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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه و کارگاههای اقتصادی کوچک و متوسط کارآفرینی هنر: تعامل تدوین مدل بومی

 های مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز: کارگاهنمونه موردی

 میثم خداشناس

 mkhodashenas@ut.ac.ir دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران.دبیر کارآفرینی و عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی، 

 ابراهیم ایمانی

 مدیر گروه و عضو هیات علمی گروه طراحی صنعتی، دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر اسالمی تبریز، ایران.

 چکیده:

های آموزش های علمی و پژوهشکشور، تبدیل تولیدات و توانمندیی علمی و فناوری اندازهای توسعهگذاری چشمبر اساس هدف

بنیان، های دانشعالی به فناوری و دستاوردهای اقتصادی در اولویت نظام آموزشی جمهوری اسالمی ایران می باشد. ایجاد شرکت

به این اهداف  نیلدها و راهکارهای های کارآفرین از جمله راهبرها و رسیدن به دانشگاههای علم و فناوری دانشگاهتوسعه پارک

های بومی و میراث فرهنگی غنی کشور های هنری نیز از این مهم مستثناء نبوده، بلکه با توجه به داشتهها و دانشگاهاست. رشته

کارآفرینی  های هنری، دانشگاه نیازمند کاربست الگویی خاص در امرحرفه ویژهبسیار مهم و راهگشا می باشد. لذا به دلیل شرایط 

 هنر و فرهنگ است.

های های هنری کارآفرین با محوریت مشارکت اتاقدر این مقاله به تدوین الگویی مناسب و کارآمد بومی جهت ایجاد دانشگاه

بنیان به های اقتصادی پرداخته شده است. در گام نخست با معرفی مفهوم اساسی کارآفرینی دانشبازرگانی و صاحبان کارگاه

های برجسته دنیا)ام آی تی و استنفورد( پرداخته و نکات علمی اجرایی در این و بررسی الگوها و مدلهای کارآفرینی دانشگاه مطالعه

زمینه اخذ شده است. در گام بعدی به بررسی مختصر سابقه کارآفرینی در ایران پرداخته و مقایسه آن با مدلهای مذکور انجام 

های موجود در نظام آموزشی الو روند عمومی آموزش هنری و سنتی بومی و نیز امکانات و خ گرفته است. سپس با مطالعه نظام

ها و مراکز آموزش هنر پرداخته شده و در نهایت به جاری در مراکز آموزش هنری به تدوین الگویی کاربردی جهت استفاده دانشگاه

آفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز مورد آزمایش قرار گرفته کارگاه فعال مرکز کار 12صورت میدانی الگوی پیشنهادی در تعداد 

 است. 

اتاق بازرگانی، تقویت جوانب  محوریتهای علمی دانشگاه با های تولیدی در کنار آموزشبهره گیری از تجارب حرفه ای کارگاه

ار از طرفی بستر کارآفرینی فراهم شده های تولیدی و در نهایت گسیل افراد آموزش دیده به بازار کعملی دانشجویان هنر در زمینه

 گردد.تضمین میخالقیت در بازار سرمایه و از طرف دیگر نوآوری و 

های هنری، مرکز های اقتصادی کوچک و متوسط، دانشگاهبنیان، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، بنگاهکارآفرینی دانش ها:کلیدواژه

 کارآفرینی دانشگاه.
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 مقدمه: -1

دارای سابقه دیرینه نبوده اما بنا به نگاه بلندمدت اسناد باالدستی توسعه اقتصادی،  مباحث پیرامون کارآفرینی دانش بنیاناگر چه 

بسیار مورد توجه قرار های اخیر اجتماعی و فرهنگی کشور)از برنامه سوم توسعه( رسیدن به دانشگاههای کارآفرین به ویژه در سال

، و در بخش امور فرهنگی، علمی و 1404ثال در سند چشم انداز ایران به عنوان مدنبال می شود.  گرفته و با تاکید دوچندانی

بتکار و کارآفرینی و در ادامه همان بر فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و بر تقویت روحیه کار، وجدان کاری، ا 3در بند  فناوری

 .(,rc.majlis.ir 1/11/91)افزایش تولید تاکید شده است

های اقتصادی دانش بنیان به وضوح همچنین با نگاهی به برنامه توسعه پنجم جمهوری اسالمی نیز اهمیت تشکیل و تقویت بنگاه

بر ارتباط دانشگاه با مراکز اجرایی توسعه پنجم برنامه  ) علم و فناوری(فصل دوماز  16ماده  الفبند در  قابل مشاهده و بررسی است.

