ســبد ارزشــی دانشــجو از بــدو ورود بــه دانشــگاه و ارتقــاء متناســب جايــگاه  *

کارآفرينی در اين سبد
الزام به نگاه فنآورانه به موضوعات درسی و کاس ها *
تمکين به کار گروهی و پرهيز از فردگرايی *
پذيرش باور مسئوليت های اجتماعی يک دانش آموخته دانشگاهی *

تغييرات الزم برای رکن استاد به شرح ذيل می باشند:
همســويی ذهنــی بــا اهــداف دانشــگاه نســل ســوم و پذيــرش و ايفــای نقــش مربــی گــری 

دانشجويان
افزايــش تــوان تبديــل ايده هــا و خاقيت هــای علمــی بــه محصــوالت تجــاری و افزايــش 

ضريب ريسک پذيری
دســتيابی بــه ســبد متــوازن از  فعاليت هــای  حرفــه ای متناســب بــا ظرفيت هــای فــردی و 

سبد ارزشی دانشگاه
تشــکيل تيم هــای کاری و حضــور موثــر در  آن هــا بــا همکاری ســاير اســاتيد و دانشــجويان 

ترجيحا در قالب های حقوقی تعريف شده
و در نهايت تغييرات الزم در ارکان سازمان دانشگاه به شرح ذيل خواهند بود.

قطعی نمودن و اعان ضريب وزنی دو شاخص اصلی در سبد ارزشی دانشگاه 
ــوق و  ــا ســبد ارزشــی ف ــت علمــی ب ــاء اعضــای هيئ همســو ســازی شــاخص های ارتق

ايجاد فضای مطلوب
بازتعريف سواد علمی و حذف موارد ذاتا مخالف با دانشگاه نسل سوم 

ايجاد يک حرکت فرهنگی در دانشگاه و ايجاد ساختارهای شبکه ای
ايجاد خوشه های کسب و کار با هدايت اساتيد 
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٧. جمع بندی و روند ادامه کار
در ايــن نوشــتار ســعی بــر ارائــه يــک الگــوي مناســب بــرای تبييــن، تعريــف و تدويــن 
برنامــه گــذار دانشــگاه از وضعيــت موجــود بــه دانشــگاه نســل ســوم شــده اســت. مبنــای اين 
ــه  ــه ارائ ــه چارچــوب مربوطــه، ب ــا ارائ ــوده اســت و ب ــه ب ــرل بهين ــه علمــی، کنت الگــو زمين
ــده  ــزد نگارن ــه شــده اســت. در مــواردی کــه اطاعــات و شــناخت ن ــات الزم پرداخت جزيي
ــرای بعضــی از  ــازی( ب ــر ف ــه شــکل مقادي ــو ب ــن مقــدار )ول ــه تعيي وجــود داشــته اســت ب

متغيرهای مربوطه پرداخته شده است. 
بــا توجــه بــه جوانــب متعــدد مطــرح شــده در ايــن الگــو، قطعا نيــاز بــه انجــام  فعاليت های  
مطالعاتــی و پژوهشــی زيــادی خواهــد بــود تــا جزييــات کامــل الگــوی ارائــه شــده کامــل 

شود. بدين منظور پيشنهادات زير ارائه می شوند: 
تعييــن يــک تيــم مطالعاتــی متشــکل از مديــران حــوزه معاونت هــای مختلــف دانشــگاه و 

همکاران هيئت علمی عاقه مند برای تکميل جزييات مدل عملياتی دانشگاه 
تبيين و تدوين مدل ذهنی دانشگاه نسل سوم

ــته ای در موضــوع  ــان رش ــای مي ــان گرايش ه ــتاز از مي ــا دو واحــد پيش ــک ي انتخــاب ي
ــات  ــی الزام ــی عمل ــرای ارزياب ــکار  ب ــکده های هم ــراه پژوهش ــوم بهم ــل س ــگاه نس دانش

عملياتی ورود به مقوله دانشگاه نسل سوم
ايجــاد يــک واحــد خــاص در معاونــت دانشــجويی و فرهنگــی بــرای طراحــی مهندســی 

فرهنگی مورد نياز برای دانشجويان
فعــال ســازی ايــده بازارهــا بشــکل ادواری و اجبــاری بــرای کليــه  دانشــکده ها ی دانشــگاه 

با مشارکت فعال پژوهشکده های ذيربط

٨. منابع و مراجع
1- Towards a 3rd Generation University, Emile Aarts, Eindhoven University 

of Technology, September 29, 2014 
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مطالعه تطبیقی آموزش مهندسی برق در 
دانشگاه های برتر دنیا

امیرنادر عسکرپور
عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اميرکبير

چکیده
بــا توجــه بــه نيــاز بــه بروزرســانی پيوســته آمــوزش مهندســی بــرای دســتيابی بــه اهــداف 
مطروحــه در نقشــه جامــع علمی کشــور، برنامــه درســی آمــوزش مهندســی بــرق در دانشــگاه 
صنعتــی اميرکبيــر بــا برنامــه درســی ســيزده دانشــگاه برتــر دنيــا مقايســه شــده اســت. ايــن 
دانشــگاه ها، بــا توجــه بــه کيفيــت آمــوزش مهندســی، رتبــه بــاال در بيــن دانشــگاه های دنيــا 
و بــا نظــام آموزشــی و ماموريــت کمابيــش مشــابه دانشــگاه صنعتی اميرکبيــر انتخاب شــده اند. 
ــای  ــزان واحده ــده اند. مي ــراز ش ــته اف ــش دس ــب، در ش ــگاه های منتخ ــی دانش ــه درس برنام
ــول دوره  ــده شــده در ط ــای گذران ــداد کل واحده ــه تع ــته ب ــر دس ــه ه ــه ب اختصــاص يافت
ــا و  ــی بين اولويت ه ــه کم ــار مقايس ــب معي ــن ترتي ــت. بدي ــده اس ــبه ش ــی محاس کارشناس
ــا  ــا ب ــت. در انته ــده اس ــت آم ــا بدس ــرح دني ــگاه های مط ــی در دانش ــت های آموزش سياس
ــه  ــل ب ــرای ني ــا را ب ــی  آن ه ــری آموزش ــوان جهت گي ــف، می ت ــگاه های مختل ــه دانش مقايس

اهدافشان مشاهده نمود.
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١. مقدمه و بیان مسئله
بــا توجــه بــه اولويت هــای نقشــه جامــع علمی کشــور ]١[، بــرای دســتيابی بــه فناوری هــای 
نويــن و نافــع و افزايــش ســهم توليــد محصــوالت و خدمــات مبتنــی بــر دانــش و فنــاوری 
ــا  ــی ب ــجويان در دوره کارشناس ــی دانش ــغلی و علم ــتعدادهای ش ــا اس ــت ت ــی، الزم اس داخل
معيارهــای جهانــی پــرورش يابــد. بعــاوه ســند فــوق بــر کســب رتبــه نخســت در رتبه بنــدی 
دانشــگاه های جهــان اســام و احــراز جايــگاه شــاخص در بيــن دانشــگاه های دنيــا نيــز تاکيــد 

کرده است.
ــا اولويــت بــاال مشــخص شــده اند. در  در ســند نقشــه جامــع علمی کشــور، فناوری هــای ب
ــو و  ــه فناوری هــای هوافضــا، اطاعــات و ارتباطــات، نان ــوان ب ــان اولويت هــای الــف می ت مي
ميکــرو، انرژی هــای نــو و تجديدپذيــر و رمزنــگاری و کدگــذاری اشــاره کــرد.  بخــش عمــده 
فناوری هــای اشــاره شــده در دانشــکده های مهندســی بــرق در دانشــگاه های مختلــف دنيــا در 
ــا  ــد. فناوری هــای ب ــرق قــرار می گيرن حــال رشــد هســتند و در حــوزه آموزشــی مهندســی ب
اولويت هــای ب و ج در ســند نقشــه جامــع علمــی نيز شــامل بســياری از موضوعاتی می شــوند 
ــا بصــورت  ــرد، ي ــرار می گي ــرق ق ــا بطــور اختصاصــی در حيطــه مباحــث مهندســی ب کــه ي
مشــترک در دانشــکده های بــرق و ســاير دانشــکده های رشــته های علــوم و مهندســی پوشــش 

داده می شوند. 
تحــول و نوســازی نظــام آمــوزش عالــی از جملــه راهبردهــا و اقدامــات ملــی پيشــنهادی در 
ســند مذکــور بــرای نيل بــه اهــداف کان آن اســت. در اين راســتا، بروزرســانی پيوســته آموزش 
مهندســی بــرای رســيدن بــه اســتانداردهای جهانــی موجــود، بــه عنــوان حداقل هــای آموزشــی 

مورد نياز، از اقدامات واجب است. 
ــی  ــطح بين الملل ــادی در س ــات زي ــی مطالع ــوزش مهندس ــای آم ــری دوره ه ــرای بازنگ ب
انجــام شــده اســت کــه برخــی از  آن هــا منجــر بــه ايجــاد تغييــرات مهمــی در شــيوه آمــوزش 
مهندســی شــده اســت]٢-٤[. بعــاوه مراجــع مختلفــی راهکارهايــی بــرای استانداردســازی 
آمــوزش مهندســی ارائــه داده انــد. بــه عنــوان نمونــه می تــوان بــه ملزومــات ABET1 اشــاره 
نمــود ]٥[. حــدود 7٥٠ دانشــگاه از ٣٠ کشــور مختلــف دارای تاييديــه فــوق هســتند کــه نــام 
دانشــگاه هايی از کشــورهای بحريــن، اردن، کويــت، لبنــان، عمــان، فلســطين، ترکيــه و امــارات 
متحــده عربــی نيــز در ميــان دانشــگاه های دارای تاييديــه وجــود دارد. ملزومــات مهــم مــورد 
تاکيــد ABET شــامل شفاف ســازی اهــداف برنامــه آموزشــی و شفاف ســازی خروجی هــای 
مــورد انتظــار، نحــوه ارزيابــی و ســنجش می باشــد. بعــاوه فارغ التحصيــل رشــته مهندســی 
بايــد توانايی هــای فنــی و اخاقــی مشــخصی را در طــول دوره مهندسی کســب کــرده باشــد. 
تمــام دانشــگاه های مــورد بررســی در ايــن مطالعــه دارای تاييديــه از ABET هســتند و جــزء 
1- Accreditation Board for Engineering and Technology
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دانشگاه های مطرح و رده اول در آموزش مهندسی برق هستند.
در ايــن مطالعــه، تفاوت هــای برنامه آموزشــی مهندســی برق در دوره کارشناســی در دانشــگاه 
صنعتــی اميرکبيــر و دانشــگاه های برتــر در زمينــه آمــوزش مهندســی بــرق بصــورت کمــی ارائه 
شــده اســت. ابتــدا ســاختار اداری دانشــگاه ها بصــورت اجمالــی بررســی شــده اســت. ســپس 
ــت  ــت و در نهاي ــده اس ــه ش ــر مقايس ــا يکديگ ــا ب ــی  آن ه ــوزش مهندس ــی آم ــه درس برنام
تفاوت هــای عمــده برنامــه آموزشــی مهندســی بــرق در دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بــا برنامــه 

دانشگاه های فوق عنوان شده است.

٢.  برنامه مهندسی برق در دانشگاه های برتر دنیا
 سيزده دانشگاه زير برای اين مطالعه انتخاب شده اند. 

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)
2. Ohio State University (OSU)
3. Purdue University (Purdue)
4. Stanford University (Stanford)
5. University of California Los Angeles (UCLA)
6. University of California San Diego (UCSD)
7. University of Wisconsin Madison (UW)
8. University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC)
9. Georgia Tech (GaTech)
10. University of Michigan (UMICH)
11. National University of Singapore (NUS)
12. RWTH Aachen University (RWTCH)
13. École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

ســيزده دانشــگاه انتخــاب شــده دارای دو ســاختار عمــده هســتند. يــازده دانشــکده دارای 
يــک پرديــس فنــی هســتند کــه دانشــکده مهندســی برق زيــر مجموعــه آن قــرار ميگيــرد و در 

دو دانشگاه )١ و ١٢(، دانشکده مهندسی برق بصورت مستقل در دانشگاه قرار دارد.
برنامــه آمــوزش مهندســی در دانشــگاه های فــوق، بــا اشــکال مختلفــی ارائــه می شــود. هــم 
ــی  ــرای فارغ التحصيل ــاز ب ــورد ني ــای م ــداد واحده ــم در تع ــدی دروس و ه ــته بن در دس
ــن  ــه بي ــردن مقايس ــاده ک ــرای س ــود دارد. ب ــف وج ــگاه های مختل ــن دانش ــی بي تفاوت هاي
دانشــگاه ها تعــداد واحد هــای موجــود در يــک دوره آموزشــی بــه ١٤٠ واحــد نرماليــزه شــده 
اســت. بعــاوه ايــن ١٤٠ واحــد در شــش دســته افــراز شــده اند. ايــن شــش دســته شــامل 
ــد مهندســی، درس هــای  ــه، درســهای گســترش دي ــوم پاي ــات و عل دروس عمومــی، رياضي
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اصلی مهندسی برق، درس های تخصصی انتخابی و تخصصی اختياری می شود.
دروس عمومــی شــامل دروس مربــوط بــه علــوم انســانی و اخــاق حرفــه ای و مهندســی 
می شــود. رياضيــات و علــوم پايــه شــامل درس هــای رياضــی، فيزيــک و شــيمی می شــود. 
ــد مهندســی شــامل درســهايی از ديگــر رشــته های مهندســی  درس هــای دسته گســترش دي
می شــود. برخــی دانشــگاه ها قوانيــن خاصــی بــرای انتخــاب ايــن دروس دارنــد و دانشــجو 
ــرق، شــامل  ــی مهندســی ب ــای اصل ــدارد. درس ه ــق در انتخــاب دروس ن ــاً آزادی مطل لزوم
درســهايی ماننــد مــدار، الکترومغناطيــس، ســيگنال ها و سيســتم ها، الکترونيــک و سيســتم های 
ــی را  ــی خــود دروس تخصصــی انتخاب ــش اصل ــال می شــود. دانشــجو بســته به گراي ديجيت
اخــذ می کنــد و دروس تخصصــی انتخابــی نيــز معمــوالً از ســاير درس هــای ارائــه شــده در 

دانشکده انتخاب می شود. 
همــه دانشــگاه های منتخــب بــه جــز دو دانشــگاه اروپايــی، يــک دوره چهارســاله را بــرای 
مهندســی بــرق در نظــر گرفته انــد. تنهــا دانشــگاه آخــن و لــوزان يــک دوره ســه ســاله بــرای 

مهندسی برق در نظر گرفته اند.

جدول )١(. نتایج مقایسه دروس دانشگاه های مختلف

دانشگاه

عمومی

ت 
ریاضیا

و علوم 
پایه

اصلی 
مهندسی 

برق

صی 
ص

تخ
انتخابی

صی 
ص

تخ
اختیاری

ش دید 
گستر

مهندسی

Amirkabir ٢٠.٠ ٢٦.٠ ٥٤.٠ ٢٩.٠ ١١.٠ ٠.٠

MIT ٢٨.٠ ٢٨.٠ ٤٦.٧ ٩.٣ ١٨.٧ ٠.٠

OSU ٢٦.٣ ٣٩.٤ ٣٢.٨ ١٣.١ ٢٠.٨ ٧.٧

Purdue ٢٧.١ ٣٧.٣ ٣١.٦ ١٢.٤ ٢٠.٣ ١١.٣

Stanford ٥٣.٤ ٣٠.٩ ١٣.٩ ١٠.٨ ١٣.٩ ١٠.١

UCLA ٢٤.٧ ٤١.٢ ٥٠.٢ ٠.٠ ١٥.٠ ٩.٠

UCSD ٢٨.٠ ٣٧.٣ ٣٤.٢ ١٨.٧ ٢١.٨ ٠.٠

UW ٢٤.٣ ٥٧.٩ ٣٣.٦ ١٠.٤ ١٣.٩ ٠.٠

UIUC ١٩.٧ ٣٣.٩ ٣٨.٣ ٦.٦ ٣٥.٠ ٦.٦

GaTech ٢٧.٦ ٣٦.١ ٢١.٢ ١٥.٩ ٣٣.٩ ٥.٣

Umich ١٧.٥ ٤٢.٧ ٣٦.١ ٢٠.٨ ٢٣.٠ ٠.٠

Singapore ٢٧.٠ ٢٤.٣ ٥٥.٧ ٠.٠ ٣٣.٠ ٠.٠

EPFL ٨.٦ ٦٣.٨ ٤٤.٣ ٢٣.٣ ٠.٠ ٠.٠

Aachen ٤.٧ ٤٠.٤ ٥٣.٧ ٣٥.٠ ٦.٢ ٠.٠



35

سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

 ٣. نتایج مقایسه
ــرای  ــر ب ــای زي ــداد واحد ه ــف تع ــه آموزشــی دانشــگاه های مختل ــد از بررســی برنام بع

هريک از دسته های شش گانه دروس حاصل شده است.
برخــی از دانشــگاه ها ماننــد اســتنفورد تعــداد واحد هــای عمومــی بــه مراتــب بيشــتری از 
ســاير دانشــگاه ها ارائــه می دهنــد و دانشــگاه های اروپايــی نيــز بــه علــت ســه ســاله بــودن 
دوره درسی شــان تعــداد واحد هــای عمومی کمتــری ارائــه می کننــد. ميانگيــن دروس 
عمومــی دانشــگاه های بــا دوره چهارســاله بجــز دانشــگاه اســتنفورد حــدود ٢٥ واحــد اســت. 
ــوزش جنبه هــای  ــه آم ــوط ب ــی مرب ــن دروس عموم ــه بخشــی از اي ــر اســت ک ــه ذک الزم ب

انسانی و اجتماعی مهندسی است.
رياضيــات و علــوم پايــه در دانشــگاه های فــوق بخــش بزرگــی از آمــوزش مهندســی را بــه 
خــود اختصــاص داده اســت. تعــداد واحدهــای اختصــاص يافتــه بــه ايــن دســته از دروس در 
دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر کمتــر از دانشــگاه های مطــرح دنياســت. بخشــی از ايــن مســاله به 
دليــل تفــاوت ســطح آمــوزش در دبيرســتان و پيش دانشــگاهی اســت. بخــش ديگــری از اين 
کمبــود نيــز بــه دليــل عــدم آمــوزش دروســی ماننــد شــيمی در علــوم پايــه بــه دانشــجويان 

مهندسی برق در ايران است.
در دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر ماننــد بســياری از دانشــگاه های برتــر، دروس گســترش ديــد 
ــرق  ــی ب ــجويان مهندس ــه دانش ــت ک ــه الزم نيس ــن معنی ک ــود. بدي ــه نمی ش ــی ارائ مهندس
ــد  ــه دانشــجويان می توانن ــد. البت ــوم و مهندســی را بگذرانن دروســی از ســاير رشــته های عل
برخــی از دروس رشــته های ديگــر را در غالــب دروس اختيــاری بگذراننــد، امــا در ايــن امــر 
ــزم  ــجويان را مل ــرح دانش ــگاه های مط ــی از دانش ــه برخ ــدارد، در حاليک ــود ن ــاری وج اجب

به گذراندن دروسی از دانشکده های ديگر می کنند.
 درس هــای اصلی کــه همــه دانشــجويان مهندســی بــرق بصــورت مشــترک می گذراننــد، 
در دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر ٥٤ واحــد اســت، در حالی کــه در ســاير دانشــگاه ها تعــداد ايــن 
ــط دروس  ــده، متوس ــی ش ــگاه های بررس ــد. در دانش ــر می باش ــور معنی داری کمت دروس بط

اصلی حدود ٣8 واحد از ١٤٠ واحد دوره مهندسی است.
دروس تخصصــی انتخابــی نيــز در نحــوه آمــوزش مهندســی در دانشــگاه صنعتــی اميرکبير 
بخــش نســبتاً بزرگــی از دوره آموزشــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت )٢٩ واحــد(. در 
ســيزده دانشــگاه بررســی شــده، متوســط دروس انتخابــی ١٣ واحــد يــا حــدود ٤ الــی ٥ درس 
تخصصــی می باشــد.در نهايــت تعــداد دروس اختيــاری در همــه دانشــگاه ها )بجــز 
ــر  ــی اميرکبي ــد( بيشــتر از دانشــگاه صنعت دانشــگاه هايی که دوره ســه ســاله کارشناســی دارن
اســت. در ســاير دانشــگاه ها بطــور متوســط ٢٣ واحــد اختيــاری وجــود دارد، در حاليکــه در 

دانشگاه صنعتی اميرکبير ١١ واحد اختياری برای دانشجويان در نظر گرفته شده است.
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٤. توصیه های راهبردی
بــا توجــه بــه اعــداد و آمــار بدســت آمــده و همچنيــن بــا توجــه بــه اســتاندارد های جهانی، 

نکات زير از اهميت زيادی برخوردار هستند.
اهــداف و برنامه هــای دوره آمــوزش مهندســی بايــد شــفاف و مکتــوب در اختيــار عمــوم 
باشــد. نحــوه ارزيابــی، اندازه گيــری پيشــرفت دانشــجويان و ســنجش توانايی هــای  آن هــا نيــز 

می بايد از ابتدا تا انتهای دوره بطور منظم و شفاف برنامه ريزی شده باشد.
بــا توجــه بــه دانشــگاه های برتــر، بــه نظــر می رســد، برنامــه آمــوزش مهندســی بــرق در 
ــار  ــری در اختي ــری دارد و انتخاب های کمت ــر انعطاف پذيری کمت ــی اميرکبي ــگاه صنعت دانش
ــه  ــته دروس، از جمل ــانی پيوس ــری و بروزرس ــاوه بازنگ ــت. بع ــه اس ــرار گرفت ــجو ق دانش
مطالبــی اســت کــه در بررســی دانشــگاه های برتــر بــه چشــم می رســد. در نهايــت در بســياری 
از دانشــگاه های بررســی شــده، تاکيــد زيــادی روی آمــوزش اخــاق مهندســی، اثــرات محيــط 
زيســتی فناوری هــا، تاکيــد بــر ارتبــاط موثــر بيــن دانشــجويان در کارهــای تيمــی و ارائــه موثر 

مطالب بصورت گفتاری و نوشتاری شده است.
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تدوین، پایش و جاري سازي راهبرد توسط کارت 
 امتیازي متوازن، کام١

)3GU( در دانشگاه های نسل سوم 
حمید شیخ زاده نجار

عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اميرکبير

چکیده
ــه  ــتای تحــول ب ــی را در راس ــری کان و درازمدت ــران جهــت گي ــر ته ــر کبي دانشــگاه امي
ســمت دانشــگاه نــوآور و کارآفريــن در برنامــه راهبــردی )اســتراتژيک( خــود قرار داده اســت. 
ــرات اساســی در ســاختار، ســازمان و عملکــرد  ــن چرخــش و تحــول، تغيي ــه اي از آنجــا ک
تمامــی ارکان آکادميــک و اداری-اجرايــی دانشــگاه ايجــاد خواهــد نمــود، الزم اســت اجــرای 
ايــن راهبــرد جديــد بــه دقــت پايــش گــردد. از معمــول تريــن و اجرايــی تريــن ابزارهــای 
پايــش راهبــرد، کـــارت امتيــازی متـــوازن اســت. در ايــن مقالــه بــا توجه با ســابقه اســتفاده از 
ايــن ابــزار در مجموعه هــای تجــاری و نيــز آکادميــک، پيشــنهاد مــی شــود کــه بــرای اطمينــان 
از جــاری شــدن راهبــرد در تمامــی ارکان متعــدد دانشــگاه و پايــش اجــرا، از ابــزار BSC در 

دانشگاه صنعتی اميرکبير استفاده گردد.

1- Balanced Scorecard
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١. مقدمه و بیان مسئله 
ــل  ــگاه های نس ــمت دانش ــه س ــردی ب ــدت و راهب ــت درازم ــر، حرک ــالهای اخي در س
ــن  ــی اي ــت. چراي ــده اس ــاز ش ــان آغ ــرفته جه ــگاه های پيش ــياری از دانش ــوم در بس س
تحــول ســازمانی و ماهيتــی، در مراجــع متعــددی از جملــه ]1[ بــه تفصيــل آمــده اســت 

که از آن جمله موارد زير است:
ــه  ــاز ب ــا، ني ــه ١٩٦٠ در دني ــجويان از ده ــت دانش ــد برابری کمي ــش چن ــد از افزاي بع

تمرکز بر ارتقاء کيفيت آموزشی-پژوهشی دانشگاه ها مطرح شده است.
ــکان اداره  ــی، ام ــات دولت ــا موسس ــوی ب ــات ق ــاد ارتباط ــت و ايج ــش کمي ــا افزاي ب

دانشگاه ها به روشهای سنتی وجود ندارد.
جهانــی شــدن کــه موجــب رقابــت بــر ســر دانشــجويان، افــراد آکادميــک و قراردادهای 

پژوهشی گرديده است.
ــروز مشــکاتی در ســاختار  ــان رشــته ای که موجــب ب افزايــش ســطح پژوهشــهای مي

سازمانی سنتی دانشگاه ها شده است. 
باال رفتن هزينه پژوهشهای دست اول

چالش از سوی موسسات پژوهشی سطح باالی بيرون
ــعه  ــوری در توس ــش مح ــن نق ــه عهده گرفت ــرای ب ــگاه ها ب ــر دانش ــا ب ــار دولت ه فش

اقتصاد دانش محور
افزايش فرصتهای پژوهشی مشترک با صنعت و بخش خصوصی

افزايش سطح کار آفرينی توسط افراد دانشگاهی
حرکــت از دانشــگاه های فعلی کــه نســل دوم خوانــده مــی شــوند بــه ســمت 
ــای دانشــکده های مجــزا و مســتقل عمــل  ــر مبن ــه ديگــر ب دانشــگاه های نســل ســوم، ک
نخواهنــد کــرد، حرکتــی ســاختار شــکنانه و بســيار چالــش برنگيــز خواهــد بــود. اينســت 
ــش  ــزاری کارا، پاي ــط اب ــش، توس ــر تن ــدت و پ ــت درازم ــن حرک ــرورت دارد اي ــه ض ک
گــردد.  ابــزار کارت امتيــازی ]٢,٣ [ سالهاســت کــه توســط شــرکت های انتفاعــی بــرای 
بيــان، جــاری ســازی و پايــش راهبــرد  مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت. در دهــه اخيــر، 

موسسات آموزشی و دانشگاهی هم به استفاده از اين ابزار روآورده اند ]٤-٩ [. 
ــه تفاوتهــای مبنايــی فرهنگــی و  ــا توجــه ب ــر ايــن نکتــه تاکيــد کنــم ب الزم می دانــم ب
ــه ممکــن  ــه ســمت تمامــی ابعــاد دانشــگاه نســل ســوم ن ــا، تحــول ب ساختاری کشــور م
اســت و نــه مطلــوب و شايســته اســت کــه مــدل بومــی مناســب بــا کشــور در ايــن زمينــه 

توسعه يابد.
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٢. مشکالت طراحی و اجرای راهبرد در دانشگاه ها
اجــرای راهبــرد در همــه ســازمان ها بــا مشــکات بســياری مواجــه اســت کــه در نمــودار 

زير خاصه شده است ]٣[ :
 

شکل )١(.  سهم ایران در تولید علمي در میان کشورهاي برترجهان طي سالهاي ١99٦ تا ٢0١٦ ]١[.

در دانشــگاه ها، بــه ويــژه در ســاختار داخــل کشــور، ايــن مشــکات چهارگانــه، مضاعــف 
مــی شــود. علــت اول، تنــوع و تعــدد ذی نفعــان اســت کــه در شــکل زيــر خاصــه شــده 

است.

مدیران دانشگاھی

کادر ھیات علمی

دانشجویان در سطوح 
مختلف 

کارمندان

عموم مردم

مدیران باالدستی

نھادھای نظارتی

نھادھای فرھنگی دانشگاه

دانشگاه

شکل )٢(.  تنوع ذی نفعان در دانشگاه
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حداقل دو دليل ديگر بر اين مشکات می افزايد که عبارتند از:
 نبود اختيار الزم و محدوديت يا ابهام در تدوين و اجرای راهبرد  *
 عمــر کاری کوتــاه مديــران کــه منجــر بــه نبــود انگيــزه بــرای اقدامــات دراز مــدت  *

می شــود. در حاليکــه نمــود اقدامــات راهبــردی در درازمــدت، حداقــل پــس از ٥-١٠ 
ســال اســت. در مقابــل  انتظــارات کوتــاه مــدت  ذينفعــان، و خصوصــا مديــران بــاال 

دستی، اجرای راهبرد را مشکل می نمايد. 

٣. کارت امتیازی متوازن )کام( 
ــتراتژی١  ــام نقشــه اس ــه ن ــک صفحــه ای ب ــودار ي ــک نم ــوازن ]٢[ از ي ــازی مت کارت امتي
تشــکيل شــده کــه مشــتمل بــر چنــد )معمــوال ٤( منظــر٢ اســت. ايــن منطرهــای چنــد گانــه 
ــی. در هــر  ــی، مشــتريان، و مال ــان، فرآيندهــای داخل ــد: منظرهای کارکن ــرار زيرن ــه ق ــاً ب غالب
منظــر اهــداف درازمدتــی٣  بــرای آن منظــر تعييــن مــی شــود. ســپس ميــزان رســيدن بــه هــر 
هــدف، بــا ســنجه هايی کمی٤ پايــش مــی شــود. مجموعــه ســنجه هاي کمــي بــا دقــت و بــا 
توجــه بــه اســتراتژي درازمــدت ســازمان انتخــاب شــده انــد. بصــورت خاصــه، ســه کارکرد 

کام ]٢,٣[ عبارتست از:
ــا . ١ ــاط ب ــرد در يــک صفحــه و در نتيجــه ايجــاد ارتب ــان ســاده راهب ــراي بي ــزاري ب اب

کارکنان و ذي نفعان بيرونی 
يک سيستم سنجش عملکرد به کمک سنجه ها. ٢
يک سيستم مديريت استراتژيک. ٣

٤. کام در سازمان های غیر انتفاعی و دانشگاهی
ــرد آن در  ــا کارب ــگاه ها ب ــد دانش ــی مانن ــر انتفاع ــازمان های غي ــرای س ــتفاده از کام ب اس
موسســات اقتصــادی متفــاوت اســت. نقشــه اســتراتژی )شــکل ٣( خاصــه ايــن تفاوت هــارا 
نشــان می دهــد. نقشــه از چهــار منظــر و يــک هــدف نهايــی، ماموريــت تشــکيل شــده اســت. 
ــر هــدف  ــرای ه ــرار داده شــود. ســپس ب ــی ق ــر منظــر بايســتی اهــداف دراز مدت ــرای ه ب

بايستی سنجه هايی طراحی شود که عملکرد اهداف را بصورت کمی ارزيابی کند.
ــده  ــاالی نمــودار دي ــه در ب ــه ک ــم. همانگون ــن بررســی می کني ــه پايي ــاال ب نمــودار را از ب
می شــود، بجــای چشــم انــداز در بــاال، ماموريــت قــرار گرفتــه اســت.  ســازمان ماموريــت 
محــور اســت و ايــن ماموريــت دائمــی و تمــام نشــدنی اســت. معنــای منظرهــای چهــار گانــه 
1- Strategy Map
2- Perspective
3- Objectives
4- Measures
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کام نيــز تــا حــدودی تغييــر يافتــه اســت. در منظــر مشــتريان، نحــوه نگــرش مشــتريان مورد 
ــر  ــت. دو منظ ــال١ اس ــان م ــر حامي ــر، منظ ــد ديگ ــر جدي ــرد. منظ ــی گي ــرار م ــنجش ق س
فرآيندهــای داخلــی و رشــد و يادگيری کارکنــان، هماننــد نقشــه های اســتراتژی تجــاری عمــل 
ــر  ــی و غي ــازمان های انتفاع ــتراتژی در س ــه اس ــع ]٤[،  نقش ــه، مرج ــرای نمون ــد. ب می کنن

انتفاعی را با هم مقايسه می کند.

کام برای بخش 
عمومی

برای رسیدن بھ چشم انداز، 
میخواھیم مشتریان  ما را چگونھ 

؟ببینند

حامیان مالی در صورت موفقیت، 
) دولت، بخش عام المنفعھ(ما 

؟چگونھ بھ ما خواھند نگریست

برای ارضای مشتریان و حامیان مالی و 
چھ فرآیندھایی را باید رسیدن بھ چشم انداز، 

؟بھبود دھیم 

برای رسیدن بھ چشم انداز، کارکنان ما چگونھ 
ا باید یادگیری کنند، با ھم ارتباط داشتھ باشند و ب

؟ ھم کار کنند

ماموریت

کام براي سازمانهاي غیر انتفاعي

شکل )٣(.  کام برای سازمان های غیر انتفاعی

امــروزه کام بصــورت روز افزونــی در موسســات آموزشــی و دانشــگاهی بــکار گرفتــه مــی 
شود. بعنوان نمونه به مراجع ]٤-8[ توجه کنيد. 

در پايــان کام، توجــه خواننــده را بــه ايــن مهــم جلــب می کنيــم کــه جــاری ســازی، اجــرا 
و پايــش راهبــرد در ســازمان های دانشــگاهی کار بســيار پيچيــده و پــر چالشــی اســت کــه اگــر 
از ابزارهــای مناســب در ايــن راســتا کمــک گرفتــه نشــود، راه بجايــی نخواهــد بــرد. يــک ابزار 
کارا در ايــن زمينــه، کارت امتيــازی متــوازن اســت کــه بصــورت روز افزونــی در حــال نفــوذ 

به اين کاربرد است. 

