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مقدمه

ایهدورواردفناوریپیشرفتهایاساسبرجهان•

.استشدهچشمگیریتتحوالوتغییراتاز

راههمتغییراتاینگسترشسرعتومقیاس•

ینیبپیشجهاندرسادگیبهوکردهزدهشگفت

.استبودهنشده



فناوری عامل تغييرات گسترده در جهان : مقدمه

وشگستراساسبرکهتحولی•

سال20درفناوریتوسعه

300ازافتادخواهداتفاقآینده

خواهدبیشترآنازقبلسال

.بود

نسلحاکمیتشاهدبزودی•

!بودخواهیمدیجیتال



مقدمه

یاءاشهمهبعالوهجهانمردمهمهاستقرارکهبیندیشیمجهانیبه•

باطارتتعاملیبصورتهمباجهانیاکوسیستمیکدروندرجهان

.نمایندبدلورددادهوکنندبرقرار

امکانپذیرزیرساختنظرازراایپدیدهچنینتواندمیکهاینترنتیبه•

.گوییممی،IoEچیز،همهاینترنتکند،

ووعیمصنهوشکاربردهایازاستفادهقابلیتبایداینترنتاین•

بهارشمامغزحقیقتدروکندپشتیبانینیزرامجازیحقیقت

.نمایدوصلاینترنت



!كنيمزندگی جدید آماده دانشجویان را برای : مقدمه

تحتپژوهشیوآموزشیروندهایامروزه•

سریعوتحولتغییرمسیردرمافناوریتاثیر

مادستچیزهمهدیگر!استدادهقرار

!نیست

اعیاجتمهایشبکهتاثیرتحتدانشجویان•

بیروندرآموزش٪60واندگرفتهقرار

!افتدمیاتفاقهادانشگاه



!های اجتماعی چيستهای امروز شبکهواقعيت

گریدیجستجوگرماشینیاوگوگلدرآینده،سال5دراگر•

هدخواشمابهکنیدجستجوخودتانمورددرگوگل،مانند

هبدارید،دوستراچیزهاییچههستید،کیشماکهگفت

چه،دبریمیلذتتفریحیچهازهستید،عالقمندغذاییچه

کسیهچبهچیست،شماسوادسطح،ایدداشتهبیماریهایی

وداریدپولودرآمدمقدرچهداد،خواهیدرایانتخاباتدر

!گفتخواهدراشماشخصیخصوصیاتازبسیاری



!های اجتماعی در خرید پيتزا آثار شبکه

است؟2000سالم، آیا آنجا فروشگاه پیتزا •

!خیر، اینجا پیتزای گوگل است•

ام؟آیا شماره را اشتباه گرفته•

.را خریده است2000خیر آقا، گوگل فروشگاه پیتزا •

.خواستم یک پیتزا سفارش بدهمآهان، باشه، می•

خواهید؟خریدید میآیا پیتزا معمولی که همیشه می•



!های اجتماعی در خرید پيتزا آثار شبکه

سفارشپیتزاییچهمندانیدمیکجاازشما!معمولیپیتزای•

دادم؟می

کنونتاشده،برقرارتماستلفنشمارهازکهقبلیهایسفارشطبق•

تهبرشکلفتنانباسوسیسدوبله،پنیرباقاچی12پیتزا15

!ایددادهسفارش

.خواهممیهمامروزکهاستپیتزاییهمانایناکی،•

سبزیجاتباقاچی8پیتزایبخواهمشماازامروزاستممکن•

؟دهیدسفارش



!های اجتماعی در خرید پيتزا آثار شبکه

.خیر من سبزیجات دارم•

اما کلسترول شما خوب نیست؟•

دانید؟از کجا اینرا می•

.سال را  داریم7طبق قانون اشتراک، ما از شما نتیجه تست خون برای •

خواهم، باشه، اما من پیتزایی که شما پیشنهاد دادید را نمیاست درست ممکن •

.کنمبنده برای کلسترل باال قرص مصرف می

ماه قبل شما از داروخانه که در 4. کنیاما شما بصورت مرتب قرص را مصرف نمی•

!عددی قرص خریدید30یک جعبه شبکه است 



!های اجتماعی در خرید پيتزا آثار شبکه

!امخریدهقرصجعبهیکدیگریداروخانهازمن•

دیدهشماخریداینشمااعتباریکارترویاما•

.شودنمی

.کردمپرداختنقدمنبله•

رمگنیست،مالیاتفرمدرخریدیدنقدکهآنرااما•

