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رهبر معظم انقالب:

این ساحل عظیم و طوالنی بسیار حساس که ما در دریای عمان داریم در واقع یک گنج است و
باید این را اعتراف کنیم که این را کشف نکرده بودیم .دریای عمان ،ساحل دریای عمان و
حضور در دریای عمان یک گنج است؛ یک ذخیره است.
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پیشگفتار رئیس دانشگاه
ب ه طور کلی دانایی ،موتور اصلی رشد و ایجاد ثروت در دنیای
امروز است و بیش از عوامل سنتی ،نظیر کار و سرمایه در
توسعه ملی اهمیت دارد .تنها در صورت درونی شدن علم،
فناوری و مجموعهای از داناییها میتوان به جایگاهی مناسب
در صحنه بینالمللی دست یافت و قدرت رقابت را برای ورود به
بازارهای جدید افزایش داد .بنابراین چنان که پیداست ،آموزش
عالی تقریباً در تمام زمینههای شاخصهای دانایی ،عملکرد
محوری و تعیین کنندهای دارد و افزایش دسترسی آحاد مردم
به آن ،میتواند متخصصان و فرهیختگان بسیاری را برای تحقق
توسعه کشور تربیت کند.
از این رو ،توجه به گسترش آموزش عالی و پاسخگویی به تقاضاهای ورود به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،گامی است
برای ایجاد تحوالت ساختاری که این خود پیش زمینۀ توسعه است .از دیدگاه توسعه مبتنی بر دانایی ،گسترش و توسعه نظام
آموزش عالی به عنوان یک سیاست اصلی در برنامهریزی کشور (به طور اعم) و در سیاستگذاریهای آموزشی (به طور اخص)
توجه میشود.
عالوه بر دالیل قانونی ( قانون اساسی و سایر قوانین رسمی) ،اخالقی (عدالت اجتماعی) و اقتصادی (نیروی کار متخصص)
فواید جانبی متعددی توجیهگر گسترش نظام آموزش عالی است .فایدههای اجتماعی سرمایهگذاری در نظام آموزش عالی
شامل آثار جانبی است که افراد تحصیلکرده در محیط خود به وجود میآورند .بسیاری از فایدههای آن قابل سنجش و اندازه-
گیری با پول نیست اما نباید پنداشت که چون نمیتوان این منافع را در قالب درآمد برای افراد جامعه با پول محاسبه کرد
اهمیت کمتری دارد .مهمترین فایدۀ اجتماعی سرمایه گذاری در نظام آموزش عالی این است که تحصیالت زمینۀ اختراع،
اکتشاف و نوآوری را افزایش میدهد .تحصیالت دانشگاهی ،امکان تولید و انتقال فناوری را سهولت میبخشد و هزینههای
اجتماعی مانند هزینههای دستگ اه قضایی ،انتظامات و پلیس را کاهش داده و منافع اجتماعی مانند ارتقای سطح بهداشت و
محیطزیست ،کنترل رشد جمعیت را افزایش میدهد .تحصیالت دانشگاهی ،کیفیت مدیریت را در جامعه ارتقاء میبخشد و
تخصیص بهینه منابع را فراهم میکند .همچنین ،موجب صرفههای اقتصادی بیشتری میشود .بنابراین با وجود هزینههای زیاد
آموزش عالی ،توسعه و گسترش این بخش به جهت آثار مثبت آن ،برای جامعه اجتناب ناپذیر است.
ناصر آبروش
رئیس دانشگاه بین المللی غیردولتی غیرانتفاعی چابهار
بهمن ماه 9911
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مقدمه
دانشگاه بینالمللی چابهار به منظور انجام رسالت خود در راستای توسعه آمادگی و تربیت دانشجویان مسئولیت
پذیر ،خالق ،متخصص ،مولد ،با وجوه منطبق با ارزشهای اسالمی و آرمانهای انسانی ،ضمن بکارگیری باالترین
استانداردهای دانشگاهی نسبت به طراحی فعالیتهای تحصیلی مطابق با شرایط دنیای واقعی امروز اقدام نموده
است .مجموعه ارزشها و اهدافی همچون اعتقاد به دانشگاه پژوهنده و دانایی محور ،فراهم نمودن محیطی مناسب
و جذاب برای جوانان ایرانی تا ناچار به ترک ایران و ادامه تحصیل در خارج از کشور نشوند ،تربیت نیروی
متخصص برای کشور بخصوص مناطق آزاد ،تقویت فرهنگ ملی در کنار توسعه دانش و مهارتهای فردی ،تالش
جهت موفقیت دانشجویان با برنامهریزی ،ساماندهی ،مراقبت و ارائه خدمات الزم و تقویت پیوندهای علمی
آموزشی و پژوهشی با موسسات آموزش عالی با سابقه و فعال در سطوح ملی و بینالمللی ،اساس شکلگیری
دانشگاه بینالمللی چابهار بوده است.
دانشگاه بینالمللی چابهار به منزلۀ نماد آموزش عالی غیردولتی در منطقه آزاد تجاری چابهار در پایان این برنامه
درصدد فعالیت به صورت اثربخش و کارا و متناسب با نام و مأموریت بین المللی خویش بوده و به ایفای نقش
خود به عنوان موتور محرکه توسعه استان در ابعاد علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و  ...خواهد پرداخت و نیل به این
جایگاه برجسته ،شایستۀ این دانشگاه است .برای این جایگاه ویژه و البته تعالی آن ،این برنامه ()4144 - 4141
رویکرد توسعۀ پایدار و بر مبنای اسناد باالدستی ،از جمله دو سند چشم انداز جمهوری اسالمی ایران و توسعه
سواحل مکران و با مشارکت همۀ واحدهای دانشگاه و نیز مطالعات تطبیقی دیگر دانشگاههای جهان تدوین شده
است بهره خواهد جست .در این روند ،به بینالمللی سازی دانشگاه ،حرکت به سوی کارآفرینی و نهایتاً ارتقای
اخالق و مسئولیتپذیری در دانشگاه توجه ویژه ای شده است.
از مزیتهای برنامۀ حاضر میتوان به مشارکت همه معاونتهای دانشگاه و همچنین اعضای هیأت علمی دانشگاه
در تحلیل نقاط قوت ،ضعف ،تهدیدها و فرصتها و نیز مشارکت در تدوین برنامه اشاره نمود.

44

طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار ()4144 - 4141

ضرورت برنامهریزی راهبردی در دانشگاه
دانشگاه بینالمللی چابهار همچون دیگر دانشگاههای کشور (چه دولتی و چه غیردولتی) با چالشهای اساسی روبرو
است و در شرایط محیطی چالش برانگیزی نیز قرار دارد .مقابله با چالشهای حال و آینده نیازمند تدوین یک
برنامه راهبردی جدید است:
الف :به عالوه ،حل مسائل و چالشهای اساسی دانشگاه نیازمند تالش جمعی و هماهنگ تمام بخشها و
زیرمجموعههای دانشگاه بینالمللی چابهار است .به همین دلیل ،افراد و بخشهای مختلف باید در مورد این
چالشها و راهکارهای مقابله با آ نها اتفاق نظر داشته باشند.
درعین حال ،در صورت پرداختن به چالشهای موجود بدون ترسیم یک جهتگیری کلی ،بیم آن میرود که
دانشگاه دچار روزمرگی شده و از ماموریتهای اصلی یا رسیدن به اهداف بلند خود باز ماند.
به عالوه ،با در نظر گرفتن تصویر مطلوب آینده ،ممکن است وزن و اولویت چالشهای موجود نیز تغییر کند .به
عبارت دیگر ،ممکن است برخی از چالشهای دانشگاه که امروز اساسی و فوری جلوه میکنند ،در مسیر آینده
دانشگاه از اهمیت کمتری برخوردار باشند و بالعکس .به همین دلیل ،در کنار شناسایی و چارهاندیشی برای
چالشهای اساسی دانشگاه ،باید به تبیین جهتگیری کالن دانشگاه و ترسیم تصویر مطلوب آینده آن نیز پرداخته
شود.