1-  Funder
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بررسي وضعیت انتشار اسناد پژوهشي در ایران و 
چالش هاي کنوني 

مجید صفاراول١، محمد رضا اسامي١، محمد حسین نهاوندیان٢، مسعود باطني٢ و 
فاطمه کریمیان٢

١- عضو هيئت علمی دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير
٢- دانشجوي دکتري دانشکده مهندسي مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده

چنديــن دهــه از گســترش تحصيــات تکميلــي در کشــور مي گــذرد. اين گســترش اگرچه 
ــج  ــي بتدري ــت ول ــب الزم انجــام پذيرف ــه جوان ــن کلي ــا درنظــر گرفت ــاط و ب ــا احتي ــدا ب ابت
تحصيــات تکميلــي در کشــور شــاهد گســترش بي رويــه اســت. نمي تــوان انــکار کــرد کــه 
ــوده  ــگاه ها ب ــي در دانش ــاي پژوهش ــعه فعاليت ه ــترش، توس ــن گس ــاي اي ــي از ميوه ه يک
ــتند،  ــل دو هس ــگاه هاي نس ــره ي دانش ــور در زم ــگاه هاي کش ــود دانش ــه مي ش ــت. گفت اس
مشــخصه ي اصلــي دانشــگاه هاي نســل دو پ ژوهش محــور بــودن آن هاســت، آيــا بــه راســتي 
دانشــگاه هاي کشــور در مرحلــه ي گــذار بــه دانشــگاه هاي نســل ســه هســتند کــه الزمــه ي آن 
پشــت ســر نهــادن دانشــگاه هاي نســل دو اســت؟ در ايــن مقالــه تــاش مي گــردد ثمــرات و 
ــوند و  ــي ش ــا بررس ــور در دني ــده ي کش ــي منتشرش ــاي علم ــترش مدرک ه ــاي گس آفت ه
ــي  ــطح جهان ــور در س ــي کش ــاي پژوهش ــي از فعاليت ه ــه بخش ــر چ ــده اگ ــان داده ش نش
خريــدار داشــته و توانســته بــه عنــوان مرجــع مناســب مــورد اســتناد ســاير پژوهشــگران قــرار 
گيــرد، ولــي در هميــن مقالــه نتيجــه شــده اســت کــه بخــش ديگــري از مقــاالت پژوهشــي 
ــود داده و در  ــم کشــور را بهب ــد عل ــه ي تولي ــوده و انتشــار آن تنهــا رتب ــد کيفيــت الزم ب فاق
عــوض باعــث افــت شــاخص هاي کيفــي انتشــارات علمــي کشــور شــده اســت. بــه نظــر 
ــام  ــل انج ــور کام ــه ط ــل دو را ب ــگاه هاي نس ــذار از دانش ــوز گ ــگاه ها هن ــد دانش مي رس

نداده اند.
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١. مقدمه و بیان مسئله
ــد  ــت، مفي ــير درس ــتن در مس ــگران، گام برداش ــاي پژوهش ــي از دغدغه ه ــواره يک هم
ــش بشــري  ــن شــکوفايي دان ــه و همچني ــراي  جامع ــاه ب ــتاي ايجــاد رف واقع شــدن در راس
اســت. در ايــن بيــن نقــش علــوم مهندســي انکارناپذيــر اســت، بنابرايــن ايــن حــوزه نيــاز بــه 
ــراي جامعــه  ــاه ب ــرا رشــد و پيشــرفت آن، نتيجــه اي جــز ايجــاد رف ــژه دارد زي توجهــي وي
نــدارد. بــا عنايــت بــه ايــن مهــم، بــراي پويــش در مســير درســت پژوهــش، نيــاز جــدي بــه 
مقايســه وضعيــت پژوهــش در حــال حاضــر در ســطح کشــور و کشــورهاي پيشــتاز ايــن 
عرصــه اســت. در ايــن مقالــه تــاش مــي گــردد بــه روايــت پايگاه هــاي معتبــر اطاعاتــي 
گســترش فعاليــت در زمينــه ي انتشــار اســناد پژوهشــي شــامل مقــاالت، کتاب هــا و مقــاالت 
کنفرانــس بــه تصويــر کشــانده شــوند. ابتــدا وضعيــت رشــد مدرک هــاي علمــي نشــان داده 

شده و  سپس وضعيت کشور با ساير کشورها سنجيده مي شود. 
ــي،  ــي و پژوهش ــاي علم ــايي مدرک ه ــا در شناس ــن ابزاره ــي از مهمتري ــروزه يک      ام
ــع آوري و  ــده دار جم ــه عه ــتند ک ــت وجو هس ــاي جس ــي و موتوره ــاي اطاعات پايگاه ه
ــاي  ــند. ابزاره ــا مي باش ــي دني ــه علم ــه جامع ــا ب ــه  آن ه ــي و ارائ ــات علم ــردازش اطاع پ
موجــود جهــت جســتجوي مقاله هــا، منابــع و آرشــيوهاي علمــي شناســايي شــده اســت کــه 
روشــن اســت بــا اســتفاده از ايــن ابــزار مــي تــوان وضعيــت پژوهشــهاي کشــور را رديابــي 
ــاينس٣«،  ــکپوس٢«، »وب اف س ــي آر١«، »اس ــي »اس ج ــاي علم ــن پايگاه ه ــود. معتبرتري نم

»گوگل اسکوالر٤« و »آي اس سي٥« هستند.
     در ايــن بررســي نشــان داده شــده کــه آيــا مســير توســعه ي فعاليت هــاي پژوهشــي در 
ــد سياســت گذاري  ــا نيازمن خصــوص انتشــار اســناد علمــي ســنجيده و درســت اســت و ي

مجدد است.

ــا  ٢. وضعیــت انتشــار مدرک هــاي علمــي در کشــور و مقایســه ب
سایر کشورها

٢-١. کلیه بخش هاي علوم
خاصــه وضعيــت کشــور ايــران از نظــر کمــي و کيفــي در خصــوص مدرک هــاي علمــي 
توليــد شــده در کليــه بخش هــاي علــوم در جــدول ١ آمــده اســت. بــراي نمونــه در کيفيــت 
1- The SCImago Journal & CountryRank (SJR)
2-  Scopus
3- Web of Science (WOS)
4- Google Scholar
5- Islamic World Science Citation Center (ISC)
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توليد علم شاخص اچ ايران ٢٣٤ است و متوسط ارجاع بر مدرک 7/١٣ مي باشد.

جدول )١(. وضعیت کلي ایران در جهان با توجه به شاخص هاي کیفي و کمي 
طي سالهاي ١99٦ تا ٢0١٦

شاخص اچمدرک هاارجاع هاارجاع ها بر مدرک

٧/١٣٢٧٧00٧٤٣٨٨٦٧٢٢٤٣

در ايــن بخــش وضعيــت توليــد علــم در کل علــوم از ديــدگاه پايگاه هــاي معتبــر جهانــي، 
بررســي شــده اســت. بــا توجــه بــه آمــار منتشــره در پايــگاه »اس جــي آر« مي تــوان دريافــت 
کــه کشــورمان در ميــان بقيــه رقبــا چــه جايگاهــي دارد. آخريــن آمــار منتشــر شــده در ايــن 
پايــگاه تــا پايــان ســال ٢٠١٦ اســت. بــا مقايســه تعــداد کل مدرک هــاي علمــي منتشــر شــده 
در ســطح جهــان، طــي ســال هاي ١٩٩٦ تــا ٢٠١٦ ميــادي، ايــران در جايــگاه ٢٢ در ميــان ٢٣٩ 
ــر، ١% اســناد علمــي منتشرشــده،  ــارت ديگــر در بيــن ٢٢ کشــور برت ــه عب کشــور اســت. ب

مربوط به کشورمان مي باشد. اين موضوع در شکل ١ نمايش داده شده است.

رده بنــدي کشــور هاي خاورميانــه در شــکل ٢ گــزارش داده شــده اســت، ايــران در ميــان ١٦ 
کشور رده دوم پس از ترکيه را در زمان مطالعه )طي سال هاي ١٩٩٦ تا ٢٠١٦( داراست.

شکل )١(.  سهم ایران در تولید علمي در میان کشورهاي برترجهان طي سالهاي ١99٦ تا ٢0١٦ ١
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شکل )٢(. سهم ایران در تولید علمی در بین کشورهای خاورمیانه طی سالهای ١99٦ تا ٢0١٦

در ايــن بخــش »تعــداد ارجــاع بــر مــدرک« کــه يــک شــاخص کامــا کيفــي اســت برپايــه 
پايــگاه اطاعاتــي اس جــي آر ارائــه خواهــد شــد. بديهــي اســت هــر ميــزان تعــداد اســتنادها 
بــه ازاي هــر مــدرک بيشــتر باشــد نشــان از کيفيــت پژوهشــي آن اثــر دارد. ايــران در شــاخص 
ــا مقــدار 7/١٣ در رتبــه ي ٢٠٢  کيفــي تعــداد ارجــاع بــر مــدرک در بيــن کشــورهاي دنيــا ب
دنياســت کــه بــا رتبــه ي ٢٢ توليــد علــم آن هيچگونــه ســازگاري نــدارد، ايــن عدم ســازگاري 
نشــانگر آن اســت کــه بخشــي از مــدارک علمــي فاقــد کيفيــت الزم بــوده و نفوذپذيــري آن در 

دنيا بسيار ناچيز است ]١[.
شــاخص اچ]٢[ کشــور ايــران در مقايســه بــا ســاير کشــورهاي جهــان در طــي ســال هاي 
١٩٩٦ تــا ٢٠١٦ ميــادي در تمامــي علــوم در جايــگاه ٤٢ نســبت بــه کشــورهاي جهان اســت 
ــان دارد.  ــطح جه ــي در س ــاالت پژوهش ــدادي از مق ــه تع ــل توج ــت قاب ــان از کيفي ــه نش ک
ــاي  ــل از کاره ــه حاص ــه ٢٣٤ مقال ــت ک ــدان معناس ــه ب ــت، ک ــران ٢٣٤ اس ــاخص اچ اي ش

پژوهشي داراي ٢٣٤ استناد است ]١[.

٢-٢. انتشارات علمي در حوزه فني-مهندسي
در شــکل ٣ رتبــه کشــور ايــران بــه لحــاظ کميــت اســناد پژوهشــي ماحظــه مي گــردد. بــر 
پايــه ايــن نمــودار رتبــه ايــران در رده ١8 دنيــا اســت کــه ارتقــاي ٤ مرتبــه اي نســبت بــه رتبــه 
ايــران در کليــه علــوم را بيــان مي کنــد کــه نشــان از فعاليــت موثرتــر در زمينه ي فني-مهندســي 

نسبت به ساير زمينه هاست.
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در شــکل ٤ مشــاهده مــي شــود کــه رتبــه کشــور ايــران در مقايســه بــا ســاير کشــورها در 
زمينــه علــوم فنــي مهندســي 77 در ميــان ٢٣٩ کشــور اســت در حاليکه رتبــه ايران در مقايســه 
ــه  ــن شــاخص نســبت ب ــف اي ــه نشــان از ضع ــا کشــورهاي منتخــب ١٢ از ١8 اســت ک ب
شــاخص هاي کمــي دارد، ولــي در کل وضعيــت فنــي مهندســي نســبت بــه شــاخص کيفــي 

ارجاع به ازاي مدرک نسبت به ساير علوم مطلوب تر است  ]١[.   
    

شکل )٤(. سهم کشورهاي مختلف در ارجاعها بر انتشارات در فني-مهندسي
 طي سالهاي ١99٦ تا ٢0١٦ ]١[.

شکل )٣(. سهم کشورهاي مختلف ازجمله ایران در تولید علمي شاخه فني-مهندسي بین 
سبد کشورهاي منتخب طي سالهاي ١99٦ تا ٢0١٦ ]١[.
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ــا ســاير کشــورهاي جهــان در طــي ســال هاي  شــاخص اچ کشــور ايــران در مقايســه ب
١٩٩٦ تــا ٢٠١٦ ميــادي در علــوم فنــي مهندســي، ١٤٣ مي باشــد در جايــگاه ٣٢ نســبت بــه 
کشــورهاي جهــان اســت، کــه نشــان از کيفيــت قابــل توجهــژه تعــدادي از مقــاالت پژوهشــي 

فني مهندسي در سطح جهان دارد ]١[.

٣. نتیجه گیري
نشــان داده شــد کــه رتبــه ي ايــران در زمينــه ي توليــد علــم در ســطح جهــان بســيار مطلوب 
اســت و هــر ســال ايــن رتبــه ارتقــا يافتــه اســت، بــه عنــوان مثــال رتبــه ي ايــران بــه روايــت 
پايــگاه اطاعاتــي اســکپوس از ١8 در ســال ١٣٩٢ بــه ١٦ در ســال ١٣٩٥ ارتقــا يافتــه اســت. 
عــاوه بــر ايــن ايــران برتريــن ســرعت رشــد علمي دنيــا را بــه روايــت پايــگاه اطاعاتــي آي 
اس ســي داراســت. ســرعت رشــد علمــي بــر پايــه ي تعــداد مقــاالت ســال ٢٠١٦ نســبت بــه 
ســال ٢٠٠٠ بــر تعــداد مقــاالت ســال ٢٠٠٠ تعريــف شــده اســت. امــا ماحظه گرديــد کــه 
ــر مــدرک در ســطح جهــان  ــر تعــداد ارجــاع ب وضعيــت شــاخص هاي عمومــي کيفــي نظي
وضعيــت مناســبي نــدارد کــه مي تــوان نتيجه گرفــت کــه توســعه ي کمــي مقــاالت بــه ايــن 
شــاخص کيفــي لطمــه وارد نمــوده اســت. اگرچــه نمي تــوان گفــت کــه کيفيــت کليــه مقاالت 
منتشــر شــده نــازل اســت زيــرا شــاخص هاي کيفــي مقــاالت برتــر در ســطح کشــور وضعيت 
ــه رتبــه ي مناســب کشــور در شــاخص اچ و همچنيــن  مناســبي دارنــد از جملــه مي تــوان ب
رتبــه ي مناســب ايــران در توليــد مقــاالت يــک درصــد برتــر بــه روايــت پايــگاه آي اس ســي 
اشــاره نمــود، زيــرا رتبــه ي ايــران در ســطح جهــان در ســال ٢٠١٢ جايــگاه ٣7 را داشــته کــه 

اين رتبه به ٢١ در سال ٢٠١٦ ارتقا يافته است ]٣[.
     شــايد بتــوان گفــت کــه انتشــار مدرک هــاي علمــي در ســطح کشــور نيازمنــد 
ــازار انتشــارات  ــدن ب ــه منجــر به گرم ش ــات ک ــاره اي اقدام سياســت گذاري مجــدد اســت و پ
بي کيفيــت در ســطح کشــور شــده اســت بايــد شناســايي و مســير حرکــت اصــاح شــود. در 

اين سياست گذاري نقش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بسيار برجسته است.

٥. قدرداني
خــط فکــري ارايــه شــده در ايــن مقالــه از پــروژه آينــده پژوهــي در مهندســي مکانيــک کــه 
در شــاخه مهندســي مکانيــک فرهنگســتان علــوم در حــال انجــام اســت، الهــام گرفتــه شــده 
ــاوران کشــور  ــت از پژوهشــگران و فن ــدوق حماي ــت صن ــروژه تحــت حماي ــن پ اســت. اي

است که الزم مراتب قدرداني ابراز شود.
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نیاز به نظام مهندسی استانداردآموزش کشور با 
تاکید برنقش دانشگاه 

 مهدي سهرابي 
عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی انرژی و فيزيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير

استاد فيزيک بهداشت و پزشکی پرتوها و عضو فرهنگستان علوم ايران 

چکیده
ــوزش  ــه آم ــف( درچرخ ــتاندارد )٤ال ــوزش اس ــوزش و آم ــتاندارد آم ــد اس ــه فراين »نظري
ــه« و  ــای اندوخت ــه و تجربه ه ــهاي آموخت ــه »درس ــت ب ــا عناي ــده ب ــن نگارن ــور را اي کش
ــان جهــت اجــرا پيشــنهاد  ــده درچالش هــای آموزشــي کشــور  و جه بررســيهاي بعمــل آم
نمــوده کــه در دســت فرهنگســازی گســترده داخلــی و خارجــی اســت.  جهــت اجــرای ايــن 
فراينــد بطــور قانونمنــد، تاســيس يــک »نظــام مهندســی  اســتاندارد آمــوزش کشــور« پيشــنهاد 
شــده اســت کــه بتوانــد بــا تدويــن و تصويــب »قانــون اســتاندارد آمــوزش کشــور«، تدويــن 
ــا«،  ــوزش آن ه ــوزش وآم ــوزش کشــور« و«اســتانداردهای آم ــه آم ــب »اســتاندارد پاي وتصوي
»فراينــد ٤الــف درچرخــه آمــوزش کشــور« را ايجــاد و بــه اجــرا در آورد.  دانشــگاه ها ازجملــه 
دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بــه عنــوان دانشــگاه پيشــرو درعلــوم مهندســی و فناوری کشــور و 
ــن  ــرای اي ــاد و اج ــد در ايج ــران می توانن ــامی اي ــوری اس ــوم جمه ــتان عل ــژه فرهنگس بوي
فراينــد نقــش کليــدی داشــته باشــند. ايــن مهــم فقــط ميتوانــد با تهيــه، تصويــب واجــرای يک 
»طــرح کان ملــی اســتاندارد آمــوزش کشــور« بــا نگاهــی بــه آينــده اســتاندارد- محــور ايــران 
بــه فعــل درآيــد. در ايــن مقالــه، نيــاز بــه اجــرای »فراينــد ٤الــف در چرخــه آموزش کشــور »، 
»اســتاندارد آمــوزش و آمــوزش اســتاندارد«، نيــاز بــه يــک »نظــام مهندســی اســتاندارد آموزش 
کشــور«، » قانــون اســتاندارد آمــوزش کشــور« جهــت قانونمند ســازی »فرايند٤ الــف، وضعيت 
ــتر  ــه بيش ــازی کان و توج ــه فرهنگس ــاز ب ــژه ني ــوط بوي ــور مرب ــور و ام ــتاندارد در کش اس

مسئولين کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.



مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی54

سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

١. مقدمه و بیان مسئله
»اســتاندارد« يــک ســند ملــي اســت کــه در آن نيازهــا، نــکات راهنمــا وويژه گی هــای الزم 
جهــت »اطمينــان از کيفيــت« در توليــد مــواد، محصــوالت، وســايل، روشــها و ارائــه خدمــات 
ــه  ــي ب ــا بين الملل ــي و ي ــطح مل ــب درس ــرای کاري مناس ــت و ب ــری يکنواخ ــا تکرارپذي ب
تصويــب ميرســد. »اســتاندارد آمــوزش« نيــز ســندی اســت کــه درحــوزه وســيعی ازســطوح 
ياددهــی و يادگيــری دانــش و مديريــت آن در چرخــه آمــوزش يــک کشــور مطــرح می شــود. 
ــوزاد، گهــواره، مهــد، پيــش دبســتان،  چرخــه آمــوزش کشــور شــامل آمــوزش در ســطح ن
دبســتان، دبيرســتان، دانشــگاه، حرفــه ای و بــاز آمــوزی و بطــور کلــی آمــوزش همگانــی بــراي 
عمــوم مــردم و برگشــت مجــدد بــه چرخــه می شــود )شــکل ١  لوگــوی »فرآينــد  ٤الــف«(. 
»آمــوزش اســتاندارد« در واقــع آمــوزش ايــن اســتانداردها در کليــه ســطوح عوامــل گرداننــده 
ايــن چرخــه بــر اســاس اســتاندارد هاي آمــوزش مربــوط اســت.. نيــل بــه ايــن هــدف حياتــی 
ــادی  ــرد والزم اســت بطــور بني ــده انجــام پذي ــک کشــورن می توان د بطورمقطعــی و پراکن ي
پايــه ريــزی شــده و بــرای پختــه شــدن بيشــتر بــرای اجــرای دقيــق آن مــورد بحــث، تصويب 
و اجــرا قرارگيــرد. استانداردســازی آمــوزش الزم اســت بــا داشــتن چشــم انــداز، خطی مشــی، 
برنامــه ريــزی و اثــر بخشــی بطــورکان کشــوری انجــام شــود کــه درآن مديريــت دانــش بــا 
فنــآوری اطاعــات براســاس داده پــردازی يــک بانــک اطاعاتــی آموزشــی غنی و تأثيــر آن در 
ســطح جامعــه در نيــل بــه هــدف آمــوزش و توســعه پايدارکشــور طراحــی ومهندســی گــردد. 
نگارنــده بــا عنايــت بــه »درســهاي آموختــه و تجربه هــای اندوختــه« و بررســيهاي بعمــل آمده 
ــوزش  ــوزش و آم ــتاندارد آم ــد اس ــه فراين ــان، »نظري ــي کشــور و جه ــای آموزش درچالش ه
اســتاندارد )٤الــف( درچرخــه آمــوزش کشــور« را جهــت اجــرا بــا ايجاد کارگــروه» اســتاندارد 
و اطمينــان«  در گــروه علــوم مهندســی فرهنگســتان علــوم ايــران پيشــنهاد نمــود و بــه اجــرا 
درآورد  کــه  در ســطح کشــور و جهــان در دســت پيگيــری و  فرهنگ ســازی اســت]١-٦[.

شکل )١(.  لوگوی فرآیند٤الف
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در ايــن راســتا، اوليــن همايــش فراينــد ٤الــف در چرخــه آمــوزش کشــور، ٥ -٦ آذرمــاه 
ــور  ــد بط ــن فراين ــرای اي ــه در آن اج ــد ک ــران برگزارگردي ــوم اي ــتان عل ١٣٩٣ در فرهنگس
قانونمنــد، بــا تاســيس يــک »نظــام مهندســی اســتاندارد آمــوزش کشــور« مــورد نيــاز کشــور 
پيشــنهاد شــده اســت کــه بتوانــد بــا تدويــن و تصويــب »قانــون اســتاندارد آمــوزش کشــور« و 
بــا تدويــن وتصويــب »اســتاندارد پايــه آمــوزش کشــور« و»اســتانداردهای آمــوزش« وآموزش 
ــگاه  ــه دانش ــگاه ها از جمل ــتا  دانش ــن راس ــرا در آورد. در اي ــه اج ــف« را ب ــا »فرايند٤ال  آن ه
صنعتــی اميــر کبيــر بــه عنــوان دانشــگاه پيشــرو علــوم مهندســی و فــن آوری کشــور و بويــژه 
فرهنگســتان علــوم ايــران می تواننــد نقــش کليــدی داشــته باشــند. ايــن مهــم فقــط ميتوانــد بــا 
تهيــه، تصويــب واجــرای يــک »طــرح کان ملــی آمــوزش اســتانداد کشــور« بــا نگاهــی بــه 
آينــده اســتاندارد- محورايــران توســط فرهنگســتان علــوم ايــران بــه فعــل درآيــد ]٦-١[. در 
ايــن مقالــه، خاصــه ای از نيــاز بــه »فراينــد ٤الــف در چرخــه آمــوزش کشــور، وضعيــت ملی 
و بين المللــی اســتاندارد آمــوزش، نيــاز بــه قانونمندســازی اســتاندارد آمــوزش، تاســيس يــک 
»نظــام مهندســی اســتاندارد آمــوزش کشــور« و امــور مربــوط ديگــر بويــژه نيــاز بــه حســاس 

سازی و فرهنگسازی کان مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

٢. تجربیات ملی و بین المللی
ــن  ــر اي ــه اخي ــل در مقال ــه تفصي ــوزش ب ــتاندارد آم ــی اس ــی و بين الملل ــای مل تجربه ه
ــل  ــن عام ــوزش ابتدايی تري ــت آم ــوان گف ــه اختصــار ميت ــده اســت]٢[. ب ــده آورده ش نگارن
موفقيــت در ارتقــا و پايــداري کيفيــت زندگــي مــردم و جامعــه جهــت دســتيابی بــه اهــداف و 
ــرای اهــداف  ــن راســتا، اســتاندارد آمــوزش ب ــده يــک کشــور اســت. در اي ــزی آين برنامه ري
اســتاندارد-محور يــک کشــور رکــن اســت. پيشــينه اســتاندارد و استانداردســازی در ايــران بــه 
اســتناد آثــار تاريخــی و مجســمه های حک شــده بــر روی کتيبه هــا و ســاير اقــام و 
اشيای کشف شــده زيرخاکــی دارای قدمــت بســيار طوالنــی اســت کــه پــس از هزارهــا ســال 
ايــن آثــار و اقــام هنــوز پايــدار بــوده و بــرای مثــال داراي اســتاندارد بــاال ازنظــر نــوع آليــاژ 
می باشــند. به ويــژه » منشــور حقــوق بشــر کــورش کبيــر« کــه يــک اســتوانه ســفالين کوچــک 
از گــــل رس پختــه )٢٣ ســانتيمتر طــول و ١١ ســانتيمتر عــرض( کــه درروی آن حــدود ٤٠ 
ــتاندارد  ــک اس ــاد ي ــع نم ــی نوشته شــده اســت و درواق ــادی و خــط ميخــی بابل خــط آکــ
ــوق بشــر شــنا  ــوان نخســتين منشــور حق ــه به عن ــان اســت ک ــه جهاني ــوزش بشــريت ب آم
خته شــده و در ســال ١٩7١ ميــادی، ســازمان ملــل متحــد آن را به تمامــی زبان هــای رســمی 

آن سازمان منتشر کرده است )تارنمای روستای ترهدان(.
اســتاندارد و استانداردســازی قانونــی در کشــور بــا تصويــب قانــون اوزان و مقياس هــا در 
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ــال ١٣٥٣ در وزارت  ــه در س ــن رابط ــک اداره  کل در اي ــال ١٣٠٤ شمســی و تأســيس ي س
بازرگانــی آغــاز گرديــد. تصويــب قانــون ١٣٣٩ و اجــازه تأســيس مؤسســه اســتاندارد ايــران، 
تدوين اساســنامه آن در ســال ١٣٣٤ و قوانين ١٣7١ و ١٣7٦ و تعيين شــورای عالی اســتاندارد 
بــه رياســت رئيــس جمهــور و تغييــر نــام اخيــر آن مؤسســه بــه ســازمان ملــی اســتاندارد ايران 
مســير تحــوالت قانونــی و اجرايــی هســتند کــه حرکــت مــدون در جهت اســتاندارد نويســی، 
استانداردســازی و اجــرای ايــن اســتانداردها در کشــور بــه شــکل فعلــی آن تداوم يافته اســت. 
ــای خــوراک و فرآورده های کشــاورزی،  ــی در زمينه ه ــش از ٢٢٥٠٠ اســتاندارد مل ــون بي تاکن
ــرد  ــزارش عملک ــت )گ ــده اس ــه تدوين ش ــروي محرک ــودرو و ني ــر و خ ــيميايی و پليم ش

سازمان استاندارد، ١٣٩٣(. ولی تاکنون استاندارد آموزشی جامعی مشاهده نشده است.
در ايــن تحــوالت نزديــک بــه يــک قــرن در ايــران، واژه اســتاندارد در اذهــان عمــوم مــردم 
ــه آنهــم الزمســت بطــور  بيشــتر استانداردســازی وســايل و دســتگاه ها را تداعــی نمــوده ک
موثرتــر انجــام پذيــرد. در واقــع »اســتاندارد آمــوزش و آمــوزش اســتاندارد« که اخيــرا در گروه 
ــع  ــت، درواق ــده اس ــرح و آغازش ــده مط ــن نگارن ــط اي ــتان  توس ــی فرهنگس ــوم مهندس عل
واژه هــای نوظهــور در اذهــان عمــوم و حتــی در جامعــه علمی کشــور جلــوه می کننــد ]٦-١[. 
»نظــام چرخــه آمــوزش کشــور« به ويــژه در ســطح آمــوزش و پــرورش تــا تحصيــات عالــی 
ــک  ــی و ي ــم انداز و خط مش ــا چش ــتاندارد محور ب ــدون و اس ــی م ــت دارای الگوي الزم اس
برنامه ريــزی مشــخص بــر اســاس نيــاز ملــی آمــوزش و پــرورش تــا توســعه پايــدار را دنبــال 
نمايــد. همانطــور کــه در بــا ال ذکــر شــد، در »اوليــن همايــش اســتاندارد آمــوزش و آمــوزش 
ــه در آن بعضــی از مســئو لين کشــور، اســاتيد، صاحب نظــران، دانشــجويان و  اســتاندارد«  ک
و  وزارتخانه هــا  يونســکو،  کميســيون  دانشــگاه ها،  فرهنگســتان ها،  از  عاقه منــدان 
ــال  ــارکت فع ــی مش ــانه-های ارتباط جمع ــن رس ــا و همچني ــط، انجمن ه ــازمان های ذيرب س
داشــتند وضعيــت اســتاندار آمــوزش در مقاطــع مختلــف توســط نماينــده محتــرم هــر مقطــع 
ــوزش در کشــور   ــه اســتاندارد و اســتاندارد ســازی آم ــج نشــان داد ک ــد]7[. نتاي ــه  گردي ارائ

وجود نداشته و اگر هم فکر شده باشد در مرحله بسيار ابتدائی است.
در ســطح بيــن ا لمللــی، »ســازمان جهانــي اســتاندارد« )ايــزو( بــه نظــر می رســد در رابطــه با 
اســتاندارد آمــوزش فعاليت هايــی نســبتا محــدودی داشــته و اکثــر کشــورهاي پيشــرفته جهــان 
از اســتانداردهاي آمــوزش خــود اســتفاده مي-نماينــد. در واقــع اســتاندارد واحــدی در آموزش 
کــه تمــام کشــور ها بتواننــد بــه آن اســتناد کننــد وجــود نــدارد. البتــه کشــوری مثــل آمريــکا، 
کشــورهای اروپايــی و بعضــی از کشــورهای ديگــر جهــان دارای اســتانداردهای مربــو ط بــه 
خــود هســتند. ولــی ايــن اســتانداردها در يــک مقطــع تحصيلــی حتــی در مقاطــع آمــوزش 
عالــی هــم بــا هــم همخوانــی نداشــته و بــرد وســيعی از ســطح کيفيــت را می پوشــانند. در 
واقــع ميتــوان گفــت حتــی در کشــورهای پيشــرفته نيــز اســتاندارد های پيوســته در چرخــه 
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ــري از  ــی، به منظــور جلوگي ــه اروپاي ــال در ناحي ــراي مث ــدارد. ب ــوزش کشــور وجــود ن آم
ــن کشــورها وجــود داشــته اســت،  ــوزش  مهندســی در اي ــت آم ــه در کيفي ــادي ک ــوع زي تن
»پروســه يــا رونــد بولونيــا« بــا تحــوالت آمــوزش عالــی در ناحيــه اروپايــی گســترده بــا »بيانيه 
ــدي  ــي رون ــه ول ــا« داوطلبان ــد بولوني ــد. »رون ــا گردي ــر پ ــا« در ســال ١٩٩٩ ميــادی ب بولوني
اصلــي در ســطح اروپاســت و منطقــه »آمــوزش عالــی اروپايــی« کــه در حــال حاضــر حــدود 
ــرای  ــا« ب ــد بولوني ــد. در اصــل »رون ــف می نماي ٥٠ کشــور عضــو را تشــکيل می دهــد تعري
تشــخيص درجه هــای آکادميــک و کيفيــت آن هــا،  تســهياتی قائــل می شــود. اهــداف »رونــد 
ــی بتواننــد به راحتــی از  ــا« آن اســت کــه دانشــجويان و دانش آموختــگان درجــات عال بولوني
ــرای  ــی ب ــوان مکان ــا به عن ــت اروپ ــد و جذابي ــال يابن ــر انتق ــور ديگ ــه کش ــور ب ــک کش ي
تحصيــات و يــا کار افزايــش يابــد و صلــح و پايــداری در منطقــه بــزرگ اروپايــی برقــرار 
گــردد. نگارنــده معتقــد اســت بــرای رســيدن بــه يــک هــدف مشــترک الزمســت» اســتاندارد 
ــدارد و  ــن اســتاندارد وجــود ن ــد. اي ــه اجــرا در آي ــب و ب ــی« تصوي ــوزش بين الملل ــه آم پاي
ميتوانــد در ســطح کشــور بعنــوان الگــوی جهانــی تهيه گــردد]٦[. نگارنــده آمادگی کامــل بــرای 

تهيه آن را دارد.

٣. موضوعات کلیدی
ــد  ــه فراين ــون در بنيانگــذاری و اجــرای »نظري ــوارد گوناگ ــدی شــامل م ــات کلي موضوع
٤الــف در چرخــه آمــوزش کشــور« در ســطح کشــور و جهــان اســت. از آن ميان کنتــرل کيفی 
يــا کيفيــت در آمــوزش بــر اســاس نظارت مســتمر و اجــرای روش هــای عملــی و فعاليت های 
ــد  ــان از کيفيــت« خــارج از ســامانه اســت کــه بتوان ــه »اطمين ــا برنام داخــل يــک ســامانه ي
نيروهــای انســانی بــا دانــش و توانايی هــا و خاقيت هــای علمــی، عملــی، فنــی، اجتمايــی، 
ــئوليت پذری  ــدان کار و مس ــم، وج ــامت روح و جس ــتن س ــا داش ــانی ب ــادی و انس اقتص
برای کشــور جهــت ارائــه خدمــات اجتمايــی بــا خروجــی اســتاندارد تجهيــز نمايــد. در ايــن 
راســتا موضوعاتــی  کــه رکــن ايــن نظريــه را تشــکيل ميدهنــد به شــرح زيــر خاصــه ميگردد. 
در واقــع ايــن موضوعــات مراحلــی تــا رســيدن بــه بــه يــک نظــام پويــا بــرای نظــارت بــر 

استاندارد در چرخه آموزش کشور است شامل: 
نيــاز بــه نيــروی انســانی بــا دانــش و توانايی هــای علمــی، عملــی، فنــی، اجتماعــی،  *

ــه  ــا داشــتن ســامت روح و جســم و وجــدان کار جهــت ارائ اقتصــادی، انســانی ب
خدمات اجتماعی با خروجی استاندارد برای يک کشور،

ــتان،  * ــتان، دبس ــش دبس ــد، پي ــواره، مه ــوزاد، گه ــطوح ن ــتاندارد در س ــوزش اس آم
دبيرســتان، دانشــگاه، حرفــه ای و بــاز آمــوزی و بطــور کلــی آمــوزش همگانــی بــراي 

عموم مردم و برگشت مجدد به چرخه،
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درک و فرهنگســازی نيــاز بــه اجرای»فراينــد ٤الــف در چرخــه آمــوزش کشــور« در  *
کليه سطوح کشور،

ــام  * ــک »نظ ــاد ي ــت ايج ــدون جه ــه ی م ــک اليح ــب ي ــن و تصوي ــه تدوي ــاز ب ني
مهندسی استاندارد آموزش کشور«،

نياز به ايجاد يک »نظام مهندسی استاندارد آموزش کشور«، *
نياز به تدوين و تصويب »استاندارد پايه آموزش کشور«، *
ــتانداردهای  * ــوزش اس ــوزش و آم ــتانداردهای آم ــب »اس ــن و تصوي ــه تدوي ــاز ب ني

کشور«،
ــوزش مصــوب بطــور اســتاندارد محــور در »نظــام  * ــاز  اجــرای اســتاندارد های آم ني

مهندسی استاندارد آموزش کشور«.