!باشیندادهاطالعفرمدراینکه



!های اجتماعی در خرید پيتزا آثار شبکه

من–واهمخنمیپیتزااصال!دیگهکافیه!شماپیتزایبرمرگ•

رومیممن!!!!!!!بیزارمآپواتسوتویتربوکفیسگوگل،از

نایشرازتاکنممیزندگیاینترنتبدونجزیرهیکدر

!!شومخالصدارندکارمنکارهمهبهکههاسیستم

خودرتپاسپوبرویدداریدنيازشماامافهمم،میاینرابله•

!كنيدتمدیدراگذشتههفته5آناستفادهتاریخازكهرا



های نسل باالتر است؟چرا نياز به دانشگاه

باراههماجتماعی،هایشبکهواینترنتجهانیشبکه•

وآموزشحوزهکاربردیفناوریهایگسترش

انیجهتاثیرکهاندکردهفراهمراشرایطییادگیری،

قابلموضوعآنها،بینرقابتوهادانشگاهشدن

رسراسعالیآموزشگذارانسیاستبیندرایتوجه

.استشدهجهانکشورهای



نسل موجود و آینده نسل دیجيتال است؟

سياست گزاری در آموزش و یادگيری دیگر بصورت

!های رسمی نيستكامل در اختيار دولت وسازمان

! سرعت تغيير جوامع بسيار زیاد است



های نسل باالتر است؟چرا نياز به دانشگاه

هسرماییادانشمانندغیرمستقیمهایداراییجهانی،رقابتدر•

دیلتباقتصادیتوسعهموتورهایوکلیدیهایجنبهبهاجتماعی

.اندشده

چنینردرقابتبرایالزمپتانسیلدیگردومواولنسلهایدانشگاه•

تسمبهمستمرنوآوریبابایدبنابراینندارند،راموقعیتی

.رفتپنجمحتیوچهارموسومنسلهایدانشگاه

دانش،نقشبایدچهارموسومنسلدانشگاهبهرسیدنبرای•

.دگیرقرارتوجهموردجدیدشرایطدریادگیریوآوریفننوآوری،



باالتر است؟های نسل دانشگاهچرا نياز به 

کهکشورهااغلبدرعلمیآموزشکیفیتکاهش•

!دشسوادکمآموختگاندانشعظیمانباشتباعث

لدلیبهسنتیروشبههادانشگاهادارهامکانعدم•

شدیدیوابستگنتیجهدرودانشجویانتعدادافزایش

.دولتیهایبودجهباقویآمیختگیهمدرو

درجهانیرقابتبهمنجرکهشدن،جهانیفرآیند•

.شودمیدانشگاهیتحقیقاتیقراردادهای

ازلحاصهایاصطکاکوایرشتهبینتحقیقاتظهور•

.دانشگاهسازمانباآن



باالتر است؟های نسل دانشگاهچرا نياز به 

زمانبودنطوالنیوبنیادیتحقیقاتهزینهافزایش•

آنهاانجام

عالیموسساتاستقرارواندازیراههایچالش•

دانشگاهازخارجتحقیقاتی

دروری،آفنبرمبتنیاقتصادیرشددربایدهادانشگاه•

ندباشداشتهبسزایینقشبنیان،دانشاقتصاد

ایجادآننتیجهکهشرکتیتحقیقاتتوسعه•

دباشمیصنعتباهمکاریتوسطجدیدهایفرصت

گاهیدانشکارآفرینالتحصیالنفراغبهنیازافزایش•



های نسل باالتر است؟چرا نياز به دانشگاه

هاینکبرعالوهدیجیتالفناوری•

تحتراحاضرعصرهایدانشگاه

انتظاراست،دادهقرارتاثیر

ایبررادیجیتالنسلدانشجویان

رباالتنسلهایدانشگاهدرحضور

ایفضتاثیرتحتآنارکانهمهکه

.تاسآوردهبوجودباشنددیجیتالی



های نسل باالتر است؟چرا نياز به دانشگاه

تاریخطولدرفناوریکهآنجااز•

دنهاتمگسترشعاملموثرترین

یبیشترنیزامروزواستبوده

اجتماعی،تحوالتدرراتاثیر

راجهاندراجتماعیواقتصادی

نسلهایدانشگاهبهبایددارد

.داشتجدیتوجهباالتر



1300تا 700جایگاه اسالم در سالهای 



های بعدیهای نسلدانشگاه



های دانشگاهی آینده و پارادایمنسل
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دانشگاه نسل اول تا چهارم