نسبت به ایجاد،  ": (,1/11/91bazresi.ir)آمده استهمان فصل  16از ماده  "د"شده و نیز در بند تاکید  "صنعت"به ویژه 

ها و مؤسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاهراه

اجرائی و شرکتهای تابعه و وابسته آنها اقدام نماید. بخشی از  فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاههای

تواند توسط پژوهشگران دستگاه اجرائی یا شرکت، اعضاء هیأت علمی و دانشجویان تحصیالت نیروی پژوهشی این آزمایشگاهها می

ی خود را از طریق این آزمایشگاهها توانند بخشی از اعتبارات پژوهشدستگاههای اجرائی و شرکتها می .تکمیلی دانشگاه تأمین گردد

های بزرگ کشور مانند دانشگاه تهران توان در نقشه چشم انداز برخی از دانشگاههمین رویکرد جامع علمی را می ".هزینه نمایند

ری اطالعات )معاونت برنامه ریزی و فناونیز مشاهده نمود که بر ارتباط هر چه بیشتر با صنعت به ویژه صنایع پیشرفته تاکید دارد

 .(20و 19، 90دانشگاه تهران، 

با وجود تاکیدات مذکور، ترویج کارآفرینی و روحیه کار و تالش در فضای دانشگاهی کشور تنها از طریق آموزش و به صورت دوره 

و پژوهشی به تواند زمینه ساز مناسبی برای تبدیل دستاوردهای علمی شود که به تنهایی نمیهای کوتاه مدت کارگاهی پیگیری می

 فناوری و تولیدات مورد نیاز داخل کشور باشد.

به بعد به موضوع کارآفرینی توجه جدی شده و حتی در بسیاری از کشورهای  1970در کشورهای پیشرفته دنیا از اواخر دهه  

بینی حادتر شکل بیکاری و پیشبا پیدایش مدر ایران  اند.وضوع را مورد توجه قرار دادهاین م 1980درحال توسعه نیز از اواخر دهه 

)حاجی موجب شد که در زمان تدوین برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد 1380شدن آن در دهه 

ی بررسی تجارب مشابه در زمینه "( در پروژه ای تحت عنوان 1385مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف) .(2، 89قربانی، 

های ام آی های برجسته جهان از جمله دانشگاههای مطرح دانشگاهاقدام به مطالعه و بررسی الگوها و مدل "دانشگاهیهای شرکت

همین  پرداز مبادرت ورزید.های دانشجویی ایدهبه دنبال آن به تشکیل گروهکمبریج و ملی سنگاپور پرداخته و تی، استنفورد، 

به  القمندی و آگاهی دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف پرداخته ومطالعه و بررسی میزان ع( به 1388مرکز)

 پاسخگویان درصد 9/43کارآفرینانه  نگرش میزان و باال حد در را پاسخگویان از درصد 4/37 کارآفرینانه نگرش میزان ،نتیجه عنوان

کارآفرینی  مهارت افزایشپژوهش بر آماده سازی دانشجویان مستعد از طریق آموزش،  ،عالوه برآن .کنداعالم می متوسط حد دررا 

-تاکید ویژه می کوچک مقیاسهای در کارآفرینی کردن تمرین جهت دانشگاه در مناسب زمینه ساختن فراهم حقیقت درو 

  .(,2/11/91karafarini.sharif.irورزد)
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 شرکت (SMEs) بنیان دانش یتوسعه و ایجاد در آن نقش و دانشگاهی کارآفرینی آموزش( در مقاله 1387طالبی و زارع یکتا)

متوسط، به بیان و معرفی کارآفرینی دانشگاهی و علمی پرداخته و بر نقش آموزش و ارتقاء دانش کارآفرینی در سطح  و کوچک های

 توانایی و ها قابلیت با متناسب الگوسازی به وکار، کسب الگوهای سازی بومی و الگوپذیری از دانشگاه رویکرد تغییرها و نیز دانشگاه

 (.87کشور تاکید نموده اند)طالبی و زارع یکتا،  های

 