هدف طرح
هدف کلی این طرح؛ نگارش برنامه راهبردی متناسب با شأن بین المللی دانشگاه بین المللی چابهار و همچنین
متناسب با ظرفیتهای بالقوه و بالفعل استان سیستان و بلوچستان و بویژه منطقه آینده دار چابهار می باشد به نحوی
که این دانشگاه با ظرفیت دانشی خویش بتواند بر محیط خود تاثیر گذاشته و با تاثیر از آن رشد و توسعه پیدا
نماید.
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چارچوب طرح و مراحل انجام آن
برنامه راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار برآمده از اذهان و تفکرات آینده نگرانه اصحاب فکر و مسئوالن
مسئولیت پذیر دانشگاه بین المللی چابهار در تحقق و ترسیم اهداف علمی این دانشگاه با چشمانداز پنج ساله تهیه
و در قالب حوزههای ذیل مورد مطالعه قرار گرفته است.
 مطالعه استان سیستان و بلوچستان به عنوان یک محیط غنی و سرشار از امکانات بالقوه و بالفعل مطالعه دانشگاه بین المللی چابهار از منظر تشکیالت ،امکانات و... بررسی اسناد باالدستی اعم از کشور (ملی) و استانی تدوین بیانیه ارزش ها ،چشمانداز ،بیانیه مأموریت ،اهداف و راهبردها -تنظیم گزارش نهایی برنامه راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار
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بخ

ش دوم

نمایی از ظرفیتاهی استان سیستان و بلوچستان
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استان

سیستان

بلوچستان

و
عنوان

به

پهناورترین استان در
ناحیه جنوب شرق کشور
واقع شده است .این
استان  4244کیلومتر مرز
خاکی

دوکشور

با

پاکستان و افغانستان و
 914کیلومتر مرزآبی در
کرانه های شمالی دریای
عمان و از شمال به استان
خراسان

جنوبی،

از

جنوب به دریای عمان،
از شرق به کشورهای
پاکستان و افغانستان و از
غرب
هرمزگان

استانهای

به
و

کرمان

محدود شده است.

مساحت استان  411342کیلومتر مربع است که  4413درصد از وسعت کشور را برمی گیرد .براساس سرشماری
عمومی سال  4914تراکم نسبی استان  4213نفر در هر کیلومترمربع بوده است که از این لحاظ یکی از کم تراکم-
ترین استانهای کشور محسوب می شود .میزان این شاخص در سال  4913برابر 49نفر در هر کیلومترمربع بوده
است.
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کشاورزی
استان سیستان و بلوچستان دارای  124هزار هکتار اراضی قابل کشت می باشد که از این سطح ساالنه برحسب
میزان آب تخصیصی بین  13درصد تا  14درصد زیر کشت محصوالت زراعی و باغی قرار می گیرد ،حاصل
زحمت کشاورزان ،دامداران و صیادان استان تولید ساالنه بیش از 1میلیون تن انواع محصوالت زراعی ،باغی،
دامی و شیالتی میباشد.

انبه

گلرنگ

پاپایا

خربزه

محصوالت باغی

کنار
چیکو
تمبرهندی
گواوا

محصوالت زراعی

موز

گندم

هندوانه
شبدر
کنجد
پیاز

نارگیل

ذرت دانه ای

خرما

نباتات علوفه ای

استان سیستان و بلوچستان با داشتن موقعیت راهبردی بازرگانی و ترانزیتی و دارا بودن کشاورزی و باغبانی (به
ویژه میوههای استوایی و گرمسیری) و همچنین جاذبههای فراوان تاریخی و طبیعی و نیز صنعت در حال رشد از
توانایی و ظرفیت فوقالعادهای برای توسعه و آبادانی برخوردار است.
شیالت و دامپروی
 شیالت وصنایع مرتبط با شیالت به جهت واقع شدن استان درمجاورت آبهای گرم دریای عمان
واقیانوس هند و حجم باالی صید آبزیان بعنوان قابلیت محوری وموثر استان
 استان سیستان و بلوچستان بدلیل شرایط خاص جغرافیایی از نظر توسعه شیالت و آبزی پروری دارای
پتانسیلهای بالفعل و بالقوه ای فراوانی است.
 دارا بودن نوار ساحلی به طول  944کیلومتر با دریای عمان و راه یابی به دریای آزاد (آبهای خارجی)
 وجود دریاچه هامون و چاه نیمه ها (آبهای داخلی)
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 اراضی مستعد پرورش میگو و ماهی.
 میزان صید نسبت به کل کشور %14
 رتبه اول صید ماهی و میگو در کشور
 صید تن ماهیان بیش از %14

محصوالت دامی

محصوالت شیالت

گوشت قرمز
گوشت مرغ
تخم مرغ
شیر
عسل

ماهیان گرمابی
ماهیان سردابی
صید ماهی
میگو دریایی
میگو پرورشی

گونههای جانوری و گیاهی
زیستگاههای گونههای جانوری و گیاهی
استان در قالب  44منطقه حفاظت شده توسط
محیط بانان محافظت دائم میشود و بیش از
یک میلیون و  911هزار و  913هکتار معادل
 19درصد از کل مساحت سیستان و بلوچستان
منطقه حفاظت شده است .مناطق حفاظت شده
گاندو ،جنگلی شیله ،جنگلی بیرک و جنگلی
پوزک ،مناطق شکار ممنوع بزمان ،بلبل آب
نصرت آباد ،مک سرخ و پزم ،پناهگاه حیات
وحش هامون ،آثار طبیعی و ملی تفتان و
پیرگل خاش  44منطقه حفاظت شده استان را
تشکیل میدهد.
تمساح پوزه کوتاه ،سنجاب بلوچی ،خرس سیاه ،بز ،قوچ ،میش ،جبیر ،آهو و گربه جنگلی از شاخصترین
گونههای پستانداران و جیرفتی ،دراج ،زاغ بور ،گیالنشاه خالدار ،پلیکان خاکستری ،بحری ،باالبان ،هما ،عقاب
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طالیی و عقاب ماهیگیر از مهمترین گونههای پرندگان شناسایی شده در مناطق حفاظت شده سیستان و بلوچستان
هستند.

منابع طبیعی
در استان بیش از  4244گونه گیاهی که حدود  14گونه آن دارای ارزش دارویی و صنعتی میباشد شناخته
شدهاست .از جمله میتوان گونههای کهور ،کنار ،بنه ،بادام ،جش و گز روغن را نام برد .مساحت جنگلهای
استان که عمدتاً نیمه متراکم و کمتراکم هستند قریب به یک میلیون هکتار میباشد .همچنین حدود  1/9میلیون
هکتار را بیابان و شنزار دربر گرفتهاست .از مهمترین قابلیتهای بیابانهای ساحلی استان میتوان به چشماندازهای
بدیع و زیبا در مناطق ساحلی شهرستان کنارک باالخص منطقه درک را اشاره نمود که یک ظرفیت بسیار خوب
در زمینه صنعت طبیعت گردی و گردشگری میباشد.

وسعت استان و تنوع آب و هوایی ،موجب بروز تنوع در پوشش گیاهی و غنای منابع طبیعی تجدید شونده
گردیده است .جنگلهای حرا طبعی در گواتر بلوچستان بی نظیر میباشد همچنین جنگلهای حرا دست کاشت در
خورها و مناطق مساعد سواحل کنارک و چابهار مانند خور راشدی گالک در کنارک و خور تیس در چابهار از
دیگر ویژگیهای این منطقه میباشد؛ و انجیر معابد یکی از کهنسالترین درختان کشور بوده که در لیپار چابهار
واقع است.
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آثار باستانی
استان سیستان وبلوچستان دارای آثار باستانی متنوعی می باشد که تعداد  951اثر تاکنون با بررسیهای
سیستماتیک باستان شناسان شناسایی شده و در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است برخی از آثار
شاخص استان عبارتند از:
تپه های شهر سوخته
قلعه بمپور
کوه خواجه
قبرستان گشت از دوران ساسانی و اشکانی
تپه سیاهبون از میالد مسیح
قلعه تیس از دوره قاجار
شهر خرابه بی بی دوست از دوره اشکانی
قلعه سام دوره اشکانی از دوره اشکانی
چل دختران در جنوب نیکشهر از دوره مغول
بقایای آثار عهد اشکانیان و ساسانیان
بقایای آثار پایتخت سیستان مربوط به عهد
ساسانی و صفاری
بنای آتشکده مربوط به عهد ساسانیان
محوطه

باستانی

دهانه

غالمان

دوره

هخامنشی.

41

طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار ()4144 - 4141

رودخانهها و دریاچهها
مهمترین رودخانههای استان عبارتند از:
رودخانه هیرمند :منبع اصلی تامین آب دشت
سیستان و در حقیقت شاهرگ حیاتی منطقه
سیستان است.
رودخانه بمپور :از رودخانه های دائمی پرآب
بلوچستان و از ارتفاعات ایرانشهر سر چشمه می-
گیرد.
رودخانه سرباز :تراکم آبادیها در مسیر این
رودخانه زیاد و زمینهای زراعی آنها از همین
رودخانه مشروب میگردد.
رودخانه باهوکالت :از به هم پیوستن کاجو و سرباز بوجود می آید و به خلیج گواتر دریای عمان می ریزد و سد
پیشین ک ه از مهمترین تاسیسات آّبی در جنوب استان است ،برروی این رودخانه بسته شده است .این رودخانه
زیستگاه تمساح پوزه کوتاه (گاندو) می باشد.
مهمترین دریاچههای استان عبارتند از:
دریاچه هامون (سیستان) :این دریاچه در دشت
سیستان با مساحت  3344کیلومترمربع و عمق
متوسط  3متر (در فصول پرآبی) بزرگترین
دریاچه آب شیرین کشور است که در شمال
غربی دشت سیستان قرار گرفته است.
اهمیت این دریاچه به خاطر آب شیرین آن و
امکان پرورش و صید ماهی در سالهای پر آبی و
تامین علوفه دامها از طریق حاشیه و نیزارهای آن
میباشد.
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دریاچه جازموریان :دریاچه فصلی است و در غرب بلوچستان واقع شده و بیشتر آن در استان کرمان قرار دارد و
ما بین کوههای مکران و کوههای شاهسواران قرار گرفته است .این دریاچه دارای آب شیرین بوده و دارای
نیزارها و علفزارهای فراوانی است.
میزان نزوالت در مناطق مختلف معموالً بین  14–494میلیمتر میباشد .در سال بارندگی گاه موجب ایجاد سیل و
خسارت شدید میگردد ولی در صورت مهار سیالبها امکان توسعه کشت افزایش مییابد.