.استشدهتعریفآموزش محورصورتبهآن فعالیتکهاستدانشگاهی اول،نسلدانشگاه•

دورصوآموزشارائهباکشورتوسعهبرایآموزش دیدهمجربنیروهایتربیت،دانشگاهآنوظیفهوهدف•

.استتحصیلیمدرک

مباحثهببیشتریتوجهاول،نسلدانشگاهوظیفهوهدفانجامضمنکهدانشگاهی,دومنسلدانشگاه•

دهدمیامانجکشورصنایعاقتصادیاهدافراستایدرراتحقیقاتیپروژه هایوداشتهکاربردیوپژوهشی

.استالمللیبینوملیسطحدرمقاالتتعدادافزایشآنخروجیو

انشگاهدوظایفواهدافانجامبهضمنیتوجهبرعالوهکهاستکارآفریندانشگاهیسوم،نسلدانشگاه•

دیدتریجاهدافراستایدرکشورتوسعهنیازموردانسانینیرویتربیتوعلمتولیدبهدومواولنسل

قدمیندهآبهنگاهونوینهایفناوریبهتوجهبنیان،دانششرکت هایگسترشعلم،سازیتجاری:مانند

.می داردبر

ردراآیندهوحالزمانهایچالشکهاستآفرینفنونوآورای،شبکهدانشگاهیچهارم،نسلدانشگاه•

.کندمیحلدانشیبزرگشبکهیکدرون



سیستم دانشگاهینسل ازاجزای معمول سه 

نسل سوم نسل دوم نسل اول
آموزش و تحقیق و کارآفرینی آموزش و تحقیق آموزش هدف

خلق ارزش کشف طبیعت هاتعریف واقعیت نقش
گرایش علمیچندین یک تخصص علمی تحصیل روش

ای، دانشمند و کارآفرینحرفه ای و علمیحرفه ایحرفه توسعه سرمایه 
انسانی

جهانی ملی محلیعمومی و گيریجهت
(عموما انگلیسی)خارجی وملی ملی محلی و ملی زبان

موسسات و مراکز دانشکده کالج سازمان
ایمدیریت حرفه دانشگاهی پاره وقت رئیس مدیریت



3در مقایسه با نسل 4دانشگاه نسل اجزای معمول 

نسل چهارم نسل سوم
(تحقیق)آموزش و باز برای نوآوری  آموزش و تحقیق و کارآفرینی هدف

خلق ارزشبرای توانمندساز خلق ارزش نقش
بازیگر در نوآوریچندین گرایش علمیچندین روش

ان، ای، دانشمند، کارآفرین، هنرمندحرفه
مشتریان، همه عناصر اکوسیستم

ای، دانشمند و کارآفرینحرفه انیتوسعه سرمایه انس

درون اکوسیستم شبکه جهانی جهانی گيریجهت
(المللیبین)خارجی  (یعموما انگلیس)خارجی وملی زبان

محیط و فضای نوآوری موسسات و مراکز سازمان
ود هر موضوع ورکه به!  مدیر برهم زننده

!کندو خروج می
ایمدیریت حرفه مدیریت



دانشگاه نسل چهارم

بازهایکانالبادانشگاهیشبکهیکچهارمنسلدانشگاه•

تاسجاییاست،اجتماعیوکارآفرینصنعتی،افرادبرای

وجمعیهمکاریدربلکهشودنمیانجامانزوادرنوآوریکه

رانهنوآوفضاییکفضاییکدرکارمشتریبامشارکت

.شودمیانجامباز

تابشوکردبرقرارارتباطهاکانالاینبینتوانمیچگونه•

داد؟انجامفضاییچنیندرراتحقیقونوآوری
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ی مجازموج چهارم عصر موضوع دکتر جاللی در سخنرانی علمی 
میالدی در واشنگتن دی سی2002دسامبر 14

جمع انجمن علمی ایرانيان شمال آمریکا با حضور پرفسور رضا در 



Singularity 

University))