راهکارهای توسعه "با عنوان  وقت دفتر توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاوندر گزارش علمی خود برای ( 1389حاجی قربانی)

به منظور افزایش وضعیت موجود کارآفرینی در ایران پرداخته و به بررسی   "کارآفرینی در ایران با توجه به تجربیات دیگر کشورها

 -حمایت های آموزشی، تربیت کارآفرینان جوان ویژه کسب و کارهای کوچک و متوسط، در جامعه های کارآفرینی و اشتغالجنبه

را به عنوان راهکارهای علمی و اجرایی  کوچک و متوسط یمشاغل خانگی و همکاری بین کسب و کارهاخود اشتغالی، ای، مشاوره

 .(28-16، 89)حاجی قربانی، نمایدمعرفی می

به تدوین و های کارآفرینی دانشگاهی برجسته دنیا در این مقاله به توجه به مفهوم دانشگاه کارآفرین و با بررسی الگوها و مدل

های بهره گیری از تجارب حرفه ای کارگاهدر نتیجه با پرداخته و تبیین مدلی بومی برای کارآفرینی تولیدات هنری و فرهنگی 

های تولیدی و اتاق بازرگانی، تقویت جوانب عملی دانشجویان هنر در زمینه محوریتهای علمی دانشگاه با تولیدی در کنار آموزش

خالقیت در بازار راد آموزش دیده به بازار کار از طرفی بستر کارآفرینی فراهم شده و از طرف دیگر نوآوری و در نهایت گسیل اف

 گردد.تضمین میسرمایه 

 )کارآفرینی دانشگاهی(کارآفرینی دانش بنیان -2

بارورشدن : و سازنده ای مانند های مثبتپیامدها و ویژگیشود بلکه زایی برداشت نمیتنها مفهوم اشتغال "(5)کارآفرینی"از واژه 

تولید ثروت در جامعه و افزایش رفاه  ها، ترغیب به نوآوری و توسعة آن، افزایش اعتماد به نفس، ایجاد و توسعة تکنولوژی،خالقیت

شاید به شرایط اقتصادی جاری، درصد بیکاری موجود دلیل عمده این اشتباه   .(2، 89)حاجی قربانی، باشدقابل درک میعمومی 

به همین دلیل و نیز با توجه به سیاستگزاری برگردد. تعداد افراد تحصیلکرده در جستجوی کار کشور به ویژه در نسل جوان و 

ها و چشم اندازهای های کارآفرین در اولویت برنامهپرداختن به کارآفرینی دانشگاهی و تشکیل دانشگاهبلندمدت جامع علمی کشور 

بازتعریف دانشگاه تحت عنوان دانشگاه کارآفرین با جایگاه و نقشی متفاوت از  "قرار گرفته است. توسعه علم و فناوری کشور 

ی چنین تحولی است. در این بازتعریف، دیگر برونداد دانشگاه آموزش و پژوهش صرف نیست بلکه دانشگاه سنتی یکی از علل عمده

بدین ترتیب  .(,2/11/91karafarini.sharif.ir) "د به فکر ایفای نقش ملموس در افزایش سطح رفاه جامعه باشددانشگاه بای

لذا  های منطبق به نیازهای اجتماعی و شرایط روز جامعه خواهد بود.ها و نوآوریهای پژوهشی و علمی همراه با خالقیتخروجی

دقت در مفهوم کارآفرینی دانشگاهی و بازنگری در الگوهای مورد استفاده کنونی به منظور رسیدن به مدل بومی می تواند کارگشا 

 باشد. 

 یزمینه ایجاد ها،ه بنگا و دولت جامعه، علمی مسایل حل از :است عبارت دانشگاهی کارآفرینیدر تعاریف کارشناسان و متخصصان، 

 در نوآوری و جدید هایفناوری یعرضه و تولید بازار، به دانشگاهی تحقیقات نتایج یعرضه دانشگاه، اعضای در نوآوری یتوسعه

که به عنوان تعاریف مختلف و متعددی از فرد کارآفرین دانشگاهی ارائه شده است  از طرفی .(84)یدالهی، بشری دانش مرزهای گسترش

 کار و کسب علمی های صالحیت و شایستگی دارای که است کسی دانشگاهی کارآفریندیکسون اشاره نمود: نمونه می توان به تعریف 