٤. توصیه های راهبردی
ــده آورده  ــن نگارن ــر اي ــای اخي ــل در مقاله ه ــه تفصي ــردی ب ــای راهب ــاره ای از توصيه ه پ
شــده اســت]٦-١[. بــا نگاهــی  کوتــاه بــه محيــط اطــرف کار و زندگــی در شــهر و روســتا از 
جملــه درختــکاری خيابان هــا و بيابان هــا، ســنگفرش کوچه هــا، نمــای ســاختمآن ها، ســقف 
ــای  ــر کااله ــت اکث ــا، پايداری کيفي ــار خيابان ه ــا و کن ــدی جوی ه ــاختمان ها، جدول بن س
ايرانــی و چينــی وارده، وجــدان و اخــاق کار )در کارگــری، رانندگــی، مهندســی، پزشــکی، 
ــا وجــود زحمــات و فعاليت هــای  ــره( نشــان ميدهــد کــه ب ــره و غي معلمــی، اســتادی و غي
گســترده عمومی کــه انجــام شــده و يــا در دســت انجــام اســت، آمــوزش در چرخــه آمــوزش 
کشــور بطــور کلــی و کارايــی نيروهــای انســانی توليــدی بطــور خــاص دارای ســطح اســتانه 
اســتاندارد بــرای توســعه پايــدار رو بــه رشــد و طوالنــی مــدت کشــور نيســت کــه ايــن خــود 
يکــی از داليــل بيــکاری در ســطوح مــورد نيــاز اســت. بطور کلــی در صــد تعداد دانشــجويان 
کار آزمــوده و بــا تجربــه و دســت بــه کار بــودن آنــان در محيط هــای علمــی وفنــی و بويــژه 
در کار در آزمايشــگاه رو بــه کاهــش اســت و علت هــای آن آموزشــهای گذشــته محــور تــا 
آموزش هــای عالــی اســت. فکــری اساســی جهــت ارتقــاء دانــش فنــی و دســت بــه کار بــودن 
ــا بررســي های  ــد. ب ــوط الزمســت بعمــل آي دانشــجويان درآزمايشــگاه ها و کارگاه هــای مرب
ــه  ــود داردک ــی وج ــود نکات ــای موج ــف« و چالش ه ــد ٤ ال ــه فرآين ــش در»نظري ــن پژوه اي
ــت  ــتاندارد-محور در جه ــده ای اس ــا آين ــور ب ــه امورکش ــد درارتقاءکلي ــا ميتوان ــرای  آن ه اج
ــر  ــردی زي ــای راهب ــتا، توصيه ه ــن راس ــد. در اي ــته باش ــش بســزائي داش ــدار نق ــعه پاي توس

پيشنهاد می شود:
ــا چشــم - ١ ــه يــک تحــول ب بطــور کلــی آمــوزش در چرخــه آمــوزش کشــور نيــاز ب

انــداز، خــط مشــی، برنامــه ريــزی و اثربخشــی کان دارد. مشــکات کشــور با داشــتن 
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تعــداد زيــاد فــارغ اتحصيــل اعــم از پزشــک، کارشــناس، کارشــناس ارشــد، دکتری، 
پســادکتری در علــوم و مهندســی، وغيــره حــل نمی شــود. کشــور نيازمند بــه نيروهای 
ــا  ــه ت ــزء گرفت ــر ج ــور از کارگ ــتاندارد-محور و نياز-مح ــئول اس ــص و مس متخص
متخصــص ارشــد بــا داشــتن نظــام نظــارت کيفيــت بــر  آن هــا از گهــواره تــا گــور در 

چرخه آموزش کشور دارد.
ــی و - ٢ ــوم مهندس ــرو عل ــگاه پيش ــوان دانش ــه عن ــر ب ــر کبي ــی امي ــگاه صنعت دانش

فنآوری کشــور ميتوانــد »نظــام نظــارت و اطمينــان از کيفيــت« داخــل دانشــگاهی  و 
ــوزش،  ــراء، آم ــت، اج ــازی در مديري ــتای استانداردس ــگاهی در راس ــارج دانش خ
پژوهــش، توســعه، خدمــات و غيــره را در ســطح دانشــگاه و دانشــکده ها پيــاده کــرده 

و پيشگام اين نظام در سطح دانشگاه های کشور باشد.
ارتقــاء »اســتاندارد و اطمينــان از کيفيــت« آمــوزش بــا اجــرای» نظريــه فرآينــد ٤الــف« - ٣

والزامــات قانونــی آن  می تــوان د نقــش بنيــادی درارتقــاء ســامت و کيفيــت زندگــی 
مــردم و محيــط زيســت وصرفــه جويی هــای کان اقتصــادي درکوتــاه مــدت و دراز 

مدت بسوی توسعه پايدار داشته باشد.
بــرای رســيدن بــه ايــن اهــداف، نيــاز بــه فرهنگــي غنــی اســتاندارد آمــوزش واطمينان - ٤

ازکيفيــت، اعتقــاد بــه کيفيــت درســطح عمــوم مــردم و مســئولين کشــور بــا داشــتن 
استانداردهای ملی بويژه در آموزش و اجراء موثر  آن ها در سطح کشور است.

اجــرای ايــن مهــم در کشــور نيــاز بــه نقشــه راه وحمايــت همــه جانبــه مســئولين بلند - ٥
ــژه  ــه وي ــی ب ــی، پژوهشــی و فرهنگ ــتگذاران، هرعضــو آموزش ــه کشــور، سياس پاي
اســاتيد دانشــگاه ها و موسســات عالــی، دبيــران، معلميــن، ســازمان ملــي اســتاندارد 
ــره  ــا و غي ــتان ها، وزارتخانه ه ــاير فرهنگس ــران و س ــوم اي ــتان عل ــران، فرهنگس اي

درهرمقطع چرخه آموزش کشورو بطور کلی مردم در سطح کل جامعه دارد.
تدويــن و تصويــب اليحــه ای مــدون جهــت ايجــاد يــک »نظــام مهندســی اســتاندارد - ٦

ــا مشــخص کــردن وظائــف ســازمان های اعمــال کننــده قانــون،  آمــوزش کشــور« ب
ــون  مؤسســات آموزشــي و ســازمان هاو موسســات دولتــی و غيردولتــی مجــری قان
تدويــن و جهــت بررســی و تصويــب از طريــق دولــت بــه مجلــس شــورای اســامی 

ارسال گردد.
ــرای - 7 ــور« ب ــوزش کش ــتاندارد آم ــی اس ــرح کان مل ــک »ط ــب ي ــن و تصوي تدوي

قانونمنــد ســازی و اجــراي اهــداف ايــن نظريــه  بــا نگاهــی بــه آينــده اســتاندارد- 
محورايران جزو اولويت هاي کشور قرار گيرد.

نيروهــاي انســاني کارآمــد و متخصص در کليه ســطوح کشــور الزمســت بــرآورد نياز - 8
ــی و  ــات آموزش ــگاه ها و موسس ــود. دانش ــن ش ــور تامي ــور نياز-مح ــده و بط ش



مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی60

سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

ــط  ــص را فق ــاني متخص ــروي انس ــت ني ــوزش و تربي ــور، آم ــي کش ــي عال پژ وهش
براســاس نيــاز تخميــن زده شــده کشــور اقــدام نماينــد. در ايــن راســتا نيازســنجي در 

موارد زير بعنوان مثال ميتواند انجام پذيرد:
تعييــن تعــداد مــورد نيــاز متخصصيــن اجــرای »فراينــد ٤ الــف در چرخــه آموزش  *

کشــور« درفرهنــگ ســازي، ترويــج و آمــوزش و نظــارت بــر اســتاندارد آمــوزش 
در کليه امور مقاطع چرخه آموزش کشور،

تعييــن تعــداد اســاتيد، آمــوزگاران، و غيــره مــورد نيــازدر مقاطــع تحصيلی مختلف  *
چرخه آموزش کشور،

تعييــن تعــداد دانشــجويان مســتعد و عاقمنــد بر اســاس اســتانداردهاي آموزشــی  *
مربوط جهت رفع نياز نيروهای متخصص کشور،

ــای  * ــازدر زمينه ه ــورد ني ــص م ــد ومتخص ــاني کارآم ــروي انس ــداد ني ــن تع تعيي
گوناگون کشور در کليه سطوح خدمت کشوری.

درس ويــژه ای مربــوط بــه »اســتاندارد و اطمينــان از کيفيــت«  و »فرآينــد ٤الف«درخور - ٩
هرمقطع تحصيلی به ريز دروس مربوط اضافه شود. 

گرايــش »مهندســی اســتاندارد آمــوزش« بــا محوريت»اســتاندارد و اطمينــان از کيفيت« - ١٠
 می توانــد بــا نگــرش علمــی و فنــی بــا در نظرگرفتــن جنبه هــای فيزيکی و شــيميايی، 
بيولوژيکــی، رياضــی، اجتماعــی، اقتصــادی، فرهنگــی، مديريتــی و ... تدوين، تصويب 

و اجرا گردد.
مديريــت کيفــی بويــژه در آمــوزش يکــی از عوامــل مهــم دراجــرای الزامــات قانونــی - ١١

و مقرراتــی »اســتاندارد و اطمينــان از کيفيــت« اســت. درايــن راســتا »مديريــت آموزش 
اســتاندارد بــا اطمينــان از کيفيــت« نيــاز اســت در وزارتخانه ها، ســازمان ها وموسســات 

آموزشی و پژوهشی و اجرايي کشور ايجادو بطورپايداراجرا شود.
نشــريه هاي آموزشــی در مقاطــع تحصيلــی چرخــه آمــوزش کشــور بويــژه در زمينــه - ١٢

اســتاندارد مــورد بازنگــري قــرار گرفتــه و نشــريه ويــژه »مهندســی اســتاندار آموزش« 
ايجاد و جهت فرهنگسازي بيشتر منتشر گردد.

ــرای حــل - ١٣ ــروی عظيمــی ب ــر ســال ني ــوز  در ه ــش آم ــون دان ــاالی ١٠ ميلي ــار ب آم
بســياری از مشــکات و معضــات کشــور از جملــه »اســتاندارد آمــوزش« در »چرخه 
آمــوزش کشــور« اســت. در واقــع بــرای داشــتن نيرو هــای انســانی خــاق اســتاندارد-
محــور در حفــظ و ارتقاءارزشهای کشــوربا بــا داشــتن نيرو هــای متخصــص از کارگــر 
ــه  ــوزش« در »چرخ ــتاندارد آم ــرای »اس ــور، اج ــزرگ کش ــمندان ب ــا دانش ــاده ت س

آموزش کشور« بويژه در مقطع آ موزش و پرورش امری بسيار حياتی است. 
ــن - ١٤ ــی اســت و اي ــادران نســل ها هســتند بســيار حيات ــه م ــه ک ــان جامع ــوزش زن آم
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ــواره  ــود از گه ــودکان خ ــوزش ک ــن وآم ــداري از جني ــد در نگه ــادران  می توانن م
نقش کليدي داشته باشند. 

ــور و - ١٥ ــه دانشگاه های کش ــوزش از جمل ــط در آم ــای ذيرب ــازمان ها و وزارتخانه ه س
بويــژه فرهنگســتان علــوم ايــران بــا داشــتن متخصصيــن و متفکريــن در کليــه علــوم 
ــد نقــش بزرگــي درايجــاد »نظــام مهنســی اســاندارد آموزشی کشــور« داشــته  ميتوانن
ــار و  ــن راســتا بيشــتر همي ــران در اي ــی اســتاندارد اي باشــند. بهتراســت ســازمان مل

همکار باشند.  

 ٥. منابع و مراجع 
ــد اســتاندارد آمــوزش و آمــوزش اســتاندارد )٤الــف( در - ١ م. ســهرابی )١٣٩٣(، »فراين

ــت،  ــان از کيفي ــتاندارد و اطمين ــروه اس ــوزش کشــور«: گزارشــی از کارگ چرخــه آم
خبرنامه فرهنگستان علوم ايران، سال چهارم، شماره ٥٠، بهار.

م. ســهرابی )١٣٩٥(، »نيــاز بــه نظــام مهندســی فراينــد اســتاندارد آمــوزش و آمــوزش - ٢
اســتاندارد )٤الــف( در چرخــه آمــوزش کشــور بــا نگاهــی به آينــده اســتاندارد-محور 
ايــران« کتــاب مقاله هــا: اديتــور م. ســهرابی، اوليــن همايــش فراينــد ٤الــف در چرخــه 

آموزش کشور، ٥ -٦ آذرماه ١٣٩٣، آ فرهنگستان علوم ايران.
ــال - ٣ ــاب س ــران«، کت ــت در اي ــت محيط زيس ــوزش حفاظ ــهرابی )١٣٩٢(، »آم م. س

محيط زيست ايران، گروه علوم مهندسی، فرهنگستان علوم ايران.
4- M. Sohrabi (2013), Need to Developing International Young Woman En-

trepreneurship Standards for New Technologies; Procs IC Entrepreneur-
ship for Young Woman and Using of New Technologies; Issues and Chal-
lenges, Islamabad, Pakistan, November 23-26, 2013.

5- M. Sohrabi (2016), Education Standards and Standards Education (ESSE) 
Process in National Education Cycle with Special Regards to Radiological 
Protection. 14th Int Congress of Int. Radiat. Prot. Assoc., 9-13 May 2016, 
Cape Town, South Africa.

6- M. Sohrabi,(2017)  Inaugural Editorial, Education Standards and Stan-
dards Education (ESSE) Process in National Education Cycle for Global 
Public Health Sustainability, SF J Pub Heal 1:1.

ــد - 7 ــش فراين ــن هماي ــهرابی، اولي ــور م. س ــا: اديت ــاب مقاله ه ــهرابی )١٣٩٥(، کت م. س
٤الف در چرخه آموزش کشور، ٥ -٦ آذرماه ١٣٩٣،فرهنگستان علوم ايران.
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استفاده کاربردي از تئوري هاي علم مدیریت 

در تبدیل دانشگاه صنعتي امیرکبیر 

به دانشگاه نسل سوم 
اباذر ضیائي

کارمند دانشگاه صنعتي اميرکبير و دانشجوي دوره دکتري مديريت دانشگاه 
خوارزمي

چکیده
ــگاه هاي  ــن دانش ــي از برتري ــابقه يک ــال س ــب ٦٠ س ــا قري ــر ب ــي اميرکبي ــگاه صنعت دانش
ــه دليــل وجــود ويژگي هــاي جــذاب از قبيــل موقعيــت جغرافيايــي  کشــور مي باشــد کــه ب
دانشــگاه، اســاتيد فعــال در عرصه هاي سياســي، اقتصــادي وصنعتــي کشــور و فارغ التحصيان 
توانمنــد همــواره مــورد توجــه نخبــگان در سراســر کشــور بــوده اســت. وجــود مــوارد اشــاره 
ــادي را  ــار ســاير مولفه هــا در ايــن دانشــگاه هــر ســاله دانشــجويان توانمنــد زي شــده در کن
جــذب مي کنــد کــه ايــن امــر امــکان تبديل شــدن دانشــگاه بــه دانشــگاه نســل ســوم را فراهم 
ــا  ــتندکه ب ــوم دانشــگاه هاي هس ــم دانشــگاه هاي نســل س ــه مي داني ــه ک ــد. همانگون مي نماي
تکيــه بــه توانمندي هــاي درونــي خــود اقــدام بــه ايجــاد نــوآوري و تجاري ســازي توليــدات 
ــوق در  ــده ف ــر ش ــاي ذک ــه ويژگي ه ــه ب ــا توج ــکان ب ــن ام ــه اي ــد ک ــود مي کنن ــي خ علم
دانشــگاه قابــل انجــام مي باشــد. البتــه بايــد توجــه داشــت کــه صــرف وجــود پتانســيل هاي 
موجــود در دانشــگاه ايــن موضــوع محقــق نخواهــد شــد بلکــه بايــد بــا بازبينــي اصــول و 
ــع و ظرفيت هــاي دانشــگاه را مــورد بررســي  ــط بيــن مناب تئوري هــاي علــم مديريــت، رواب

قرار داد. 
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١. مقدمه و بیان مسئله

از ديــدگاه محققيــن عوامــل بيرونــي و درونــي دانشــگاه ها بــر پيدايــش نظريــه دانشــگاه 
کارآفريــن موثــر بوده انــد از جملــه عوامــل محيطــي تأثيرگــذار بــر ايــن تحــوالت مي تــوان 
ــت  ــات و زيس ــات و ارتباط ــاوري اطاع ــل فن ــن از قبي ــاوري نوي ــت فن ــش اهمي ــه افزاي ب
فنــاوري، بــا توجــه بــه اينکــه تحقيــق و توســعه ايــن فناوري هــا وابســته بــه تحقيــق بنيــادي 
ــه  ــعه يافت ــورهاي توس ــان، در کش ــش بني ــاد دان ــه اقتص ــدن نظري ــدار ش ــا پدي ــد، ب مي باش
دانشــگاه ها در جهــت کمــک بــه تحقــق اقتصــاد دانــش بنيــان تحــت فشــار قــرار گرفتــه انــد. 
جهانــي شــدن، رشــد رقابــت و پــي آمــد ايــن پديــده کــه علــم و فنــاوري بــه منابــع راهبردي 
رقابــت تبديــل شــده اســت و بــه هميــن لحــاظ ملت هــا مــي کوشــند حداکثــر اســتفاده و 
بهره بــرداري را از علــم و فنــاوري داشــته باشــند. از جملــه عوامــل درون دانشــگاهي تأثيرگذار 
ــروز  ــه باعــث ب ــات بين رشــته اي ک ــدار شــدن تحقيق ــه: پدي ــوان ب ــن تحــوالت مي ت ــر اي ب
تنش هايــي در ســاختارهاي دانشــگاهي و شــايد ضعيف تــر شــدن ارتبــاط آمــوزش و تحقيــق 
ــوزش  ــش فشــار در جهــت آم ــاخت هاي دانشــگاهي. افزاي ــده اســت. ضعــف در زيرس ش
بيشــتر کــه منجــر بــه حرکــت بــه ســمت نظــام آمــوزش عالــي بــا انبــوه دانشــجويان شــده 

است. 
در واقــع در ايــن کشــورها دانشــگاه ها مواجــه بــا محيطــي بــا ناپايــداري فزاينــده، رشــد 
تقاضــا در کنــار افزايــش تنــوع تقاضــا بــراي آمــوزش عالــي، بين المللــي شــدن آمــوزش و 
ــا صنعــت و عرصــه اقتصــاد، عــدم  تحقيــق، توســعه همکاري هــاي نزديــک تــر و کاراتــر ب
ــراي صنعــت  ــد ب ــاي جدي ــش و ايجــاد مزيت ه ــع دان ــد و توزي ــکان تولي ــه م وابســتگي ب
ــري و  ــت پذي ــراي رقاب ــش ب ــد دان ــن تولي ــت يافت ــن، اهمي ــاي نوي ــد دانش ه ــت تولي جه
نــوآوري هســتند. مجموعــه ايــن شــرايط باعث ايجــاد تغييــرات اساســي در انتظــارات موجود 

از دانشگاه ها شده است.

٢. اصول مدیریت علمي
ــراي پيشــرفت  ــرن بيســتم ب ــل ق ــول در اواي ــري فاي ــت علمــي توســط هن اصــول مديري
ســازمان ها مطــرح شــد ايــن اصــول ســاليان زيــادي اســت کــه در تحقــق اهــداف و اجــراي 
ــده مســتثني نيســتند.  ــن قاع ــم از اي ــوده اســت. دانشــگاه ها ه ــد ب ــازمان ها مفي ــا س برنامه ه
ايــن اصــول عبارتنــد از: تقســيم کار، اختيار و مســؤوليت، انضبــاط اداري، وحــدت فرماندهي، 
وحــدت هــدف و جهــت، تبعيــت منافــع فــردي از منافــع جمعــي، دســتمزد پرســنل، تمرکــز، 
سلســله مراتــب، نظــم، عدالــت، ثبــات و مانــدگاري در شــغل، ابتــکار، روحيه اتحــاد و جمعي 
ايــن اصــول عمومــي هســتند کــه فــارغ از هرگونــه ماحظــه و قــرار گيري هــر دانشــگاهي در 
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هــر نســل از نســلهاي ســه گانه بــراي دســتيابي بــه موفقيــت بيشــتر بايد مدنظــر قــرار گيرند. 
ــه  ــا بســته ب ــگاه مهمــي در مســير پيشــرفت ســازمان دارد ام هــر کــدام از ايــن اصــول جاي
شــرايط زمانــي و مکانــي و فرهنگــي و... موجــود در جوامــع مختلــف بعضــي از ايــن اصــول 
اهميــت بيشــتري پيــدا مــي کننــد. الزم بــه ذکــر اســت اصــول مديريــت علمــي در افزايــش 
ثبــات و پايــداري ســازمان در محيــط موثــر اســت و اگــر دانشــگاه بخواهــد وارد دانشــگاه هاي 
نســل ســوم شــود بايــد نســبت بــه نهادينــه ســازي اصــول مديريــت علمــي در دانشــگاه اقدام 

نمايد.

٣. اصول مدیریت کیفي
اصــول مديريــت کيفــي در نيمــه دوم قــرن بيســتم اهميــت ويــژه اي بــراي ســازمان ها پيــدا 
کــرده اســت ايــن اصــول اهميــت فــوق العــاده اي در افزايــش قــدرت رقابتــي ســازمان ها ايفــا 
کــرده اســت. ايــن اصــول عبارتنــد از: اصــل مشــتري مــدار بــودن ســازمان، اصــل رهبــري، 
اصــل درگيــري تمــام افــراد، اصــل ديــدگاه فراينــدي، اصــل ديــدگاه سيســتمي بــه مديريــت، 
اصــل بهبــود مســتمر، ديــدگاه تحليلــي در تصميــم گيري هــا، اعتقــاد بــه منافــع متقابــل بــه 
ماننــد اصــول مديريــت علمــي اصــول مديريــت کيفــي نيــز فــارغ از جايــگاه دانشــگاه ها و 
ــراي افزايــش مزيــت رقابتــي در  ــا ســوم ب قرارگيــري  آن هــا در دســته بندي نســل هاي اول ت
محيــط و بــه خصــوص در مقابــل رقبــا کارگشــا هســتند. الزم بــه ذکــر اســت، همانگونــه کــه 
اصــول مديريــت علمــي در ثبــات و پايــداري ســازمان در محيــط ايفــاي نقــش مي کنــد اصول 
مديريــت کيفــي در کســب مزيــت رقابتــي و افزايــش قــدرت نفــوذ ســازمان در محيــط موثــر 
ــا  ــن  آن ه ــه از عمده تري ــي شــروطي دارد ک ــت کيف ــري اصــول مديري ــه به کارگي اســت. البت
ــازمان  ــي در س ــت علم ــول مديري ــرش اص ــوص پذي ــازي در خص ــه فرهنگ س ــوان ب مي ت

است که در باال به ان اشاره شد.

٤. توصیه هاي راهبردي
ــاختاري،  ــاد س ــت در ابع ــن، الزم اس ــگاه کارآفري ــه دانش ــول ب ــير تح ــگاه ها در مس دانش
ــود را  ــاز، خ ــورد ني ــاخت هاي م ــز زيرس ــگاه ها و ني ــر دانش ــم ب ــگ حاک ــي، فرهن مديريت
ــراي ايفــاي کارکردهــاي  ــه را ب ــه شــرايط بومــي خــود زمين ــا توجــه ب متحــول ســاخته و ب

جديدتر فراهم سازند. از اينرو توصيه هاي زير ميتواند مثمر ثمر واقع گردد:
١- بررسي برنامه هاي گذشته دانشگاه 

٢- بررسي منابع دانشگاه
٣- تدوين برنامه جامع دانشگاه با تکيه بر اصول مديريت علمي

٤- آماده سازي فضا براي بکارگيري اصول مديريت کيفي
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٥. منابع و مراجع
تئــوري ســازمان ) مــدرن و پســت مــدرن (، مــاري جوهــچ، ترجمــه دکتــر حســن - ١

دانايي فرد انتشارات نص ١٣٩٢
تئــوري ســازمان )ســاختار و طــرح ســازماني(، اســتيفن رابينــز، ترجمــه دکتــر ســيد - ٢

مهدي الواني و دکتر حسن دانايي فرد، انتشارات صفار ١٣٩٣
مديريــت کيفيــت و بهــره وري، دکتــر پرويــز فتاحــي، انتشــارات دانشــگاه پيــام نــور، - ٣

١٣٩٢
مديريــت بــازار يابــي، فيليــپ کاتلــر و کوليــن ليــن کلــر، ترجمــه دکتــر اميــر مهــدي - ٤

جعفري، انتشارات نص، ١٣٩٣
مديريت رفتار سازماني، دکتر علي رضائيان، انتشارات علم و ادب، ١٣8٣- ٥
ــوم - ٦ ــل س ــگاه نس ــروش. خزايي،کاميان)١٣٩١(.دانش ــميرا. قبادي،س ــور، س ــم پ ابراهي

ــي و  ــي کارآفرين ــس مل ــاالت کنفران ــه مق ــي. مجموع ــوي کارآفرين ــه س ــي ب ،گام
مديريت کسب وکارهاي دانش بنيان. دانشگاه مازندران

خدادشــهري، نيره)١٣٩٠(.کارآفرينــي درکتابــداري. گــزارش ايرنا از هشــتمين نشســت - 7
علمي تخصصي کتابداري و اطاع رساني. قم

ســاالر آملــي، حســين، خبرگــزاري ايرنــا، تهــران ،کــد خبــر٨1٠٨٢٢٢٨ |  تاريــخ - 8
خبر1٢/٢٠/1٣٩٢ - 11:1٦

ــژاد، آويشــن ٩-   دانشــگاه هاي نســل ســوم )دانشــگاه کارآفريــن( اســماعيل شــعباني ن
يزداني، کنفرانس ملي کارآفريني، تعاون و جهاد اقتصادي، دانشگاه نايين

10- - Arlen.D, Meyers & Sarika,P(2011).Academic entreprenurship , journal 
of commercial biotechnology.17-349-357-doi:10;1057/job2011

11- - Oshea,R,P &Allen ,T.J(2005).Creating the entrepreneurial university, the 
case of MIT, presented at the academic of management conference 
Hawaii
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بین المللی سازی آموزش عالی در ایران

مسعود عزیزی
عضو هيئت علمی گروه آموزشی زبان های خارجی، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده
ــه  ــای اصلی کلي ــزو اولويت ه ــی ج ــجويان خارج ــذب دانش ــته، ج ــه ی گذش ــه ده در س
دانشــگاه های طــراز اول دنيــا قــرار داشــته اســت. کشــورهای آمريکايــی و اروپايــی همچــون 
آمريــکا، کانــادا، بريتانيــا و فرانســه اغلــب در ايــن زمينــه پيشــرو بوده انــد اما اخيرا کشــورهايی 
از آســيا نيــز همچــون ژاپــن، هنــگ کنــگ، مالــزی، و ســنگاپور نيــز بــه جمــع ايــن کشــورها 
سياســت  الينفــک  جــزو  امــروزه  عالــی  آمــوزش  بين المللی ســازی  انــد.  پيوســته 
آموزشی کشــورها بــوده و نيــز يکــی از منابــع اصلی کســب درآمــد برای کشــورها محســوب 
مــی شــود. کشــورهای ديگــر نيــز ســعی دارنــد بــا اتخــاذ سياســت های درســت و بــه کمــک 
ــد و از  ــده ی دانشــجوی خارجــی بپيوندن ــع کشــورهای پذيرن ــه جم دانشــگاه های خــود ب
ــی  ــوزش عال ــازی آم ــق بين المللی س ــا از طري ــر تنه ــن ام ــد. اي ــد گردن ــای آن بهره من مزاي
ــه  ــی می بايســت دســت ب ــن کار دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزش عال ــرای اي ممکــن اســت. ب
يــک سلســله اقدامــات و اصاحــات زننــد تــا بــا افزايــش کيفيــت آموزشــی خــود بــر طبــق 
اســتانداردهای بين المللــی، شــرايط را بــرای جــذب دانشــجوی خارجــی فراهــم نماينــد. ايــن 
مقالــه خاصــه ای از مطالبــی اســت کــه در دوميــن نشســت بازمهندســی دانشــگاه صنعتــی 
اميرکبيــر در راســتای بين المللی ســازی آمــوزش عالــی ارائه گرديــد. در ايــن ارايــه، راه کارهــا 

و اقدامات بنيادی اين امر مورد بررسی و تشريح گرديد. 
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١. مقدمه و بیان مسئله
تاکيــد روزافــزون بــر اهميــت داشــتن تحصيــات تکميلی در بســياری از کشــورها، ســبب 
ــا رشــد  ــن دوره ه ــان اي ــداد متقاضي ــون، تع ــا کن ــادی ت ــه ی ٩٠ مي ــا از ده شــده اســت ت
فزاينــده ای داشــته باشــد. طبــق آماری کــه يونســکو در ســال ٢٠١٤ منتشــر ســاخت، تعــداد 
دانشــجويان تحصيــات تکميلــی در ســال ١٩٩7 تنهــا 8٥ ميليــون نفر بــوده اســت در حاليکه 
ايــن رقــم در ســال ٢٠١١ بــا رشــد ١١٤ درصــدی بــه ١8٢ ميليــون نفــر رســيد )يونســکو، 
٢٠١٤(. همچنيــن پيــش بينــی می شــود تعــداد دانشــجويانی که در کشــوری غيــر از کشــور 
خــود مشــغول تحصيــل هســتند، از ٤.٥ ميليــون نفــر در ســال ٢٠١٢ بــه 8 ميليون نفر در ســال 

٢٠٢٥ برسد]٦[.
پيــش بينــی می شــود 7٠ درصــد از تقاضــای تحصيــل از طــرف متقاضيــان بين المللــی در 

سال ٢٠٢٥ از منطقه آسيا باشد]٢[.
آمــوزش بــه صنعتــی مولتــی ميليــارد دالری تبديــل شــده اســت کــه در خيلــی از کشــورها 
جــزو منابــع اصلــی درآمــد نيز تلقــی ميگــردد. بعنــوان مثــال، در اســتراليا، در ســالهای ٢٠١٣-
٢٠١٤، آمــوزش بــه متقاضيــان بين المللــی، چهارميــن صنعــت بــزرگ در اقتصــاد آن کشــور 
بــود کــه توانســت ســاالنه ١٣ ميليــارد دالر بــه اقتصــاد آن کشــور کمــک نمايــد )گــزارش 
دولتــی اســتراليا، بخــش امــور خارجــه و تجــاری، ٢٠١٤(. ايــن حــوزه در آمريــکا، 
پنجميــن  صنعــت بــزرگ محســوب می شــود کــه ســاالنه ٢٢ ميليــارد دالر بــرای آن کشــور 
درآمــد دارد )گــزارش بخــش تجــارت امريــکا، ٢٠١٤(. همچنيــن ايــن مبلــغ در بريتانيــا به ٢١ 

ميليارد دالر در سال می رسد]7[.
برخی کشــورهای آســيايی همچــون چيــن، مالــزی، ســنگاپور و ژاپــن نيــز از ايــن بــازار بی 
بهــره نمانــده انــد. بعنــوان مثــال ژاپــن در ســال ٢٠١٣ تعــداد ١٣٥,٠٠٠دانشــجوی خارجــی 

داشت و سعی دارد تا سال ٢٠٢٥ اين تعداد را به نيم ميليون دانشجو برساند]٥[.
آمريــکا بــا ١8 درصــد، بريتانيــا بــا ١١ درصــد، فرانســه بــا 7 درصــد، اســتراليا بــا ٦ درصــد، 
آلمــان بــا ٥ درصــد، روســيه بــا ٤ درصــد، ژاپــن بــا ٤ درصــد و کانــادا بــا ٣ درصــد، محبــوب 
تريــن مقاصــد تحصيــل بــرای دانشــجويان خارجــی هســتند. ايــن در حالــی اســت کــه آســيا 
تاميــن کننــده بيشــترين متقاضــی تحصيــل در دنيــا می باشــد. چيــن، هنــد، کــره، عربســتان 
ســعودی، مالــزی، ويتنــام، و ايــران بــه ترتيــب بيشــترين تاميــن کننــده دانشــجوی خارجــی از 

آسيا هستند]٩[.
لــذا بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون صنعــت آمــوزش در جهــان و تقاضــا بــرای آن، ضــروری 
اســت دانشــگاه های ايرانــی نيــز ســعی کنند بــا بهبــود کيفيــت آموزشــی خــود و پيــش بينــی راه 
کارهــای مناســب و کســب آمادگی هــای الزم، ســهم مناســبی از ايــن بــازار بدســت آورنــد تــا 

هم به رشد کيفی خود کمک نمايند و هم در اقتصاد کشور نقشی بسزا ايفا کنند. 
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٢. موضوعات کلیدی
ايــن امــر تنهــا از طريــق بين المللی ســازی آمــوزش عالی کشــور ميســر می شــود. 
بين المللی ســازی در  واقــع »سلســله تغييراتــی اســت کــه يــک موسســه آموزشــی ملــی يــا 
ــی  ــه بين الملل ــد به گونه ای ک ــل ميکن ــی تبدي ــک موسســه آموزشــی بين الملل ــه ي ــی را ب محل
بــودن در کليــه جنبه هــای مديريتــی کان آن موسســه وارد شــده تــا کيفيت آمــوزش و يادگيری 

را با هدف دستيابی به دانش مطلوب افزايش دهد« ]٤[.
برخــی از مــوارد کليــدی در بين المللی ســازی آمــوزش عالــی عبارتنــد از داشــتن ســيابس 
و برنامــه درســی در ســطح بين المللــی، ايجــاد فضــا و تجربــه بين المللــی در محيــط دانشــگاه، 
ــا دانشــگاه های ديگــر در ســطح بين المللــی، حضــور و  ــادل دانشــجو، اســتاد و پرســنل ب تب
ــتن  ــون APRU, U21, WUN، داش ــگاهی همچ ــی دانش ــبکه های بين الملل ــت در ش عضوي
همکاری هــای بين المللــی بــا ديگــر دانشــگاه ها، انجــام همکاری هــای تحقيقاتــی، و داشــتن 

برنامه ها و رشته های مشترک با ديگر دانشگاه ها]٣[.
ــن اســت کــه پروســه  ــرد اي ــرار گي ــورد توجــه ق ــه مهــم و اساســی که می بايســت م نکن
بين المللی ســازی از »خانــه« آغــاز می شــود بــه ايــن معنــا کــه قبــل از اينکــه يــک موسســه 
آمــوزش عالــی يــا دانشــگاه بخواهــد بــا داشــتن رشــته های مشــترک و يــا افزايــش ارتباطــات 
ــی در  ــه اقدامات ــی مطــرح ســازد، می بايســت دســت ب بين المللــی، خــود را در ســطح جهان

داخل دانشگاه بزند که منجر به افزايش سطح کيفی آموزش در آن دانشگاه  گردد.  
ــی را  ــی خــود، اســتانداردهای بين الملل ــه فعاليت هــای داخل ــد در کلي ــی باي دانشــگاه ها م
رعايــت نماينــد. در خصــوص کليــه جنبه هــا و فعاليت هــای مرتبــط بــا آمــوزش، پژوهــش، 
دانشــجويی، اســاتيد، پرســنل، بدنــه اجرايــی و مديريتــی، ســرفصل های آموزشــی و همچنيــن 
ــگاه ها  ــا، دانش ــی و البراتواره ــواد درس ــون کاس درس، م ــزاری همچ ــخت اف ــايل س مس
می بايــد باالتريــن ســطح اســتاندارد را رعايــت نماينــد تــا بتواننــد جايــگاه مناســبی در ســطح 

بين المللی برای خود فراهم نمايد.

