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مقدمه

درتبسرعکهجهانیدردرمانوبهداشتسالمت،حوزهخدماتکیفیتافزایش•

علومیهادانشگاهدربنیادیوگستردهتحولوتغییربهنیازاست،تحولحال

.استکردهناپذیراجتنابضرورتیکبهتبدیلآنراوآوردهبوجودراپزشکی

دماتختنوعبهتوجهبادرمانی،وبهداشتیخدماتپزشکی،علومهایدانشگاه•

آورده،بوجوددرمانوسالمتحوزهنوینهایفناوریکهجدیدیهایفرصتو

.دیابنارتقاءپنجمحتیوچهارموسومنسلهایدانشگاهبهباید

آیندهنسلهایدانشگاهمعرفیبهاجمالی،صورتبه,سمینارایندر•

.استشدهپرداختهموجودوضعیتباآنهامقایسهو



تعریف یونسکو از دانشگاه نسل سوم

نوین،یاسومنسلدانشگاه•

آندرکهاستجایگاهی

آموزشدرکارآفرینیهایمهارت

هایقابلیتبهبودمنظوربهعالی

لتبدیجهتدرالتحصیالنفارغ

توسعهکارآفرینانبهشدن

.یابدمی



چیست؟نسل سوم و کار 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



چیست؟نسل سوم و کار آفرین هدف دانشگاه 

راآنهاودادهگسترشدانشجویانبیندرراکارآفرینیروحیه•

ازبعدکهندکنپیداکاملینفسبهاعتمادکهکندمیتربیتایبگونه

.دارندراخودبرایاشتغالایجادتواناییالتحصیلیفارغ

درارقانونیوحقوقیالزاماتسایروکاربازارتهدیداتوهافرصت•

کندمیتشریحبرایشانراناموفقوموفقهایشرکتتجربیاتکنار

.کنندپیداگرایشکارآفرینیبسمتتاکندمیتشویقراآنهانهایتاو



های نسل باالتر است؟چرا نیاز به دانشگاه

هاینکبرعالوهدیجیتالفناوری•

تحتراحاضرعصرهایدانشگاه

انتظاراست،دادهقرارتاثیر

ایبررادیجیتالنسلدانشجویان

رباالتنسلهایدانشگاهدرحضور

ایفضتاثیرتحتآنارکانهمهکه

.تاسآوردهبوجودباشنددیجیتالی



های نسل باالتر است؟چرا نیاز به دانشگاه

تاریخطولدرفناوریکهآنجااز•

دنهاتمگسترشعاملموثرترین

یبیشترنیزامروزواستبوده

اجتماعی،تحوالتدرراتاثیر

راجهاندراجتماعیواقتصادی

نسلهایدانشگاهبهبایددارد

.داشتجدیتوجهباالتر



های بعدیهای نسلدانشگاه



های دانشگاهی آینده و پارادایمنسل

دانشگاه 

نسل اول

آموزشی

دانشگاه 

نسل دوم

آموزشی 
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پژوهشی

ل دانشگاه نس

پنجم
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دانشگاه 

نسل سوم

نکارآفری

دانشگاه 
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، ایشبکه

نوآور و 

آفرینفن

هوشمنددیجیتالیکیالکترونیحضوری

:پارادایم



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



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•



دانشگاه نسل چهارم

بازهایکانالبادانشگاهیشبکهیکچهارمنسلدانشگاه•

تاسجاییاست،اجتماعیوکارآفرینصنعتی،افرادبرای

وجمعیهمکاریدربلکهشودنمیانجامانزوادرنوآوریکه

رانهنوآوفضاییکفضاییکدرکارمشتریبامشارکت

.شودمیانجامباز

تابشوکردبرقرارارتباطهاکانالاینبینتوانمیچگونه•

داد؟انجامفضاییچنیندرراتحقیقونوآوری



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 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