صنایع و معادن
سیستان و بلوچستان رنگین کمان معادن کشور محسوب میشود .شاخصترین معادن این استان گرانیت بوگ،
مس چهل کوره و کارخانه فرآوری آن ،آنتی موان سفیدآبه ،معدن فلز آسان درک نیکشهر ،معادن آهک سیمان
خاش و زابل ،مرمر پک و طال در بزمان ،معدن مس چهل کوره نصرت آباداست .معدن مس چهل کوره نصرت
آباد نخستین معدن زیرزمینی سیستان و بلوچستان است که تاکنون حدود  444متر تونل استخراجی آن حفر شده
است.
سیستان و بلوچستان از جهت رشد و توسعه اقتصادی از مناطق در حال توسعه کشور است .صنایع موجود در استان
به دو دسته صنایع ماشینی و دستی تقسیم میشوند که صنایع ماشینی استان عبارتند از صنایع غذایی ،نساجی،
پوشاک و صنایع شیمیایی و کارگاههای فلزکاری ،ریختهگری ،ساخت لوازم خانگی و تانکرسازی.
از جمله نقاط قوت و پتانسیل استان در این حوزه می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
 قرارداشتن استان درکمربند فلززایی و معدنی و وجود معادن غنی ازکانیهای مختلف
 وجود اسکلههای مهم کشتیرانی (اسکله نصب سریع شهید بهشتی ،اسکله شهید کالنتری واسکله ایران
بندر)
 وجود منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار ،منطقه ویژه اقتصادی زابل و بازارچه های مرزی شهرستانهای
زاهدان ،سراوان و زابل بعنوان عوامل مهم در ایجاد صنایع مبتنی برصادرات و یا صنایع مبتنی بر واردات
مواد اولیه
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 وجود  49شهرک صنعتی فعال در تمامی شهرستانهای استان و همچنین وجود تعداد  1ناحیه صنعتی
فعال در سطح استان
 وجود بیش از  213اندیس معدنی شناخته شده از جمله اندیسهای فلزی نظیر کرومیت ،مس و منگنز و
اندیسهای غیرفلزی نظیر منیزیت ،تالک ،سیلیس ،کائولن و مصالح ساختمانی نظیر گرانیت و مرمر.

بندر چابهار (محل استقرار دانشگاه)
مکران از نظر تاریخی سرزمینی ساحلی در جنوب شرقی ایران و جنوب غربی پاکستان است که در طول خلیج
عمان از رأسالکوه در غرب جاسک تا الس بال در جنوب غربی ایالت بلوچستان پاکستان گسترده است .همچنین
سواحل مکران دروازه طالیی کشور است که به سوی دریاهای آزاد و فرصتهایی ارزشمند آن قرار دارد و کلید
بهرهگیری از این فرصت استثنایی توسعه آن است.
یکی از مهمترین قابلیتهای این منطقه ،مجاورت آن با آبهای آزاد بینالمللی در سرتاسر مرز جنوبی،
همسایگی مستقیم با کشورهای پاکستان و افغانستان ،و به طور غیرمستقیم با کشورهای آسیای مرکزی (از طریق
ترکمنستان) است که یک راه غیرقابل چشم پوشی برای این کشورهای محصور در خشکی (به جز پاکستان) به
دریاهای آزاد محسوب میشود.
استان سیستان و بلوچستان در مسیر دو کریدور از سه کریدور ترانزیتی بزرگ دنیا قرار دارد .این امر ،منطقه
مکران را به عنوان محور ترانزیتی طرح توسعه جنوب شرق مطرح میکند.
در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه کشور نیز توجه ویژه به توسعه سواحل مکران مورد توجه مقام معظم
رهبری قرار گرفته است و تمام سازمانها و وزارتخانههای کشور موظفند همکاریهای الزم برای این مهم را در
برنامه ششم توسعه کشور به کار بگیرند.
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چابهار جنوبیترین شهر استان و در کنار ساحل نیلگون دریای عمان با وسعت  23هزار کیلومتر مربع و در فاصله
هفتصد و شصت و یک کیلومتری زاهدان قرار دارد .امروزه این بندر چابهار اهمیت سوقالجیشی دارد و در حال
حاضر یکی از مناطق آزاد تجاری کشور محسوب میشود .چابهار به دلیل موقعیت ویژهای که از نظر جغرافیایی
دارد می تواند در آینده نزدیک به مهم ترین منطقه آزاد کشورمان تبدیل شود و بهترین نقطه ورود کاال به کشور
باشد.
شهرستان چابهار با دارا بودن  2بندر تجاری مهم شهید بهشتی و شهید کالنتری قابلیت تخلیه و بارگیری 2/3
میلیون تن در سال را دارد .وجود این اسکلهها و فرودگاه کنارک و پایانه بندر چابهار ترانزیت کاال به کشورهای
مجاور و حوزه خلیج فارس و نیز شبه قاره هند را فراهم آورده است .شهرستان چابهار در مسیر بزرگترین
کریدورها ی دریایی ترانزیت کاال به عنوان کلید اتصال شرق آسیا با سایر کشورهای جهان قرار دارد ،به نحوی
که منطقه آزاد چابهار یکی از قطبهای مهم بازرگانی محسوب می شود.
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منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار زمینه اشتغال صدها نفر و سرمایهگذاری میلیاردی داخلی و خارجی را فراهم
آورده است .پروژههای پاالیشگاه نفت ،صنایع پتروشیمی ،خطوط انتقال گاز ،کارخانجات سیمان چابهار ،مونتاژ
ماشین آالت ،راهسازی ،کاتر پیالر همچنین احداث نیروگاه برق ،اجرای راه آهن چابهار ـ سرخس ،احداث
دستگاههای آب شیرین کن و سرویس دهی مشتمل بر ارائه خدمات ،تعمیرات ،قطعات ،آذوقه و سوخت به
کشتی های عبوری از قابلیتهای سرمایه گذاری این شهرستان به شمار می رود .این شهرستان دارای چهار شهرک
و ناحیه صنعتی؛ الف :شهرک صنعتی چابهار ،ب :ناحیه صنعتی بریس ج :ناحیه صنعتی پسابندر و د :ناحیه صنعتی
نگور میباشد.
بندر چابهار به سبب قرار گرفتن در نزدیکی منطقه استوایی ،از تغییرات دمای اندکی در فصول مختلف سال
برخوردار است .بندر زیبای چابهار گرچه شاید در نخستین نگاه ،ناحیه ای محروم وفاقد جاذبه های گردشگری و
پیشینه تاریخی به نظر آید؛ اما واقعیت آن است که این ناحیه دارای بهترین کرانه اقیانوسی کشور و معتدل ترین
هوای جنوب کشور است.
بندر چابهار لقب هندوستان ایران را از آن خود کرده است .همین موضوع می تواند برای بسیاری از گردشگران
جذاب بوده و آنها را به فکر سفر به این منطقه بیندازد .از سوی دیگر گردش در هوای معتدل بهاری چابهار در
روزهای پاییز و زمستان می تواند بر جذابیت این سفر بیفزاید.
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کوه های مینیاتوری یا مریخی از دیگر جاذبه های چابهار به حساب می آید .این سلسله کوه ها از منطقه کچو تا
خلیج گواتر به موازات دریا پیش رفته است.

کوه های مریخی مناظری از کوه های کره ماه را برای انسان تداعی می کند .جنس رسوبات این کوه ها و
همچنین فرسایش خاص آن موجب ایجاد شیارها و تراش های زیبایی شده است که گویی نقاشی زبردست آن را
به تصویر کشیده است.
پتانسیل ،ظرفیت و توانمندیهای فراوان چابهار برای تبدیل شدن به قطب ورزشهای آبی و ساحلی با توجه به
همجواری با آبهای ساحلی دارد.
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تاالب شگفت انگیز لیپار که به آن تاالب صورتی نیز میگویند در  43کیلومتری شرق چابهار و در مسیر جاده
ساحلی چابهار-گواتر قرار دارد .این تاالب که آب های سرگردان اطراف را جمع میکند  41کیلومتر است و
پرندگانی همچون فالمینگو ،حواصیل ،تیهو و عقاب دشتی در آن زندگی میکنند.