٣. توصیه های راهبردی
ــور  ــا دانشگاه های کش ــت ت ــاز اس ــور، ني ــوزش عالی کش ــازی آم ــتای بين المللی س در راس
زيــر ســاخت های الزم را فراهــم نماينــد. اقدامــات بســياری اســت کــه مســئولين بايــد مــورد 

توجه قرار دهند که برخی از مهمترين  آن ها شامل موارد زير می باشد. 
ــجوی  ــذب دانش ــد. ج ــوارد می باش ــن م ــن اي ــی ار مهمتري ــان انگليس ــه زب ــوزش ب آم
بين المللــی بــا آمــوزش بــه زبــان فارســی در تعــارض می باشــد. تعــداد معــدودی متقاضــی 
وجــود خواهــد داشــت کــه حاضــر هســتند زمــان زيــادی صــرف يادگيری زبــان فارســی  کنند 
ــکان انجــام  ــی ام ــان محل ــه زب ــن آمــوزش ب ــد. همچني ــل کنن ــان تحصي ــه آن زب و ســپس ب
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برنامه های تبادل استاد و دانشجو را از بين می برد.
جــذب پرســنل و اســاتيد مســلط بــه زبــان انگليســی بايــد در اولويت قــرار گيــرد. همچنين 
می بايســت پرســنل و اســاتيد قديمــی نيــز تحــت آمــوزش زبــان انگليســی قــرار گيرنــد تــا 

همگی بتوانند در آموزش و تعامل با دانشجويان خارجی موفق عمل نمايند. 
وب ســايت يــک دانشــگاه همچــون ويتريــن آن دانشــگاه عمل ميکند. داشــتن وب ســايت 

کارآمد و به روز و چند زبانه از اهميت بسيار بااليی در جذب دانشجو برخوردار است. 
انجــام اعتبارســنجی توســط موسســات معتبــر بين المللــی نيــز ميتوانــد نقــش بســزايی در 
افزايــش کيفيــت آموزشــی دانشــگاه ها داشــته باشــد و زمينــه جــذب و حضــور دانشــجويان 
بين المللــی را فراهــم نمايــد. ايــن موسســات بــا اجــرای يــک سلســله اســتانداردهای محيطی 
و آموزشــی کمک مــی نماينــد تــا دانشــگاه ها ســطح کيفــی آموزشــی خــود را بهبود ببخشــند. 
موسســاتی که مــورد ارزيابــی قــرار ميگيرنــد بهتــر می تواننــد خــود را در ســطح بين المللــی 

مطرح نمايند و شانس بيشتری در انتخاب شدن از طرف متقاضيان دارند.
ــرار  ــی ق ــورد بازبين ــود را م ــه های اداری خ ــگاه ها پروس ــا دانش ــت ت ــاز اس ــن ني همچني
ــری داشــته باشــند. می بايســت بوروکراســی اداری را  ــد سيســتم پويات ــد و ســعی نماين دهن
کاهــش دهنــد تــا مــدت زمــان پاســخگويی بــه متقاضيــان تحصيــل را تــا حــد امــکان کاهش 

دهند.
ــی،  ــبکه های اجتماع ــون ش ــف همچ ــرق مختل ــه ای از ط ــی حرف ــام بازارياب ــاوه انج بع
اينترنــت، شــرکت در نمايشــگاه های آموزشــی و جــذب دانشــجو و انتشــار مطالــب مرتبــط 

جهت معرفی دانشگاه بسيار مهم بوده و بايد مورد توجه قرار گيرد.
ــا  ــه  آن ه ــت ب ــگاه ها می بايس ــه دانش ــت ک ــی اس ــی از فعاليتهاي ــا برخ ــوارد تنه ــن م  اي
بپردازنــد. اميــد اســت در آينــده نزديــک شــاهد آن باشــيم کــه دانشــگاه های ايــران نيــز ســهم 

قابل توجهی در بازار جذب دانشجوهای بين المللی داشته باشند.
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اصالح ساختار، پیشنیاز تحول در دانشگاه
مجید امین نیری

عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی صنايع و سيستم های مديريت، دانشگاه صنعتي 
اميرکبير

چکیده

در ســال هاي اخيــر توســعه ي کارآفرينــي در دانشــگاه ها مــورد توجــه بســياری قرارگرفتــه 
اســت. بازتعريــف دانشــگاه تحــت عنــوان دانشــگاه کارآفريــن بــا جايگاه و نقشــي متفــاوت از 
دانشــگاه ســنتي يکــي از علــل عمــده ي چنيــن تحولــي اســت. نقــش دانشــگاه ها در عصــر 
جهاني شــدن، بــا توجــه بــه مســئوليت هاي جديــدي کــه در قبــال جامعــه و توســعه اقتصــادي 
اجتماعــي آن و بــازار آموزشــي دارنــد، دگرگــون  شــده اســت.  ســاختار ســازماني چارچــوب 
روابــط حاکــم بــر وظايــف، سيســتم ها و فرايندهــاي اصلــی و پشــتيبانی عملياتــی و افــراد و 
ــد.  ــن می کن ــد، را تعيي ــاش می کنن ــازمان ت ــداف س ــه اه ــل ب ــراي ني ــه ب ــي ک گروه هاي
ــه ســمت دانشــگاه نســل ســوم حرکــت  ــد ب ــا ســاختارهای قديمــی نمی توانن دانشــگاه ها ب
ــدی  ــن جهــت در اينجــا ســاختار ســازمانی جدي ــه همي ــر هســتند. ب ــد تغيي ــد و نيازمن کنن

پيشنهاد شده است که بتواند دانشگاه را بسوی يک دانشگاه کارآفرين سوق دهد. 
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١. مقدمه و بیان مسئله
ــوان يــک  ــا ترکيــب کــردن اقتصــاد و توســعه اجتماعــي به عن ــن روزهــا دانشــگاه ها ب اي
مأموريــت و رســالت، دســتخوش انقــاب دومــي هســتند. در نخســتين انقــاب دانشــگاهي، 
عــاوه بــر تدريــس، انجــام پژوهــش نيــز به عنــوان يــک وظيفــه تلقــی شــد. حــال بــا ظهــور 
دانشــگاه کارآفريــن، ايــن دانشــگاه ها توســعه اقتصــادي را به عنــوان يــک وظيفــه و کارکــرد 
ــرن بيســت و يکــم  ــه در ق ــد اســت ک ــون کارک معتق ــد. بارت ــده مي گيرن ــر عه ــي ب اضاف
دانشــگاه هايي پويــا هســتند کــه کارآفريــن بــوده و بتواننــد ارزش هــاي تخصصــي و مديريتــي 
ــي به منظــور همســويي  ــي اســت دانشــگاه ها و نظــام آموزشــي عال ــد. بديه ــق نماين را تلفي
هرچــه بيشــتر بــا فراينــد توســعه ی اقتصــاد بومــي، منطقــه اي و بين المللــی بــه تغييــر نقــش 
ســنتي خــود کــه صرفــاً توليــد دانــش می باشــد به ســوی دانشــگاه کارآفريــن کــه افــزون بــر 
توليــد دانــش و خلــق ايده هــا،  آن هــا را بــه عمــل تبديــل می کننــد، حرکــت کننــد. دانشــگاه ها 
بــه ســمت ارائــه آموزشــها و پژوهشــهای کاربردی تــر روی آورده انــد و از ايــن طريــق بــه 
ــانی  ــروی انس ــت ني ــن تربي ــش و همچني ــای دان ــعه مرزه ــن توس ــود و همچني ــات خ حي

می پردازند.
بيشــترين ســهم جــذب منابــع پژوهشــی از صنعــت متعلــق بــه کشــور آلمان اســت کــه در 
آن ١٢ درصــد از منابــع پژوهشــهای دانشــگاهی )درآمــد پژوهشــی آنــان( از صنعــت تامين می 
شــود . ايــن آمــار برای کشــورهای ديگــر کمتــر از ايــن ميــزان اســت و در کشــوری ماننــد 
آمريــکا کــه در ظاهــر بــه نظــر مــی رســد صنعــت منبــع اصلــی بــرای دانشگاه هاســت، ايــن 
ميــزان کمتــر از 7 درصــد اســت. بــرای دانشــگاه پيشــروی ماننــد MIT ايــن ميــزان در بهترين 
ــن  ــرای اي ــی ب ــی تحقيقات ــای اصل ــی رســد  در حاليکــه بودجه ه ــه ١٥ درصــد م ــت ب حال

دانشگاه از منابع دولتی مانند وزارت دفاع، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد و ... می آيد.

٢. تجربیات ملی و بین المللی
در ســال هاي اخيــر توســعه ي کارآفرينــي در دانشــگاه ها بســيار مــورد توجــه قرارگرفتــه 
اســت. بازتعريــف دانشــگاه تحــت عنــوان دانشــگاه کارآفريــن بــا جايــگاه و نقشــي متفــاوت 
از دانشــگاه ســنتي يکــي از علــل عمــده ي چنيــن تحولــي اســت. در ايــن بازتعريــف، ديگــر 
برونــداد دانشــگاه آمــوزش و پژوهــش صــرف نيســت بلکــه دانشــگاه بايــد بــه فکــر ايفــاي 
نقــش ملمــوس در افزايــش ســطح رفــاه جامعــه باشــد. خروجي هــاي دانشــگاه بايــد مطابــق 
بــا نيازمندي هــاي اجتمــاع باشــند و منجــر بــه ارائــه ي ابداعــات و نوآوري هايــي شــوند کــه 
بــه بهبــود عمومــي شــرايط زندگــي افــراد کمــک  کنــد. حرکــت بــه اين ســمت طبعاً مســتلزم 
فراهــم آوردن زمينه هــا و بســترهاي الزم و ايجــاد تغييراتــي متناســب بــا رســالت جديــد در 
دانشــگاه اســت. دانشــگاه هايي کــه در ايــن زمينــه پيشــرو بوده انــد نظيــر ام آی تــی و اســتنفورد 
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توانسته اند نتايج شگرفي براي دانشگاه و جامعه به ارمغان بياورند.
تنهــا در ماساچوســت بيــش از ١٠٠٠ شــرکت توســط فارغ التحصيــان دانشــگاه ام آی تــی 
برپاشــده اســت. عــدد شــرکت هاي فارغ التحصيــان ام آي تــي در سرتاســر جهــان بــه ٤٥٠٠ 
مي رســد. دانشــجويان و اعضــاي هيئت علمــي دانشــگاه به طــور متوســط روزانــه دو اختــراع 
را بــه ثمــر مي رســانند. دفتــر ثبــت تکنولــوژي هفت هــاي ٤ حــق اختــراع را ثبــت مي کنــد، 
ــا ٢٠  ــدازي ١٥ ت ــد، و در راه ان ــذار مي کن ــت واگ ــه صنع ــاز را ب ــق امتي ــا ح ــاليانه صده س
شــرکت جديــد مشــارکت مي جويــد. بــر اســاس آمــار موجــود از ســال ١٩8٥ تــا ســال ٢٠٠١ 
درمجمــوع بيــش از ٢٠٠ شــرکت توســط دفتــر ثبــت تکنولــوژي دانشــگاه راه انــدازي شــده 
اســت کــه هــزاران نفــر را در اســتخدام خوددارنــد و ارزش بــازار  آن هــا در ســال ٢٠٠١ حــدود 
ــي دره  ــن در نزديک ــرار گرفت ــا ق ــز ب ــتنفورد ني ــگاه اس ــت. دانش ــوده اس ــارد دالر ب ٢٠ ميلي
ــوژي  ــق تکنول ــرکت هاي موف ــياري از ش ــاد بس ــاز ايج ــت زمينه س ــته اس ــيليکون توانس س
محــور شــود. شــرکت هايي کــه از معروف تريــن  آن هــا مي تــوان بــه اچ پــي، ســان 
ميکروسيســتم، سيســکو سيســتمز، ســيليکون گرافيــک و گــوگل اشــاره کــرد. فــروش ســهام 
ــون دالر را از آن  ــه ٣٠٠ ميلي ــب ب ــدي قري ــي درآم ــرکت Google به تنهاي ــگاه در ش دانش

دانشگاه کرد.

٣. موضوعات کلیدی
ســه نيــروی اساســی شــامل: افزايــش رقابــت، محدوديتهــای بودجــه عمومــی و افزايــش 
اهميــت قابليتهــای علمــی موجــب پيدايــش دانشــگاه های نســل ســوم شــد. بارتــون کارک 
در مطالعــات گســتردة خــود، در جســتجوي فهــم ايــن مســئله بــود کــه چگونــه پنج دانشــگاه 
اروپايــی در پنــج موقعيــت متفــاوت و در مراحــل بعــدی در ١٥ دانشــگاه موفــق درکشــورهاي 
ــا  ــد خــود را ب ــه بتوانن ــد ک ــر دهن ــان تغيي ــاي خــود را چن ــد ويژگی ه ــف توانســته ان مختل
تغييــرات ســازگار ســازند. ايــن تغييــرات محيطــی شــامل ٤ جريــان مهم اســت و  دانشــگاه ها 
در مســير تحــول بــه ســمت ســازگاري بــا محيــط بيرونــی )ايــن چهــار جريــان( و تبديــل 

شدن به يک دانشگاه کارآفرين، الزم است پنج مؤلفه اساسی داشته باشند.
بخــش وســيعتری از جامعــه، بيــش از گذشــته بــه دنبــال دســتيابی بــه آمــوزش عالــی . ١

هستند.
بخــش بيشــتری از بــازار نيــروی کار اکنــون نيــاز بــه فارغ التحصيــان دانشــگاهی دارد . ٢

تا بتوانند مشاغلی که مبتنی بر تخصصهای خاص است را پاسخ دهند.
ــگاه ها . ٣ ــه دانش ــد ک ــی خواهن ــد و م ــگاه ها دارن ــتری از دانش ــار بيش ــا انتظ دولت ه

بتوانند با هزينه کمتری فعاليت های بيشتری ارائه دهند.
ديگر نمی توان مرزی برای رشد دانش قائل شد و کنترلی روی آن اعمال کرد. ٤
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مولفــه ســاختار دانشــگاه کارآفريــن: هســتۀ رهبــري قوي، توســعۀ محيــط ســازمانی، متنوع 
سازي منابع مالی، هستۀ فنی قوي و ايجاد فرهنگ کارآفرينی است.

ســاختار ســازماني بايــد تــوان تســريع و تســهيل تصميم گيــري، واکنــش مناســب نســبت 
بــه محيــط و حــل تعارضــات بيــن واحدهــا را داشــته باشــد. نتايــج مــورد انتظــار از تغييــر 

ساختار دانشگاه چابک سازی، افزايش بهره وری و هماهنگی و افزايش سينرژی است.
ساختار دانشگاه دلف به عنوان دانشگاه کارآفرين، شامل فاکولتی های زير است:

فاکولتی تکنولوژی سياست و مديريت  *
فاکولتی مهندسی مکانيک، دريانوردی و مواد *
فاکولتی مهندسی طراحی صنعتی  *
فاکولتی مهندسی برق، رياضيات و علوم کامپيوتر  *
فاکولتی مهندسی عمران و علوم زمين  *
فاکولتی معماری و ساختمان محيط زيست  *
فاکولتی علوم کاربردی  *
فاکولتی مهندسی هوافضا *

شکل)١(. ساختار سازماني دانشگاه
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٤. توصیه های راهبردی
دانشــکده هايی که دارای اشــتراکات بيشــتری در موضوعــات آموزشــی و پژوهشــی، حــوزه 
اشــتغال، امکانــات آزمايشــگاه ها و کارگاه هــا هســتند در قالــب يــک پرديــس مجتمــع مــی 

شوند.
مديريت هــای آموزشــی و تحصيــات تکميلی کمافی الســابق خدمــات مــورد نيــاز 

دانشکده ها را  ارائه می دهند.
ــا را  ــه دانشــکده ها و پرديس ه ــه کلي ــت رســانی ب ــش خدم ــش ازپي ــز بي مديريــت IT ني

ادامه می دهد.
ــًا الکترونيکــی  ــرای دانشــجويان بصــورت کام ــام و انتخــاب واحــد ب ــت ن ــات ثب خدم

خواهد بود. 
شــکل گيری پرديس هــای تخصصــی بــه مقتضــای آمادگــی اســباب و الزامــات آن تدريجــی 

خواهد بود.
ســاختار دانشــگاه دلــف، شــرح وظايــف و ســاختار پيشــنهادی پرديــس از طريق وبســايت 

دانشگاه در قالب پاورپوينت قابل دسترسی می باشد.
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فکــور بهمــن، دانشــگاه کارآفريــن )مفهــوم، زمينه هــاي پيدايــش و نحــوه دســتيابي(، - ٤
نشريه رشد و فناوري، ١٣87، شماره77

غديــري مجتبــي، دانشــگاه کارآفريــن مديريــت دانــش و توســعه صنعتــي، نشــريه - ٥
دانشگاه آزاد اسامي، ١٣88.
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پیاده سازي استراتژي ها از طریق 

طراحي فرایندهاي کالن و اصالح ساختار 
عباس سیفي

عضو هيئت علمي دانشکده مهندسي صنايع و سيستم هاي مديريت، دانشگاه 
صنعتي اميرکبير

چکیده
ــان  ــرو در جه ــگاه هاي پيش ــرداري از دانش ــو ب ــا الگ ــه ب ــت ک ــه آنس ــن اراي ــدف از اي ه
فرايند هــاي کان و ســاختار ســازماني مناســب بــراي ســوق دادن دانشــگاه صنعتــي اميرکبيــر 
بــه ســمت يــک دانشــگاه نســل ســوم را شناســايي کنيــم. در ايــن خاصــه مقالــه بــه بحــث 
ــت  ــزي ومديري ــرح ري ــي ط ــه مبان ــدا راجــع ب ــم. ابت ــم مي پردازي ــون دو موضــوع مه پيرام
فرآيندهــاي ســازماني بحــث مي کنيــم. ســپس در بخــش دوم بــه ارايــه  يــک مــدل فرآينــدي 

در يک دانشگاه نسل سوم مي پردازيم.
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١. مقدمه و بیان مسئله
از ديــدگاه پيتردراکــر مديريــت مبتنــي برعملکــرد يعنــي يکپارچه ســازي و تــوازن افقــي و 
ــه  ــر مبنــاي اســتراتژي ها در جهــت بهبــود عملکــرد. تــوازن افقــي ب عمــودي در ســازمان ب
معنــي تاميــن نيازهــا و خواســته هاي مشــتريان يــا جامعــه اســت. تــوازن عمــودي بــه معنــي 
هــم راســتا کــردن انتظــارات ذينفعــان بــا اهــداف اســتراتژيک  ســازمان اســت.امروزه رقابــت 

در سازمان هاي پيشرو از طريق توجه به مسايل کليدي زير ميسر مي شود:
ساختن و حفظ منابع استراتژيک بعنوان سوخت حرکت به سمت عملکرد برتر  *
تمرکز روي شايستگي هاي محوري )core competencies( از طريق تخصيص منابع *
تعيين اهداف استراتژيک با سطوح مشخص *
توسعه فرايندهاي محوري جهت دستيابي به اهداف استراتژيک  *

٢. مدیریت فرایندهای سازماني
ــور  ــه به منظ ــه ک ــرا و همه جانب ــت کل گ ــي اس ــازماني، نگرش ــاي س ــت فراينده مديري
شناســايي، طراحــي، اجــرا، مستندســازي، نمايــش شــاخص ها، کنتــرل و اندازه گيــري 
ــازگاري  ــردن و س ــتا ک ــال هم راس ــرد و به دنب ــورت مي پذي ــازمان، ص ــک س ــاي ي فراينده
فرايندهــا، بــا اهــداف اســتراتژيک ســازمان اســت. فرآيندهــا بايــد بــه منظــور اجــراي کامــل 

مأموريت و در جهت تحقق  اهداف  استراتژيک سازمان طرح ريزي مي شوند.
معموال فرآيندها با توجه به مأموريت اجرايي  آن ها به ٣ گروه دسته بندي شوند:

فرآيندهاي اصلي *
فرآيندهاي پشتيباني *
فرآيندهاي مديريتي *

هــر فرآينــد بايــد قابــل واگــذاري بــه يــک متولــي و مســئول جهــت اجــراي فعاليت هــاي 
مربوطــه باشــد. ارتبــاط هــر فرآينــد بــا ســاير فرآيندهــا و همچنيــن توالــي انجــام فرآيندهــا 
بايــد مشــخص باشــد. بديــن منظــور الزم اســت ورودي، خروجــي و مشــتريان هــر فرآينــد 
ــش  ــردي پاي ــاي عملک ــتفاده از معياره ــا اس ــد ب ــازماني باي ــاي س ــد. فرآيند ه ــوم باش معل

شوند.معيارهاي  اندازه گيري عملکرد فرايند عبارتند از:

شکل )١(. دسته بندی معیارهای اندازه گیری عملکرد

معیارهاي 
عملکرد فرایند

معیارهاي اثربخشي  معیارهاي کارایي 

هزینه فرایند

مطابقت با استانداردهاچرخه زمان فرایند 

مطابقت با اهداف
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 ســطوح بلــوغ فراينــدي در ســازمان  نشــان دهنــده جايــگاه يــک ســازمان از نقطــه نظــر 
ــوغ  ــه بل ــج درج ــاي راي ــت فرآيندهاســت. در مدل ه ــرا و مديري ــرد فرايندگ ــتقرار رويک اس

فرايندي يک سازمان در ٥ سطح طبقه بندي مي شود:
سطح اول: سازمان بدون خروجي و فرايند تعريف شده است

سطح دوم: خروجي ها  مشخص، فرايندها  نامشخص است
سطح سوم: توالي کارها مشخص شده و فرآيندها استقرار يافته اند

سطح چهارم فرايندهاي با شاخص هاي مشخص پايش مي شوند
سطح پنجم: بهبود مستمر فرايندها انجام مي شود

٣. تجربیات ملي و بین المللي
در قســمت دوم بحــث بــا توجــه بــه روند هــاي جهانــي حرکــت دانشــگاه ها بــه ســمت 
دانشــگاه نســل ســوم پــس از اشــاره اي موجــز بــه ايــن رونــد يــک الگــوي فراينــدي کــه از 

دانشگاه  Charles Sturt برداشت شده است ارايه مي شود. 
امــروزه دانشــگاه ها در حــال تغييــرات شــديد و گــذار از يــک موسســه مبتنــي بــر علــوم و 
ــر  ــد ب ــا تاکي ــي ب ــن الملل ــه ســمت يــک مرکــز علمــي بي ــي ب ــر کمک هــاي دولت متکــي ب
نــوآوري و تجــاري ســازي آن هســتند کــه از آن بعنــوان دانشــگاه نســل ســوم يــاد مي شــود. 

برخي روند هاي بين المللي در آموزش عالي عبارتند از:
ترغيب براي درگير شدن با تحقيقات کاربردي و توسعه مالکيت هاي معنوي *
همکاري بين المللي در آموزش و تحقيقات  *
تجربه تحصيل در ساير کشورها براي همه دانشجويان *
امتزاج اساتيد و دانشجويان بين المللي  *
پذيرش و حمايت مالي از دانشجويان بين المللي *

٤. موضوعات کلیدي
شــکل٢ نشــان دهنــده فرايندهــاي محــوري دانشــگاه Charles Sturt و زيرفرايندهــاي هــر 

بخش است. جزييات بيشتر اين مدل در پايگاه وب آن دانشگاه موجود است.
در اين مدل پيشنهادي فرايند هاي محوري شامل:

فرايند محوري يادگيري و تدريس  *
فرايند محوري تحقيقات و دوره هاي تحصيات تکميلي *
ــوري  * ــاي مح ــه از فراينده ــت ک ــي اس ــامل فرايندهاي ــاز ش ــد س ــاي توانمن فرايند ه

پشتيباني مي کنند.
فراينــد برنامــه ريــزي شــامل فراينــد برنامــه ريــزي اســتراتژيک و عملياتــي و بازنگري  *
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در برنامه هاست.
فرايند هــاي مديريتــي شــامل سياســت گــذاري و حصــول اطمينــان از تطابــق عملکــرد  *

با برنامه ها و قوانين و مقررات است.

CSU شکل)٢(.  مدل مرجع فرآیندهای دانشگاه

٥. توصیه هاي راهبردي
حرکــت در مســير تبديــل شــدن يــک دانشــگاه نســل ســوم در بســتر فرآيندهــای محــوری 
و توانمنــد ســاز امــکان پذيــر اســت. ايــن فرآيندهــا بايــد در دانشــگاه اســتقرار يابند و توســط 

شاخص های معين پايش شوند.
هــر گونــه تغييــری در دانشــگاه بايــد بــا اصــاح نظــام حقــوق و دســتمزد همــراه باشــد. با 

همان روش ها و ساختار مالی قبلی ن می توان  حرکت تحولی ايجاد کرد.
ايــن حرکــت تحولــی اســت کــه نيــاز بــه انگيــزش و نيروهايــی بــا روحيــه ريســک پذيــر 

دارد. مديريت دانشگاه بايد الزامات اين تحول را بپذيرد.

٦. منابع
1- International Trends in Higher Education, Oxford University Report,2015.
2- L. Wedlin, University Marketization: the process and its limits, 2008 Port-

land Press Ltd.
3- J.G. Wissema, Towards the Third Generation University: Managing the Uni-

versity in Transition, Edward Elgar Publishing, Cheltenham (UK) (2010).
4- Svensson C, Hvolby H-H (2012) Establishing a Business Process Refer-

ence Model for Universities. Procedia Technology 5: 635-642. 
doi:10.1016/j.protcy.2012.09.070
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مدل شبکه ای، ساختار پیشنهادی برای  دانشگاه 
کارآفرین و نوآور

احمد افشار 
عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی اميرکبير

چکیده
در ايــن مقالــه بــر اســاس مــدل مفهومــی ارائــه شــده  در خصــوص تعامــات مابيــن ارکان 
دانشــگاه شــامل دانشــجو، اســتاد و ســازمان دانشــگاه، يــک مــدل ســازمانی پاييــن بــه بــاال و 
نحــوه ســازماندهی تعامــات مابيــن ايــن ارکان بــه منظــور دســتيابی بــه دانشــگاه کارآفريــن و 
نــوآور در يــک افــق ٥  ســاله ارائــه خواهــد شــد. در ايــن رابطــه ابتــدا يــک ســلول پايــه کاری 
متشــکل از هــر يــک از اســاتيد بــه همــراه دانشــجويان دکتــرا، ارشــد و کارشناســی تحــت 
راهنمايــی وی معرفــی می شــود. ايــن ســلول بايــد همزمــان رونــد هم-تکاملــی هم-افزايشــی 
مارپيــچ )منحنــی حلزونــی( ســه گانــه کــه بعنــوان يــک رويکــرد تکاملــی بــه دانشــگاه نســل 
ســوم در مقالــه قبلــی معرفــی شــده اســت را بعنــوان يــک واحــد مســتقل ) بــا تاکيــد بــر جنبه 
اقتصــادی( محقــق نمايــد. در ادامــه از تعامــل و مشــارکت بــا ســاير ســلول های پايــه، يــک 
ســلول مرکــب ايجــاد خواهــد شــد کــه دســتيابی بــه محصــوالت چنــد زمينــه ای پيچيــده را 
ــب  ــکده در قال ــه پژوهش ــای اولي ــب بنيان ه ــلول های مرک ــن س ــود. اي ــد نم ــق خواه محق
ســاختار فعالــی دانشــگاه و انســتيتوها را در ســاختار معرفی شــده دانشــگاه کارآفريــن و نوآور 

را ايجاد می نمايند.
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١. مقدمه و بیان مسئله
در مقالــه ارائــه شــده در اولين نشســت بازمهندســی دانشــگاه صنعتــی اميرکبير، مــدل مفهومی 
دانشــگاه کارآفريــن و نــوآور بــر مبنــای تطبيــق بــا يک مســئله کنتــرل بهينــه و با تفکيــک ارکان 

دانشگاه در سه حوزه دانشجو، استاد و سازمان دانشگاه بررسی و ارائه گرديد. 
در ايــن ارائــه بــر اســاس مبانــی فــوق، مدل هــای متعــددی در خصــوص تعامــات مابيــن 
ارکان فــوق و نحــوه ســازماندهی تعامــات مابيــن  آن هــا بــه منظــور دســتيابی بــه دانشــگاه 

کارآفرين و نوآور در يک افق  ٥ ساله ارائه خواهد شد.
ــه  ــی ب ــه قبل ــه در مقال ــت ک ــی اس ــش فرض هاي ــر پي ــی ب ــده مبتن ــه ش ــای ارائ راهکاره
تفضيــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد. مهــم تريــن ايــن پيــش فرض هــا، الــزام بــه طــی 
نمــودن مســيرگذار بــه دانشــگاه نســل ســوم طــی يــک فرآينــد تکاملــی متشــکل از ســه حوزه 
آمــوزش و مهــارت، پژوهــش و فنــاوری و کارآفرينــی و نــو آوری  می باشــد. ايــن ســه حــوزه 

در طول مسير به شکل درهم تنيده به توسعه و تکامل همزمان خواهند رسيد.
در ايــن نوشــتار بــه ارائــه يــک ســاختار اســتادمحور برای دســتيابی بــه فرآينــد تکاملی فوق 
الذکــر پرداختــه خواهــد شــد. ايــن ســاختار از پاييــن بــه بــاال تعريف شــده اســت و بــر مبنای 
هماهنگــی و مشــارکت ســلول های پايــه تشــکيل شــده توســط هــر يــک از اســاتيد شــکل می 
گيــرد. ايــن ســلول های پايــه از لحــاظ اقتصــادی بايــد خودکفــا باشــند و يــا درتعامــل با ســاير 
ــلول های  ــلول ها ، س ــن س ــب اي ــد.  از ترکي ــی دســت يابن ــن ويژگ ــه اي ــه ب ــلول های پاي س
مرکــب تشــکيل خواهنــد شــد. بديــن ترتيــب يک ســاختار شــبکه ای متشــکل از ســلول های 
مرکــب ايجــاد خواهــد شــد کــه ميتــوان  آن هــا را در نهايــت در يــک ســازمان تعريــف شــده 

مانند پژوهشکده و يا شرکت های دانش بنيان استقرار داد.

 R4DبهR&D  ٢. گذار از
ــوم  ــک زيســت ب ــه ي ــتيابی ب ــوآور دس ــن و ن ــی دانشــگاه کارآفري ــداف اصل يکــی از اه
کارآمــِد مانــدگار، پايــدار و تــاب آور در مباحــث آمــوزش و مهــارت، پژوهــش و فنــاوری، 
ــک  ــه توســط بان ــی ک ــر اســاس گــزارش توســعه جهان ــی  می باشــد. ب ــوآوری و کارآفرين ن
جهانــی در ســال ٢٠١٠ تحــت عنوان«شــتاب دادن نــوآوری و نفــوذ فنــاوری« انتشــار يافتــه 
اســت، مراحــل تکميلــی پــس از اتمــام مرحلــه تحقيــق و توســعه )R&D( وجــود دارنــد کــه 
شــرط قــوام و دوام يــک فعاليــت پژوهشــی در طــول زمــان بــه تکميــل  آن هــا وابســته خواهد 

بود. اين مراحل زنجيره نوآوری که در شکل )١( نشان داده شده اند، عبارتند از:
١ -)Demonstration( نمايش
٢ -)Deployment( استقرار
٣ -)Diffusion( نفوذ
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شکل )١(. زنجیره نوآوری

بــا توجــه بــه اشــتراک حــرف اول، ميتــوان مجموعــه مراحل فــوق را بشــکل مختصر بــا عبارت 
 R4Dنمايــش داد. بــر اســاس شــکل فــوق، فرآيندهــای R4D بــا حمايــت دولــت آغــاز شــده و 
ليکــن در نهايــت بايــد بتوانــد بــا نفــوذ در بــازار و ايجــاد و تثبيــت چرخــه مالــی مربوطــه بــه 
ــاالی  ــه ب ــادی و هزين ــای اقتص ــطه محدوديت ه ــر بواس ــن ام ــد. اي ــه ده ــود ادام ــات خ حي

 فعاليت های  پژوهشی از جمله الزامات قطعی قوام و دوام در فعاليت ها خواهد بود.
ــن مراحــل  ــی اي ــد شــده اســت، طــی شــدن تمام ــن مرجــع ]١[ قي همانطــور کــه در مت
ــش  ــی افزاي ــی شــود  و مبتن ــده م ــه اصطاحــا »منظــر خطــی« نامي ــر ک ــوق الذک بشــکل ف
ــازار(   می باشــد،  ــازار تقاضــا )کشــش ب  ورودی هــای پژوهشــی )فشــار فنــاوری( و ايجــاد ب
بدليــل عــدم لحــاظ نمــودن تمامــی بازيگــران در صحنــه و وابســتگی ها و تعامــات مابيــن 
ــر خواهــد داشــت. نقــش  ــه يــک مــدل کســب و کار فراگي ــه بازنگــری و ارائ ــاز ب آنهــا، ني
حســاس گام آخــر بخصــوص در مــواردی کــه شــکاف بــازار وجــود دارد، بايــد بســيار جدی 

و پررنگ گرفته شود.
بنظــر نگارنــده بــر اســاس تجــارب موجــود، ســه اصــل کليــدی را بــرای ايجــاد زيســت 

بوم مناسب دانشگاه کارآفرين و نوآور بايد لحاظ شوند.
تامين منابع بايد بشکل گسترده و غيرمتمرکز و با نگاه پايين به باال - ١
نقش محوری اساتيد دانشگاه در تامين منابع- ٢
شمول کليه مراحل R4D در عملکرد اساتيد - ٣

اولويــت بنــدی مراحــلR4D  نکتــه بعــدی  می باشــد. ممکــن اســت در مراحــل ابتدايــی 
بــه منظــور دســتيابی بــه يــک گــردش مالــی محصــول محــور حداقلــی، وزن بيشــتر )تمرکــز 
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ــد بشــود. منظــور از محصــول هــر  ــازار باي ــوذ در ب ــا نف ــه آخــر ي ــی( متوجــه مرحل اصل
دســتاورد پژوهشــی اســت کــه دارای خريــدار در بــازار مصــرف مربوطــه خواهــد داشــت. اين 
ــازی  ــتاندارد س ــگاهی، اس ــر دانش ــی غي ــات آموزش ــب کاال، خدم ــد در قال ــتاورد ميتوان دس
ــا،  ــه راهکاره ــگاه ها و ارائ ــدازی آزمايش ــز و راه ان ــتورالعمل ها، تجهي ــن دس ــا، تدوي رويه ه

سياست گذاری و غيره باشد.
ورود به رويکرد R4D دارای مشکات زير خواهد بود:

ــد محصــول  * ــاوری( باي ــش، فن ــوزش، پژوه ــاتيد )آم ــای  اس خروجــی  فعاليت ه
محور )محصول فيزيکی، فرآيند نوين، فناوری نو( باشد. 

دشواری فعاليت همزمان در تمامی حوزه ها  *
عــدم امــکان توليــد خروجــی در تمامــی حوزه هــا بشــکل همزمــان بخصــوص  *

برای اساتيد جوان
نياز به تعامل و همزبان شدن با صنعت )داخلی يا خارجی( *
نياز به جلب اعتماد صنعت برای سرمايه گذاری در پژوهش های علمی *
نيــاز بــه پذيــرش ريســک باالتــر عــدم موفقيــت  و زمــان طوالنــی تــر بــرای ارائــه  *

خروجی ملموس
شــبهه ای کــه در رابطــه بــا ايــن رويکــرد قابــل طــرح  می باشــد، کمرنــگ شــدن رســالت 
ــبهه،  ــن ش ــه اي ــن پاســخ ب ــد. اولي ــش  می باش ــای دان ــعه مرزه ــا توس ــه ب دانشــگاه در رابط
ــی  ــل های قبل ــا نس ــوآور ب ــن و ن ــگاه کارآفري ــی دانش ــبد ارزش ــود در س ــای موج تفاوت ه
 می باشــد کــه در  آن هــا رســالت دانشــگاه فقــط محــدود بــه مــوارد فــوق الذکــر بــوده اســت. 
ليکــن در دانشــگاه مــورد نظــر ايــن نوشــتار اهميــت جــدی بــه مقولــه کارآفرينــی داده شــده 

است که اين مهم بدون امکان نفوذ به بازار ممکن نخواهد بود. 
در تشــريح دقيــق تــر موضــوع، رونــد کاری يــک اســتاد را تصــور نماييــد کــه توانســته 
اســت يــک محصــول دانــش پايــه را در بــازار وارد نمــوده و چرخــه اقتصــادی مربوطــه آن را 
بــا حفــظ ارزش افــزوده مناســب پايــدار نمايــد. در چنيــن وضعيتــی رمــز بقــا و حفــظ جايگاه 
در بــازار، انجــام پژوهش هــای کاربــردی و ارتقــاء کيفيــت محصــول بــا حفــظ قيمت مناســب 
خواهــد بــود. لــذا انجــام پژوهــش در رونــد تکامــل طبيعــی توســعه محصــول الزامــی خواهد 
بــود. بعــاوه ايده هــای خاقانــه ای کــه در ايــن مســير شــکل مــی گيــرد، مســير نــوآوری در 

کار علمی استاد را شکوفا و دارای جهت منطقی می نمايد.
پاســخ دومــی کــه ميتــوان بــه ايــن شــبهه داد، ميــزان موفقيــت دانشــگاه و کشــور در ايجــاد 
يــک جريــان علمــی اصيــل، کارآمــد و موثــر  می باشــد.. متاســفانه براحتــی  می تــوان  مشــاهده 
نمــود کــه الگــوی مــورد نظــر بــرای ايجــاد جريــان علمــی از مناظــر مختلــف نظيــر وضعيــت 
فعلــی، منابــع، ســطح بلــوغ، شــاخص ها، قيــود و ويژگی هــای بومــی بــا کشــور تطبيــق نــدارد 
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و لذا توقع موفقيت در اين مسير بيشتر شبيه يک رويای شيرين خواهد بود.
عاوه بر اين، مزايای ذيل در اين رابطه نيز قابل وصول خواهد بود:

دانشــجويان تحــت نظــر اســتاد فاصلــه کمتــری بــا جــذب در بــازار کار خواهنــد - ١
داشت. بعاوه در ازای همکاری  کمک هزينه دانشجويی دريافت نمايند.