.استزمانیکسینگوالریتیسادهزبانبه•

یادنروندپیشگوییبهقابلدیگرماکهزمانی•

.بودنخواهیم

پیشیانسانهوشازماشینهوشکهزمانی•

.گرفتخواهد
.دست یافتنی می شود2050انسان تا سال نامیرایی ،ِیِکورزویلررِ 



دانشگاه سينگوالریتی

دراهدانشگیککهاستمهمیبحثآنقدرسینگوالریتی•

تشرکابروکورزویلآقایهمکاریباناساآوریفنپارک

اتاستشدهایجادسیسکوونوکیاگوگل،همچونهایی

ازرومطرحتاثیرگذارانوگیرندگانتصمیمومدیران

.کنندروپیشعظیمتغییراتیآمادهجهانسراسر



م؟سينگوالریتی نيستيآغازین مراحل آیا ما در 

می بیند،ری کورزویلکهرا چهآنماازبسیاری•

.تیمهسپدیدهآغازینمراحلدرهنوزچراکهنمی بینیم

ورزویلکپیش بینی هایبهنسبتافرادازخیلیشاید•

ورپیشِدورانبهنسبتاوخوداماباشند،نگران

.دمی کنپیش بینیراخوبیآیندهواستامیدوار



یدر مورد آیندۀ تکنولوژ"ری كورزویل"پيش بينی های 

یمسوکابلباآنهاجانبیلوازموشخصیکامپیوترهایخداحافظی:2019سال•

مغزانتوباآنهامقایسهامکانباشخصیکامپیوترهایقدرتافزایش:2020سال

انسان

زمینکرهنقاطازدرصد85دربیسیماینترنتبهدسترسیامکان:2021سال•

وفوظایتعیین)اروپاوآمریکادررباتهاوانسانهارفتارقانونوضع:2022سال

(رباتهافعالیتحوزه

ازاستفادهمنعقانون)خودروهادرکامپیوتریهوششدناجباری:2024سال•

(مصنوعیهوشفاقدخودروهای



یدر مورد آیندۀ تکنولوژ"ری كورزویل"پيش بينی های 

تشکیلبازارهایبزرگعضوهایمصنوعیبدنانسان:2025سال•

تمدیدعمربهازاءهرثانیهبهکمکپیشرفتعلم:2026سال

اروتبدیلرباتهایخدمتکارباتوانانجامکارهایسخت،بهیکابز:2027سال

دستگاهمعمولیدرزندگیروزمرهانسان

ارزانشدنودردسترسقرارگرفتنانرژیخورشیدیبرایمصرف:2028سال

ساکنانزمین

انهوشمندشدنکامپیوترهادرچارچوبمدلسازیکامپیوتریمغزانس:2029سال



یدر مورد آیندۀ تکنولوژ"ری كورزویل"پيش بينی های 

گسترشاستفادهازنانوفناوریدرصنعت:2030سال•

استفادهازچاپگرهایسهبعدیاعضاءبدندرتمامبیمارستانها:2031سال

سرارحذفموادزائدازبدنواسکنمغزبرایکشفا)یاستفادهازنانورباتهادرعلم:2032سال

آن

نخستیندیدارانسانباهوشمصنوعی:2034سال

هااستفادهازروشهایبرنامهنویسیبرایبرنامهنویسیسلولهاودرمانبیماری:2036سال

(مجهزبههوشمضاعف)ظهوررباتهایانساننما:2038سال

دونغوطهوریکاملانساندردنیایمجازیب)کاشتمستقیمنانوماشینهادرمغز:2039سال

(هیچدستگاهی



یدر مورد آیندۀ تکنولوژ"ری كورزویل"پيش بينی های 

یمشاهدهنتیجهآنرو)کاشتموتورجستجودربدنانسان:2040سال•

(مخصوصلنزیاعینک

برابرامروز500افزایشتواناینترنتبهمیزان:2041سال

مکنخستینموردجاودانگیانسان،ارتشنانورباتهابهک:2042سال

.سامانۀدفاعیبدنآمدهوانواعبیماریهارادرمانمیکند

هبدنانسانمیتواندبهکمکنانورباتهابههرشکلیک:2043سال

.بخواهددربیاید



یدر مورد آیندۀ تکنولوژ"ری كورزویل"پيش بينی های 

سانتواناییهوشغیربیولوژیکی،میلیاردهابرابرهوشان:2044سال•