یا در موردی و . (Dickson,1998, 35)گیرد نظر می در کار و کسب عنوان به را علم و کرده عمل آمیز مخاطره شرایط در بوده،
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 زمینه پیش هستند، مدار دانش که اند شده شناخته فنی کارآفرینانی، "شود:دیگر از کارآفرین دانشگاهی به صورت زیر تعریف می

و  (Cooper, 2000, 237)"کنند می کار آزمایشگاه سطح از باالتر آکادمیک و آموزشی مراکز در و دارند فناورانه و علمی ی

 بایست:نتیجه گرفت که فرد دانشگاهی می بنا بر تعاریف فوق می توان . (1387)طالبی و زارع یکتا، 

 از علم و دانش باالیی برخوردار باشد. -1

 مسائل روز و پیچیده بازار مطلع و آگاه باشد. از -2

 خالقیت و نوآوری را به ظهور برساند. -3

 

 الگوهای کارآفرینی دانشگاهی -3

به بازار و خود مراکز آموزشی و پژوهشی بسیاری از کشورهای غربی و شرق آسیا به منظور تسریع در انتقال نوآوری علمی و فناوری 

های شاخص داخلی و خارجی از در ادامه به نمونه کارآفرینی دانشگاهی دست یافته اند.به الگوهایی معین در تقویت رشد اقتصادی 

 گردد.این الگوها اشاره می

 های کارآفرین برجسته دنیادانشگاه -3-1

 مشخص در کارآفرینی دانشگاهی جهان اشاره نمود:توان به دو الگوی از لحاظ ساختاری می

-هر نهاد رفته رفته جایگاه خود را در چرخه کارآفرینی فناوریساختارهای خودجوش که به مرور زمان اجزاء آن پا گرفته و  -1

م آی تی و های اگردد که دانشگاهمیالدی برمی 1970سابقه این نوع ساختارها به آمریکای دهه  محور به دست آورده است.

 باشد.استنفورد دو نمونه برجسته و زبانزد آن می

راه اندازی ساختار و نهادهایی بر اساس طرحی از پیش برنامه ریزی شده و مشخص که به اهمیت موضوع اشاره دارد. نمونه بارز  -2

 .(,2/11/91karafarini.sharif.ir)این مورد اخیر را می توان در دانشگاه ملی سنگاپور مشاهده نمود

 را ترسیم نمود: 1در هر دو ساختار ذکر شده می توان ارتباطی از نوع نمودار 

 

 

 

 

 

 

 .(85)مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف، : ساختار و نحوه ارتباط سه جزء اصلی کارآفرینی دانشگاهی1نمودار

دانشگاهی در سه دانشگاه موفق در این زمینه می های سه گانه مرتبط با کارآفرینی بیانگر اجزاء تشکیل دهنده بخش 1جدول 

 باشد.

 مراکز کارآفرینی غیردانشگاهی مراکز کارآفرینی درون دانشگاهی نام دانشگاه

فروم کسب و  -دفتر ثبت تکنولوژی -مرکز کارآفرینی ام آی تی

 مرکز مشاوره -کار

 مرکز دشپند -مرکز لملسون
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 -مطالعات کارآفرینانهمرکز  -مرکز کارآفرینی دانشکده استنفورد

 شبکه کارآفرینی استنفورد -دفتر ثبت تکنولوژی

 -صندوق سرمایه گذاری مخاطره آمیز

 از ایده تاشرکت

 -دفتر ارتباطات صنعتی و فناوری -مرکز کارآفرینی دانشگاه ملی سنگاپور

 -مرکز پشتیبانی کسب و کار -های فرامرزیکالج

 انتشاراتواحد  -واحد مشاوره -واحد گسترش

 

 شرکت سرمایه گذاری دانشگاه

 ها.ها و مراکز غیردانشگاهی مرتبط با آنمقایسه مراکز کارآفرینی دانشگاه -1جدول

ارائه مواردی مانند:  های نمونه فوقبا بررسی اجمالی مجموعه اطالعات مربوط به چگونگی توسعه کارآفرینی دانش بنیان در دانشگاه

اتصال به نوآوری و بازار، تبدیل ایده  تسهیلسرمایه گذاری مخاطره آمیز به منظور کارآفرینی، ای خدمات آموزشی و مشاوره