استاد از لحاظ معيشتی وابستگی کمتری به دانشگاه خواهد داشت.- ٢
ــود، - ٣ ــد خ ــوان برن ــن بعن ــات و همچني ــه خدم ــوان د در ازای ارائ ــگاه  می ت دانش

درصدی از سود حاصل شده از چرخه مالی استاد را دريافت نمايد.
پژوهش های انجام شده دارای اصالت بيشتری خواهند بود.- ٤

ذکــر چنديــن نکتــه در رابطــه بــا رويکــرد پيشــنهادی الزم  می باشــد. نکتــه اول آنکه ممکن 
اســت ابــراز شــود کــه ايــن فرآينــد هــم اکنــون در دانشــگاه نيــز در جريــان  می باشــد. ضمــن 
ــون شــايد در جمــع اســاتيد و بشــکل  ــن اســت هــم اکن ــت اي ــن موضــوع، واقعي ــد اي تايي
خــوش بينانــه، ده درصــد  آن هــا در ايــن رابطــه فعــال باشــند کــه اکثرا نيــز بشــکل خودجوش 
بــوده اســت. ايــن ميــزان از مشــارکت ن می تــوان د ضامــن گــذار بــه دانشــگاه کارآفريــن و 
نــوآور باشــد. ضمنــا وجــود توقعــات ســنگين و همزمــان از اســاتيد )بخصــوص برای اســاتيد 
جــوان(، در ســه حــوزه عمــا باعــث کمرنــگ و حتــی محــو شــدن انگيــزه اســاتيد بــرای 

اتخاذ رويکرد پيشنهادی شود. 
نکتــه دوم مربــوط بــه امــکان عــدم موفقيــت اســاتيد در نفــوذ بــه بــازار و بخصــوص بــازار 
کشــور  می باشــد کــه در بعــد فنــاوری تــا حــد زيــادی وابســته بــه خــارج از کشــور اســت و 
ــه  ــال ب ــته و اقب ــتفاده از محصــوالت خارجــی داش ــه اس ــل ب ــت تماي ــاب صنع ــوال ارب معم
محصــوالت داخلــی کــم  می باشــد. نقــش دانشــگاه در تســهيل مســير و کمــک بــه اســاتيد در 
ــود. مهــم آن اســت کــه يــک هــم  طــی ايــن مســير بســيار برجســته و حســاس خواهــد ب
ــدن  ــی ش ــی و اجراي ــت فعل ــذار از وضعي ــرای گ ــی ب ــی و اجراي ــی ذهن ــی و هماهنگ گراي

رويکرد R4D در نزد اساتيد و حوزه مديريت دانشگاه ايجاد شود.
نکتــه ســوم عــدم تمايــل اســاتيد بــرای ورود بــه چنيــن رويکــردی  می باشــد. اوال  می تــوان  
ــا و  ــی عملکــرد و ايجــاد فرصت ه ــوب ارزياب ــا ايجــاد شــاخص های مطل ــل را ب ــن تماي اي
مشــوق های مناســب بــرای اســاتيد ايجــاد نمــود. ثانيــا بــرای گــذار بــه دانشــگاه کارآفريــن و 
نــوآوری بايــد بافــت اســاتيد دانشــگاه نيــز بشــکل متناســب تغيير يابــد و اين دســته از اســاتيد 
بــه همــکاری بــا ســاير اســاتيد کــه انگيــزه و توانمنــدی بيشــتری بــرای ايــن امــر دارند ســوق 

داده شوند. اين روش در بخش های بعدی اين نوشتار بيشتر تشريح خواهد شد.
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٣. سلول های کاری پایه
يــک ســلول کاری پايــه مطابــق شــکل )٢( متشــکل از يــک اســتاد بــه همــراه دانشــجويان 
وي  می باشــد. بــر اســاس رويکــرد R4D برآينــد ايــن  فعاليت هــای  پژوهشــی در قالــب يــک 
يــا چنــد محصــول حاضــر در بــازار رقابــت جلــوه خواهــد نمــود. بــا عنايــت به محيــط کاری 
کــه بدليــل الــزام بــه رقابــت در بــازار بايــد  بــا پويايــی خيلــی بــاال بايــد وجــود داشــته باشــد، 
دانشــجويان ذيربــط عــاوه بــر انجــام وظايــف پژوهشــی خــود بــه همــراه اســتاد در يــک 

روند تکاملی به ارتقاء کمی و کيفی محصوالت کمک خواهند نمود.

شکل )٢(. ساختار یک سلول پایه

ــی از  ــفاف در يک ــط کاری ش ــود رواب ــه وج ــلول پاي ــن س ــت اي ــات موفقي ــی از الزام يک
ــيس  ــه تاس ــر ب ــد منج ــر ميتوان ــن ام ــت اي ــد. در نهاي ــی  می باش ــج حقوق ــای راي ــب  ه قال

شرکت حقوقی رسمی شود. 
ســرريز  فعاليت هــای  پژوهشــی و توســعه فنــاوری ايــن تيــم کاری در قالــب يــک يــا چنــد 
محصــول عينيــت خواهــد يافــت. بعــاوه دانــش کســب شــده و تجربيــات مربوطــه نيــز بــه 
تدريــج در حــوزه آمــوزش در کاس هــای درس قابــل ارائــه خواهــد. لــذا الگــوی حلزونــی 
ســه گانــه هم-تکاملــی هــم –افزايشــی مــورد اشــاره در نوشــتار قبلــی نگارنــده مطابق شــکل 
)٣(  محقــق خواهــد شــد کــه ســه حــوزه آموزش-مهــارت، پژوهش-فنــاوری و کارآفرينــی و 

نوآوری در يک فرآيند طبيعی رشد خواهند يافت.
بــه منظــور حفــظ مالکيــت معنــوی دســتاوردهای مربوطــه، مبحــث ثبــت اختراع در ســطح 
ملــی و  بين المللــی جــدی خواهــد شــد. ايــن امــر ديگــر فقــط جنبــه تبليغاتــی و نمايشــی 

نخواهد داشت و هر سلول کاری اجبارا وارد اين فرآيند خواهد شد.
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همانطــور کــه قبــا نيــز مطــرح گرديــد، مســئوليت حــوزه معاونــت پژوهشــی دانشــگاه 
ــه  ــلول های پاي ــت س ــت و حماي ــتادی  و هداي ــات س ــه خدم ــترهای الزم، ارائ ــاد بس ايج

خواهد بود.

شکل )٣(. مارپیچ )منحنی حلزونی( سه گانه، یک رویکرد تکاملی به دانشگاه نسل سوم

الزم بــه ذکــر اســت کــه در عمــل کليــه اســاتيد موفــق بــه تشــکيل ايــن ســلول های پايــه نخواهد 
شد. به همين دليل راهکار مکملی ارائه می شود که در بخش بعدی ارائه می شود.

٤. سلول های کاری مرکب
ــن  ــد شــد. اي ــه تشــکيل خواهن ــع و ترکيــب ســلول های پاي ســلول های مرکــب از تجمي
رونــد در يــک فرآينــد تکاملــی طبيعــی بــر اســاس يــک يــا چنــد مــورد از داليــل زيــر شــکل 

خواهد گرفت.
دســتيابی بــه يــک محصــول پيچيــده تــر مشــترک مابيــن زمينه هــای تخصصــی دو - ١

استاد
ــای  پژوهشــی - ٢ ــرای  فعاليت ه ــار ب ــع دانشــجويی در اختي ــه تشــريک مناب ــاز ب ني

مشترک در راستای ارتقاء محصول
عــدم توانمنــدی يــک اســتاد در طراحــی محصــول و يــا نفــوذ در بــازار و نيــاز بــه - ٣

همراهی با يک استاد ديگر 
عــدم موفقيــت يــک اســتاد در طراحــی محصــول و يــا نفــوذ در بــازار و نيــاز بــه - ٤

همراهی با يک استاد ديگر 
وجود بازار مشترک در محصوالت دو استاد و دستيابی به منافع بيشتر- ٥
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نيــاز بــه ســرمايه گــذاری مشــترک بــرای دســتيابی بــه يــک ســهم بيشــتر از بــازار - ٦
مشترک

ترغيب توسط دانشگاه در راستای سياست های کاری دانشگاه- 7
بــرای دســتيابی بــه يــک ســلول کاری مرکــب تعامــات مابيــن ســلول های پايــه بايــد بــر 
اســاس يــک ســاختار شــفاف، دقيــق و پويــا تعريــف شــود.  در عمــل معمــوال پيشــران اصلــی 
در شــکل گيــری ســلول های مرکــب منافــع اســاتيد ذيربــط کــه ترکيبــی از عائــق پژوهشــی، 
ظرفيت هــا و توانمنديهــای ســلول های پايــه ذيربــط، ســهم موجــود بــازار، فرصت هــای قابــل 
دســتيابی بــه واســطه همــکاری و مــوارد متعــدد ديگــری خواهد بــود. در پيشــرفته تريــن حالت 
 می تــوان  يــک شــرکت رســمی بــا ســرمايه گــذاری مشــترک را تصــور نمــود. البته دســتيابی به 

چنين وضعيتی مسلما نياز به زمان بلوغ الزم خود را دارد. 
ــه ای و در نتيجــه  در تشــکيل ســلول های مرکــب، امــکان توســعه محصــوالت چنــد زمين
توســعه علــوم و فناوری هــای مربوطــه را شــاهد بــود. لــذا دانشــگاه  می تــوان د ارتبــاط موثرتری 
را بــا صنايــع برقــرار نمايــد. بعــاوه تجربــه مديريتــی ذيربــط و توان تشــکياتی کــه در ايــن راه 
کســب خواهــد شــد، دارايــی بســيار ارزشــمندی بــرای دانشــگاه خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر 
اســت کــه حضــور و مشــارکت اســاتيد در چنيــن رونــدی نيــاز بــه تغييــر در ســبد ارزشــی و 
ــه  ــوان ک ــاتيد ج ــاوری دارد. اس ــی و فن ــعه علم ــث توس ــا مباح ــه ب ــا در رابط ــرش  آن ه نگ
انعطاف پذيــری و آمادگــی ذهنــی بيشــتری بــرای مشــارکت در چنيــن فرآينــدی را دارنــد بايــد 

در اولويت اول قرار داده شوند. 

ــود  ــاختارهای موج ــا س ــب ب ــلول های مرک ــی س ــد تعامالت ٥. رون
دانشگاه

در يــک رونــد تکاملــی و در طــی دوران بلــوغ و پــس از آن، ســلول های مرکــب بايــد بــا 
ساختارهای موجود در دانشگاه تلفيق شوند.

بــا توجــه بــه مباحــث بخش هــای قبلــی، اوليــن قالــب موجــود بــرای فعاليــت ســلول های 
مرکــب و در نتيجــه ســلول های پايــه، حضــور در مرکــز رشــد دانشــگاه خواهــد بــود کــه بــا 
ســاختارهای موجــود آن تطابــق مطلوبــی دارنــد. رونــد تکميلــی ايــن شــرکت ها هــم اکنــون در 
قوانيــن کشــوری و مقــررات تدويــن شــده اســت و پــس از عبــور از وضعيــت انکوباتــوری و 
دســتيابی بــه چرخــه اقتصــادی مناســب،  آن هــا تبديــل بــه شــرکت های دانــش بنيــان خواهنــد 

شد. 
امــا ارتبــاط کاری ايــن شــرکت ها بــا ســاختارهای درون دانشــگاهی ماننــد پژوهشــکده ها 
و  دانشــکده ها  نيازمنــد تامــل  می باشــد. پژوهشــکده ها مراکــز توليــد و توســعه فنــاوری مــی 
ــان  ــب پاي ــش را در قال ــد دان ــئوليت تولي ــز مس ــگاه ني ــی دانش ــات تکميل ــند و تحصي باش
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ــد  ــدون تولي ــز ب ــاوری ني ــعه فن ــد و توس ــرا دارد. تولي ــاله های دکت ــد و رس ــای ارش نامه ه
دانش متصور نمی باشد.

ــوع رابطــه ماهــوی مابيــن پژوهشــکده ها و ســلول های مرکــب متصــور  می باشــد  ســه ن
که عبارتند از:

همکاری مشترک با يکی از پژوهشکده های موجود - ١
تاسيس و راه اندازی يک پژوهشکده جديد - ٢
شکل گيری در درون يک پژوهشکده موجود- ٣

بــا توجــه بــه اينکــه پژوهشــکده از ســاختارهای گــذرا مــی باشــند، لــذا تاســيس  آن هــا 
برخاف دانشکده که تقريبا ساختارهای مانايی می باشند، دشوار نخواهد بود. 

يکــی از مــواردی کــه بــا ســاختار پاييــن بــه بــاالی پيشــنهادی مبتنــی بــر R4D ممکــن 
ــازمان ها و  ــرف س ــگاه از ط ــه دانش ــی ب ــای ارجاع ــد، پروژه ه ــاد باش ــار تض ــت دچ اس
دســتگاه های کشــوری مــی باشــند. ايــن پروژه هــا خــود از لحــاظ حجــم کار و رقــم مالــی 

قرارداد در سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسيم می شوند. 
ــه يکــی از ســلول های مرکــب موجــود  ــا را ب ــوان  آن ه ــروژه هــای کوچــک ميت ــرای پ ب
ارجــاع نمــود. در رابطــه بــا پروژه هــای متوســط بســته بــه نــوع پــروژه، فنــاوری محــور يــا 

محصول محور، بايد به يک پژوهشکده يا يک سلول مرکب ارجاع نمود.
ــن پروژه هــا،  ــه معمــوال خروجــی اي ــادآور شــد ک ــد ي ــزرگ باي ــت پروژه هــای ب در نهاي
ــد. در  ــدون سرنشــين  می باش ــروژه خــودروی ب ــا پ ــواره ي ــروژه ماه ــد پ ــامانه مانن ــک س ي
چنيــن حالتــی ترکيبــی از محصــوالت و فناوری هــا را همزمــان بايــد در نظــر گرفــت. مــدل 
ــن مــوردی در شــکل های )٤( و )٥( نشــان داده  ــرای چني ــن نوشــتار ب شــبکه ای مدنظــر اي

شده است.

شکل )٤(. تجزیه سامانه پیچیده مرکب به محصوالت و سلول های پایه
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ــدادی  ــه تع ــوان ب ــب را ميت ــده مرک ــامانه پيچي ــک س ــه مشــاهده می شــود ي ــور ک همانط
محصول مرکب تجزيه نمود. 

مــدل شــبکه ای کامــل دانشــگاه در شــکل )٥( نشــان داده شــده اســت. ايــن مــدل را ميتوان 
از پاييــن بــه بــاال )مطابــق مباحــث بخش هــای قبلــی در يــک رونــد تکاملــی( و يــا براســاس 
ــاس  ــر اس ــن ) ب ــه پايي ــاال ب ــکل از ب ــگاه بش ــه دانش ــی ب ــای کان ارجاع ــات پروژه ه الزام

توانمندی ها و ظرفيت های سلول های مرکب( اجرا نمود.

شکل )٥(. ساختار شبکه ای محصول محور دانشگاه

مــدل شــبکه ای کامــل دانشــگاه در شــکل )٥( نشــان داده شــده اســت. ايــن مــدل را ميتــوان از 
پاييــن بــه بــاال )مطابــق مباحــث بخش هــای قبلــی در يــک رونــد تکاملــی( و يــا براســاس 
ــاس  ــر اس ــن )ب ــه پايي ــاال ب ــکل از ب ــگاه بش ــه دانش ــی ب ــای کان ارجاع ــات پروژه ه الزام
توانمندی هــا و ظرفيت هــای ســلول های مرکــب( اجــرا نمــود. در رونــد تکميلــی ايــن مــدل 
شــبکه ای ميتــوان انســتيتوهايی را تصــور نمــود کــه هــر يــک در زمينه هــای مشــخصی بــه 
توســعه محصــوالت مرکــب پيچيــده دانــش بنيــان مشــغول مــی باشــند و از يــک طــرف بــه 
ــا ســاختارهای  ــد و از طــرف ديگــر ب ــی پردازن ــازار کســب و کار محصــول م ــا ب ــل ب تعام
ــعه محصــوالت  ــه توس ــی از  دانشــکده ها ب ــات آموزش ــت خدم ــتقل و درياف پژوهشــی مس

خود ميپردازند.
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٦. جمع بندی و ادامه کار
در ايــن نوشــتار و بــر اســاس پيــش فرض هــای نوشــتار قبلــی، مــدل شــبکه ای بــرای گذار 
بــه دانشــگاه کارآفريــن و نــوآور ارائــه گرديــد. در ايــن مــدل، بعنــوان اوليــن گام تغييــر الگوی 
 فعاليت هــای  پژوهشــی دانشــگاه ازR&D  بــه R4D مطــرح گرديــد کــه  گام هــای تکميلــی 
انتقــال دســتاوردهای پژوهشــی تــا بــازار مصــرف را نيــز شــامل مــی شــود. در ادامــه امــکان 
تحقــق ايــن الگــو بشــکل بــاال بــه پاييــن مــورد نقــد قــرار گرفــت و بــا توجــه بــه واقعيت ها، 
ــد  ــا تردي ــرد ب ــن رويک ــوام و دوام اي ــکان ق ــع ام ــای مناب ــود و محدوديت ه ــارب موج تج

جدی روبرو گرديد.
در ادامــه رويکــرد پاييــن بــه بــاال مطــرح گرديــد کــه مبتنــی بــر ســلول  پايــه متشــکل از 
يــک اســتاد بــه همــراه دانشــجويان تحــت سرپرســتی وی  می باشــد. ايــن ســلول های پايــه 
بايــد خودگــردان بــوده و در يــک رونــد افزايشــی يــک مارپيــچ ســه گانــه درهــم تنيــده هــم 
افزا-هــم تکاملــی را محقــق نماينــد. ايــن مارپيچ هــا هــر يــک نماينــده حوزه هــای آمــوزش-
مهــارت، پژوهش-فنــاوری و کارآفرينــی- نــوآوری مــی باشــند. شــرط الزم برای قــوام و دوام 
ايــن ســلول ها بازنگــری ســبد ارزشــی دانشــگاه و در هميــن راســتا نحــوه ارزيابــی عملکــرد 

اساتيد خواهد بود. 
 از ترکيــب ايــن ســلول های پايــه در يــک رونــد تکاملــی طبيعــی و بــر اســاس مقتضيــات 
و منافــع، ســلول های مرکــب شــکل خواهنــد گرفــت. ايــن ســلول ها قــادر بــه تمرکــز بــر 
محصــوالت چنــد زمينــه ای پيچيــده تــر مــی باشــند و قــادر بــه حضــور جــدی تــر در زمينــه 
ــب  ــلول های مرک ــن س ــند. اي ــی باش ــاص م ــه خ ــک زمين ــاوری در ي ــعه فن ــد و توس تولي
 می تــوان نــد از درون يــک پژوهشــکده موجــود اســتخراج شــده و يــا اينکــه خــود بانــی يــک 
پژوهشــکده جديــد شــوند. در انتهــا نيــز مــدل شــبکه ای مرکــب از ســلول های فــوق الذکــر، 
ــر هــم  ــد کــه عــاوه ب ــه گردي ــان و  دانشــکده ها  ارائ مرکــز رشــد، شــرکت های دانــش بني
ــاده ســازی  ــکان پي ــن نوشــتار، ام ــاال مطــرح شــده در اي ــه ب ــن ب ــا نگــرش پايي راســتايی ب
پروژه هــای ارجاعــی بــه دانشــگاه از ســازمان ها و دســتگاه های کشــور را بــه شــکل بــاال بــه 

پايين خواهد داشت.
بــا توجــه بــه پيچيدگــی زيــاد ناشــی از متغيرهــای فــراوان موثــر در مســير گــذار  ارائــه 
شــده، الزم اســت کــه يــک مــدل دقيــق بــر اســاس الگــوی مشــخصی بــرای برنامــه گــذار 
ــه  ــا توجــه ب ــن گــذار تعريــف شــود. ب ــرای اي ــه ب ــا مســير شــبه بهين توســعه داده شــود ت

محدوديت شديد منابع در اختيار اهميت اين امر دوچندان خواهد شد.
اين مدل بايد دارای ويژگی های زير بايد باشد:

 I.  چارچــوب و مــدل مربوطــه بــر اســاس رشــد متوازن  بــا تکامــل افزايشــی همگرای
در هــم تنيــده ســه حــوزه آموزش-مهــارت، پژوهش-فنــاوری و نوآوری-کارآفرينی 
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شکل بگيرد. بعبارت ديگر بايد مدل حلزونی سه گانه١ محقق شود.

 II.  چارچــوب  و مــدل مربوطــه بــر اســاس توســعه يــک رونــد تکاملــی ديناميکــی در
هر حوزه توسعه  می يابند. 

 III.  رونــد شــکل گيــری روند هــای تکاملــی در دانشــگاه متاثــر از ترکيــب و تجميــع
عملکرد  اساتيد در هر کدام از حوزه ها خواهد بود. 

 IV.  ــود ــای موج ــودن محدوديت ه ــاظ نم ــا لح ــد ب ــه باي ــدل مربوط ــوب و م چارچ
پايايي داشته باشند و از لحاظ مالی تا حد بااليی خودگردان باشند

 V.  چارچــوب و مــدل مربوطــه بايــد منجــر بــه ظهــور يــک زيســت بــوم متکثــر، هم 
گرا و هم افزا در سطح دانشگاه شوند.

 VI.  چارچــوب و مــدل مربوطــه بايــد دســتاوردهای دانشــگاه را در دو بعــد رتبــه بندی
 بين المللی و تحقق دانشگاه نسل سوم ارتقاء دهند.

بديهــی اســت کــه انجــام ايــن امــر در قالــب يــک پــروژه مســتقل در ســطح دانشــگاه بايــد 
تعقيــب شــود و بودجــه خاصــی بــرای آن در نظــر گرفتــه شــود. تيــم اجرايــی ايــن پــروژه از 
تخصص هــای مختلفــی نظيــر مديريــت يکپارچگــی، مديريــت سيســتم آموزشــی، مديريــت 

کارافرينی، مديريت منابع، مديريت توسعه محصول و غيره تشکيل می شود.

٧. منابع و مراجع
1- Accelerating Innovation    and Technology Diffusion, World Develop-

ment Report 2010 Published: November 2009 , Pages: 287 - 319

1-  Triple Helix
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 مقاالت چهارمین نشست بازمهندسی

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

»اصالح ساختار و بهبود فرایندهای اصلی،

 پیشنیاز تحول در دانشگاه«

4
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بررسی مدل آموزش و پژوهش تقاضا محور در 
دانشگاه های کشور آلمان 

سعیده ممتازی
عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطاعات، دانشگاه صنعتي 

اميرکبير

چکیده
مقالــه حاضــر بــه بررســی اجمالــی مــدل آمــوزش و پژوهــش تقاضــا محــور در کشــور 
آلمــان ميپــردازد. بــا توجــه بــه اينکــه دريافــت حمايــت از منابــع دولتــی و يــا صنعتــی بــرای 
پروژه هــای دانشــجويی تحصيــات تکميلــی در کشــور آلمــان از اهميــت بســزايی برخــوردار 
اســت، در ايــن نوشــتار بــه بررســی داليــل مهــم و مطــرح بــرای فراهــم آوردن ايــن حمايت و 
اينکــه چگونــه اينگونــه حمايتهــا منجر به گســترش آمــوزش و پژوهــش تقاضامحور گشــتهاند 

پرداخته می شود. 
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١.  مقدمه و بیان مسئله
بــه طــور کلــی اســاتيد در کشــور آلمــان بــا ســه رتبــه  w1, w2, w3 مشــخص ميشــوند و 
ــدی  ــن رتبه بن ــداد اي ــاتيد براســاس اع ــه اس ــت دانشــگاه ب ــنل تحــت حماي ــص پرس تخصي
می باشــد. بهعنــوان مثــال  اســتاد w3 ميتوانــد ســه نفــر پرســنل پژوهشــی داشــته باشــد کــه 
درآمــد  آن هــا بهطــور مســتقيم توســط دانشــگاه تاميــن می شــود.  ايــن پرســنل توســط اســتاد 

مربوطه و از ميان دانشجويان دکترا و يا پژوهشگران انتخاب ميشوند.
حمايــت ســاير دانشــجويان مقطــع دکتــرا از طريــق پروژه هــای تعريــف شــده و مرتبــط بــا 
ــارج از  ــرا خ ــجوی دکت ــرش دانش ــاتيد از پذي ــد و اس ــجو می باش ــی دانش ــوع پژوهش موض
چهارچــوب فــوق امتنــاع مينماينــد. دليــل اينکــه اســاتيد عاقهــای بــه جــذب دانشــجو بــدون 
پشــتوانه مالــی ندارنــد ايــن اســت کــه در ايــن صــورت بــا احتمال بااليــی دانشــجويان اقــدام به 

کار خارج از دانشگاه مينمايند که باعث افت تحصيلی  آن ها ميگردد.

٢. تجربیات ملی و بین المللی
تعييــن موضــوع کلــی پــروژه دانشــجويان دکتــرا قبــل از فراخــوان جــذب دانشــجو انجــام 
ميگيــرد. بــه ايــن صــورت کــه اســتاد راهنمــا براســاس موضوعــات روز و مطــرح در ســطح 
کشــور و  يــا در ســطح بين المللــی موضوع/موضوعاتــی را مشــخص مينمايــد و براســاس آن به 
تهيــه و تنظيــم پيشــنهاد پــروژه جهــت دريافــت حمايــت مالــی ميپــردازد. وقتــی بــرای پــروژه/
پروژه هــای تعريــف شــده حمايتــی توســط ســازمان ها يــا نهادهــای دولتــی و صنعــت دريافــت 
شــد، اســتاد اقــدام بــه فراخــوان و جــذب دانشــجوی دکتــرا بــر اســاس پروژه هــای از پيــش 

تعريف شده مينمايد. 

٣. موضوعات کلیدی
ــف  ــان تعري ــگاه های آلم ــاتيد در دانش ــه اس ــام توج ــده، تم ــر ش ــد ذک ــه فراين ــه ب ــا توج ب
پروژه هــای پژوهشــی مــی باشــد کــه مــورد اســتقبال صنعــت قــرار گيرند. ايــن گونه پژوهشــهای 

تقاضامحور داری چهار مزيت عمده می باشند که در اينجا به اختصار ذکر ميگردد.
الف( دریافت حمایت مالی توسط دانشجویان

بــا دريافــت حمايــت مالــی دانشــجويان نيــازی بــه اشــتغال بــه کارهــای جانبــی احســاس 
نمیکنند که خود کمک بسزايی به تمرکز  آن ها بر روی تحصيل مينمايد.

ب( کاربردی بودن خروجی پروژه
ــردی  ــمت پژوه های کارب ــه س ــده ب ــام ش ــهای انج ــود پژوهش ــث می ش ــت باع ــن مزي اي
ســوق پيــدا کنــد.  ايــن امــر خــود ســبب گســترش پژوهش هــای ناظــر بــه حــل مشــکات 
و رفــع نيازهــای کشــور و تمرکــز بــر روی  آن هــا میگــردد. در نتيجــه ميتــوان اميد داشــت که 
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اســتفاده حداکثــری از امکانــات و تــوان پژوهشــی دانشــگاه ها در حــل مشــکات کشــور 
ــد  ــروژه باي ــردی شــدن خروجــی پ ــه در بحــث کارب ــه ديگری ک ــده اســت. نکت بهعمــل آم
مــورد توجــه قــرار گيريــد الويت دهــی بــه فناوری هــای بومــی می باشــد، چــرا کــه بــدون در 
نظــر گرفتــن ويژگی هــای بومــی هــر منطقــه نميتــوان بــه دســتاوردی رســيد کــه در آن منطقــه 

مورد استفاده قرار گيرد.
ج( همکاری و تعامات مشترک بین دانشگاه و صنعت

همــکاری و تعامــات مشــترک بيــن دانشــگاه و صنعت  از ديگر دســتاوردهای پژوهشــهای 
تقاضامحــور می باشــد کــه ميتوانــد نقــش مهمــی در تبديــل علــم بــه ثــروت، تجاری ســازی 

فناوری، و توسعه اقتصادی کشور ايفا نمايد.
د( مشخص بودن مسیر پژوهش دانشجویان از ابتدای ورود

مــورد آخری کــه بايــد بــه عنــوان يکــی از مزيتهــای پژوهشــهای تقاضامحــور مطــرح نمــود 
مشــخص بــودن مســير پژوهــش دانشــجويان از ابتــدای ورود می باشــد. ايــن امــر اگرچــه از 
اهميــت بســيار بااليــی برخــوردار اســت امــا کمتــر از ســاير مــوارد مــورد توجــه مســئولين 
دانشــگاهی قــرار ميگيــرد. زمــان بســيار زيــادی از وقــت دانشــجويان دکتــرا در يــک يا دو ســال 
ــرا ميگــذرد. در حاليکــه اگــر  ــه ســردرگمی در انتخــاب موضــوع رســاله دکت ــل ب اول تحصي
ــی  ــوند صرفه جوي ــذب ش ــده ج ــف ش ــش تعري ــروژه از پي ــک پ ــتای ي ــجويان در راس دانش
عمدهــای در زمــان  آن هــا و همينطــور اساتيدشــان صــورت ميپذيــرد. عــاوه بــر آن ايــن امــر 
ســبب می شــود جــذب دانشــجويان بــر مبنــای تخصــص خــاص  آن هــا کــه مرتبط بــا موضوع 

پژوهش است صورت گيرد.

٤. توصیه های راهبردی
در راســتای فراهــم آوردن بســتر پژوهــش تقاضامحور در کشــورمان قدم اول بايد از ســمت 
دانشــگاه ها بــرای برقــراری ارتبــاط بــا صنــایع مختلــف مرتبــط برداشــته شــود. با 
برداشــتن ايــن گام میتــوان پروژه هــای دانشــجويی را بهصــورت تخصصيتــر مطرح 

نمود تا بتواند در صنعت مورد استفاده قرار گيرد.
همچنيــن از آنجــا کــه در محيطهــای آمــوزش و دانشــگاهی هميشــه آمــوزش به عنــوان مبنا 
ــور  ــا مح ــش تقاض ــترش پژوه ــتای گس ــود، در راس ــناخته می ش ــش ش ــای پژوه و زيربن
ــگاه ها از  ــه دانش ــردد. بهطوری ک ــول گ ــر و تح ــر تغيي ــد درگي ــز باي ــگاه ها ني ــوزش دانش آم
تدريــس دروس جديــد و خــاص منظــوره بــرای يــک کاربــرد مشــخص در جامعه يــا صنعت 
اســتقبال نماينــد. دانشــجويان نيــز از ايــن گونــه دروس کــه بعــد کاربــردی  آن هــا مشــخصتر 
اســت اســتقبال بيشــتری خواهنــد کــرد. تعريــف دروس جديــد و متنــوع کاربــردی در چنــد 

سال اخير در کشور آلمان خود مبين  اهميت اين امر می باشد.
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بررسی مدل آموزش و پژوهش تقاضا محور در 
دانشگاه های کشور فرانسه 

رسول فشارکی فرد 
عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده
در ايــن ارائــه بــه سيســتم آمــوزش عالــي در فرانســه پرداختــه مــي شــود. ابتــدا مــروري بــر 
ــر  ــي ب ــي فرانســه و چگونگــي شــکل گيــري آمــوزش عال تاريخچــه سيســتم آمــوزش عال
ــان و دســته  ــي فارغ التحصي ــان مــي شــود. ســپس نحــوه کارياب ــاي تقاضــا محــوري بي مبن
بنــدي دانشــگاه ها و رشــته ها بــر اســاس ميانگيــن انتظــار و ميانگيــن حقــوق بررســي ميگــردد 
و بــر نقــش کليــدي آمارگيــري و اســتنتاج نتايــج راهبــردي تاکيــد مــي گــردد. تکنيک هــاي 
نزديــک کــردن صنايــع بــا دانشــگاه و دانشــجو کــه در طــول ســالهاي متمــادي در جهــان مورد 
اســتفاده بــوده انــد، در کشــور مــا متاســفانه مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت. مــورد مطالعاتی 
مــورد اســتفاده در ايــن بحــث، دانشــگاه محــل تحصيــل نويســنده بــا عنــوان مدرســه عالــی 
ملــی ميــن پاريــس Mines ParisTech اســت. ارائــه حاضــر بــا بيــان ٢ مــورد از طرحهــاي 
اخيــر کــه بــا هــدف زمينــه ســازي اشــتغال جوانــان در فرانســه صــورت گرفتــه ادامــه و بــا 
ــراي دانشــگاه ها و ســازمان هاي زيربــط  ــه ي پيشــنهادات ب جمــع بنــدي، نتيجه گيــري و ارائ

در کشور پايان مي يابد.
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١. مقدمه و بیان مسئله
سيســتم آمــوزش و پژوهــش دولتــي فرانســه از ســه بخــش دانشــگاه ها، مــدارس بــزرگ و 
ــش،  ــم و دان ــعه عل ــه توس ــی ب ــدارس عال ــت. م ــکيل شدهاس ــي تش ــات تحقيقات موسس
دانشــگاه ها بــه آمــوزش اســاتيد و متخصصــان و موسســات تحقيقاتــی بــه پژوهش هــای پايــه 

و کاربردی ميپردازند.
در قــرن هيجدهــم ميــادي ســاماندهي سيســتم آمــوزش عالــي فرانســه بــا شــکل گيــری 
مــدارس بــزرگ در زمينه هــاي مهندســي، مديريــت، هنــر و ... آغــاز شــد. تاســيس دانشــگاه 
بــه ســال ١7٩٢ براســاس قانــون شــاپليه مربــوط اســت کــه در ســال ١8٠٦ بــه عنــوان سيســتم 
امپراتــوری و در ســال ١8٠8 تحــت عنــوان سيســتم آمــوزش ملی معرفي شــد. در ســال ١8٩٦ 

آخرين بازنگري در سيستم آموزش پس از جمهوری سوم فرانسه صورت گرفت.
ولــي مفهــوم دانشــگاه کارآفريــن حــدود ١٠٠ ســال قبــل بهطــور همزمــان توســط مدرســه 
ــه از واژه ي ســوداگر  ــن صــورت ک ــه اي ــان مطــرح شــد. ب ــک و دانشــگاه اورلئ ــی تکني پل
ــروزه در واژگان  ــه ام ــد ک ــاخته ش ــم )Entrepreneuriat( س ــک اس )Entrepreneur( ي
جهانــي بــه عنــوان کارآفرينــي مورداســتفاده قــرار گرفته اســت. ســپس مــدارس عالــی تجاری 

و صنعتی با ماهيت خصوصی يامشاوره ای نيز به جرگه تربيت کارآفرين پيوستند.
ــه بيــان جزئيــات وضعيــت کنونــي راهکارهــاي کارآفرينــي در بهتريــن  هــدف ايــن مقال

مراکز آموزشي و پژوهشي فرانسه است.