شهرهای جنوبی دارای درختی به نام درخت انجیر معابد هستند و چابهار نیز از این قاعده مستثنی نیست .در خت
انجیر معابد درخت بسیار بزرگی است که اصل آن متعلق به هند شرقی است و برگهای پهنی دارد .انجیر معبد
که محلیها به آن کرگ میگویند در داخلش شیره سفید رنگی جریان دارد و میوه آن نیز قابل خوردن است.
نمونههای این درخت را در حال حاضر در روستاهای رمین ،تیس کوپان ،ماشی ،لیپار و کوپان سر می توان دید.
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در نزدیکی خلیج گواتر چابهار
جزیره

همچون

قشم،

جنگلهای حرای چابهار قرار
دارد .در دل خشکی بسیار،
درختچههایی در مرداب روییده
است

که

محل

زندگی

خزندگان و پرندگان زیادی
است.

ترانزیت کاال در بندر چابهار
موقعیت لجستیکی بسیار مناسب بندر چابهار در دهانه خلیج بسیار زیبای چابهار که امکان دسترسی و بهره
برداری همزمان از ساحل اقیانوسی و ساحل حاشیه خلیج را با تمام مشخصات و مزایای آنها فراهم آورده این
بندر را همواره در موقعیت بالقوه رشد و توسعه قراردادهاست ایده تبدیل بندر چابهار به یکی از کالن بندر
جهان نخستین بار در سال  4934توسط آمریکاییها مطرح شد موقعیت منحصر به فرد جغرافیایی چابهار به
عنوان نزدیکترین بندر اقیانوس هند در مسیرهای منتهی به کشورهای آسیای میانه افغانستان و جنوب شرقی
اروپا اهمیت این بندر را در معادالت بین المللی و حمل و نقل جهانی به ویژه کریدورهای محور شرق و
شمال  -جنوب دو چندان ساخته است.
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بندر چابهار به سرعت در حال تغییر و توسعه برای پذیرش کاال و استفاده از آن در ترانزیت کاال به
کشورهای شرق و شمال شرق ایران است ،احداث اسکله برای پذیرش کشتیهایی با ظرفیت یکصد هزار تن
و توسعه منطقه آزاد چابهار برای رونق بخشیدن به تجارت منطقه ای شرایط بسیار مناسبی را برای کشورهایی
نظیر افغانستان ،ترکمنستان ،تاجیکستان ،قزاقستان ،ازبکستان و حتی غرب پاکستان فراهم میسازد تا در یک
همکاری منطقهای و حتی سرمایهگذاری مشترک بتواند منافع مشترکی را برای توسعه اقتصادی آنان به ارمغان
آورد.
در حقیقت چابهار نزدیکترین مسیر به کشورهای آسیای میانه برای ترانزیت محسوب میشود .بندر چابهار
یکی از محورهای اصلی کریدور شمال به جنوب است که در صورت بهره برداری صحیح میتواند در کسب
درآمدهای ارزی برای کشور نقش چشمگیری داشته باشد ،منطقه آزاد چابهار بدلیل قرار داشتن در مسیر این
کریدور که نزدیکترین مسیر به اقیانوس هند است ،میتواند مورد توجه سرمایه گذاران کشورها به عنوان پل
ارتباطی بین آسیا و اروپا قرار گیرد.
براساس اعالم کارشناسان سازمان ملل متحد در امور حمل و نقل بین المللی از مجموع سه کریدور حمل و
نقل جهانی دو کریدور از ایران میگذرد در این میان بندر چابهار در منتهی الیه جنوب شرق ایران نقطه عبور
جنوبیترین کریدور شرقی غربی مراودات تجاری جهان است این گذرگاه تجارت جهانی از (دروازه ابریشم)
در چین آغاز و قلب اقتصاد آن کشور را تغذیه کرده و به پهنه آسیای جنوب شرقی میپیوندند .این مسیر
اقتصادی تجاری پس از آن به هندوستان رسیده و به بزرگترین محور شرقی  -غربی آن کشور پهناور تبدیل
میشود.
از یک بعد دیگر این بندر نقطه اتصال کشورهای عضو اکو (سازمان همکاری اقتصادی) 4وآسه آن (انجمن
ملل آسیای جنوب شرقی) 2با دیگر کشورهای جهان است و موقعیت ویژه و منحصر به فرد آن موجب شده تا
چابهار را پل ترانزیت و صادرات کاال و انرژی بنامند .بر این اساس چابهار یکی از چهارراههای کریدور
جنوبی تجارت جهانی محسوب می شود چهارراهی که دو کریدور دیگر یعنی دو شاخه راه آهن بین المللی
ابریشم را به جنوب پیوند میدهد .همچنین این نکته قابل ذکر است که چابهار حتی نسبت به سایر نقاط
. Economic Cooperation Organization (ECO).
. Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
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بندری ایران دارای مزیت می باشد بطوری که در مقایسه بین دو مسیر بندرعباس و چابهار کشتیها حدود 41
تا  41ساعت زودتر به چابهار میرسد و در نتیجه هزینه حمل بار ارزانتر تمام میشود .از سایر مزیتهای
تجاری و ترانزیتی منطقه آزاد تجاری  -صنعتی چابهار میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
موقعیت جغرافیایی مناسب به جهت قرار گرفتن در کنار آبهای آزاد و اتصال به خشکی و امکان ارتباط
زمینی با کشورهای آسیای میانه ،قفقاز ،اروپا و کشورهای همجوار امکان خرده فروشی کاال برای اتباع
داخلی و خارجی ،فقدان محدودیت واگذاری اراضی جهت استقرار صنایع بزرگ و توسعه مناسب آنها،
معافیت گمرکی ورود کاالهای ساخته شده در منطقه آزاد در داخل کشور به تناسب ارزش افزوده و مواد
داخلی به کار رفته در آنها ،صدور گواهی مبدأ برای کاالهایی که از منطقه آزاد خارج می شوند ،امتیازات و
تسهیالت قانونی ،امکان سرمایه گذاری سرمایه گذاران داخلی و خارجی به هر میزان ،تضمین سرمایه گذاری
خارجی در منطقه آزاد بر اساس مکانیزم مندرج در قانون مناطق آزاد ،آزادی ورود و خروج سرمایه و سود
حاصله از فعالیتهای اقتصادی ،معافیت مالیاتی پانزده ساله ،ورود آزاد بدون حقوق گمرکی ماشین آالت
قطعات یدکی و وسایل نقلیه سرمایهای مواد اولیه و مصالح ساختمانی برای احداث واحدهای تولیدی،
تجاری ،خدماتی ،مسکونی و فعالیتهای زیربنایی در منطقه و مستثنی بودن صدور کاالهای ساخته شده در
منطقه آزاد خارج از کشور از شمول مقررات عمومی صادرات و واردات و ورود کاالهای تولید شده در
منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده ایجاد شده به قیمت محصول تولیدی بدون نیاز به ثبت
سفارش و گشایش اعتبار و عدم شمول شرط غیر مجاز و مجاز مشروط ،امکان استفاده از نیروهای انسانی
متخصص خارجی در منطقه به میزان  44درصد نیروی کار شاغل در واحدها ،وجود مقررات کار و اشتغال
قابل انعطاف و بر اساس توافقات فی مابین ،امکان ترانزیت و نهایتاً صدور مجدد کاال بدون محدودیت و
امکان ورود خارجیان به منطقه بدون نیاز به اخذ روادید.
بطور خالصه موقعیت استراتژیک دریای عمان با آبهای آزاد از یکسو و نیاز کشورهای مستقل همسود 9و
افغانستان بعنوان کشورهایی که دسترسی مستقیم به آب ندارند از سوی دیگر ،این بندر را کانون توجه و داد
و ستد بین المللی و منطقهای ساخته است .با توجه به اینکه چابهار موقعیتی کامالً تجاری و استثنایی برای

. Commonwealth of Independent States (CIS).
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ترانزیت کاال به افغانستان دارد طی توافقات بعمل آمده با ایران مقرر گردیده ترانزیت بیش از  14درصد از
کاالهای مورد نیاز افغانها از اروپا ،شبه قاره هند و جنوب شرق آسیا از طریق چابهار صورت گیرد.
در این راستا فعالیتهای منطقه آزاد چابهار تا حد زیادی باید به سمت رونق صادرات و ترانزیت کاال به
افغانستان سازماندهی گردد که در این میان تسهیالت برای تجارت به افغانستان توسط تجار ایرانی و افغانستان
گام مؤثری برای ارتقاء صادرات به افغانستان است .همچنین میتوان اعطای نمایندگی فروش کاالهای ایرانی به
تجار افغانی و یا ایجاد مراکز فروش کاال در افغانستان و اجاره غرفه های آن به تجار ایران میتوان در رونق
فعالیتهای تجاری مؤثر باشد.
ایران برای صادرکنندگان افغان که از بندر چابهار برای صدور کاال استفاده میکنند  14درصد تخفیف برای
عوارض بندر به عالوه تخفیفهای دیگری برای انباردار قائل شده است تا بتواند جاذبه صادرات بهتری نسبت
به بندر کراچی ایجاد کند.

نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات سواحل مکران
به منظور ارائه راهبردها ،سیاستها و راهکارهای کارآمد توسعه سواحل مکران ،شناخت عوامل نقاط قوت ،1نقاط
ضعف ،3فرصتها 1و تهدیدات( 1مدل ) SWOTدر جهت رفع ضعف ها ،تهدیدها و بهبود قوت ها و فرصتها ،
امری ضروری تلقی میشود.

4

. Strengthen.
. Weakness.
6
. Opportunity.
7
. Threat.
5
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بر این اساس مهمترین نقاط قوت ،نقاط ضعف،
فرصتها و تهدیدات حوزه فوق الذکر به شرح ذیل
عبارتند از:
نقاط قوت

 دسترسی به آبهای آزاد به منظور ترانزیت کاال
 نزدیکی به کشورهای پاکستان و افغانستان

 وجود تاسیسات زیر بنایی از جمله فرودگاه و
گمرک

 وجود معادن و منابع انرژی و بادهای موسمی
 توسعه فعالیتهای توریستی
 وجود منابع غنی دریایی و آبزیان و صنایع وابسته به آن همچون کشتی سازی و علوم دریایی فراهم بودن
شرایط تولید محصوالت کشاورزی خاص
 تنوع حیات وحش و پرندگانی نظیر فامینگو ،حواصیل ،عقاب دشتی و خوتکا
 مساعدت های جذب سرمایه گذاری های خطر پذیر برنامه توسعه سواحل مکران با مرکزیت چابهار برنامه توسعه صنایع فوالد و پتروشیمی مجزا شدن چابهار از اثر تحریم ها رشد حضور سرمایه گذاران خارجی چینی و هندی نزدیکی به جاده ابریشم -جذب سرمایه بخش خصوصی به چابهار با توجه به ریسک کمتر منطقه
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نقاط ضعف
 کمبود امکانات زیربنایی از جمله آزادراه و بزرگراه
 مرزی بودن و بی توجهی مسئوالن به توسعه صنعت گردشگری
 فاصله زیاد نسبت به پایتخت (تهران) و مرکز استان (زاهدان)
 کمبود آب شرب و محرومیت
 عدم امکانات و خدمات بهینه برای گردشگران
 بازاریابی ضعیف
 ضعف تأمین مالی پروژهها

فرصتها
 وجود موافقتنامه چابهار بین ایران ،هند و افغانستان
 معرفی منطقه چابهار به عنوان مناطق آزاد درکشور
 قرارگرفتن درکمربند تروپیکال که نتیجه آن دریافت انرژی خورشیدی بسیار غنی است
 نزدیک بودن با مناطق توریست پذیرکشور از جمله جزیره قشم و بندرعباس
 مرزی بودن یا هم مرزبودن باکشورهایی نظیر پاکستان به منظورتوسعه واردات و صادرات
 نزدیک بودن با کشورهای عربی و فرصت مناسب جهت مبادالت به منظورتوسعه وپیشرفت
 فرصت مناسب جهت توسعه امکانات و فعالیت های علوم دریایی
 فرصت اشتغال به منظور توسعه و رونق مبادالت تجاری آبزیان و محصوالت وابسته به دریا
 فرصت جذب گردشگر و رونق صنعت جهانگردی
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تهدیدها
 افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست تخریب سواحل و محیطها یا اکوسیستمهای مرجانی به دلیل
تاسیسات
 عدم توجه به توسعه پایدار و کاهش گونههای جانوری و دریایی در محدوه مورد مطالعه
 کاهش ذخایر معدنی در محدوده سواحل مکران به دلیل برداشت بی رویه و غیراصولی
 حاشیه نشینی یا کپرنشینی در اثر فقر خانوارها
 خشکسالی و پایین رفتن سطح آب های زیرزمینی
 افزایش پسماندهای صنعتی که وارد دریا می شود
 دسترسی ضعیف بین شهری
 فشرده شدن احتمالی بودجه ها
 افت قدرت خرید جامعه
 بازاریابی ضعیف سرمایه در کل منطقه
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اولویت بندی نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات سواحل مکران
اولویت بندی عوامل موثر داخلی (نقاط قوت)

اولویت

نقاط قوت
سهم باالی اشتغال ودرآمد ازطریق منابع آبی وابسته

4

وجود منابع غنی دریایی

2

وجود مراکز آموزش عالی و علوم دریایی

9

بهره مندی از اقلیم گرم وخشک وساعات آفتابی

1

وجود مرزسیاسی و موقعیت ژئوپولیتیک مناسب درمنطقه

3

توسعه فعالیت های توریستی

1

وجود اسکله و دسترسی به منابع آبهای آزاد و حمل ونقل دریایی

1

وجود معادن و منابع انرژی

1

وجود تاسیسات مربوط به گمرک و فرودگاه

1

تنوع حیات وحش و . . .

44

اولویت بندی عوامل موثر داخلی (نقاط ضعف)

نقاط ضعف

اولویت

کمبودآب شرب و محرومیت وحاشیه نشینی

4

فاصله زیاد نسبت به پایتخت (تهران) و مرکز استان (زاهدان)

2

کمبود امکانات زیربنایی و روبنایی از جمله آزادراه و بزرگراه

9

عدم آگاهی مردم محلی از ضریب تکاثری (نشت اقتصادی) که به تبع توسعه صنعت
گردشگری حاصل میشود

1

عدم امکانات و خدمات بهینه برای گردشگران

3

شرایط توپوگرافی و اقلیمی و کثرت روستاهای فقیر نشین در منطقه

1

مرزی بودن و بی توجهی و مدیریت صحیح در این مناطق

1

تاثیرپذیری از نابرابریهای منطقهای و قرارگرفتن استان (سیستان و بلوچستان) در سطح پایین
توسعه نسبت به سایر استانهای کشور

91
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اولویت بندی عوامل موثر خارجی (فرصتها)

اولویت

فرصتها
فرصت اشتغال به منظور توسعه مبادالت تجاری و آبزیان و محصوالت وابسته به آن

4

فرصت جذب گردشگرورونق صنعت گردشگری به دلیل قابلیت ها وتوانهای موجود

2

فرصت مناسب جهت مبادالت و رونق اقتصادی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی باکشورهای عربی و
آزاد
نزدیکی و هم جوار بودن با مناطق توریست پذیر کشور ازجمله جزیره قشم و بندرعباس
قرارگرفتن در کمربند تروپیکال به مدد آن می توان از انرژی خورشیدی بهره گرفت که بسیار
مناسب است
فرصت وجود مناطق آزاد از جمله بندر چابهار

9
1
3
1

اولویت بندی عوامل موثر خارجی (تهدیدها)

اولویت

تهدیدها
افزایش پسماندهای صنعتی

4

افزایش حاشیه نشینی یا کپرنشینی

2

عدم توجه به توسعه پایدار و تشدید فقر و بیکاری در نواحی روستایی

9

خشکسالی و پایین رفتن سطح آب زیر زمینی

1

کاهش ذخایر معدنی به دلیل برداشت بی رویه و غیر اصولی

3

خریب سواحل و محیط اطراف آن به دلیل عدم برنامه صحیح جهت توسعه

1
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ل
نمایی از دااگشنه نیب ا ی چابهار
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نمایی کلی از آموزش عالی استان
در استان سیستان و بلوچستان تعداد  21مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است .دانشگاههای استان سیستان و
بلوچستان صاحب امتیاز  21ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون  411شماره منتشر نموده اند .استان سیستان و
بلوچستان میزبان  11همایش علمی تخصصی بوده است .پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی استان سیستان و
بلوچستان 92121 1مقاله علمی شامل  2114مقاله ژورنالی و  24412مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2114
مقاله بین المللی منتشر نموده اند .در سال  4911در دانشگاههای استان سیستان و بلوچستان تعداد  .......دانشجو
مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای  4111استاد و عضو هیات علمی بودند.
نمودار مقاالت ساالنه دانشگاههای استان سیستان و بلوچستان
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در این بخش وضعیت آموزش عالی استان به تفکیک زیرنظام آموزش عالی براساس آخرین آمار و اطالعات
موجود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جداول ذیل تعداد مؤسسات آموزش عالی استان را به تفکیک زیرنظام نشان میدهد.
جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاههای دولتی سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