اوری، آغاز عصر تکینگی یا برگشت ناپذیری فن: 2045سال

.کره زمین به یک ابررایانه تبدیل خواهد شد

.تکینگیفناوریسراسرکرهزمینرافراخواهدگرفت:2099سال

مینهپیشرفتگفتنیاستکهپیشبینیهایگذشتۀریکورزویلنیزدرز

.تکنولوژیتاکنونبادقتزیادیبهوقوعپیوستهاست



تعریف یونسکو از دانشگاه نسل سوم

نوین،یاسومنسلدانشگاه•

آندرکهاستجایگاهی

آموزشدرکارآفرینیهایمهارت

هایقابلیتبهبودمنظوربهعالی

لتبدیجهتدرالتحصیالنفارغ

توسعهکارآفرینانبهشدن

.یابندمی



تاریخچه دانشگاه نسل سوم در جهان

هایدههدرکارآفریندانشگاه140ازبیش•

هکبودشدهایجادآمریکادرمیالدی70و60

.رسیددانشگاه500بهمیالدی90دههدر

نیزسیاآدرسنگاپوروفیلیپینهند،کشورهای•

کهدهستنآسیایکشورهایپیشروترینجزء

.اندکردهایجادکارآفریندانشگاه

وترینمشخص،MITسومنسلدانشگاه•

.استجهانکارآفریندانشگاهترینموفق

MIT



تاریخچه دانشگاه نسل سوم در جهان

ارتقایوآموزشبرایمرکزیMITدانشگاه•

هدفاباساتیدودانشجویانبینکارآفرینی

هایتشرکموفقیتموجبکهمدیرانیتربیت

.استکردهتاسیسشوندبنیاندانش

فقطMITسومنسلدانشگاهکارآفرینیمرکز•

ناوریفاختراعوایدهکاال،یکتولیددنبالبه

ارموفقیتمعیارآنهابلکهنیست،جدید

!دانندمیسازیتجاری



چيست؟نسل سوم و كار آفرین هدف دانشگاه 

بمطالآموزشبرعالوهکهاستآنکارآفریندانشگاههدف•

ومدیریتیهایمهارتوشغلیهایمهارتتئوری،ونظری

درراخالقیتونوآوریهایفرصتازگیریبهرههایروش

.دهدمیآموزشدانشجویانبههاگرایشهمه

ید های جددانشجویان را با بازار کار آشنا کرده و از ایده

.کندو خالق استقبال و از آنها حمایت می



چيست؟نسل سوم و كار آفرین هدف دانشگاه 

راآنهاودادهگسترشدانشجویانبیندرراکارآفرینیروحیه•

ازبعدکهندکنپیداکاملینفسبهاعتمادکهکندمیتربیتایبگونه

.دارندراخودبرایاشتغالایجادتواناییالتحصیلیفارغ

درارقانونیوحقوقیالزاماتسایروکاربازارتهدیداتوهافرصت•

کندمیتشریحبرایشانراناموفقوموفقهایشرکتتجربیاتکنار

.کنندپیداگرایشکارآفرینیبسمتتاکندمیتشویقراآنهانهایتاو



های دانشگاه نسل سومویژگی

توسعه روحیه کارآفرینی•

های جدید و خالقحمایت از ایده•

حمایت مالی، آموزشی وبازاریابی از کارآفرینان•

صنعت و ارتباط گسترده با آنتوسعه •

ارتباط بیشتر با مخاطبین در جامعه•

های اقتصادیتولید دانش برای بخش•

معرفی و خلق مشاغل جدید•

تاسیس مراکز رشد و پارکهای فناوری•

های شغلی و مدیریتی آموزش مهارت•

های جدیدهای پژوهشی در فناوریتوسعه فعالیت•



های دانشگاه نسل سومویژگی

غیر متمرکز و غیر رسمی•

عمودی و افقی بودن ارتباطات•

باز بودن اطالعات برای همه•

ساختار سازمانی منعطف و پویا•

داشتن کارکنان با انگیزه•

ایمدیریت مشارکتی و شبکه•

کارآفرینی چشم انداز دانشگاه•



ومهای سنتی و نسل سای از ارزیابی دانشگاهنمونه

در دانشگاه نسل سوم
صیالنالتحفارغکارآفرین  مرکز اعتبار ✓