ها و و شرکت های کارآفرینیتشکیل انجمن، سرمایه گذاری انعطاف پذیرهای کسب و کار، و شبکه مخترعان به سرمایه گذاران

  .(,2/11/91karafarini.sharif.ir)باشدقابل مالحظه می های غیرانتفاعیشبکه

 

 ها.دانشگاه کارآفرین نمونه از طریق دریافت سود و حق امتیاز شرکت: چرخه درآمدزایی 2نمودار

 الگوهای کارآفرینی دانشگاهی ایران -3-2

( 1را مورد نظر قرار داد. الگوی کارآفرینی دانش بنیان گونه متفاوت توان دو های ایران هم میآموزش عالی و دانشگاهسطح در 

همکاری سازمان طرح ( 2، های علم و فناوری در نقاط مختلف کشوراز طریق تاسیس پارک هادر دانشگاهمراکز رشد کسب و کار 

تنظیم شده های نو به محصول با نگرش بازار محور که با هدف تبدیل ایده های منتخبو نوسازی صنایع ایران و دانشگاهگسترش 

در سطح توسعه کارآفرینی بیشترین سعی و برنامه ریزی در ارتباط با با این وجود  .(karafarini.sharif.ir,2/11/91)(6)است

  های کوتاه مدت مرتبط می باشد.آموزش کارآفرینی و کارگاههای ایران به شکل دانشگاه

بخشی از راهبرد به عنوان های دانش بنیان به عنوان مراکز رشد کسب و کار و محل استقرار شرکتهای علم و فناوری پارک

پارک علمی و فناوری  800تاکنون بیش از شود. شناخته می ایو یا منطقه هماهنگ با توسعه صنعتی و اقتصاد ملیو اندیشمندانه 
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علم و های اقدام به ایجاد پارک 1380 سال سال قبل یعنی 10 بیش ازایران نیز از .کشور جهان ایجاد شده است 55در بیش از 

پارک علمی  29 که در این راستا تاکنونکرده  داخلیفناوری به منظور مدیریت جریان فناوری کشور به سمت رفع نیازهای صنعتی 

های مستقر در پارک مراکز رشدفعالیت های موضوعی زمینهپراکندگی نشاندهنده  2جدول .مرکز رشد ایجاد شده است  90و 

 .(91، تبیان)باشدفناوری ایران می

 درصد تعداد موضوع و نوع فعالیت ردیف

 2/72 72 جامع 1

 1/10 10 اطالعات و ارتباطات 2

 1/5 5 های دارویی پزشکیفراورده 3

 2 2 کشاورزی و منابع طبیعی 4

 2 1 بیوتکنولوژی و ژنتیک 5

 1 1 نفت، گاز و پتروشیمی 6

 1 1 پلیمر و پتروشیمی 7

 1 1 مخابرات پیشرفته 8

 1 1 نساجی 9

 1 1 صنایع رنگ 10

 1 1 زیست فناوری و ژنتیک 11

 1 1 لوازم وتجهیزات پزشکی 12

 1 1 صنعت آب و برق 13

 1 1 سرامیک 14

 های علم و فناوری ایران.های مستقر در پارکها و موضوعات مختلف شرکتپراکندگی زمینه: 2جدول 

-های هنری را به نمایش میها و رشتههای دانش بنیان در زمینهراه اندازی شرکتجدول فوق به خوبی خال موجود در تاسیس و 

می  نقش انکارناپذیر خالقیت و نوآوری در شکل گیری اثر هنریحال آن که با توجه به میراث غنی فرهنگی و هنری ایران و  گذارد.

بایست به احیاء روش آموزش و پژوهش هدف ابتدا می برای نیل به این کارآفرینی هنری گردید.موفقیت پایدار زمینه ساز  توان

ها را طراحی نمود و به صورت  یکپارچه و نظام یافته و با کمک ارکان های دربرگیرنده آنبومی پرداخته و سپس نهادها و شبکه

  مختلف به کارآفرینی دانش بنیان اقدام نمود.