٢. تجربیات ملی و بین المللی
ــور  ــه ط ــاليانه ب ــه س ــوآوری فرانس ــش و ن ــی، پژوه ــوزش عال ــاروزارت آم ــاس آم براس
ــن  ــی شــود. همچني ــه م ــورو هزين ــا ١٥٠٠٠ ي ــن ١٠٠٠٠ ت ــر دانشــجو بي ــرای ه متوســط ب
نزديــک بــه 8٠ درصــد دانشــجويان حــدود ١٢ تــا ١8 مــاه پــس از فــارغ التحصيلــی در بــازار 
کار جــذب مــی شــوند. ميانگيــن حقــوق بــرای دارنــدگان مــدرک ليســانس و فــوق ليســانس 
در بــدو اســتخدام بيــن ١٥٠٠ تــا ١٩٠٠ يــورو  می باشــد و  می تــوان بــر اســاس نــوع دانشــگاه 
و ســوابق تحصيلــی فــرد تــا ٣7٠٠ يــورو افزايــش داشــته باشــد. بــه عــاوه از هــر ١٠ نفــر 
فــارغ التحصيــل 7 نفــر در بخــش خصوصــی، ٢ نفــر در بخــش دولتــی و ١ نفر در تشــکل های 

تخصصی يا همان استارت-آپ ها مشغول به کار می شوند.
بــه اســتناد آمــار مطالعــه کنفرانــس مــدارس عالــی در روزنامــه لومونــد، کارآمــوزی پايــان 
دوره يکــی از شــاهراه های اســتخدام محســوب مــی شــود. ٢٩,8 درصــد دانشــجويان در محــل 
کارآمــوزی اســتخدام شــده اند.دوميــن کانــال جــذب فارغ التحصيــان بــا آمــار١٤,٢ درصــد، 
ســايت های تخصصی کاريابــی مــی باشــند )ABG ،APEC، …(.حــدود 8,7 درصــد از 
فارغ التحصيــان اذعــان کــرده انــد کــه روابــط شــخصی شــان عامل يافتــن موقعيت هــای کاری 
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 آن ها بوده است. 
از جملــه تکنيک هــای ارتبــاط صنعــت و دانشــجو فروم های کاريابــی منظــم و هــر ســالهأي 
Centrale - Su- )اســت کــه از نمونه هــاي آن ميتــوان بــه فــروم کاريابــي ســانترال - ســوپلک 
pélec( اشــاره کــرد. همينطــور نزديــک کــردن صنعت و دانشــگاه ســالها موضوع اصلي سيســتم 

آموزشي در فرانسه بوده که براي آن راهکارهاي زير پيشنهاد و اجرا گرديده است:
ــی  ــای نهاي ــی و پروژه ه ــای درس ــوان پروژه ه ــا عن ــی ب ــای صنعت ــف پروژه ه ١. تعري
ــان صنعــت و  ــرارداد مي ــي از ق ــن راســتا نوع هــاي مختلف ــري(. در اي )تزهــاي ارشــد و دکت
دانشــگاه جهــت تاميــن بــورس دانشــجو تعريــف شدهاســت کــه يکــي ازم متــداول تريــن 
Conventions Industrielles de Formation par la REcher-(.ــام دارد CIFRE ن ــا   آن ه

)che
٢. وجــود مدول هــای درســی اجباری کاريابــی و کارآفرينــي، بــراي دســتيابي بــه ثمــرات 
ــا  ــن راهکاره ــراي اي ــازي الزم ب ــت بسترس ــور، الزم اس ــات در کش ــن اقدام ــل از اي حاص

صورت گيرد.

٣. مورد مطالعاتي
بــراي بيــان بهتــر مدلهــاي رايــج در فرانســه از مــورد مدرســه عالــي ملــي ميــن پاريــس 

استفاده ميشود.
ــال  ــه در س ــت ک ــه اس ــي فرانس ــزرگ مهندس ــه ب ــي از ٢١٠ مدرس ــه يک ــن مجموع اي
١7٦٣توســط Louis XVI تاســيس شدهاســت. هــدف اوليــه آن آمــوزش مهندســان کارآمــد 
بــراي معــادن فرانســه بــوده، زيــرا اکتشــاف معــادن مهمتريــن وظيفــه مهندســان در آن زمــان 
محســوب مــي شــد. ارائــه دروس جهــت حــل مشــکات مربوطــه، شــمال فيزيــک خــاک تــا 
روش هــاي توليــد بود. پروفســور حســابي ازجملــه فارغ التحصيان ايــن مدرســه )١٣٠٥ه.ش( 
بــود. بــه تدريــج و بــا تغييــر نيازهــا، رويکــرد آن بــه آمــوزش مهندســان عمومــي بــا اضافــه 
کــردن ١٦ رشــته کارشناســي در ٣ زمينــه رياضــي و کامپيوتــر، علــوم مــواد و مکانيــک و علوم 
اجتماعــي و اقتصــادي و راه انــدازي ١٩ رشــته کارشناســي ارشــد و دکتــري در ٥ زمينــه علــوم 
ــتم ها، و  ــات و سيس ــواد، رياضي ــک و م ــد، مکاني ــرژي و فرآين ــت، ان ــط زيس ــن و محي زمي
اقتصــاد و مديريــت و تاســيس شــعبه هايي در فونتــن بلــو، اوری و ســوفياآنتيپوليس گســترش 
 GDF ــر ــت شــرکت هايي نظي ــا حماي ــده ي  Junior-Entrepriseب ــاده ســازي اي ــت. پي ياف
SUEZ Areva, Yves Rocher, Thomas Cook, Samsung … از تجربه هــاي موفــق آن 
ــس  ــتيتو کارنو،پاري ــبکه هاي آرمين،انس ــن در ش ــه همچني ــن مجموع ــود. اي ــوب ميش محس
تک،مين-تلکام،پاريــس ســکله عضويــت دارد. پذيــرش تنهــا ١٥٠ دانشــجوي کارشناســي در 
ــجوي  ــد و ١٠٠ دانش ــي ارش ــجوي کارشناس ــرش ٢٠٠ دانش ــور و پذي ــق کنک ــال از طري س
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دکتــري در ســال را دارد، بايــن حــال جايــگاه ٢٥١-٣٠٠ کلــي و ٩٩ مهندســي در رتبــه بندي 
Times Higher Education )THE( )July ٢٠١7( را به دست آورده است.

دارا بــودن ٢٣7 مــدرس و پژوهشــگر، ١8 مرکــز تحقيقــات،٤٠٠ کتــاب يــا مقالــه چــاپ 
 CNRS,شــده در ســال و ٢ جايــزه نوبــل در ســالهاي ١٩88 و ١٩٩٢ وهمــکاري پژوهشــي بــا
ParisTech, Groupe des écoles des mines, INRIA  از ديگــر ويژگيهــاي ايــن مدرســه 
Geostatistics, Mathematical morphol- هاســت. بــه طــور منحصربفــرد زمينه هــاي تــاز

ــاره،٣٠  ــگاه در ٥ ق ــا ١٢٠ دانش ــکاري ب ــت. هم ــوده اس ــاد نم  ogy, Flat systems… را ايج
تفاهــم نامــه مــدرک مهندســي مشــترک،٣٣% دانشــجوي خارجــي از ٥٢ مليــت در مقاطــع 
مختلــف،٢٠% قراردادهــاي پژوهشــي منعقــد شــده بــا موسســات آموزشــي پژوهشــي شــامل 
CNRS, IMT, PSL, ParisTech, Inria, Imperial College, MIT و يکســوم مدرســان-
ــي  ــل آن محســوب م ــن المل ــاي بي ــت ه پژوهشــگران داراي ســابقه کار در خــارج از فعالي

گردد.
ــان(  ــارد توم ــورو )معــادل ١٣٢ ميلي ــون ي ــا صنعــت بيــش از ٣٠ ميلي ــاط ب در حــوزه ارتب
ــان  ــاي پژوهشــي در مي ــه اول در حجــم قرارداده ــه رتب ــال دارد ک ــرارداد پژوهشــي در س ق
مــدارس فرانســه محســوب ميشــود. در کل ١٠٠٠ قــرارداد جديــد در ســال در مجمــوع با ٢٠٠ 
شــرکت دارد. همچنيــن ٢7 کرســي علمــي ايجــاد شــده از ســال ٢٠٠٦ و ٢٠ شــرکت ايجــاد 
 Spotistic, Expliseat, EReIE, 1Year1Book, Nest for All, :شــده در ٥ ســال اخيــر

. Weezic..داردو7٠ اختراع ثبت نموده است.

٤. تشابه موضوعي وضعیت ایران با فرانسه
ــکاري در فرانســه باالســت )حــدود %١٠( و  ــرخ بي ــد اقتصــادي، ن ــرايط ب ــت ش ــه عل ب
درعيــن جــال هــر ســال ٢٠٠ هــزار نفــر بــا ويــزاي کار )و تقريبــا هميــن تعــداد بطــور غيــر 
قانونــي( در ســن اشــتغال وارد فرانســه مــي شــوند و در کنــار جوانــان فرانســوي جويــاي کار 
هســتند.دولت، شــرکت هاي خصوصــي بــزرگ و  PMEهــا ظرفيــت پذيــرش همــه ايــن افراد 
را ندارنــد. درمقابــل فرانســه ١ ميليــون کارآفريــن دارد کــه از طريــق تشــکل های تخصصــی 
بــراي %١٠ جمعيــت کاري ايجــاد اشــتغال کــرده انــد. ايــن ســهم قابــل افزايــش و بشــدت 
ــارد دالر )%٢٢  مــورد توجــه سياســت گــزاران اســت.در ٢٠١٦ســال فرانســه مبلــغ ٢.7 ميلي
بيشــتر نســبت بــه ســال قبــل( در زمينه اســتارت آپ هــا ســرمايه گذاري کــرد و کليــد موفقيت 
ــا(  ــتارت آپ ه ــی )اس ــکل های تخصص ــق تش ــي از طري ــکاري را کارآفرين ــا بي ــارزه ب در مب

ميداند.
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٥. نمونه های عملی
در اينجــا بــه ٢ نمونــه از تاشــهاي انجــام شــده بــراي تربيــت کارآفريــن در فرانســه اشــاره 

مي شود:
مدرســه ٤٢ )Ecole ٤٢(: مدرســه اي بــراي کارآفرينــي محســوب ميشــود و درواقــع يــک 
موسســه خصوصــي و خودآمــوز بــا ٢ شــعبه درپاريــس)8٥٠ ورودي( و فرمونــت کاليفرنيــا 
اســت. جــذب دانشــجو از نوامبــر ٢٠١٣ شــروع شــده و الگــوي ٢ مدرســه جديــد از ســال 
آينــده اســت. هــدف مدرســه تربيــت برنامــه نويــس، طــراح نــرم افــزار و کارآفريــن کامپيوتــر 
بــوده و ويژگي هايــي از جملــه عــدم نيــاز بــه مــدرک )حتــي ديپلــم(. عــدم وجــود کاس 
ــن و  ــنجي آناي ــتعداد س ــه ي اس ــامل ٢ مرحل ــان ورودي آن ش ــدرس دارد. امتح درس و م
مرحلــه برنامــه نويســي ٤ هفتــه أي اســت. پــس از ورود، دانشــجو در تمــام مــدت شــبانه روز 
ــه  ــا ٥ ســال بســته ب آزاد اســت روي پروژه هــاي پيشــنهاد شــده کار کنــد و طــول دوره ٢ ت

سرعت انجام پروژه ها است.
STATION F: An Entrepreneurial Col-ــا Station F( و ي ــدازي ايســتگاه اف  )راه ان
lege For Start-ups از اوليــن اقدامــات دولــت جديــد فرانســه در مبــارزه بــا بيــکاري بــوده 
اســت. ايــن ايســتگاه بزرگتريــن فضاي اســتارت آپ جهــان در پاريــس به وســعت ٣٤٠٠٠متر 
مربــع اســت کــه شــامل٣٠٠٠ ميــز، آمفــي تئاتــر، اتاق هــاي جلســه بــراي ١٠٠٠ اســتارت آپ 

ميشود. ساخت آن در يک ايستگاه قديمي و متروک راه آهن صورت گرفته است.

٦. توصیه ها و نتیجه گیري
ارائــه ي حاضــر شــامل نتايــج زيــر اســت. اوال ســير تحوالت سيســتم آموزشــي، پژوهشــي 
و کارآفرينــي کشــور حــاوي درســها و نــکات مثبــت و منفــي و تجربيــات مطلــوب و ناموفقي 
اســت کــه بايــد بــراي برنامه ريــزي بهتــر بطــور جامــع و دقيــق تدويــن گــردد. در ايــن ميــان 
بايــد از اطاعــات صاحبنظــران و پيشکســوتان عرصــه اســتفاده نمــود. دسترســي بــه آمــار و 
اطاعــات دقيــق وضعيــت فارغ التحصيــان ايــن دانشــگاه بــراي برنامــه ريــزي کامــا حياتــي 
ــن  ــق ميســر نبوده اســت. تدوي ــن طري ــا به جــز از اي ــي در دني ــه موفق ــچ تجرب اســت و هي
برنامــه درســي مناســب مطابــق بــا نيازهــاي زمــان اســت و انجمــاد در ايــن مــورد بــراي آينده 
ــزي  ــد برنامه ري ــن باي ــل کارآفري ــک نس ــت ي ــراي تربي ــد. ب ــز مي باش ــور مخاطره آمي کش
نمــود و برنامــه درســي مناســبي را تدويــن و همــه پتانســيل هاي دانشــگاه را در مســير تحــول 
ســازماندهي نمــود. لــزوم تســريع در ارائــه راه حل هــاي بومــي يــا تطبيــق دهــي روش هــاي 
ــي  ــدام و پذيــرش ضررهــاي احتمال ــري در اق ــن راه از خطرپذي ــي وجــود دارد. در اي واردات

گريزي نيست.
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فنالند،  برنامه ای  برای جهانی شدن دانشگاه ها
سید حسین امیرشاهی

عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده
کشــورهای اســکانديناوی بــه ويــژه فنانــد از يــک ســامانه آموزشــی ويــژه در مقاطع مختلف 
تحصيلــی بهــره ميبرنــد کــه در مرحلــه آموزشــهای پايــه و عمومــی مکتبــی منحصــر بــه فــرد 
اســت. به عــاوه ايــن کشــور يکــی از باالتريــن بودجه ها را بــرای بخشــهای پژوهش و نــوآوری 
نســبت بــه درآمــد ناخالــص ملــی در ميــان کشــورهای جهــان بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
جهانی ســازی دانشــگاه ها در ايــن کشــور بــه دليــل حمايــت کامــل دولــت از همــه موسســات 
آموزشــی در همــه ســطوح و هرگونــه فعاليتــی در ايــن زمينــه چنــدان ســاده نيســت. در واقــع 
اســتفاده از تجــارب ســاير کشــورها در ايــن خصــوص در ايــن کشــور به ســادگی قابل اســتفاده 
نيســت. عليرغــم اصاحــات انجــام شــده در ســاختار حقوقــی دانشــگاه ها در ســالهای اخيــر و 
ــدون  ــری ب اســتقال بيشــتر دانشــگاه ها، امــکان جــذب دانشــجويان خارجــی در مقطــع دکت
تاميــن منابــع دولتــی بــرای آن غيرممکــن اســت. اين امــر مشــکاتی را در فرآيند جهانی ســازی 
دانشــگاه ها در مقايســه بــا دانشــگاه های ســاير کشــورها دنيــا فراهــم آورده اســت. در ســالهای 
ــی  ــای جهان ــه صحنه ه ــور ب ــن کش ــگاه های اي ــرای ورود دانش ــی ب ــهای فراوان ــر تاش اخي
صــورت گرفتــه اســت و يــک اســتراتژی ملــی در ايــن زمينــه تدويــن گرديــده اســت. در ايــن 
مقالــه برنامه هــای فنانــد در فراهــم نمــودن زيرســاختهای الزم بــرای جهانــی شــدن دانشــگاه ها 

در اين کشور مورد توجه قرار گرفته است.
بــر اســاس ســند تدويــن شــده و بــا هــدف بهبــود شــاخصهای زندگــی مــردم ايــن کشــور، 
دانشــگاه ها در  برنامــه ای  کــه در بيــن ســالهای ٢٠٠٩ تــا ٢٠١٥ ميــادی اجــرا گرديــده اســت 
می بايــد شــرايط الزم بــرای جهانــی شــدن را پيــدا نماينــد. در ايــن مســير گام هايــی از قبيــل 
بين المللی ســازی آموزش هــا و پژوهش هــای دانشــگاهی بــا ارائــه دروس و دوره هــا بــه زبــان 
انگليســی، شــرکت موثــر و جــدی در پژوهش هــای مشــترک بين المللــی، صــدور متخصصيــن 
و فنــاوری بــه کشــورهای توســعه يافتــه و يــا در حــال توســعه، بهبود زيرســاختهای پژوهشــی، 
حمايــت از جامعــه چندفرهنگــی بــه منظــور ارتقــاء مســئوليتهای جهانــی بــه همــراه تقليــل 
تصدی گــری دولــت در اداره دانشــگاه ها برداشــته شــده اســت. آمــار دانشــجويان جــذب شــده 
ــی و  ــای اروپاي ــور در پروژه ه ــن کش ــگاه های اي ــارکت های دانش ــزان مش ــدی و مي غيرفنان

غيراروپايی نشان دهنده موفقيت نسبی برنامه های تدوين شده است.
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١. مقدمه و بیان مسئله
حــذف فاصله هــای فيزيکــی و بيمعنــی شــدن مرزهــای جغرافيايــی در دنيــای امــروزه کــه 
بــا ظهــور و همه گيــر شــدن ســامانه های جديــد ارتباطــی ميّســر گرديده اســت امــکان تــداوم 
شــيوه های قبلــی در اداره جوامــع و توســعه  آن هــا را غيرممکــن ســاخته اســت. بديهــی اســت 
ــا  ــه شــکل ســابق ب ــا ب ــا و برنامه ريزی ه ــز هدف گذاری ه ــی ني ــوزش عال ــه در حــوزه آم ک
توجــه بــه وقــوع چنيــن پيشــرفت هايی غيرممکــن می باشــد. ســطح حمايتهــای دولتــی از 
مــردم در کشــورهای اســکانديناوی، ماننــد تخصيــص بودجه هــای کان در حوزه هــای 
آموزشــی و بهداشــتی تقريبــا بــا همــه کشــورهای جهــان تفــاوت دارد. درهرحــال عليرغــم 
اختاف هــای موجــود، ايــن کشــورها نيــز نتوانســته اند خــود را از تبعــات، مزايــا و معايــب 
ــه  ــه نحوی کــه راه الحــاق ب جهانــی شــدن اقتصــاد، سياســت و فرهنــگ دور نــگاه دارنــد ب
اقتصــاد جهانــی و بهره منــدی از مزايــای آن را در تســريع در فرآينــد جهانی شــدن دانشــگاه ها 
و موسســات آمــوزش عالــی بــه ويــژه بازنگــری در سياســتهای آموزشــی و پژوهشــی خــود 

يافته اند]١و٢[.

٢. تجربیات ملی و بین المللی
ــی و  ــای مل ــی از چهارچوب ه ــوم خاص ــه مفه ــدن ب ــی ش ــگاه، جهان ــاده ترين ن در س
توجــه بــه معيارهــای جهانــی بــرای عرضــه خدمــات و کاال اســت به نحويکــه ارائــه دهندگان 
ــی فرهنگــی  ــژادی و حت ــی، قومــی، ن ــه حــوزه جغرافياي ــدگان آن محــدود ب و مصــرف کنن
ــوان در  ــر مفهــوم جهانی ســازی را ميت ــدی نيســت کــه تحقــق کاملت خاصــی نيســتند. تردي
تعميــم ايــن تفکــر بــه کليــه حوزه هــا اعــم از سياســت، فرهنــگ و مســائل اجتماعی دانســت. 
اگرچــه بخــش بزرگــی از نظريه هــا و نتايــج تحقيقــات علمــی شــايد بيــش از هــر حيطــه 
ديگــری امــکان مــراوده و رّد و بــدل شــدن فــارغ از محدوديت هــای ملــی، نــژادی و فرهنگــی 
ــه مفهــوم جهانــی شــدن علــم و مهمتريــن توليدکننــدگان آن  را داشــته اند ولــی ايــن امــر ب
ــورت  ــه ص ــا ب ــگاه ها،  آن ه ــدن دانش ــی ش ــد جهان ــد. در فرآين ــگاه ها نمی باش ــی دانش يعن
ســازمان های غيربومــی درخواهنــد آمــد کــه بــا هــدف جلــب متقاضيان مســتعد در آمــوزش و 
پژوهــش بــدون توجــه بــه مليــت دانشــجويان، کارکنــان و اســاتيد شــکل گرفته انــد. در واقــع 
ــرای  ــت متخصصــان ب ــد و تربي ــی دارن ــان غيربوم ــه کارفرماي ــت در اخــذ پروژه هايی ک رقاب
ــا  ــرکتهايی که ضرورت ــات و ش ــا موسس ــکاری ب ــی و هم ــای کار بين الملل ــذب در بازاره ج
ــگاه هايی  ــن دانش ــت در چني ــای فعالي ــد حوزه ه ــی نمی گردن ــازمان های مل ــه س ــدود ب مح

هستند.
ــات  ــگاه ها و موسس ــت دانش ــرار اس ــد، ق ــده در فنان ــن ش ــتراتژی تدوي ــاس اس ــر اس ب
آمــوزش عالــی ايــن کشــور در  برنامــه ای  ميــان مــدت بتواننــد زيرســاخت های الزم بــرای 



١١١

سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

جهانــی شــدن را پيــدا نماينــد ]١و٢[. هــدف اصلــی ايــن برنامــه، ارتقاءســطح کيفــی زندگی 
شــهروندان کشــور اســت. ايــن برنامــه بــا وجــود موانــع بزرگــی ماننــد عــدم امــکان اخــذ 
شــهريه از شــهروندان فنانــدی و کشــورهای اتحاديــه اروپــا )دانشــگاه ها تقريبــا بــرای اتبــاع 
کشــور در کليــه مقاطــع و در مقطــع دکتــری بــرای همــه دانشــجويان رايــگان هســتند( بــه 
جديــت دنبــال شــده و می گــردد. در ايــن راســتا مجموعــه بزرگــی از ســازمان های دولتــی 
ماننــد وزارت علــوم و آمــوزش، وزارت اقتصــاد و بازرگانــی، وزارت امورخارجــه و اداره اتبــاع 
ــا بخشــهای از ســازمان های عمومــی غيردولتــی و  خارجــی و پليــس ايــن کشــور همــراه ب
شــرکتهای خصوصــی، دانشــگاه ها و موسســات آموزشــی و پژوهشــی را در جهــت تحقــق 

اهداف اين برنامه حمايت می نمايند ]١و٢[.
ــر  ــالهای اخي ــران(، در س ــا )اي ــور م ــی در کش ــوزش عال ــازی آم ــی س ــتای جهان در راس
تاشــهايی بــه منظــور جــذب دانشــجويان غيرايرانــی )در ســالهای قبــل عمدتــا بــا اهــداف 
ــای  ــگاهيان در عرصه ه ــج کار دانش ــه نتاي ــادی( و ارائ ــداف اقتص ــا اه ــرا ب ــی و اخي فرهنگ
جهانــی )ماننــد ارائــه نتايــج کار آنــان در مجــات و ســمينارهای بين المللــی( صــورت گرفتــه 
اســت. اگرچــه ايــن تاشــها در گام هــای اوليــه خــود هســتند و حتــی بيــم بــروز اشــتباه در 
ــه نظــر مــی  ــی ب ــه شــدت احســاس می شــود ول اهــداف تعييــن شــده در ايــن برنامه هــا ب
رســد کــه حفــظ اعتبــار آمــوزش عالی کشــور در جهــان، مســتلزم تغييــر روشــهای قبلــی و 
ارائــه چهارچوب هــای صحيــح در تعييــن اهــداف و برنامه ريــزی در جهــت جهانــی نمــودن 
ــن خصــوص  ــزی در اي ــه برنامه ري ــه هرگون ــدی نيســت ک دانشگاه های کشــور اســت. تردي
مســتلزم شــناخت و توجــه بــه توانمندی هــا و امکانــات ملــی و انتخــاب اهــداف و مســيری 
ــوع انحــراف و  ــر ن ــردد و در غيراينصــورت ه ــردم گ ــاه م ــش رف ــه موجــب افزاي اســت ک
ــر  ــز بدت ــين ني ــت پيش ــگاه ها را از وضعي ــت دانش ــير وضعي ــن مس ــودن اي ــی در پيم خطاي

خواهد نمود.
ــه دور از  ــير، ب ــن مس ــا در اي ــارب  آن ه ــتفاده از تج ــد و اس ــور فنان ــاب کش ــل انتخ دلي
آشــنايی کلی مولــف بــا چارچوبهــا و ســامانه آمــوزش عالــی ايــن کشــور، شــباهت کشــور مــا 
ــر  ــن غي ــی و همچني ــای دولت ــه حمايته ــی دانشــگاه ها ب ــث وابســتگی مال ــد از حي ــا فنان ب

انگليسی بودن زبان ملی دو کشور است.

٣. موضوعات کلیدی
ــودن  ــگان ب ــد شــامل: راي ــن شــاخص های فرهنگــی، آموزشــی و پژوهشــی فنان مهمتري
دوره هــای دکتــری برای کليــه پذيرفتــه شــدگان، برخــورداری از يکــی از باالتريــن ســرانه های 
آموزشــی در دنيــا )تخصيــص بيــش از 7% درآمــد ناخالــص ملــی بــه آمــوزش( و بــاال بــودن 
ــه  ــا متوســط ب ســطح فرهنــگ عمومــی )8٠% جمعيــت کشــور از کتابخانه هــای عمومــی ب
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امانت گيری ١8 کتاب توسط هر فرد در سال استفاده می نمايند( است]٣[.
بــه منظــور کاهــش ســطح مداخله گــری دولــت در آمــوزش عالــی، دانشــگاه ها و 
ــه  ــد ک ــی مســتقل درآمده ان ــه صــورت موسســات عموم ــی ب ــا از نظــر حقوق پلی تکنيک ه

کمبود بودجه آنان توسط دولت تامين می شود ]١و٢[.
در ايــن کشــور جهانــی شــدن دانشــگاه ها بــه عنــوان يــک اســتراتژی ملی بــه منظــور تامين 
اهــداف بســيار مهمــی ماننــد افزايــش ســطح کيفــی زندگــی شــهروندان، ارتقــاء رقابت پذيری 
ــا و  ــور در تصميم گيری ه ــش کش ــت نق ــور و تقوي ــطح فرهنگی کش ــاء س ــادی، ارتق اقتص
ــن  ــه در اي ــد ک ــر نميرس ــه نظ ــع ب ــود. در واق ــری می ش ــی پيگي ــازی های جهان تصميم س
استراتژی کســب درآمــد از طريــق ارائــه دوره هــای تحصيلــی و مــدارک دانشــگاهی بــه اتبــاع 
ســاير کشــورها و يــا بــه زبــان ســاده تر »تجــارت در حــوزه آمــوزش عالــی« جايــی داشــته 

باشد ]١و٢[.

٤. توصیه های راهبردی
ــرای تحقــق  اصــاح ســاختارهای ملــی و مشــارکت ســازمان های دولتــی و غيردولتــی ب
ــل  ــات از تقلي ــن اصاح ــه اي ــت. دامن ــی اس ــگاه ها الزام ــدن دانش ــی ش ــه ی جهان برنام
ــا  ــی ب ــی و فرهنگ ــی، آموزش ــترک پژوهش ــت مش ــام فعالي ــی در انج ــای فعل محدوديت ه
ــا  ــان و پژوهشــگرانی ب ــا آماده ســازی جامعــه در پذيــرش جوان ــا ت ــر دني دانشــگاه های معتب
زمينه هــای فرهنگــی متفــاوت گســترده اســت. لــذا تشــکيل ســتادی مرکــب از وزارتخانه هــا 

و سازمان های مرتبط بسيار ضروری است.
فعاليــت دانشــگاه های ايرانــی در جهــت آمــوزش، پژوهــش و کارآفرينــی فــرا مّلــی نبايــد 
بــا نــگاه يــک فعاليــت اقتصــادی زود بــازده در جهــت کاســتن از مشــکات مالــی ارزيابــی 
شــود بلکــه الزم اســت هــر تاشــی در ايــن زمينــه بــا نگاهــی کان بــه يــک ســرمايه گذاری 
ــوب اقتصــادی، سياســی و فرهنگــی  ــار مطل ــت آث ــه در نهاي ــازده ک ــدت و ديرب ــی م طوالن

برای کشور )و نه الزاماً دانشگاه ها( خواهد داشت ديده شود.
اوليــن قــدم در راه گســترش ايــن فعاليت هــا همان گونــه کــه در کشــور فنانــد صــورت 
گرفتــه اســت انتخــاب زبــان انگليســی بــه عنــوان زبــان مشــترک جوامــع علمــی اســت. الزم 
ــت علمــی(  ــم از کادر اداری و اعضــاء هئي اســت دانشــگاه در اســتخدام پرســنل خــود )اع
افــرادی را انتخــاب نمايــد کــه امــکان برقــراری ارتبــاط بــا ايــن زبان را داشــته باشــند. کســب 
مجــوز بــرای ارائــه کليــه دروس و رســاله های تحصيــات تکميلــی بــه زبــان انگليســی بــرای 
تمامــی دانشــجويان اعــم از ايرانــی و غيرايرانــی ميتوانــد در راســتای تحقــق اين هدف بســيار 

موثر باشد.
بــه برنامــه جهانی ســازی دانشــگاه ها نبايــد بــا ديــد محــدود جــذب دانشــجويان خارجــی 
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ــا  ــترک ب ــی مش ــی بين الملل ــای تحصيل ــه دوره ه ــد ارائ ــی مانن ــت و فعاليت هاي نگريس
دانشــگاه های غيرايرانــی و مشــارکت در انجــام پروژه هــای پژوهشــی کان غيرملــی می بايــد 

در الويت بااليی قرار گيرند.
مجــددا بــر ايــن نکتــه کليدی کــه موفقيــت در جهانی ســازی دانشگاه های کشــور در گــرو 

برخورداری از يک برنامه ملی بلند مدت است تاکيد ميگردد.
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عوامل ناکارآمدی مدل فعلی دانشگاه ها و 
شاخصه های دانشگاه نسل جدید بومی 

علیرضا جهانگیریان١، امیرحسین روح اللهی٢
١- عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتي اميرکبير

٢- دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده

بــا بــروز تحــوالت بنياديــن در ســاختار علــم و فنــاوری در ســالهای اخيــر، نيــاز بــه ايجــاد 
تحــول در دانشــگاه ها و حرکــت بــه ســوی دانشــگاه نســل ســوم، يکــی از بحثهــای مــورد 
توجــه دانشــگاه های مطــرح جهــان و در چنــد ســال اخيــر دانشــگاه های برتــر ايــران قــرار 
گرفتــه اســت. در ايــن مقالــه ابتــدا رونــد شــکل گيری دو نســل اول دانشــگاهی در غــرب و 
ــا  شــاخصه های دانشــگاه نســل ســوم غربــی مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. ســپس، ب
بررســی رونــد شــکل گيری مــدل فعلــی دانشــگاهی در ايــران و تفاوتهــای آن بــا مــدل غربــی 
نارســايی های ايــن مــدل، شــاخصه های دانشــگاه نســل جديــد بومــی و اصاحات پيشــنهادی 

در حوزه های آموزش، پژوهش و بازتعريف برخی ساختارهای دانشگاه ارائه می شود.
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١. مقدمه و بیان مسئله
دانشــگاه نهــادی اســت کــه بــا هــدف ارائــه خدمــات تخصصــی بــه جامعــه طراحی شــده، 
ــده  ــس کنن ــب و منعک ــه ای متناس ــت به گون ــی بايس ــاختار آن م ــا و س ــن ويژگی ه بنابراي
وضعيــت و نيازهــای جامعــه مــورد نظــر طراحــی شــده باشــد. ظهــور پارادايم هــای جديــد در 
جامعــه قــرن بيســت و يکــم از جملــه انفجــار اطاعــات، وســايل ارتباطــی جديــد و اقتصــاد 
ــه  ــعه يافت ــورهای توس ــگاه ها را در کش ــدی از دانش ــل جدي ــاد نس ــزوم ايج ــان ل ــش بني دان

ايجاب کرد.
در حالی کــه دانشــگاه های نســل ســوم در پاســخ بــه ايــن نيــاز جوامــع پيشــرفته طراحــی 
شــده انــد، ســؤال ايــن اســت کــه آيــا ايــن نســخه لزومــا  می توانــد چــاره مشــکات جوامــع 
ــن  ــد در اي ــل جدي ــگاه نس ــای دانش ــه ويژگی ه ــن ک ــا اي ــد و ي ــز باش ــعه ني ــال توس در ح

کشورها می بايست متناسب با شرايط  آن ها تعريف شود؟
در هميــن راســتا نکته ای کــه بنظــر مــی آيــد در تحقيقــات پيشــين بــرای تبديــل دانشــگاه 
صنعتــی اميرکبيــر بــه دانشــگاه نســل ســوم مــورد غفلــت قــرار گرفتــه، تفــاوت وضعيــت و 
نيازهــای جامعــه در دانشــگاه های غربــی بــا دانشــگاه های ايــران از جملــه مســير توســعه 8٠٠ 
ســاله ی دانشــگاه های نســل فعلــی غربــی بــا مســير 8٠ ســاله ی دانشــگاه های ايرانــی اســت. 
ــی،  ــای شــرايط علم ــر مبن ــد ب ــف شــاخصه های دانشــگاه نســل جدي ــزوم تعري ــن ل بنابراي

صنعتی، جغرافيايی، اجتماعی و تاريخی جامعه ی ايران بديهی بنظر می رسد.
در ايــن پژوهــش تاش شــده اســت تــا ضمن بيــان تاريخچه ی مختصــری از دانشــگاه های 
نســل اول و دوم در غــرب، شــاخصه های دانشــگاه بومــی نســل ســوم بــا عنايــت بــه وضعيت 

فعلی دانشگاه صنعتی اميرکبير و شرايط جامعه صنعتی کشور ايران ترسيم گردد.

٢. تجربه سه نسل دانشگاهی در غرب
پــس از گســترش مســيحيت در اروپــا در قــرون وســطی هســته های ابتدايــی دانشــگاه بــه 
ــا آنجــا کــه  ــدگان دانــش شــکل گرفــت، ت ــا گــرد هــم آمــدن مدرســين و جوين ــج ب تدري
ــل اول  ــگاه نس ــن دانش ــوان اولي ــه عن ــادی ب ــال ١١٥8 مي ــا در س ــای ايتالي ــگاه بولوني دانش

اروپايی شکل گرفت. 
ــرن ١٥  ــا در ق ــادی اروپ ــد اقتص ــاپ و رش ــت چ ــدن صنع ــر ش ــا همه گي ــس از آن، ب پ
ميــادی، زمينه هــای تغييــر نســل دانشــگاه فراهــم شــد و پــس از ظهــور دانشــمندان بزرگــی 
ــم  ــی عليرغ ــی و تجرب ــدن روش علم ــر ش ــادی و همه گي ــرن ١7 مي ــن در ق ــد نيوت مانن
مقاومــت ســاختار ســنتی دانشــگاه های نســل اول در مقابــل آموزه هــای جديــد، ســر انجــام 
در اوايــل قــرن ١8 دانشــگاه هومبولــت در برليــن بــه عنــوان اولين دانشــگاه نســل دوم اروپايی 
تاســيس شــد. ايــن دانشــگاه جديــد عــاوه بــر کارکــرد انتقــال دانــش به نســل بعــد، وظيفه ی 
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پژوهــش بــا روش مــدون علمــی را نيــز بــه عهــده داشــت و نتايــج تحقيقــات در مجــات 
تخصصی به چاپ ميرسيد.