علوم انسانی

0

359

999

0

9

983

علوم پایه

0

359

53

0

0

990

فنی و مهندسی

0

733

903

0

0

331

کشاورزی و دامپزشکی

گروه تحصیلی

نام موسسه
دانشگاه
دریانوردی و علوم
دریایی چابهار
جمع

علوم انسانی
دانشگاه زابل

علوم پایه

0

9591

359

0

0

فنی و مهندسی

17

9393

89

0

0

کشاورزی و دامپزشکی

0

9195

358

337

939

9383

هنر

0

899

0

0

0

899

17

3158

9533

337

939

90035

0

9558

9895

0

938

5559

علوم پایه

0

9075

513

0

935

9895

فنی و مهندسی

0

9838

598

0

955

3539

کشاورزی و دامپزشکی

0

33

91

0

97

993

هنر

0

590

89

0

0

519

0

7183

9030

0

539

90580

0

9355

77

0

0

9939

علوم پایه

0

955

38

0

0

933

فنی و مهندسی

0

739

0

0

0

739

کشاورزی و دامپزشکی

جمع
علوم انسانی

0

933

0

0

0

933

0

3913

15

0

0

3519

علوم انسانی

0

559

0

0

0

559

فنی و مهندسی

0

798

0

0

0

798

995

379

79

0

0

158

جمع
مجتمع آموزش
عالی سراوان

0

3597

950

0

0

3837
9713

جمع

دانشگاه والیت

0

9358

995

0

8

9595

علوم انسانی
دانشگاه سیستان
و بلوچستان

0

35

55

0

5

935
9709

کشاورزی و دامپزشکی

جمع
جمع كل

995

9893

79

0

0

3033

032

02430

4890

072

954

02774

جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاه پیام نور سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

0

8395

33

0

0

8319

علوم پایه

0

973

0

0

0

973

فنی و مهندسی

0

931

0

0

0

931

کشاورزی و دامپزشکی

0

395

9

0

0

393

هنر

0

83

0

0

0

83

0

1307

80

0

0

1387

گروه تحصیلی
علوم انسانی

جمع
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جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاه جامع علمی کاربردی سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

علوم انسانی

3593

9195

0

0

0

5953

فنی و مهندسی

9357

878

0

0

0

3935

کشاورزی و دامپزشکی

997

907

0

0

0

333

هنر

393

975

0

0

0

933

5097

9055

0

0

0

3030

گروه تحصیلی

جمع

جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاه فرهنگیان سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

علوم انسانی

0

9839

90

0

0

9899

علوم پایه

0

933

0

0

0

933

جمع کل

0

9150

90

0

0

9170

گروه تحصیلی

جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

علوم انسانی

783

955

0

0

0

853

فنی و مهندسی

9505

985

0

0

0

9310

هنر

338

35

0

0

0

903

جمع کل

3930

575

0

0

0

3195

گروه تحصیلی

جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاههای وابسته به سایر دستگاههای اجرایی (دانشگاه علوم و
معارف قرآن کریم) سال تحصیلی 4919-11
گروه تحصیلی
علوم انسانی
جمع کل

کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

0

353

53

0

0

315

0

353

53

0

0

315

جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاه آزاد اسالمی سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

5377

1993

9883

0

959

93907

علوم پایه

0

80

93

0

5

17

علوم پزشکی

0

570

0

335

0

385

9830

3090

377

0

0

5017

98

3

91

0

99

33

گروه تحصیلی
علوم انسانی

فنی و مهندسی
کشاورزی و دامپزشکی
هنر
جمع کل

939

987

33

0

98

513

3355

93955

3359

335

937

33353
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جدول توزیع تعداد موسسات آموزش عالی استان در زیرنظام دانشگاه و موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی سال تحصیلی 4919-11
کاردانی

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری حرفه ای

دکتری تخصصی ()PhD

تعداد

بین المللی
چابهار

علوم انسانی

0

0

0

0

0

0

فنی و مهندسی

0

0

0

0

0

0

بهار اندیشه

علوم انسانی

گروه تحصیلی

نام موسسه

0

0

0

0

0

0

97

930

0

0

0

957

جمع

97

930

0

0

0

957

علوم انسانی

0

0

97

0

0

97

فنی و مهندسی

0

73

0

0

0

73

هنر

3

98

70

0

0

85

3

85

37

0

0

978

علوم انسانی

8

351

908

0

0

975

فنی و مهندسی

97

377

933

0

0

531

جمع

55

595

385

0

0

855

جمع كل

97

932

276

2

2

6584

جمع
پرتو

جمع
هاتف
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نمایی از دانشگاه بین المللی دانشگاه چابهار
دانشگاه بین المللی چابهار یک دانشگاه غیرانتفاعی و غیردولتی است که در سال  4914با مجوز وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری در چابهار بنیان گذاشته شدهاست .این دانشگاه در سال  4914با پذیرش دانشجو در  1رشته با
همکاری دانشگاه لندن کار خود را آغاز نمود به طوری که امتحانات آن در پایان سال تحصیلی توسط همان
دانشگاه برگزار و ارزیابی شده و در نهایت مدرک کارشناسی نیز توسط دانشگاه لندن اعطا میشد .همچنین پس
از معادلسازی ،یک مدرک کارشناسی توسط دانشگاه بین المللی چابهار نیز به دانشآموختگان تقدیم میشد.

در سال  4911این دانشگاه با گسترش مواد آموزشی در  44رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی ،پذیرش دانشجو
از طریق کنکور سراسری را شروع کرد که تحصیل موفقیتآمیز در هر یک از این دورهها منجر به اخذ مدرک
کارشناسی میشود .اکنون دانشگاه بین المللی چابهار در بالغ بر بیست رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد اقدام به پذیرش دانشجو مینماید.
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ساختار ،تشکیالت و مدیریت
طراحی ساختار سازمانی مناسب ،تهیه و تنظیم شرح وظایف و شرایط احراز مشاغل از جمله فعالیتهایی است که
برای تحقق اهداف و مأموریتهای هر سازمانی الزم است .ساختار سازمانی بیانگر روابط و نحوه تقسیم و توزیع
وظایف میان واحدهای سازمانی ،حدود اختیارات ،سلسله مراتب و سطوح مدیریتی و سرپرستی است که در
سازمان نظم ایجاد کرده و منجر به توسعه یافتگی میگردد.
دانشگاه بین المللی چابهار از این امر مستثنی نبوده و براساس قوانین ،مقررات ،آیین نامهها و نیاز خویش اقدام به
طراحی ساختار و تشکیالت نموده است که اهم این ساختار تحت عنوان ارکان دانشگاه به شرح ذیل ارائه می-
گردد.

هیأت مؤسس
در تشکیالت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی تشکیالتی تحت عنوان هیأت مؤسس
میباشند که وظایف مهمی چون تدوین اساسنامه ،نظارت بر فعالیتهای دانشگاه ،تصویب پیشنهادهای هیات امناء
درمورد توسعه موسسه و فعالیتهای آن و  ...برعهده آن نهاده شده است .هیأت مؤسس دانشگاه بین المللی
چابهار ،سازمان منطقه آزاد تجاری -صنعتی چابهار میباشد.
هیأت امناء
هیأت امنا عالیترین رکن دانشگاه و اولین رکن سیاستگذار در سطح دانشگاه می باشد که وظایف و اختیارات
آن در قانون تشکیل هیأتهای امنای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (مصوب جلسات  414و
419مورخ  4911/42/1و  4911/42/29شورای عالی انقالب فرهنگی) و همچنین قانون نحوه انجام امور مالی و
معامالتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی (مصوب مورخ  4911/44/41مجلس شورای اسالمی)
تعیین شده است.
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اعضای هیأت امنا دانشگاه به شرح ذیل عبارتند از:
 حضرتآیتا...عباسعلیسلیمانی اسبوکالئی
 دکتر محمدرضا طاهری
 دکتر عظیم شه بخش
 دکتر پیمان فروزش
 دکتر محمدمهدی ساالریراد -نماینده وزیر
 مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار -رئیس هیات امنا
رئیس دانشگاه
رئیس دانشگاه باالترین مقام اجرایی و اولین رکن اجرایی دانشگاه می باشد که بعد از هیات امنا دومین رکن
دانشگاه خواهد بود و در قبال کلیه امور دانشگاه در حدود مقررات مصوب ،مسئول و نماینده حقوقی موسسه در
نزد مراجع ذیصالح خواهد بود .جناب آقای دکتر ناصر آبروش به عنوان رئیس دانشگاه انتخاب شدهاند.