 شاگردی سنتی هنر ایران -نظام استاد -4

سابقه ها و صنوف در آموزش همه حرفهنه تنها در آموزش رشته های هنری، بلکه در ایران شاگردی -روش سنتی آموزش استاد

)ابن دارای نظام و تشکیالت مشخصی بوده اندچوب بران گچ کاران و  ،، بنّایاندر قرن هفتم هجری نقاشان، نجاران .دیرینه دارد

به دو گونه صنف یا صنعت ابن خلدون هایی هم مابین حرف مختلف وجود داشته است. مثال برخی تقسیم بندی .(263، 67اخوه،

برخی  .(803، 1347)ابن خلدون، دینماضروری برای جامعه و صنعت شریف قائل بوده و برای هر کدام نمونه و مثالی ذکر می

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


7 
 

الی دوازدهم هجری در صنوف هنری از جمله نقاشی شاگردی طی قرون هفتم -همین نظام استاداستحکام مورخین نیز بر پویایی و 

هایی از آن به منظور پر توان با مطالعه در چگونگی آموزش سلسله مراتبی نطام فوق، و اخذ جنبهمی (.1380تاکید می نمایند)آژند، 

 رائه نمود.کردن خالهای موجود در نظام آموزش عالی جاری کشور الگویی مناسب و بومی برای کارآفرینی دانشگاهی ا

 شاگردی-آموزش در نظام  استاد -4-1

هرم، در راس شده است که مابین صنوف مختلف مشابه بوده است. محسوب می محوری استوارسلسله مراتب در این گونه نظام 

کسب و کار وارد پادویی قرار می گرفت که تازه به دنیای ، آنهمان استاد قرار داشته و در پایین ترین قسمت یا  ، معلمناشیخ، موال

خود مراحل پیشرفت را طی نموده و به شاگرد و پس از آن به ها و استعدادهای شخصی توانست بنا به تواناییهر پادو می شده است.

بنابراین کسب علم و دانش در روش   .(51، 1365)فلور، دست یابدنامزد استادی و سپس با مجوز استاد به درجه استادی شاگرد 

بدین ترتیب یک فرد ایرانی از همان شده است.  آموزش رسمی نبوده و بر پایه تجربه فرد به مرور زمان حاصل میسنتی بر پایه 

 گردید.برای زندگی مستقل آماده میآشنا شده و انفوان کودکی و نوجوانی با اصول و راه و روش کب و کار 

در اواسط دوره قاجار به تدریج به محاق فراموشی رفته و کمرنگ و ا تاسیس مراکز آموزشی مدرن و کالسیک این روش آموزش ب

های به دور از شرایط پژوهشهای نظری و پایدار در تجارت تنها آموزشبرای موفقیت و پیروزی در حالی که کمرنگ تر گردید. 

 شرایط و اصول تجارت و بازرگانی است.و عملیاتی دانش آموخته نیازمند به فراگیری مستقیم واقعی و اجرایی کافی نبوده و فرد 

 شود و باید برای آن راه حلی اجرایی پیدا نمود.ها و مراکز آموزش عالی ایران دیده میدانشگاهشرایطی که هم اکنون در 

 الگوی بومی کارآفرینی دانشگاهی هنر -5

باید از عالوه بر دانش علمی مطلوب و قدرت خالقیت، فرد کارآفرین دانشگاهی ، نیز گفته شد 2 بخشپایان همان گونه که در 

را در دانشگاه و در  ایو حرفه دانشجو مباحث علمی ،3بر اساس نمودار باالی درک بازار و الزامات آن نیز برخوردار باشد. توانایی 

های خالقه و نوآورانه دانشجویان نیز، مراکز کارآفرینی دانشگاه با  به منظور رشد جنبههای معمول فرا می گیرد. طی آموزش

ی ارائههای تخصصی و علمی، ، سمینار و همایشآموزشیهای کوتاه مدت و بلندمدت ابزارهای مختلف از جمله برگزاری دوره

نیاز به های تجاری اما به منظور ارتقاء مهارت پردازند.به فعالیت میمعتبر اعطای تسهیالت مالی کارآفرینی،  های تخصصیمشاوره

انتقال تجربه به دانشگاه و انتقال نوآوری به بازار  هاکه با مشارکت آن غیردانشگاهی استیاری رساندن نهادهای بازرگانی و صنعتی 

 توان عملکردها و وظایف سه جزء اصلی را تبیین نمود:و به صورت زیر می و صنعت فراهم گردد.