مــدل دانشــگاه نســل دوم غربــی، در اواخــر قــرن ٢٠ و اوايــل قــرن ٢١ بــا مســائلی مواجــه 
ــی تعــداد دانشــجويان در دهــه ١٩٦٠  ــه افزايــش ناگهان ــوان ب ــه  آن هــا ميت شــد کــه از جمل
ميــادی، افزايــش وابســتگی مالــی بــه دولــت، پديــده ی جهانــی شــدن، بيــن رشــته ای شــدن 
تحقيقــات، افزايــش هزينــه ی تحقيقــات، پديدار شــدن مؤسســات رقيــب تحقيقاتــی دولتی و 

خصوصی و خواست دولت برای نقش آفرينی دانشگاه در اقتصاد اشاره کرد.
ناکارآمــدی مــدل دانشــگاه نســل دوم غربــی در مواجهــه بــا ايــن مســائل، موجــب پيدايش 
ــاخصه ها  ــن ش ــه اي ــد. از جمل ــد ش ــاخصه های جدي ــا ش ــوم ب ــل س ــگاه نس ــوری دانش تئ
 می تــوان  بــه ظهــور مفهــوم کارآفرينــی بــه عنــوان ســومين هــدف اصلــی دانشــگاه )همرده ی 
ــرای  ــی ب ــت بين الملل ــه رقاب ــی ب ــت محل ــن رقاب ــرد. همچني ــوزش( اشــاره ک ــق و آم تحقي
جــذب دانشــجويان، مدرســين و قراردادهــای صنعتی کشــورهای ديگــر تبديــل شــده و زبــان 
دانشــگاه از زبــان ملــی بــه زبــان انگليســی تغييــر پيــدا ميکنــد. همچنيــن دانشــگاه از حالــت 
منفــرد، به هــاب تحقيقــات و فنــاری در يــک شــبکه ی وســيع تحقيقاتــی تبديــل شــده و برای 
ــگاه  ــی در دانش ــتيتوهای تخصص ــاز و کار انيس ــته ای، س ــن رش ــات بي ــر تحقيق ــام بهت انج
جايگزيــن ســاز و کار تــک رشــته ای دانشــکده ای ميگردنــد. سيســتم آموزشــی دانشــگاه بــه 
منظــور افزايــش کيفيــت فارغ التحصيــان خروجــی در عيــن فراهــم نمــودن تحصيــات برای 
خيــل عمــوم دانشــجويان ورودی، دو بانــده شــده و تربيــت دو طيــف نيــروی عمومــی و نخبه 
ــورت  ــه ص ــت ب ــه ی دول ــن بودج ــر اي ــاوه ب ــد. ع ــرار می ده ــود ق ــتور کار خ را در دس
غيرمســتقيم و از طريــق نهــاد مســتقل واســطه بــه دانشــگاه ميرســد تــا دخالــت دولــت در 
دانشــگاه کاهــش يابــد و دانشــگاه توجــه جــدی بــه منابــع ديگــر درآمــدی را در دســتور کار 

خود قرار ميدهد.

٣. نسل فعلی دانشگاه در ایران و ناکارآمدی های آن
ــيس  ــا تاس ــال ١٣١٣  ب ــران در س ــيک در اي ــف کاس ــا تعري ــگاه ب ــور دانش ــن حض اولي
دانشــگاه تهــران بــه عنــوان اوليــن دانشــگاه مــدرن کــه کارکــرد اصلــی آن تربيــت متخصــص 
ــه  ــع دفاعــی ب ــی و رجــوع صناي ــگ تحميل ــاز جن ــا آغ ــوع پيوســت. ب ــود بوق ــدرس ب و م
دانشــگاه بــرای پژوهــش بــه منظــور دســتيابی بــه برخــی فناوری هــای نظامــی، فعاليت هــای 
ــن  ــه اي ــد ک ــاز ش ــه ی ١٣٦٠ شمســی آغ ــران در اواســط ده پژوهشــی در دانشــگاه های اي
فعاليت هــا در دهه هــای هشــتاد و نــود بــه اوج خــود رســيدند و مــدل فعلــی دانشــگاه بــا دو 

کارکرد اصلی آموزش و پژوهش را شکل دادند.
حــال عوامــل ناکارآمــدی مــدل دانشــگاه های فعلــی ايــران را ميتــوان بــه دو گــروه تقســيم 
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کــرد، عوامــل مشــابه ناکارآمدی هــای دانشــگاه های غربــی و ناکارآمدی هــای مختــص بــه 
دانشــگاه های ايــران. ايــن تقســيم بنــدی، معضــات خــاص دانشــگاه های ايــران را مشــخص 
نمــوده و ميتــوان شــاخصه های متناظــر مــدل دانشــگاه نســل جديــد بومــی را بــر مبنــای رفــع 

اين ناکارآمدی ها تعريف کرد.
ــرب را  ــران و غ ــی در اي ــی دانشــگاه های صنعت ــدل فعل ــن م ــای مشــترک بي ناکارآمدی ه

ميتوان اينچنين برشمرد:
ــی  ــی در برخ ــي حت ــت خروج ــت کيفي ــجويان و اف ــداد دانش ــي تع ــش ناگهان ١( افزاي

دانشگاه های پيشرو
٢( کاهش سطح حمايتی دولت از دانشگاه ها

ــرای  ــکده ای ب ــنتی دانش ــتم س ــی سيس ــدم کارآي ــات و ع ــدن تحقيق ــته ای ش ٣( بين رش
پاسخگويی به نيازهای جديد

٤( نقــش آفرينــی مراکــز تحقيقاتــی مســتقل )يــا دولتــی( بــه مــوازات دانشــگاه در انجــام 
پژوهش

٥( افزايش هزينه تحقيقات
٦( عــدم تناســب بيــن ســاختار دانشــگاهی موجــود بــا خواســت دولــت بــراي حرکــت بــه 

سمت اقتصاد دانش بنيان
دســته ی دوم عوامــل ناکارآمــدی مــدل فعلــی دانشــگاهی، مختــص بــه کشــور ايران اســت. 
ريشــه های ايــن عوامــل را ميتــوان در مــواردی همچــون عــدم شــکل گيــری تدريجــی، ريشــه 
ــی در  ــدم هماهنگ ــه ع ــرب(، در نتيج ــاف غ ــر خ ــران )ب ــگاه در اي ــتمر دانش دار و مس
شــاخصه های توســعه يافتگــی و عــدم تطابــق کامــل شــرايط و مشــخصه های دانشــگاه های 
ــی  دانســت. دانشــگاه های نســل اول در  ــه غرب ــعه يافت ــا دانشــگاه های نســل دو توس ــا ب م
ايــران در يــک بــازه ٥٠ ســاله )١٣١٣-١٣٦٥( در قــرن بيســتم شــکل گرفــت و بــه بلوغ نســبی 
رســيد در صورتی کــه ايــن پروســه در غــرب حداقــل ٥٠٠ ســال )از قــرن ١٢ تــا ١7( طــول 
کشــيد. همچنيــن از تجربــه دانشــگاه نســل دو در غــرب بالــغ بــر ٣٠٠ ســال مــی گــذرد در 
حالی کــه در ايــران ايــن تجربــه فقــط حــدود ٣٠ ســال  می باشــد. در ايــن ميــان عــدم تحــول 
معنــی دار در اهــداف و محتواهــای آموزشــی دانشــگاه در ٣٠ ســال گذشــته )از دهه شــصت(، 
عــدم توجــه بــه فرآيندهــای فناورمحــور منتهی بــه توليــد ارزش افــزوده و عدم وجــود تحرک 
و تبــادالت بين المللــی در دانشــگاه ها نيــز جــزو ريشــه های پيدايــش ايــن ناکارآمدی هاســت. 
بــا عنايــت بــه ايــن توضيحــات، ناکارآمــدی مختــص دانشــگاه های ايــران را ميتــوان به شــکل 

زير تقسيم بندی نمود:
ــان دانشــگاهی از ٦/١7 ( ١ ــکاری فارغ التحصي ــار بي ــان )آم مشــکل اشــتغال فارغ التحصي

درصد در سال ١٣8٠ به ٤١/٣ درصد در سال ١٣٩٢ افزايش يافته(
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عدم تناسب بين آموزش های دانشگاهی و نياز صنعت و جامعه.( ٢
عدم ارتباط تحقيقات دانشگاهی با نيازهای صنعت( ٣
ــش و ( ٤ ــوزش، پژوه ــای آم ــی در حوزه ه ــات بين الملل ــری از ارتباط ــف در بهره گي ضع

کارآفرينی
مهاجرت فارغ التحصيان نخبه دانشگاهی به خارج( ٥
ــه و ( ٦ ــگاه های منطق ــی دانش ــا برخ ــه ب ــور درمقايس ــب دانشگاه های کش ــه نامناس رتب

آسيايی عليرغم کيفيت باالی دانشجويان
رشــد فرآيندهــای بوروکراتيــک در دانشــگاه های ايــران کــه موجــب کاهــش بهــره وری ( 7

و مانع حرکتها و سياستهای نو می شود

٤. توصیه هــای راهبــردی  و شــاخصه های دانشــگاه نســل جدیــد 
بومی

ــران،  ــی در اي ــی دانشــگاه های صنعت ــدل فعل ــدی م ــل ناکارآم ــه عوام ــه ب ــا توج ــال ب ح
ــود دانشــگاه ها در  ــای نســل موج ــع ناکارآمدی ه ــرای رف ــر را ب ــاخصه های زي ــوان  ش  می ت

حوزه های آموزشی، پژوهشی و ساختاری ارائه کرد.
در بخــش آمــوزش و تحصيــات تکميلــی، اصاحــات بنياديــن پيشــنهادی بــه شــرح زيــر 

است:
ــه  * ــه ب ــا توج ــگاه ب ــده در دانش ــه ش ــای ارائ ــه دوره ه ــی ب ــوع بخش ــاح و تن اص

خروجی های مورد انتظار جامعه: متخصص، پژوهشگر، کارآفرين.
ــکيل  * ــران و تش ــه ی اي ــت و جامع ــاز صنع ــا ني ــب ب ــوای دروس متناس ــاح محت اص

کميتــه ی مشــاوره صنعتــی و دعــوت از صنعــت بــرای مشــارکت در طراحــی دوره هــا و 
دروس ارائه شده در دانشگاه.

تعيين کارآفرينی به عنوان يکی از کارکردهای اصلی دانشگاه *
توجــه بــه ورودی هــا و دوبانــده کــردن مســير آموزشــی و طراحــی اليــن ويــژه بــرای  *

دانشجويان نخبه و تربيت خروجی های نخبه در کنار خروجی های عادی 
تبادل مدرس با صنعت و همکاری با صنايع برای برگزاری دروس کارگاهی *
برگــزاری گســترده تــر دوره هــای مشــترک تحصيــات تکميلــی بــا دانشــگاه های مطرح  *

جهان
در بخش پژوهش و فناوری، اصاحات بنيادين پيشنهادی به شرح زير است: *
بازنگــری در عناويــن و محتــوای پايان نامه هــا متناســب بــا خروجــی دوره مــورد نظــر  *

)متخصص، محقق، کارآفرين(
بازنگــری در نحــوه تعريــف پايان نامه هــا: بــه عنــوان مثــال بــرای دانشــجويان  *
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ــجويانی که  ــا دانش ــند، ام ــواه باش ــورت دلخ ــه ص ــه ب ــوع پايان نام ــهريه پرداز، موض ش
ــا  ــرای پايان نامــه شــهريه پرداخــت نمی کننــد ملــزم باشــند پايــان نامــه ی خــود را ب ب

توجه به نياز صنعت و جامعه تعريف نمايند.
تعريف پايان نامه های مشترک با دانشگاه های مطرح جهان *
تحــول بنيــادی در نهــاد ارتبــاط بــا صنعــت در دانشــگاه بــه نحوی کــه بتوانــد هــم در  *

حوزه آموزش و هم در حوزه های پژوهش و کارآفرينی نقش ايفا کند.
ساير تغييرات پيشنهادی در ساختار و فرآيندهای دانشگاه به شرح زير است:

تنــوع بخشــی بــه منابــع مالــی دانشــگاه و توجــه بــه منابــع درآمــدی ديگــر از جملــه  *
دوره هــای  و  فکــری  مالکيــت  فــروش حقــوق  زايشــی،  وقــف، شــرکت های 

آموزشی کوتاه مدت در جهت کاهش اتکا به اعتبارات دولتی
ــق  * ــرای تحق ــف مشــوقها( ب ــه تعري ــای دانشــگاه )از جمل اصــاح ســاختار و فرآينده

اهداف فوق
گــذار از ســاختار اســتاتيک دانشــکده محــور بــه ســاختار ديناميــک متناســب بــا بــازار،  *

بعنــوان مثــال ترکيبــی از سيســتم رشــته ای )دانشــکده محــور( و بين رشــته ای )انيســتيتو 
محور(

ــبکه ای و  * ــی ش ــز تحقيقات ــگاه و مراک ــه دانش ــرد ب ــگاه منف ــاختار دانش ــذار از س گ
طراحی هابهای فناوری در حوزه های تخصصی

 تدويــن ضوابــط خــاص مالــی و اســتخدامی بــرای چابکتر شــدن سيســتم مالــی و اداری  *
دانشگاه
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مدل گذار دانشگاه صنعتی امیرکبیر  

به دانشگاه نسل سوم 

مهدی مجیدپور 
عضو هيئت علمی دانشکده مديريت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتي اميرکبير

چکیده

دانشــگاه نســل ســوم يــا دانشــگاه کارآفريــن مفهــوم جديــدی اســت کــه اخيــرا توجــه 
بســياری از سياســتگذاران حــوزه علــم، فنــاوری و نــوآوری را بــه خــود جلــب نمــوده اســت. 
ــه ســمت  ــد پشــتوانه علمــی دانشگاه های کشــور ب از ســوی ديگــر حرکــت شــتابزده و فاق
دانشــگاه های کارآفرين، ميتوانــد پيامدهــای ناگــواری را بــرای جامعــه علمــی در پــی داشــته 
باشــد کــه از آن جملــه ميتــوان بــه عقبگــرد روند رشــد علمــی و از دســت دادن دســتاوردهای 
گذشــته اشــاره نمــود. مقالــه حاضــر چکيــده ای از ارائــه ای می باشــد کــه در خصــوص مــدل 
گــذار دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر در چهارميــن نشســت بازمهندســی دانشــگاه مــورد بحــث و 
بررســی قــرار گرفــت. در ايــن مقالــه ابتــدا بــه تبييــن اکوسيســتم و ســپس الزامــات دانشــگاه 
ــور  ــتی بط ــن بايس ــگاه کارآفري ــق دانش ــت تحق ــود. در حقيق ــه می ش ــوم پرداخت ــل س نس
ــوان  ــه عن ــروزه از آن ب ــه ام ــده شــود؛ آنچــه ک ــه موجــود دي سيســتمی و درون ظرف وزمين
ــی  ــای بوم ــه ويژگی ه ــه ب ــا توج ــه، ب ــه مقال ــود. در ادام ــاد می ش ــوآوری ي ــتم ن اکوسيس
ــه  ــر ب ــی اميرکبي ــذار دانشــگاه صنعت ــای گ ــات و چالش ه ــر، الزام ــی اميرکبي دانشــگاه صنعت
ــرای گــذار  ــی الزم ب ــرد. در انتهــا، ارکان درون ــرار ميگي دانشــگاه کارآفريــن مــورد واکاوی ق
دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بــه دانشــگاه کارآفريــن معرفــی شــده و بــه تشــريح ويژگی هــای 

هر يک پرداخته می شود. 
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١. مقدمه و بیان مسئله
آنچــه کــه از مطالعــه رونــد تحــوالت دانشــگاه های برتــر دنيــا برمی آيــد، حاکــی از يــک 
ــت.  در  ــگاه ها اس ــتمی دانش ــات اکوسيس ــا و ارتباط ــم، کارکرده ــم در مفاهي ــر پاراداي تغيي
ــز  ــورها ني ــوآوری در کش ــاوری و ن ــم، فن ــتگذاری عل ــای سياس ــر رويکرده ــای اخي دهه ه
دســتخوش تغييــر و تحــول گشــته و مدلهــای جديــدی معرفــی شــده اند. مشــخصا، امــروزه 
ــد.  ــع باش ــارات جوام ــخگوی انتظ ــد پاس ــگاه، نمی توان ــای دانش ــه کارکرده ــنتی ب ــگاه س ن
دانشــگاه های نســل ســوم در دنيــا الگوهــای آموزشــی، پژوهشــی و مديريــت مالــی خــود را 

تغيير داده اند. 
ــه ويژگی هــای  ــن اســت ک ــن مبحــث مطــرح می شــود، اي ــه در اي ــا ســواالت مهمی ک ام
ــه  ــه چگون ــف جامع ــای مختل ــا نهاده ــا ب ــاط  آن ه ــوه ارتب ــوم و نح ــل س ــگاه های نس دانش
اســت؟ الزامــات درونــی و بيرونــی دانشــگاه های نســل ســوم چيســت؟ و در نهايــت ســوال 
اصلــی ايــن اســت کــه دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر، بــه عنــوان يکــی از دانشــگاه های پيشــرو 
در کشــور، چگونــه ميتوانــد زمينه هــای الزم بــرای گــذار از وضعيــت فعلــی بــه يــک دانشــگاه 

کارآفرين را مهيا نمايد؟

٢. تجربیات ملی و بین المللی
دانشــگاه های پيشــرو در دنيــا، نــه تنهــا بــا الگوهــای آموزشــی جديــد ســعی در تربيــت 
ــل  ــا در ح ــد ت ــعی ميکنن ــال س ــور فع ــه بط ــد، بلک ــر دارن ــد و ماه ــانی توانمن ــروی انس ني
ــر  ــه ام ــی اســت ک ــن معن ــن بدي ــد. اي ــدم بردارن ــع ق ــای اساســی جوام مشــکات و نيازه
پژوهــش نــه تنهــا خــود را در متدهــای نويــن آموزشــی نشــان ميدهــد، بلکــه کارکــرد اصلــی 
خــود را در حــل معضــات جامعــه تعريــف نمــوده اســت. بــه عبــارت ديگــر پژوهش هــا 
عمدتــا تقاضــا- محــور بــوده و متقاضــی پژوهــش دوشــادوش مجــری حرکــت مينمايــد، تــا 
ــد  ــری هرچــه بيشــتر بهره من ــر مشــارکت در پيشــبرد پژوهــش، خــود را از يادگي ــاوه ب ع

نمايد ]١[. 
امــا امــروزه دانشــگاه های موفــق جهانــی، بطــور فعــال وارد دو عرصــه جديــد نيز شــده اند. 
عرصــه اول مباحــث توســعه فنــاوری اســت کــه در آن دانشــگاه ها توســعه دهنــده فنــاوری و 
خالــق پتنــت هســتند. نگاهــی بــه آمارهــای يکصــد دانشــگاه نــوآور جهــان نشــان ميدهــد که 
امــروزه چــه ميــزان دانشــگاه ها در مبحــث توســعه فنــاوری )بــه ويــژه در ســطوح ابتدائــی و 
ميانــی آمادگــی فنــاوری( فعــال هســتند. نکتــه کليــدی در اينجا مشــارکت صنعــت و نهادهای 
سياســتگذار در خلــق و توســعه فناوری هــای جديــد در دانشــگاه ها اســت. بنابــر ايــن تحقــق 
دانشــگاهی که در عرصــه توســعه فنــاوری و در لبــه مرزهــای دانــش فعاليــت ميکنــد، بــدون 
مشــارکت صنعــت و نهادهــای سياســتگذار ناممکــن اســت. نکتــه کليــدی دوم درآمــد اصلــی 
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دانشــگاه های نــوآور اســت کــه نــه از بخــش آمــوزش بلکــه مبتنــی بــر مشــارکت در حــل 
مسائل جوامع و از طريق قراردادهای صنعتی است. 

امــا عرصــه دومی کــه امــروزه دانشــگاه ها بــدان ورود کرده انــد، کارآفرينــی اســت ]٢[و]٣[. 
ايفــاء ايــن نقــش توســط دو کارکــرد مهــم در دانشــگاه ها اتفــاق ميافتــد. اول اينکــه دانشــگاه ها 
ــای پژوهشــی،  ــای انجــام فعاليت ه ــر مدله ــن آموزشــی و تغيي ــهای نوي ــری روش ــا بکارگي ب
افرادی کارآفريــن تربيــت می نماينــد؛ بطوری کــه تربيت يافتــگان عمدتــا نــه بــه دنبــال مشــاغل 
ــی  ــن خروج ــتند ]٤[. بنابراي ــد هس ــب وکارهای جدي ــاد کس ــال ايج ــه دنب ــه ب ــی، بلک دولت
ــی  ــرادی هســتند کــه در ايجــاد مشــاغل اجتماعــی نقش آفرين دانشــگاه های نســل ســوم، اف
ــق  ــد از طري ــاء مينماين ــی ايف ــرو در کارآفرين ــگاه های پيش ــی که دانش ــن نقش ــد. دومي ميکنن
توســعه فناوری هــای جديــد و معرفــی  آن هــا بــه جوامــع اســت. در حقيقــت دانشــگاه های 
نســل ســوم بــا مرزشــکنی در بخشــهای مختلــف علمــی و فنــاوری، بازارهــای جديــدی را به 

روی سرمايه گذاران معرفی ميکنند ]٤[. 

٣. موضوعات کلیدی
دانشــگاه کارآفريــن بايســتی در يــک ظرف وزمينــه وســيعتر بــه نــام اکوسيســتم نــوآوری 
ــا يکديگــر در تعامــل  ديــده شــود ]١[. در ايــن راســتا چهــار رکــن زيــر بطــور تنگاتنــگ ب

هستند:
دولت کارآفرين- ١
دانشگاه نوآور و کارآفرين- ٢
صنايع نيازمند به نوآوری- ٣
قوانين، اجزاء نرم و روتينهای تسهيل کننده نوآوری و کارآفرينی- ٤

ــور  ــگاه ها ظه ــه در دانش ــذار ک ــای اثرگ ــوص نوآوری ه ــده در خص ــام ش ــات انج مطالع
يافته انــد، حاکــی از نقــش حمايتــی و مســتقيم دولــت و صنعــت دارد. بــر خــاف تصوری کــه 
ــا  ــور دولت ه ــای مذک ــی نوآوری ه ــی اصل ــد، حام ــور دارن ــتگذران کش ــی از سياس برخ

بودهاند که با رويکردی ماموريت گرا وارد ميدان شده اند ]١[. 
الزامات درونی برای تحقق دانشگاه کارآفرين عبارتند از:

شيوه و مدل مديريتی اجزاء نرم )روتين ها، بروکراسی، و ...( - ١
يادگيری و آموزش- ٢
پژوهشهای مساله محور- ٣
مديريت صحيح و نوين منابع مالی- ٤
تعامات بين المللی- ٥
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٤. توصیه های راهبردی
يکــی از گلوگاه هــا در گــذار دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر بــه دانشــگاه نســل ســومی، کاهــش 
فرآيندهــا و بروکراســی های اداری و تحقــق دانشــگاه ســبز اســت. آنچــه کــه مشــخص اســت 

رويه های اداری طوالنی و فرآيندهای کاغذی، اتاف وقت اساتيد را به همراه دارد. 
در امــر آمــوزش مبحــث يادگيــری بايســتی بــه عنــوان اصــل اساســی در نظــر گرفتــه شــده و 
شــيوه های آموزشــی نويــن جهــت ارتقــاء ســطح يادگيــری دانشــجويان بــکار گرفتــه شــوند. از 
آنجائيکــه دانشــجويان دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر، عمدتــا از مســتعدترين دانشــجويان کشــور 
هســتند، شــيوه های آموزشــی بايســتی به گونهــای تغييــر نمايــد کــه مهــارت افزائی دانشــجويان 
محقــق شــود. به نظر ميرســد آموزشــهای اوليــه در خصــوص کارآفرينی و مهارتهای کســب وکار 
بــرای دانشــجويان مفيــد باشــد. همچنيــن جهت ارتقــاء بهرهوری آموزشــی، تشــکيل پرديســها 
ــکار  ــد راه ــی می نماين ــترک، هم افزائ ــی مش ــای علم ــا حوزه ه ــکده های ب ــه در آن دانش ک

مناسبی به نظر ميرسد. 
ــاط شــرکتهای  ــاوری و ارتب ــه ســمت فعاليت هــای توســعه فن ــر پژوهــش حرکــت ب در ام
دانش بنيــان بــا مجموعــه دانشــگاه از يــک طــرف و بــا صنايــع مختلــف از ســوی ديگــر راهبرد 
مناســبی خواهــد بــود. در ايــن زمينــه هنــوز حمايتهــای الزم از ســوی دولــت و صنايع کشــور به 
عمــل نيامــده اســت. مشــخصا دولــت و شــرکتهای صنعتی هنــوز پژوهشــهای کان کشــور را به 
دانشــگاه ها ارجــاع نداده انــد. الزم بــه يــادآوری اســت کــه پژوهشــهای مذکــور نــه بــه عنــوان 
قراردادهای کارفرمــا – مجــری بلکــه بــا رويکــرد همکاری هــای بلنــد مــدت بايســتی تعريــف و 

اجرا گردند. 
در خصــوص فعاليت هــای بين المللــی، دو مســاله مهــم بــه نظــر ميرســد. اول اينکــه راهبــرد 
دانشــگاه مبتنــی بــر جــذب دانشــجوی خارجــی باشــد. و دوم اينکه تمرکــز اصلــی فعاليت های 
بين المللــی بــر تعريــف و اجــرای پروژه هــای مشــترک باشــد. در ايــن راســتا، مدلــی در مرکــز 
ــل می باشــد و برخــی از  ــی دانشــگاه در حــال تکمي ــارت و ارزياب ــردی و نظ ــات راهب مطالع

المآن های مدل مذکور بطور اجمالی در اين نوشتار کوتاه مورد اشاره قرار گرفتند. 
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بهبود فرآیندها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در 
راستای چشم انداز دانشگاه نسل سوم

مسعود صبائی١، محمدرضا آیت اله زاده شیرازی٢
١- عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی کامپيوتر و فناوری اطاعات، دانشگاه 

صنعتي اميرکبير
٢- شرکت پرورش داده ها

چکیده
ــان،  ــه آن مشــارکت همــه ذينفع ــه الزم ــه ک ــه و کارآفرينان ــروزه اتخــاذ رويکــرد نوآوران ام
مديريــت صحيــح دانــش، وابســتگی کمتر بــه منابــع دولتــی و ورود بــه بازارهــای منطقــه ای و 
ــت.  ــده اس ــل ش ــور تبدي ــی دانشگاه های کش ــای اساس ــی از نيازه ــه يک ــت، ب ــی اس بين الملل
چنيــن رويکــردی در چارچوب دانشــگاه نســل ســوم بــه عنــوان اســتانداردی پذيرفته شــده، در 
نظــر گرفتــه شــده اســت. دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر، بــا توجه بــه درک نيــاز به خدمت رســانی 
ــوآوری و  ــه دانشــجويان و اســتادان دانشــگاه از يکســو و در نظــر داشــتن موضــوع ن ــر ب بهت
کارآفرينــی بــه عنــوان يکــی از ارکان اساســی چشــم انــداز دانشــگاه از ســويی ديگــر، اقــدام بــه 
تعريــف برنامــه بهبــود و بازنگــری فرآيندهــا در بخش هــای مختلــف نمــود. بديــن منظــور، 
مشــکات موجــود دانشــگاه از منظــر فرآينــد، رويــه و دســتورالعمل، فنــاوری و افــراد مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. تحليل هــا نشــان داد ريشــه بيشــتر مشــکات، فقــدان سيســتم مناســب 
پاســخگويی بــه نيازهــای دانشــگاه و عــدم رويکــرد فرآينــد محور اســت. وضعيت مطلــوب نيز 
بــر مبنــای چارچــوب دانشــگاه نســل ســه و بــا محوريــت بهبــود و مهندســی مجــدد فرآيندهــا 
انجــام پذيرفــت. در مجمــوع، تعــداد ٣٢٦ فرآينــد در وضعيــت موجــود شناســايی و تعــداد ٢٦٤ 
ــد. در بخــش پژوهشــی که محوريــت دانشــگاه  فرآينــد در وضعيــت مطلــوب طراحــی گردي
ــش  ــد و در بخ ــه ٥٩ فرآين ــود ب ــت موج ــد در وضعي ــداد ٣٩ فرآين ــت از تع ــوم اس ــل س نس
آموزشــی بــا مــد نظــر قــرار دادن رويکــرد کاهــش فرآيندهــا، از ١٣٤ فرآينــد بــه ٦٥ فرآينــد 
مطلــوب، طراحــی صــورت پذيرفــت. از آنجايی کــه تعامــات بين المللــی يکــی از محورهــای 
دانشــگاه نســل ســوم اســت، فرآيندهــای جديــدی در بخــش بين الملــل و امــور اســتادان نيــز 
پيشــنهاد و ارائه گرديــد. در بخــش دانشــجويی و فرهنگــی بــا رويکــرد کاهــش موانــع در جهت 
خدمت رســانی بهتــر بــه دانشــجويان تعــداد ٥٣ فرآينــد پيشــنهادديد. عــاوه بر اين، نقشــه راهی 
بــه منظــور پياده ســازی فرآيندهــای بهبــود يافتــه و خودکارســازی فرآيندهــا بــه منظــور اجرايی 

نمودن برنامه و دستيابی به اهداف تعريف شده، پيشنهاد گرديد.
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١. مقدمه و بیان مسئله
امــروزه دارا بــودن يــک برنامه ريــزی راهبــردی منســجم و جامــع يــک نياز مهم دانشــگاهی 
ــوان  در هــر کشــور محســوب می گــردد]١[. از مهم تريــن مســائل موجــود در دانشــگاه می ت
ــه  ــا توجــه ب ــه ب ــرد نوآوران ــا رويک ــات تخصصــی ب ــه خدم ــه درخواســت تقاضــای ارائ ب
محدوديــت منابــع مالــی و انســانی اشــاره نمــود]٣,٤[. از ســويی اهميــت بــه موضوع نــوآوری 
يکــی از نيازهــای اساســی دانشــگاه اســت. در واقــع در حــال حاضــر آمــوزش تنهــا رکــن 
اساســی دانشــگاه ها نيســت بلکــه تحقيقــات و نــوآوری نيــز از ارکان اساســی دانشــگاه های 
ــه  ــدی اســت ک نســل ســوم محســوب می شــود .]١[  دانشــگاه نســل ســوم رويکــرد جدي

شامل مجموعه ای از ويژگی های اشاره شده است:
خلــق و مديريــت دانــش بــه عنــوان هســته اصلی کســب و کار در کنــار آمــوزش و  *

پژوهش
دانشگاهی باز و همکاری با شرکای مختلف *
عمل در بازارهای بين المللی و رقابتی *
عدم وابستگی به منابع مالی دولتی *
آموزش نخبگان و عموم *
انجام پژوهش های فرا رشته ای]١[ *

در چشــم انداز دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر از توســعه نــوآوری و کارآفرينــی يکــی از ارکان 
ــات  ــات و تعام ــوم دارای الزام ــده اســت]7[. دانشــگاه های نســل س ــرده ش ــام ب ــی ن اساس
بيرونــی و درونــی هســتند. يکــی از الزامــات درونــی، شــيوه و مــدل مديريتــی اجــزاء نــرم 

فرآيندها، بورکراسی است.
بــا توجــه بــه نيــاز و اهميــت موضــوع و همچنيــن خدمت رســانی بهتــر بــه دانشــجويان و 
ــای  ــا در بخش ه ــری فرآينده ــود و بازنگ ــه بهب ــف برنام ــه تعري ــدام ب ــگاه اق ــتادان دانش اس

آموزشی، پژوهشی، دانشجويی و فرهنگی، مالی و منابع انسانی نمود.
از مهم تريــن اهــداف تعريــف برنامــه بهبــود و بازنگــری فرآيندهــا در دانشــگاه می تــوان بــه 

موارد زير اشاره نمود:
ــه راهبردهــا و  * بهبــود فرآيندهــای دانشــگاه در راســتای حــل مشــکات دســتيابی ب

اهداف کان و حوزه ای دانشگاه
فراهم آوردن زمينه های گذر به سمت دانشگاه نسل سوم *
بررســی وضعيــت موجــود و شناســايی مشــکات از منظــر فرآينــد، افــراد و فنــاوری  *

و عوامل بروز مشکات
فرآهم آوردن امکان خودکارسازی فرآيندها مبتنی بر فناوری اطاعات *
ايجاد مخزن قابل مديريتی از فرآيندهای دانشگاه *
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ايجاد دستنامه فرآيندهای دانشگاه *
پيشنهاد تغييرات ساختاری به منظور پياده سازی فرآيندهای بهبود يافته *
ارائه مدل فرآيندی دانشگاه صنعتی اميرکبير *

٢. تجربیات ملی و بین المللی
ــگاه های کمبريج  ــه دانش ــوان ب ــوم می ت ــل س ــگاه نس ــول دانش ــه تح ــتازان برنام از پيش
انگلســتان، MMM و اســتنفورد آمريــکا اشــاره نمــود کــه در برهــه زمانــی مشــخص شــده اقدام 
بــه تغييــر در ســاختار خــود در جهــت يکــی از ارکان دانشــگاه نســل ســوم يعنــی توســعه در 
قالــب تعريــف زيســت بــوم نــوآوری نمودنــد]١[ از نمونــه تجــارب بين المللــی در حــوزه 
ــه  ــوان ب ــوم می ت ــه ارکان دانشــگاه های نســل س ــتيابی ب ــت دس ــای دانشــگاه ها جه برنامه ه

دانشگاه چارلز استرات، استراليا نيز اشاره نمود]١,٣,٥[.

٣. موضوعات کلیدی
ــتم ها و  ــاب سيس ــتند و انتخ ــردی هس ــويي راهب ــون همس ــب و کار کان فرآيندهای کس
ــر  ــا و ب ــازی  آن ه ــتای خودکارس ــات در راس ــات و ارتباط ــاوری اطاع ــاخت های فن زيرس
اســاس فرآيندهــای طراحــی شــده انجــام می گيــرد. در واقــع فرآيندهای کســب و کار بايــد بــه 
منظــور موفقيــت ســازمان بــا راهبردهــای آن همســو باشــند و از نــگاه ديگر فرآيندهای کســب 
ــدل  ــک م ــکل ١ ي ــند. در ش ــد باش ــای جدي ــنهاد راهبرده ــل پيش ــد عام ــوان ن و کار  می ت

همسويی راهبردی و فرآيندها اشاره شده است.

شکل )١(. مدل همسویی راهبردی و فرآیندها ونکارتمن]٦[



مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی١٢8

سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

بــه  منظــور پوشــش يکــی از اهــداف تعريــف پــروژه کــه اســتخراج فرآيندهــای دانشــگاه 
در راســتای چشــم انــداز و مفاهيــم دانشــگاه نســل ســوم اســت. اقــدام به بررســی و شــناخت 
وضعيــت موجــود فرآيندهــا و ارائــه طــرح وضعيــت مطلــوب شــده اســت. بدين منظــور پس 
از بررســی و شناســايی وضعيــت موجــود فرآيندهــا در دانشــگاه صنعتــی اميرکبير و اســتخراج 

چارچوب فرآيندی دانشگاه، اقدام به ارائه طرح بهبود فرآيندها انجام پذيرفت.

شکل)٢(. چارچوب فرآیندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر-سطح ١ ]٨[

ــر در شــکل ٢ نشــان شــده  ــی اميرکبي ــک دانشــگاه صنعت ــدی ســطح ي چارچــوب فرآين
است.