ان✓ پروژهو تحقیقاتکیفیتو مي  

کارآفریناستاد تعداد ✓

کارآفریناستادها اعتبار ✓

جودانشبهکارآفریناساتید نسبت✓

کمشي  الملیلبی   تحقیقاتتعداد ✓

پژوهش  واحدهایتعداد ✓

کارآفرین  مراکز تعدا ✓

سنتیدر دانشگاه
نالتحصيالفارغاشتغالمحلاعتبار✓

انمتوسط✓ استادهر بهارجاعمي  

استادتعداد ✓

استادهااعتبار✓

دانشجوبهاستاد نسبت✓

الملیلبی   دانشجويانتعداد✓

التحصیلفارغدانشجویانتعداد ✓

شدهارائههایگرایشتعداد ✓



های آموزشی دانشگاه نسل سومفناوریبخشی از 

در دانشگاه نسل سوم
اشیاءاینترنت✓

افزودهومجازیواقعیت✓

عظیمهایدادهودادهتحلیل✓

ابریرایانش✓

اجتماعیهایرسانه✓

موبایلیرایانش✓

نماشییادگیریومصنوعیهوش✓

بالکچین✓

سنتیدر دانشگاه
اینترنت✓

گوشی هوشمند✓

ایمیل✓

ایچند رسانه✓

افزارهای اداری نرم✓

مایکروسافت

✓RFID

✓Pdf



های دانشگاه نسل سومهای و فرصتچالش

.ستابنیادیهایپژوهشانجامسوم،نسلدانشگاهاصلیفعالیت•

.استایفرارشتهسوم،نسلدانشگاهاصلیهایپژوهش•

.هستندپایهفناوریهایدانشگاهسوم،نسلهایدانشگاه•

ویخصوصبخشپژوهشیواحدهایوصنعتباسوم،نسلدانشگاه•

.داردنزدیکهمکاریایحرفهوفنیخدماتدهندگانارائه

وخصوصیبخشگذارانسرمایهدنبالبهسوم،نسلدانشگاه•

.دباشمیتحقیقاتیهایفعالیتدرهادانشگاهسایرباهمکاری



های دانشگاه نسل سومو فرصتهای چالش

ازارهایبدرملی،بازاردررقابتیحضوربرعالوهسوم،نسلدانشگاه•

.داردفعالحضورجهانی

باپژوهشیقراردادهایجذبمسئولراخودسوم،نسلدانشگاه•

رگیردعناصرسایرودانشجویاناساتید،نمودنفعالبرایصنعت

.داندمیدانشگاهدرپژوهش

دارای،تعاملیوپویاهایزیرساختبادانشگاهیسوم،نسلدانشگاه•

قاتتحقیبهعالقمندوممتازدانشجویانحضوربرایکافیجاذبه

.استبنیادی



های دانشگاه نسل سومو فرصتهای چالش

یاتتجربوپایهعلومازاستفادهباوبودهنوآوروخالقسوم،نسلدانشگاه•

علمیهایروشچارچوبدرراخودواستمحرکوانگیزهبانیروییکجهانی

.کندمیارزیابیمنطقیو

.کندمیعملمحلیوملیندیشد،امیجهانیسوم،نسلدانشگاه•

اجراکوچککند،میفکربزرگخودپژوهشیامورانجامدرسوم،نسلدانشگاه•

.دهدمیگسترشآنراسریعگرفتنتیجهوقتیوکندمی

داند،میکارآفرینیوپژوهشآموزش،مسئولراخودسوم،نسلدانشگاه•

هایمهارتوروزدانشکسببرعالوهسومنسلدانشگاهالتحصیالنفارغ

.داشتخواهندراکارآفرینیبرایالزمتوانمندیای،حرفه



های دانشگاه نسل سومو فرصتهای چالش

امینتدولتیغیرخارجیوداخلیمنابعازراخودهزینهسوم،نسلهایدانشگاه•

.کندمی

روشفمدت،کوتاههایدورهمشاوره،تحقیقاتی،هایپروژهازداخلیمالیتامین•

آنثالاموبنیاندانشهایشرکتدرمشارکتوبرندازاستفادهاجازهاختراعات،

.شودمیانجام

خارجی،هشدگذاشتهمزایدهبهتحقیقاتیهایگرنتطریقازخارجیمالیتأمین•

ارجیخدانشگاهیوتحقیقاتیمراکزباهمکاریکشورها،دیگرهایپروژهاجرای

.شودمیتامینالمللیبینتعامالتسایرو



های نسل سوم دانشگاهجهانی شدن های فرصت