مسئولیتهای اجتماعی دانشگاه
دانشگاه بین المللی در راستای حمایت از دانشآموزان و دانشجویان مستعد و نخبه جنوب استان ،که عمدتاً از
خانوادههای کم بهره و روستایی میباشند اقدام به اعطای بورسیه تحصیلی نموده است .امید است با این اقدام
بتوانیم شرایط آموزش دانشآموزان در محیطی آرام و علمی را فراهم ساخته تا در مسیری متفاوت و به دور از
دغدغه های مالی ،خانوادگی ،اجتماعی و  ...قدم در راه پیشرفت علمی نهند و استعدادهایشان با توجه به
تواناییهایشان بارور سازند و در آینده با کسب دانش و تخصص الزم به رفع گوشهای از مشکالت این منطقه
محروم همت گمارند.
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الف) گسترش فعالیت های دبیرستان دانا و توانا دانشگاه
 ایجاد شادابی و نشاط در مدرسه و ایجاد انگیزه در دانش آموزان با انجام فعالیتهایی همچون نمایشفیلم ،توزیع شیرینی به مناسبت های مختلف ،تشکیل نمایشگاه های متعدد با مشارکت دانش آموزان،
تقویت و توسعه بازدیدهای علمی و تفریحی ،آموزش موسیقی
 رسیدن به الگوی آموزشی متوسطه دوره اول و دوم در جنوب استان ارتقای سطح بهداشت روانی و سالمت جسمی دانشآموزان ارتقای مهارتهای فنی دانشآموزان از جمله آموزش سطوح مختلف کامپیوتر ارتقای سطح مکالمه زبان انگلیسی دانشآموزان ارتقای مهارتهای اجتماعی و فرهنگی از جمله فن بیان ،نویسندگی و... ارتقای سطح فعالیت های مشاوره تحصیلی و کنکور دبیرستان جهت درآمد زایی توسعه امکانات و بهبود خدمات رفاهی دانشآموزان پیاده سازی اصول تربیتی و آموزشی نوین فعال سازی آزمایشگاه نانو فناوری و شیمی ارتقای سطح مشارکت دانش آموزان در همایشهای علمی ،جشنواره ها ،المپیادها علمی و پژوهشی وفعالیت های ورزشی و فرهنگی
 راه اندازی موزه تاریخ طبیعی و زمین شناسی اجرای برنامه ای حمایت از محیط زیست در راستای فرهنگ سازی توسعه امکانات آموزشی ،کارگاهی ،پژوهشی و ورزشی توسعه فضای فیزیکی با راه اندازی و ساخت مجتمع آموزشی منطقه آزاد ایجاد زیرساختها جهت تأسیس متوسطه دوره دوم دخترانه ایجاد زیرساختها جهت تأسیس متوسطه دوره اول دخترانه و پسرانه ارتقای سطح کیفی اساتید دبیرستان با برگزاری دورههای توانمندسازی افزایش حس مسئولیت پذیری دانشآموزان با انجام فعالیت های مدرسه توسط آنها افزایش تعداد دوره های مشترک و ارتباط موثر بین دانشآموزان با مدارس مطرح کشورب) اعطای بورسیه تحصیلی ویژه دانش آموزان جنوب استان و کشور های همسایه جهت تحصیل در دانشگاه
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تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات دانشگاه چابهار ()SWOT
هدف اصلی تحلیل نقاط قوت ،نقاط ضعف ،فرصتها و تهدیدات تحت عنوان  SWOTشناسایی استراتژیهایی
است که یک مدل کسب و کار خاص را ایجاد میکند و منابع و قابلیتهای سازمان را به بهترین نحو با نیازهای
محیطی که در آن شرکت فعالیت میکند هماهنگ مینماید.
به عبارت دیگر ،این امر مبنای ارزیابی پتانسیل و محدودیتهای داخلی ،فرصتهای احتمالی و تهدیدها از سوی
محیط خارجی است .همچنین کلیه عوامل مثبت و منفی در داخل و خارج از شرکت را که بر موفقیت آن تأثیر
میگذارند در نظر میگیرد.
ضعفها:
 نیروی انسانی ناکارآمد عدم وجود نقشه راه جامع راهبردی ضعف زیرساخت های خدماتی و فناوری بین المللی نبودن عملکرد دانشگاه عدم وجود هیئت علمی قویقوتها
 رابطه راهبردی با سازمان منطقه آزاد چابهار وجود زیرساختهای آموزشی ،اقامتی و ارتباط با صنعت مرجع سیاستگذاری آموزشی و پژوهشی منطقه آزاد تعامل مناسب با دانشگاههای خارجی بوروکراسی کم و سرعت در تصمیمگیری تنوع تعریف دورهها -وجود مرکز رشد و دبیرستان
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فرصتها
 وجود اساسنامه سازمان توسعه سواحل مکران وجود توافقنامه چابهار بین کشورهای ایران ،افغانستان و پاکستان ارزان بودن تحصیل بین المللی در چابهار سهولت رفت آمد بین المللی بازار جذاب آموزش زبان خارجی در منطقه امکان همکاریهای اجتماعی در فضای بین المللی -نزدیکی به پاکستان و افغانستان

تهدیدها
 وابستگی زیاد ساختارهای مدیریتی دانشگاه و سازمان وجود رشتههای مشابه در دانشگاههای همجوار دشوار شدن همکاریهای بین المللی در شرایط سیاسی روز دشوار شدن تراکنشهای مالی بین المللی11
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خ
ب
ش چهارم

اسناد باالدستی (ملی و استانی)

11

طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار ()4144 - 4141

نظام جمهوری اسالمی برای پیشبرد اهداف خود در حوزههای مختلف ،اقدام به تهیه برنامههای جامع و کامل
نموده است ،که این برنامهها پس از تصویب در مراجع ذیربط به عنوان اسناد باالدستی شناخته میشوند.
بهبیاندیگر اسناد باالدستی بهعنوان نقشه راه حوزههای مختلف میباشند .با توجه به موضوع موردبحث که به
بررسی اسناد باالدستی حوزه آموزش عالی میپردازد ،تعریف نقشه جامع علمی کشور ،بهعنوان مهمترین سند
باالدستی این حوزه اشاره میگردد« :نقشه جامع علمی کشور ،مجموعهای است جامع و هماهنگ و پویا و
آیندهنگر ،شامل مبانی ،اهداف ،سیاستها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی
بر ارزشهای اسالمی برای دستیابی به اهداف چشمانداز بیستساله کشور».
در بررسی اهمیت اسناد باالدستی باید اشاره کرد که اسناد باالدستی نشأتگرفته از چشمانداز بیستساله نظام
جمهوری اسالمی بوده که در قالب گزارههای سیاستی و جهت دستیابی به اهداف تعیین شده تدوین شدهاند.
همچنین این اسناد حاصل هزاران نفر ساعت پژوهش و جلسه متخصصان و مسئوالن حوزههای مختلف است که
در باالترین مرجع سیاستگذار آن حوزه به تصویب میرسد .ازاینرو برای تدوین و تصویب این اسناد منابع
(انسانی و مالی) قابلتوجهی هزینه میشود .از سوی دیگر توجه به اسناد باالدستی ،اجرا و کاربست آن از الزاماتی
است که جایگاه این اسناد را در نظام اداری کشور نشان میدهد.

گزیدهای از سیاستهای کلی «علم و فناوری» ابالغی مقام معظم رهبری:
جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و
فناوری در جهان با تأکید بر:
تولید علم و توسعه نوآوری و نظریه پردازی.
توسعه علوم پایه و تحقیقات بنیادی
دستیابی به علوم و فناوریهای پیشرفته با
سیاستگذاری و برنامهریزی ویژه
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ایجاد تحول در ارتباط میان نظام آموزش عالی ،تحقیقات و فناوری با سایر بخشها با تأکید بر:
افزایش سهم علم و فناوری در اقتصاد و درآمد ملی ،ازدیاد توان ملی و ارتقاء کارآمدی
تنظیم رابطه متقابل تحصیل با اشتغال و متناسب سازی سطوح و رشته های تحصیلی با نقشه جامع علمی
کشور و نیازهای تولید و اشتغال
تعیین اولویتها در آموزش و پژوهش با توجه به مزیتها ،ظرفیتها و نیازهای کشور و الزامات نیل به جایگاه
اول علمی و فناوری در منطقه
افزایش نقش و مشارکت بخشهای غیردولتی در حوزه علم و فناوری و ارتقاء سهم وقف و امور خیریه
در این حوزه