های دانشگاه و مراکز آموزشی و پژوهشی: آموزش علمی، حرفه ای و تخصصی در رشته مربوط به دانشجو که در دوره -1

 ها قابل حصول خواهد بود.عادی و جاری دانشگاه

های خالقه و نوآوری دانشجویان با استفاده از ابزارهای علمی و تخصصی معمول به تقویت جنبهمراکز کارآفرینی دانشگاه:  -2

 آورد.های نوین فراهم میاعضای مراکز علمی پرداخته و شرایط را جهت شکل گیری ایدهو 
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های وابسته و زیرمجموعه آن، نهادهای رسمی اقتصادی و صنعتی: نهادهایی مانند: اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، تشکل -3

 ها، صنایع، و مراکز خدماتیکارگاه صنفی از طریق تعیینهای های صنفی و اتحادیهفعال, خوشههای و اصناف انجمن

 موجب تسریع در ورود نوآوری به بازار می شود.متقابل دانشگاه و این گونه مراکز دارای صالحیت و معرفی 

 

 : روش تعامل سه جزء مرتبط به الگوی کارآفرینی دانشگاهی بومی.3نمودار

دانشگاه و اتاق بازرگانی دانش آکادمیک و تجربی در هم بر اساس ساختار فوق و از طریق یک همکاری منسجم و رسمی میان 

 گردد. های بالقوه موجود در مراکز علمی به مراکز صنعتی و تجاری منطقه سرریز میآمیخته و توانایی

و  (7)های پیشرفتهگذاری مربوط به فناوریهای هنگفت سرمایههای هنری که نیازمند هزینهمدل پیشنهادی به ویژه در مورد زمینه

 .(4)نمودار تواند بسیار راهگشا باشدنوین نیست، می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های هنری.مدل پیشنهادی نگارندگان برای استفاده در مراکز کارآفرینی دانشگاه: 4نمودار 

آموزش علمی  
دانشگاه

کارآفرینی خدمات
ع اتاق بازرگانی، صنای

و معادن
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 اجرای الگوی پیشنهادی -6

، اولین دانشگاه هنر اسالمی در دانشجو در مقاطع کارشناسی و تحصیالت تکمیلی 1600 بیش از با تعداد دانشگاه هنر اسالمی تبریز

 -دانشگاه رسیدن به دانشگاه کارآفرین به حفظ و تقویت روحیه زندکی ایرانیاهداف بلندمدت از چشم اندازها و  کشور می باشد.

  جرا و آزمایش مدل معرفی شده گزینش یافته است.به همین دلیل دانشگاه نامبرده را به عنوان نمونه برای ا اسالمی است.

با همکاری ساختار و الگوی معرفی شده فوق در دو مرحله زمانی در دانشگاه هنر اسالمی تبریز به اجرا رسیده است. در مرحله اول 

 و فراگیر در منطقه( خوشه چرم و کفش تبریز) به عنوان صنعتی بومیو از طریق برقراری ارتباط با گروه آموزشی طراحی صنعتی 

ای، به چند مرحلههای چندگانه و دانشجویان منتخب و داوطلب پس از آموزشانجام گرفته است. طی آن  1391در بهار و تابستان 

مراجعه نموده و به طور مشترک با های معرفی شده نفره تقسیم شده و هر گروه پس از طراحی مقدماتی به شرکت 5ده گروه 

صنعت این فعالیت مشترک، در نمایشگاه بین المللی نتیجه  های جدید دست یافته اند.د آن به طراحی و تولید مدلکارشناسان تولی

هایی منتخب از طراحی دانشجویان به تولید عمده و عرضه گسترده مدلتبریز به نمایش گذاشته شده که نتیجه آن کفش و چرم 

  بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تولید شده مشترک دانشجویان طراحی صنعتی دانشگاه هنر اسالمی تبریز و تولیدکنندگان صنعت چرم و های : نمونه کفش1تصویر 

 .کفش تبریز

دستاوردها و تجربیات تجهیز کارگاههای دوازده گانه مرکز کارآفرینی با عنایت به و  1391پاییز مرحله دوم اجرای مدل منتخب به 

 :(5و نمودار  4)جدول های منتخب به صورت زیر استموضوعی کارگاهپراکندگی مرحله نخست انجام گرفته است. 
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تعداد  هاتعداد کارگاه موضوع و زمینه ردیف