المللیبینمجازیهایمسافرتکمهزینهوارتباطاتابزارچشمگیرپیشرفت•

برایجهانیبازاریکباشندقادرفنیهایشرکتتاآوردهبوجودفرصتی

بنیادیقایتتحقیبهمربوطهایفعالیتویژهبهتحقیقاتی،هایفعالیتگسترش

.آیدبوجود

!دنیاجایهردرکشورهردانشجویانبرایتحصیلهایفرصت•

ینبهتردنبالبهکهمحققانیواساتیدودانشجویانبهترینجذبامکان•

.باشندمیجهانیآکادمیکبازاردرشغلیهایفرصت

تصادیاقبرداریبهرهدرمهمینقشکهباشندمیهاییدانشگاهدنبالبههادولت•

.باشندتامینمالینظرازوباشندداشتهخوددستاوردهایودانشاز



های نسل سوم دانشگاهجهانی شدن های فرصت

ابزاریبههادانشگاهکهعالقمندندهادولت•

انشداقتصاددراقتصادیتوسعهبرایصریح

.شوندتبدیلبنیان

جدیطوربهچهارموسومنسلهایدانشگاه•

ولیدتکهدانشیسازیتجاریوبرداریبهرهبه

.پردازندمیاندکرده

درچهارموسومنسلهایدانشگاهاساتید•

هشیپژوهایزمینهدرکهایرشتهبینهایتیم

.کنندمیکارداردتمرکزخاص



نقش دولت در دانشگاه نسل سوم و چهارم

شند،بامیآرمانیهایدانشگاهچهارموسومنسلدانشگاهکهآنجااز•

محصوالتسازیتجاریوکاروکسبفضایایجاددنبالبهآنها

مالیعمنابازدارندتالشباشند،میالمللیبینوملیسطحدرخود

.کننداستفادهباشدامکانشکهحدیتادولتیغیر

انجامدنبالبهچهارموسومنسلهایدانشگاهکهآنجاازاما•

ازخودحمایتبهبایدهادولتهستند،نیزبنیادیتحقیقات

نعتصارتباطایجادوملیسطحدرقانونگذاریطریقازها،دانشگاه

.دهندادامهمعنوی،ومالیکمکودانشگاهبا



نقش دولت در دانشگاه نسل سوم و چهارم

هایشرکتصرفاچهارموسومنسلهایدانشگاه•

ردفتیاتخصصیهایآزمایشگاهومراکزتجاری،

حداکثربالدنبهفقطکهنیستندپیشرفتهمهندسی

درآنهامأموریتبلکهباشند،خودسودنمودن

بهآموزشتبدیلوجدیددانشتولیدجدیدشرایط

بخشمشتریکهاستدانشتولیدفرایندازبخشی

.اشدببرخورداردولتحمایتازبایدندارد،خصوصی



چگونه دانشگاه كار آفرین نسل سوم شویم؟

وهااستراتژی،هاماموریتانداز،چشم•

.ودشتدوینوتهیهجدیدهایبرنامه

وودانشجاستاد،)دانشگاهارکانکل•

سازمانیکیکبصورت(کارکنان

.کندعملکارآفرین



چگونه دانشگاه كار آفرین نسل سوم شویم؟

ارساختیکازدانشگاهبیرونبادانشگاهارتباط•

.نمایدپیرویکارآفرینانه

ممکنحدتاآموزشیهایرشتهوهایگرایشتمام•

کارآفرینیمراکزدروشوندعملیومحورپژوهش

.شوداجراهمزمانتجربهوآموزش

وکارآفرینیمراکزکناردرنوآوریوخالقیتمراکز•

گاهدانشدرودانشکدههردربنیاندانشهایشرکت

.شودتاسیس



نگاه سيستمی به دانشگاه نسل سوم

سیستم

سیستم
دانشگاه نسل سوم

ورودی

ی
ود

ور

ی
وج

خر

خروجی

نگاه سیستمی، یعنی نگاه علمی مبتنی بر یك هدف آرمانی



جایگاه مدیریت در دانشگاه نسل سوم

دانشگاه
نسل سوم

ورودی خروجی
کنترلر

(عوامل ناخواسته)نویز 

انتظارات از 
مدانشگاه نسل سو

یك واقعیتها 
ومدانشگاه نسل س

و انتظارات اختالف بین 
دانشگاهواقعیتهای 

دانشگاه کارآفرین

مدیریت