در جــدول ١ نمونــه فرآيندهــای طراحــی شــده در همســويی بــا چشــم انداز دانشــگاه  نســل 
سوم ارائه شده است.

متدولــوژی ارائــه شــده برگرفتــه از متدولوژی هــای رايــج در حــوزه بهبــود بــوده اســت کــه 
شــامل بررســی و شناســايی وضعيــت موجــود، ارائــه طــرح مطلــوب و ارائــه نقشــه راه اســت. 
در شــکل ٣ متدولــوژی انجــام برنامــه بهبــود و بازنگــری فرآيندهــا در دانشــگاه ارائــه شــده 

است.
پــس از بررســی وضعيــت موجــود دانشــگاه، مشــکات وضعيــت موجــود از منظــر فرآيند، 
رويــه و دســتورالعمل، فنــاوری و افــراد مــورد بررســی قــرار گرفــت و نتايج حاصــل از تحليل 

وضعيت موجود در شکل ٤ اشاره شده است.]8[
تحليل هــا نشــان می دهــد ريشــه غالــب مشــکات شناســايی شــده نبــود سيســتم مناســب 
بــرای پاســخگويی بــه نيازهــای دانشــگاه اســت. پــس از فنــاوری، فقــدان يــا عــدم رويکــرد 
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محــور فرآينــد و دســتورالعمل ها بــه ترتيــب علــت مشــکات شناســايی شــده در دانشــگاه 
بوده است.

جدول )١(. نمونه فرآیندهای طراحی شده در همسویی با چشم انداز دانشگاه  نسل سوم

ویژگی دانشگاه
نسل سوم

وضعیت نمونه فرآیند
فرآیند

خلق و مدیریت دانش به 
عنوان هسته اصلی کسب و کار 

در کنار آموزش و پژوهش

ایجاد فرآیندمدیریت دانش و تجربیات در واحدهای رشد
صدور مجوز فعالیت  استادان در شرکت های 

ایجاد فرآینددانش بنیان و مراکز رشد

بهبود فرآیندبررسی ادعای اختراع

ایجاد فرآیندشناسایی فرصت ها و ایده های قابل تجاری سازی

دانشگاهی باز و همکاری با 
شرکای مختلف

بهبود فرآیندعقد قراردادهای صنعتی

ایجاد فرآیندفرصت مطالعاتی  استادان در صنعت

ایجاد فرآیندفرصت مطالعاتی  استادان خارج به داخل

عمل در بازارهای بین المللی و 
رقابتی

بهره برداری از اختراعات تایید شده
ایجاد فرآیند

عدم وابستگی به منابع مالی 
دولتی

ایجاد فرآیندجذب سرمایه گذار برای طرح های پژوهشی

ایجاد فرآیندبازاریابی جهت عقد قراردادهای صنعتی

آموزش نخبگان و عموم

بهبود فرآیندفرصت مطالعاتی استادان داخل

بهبود فرآیندفرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری

فرصت مطالعاتی استادان سایر دانشگاه ها به 
ایجاد فرآینددانشگاه صنعتی امیرکبیر

بهبود فرآیندکارآموزی

انجام پژوهش های فرا رشته ای
تاسیس قطب  و مراکز تحقیقاتی

بهبود فرآیند
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در شــکل )٥(  اثراتی کــه مشــکات بــر وضعيــت دانشگاه گذاشــته اســت نشــان داده شــده 
اســت. همانطــور که مشــخص شــده اســت مشــکات حاضــر بيشــترين اثــر را بــر روی زمان 

گردش کار و تجربه ذينفعان داشته است.

شکل )٣(. متدولوژی انجام برنامه بهبود و بازنگری فرآیندها]٨[

شکل )٤(. علت مشکات شناسایی شده در دانشگاه صنعتی امیرکبیر]٨[
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در برنامه بهبود و بازنگری فرآيندها مجموعه اصول به کارگرفته شده در طراحی 

وضعيت مطلوب فرآيندها مد نظر قرار گرفت که در ادامه اشاره شده است:
طراحی وضعيت مطلوب فرآيندها در سطح کسب و کار *
توجــه بــه طراحــی فرآيندهــا از ابتــدای ارائــه درخواســت خدمــات توســط متقاضــی  *

تا ارائه خدمات توسط دانشگاه
ــی،  * ــانی، ردياب ــکان اطاع رس ــا )ام ــت فرآينده ــاز و کار مديري ــن س ــر گرفت درنظ

پيگيری و ثبت وقايع(
فرآيندهای وضعيت مطلوب تا حد امکان ساده  باشند *
هزينه و زمان انجام فرآيندها تا حد امکان کاهش يابد *
طراحی وضعيت مطلوب فرآيندها بر اساس موارد ذيل انجام شده است: *
همسوسازی با راهبردهای کان و سطح معاونت هاو آيين نامه ها  *
استفاده از تکنيک های بهبود فرآيند *
مطالعات تطبيقی *
نظر خبرگان حوزه *
تجارب مشاور *
تحليل مشکات و سعی در رفع آن ها *

 در دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر تعــداد ٣٢٦ در وضعيــت موجود شناســايی و تعــداد ٢٦٤ در 
وضعيــت مطلــوب طراحــی شــده اســت. در ادامــه جزييــات وضعيــت فرآيندهــا در جــدول  

معاونت های دانشگاه اشاره شده است]8[.
ــف  ــای مختل ــرد در معاونت ه ــگاه رويک ــای دانش ــری فرآينده ــود و بازنگ ــه بهب در برنام
متفــاوت بــوده اســت بديــن ترتيــب کــه در بخــش پژوهشــی که محوريــت دانشــگاه نســل 
ســوم اســت از تعــداد ٣٩ فرآينــد در وضعيــت موجــود بــه ٥٩ فرآينــد در وضعيــت مطلــوب 
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــش آموزش ــه در بخ ــت ک ــی اس ــن در حال ــت. اي ــورت گرف ــی ص طراح

شکل )٥(. اثرات مشکات در دانشگاه صنعتی امیرکبیر]٨[
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رويکــرد و اصــول در نظــر گرفتــه شــده رويکــرد کاهــش فرآيندهــا مــد نظــر قــرار گرفــت. 
بديــن ترتيــب از ١٣٤ فرآينــد بــه ٦٥ فرآينــد مطلــوب طراحی صــورت پذيرفــت. از آنجايی که 
تعامــات بين المللــی يکــی از محوريت هــای دانشــگاه نســل ســوم اســت. فرآيندهــای جديــد 
ــجويی و  ــش دانش ــد. در بخ ــنهاد و ارائه گردي ــتادان پيش ــور اس ــل و ام ــش بين المل در بخ
فرهنگــی بــا رويکــرد کاهــش موانــع در جهــت خدمت رســانی بهتــر بــه دانشــجويان تعــداد 

٥٣ فرآيند پيشنهاد گرديد.

٤. توصیه های راهبردی
در برنامــه بهبــود و بازنگــری فرآيندهــا اقــدام بــه بهبــود و مهندســی مجــدد فرآيندهــا انجام 
پذيرفــت. ايــن در حالــی اســت کــه بــا توجــه بــه نقشــه راه ارائــه شــده دو مرحله پياده ســازی 
فرآيندهــای بهبــود يافتــه و  ســپس خودکارســازی فرآيندهــا بــه منظــور اجرايی نمــودن برنامه 

و دستيابی به اهداف تعريف شده بايد انجام پذيرد. 
جدول ٢. جزییات وضعیت فرآیندها در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به تفکیک بخش ها ]٨[

نام معاونت
فرآیندهای شناسایی 

شده وضعیت 
موجود

فرآیندهای طراحی 
شده وضعیت مطلوب

مشکات 
شناسایی 

شده

شاخص 
اندازه گیری عملکرد 

)KPI(

معاونت آموزش و 
تحصیات تکمیلی

١٣٤٦٥١٨١٧٤

٣٦٥9٨٥٦٨معاونت پژوهش و فناوری

١0٥١٦١٦معاونت امور بین الملل

معاونت فرهنگی و 
دانشجویی

٧٤٥٣٣9٧٧

٣١٣٣١٤امور اعضای هیأت

معاونت توسعه و مدیریت 
منابع

٦9٦9١٥١٦9

٣٢٦٢٦٤٤٧٥٣١٨جمع کل

ــول  ــرح تح ــتای ط ــود در راس ــای موج ــک ها و چالش ه ــن ريس ــل از مهم تري ــوارد ذي م
دانشگاه است که الزم است مورد توجه قرار گيرد:

طوالنــی شــدن فاصلــه زمانــی تحليــل و اجرايــی نمــودن فرآيندهــای اســتخراج شــده  *
و تغييرات در فرآيندها
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عــدم وجــود ســاختار مشــخص در دانشــگاه بــه  منظــور پيگيری، بــه روز رســانی و  *
اعمال تغييرات مستمر بر روی فرآيندها 

ــای  * ــه  منظــور پياده ســازی و اجــرای فرآينده ــودن رويکــرد دانشــگاه ب شــفاف نب
استخراج شده 

از مهم تريــن نــکات قابــل توجــه در جهــت دســتيابی بــه اهــداف طــرح می تــوان بــه  *
موارد زير اشاره نمود:

ــا و ادارات  * ــی معاونت ه ــوزه تخصص ــر روی ح ــا ب ــز فعاليت ه ــه تمرک ــه ب توج
مرتبط 

در نظــر گرفتــن ســازوکارهای الزم جهــت عملياتــی نمــودن بخــش آمــار و اطاعات  *
در دانشگاه 

ــان در جهــت  * ــان کارکن ــه توانمندســازی و گســترش دانــش تخصصــی مي توجــه ب
کاهش مقاومت در برابر تغييرات و ارائه خدمات بهتر به ذينفعان

ــوص  * ــا در خص ــا و پروژه ه ــب برنامه ه ــات در قال ــه  ای از اقدام ــف مجموع تعري
تعريــف و پياده ســازی فرآيندهــای مرتبــط بــا مديريــت ســرويس، مديريــت امنيــت 

اطاعات در مرکز فناوری اطاعات و ارتباطات
ــوص  * ــا در خص ــا و پروژه ه ــب برنامه ه ــات در قال ــه ای از اقدام ــف مجموع تعري

تعريف و پياده سازی فرآيندهای حاکميتی
تشــکيل و معرفــی ســاختارهای جديــد بــا توجــه بــه نقشــه راه در جهــت اجرايــی  *

نمودن فرآيندهای دانشگاه

٥. منابع و مراجع
1- J. G. Wissema-Towards the Third Generation University Managing the 

University in Transition-Edward Elgar Pub, 2009
2- Peter_F._Drucker_Innovation_and_Enterpreneurship_Practice_and_

Principles
3- Burton R. Clark, Sustaining Change in Universities, 2004
4- Elias G. Carayannis, Innovation, Technology, and Knowledge Manage-

ment, 2013
5- Charls sturts university, CSU  Process Model, 2007
6- N vankarterman, re proposed strategic alignment model, 1993

دانشگاه صنعتی اميرکبير، سند راهبردهای دانشگاه صنعتی اميرکبير، ٩٤- 7
 دانشــگاه صنعتــی اميرکبيــر، مجموعــه مســتندات پــروژه بهبــود فرآيندها در دانشــگاه - 8

صنعتی اميرکبير، مجری شرکت پرورش داده ها، شهريورماه ٩٥ 
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تمرکز بر روحیه علمی و مدیریت منابع انسانی
طه گودرزی

عضو هيئت علمی دانشکده مهندسی مکانيک، دانشگاه صنعتی اميرکبير

چکیده
توانمنــدی علمــی يــک دانشــگاه نقــش اساســی در ارتقــاء جايــگاه آن دانشــگاه دارد. از آنجا 
کــه توانمنــدی علمــی بــه صورت مســتقيم بــه توانمنــدی علمی نيروی انســانی وابســته اســت 
و اهــم نيــروی انســانی شــاغل در دانشــگاه ها اســاتيد هســتند فلــذا توانمنــدی علمــی يــک 
دانشــگاه در معنايــی توانمنــدی علمــی اســاتيد آن اســت. اســاتيد بــا ســطح کيفــی جهانــی 
عمومــا خــود محصــوالت دانشــگاه های برتــر هســتند و بــا ســرمايه گذاری بموقــع و مناســب 
دانشــگاه ها بــه ســطح کيفــی جهانــی دســت می يابنــد. در ايــن مقالــه بــه فرآينــد جــذب و 
ــا هــدف  ــکا ب ــاالت متحــده امري ــات علمــی در دانشــگاه های کشــور اي ــاء اعضــای هي ارتق

تضمين برتری علمی در سطح جهانی پرداخته شده است.
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١. مقدمه و بیان مسئله
ــف اســت.  ــات پيشــرفت و توســعه در موسســات مختل ــد از الزم ــروی انســانی کارآم ني
دانشــگاه بــه عنــوان يــک موسســه علمــی بــا محوريــت آمــوزش و پژوهــش نــه تنهــا از ايــن 
موضــوع مســتثنی نيســت بلکــه بنــا بــه ماهيت، کيفيــت عملکــرد اين نهاد وابســتگی شــديدی 
بــه کيفيــت نيــروی انســانی دارد.  بــا توجــه بــه ايــن نکتــه کــه تمايــز دانشــگاه های برتــر بــا 
ــت  ــت، کيفي ــی آنهاس ــر آموزش ــای غي ــده در فعاليت ه ــورت عم ــه ص ــگاه ها ب ــر دانش ديگ
ــوژی نقــش بســيار  ــش و تکنول ــد دان ــروی انســانی شــاغل در مباحــث پژوهشــی و تولي ني
مهمــی ايفــا می کنــد. نيــروی انســانی شــاغل در امــر پژوهــش در دانشــگاه ها بــه ترتيــب رتبــه 
و درجــه، اســاتيد، اســاتيد پژوهشــی، محققيــن پســادکتری و دانشــجويان تحصيــات تکميلی 
هســتند. تقويــت روحيــه علمــی کــه در بســياری از دانشــگاه های برتــر بــه عنــوان يــک هدف 
اســتراتژيک مــورد نظــر اســت]١[، امــری اســت کــه بــه صــورت مســتقيم بــا نيــروی انســانی 

شاغل در پژوهش مرتبط است.
نظــر بــه اينکــه هســته های پژوهشــی در دانشــگاه های برتــر حــول محــور اســاتيد شــکل 
ــرد و اســاتيد هــر دانشــگاه مهم تريــن ســرمايه انســانی هــر دانشــگاه هســتند )دقــت  می گي
شــود کــه بــدون وجــود اســاتيد مجموعــه ای دانشــگاه نــام نخواهــد داشــت امــا عــدم وجــود 
برخــی يــا حتــی کليــه منابــع انســانی ديگــر بــه فــرض محــال ايــن خاصيــت را نــدارد( لــذا 
کيفيــت پژوهشــی و روحيــه علمــی اســاتيد هــر دانشــگاه تاثيــر بســزايی بــر کيفيــت پژوهش 

و در نهايت کيفيت علمکرد دانشگاه های برتر خواهد داشت.
در ايــن مقالــه بــه بررســی نحــوه ارتقــا شــغلی اســاتيد و ارتبــاط مســتقيم آن بــا کيفيــت 

عملکرد آنها خواهيم پرداخت.

٢. تجربیات ملی و بین المللی
حضــور اســاتيد در دانشــگاه در موضــوع پژوهــش در قالــب رهبــر گروه هــای پژوهشــی 
کوچــک و يــا عضــو از يــک گــروه پژوهشــی بزرگ تــر اســت )گروه هــای پژوهشــی بــزرگ 
کــه معمــوال در زمينه هــای بيــن رشــته ای و يــا چنــد رشــته ای مشــغول فعاليــت هســتند در 
ــد و چنديــن  ــه دانشــگاه ها شــکل می گيرن پژوهشــکده ها و موسســات تحقيقاتــی وابســته ب
ــه وظايــف  ــا توجــه ب ــه فعاليــت هســتند(. ب ــه صــورت گروهــی در آن مشــغول ب اســتاد ب
آموزشــی و اداری اســاتيد محقيقــن تمــام وقتــی در کنــار اســاتيد در هدايــت و راهنمايی گروه 
و هسته پژوهشــی مشــغول بــه فعاليــت هســتند. ايــن محقيقن کــه عمدتــا داری مــدرک دکتری 
هســتند و در اســتخدام بلنــد مــدت دانشــگاه قــرار دارنــد بــا نــام اســاتيد پژوهشــی شــناخته 
ــرای  ــاتيد آموزشــی ب ــاتيد آموزشــی اس ــه اس ــرای کمــک ب ــده ب ــن قاع ــه همي می شــوند. ب
تدريــس دروس پايــه بــه صــورت مســتقل توســط دانشــگاه ها اســتخدام می شــوند. عــاوه 
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بــر ايــن جهــت پيش بــرد ســريع يــک تحقيــق و پــروژه اســتخدام کوتــاه مــدت محققيــن 
پســادکتری امــری مرســوم اســت. در نهايــت حضور دانشــجويان تحصيــات تکميلــی اعم از 
ــگاه  ــه جاي ــی ک ــته های پژوهش ــی هس ــه اصل ــوان بدن ــه عن ــری ب ــد و دکت ــی ارش کارشناس
ويــژه ای را در گروه هــای پژوهشــی دارا هســتند بــه عنــوان نيــروی اصلــی کار پژوهشــی قابــل 

توجه است.
ــوان  ــه عن ــغلی )جــذب ب ــوم ش ــب مرس ــاتيد در مرات ــاء اس ــق نحــوه ارتق ــن تحقي در اي
اســتاديار، اســتخدام رســمی بــه عنــوان دانشــيار و ارتقــا بــه مرحلــه اســتادی( و رابطه مســتقيم 
آن بــا تقويــت روحيــه و کيفيــت علمــی مــورد تحليــل و بررســی قــرار می گيــرد. دقــت بــه 
ــر در  ــگاه های برت ــاتيد دانش ــی اس ــت علم ــط کيفي ــه متوس ــت ک ــروری اس ــه ض ــن نکت اي
ــوان در  ــر اســت. شــايد بت ــه ديگــر اســاتيد باالت ــاری نســبت ب ــه صــورت آم مجمــوع و ب
مقايســه دو دانشــگاه ايــن ادعــا را نمــود کــه دانشــگاهی برتــر اســت کــه اســاتيد آن از لحــاظ 
پژوهشــی در ســطح باالتــری قــرار دارنــد. اســاتيد برتــر بــا اينکــه خــود در بحث توليــد دانش 
و نيــروی انســانی بــا کيفيــت مولــد هســتند خــود منابعــی هســتند که شــايد منشــاء توليــد آن 

کمتر در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است.
فرآيند جذب

در بحــث جــذب اعضــای هيــات علمــی در کشــور ايــاالت متحــده بــه صــورت کلــی و به 
خصــوص در رشــته های مهندســی و علــوم قواعــد مشــخصی وجــود دارد کــه توســط اکثــر 

دانشگاه ها رعايت می شود.
ــد از  ــود. بع ــاز می ش ــکده ها آغ ــدی دانش ــای نيازمن ــار آگهی ه ــذب از انتش ــه ج پروس
جمــع آوری مــدارک درخواســتی از متقضيــان، رزومــه علمــی، برنامــه تحقيقاتــی و برنامــه 
آموزشــی، فرآينــد بررســی متقاضيــان توســط گــروه جــذب١ دانشــکده آغــاز می شــود. گــروه 
جــذب متشــکل از اســاتيد گرايش هــای مختلــف يــک دانشــکده هســتند کــه تحــت هدايــت 
يــک مديــر، توســط رييــس دانشــکده تشــکيل می شــود و وظيفــه آن انتخــاب افــراد شايســته 
متناســب بــا نيــاز گرايش هــا و معرفــی بــه رييــس دانشــکده جهــت جــذب اســت. در گــروه 
جــذب متقاضيــان متناســب بــا مــدارک ارســالی چنديــن مرحلــه پااليــش می شــوند در مرحله 
اول کــه بــا رای گيــری روی هــر شــخص متقاضــی تعــداد متقاضيــان بــه حداکثــر ١٠ تــا ٢٥ 
ــه اول  ــده در مرحل ــه ش ــان پذيرفت ــد. از متقاضي ــش می ياب ــه کاه ــان اولي ــد متقضي درص
ــان  ــا توصيه نامه هــا تعــداد متقاضي توصيه نامه هــای علمــی درخواســت می شــود. متناســب ب
بــه حداکثــر ١٠ نفــر کاهــش پيــدا می کنــد و بــا ايــن ١٠ نفــر مصاحبــه غيرحضــوری از طريق 
ــه صــورت ويدئوکنفرانــس بعمــل می آيــد. افــراد برگزيــده در مصاحبــه غيــر  ــا ب تلفــن و ي
حضــوری کــه حداکثــر ٥ نفــر خواهنــد بــود بــرای مصاحبــه حضــوری ١ روزه بــه دانشــگاه 
1-  search committee
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ــد  ــرار می گيرن ــی ق ــورد ارزياب ــده م ــف ش ــدی تعري ــی فرآين ــوند و ط ــوت می ش دع
ــخص  ــت(. ش ــه اس ــن مرحل ــا در اي ــم ارزيابی ه ــخصيتی-اجتماعی از اه ــای ش )ارزيابی ه
برگزيــده توســط گــروه جــذب بــه رئيــس دانشــکده جهــت جــذب معرفــی می شــود و در 

صورت صاحديد رئيس دانشکده فرآيند استخدام آغاز می شود.

فرآیند استخدام 
فرآينــد اســتخدام بعــد از تاييــد رئيــس دانشــکده يــک فرآيند اداری رســمی اســت کــه بايد 
طــی شــود. در ايــن فرآينــد در چنــد مرحلــه جــذب بايــد بــه تاييــد رئيــس کالــج، معــاون 

آموزشی، رئيس دانشگاه و در نهايت با حکم هيات امنا رسميت می يابد. 

امکانات در اختیار اساتید بعد از استخدام
پــس از جــذب هــر اســتاد بــه عنــوان هيــات علمــی قــراردادی ٥ ســاله بــا او بســته می شــود. 
بــرای اســتخدام و پرداخــت حقــوق حداقــل دو دانشــجوی دکتــری، حقوق تابســتان )در کشــور 
ايــاالت متحــده حقــوق اعضــای هيــات علمــی بــرای ٩ يــا ١٠ مــاه پرداخــت می شــود و بــرای 
حداکثــر ٣ مــاه حقوقــی از دانشــگاه دريافــت نمی کننــد( و خريــد تجهيــزات و ملزومــات گروه 
تحقيقاتــی، حــق عضويــت در انجمن هــای علمــی و شــرکت در کنفرانس های علمــی بودجه ای 

به عنوان گرنت اوليه در اختيار اساتيد جديد قرار می گيرد.

وظایف محول به استادیار تازه استخدام شده
ــذا بخــش عمــده ای از وقــت  وظيفــه اصلــی اســاتيد جديــد توســعه تحقيقــات اســت. ل
اســتادياران جديــد الــورود صــرف نوشــتن پيشــنهادهای پژوهشــی بــرای جــذب گرنــت و 
نوشــتن مقــاالت علمــی می شــود. در دروه اســتادياری تمرکــز بــر رشــد تحقيقاتی-پژوهشــی 
اســت و تدريــس حداکثــر بــه ٣ درس در ســال محــدود می شــود و وظايــف اداری بــه هيــچ 
ــر حســن  ــت و نظــارت ب ــی، حماي ــرای راهنماي ــه اســتادياران ســپرده نمی شــود. ب وجــه ب

انجام وظيفه، معموال استادياران تحت نظر يکی از اساتيد با سابقه قرار می گيرند.

شرایط ارتقاء و استخدام رسمی
بــه هــر اســتاديار اجــازه دوبــار درخواســت اســتخدام رســمی )معمــوال همــراه بــا ارتقــاء به 
ــل از 8  ــتخدام و قب ــال از اس ــد از ٥ س ــه می بايســت بع ــود ک ــياری( داده می ش ــه دانش مرتب
ســال باشــد. شــرايط الزم بــرای ارتقــاء فارغ التحصيــل کــردن حداقل يــک دانشــجوی دکتری، 
جــذب گرنت هــای پژوهشــی قابــل توجــه، مقــاالت علمــی بــا کيفيــت بــاال، کيفيــت تدريس 

و رعايت اخاق حرفه ای است.
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کيفيــت تحقيقــات انجــام شــده توســط اســتاديار طــی يــک فرآينــد بــا نظــر بــزرگان آن 
ــه شــدن  ــای پذيرفت ــه معن ــد ب ــد می شــود، و در صــورت تايي ــان تايي ــه در ســطح جه زمين
اســتاديار بــه عنــوان يــک شــخصيت شــناخته شــده در زمينــه تحقيقاتی خــود در ســطح جهان 

است. 

٣. موضوعات کلیدی
تقويــت روحيــه علمــی کــه هــدف اکثــر دانشــگاه های برتــر بــرای کســب جايــگاه بهتــر 
نســبت بــه ديگــر رقبا اســت مســتقيما بــا اســاتيد بــه عنــوان فرماندهــان تحقيقــات و پژوهش 
در دانشــگاه ها در ارتبــاط اســت. بــه عبــارت بهتــر تقويــت روحيــه علمــی هدفــی اســت کــه 
ــز  ــه تماي ــت ک ــن اس ــه اي ــن نکت ــد اي ــود و موي ــف می ش ــل آن تعري ــداف در ذي ــه اه بقي
ــی  ــر علم ــه از نظ ــت ک ــر اس ــگاهی برت ــت، دانش ــی آنهاس ــدی علم ــگاه ها در توانمن دانش
ــق از دل  ــری و توف ــه برت ــه ضــروری اســت ک ــن نکت ــه اي ــذا توجــه ب ــر اســت. ل توانمندت
ــه  ــل ب ــد و مديريــت ايــن توانمنــدی علمــی )انتشــار و تبدي توانمنــدی علمــی بيــرون مياي
تکنولــوژی و نــوآوری( موضوعــی ثانويــه اســت.  اهميــت نقــش اســاتيد ممتــاز در ارتقــاء 
جايــگاه علمــی دانشــگاه غيــر قابــل انــکار اســت. بــا مقدمــات مطــرح شــده تاکنــون، جهــت 
ارتقــاء جايــگاه، دانشــگاه ها نيــاز بــه ارتقــاء علمــی دارنــد و ارتقــاء علمــی تنهــا بــا اســاتيد 
ممتــاز در ســطح جهانــی قابــل حصــول اســت. حــال ســوالی کــه مطــرح می شــود اين اســت 

که اساتيد ممتاز در سطح جهانی را چگونه بايد يافت؟
پاســخ ســوال ايــن اســت کــه اســاتيد ممتــاز و راهبــر در زمينه هــای علمــی بيشــتر ســاخته 
دانشــگاه ها هســتند تــا يافتــه آنهــا. بــا اندکــی تامــل در پروســه جــذب و ارتقــاء اســاتيد ايــن 
واقعيــت قابــل مشــاهده اســت. پروســه ارتقــاء بــه دانشــياری در واقــع فرآينــدی اســت کــه 
ورود اســتاد بــه ســطح قابــل قبولــی از لحــاظ علمــی در ســطح جهــان را تضميــن می کنــد. 
بــه نحــوی اگــر اســتادياران را در بــدو کار محققيــن درجــه ســه در ســطح جهانــی بدانيــم )که 
خــود ســطح بااليــی اســت و فرآينــد جــذب تضميــن کننده اين ســطح کيفيــت اســت(، ارتقاء 
بــه دانشــياری ورود بــه ســطح دو جهانــی را تضميــن می کنــد، ارتقــاء بــه اســتادی بــا احتمــال 

بااليی همراه با ورود استاد به سطح اول جهانی در زمينه خود است.
ارتقــاء جايــگاه علمــی دانشــگاه ها بــه صــورت مســتقيم مرتبــط بــا فرآينــد جــذب و ارتقاء 
ــن  ــاط مســتقيم بي ــر ايجــاد ارتب ــر دانشــگاه های برت ــات علمــی آنهاســت. و هن اعضــای هي

فرآيند ارتقاء و جذب و کيفيت علمی در سطح جهانی است.
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

٤. توصیه های راهبردی
متناســب بــا مباحــث مطــرح شــده چنــد نکتــه بــه عنــوان توصيه هــای راهبــردی قابــل بيان 

است:
تغييــر ذهنيــت دانشــگاه بــه ســمت کيفيــت در پژوهش هــای علمــی بــا محوريــت - ١

اساتيد
ــاالی - ٢ ــاتيد در ســطوح ب ــه اس ــرای حضــور هم ــد ب ايجــاد سيســتم انگزيشــی کارم

بين المللی 
ايجاد حمايت های مالی اوليه از طرح های پژوهشی اساتيد- ٣
ايجاد سيستم پايش کيفيت و حمايت از اساتيد جوان در مرحله جذب و ارتقاء- ٤
ايجاد سيستم ارزيابی کيفيت کارآمد با استانداردهای جهانی- ٥

٥. منابع و مراجع
١- گــودرزی، طــه، معرفــی يــک تجربــه موفــق از دانشــگاه های برتــر دنيــا، اوليــن نشســت 

بازمهندسی دانشگاه صنعتی اميرکبير، دی ماه ١٣٩٥.
٢- برنامه راهبردی دانشگاه ايلينوی در اربانا- شمپين 

http://strategicplan.illinois.edu
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

ت
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 مق
عه

مو
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 پیوست ها

5
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

اولین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان 
»افق های دانشگاه برتر در دنیای امروز«

عنوان مقاالتمرتبه علمی/دانشکدهارائه دهندگان مقالهردیف

آقای دکتر مسعود ١
صبایی

دانشیار و رئیس

دانشکده مهندسی کامپیوتر و 
فناوری اطاعات

رویکردها و الزامات در حوزه 
آموزش برای رسیدن به اهداف 

برنامه*

آقای دکتر احمد افشار٢
دانشیار

دانشکده مهندسی برق

دانشگاه نسل سوم)کارافرین( و 
الگوی تدوین جایگاه و برنامه 
گذار دانشگاه صنعتي امیرکبیر

آقای دکتر طه گودرزی3
استادیار

دانشکده مهندسی مکانیک
معرفی یک تجربه موفق از 

دانشگاه های برتر دنیا

آقای دکتر امیرنادر 4
عسکرپور

استادیار

دانشکده مهندسی برق

مطالعه تطبیقی آموزش 
مهندسی برق در دانشگاه های 

برتر دنیا

5
آقای دکتر حمید 

شیخ زاده نجار

استادیار

دانشکده مهندسی برق

تدوین، پایش و جاری سازی 
راهبرد توسط مدل BSC در 

دانشگاه های نسل سوم

* خاصه این سخنرانی در چارچوب فرمت مقاالت این مجموعه دریافت نشد.

پیوست1- سخنرانان و عناوین مقاالت ارائه شده در نشست های 
بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

دومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان 
»افق های دانشگاه برتر در دنیای امروز«

عنوان مقاالتمرتبه علمی/دانشکدهارائه دهندگان مقالهردیف

آقای دکتر مجید ١
صفار اول

استاد

دانشکده مهندسی مکانیک
بررسي وضعیت انتشار اسناد پژوهشي 

در ایران و چالش هاي کنوني

آقای دکتر سهرابی٢
استاد 

دانشکده مهندسي انرژی 
و فیزیک

 نیاز به نظام مهندسی فرایند استاندارد 
آموزش وآموزش استاندارد )4الف( با 

تاکید برنقش دانشگاه درچرخه آموزش 
کشور

آقای اباذر ضیایی3
دانشجوی دکتری- رییس 

اداره فوق برنامه و کانون های 
فرهنگی دانشگاه

استفاده کاربردی از تئوری های علم 
مدیریت در تبدیل دانشگاه صنعتی 

امیرکبیر به دانشگاه نسل سوم

آقای دکتر مسعود 4
عزیزی

استادیار 

گروه زبان خارجی
بین المللی سازی دانشگاه و تجربیات 

جهانی

آقای دکتر امیر احمد 5
سپهری

عضو هیئت علمی همکار در 

پژوهشکده حمل ونقل و 
سامانه های هوشمند

ساختارهای پیشرو برای توسعه ارتباط 
دانشگاه با صنعت*

* با توجه به نزدیکی موضوع این سخنرانی به مبحث شرکت های دانش بنیان، این مقاله در مجموعه 
مقاالت نشست های آتی چاپ خواهد شد.
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
اال

 مق
عه

مو
مج

سومین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان 
»اصالح ساختار و بهبود فرایندهای اصلی، پیشنیاز تحول در دانشگاه«

عنوان مقاالتمرتبه علمی/دانشکدهارائه دهندگان مقالهردیف

آقای دکتر مجید ١
امین نیری

دانشیار  دانشکده مهندسی صنایع و 
سیستم های مدیریت

اصاح ساختار پیشنیاز 
تحول در دانشگاه

آقای دکتر عباس ٢
سیفی

استاد  دانشکده مهندسی صنایع و 
سیستم های مدیریت

پیاده سازي استراتژي ها از 
طریق طراحي فرایندهاي 

کان و اصاح ساختار

آقای دکتر احمد 3
معرفی مدل شبکه ای دانشیار دانشکده مهندسی برقافشار

دانشگاه کارآفرین و نوآور

آقای دکتر فرهاد 4
شریف

دانشیار 

دانشکده مهندسی پلیمر و رنگ
دانشگاه مطلوب؛ چرایی، 

چیستی و چگونگی*

* خاصه این سخنرانی در چارچوب فرمت مقاالت این مجموعه دریافت نشد.
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

ت
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 مق
عه

مو
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چهارمین نشست بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با عنوان
 »اصالح ساختار و بهبود فرایندهای اصلی، پیشنیاز تحول در دانشگاه«

عنوان مقاالتمرتبه علمی/دانشکدهارائه دهندگان مقالهردیف

١
سرکار خانم دکتر 

سعیده ممتازی

استادیار دانشکده 
مهندسی کامپیوتر و فناوری 

اطاعات

بررسی مدل آموزش و پژوهش تقاضا 
محور

در دانشگاه های کشور آلمان

آقای دکتر رسول ٢
فشارکی فرد

استادیاردانشکده مهندسی 
مکانیک

بررسي مدل آموزش و پژوهش تقاضا 
محور

در دانشگاه دانشگاه هاي کشور فرانسه

3
آقای دکتر 

سیدحسین 
امیرشاهی

استاد دانشکده مهندسی 
نساجی

فنالند،  برنامه ای  برای جهانی شدن 
دانشگاه ها

آقای دکتر علیرضا 4
جهانگیریان

دانشیاردانشکده مهندسی 
هوافضا

عوامل ناکارآمدی مدل فعلی 
دانشگاه ها و شاخصه های دانشگاه 

نسل جدید بومی

آقای دکتر مهدی 5
مجیدپور

استادیار دانشکده علم، فناوری و 
مدیریت

مدل گذار دانشگاه صنعتی امیرکبیر 
به دانشگاه نسل سوم

آقای دکتر مسعود 6
صبائی

دانشیار و رئیس دانشکده 
مهندسی کامپیوتر و فناوری 

اطاعات

بهبود فرآیندها در دانشگاه صنعتی 
امیرکبیر در راستای چشم انداز 

دانشگاه نسل سوم

آقای دکتر طه  7
گودرزی

استادیار دانشکده مهندسی 
مکانیک

تمرکز بر روحیه علمی و عملکرد 
منابع انسانی در دانشگاه
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
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 مق
عه

مو
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پیوست ٢- برنامه راهبردی دانشگاه در یک نگاه
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

ت
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 مق
عه

مو
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سلسله نشست های بازمهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر)پلی تکنیک تهران(

مرکز مطالعات راهبردی و نظارت و ارزیابی

ت
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