 اعضاء

محصول به تولید 

 رسیده

 * 5 1 کفش و چرم 1

 * 7 2 ظروف سفالین و سرامیک 2

 * 8 3 نقش برجسته و سرامیک 3

 - 9 2 ایمحصوالت شیشه 4

 * 3 1 ایجواهرآالت نقره 5

 * 10 2 قلم زنی 6

 - 3 1 فرش 7

  45 15  جمع

 های مرکز کارآفرینی با توجه به موضوع و زمینه آثار تولیدی.: پراکندگی کارگاه4جدول 

 

 

 .های دایر و مشغول به فعالیت زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه هنر اسالمی تبریز: درصد پراکندگی موضوعی کارگاه5نمودار 

های های و شرکتهای فعال در داخل دانشگاه که آماده حضور در بازارهای عمومی از طریق همکاری با کارگاهکارگاه تصاویری از

 .(3و  2)تصاویر در ادامه می آیدکوچک و متوسط 

 

17%

25%

17%

8%

8%

17%

8%

ظروف سفالین و سرامیک نقش برجسته و سرامیک محصوالت شیشه ای جواهرآالت نقره

فرش قلمزنی کفش و چرم
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 : اعضای کارگاه تولید ظروف سفالین و سرامیک در حال آماده سازی کوره تست.2تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ای.یکی از اعضای کارگاه جواهرآالت در حال تولید گردنبند نقره: 3تصویر
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 نتیجه گیری

امکانات و تجربیات دانشگاهی و و احیاء شده کارآفرینی با تاکید بر نقش ویژه دانش و هم افزایی مدلی بومی و تدوین و تقویت الگو 

سه پیشنهادی،  مدل از طریق رشد اقتصادی کشور خواهد شد.موجب افزایش مراکز بازرگانی مانند اتاق بازرگانی، صنایع و معادن 

دانش باال از طریق آموزش و پژوهش تخصصی دانشگاه، تامین و تضمین می شود. ویژگی الزامی یک فرد کارآفرین دانشگاهی 

شرایط و قواعد بازار تولید و تجارت از طریق معرفی آشنایی با های خالق در مراکز کارآفرینی و های نوآوری و پرورش جنبهمهارت

ساختاری استوار و مستحکم برای رسیدن به رشد اقتصادی امیدوارکننده صنایع کوچک و متوسط به واسطه اتاق بازرگانی منطقه 

 می باشد. 

تاق بازرگانی، تقویت جوانب ا محوریتهای علمی دانشگاه با های تولیدی در کنار آموزشبهره گیری از تجارب حرفه ای کارگاه

های تولیدی و در نهایت گسیل افراد آموزش دیده به بازار کار از طرفی بستر کارآفرینی فراهم شده عملی دانشجویان هنر در زمینه

ی نیروها مندبه صورت یک رابطه مداوم و نظامبدین ترتیب  گردد.تضمین میخالقیت در بازار سرمایه و از طرف دیگر نوآوری و 

فعالیت در عرصه بازار و صنعتی شده، صنایع مختلف هم بنا به همکاری و به کارگیری نوآوری و خالقیت توانمند دانشگاهی آماده 

 موفق به حفظ و یا احیاء موقعیت خود در تجارت خواهند شد.  تازه وارد بازارنیروهای جوان و 

های ای و تخصصی دانشگاه، علم روز را فرا گرفته و سپس تحت دورهدانشجو با تعلیم در کالسهای حرفهبر اساس مدل پیشنهادی، 

با دانشجویان این گروهی از شود. ، جوانب خالقه و نوآوری وی پرورش یافته و آماده کار در کارگاه میمختلف مرکز کارآفرینی

های با همکاری اتاقپس از آن پرداخته و   ی ایده نوتواناییهای مشخص گرد هم آمده و در کارگاه مرکز کارآفرینی دانشگاه به ارائه

تسریع  بازار تولیدبا کارگاه دانشجویی مذکور، تبدیل ایده به  ایحرفه منتخببازرگانی و مرکز کارآفرینی و از طریق همکاری کارگاه 

 .یابدمی

 

  پی نوشت:

1. 1- MIT: Massachusetts Institute of Technology 

2- Stanford University 

3- University of Cambridge 

4- NUS: National University of Singapore 

5- Entrepreneurship 

  SBDCطرح  -6

7- High-Technology 
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