سالمتحوزه ی کارآفرینی در 

کهاستمدتی،سالمتحوزه یدرارآفرینیک•

بهراجوانپزشکانازگسترده ایتوجه

.استکردهجلبخودسمت

درموفقکارآفرینیکتوانمیچگونهاما•

هایدانشگاهکهحالیدرشد،سالمتحوزه

.ندارندآنبرایایبرنامهدومواولنسل

ردنکبرآوردهمسئولیتسومنسلدانشگاه•

.ددهنانجامبایدراسالمتحوزهدرنیازاین



های یک کارآفرین در حوزه سالمتمشخصه

.بشناسدپژهشوتحقیقطریقازرابازارنیاز•

.کندپیداخودطرحبرایمناسبگذارسرمایه•

کناردرسود،پرسالمتحوزهکاروکسبدررااخالق•

.باشدداشتهنظردراجتماعیمسئولیت

.دباشنوآوروخالقمدامفناوریمتغیرمحیطباهمگام•

.بگیردجدیراآنهاوبشناسدراهامحدودیت•

.ندکجبرانراخودضعفنقاظوتقویتراخودقوتنقاط•

تموفقیصورتدروکندعملکوچکبیندیشد،بزرگ•

.دهدگسترشراخودکاروکسبسریع



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 کار آفرین نسل سوم شویم؟

وهااستراتژی،هاماموریتانداز،چشم•

.ودشتدوینوتهیهجدیدهایبرنامه

وودانشجاستاد،)دانشگاهارکانکل•

سازمانیکیکبصورت(کارکنان
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نگاه سیستمی به دانشگاه نسل سوم

سیستم

سیستم
دانشگاه نسل سوم
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نگاه سیستمی، یعنی نگاه علمی مبتنی بر یك هدف آرمانی



ها نسل سوموظیفه ذاتی دانشگاه

سهرایداسیستمیذاتیبصورتنیزسومنسلهایدانشگاه•

ورودیکهباشندمیسازمانواستاددانشجو،اساسرکن

.استفنیوعلمینیازهایودانشجودانشگاهسیستم

وزهحدرآموختگانیدانشاستانتظارسومنسلهادانشگاهاز•

کاریوزهحچنددرکارآفرینیتوانکهکندتربیتکاروکسب

ورینیکارآفمراکزدرکهتجربیاتباهمچنینباشند،داشته

برایصیلیالتحفارغازبعدبتوانندکنندمیپیدادانشگاهنوآوری

.کنندتولیدپایداروجدیدمشاغلدیگرانوخود



در حوزه پزشکی مهم استIoTچرا 

• We want automation!

• We want receive more data!

• We want to control every things!

• We want data on real time!

• We want to make things faster!

• IoT brings most of the latest technologies. 

– Converged, these technologies will have major impact.

• More!
DATA is POWER!

Future money=Digital money!   (why?)



وظیفه دانشگاه نسل سوم: بندیجمع

تربیتسوم،نسلدانشگاهوظیفه•

،خالقنگر،آیندهکهاستالتحصیالنیفارغ

ا،هفرصتایجادوتشخیصدرتوانمندنوآور،

تمثبآفرینی،ارزشکار،بهعشقکارتیمی،

یصتشخخطرها،پذیرشآرمانگراییاندیشی،

برایآمادگیوهاچالشبهپاسختهدیدات،

وباشندداشتهراکاروکسببازاردرحضور

.بدانندخوداصلیهدفراکارآفرینی



بندیجمع

:بایدایراندرپزشکیعلومهایدانشگاهدرسومنسلدانشگاهگسترشبرای•

.کرداستفادهجهانیتجربیاتاز–

.داشتاستادودانشجوجذببرایجدیدبرنامه–

.باشدداشتهجدیدمادیمنابعوتجاریشرکایجذببرنامه–

.داردقراردانشگاهگسترشمحورراکارآفرینی–

.دهدقرارکاروکسبمحیطیکقالبدررادانشگاه–

.شودمندبهرهدنیاروزپزشکیهایفناوریجدیدتریناز–

.بگیردفاصلهدولتمالیمنابعازممکنحدتا–

.دهدندستازراخودهایسرمایهبیجهتنیافتهدستدقیقراهنقشهیکبهتا–



و تماس به سایتجهت کسب اطالعات
یراناکرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو در 

www.ucet.ir: مراجعه نمایید