ها نسل اولوظيفه ذاتی دانشگاه

ساسارکنسهدارایسیستمیذاتیبصورتاولنسلهایدانشگاه•

مسیستورودیکهباشندمیسازمانکارکنانواستاددانشجو،

.استفنیوعلمینیازهایودانشجودانشگاه

یتتربآموختگانیدانشآنهاخروجیکهاستانتظارهادانشگاهاز•

د،باشنکاریزمینهیکحداقلدرکافیدانشداریکهباشدشده

بتواننداندهآموختدانشگاهدرکهعلمیتولیداتبابتوانندآنهاهمچنین

.ندنمایارائهجامعهتخصصینیازهایبعضیبرایمناسبحلراه



ها نسل سوموظيفه ذاتی دانشگاه

سهرایداسیستمیذاتیبصورتنیزسومنسلهایدانشگاه•

ورودیکهباشندمیسازمانواستاددانشجو،اساسرکن

.استفنیوعلمینیازهایودانشجودانشگاهسیستم

وزهحدرآموختگانیدانشاستانتظارسومنسلهادانشگاهاز•

کاریوزهحچنددرکارآفرینیتوانکهکندتربیتکاروکسب

ورینیکارآفمراکزدرکهتجربیاتباهمچنینباشند،داشته

برایصیلیالتحفارغازبعدبتوانندکنندمیپیدادانشگاهنوآوری

.کنندتولیدپایداروجدیدمشاغلدیگرانوخود



ها نسل آیندهوظایف ذاتی دانشگاه

بهنبایددیگرهادانشگاه•

یدتولنحوهفقطدانشجویان

!بیاموزندرادانش

دن،فهمیدانشجویانبهباید•

ارگراییعقلوکردنتخیل

!بیاموزند



وظيفه دانشگاه نسل سوم

تربیتسوم،نسلدانشگاهوظیفه•

،خالقنگر،آیندهکهاستالتحصیالنیفارغ

ا،هفرصتایجادوتشخیصدرتوانمندنوآور،

تمثبآفرینی،ارزشکار،بهعشقکارتیمی،

یصتشخخطرها،پذیرشآرمانگراییاندیشی،

برایآمادگیوهاچالشبهپاسختهدیدات،

وباشندداشتهراکاروکسببازاردرحضور

.بدانندخوداصلیهدفراکارآفرینی



مدیر دانشگاه نسل سوم

جهتخالقیتونوآوری،اندیشهوفکر،داناییبهکهدانشگاهیمدیر•

است،اولجهانمدیربپردازد،کارآفرینی

دومجهانمدیر،باشدکارآفرینیسیستمفکربهفقطکهمدیری•

است،

ادهاستفکارآفرینیگسترشدرخودمهارتهایازفقطکهمدیری•

،استسومجهانمدیرکند،

ینیکارآفرگسترشجهتبودجهوخودفیزیکیتوانبهکهمدیری•

.استچهارمجهانمدیر،اندیشدمی



ههای نسل آیندبزرگ اندیشيدن راهبرد دانشگاه

دربزرگتحولیکانجامبرای•

املیکشناختبایدکشورهایدانشگاه

احتمالی،تهدیداتوهافرصتاز

حوزهبیرونیودرونیعواملشناخت

.کردپیدارادانشگاهمسئولیت

بتوانبزرگیکارتااندیشیدبزرگباید•

.شودانجام
"Think Big,

Start Small, 

Scale Fast.



بندیجمع

:بایدایراندرهادانشگاهدرسومنسلدانشگاهگسترشبرای•

.کرداستفادهجهانیتجربیاتاز–

.داشتاستادودانشجوجذببرایجدیدبرنامه–

.باشدداشتهجدیدمادیمنابعوتجاریشرکایجذببرنامه–

.داردقراردانشگاهگسترشمحورراکارآفرینی–

.دهدقرارکاروکسبمحیطیکقالبدررادانشگاه–

.شودمندبهرهدنیاروزیهایفناوریجدیدتریناز–

.بگیردفاصلهدولتمالیمنابعازممکنحدتا–

.دهدندستازراخودهایسرمایهبیجهتنیافتهدستدقیقراهنقشهیکبهتا–



www.drjalali.ir

د، برای کشف اقیانوس های جدی
باید شهامت ترک ساحل آرامت

را داشته باشی،
نه ر استییتغیایما، دنیایدن

!ریتقد
یتولستو



سمينار برگزاركنندگانو كنندگانتشکر از شركت 