گزیدهای از بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص «گام دوم انقالب» خطاب به ملت ایران
محصول تالش چهلساله ،اکنون برابر چشم ما است :کشور و ملّتی مستقل ،آزاد ،مقتدر ،باعزّت ،متدیّن ،پیشرفته
در علم ،انباشته از تجربههایی گرانبها ،مطمئن و امیدوار ،دارای تأثیر اساسی در منطقه و دارای منطق قوی در
مسائل جهانی ،رکورددار در شتاب پیشرفتهای علمی ،ر کورددار در رسیدن به رتبههای باال در دانشها و
فنّاوریهای مهم از قبیل هستهای و سلّولهای بنیادی و نانو و هوافضا و امثال آن ،سرآمد در گسترش خدمات
اجتماعی ،سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان ،سرآمد در جمعیّت جوان کارآمد ،و بسی ویژگیهای
افتخارآمیز دیگر که همگی محصول انقالب و نتیجهی جهتگیریهای انقالبی و جهادی است.
جوانان؛ محور تحقق نظام پیشرفتهی اسالمی
امّا راه طیشده فقط قطعهای از مسیر افتخارآمیز به سوی آرمانهای بلند نظام جمهوری اسالمی است .دنبالهی این
مسیر که به گمان زیاد ،به دشواریِ گذشتهها نیست ،باید با همّت و هشیاری و سرعت عمل و ابتکار شما جوانان
طی شود .مدیران جوان ،کارگزاران جوان ،اندیشمندان جوان ،فعّاالن جوان ،در همهی میدانهای سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی و بینالمللی و نیز در عرصههای دین و اخالق و معنویّت و عدالت ،باید شانههای خود را به
11
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زیر بار مسئولیّت دهند ،از تجربهها و عبرتهای گذشته بهره گیرند ،نگاه انقالبی و روحیهی انقالبی و عمل جهادی
را به کار بندند و ایران عزیز را الگوی کامل نظام پیشرفتهی اسالمی بسازند.
نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی؛ مهمترین ظرفیت امیدبخش کشور
نکتهی مهمّی که باید آیندهسازان در نظر داشته باشند ،این است که در کشوری زندگی میکنند که از نظر
ظرفیّتهای طبیعی و انسانی ،کمنظیر است و بسیاری از این ظرفیّتها با غفلت دستاندرکاران تاکنون بیاستفاده یا
کماستفاده مانده است .همّتهای بلند و انگیزههای جوان و انقالبی ،خواهند توانست آنها را فعّال و در پیشرفت
مادّی و معنوی کشور به معنی واقعی جهش ایجاد کنند.
مهمترین ظرفیّت امیدبخش کشور ،نیروی انسانی مستعد و کارآمد با زیربنای عمیق و اصیل ایمانی و دینی است.
جمعیّت جوان زیر  14سال که بخش مهمّی از آن نتیجهی موج جمعیّتی ایجادشده در دههی  14است ،فرصت
ارزشمندی برای کشور است 91 .میلیون نفر در سنین میانهی  43و  14سالگی ،نزدیک به  41میلیون نفر دارای
تحصیالت عالی ،رتبه دوّم جهان در دانشآموختگان علوم و مهندسی ،انبوه جوانانی که با روحیهی انقالبی رشد
کرده و آمادهی تالش جهادی برای کشورند ،و جمع چشمگیر جوانان محقّق و اندیشمندی که به آفرینشهای
علمی و فرهنگی و صنعتی و غیره اشتغال دارند؛ اینها ثروت عظیمی برای کشور است که هیچ اندوختهی مادّی با
آن مقایسه نمیتواند شد.
فهرست طوالنی فرصتهای مادی کشور
بهجز اینها ،فرصتهای مادّی کشور نیز فهرستی طوالنی را تشکیل میدهد که مدیران کارآمد و پُرانگیزه و خردمند
میتوانند با فعّال کردن و بهرهگیری از آن ،درآمدهای ملّی را با جهشی نمایان افزایش داده و کشور را ثروتمند و
بینیاز و به معنی واقعی دارای اعتمادبهنفس کنند و مشکالت کنونی را برطرف نمایند .ایران با دارا بودن یک
درصد جمعیّت جهان ،دارای  1درصد ذخایر معدنی جهان است :منابع عظیم زیرزمینی ،موقعیت استثنائی
جغرافیایی میان شرق و غرب و شمال و جنوب ،بازار بزرگ ملّی ،بازار بزرگ منطقهای با داشتن  43همسایه با
 144میلیون جمعیّت ،سواحل دریایی طوالنی ،حاصلخیزی زمین با محصوالت متنوّع کشاورزی و باغی ،اقتصاد
بزرگ و متنوّع ،بخشهایی از ظرفیّتهای کشور است؛ بسیاری از ظرفیّتها دستنخورده مانده است .گفته شده است
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که ایران از نظر ظرفیّتهای استفادهنشدهی طبیعی و انسانی در رتبهی اوّل جهان است .بیشک شما جوانان مؤمن و
پرتالش خواهید توانست این عیب بزرگ را برطرف کنید .دههی دوّم چشمانداز ،باید زمان تمرکز بر بهرهبرداری
از دستاوردهای گذشته و نیز ظرفیّتهای استفادهنشده باشد و پیشرفت کشور از جمله در بخش تولید و اقتصاد ملّی
ارتقاء یابد.
توصیه در علم و پژوهش
دانش ،آشکارترین وسیلهی عزّت و قدرت یک کشور است .روی دیگر دانایی ،توانایی است .دنیای غرب به
برکت دانش خود بود که توانست برای خود ثروت و نفوذ و قدرت دویستساله فراهم کند و با وجود تهیدستی
در بنیانهای اخالقی و اعتقادی ،با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقبمانده از کاروان علم ،اختیار سیاست
و اقتصاد آنها را به دست گیرد .ما به سوءاستفاده از دانش مانند آنچه غرب کرد ،توصیه نمیکنیم ،امّا مؤکّداً به نیاز
کشور به جوشاندن چشمهی دانش در میان خود اصرار میورزیم.
امّا آنچه من میخواهم بگویم این است که این راه طیشده ،با همهی اهمّیّتش فقط یک آغاز بوده است و نه بیشتر.
ما هنوز از قلّههای دانش جهان بسیار عقبیم؛ باید به قلّهها دست یابیم .باید از مرزهای کنونی دانش در مهمترین
رشتهها عبور کنیم.

سند چشمانداز جمهوری اسالمی ایران در افق 4141
متن کامل سند چشمانداز بیست سالهی جمهوری اسالمی ایران در افق  4141هجری شمسی؛ که در تاریخ 49
آبان  4912توسط رهبر معظم انقالب به سران قوای سهگانه ابالغ شد:
با اتکال به قدرت الیزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانهی جمعی و در
مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی ،در چشمانداز بیستساله ،ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه
اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی ،الهامبخش در جهان اسالم و با تعامل
سازنده و موثر در روابط بینالملل.
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جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز چنین ویژگیهایی خواهد داشت:
توسعه یافته ،متناسب با مقتضیات فرهنگی ،جغرافیایی و تاریخی خود ،متکی بر اصول اخالقی و ارزشهای
اسالمی ،ملی و انقالبی ،با تأکید بر مردمساالری دینی ،عدالت اجتماعی ،آزادیهای مشروع ،حفظ کرامت و
حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی.
برخوردار از دانش پیشرفته ،توانا در تولید علم و فناوری ،متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی در
تولید ملی.
امن ،مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت.
برخوردار از سالمت ،رفاه ،امنیت غذایی ،تأمین اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزیع مناسب درآمد ،نهاد مستحکم
خانواده ،به دور از فقر ،تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب.
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فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان کاری ،انضباط ،روحیهی تعاون و
سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
دست یافته به جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه،
قفقاز ،خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب و مستمر
اقتصادی ،ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.
الهامبخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحکیم الگوی مردمساالری دینی ،توسعهی کارآمد ،جامعهی اخالقی،
نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی ،تأثیرگذار بر همگرایی اسالمی و منطقهای بر اساس تعالیم اسالمی و
اندیشههای امام خمینی (ره).
دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حکمت و مصلحت.

نقشه جامع علمی کشور
نقشۀ جامع علمی کشور بنا به تعریف ،مجموعهای است جامع و هماهنگ و پویا و آیندهنگر ،شامل مبانی،
اهداف ،سیاستها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزشهای اسالمی برای
دستیابی به اهداف چشم انداز بیست ساله کشور بوده و همچنین تالش شده بر مبانی ارزشی و بومی کشور،
تجربیات گذشته و نظریه ها و نمونه های علمی و تجارب عملی تکیه شود که در این خصوص توجه به نکات زیر
ضروری است:
نقشۀ جامع علمی کشور در چارچوب رهنمودهای رهبر کبیر انقالب اسالمی (ره) ،مقام معظم رهبری و
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران است و با پیش بینی سازوکارهای الزم بروز رسانی ،توانایی تبیین
ساحت علمی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را دارا میباشد.
این نقشه حاصل برنامه ریزی ،فعالیت و تالش کارگروههای متعدد کارشناسی در وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری؛ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
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پزشکی؛ انجام پژوهشهای گوناگون؛ بهره گرفتن از پژوهشهای موجود و مشارکت عده زیادی از
صاحبنظران و اندیشمندان عرصه علم و فناوری کشور است که از همه آنان قدردانی و تشکر میشود.
با ابالغ نقشۀ جامع علمی کشور الزم است تمام دستگاههای اجرایی و نهادها نهایت تالش خود را برای
اجرای کامل برنامهها و انجام اقدامات الزم به کار گیرند.
ویژگیهای اصلی الگوی نظام علم ،فناوری و نوآوری
الگوی مناسب نظام علم ،فناوری و نوآوری ویژه جامعه ایرانی که به دنبال احیای فرهنگ و ایجاد تمدن نوین
اسالمی ـ ایرانی است ،باید ویژگیهای اصلی زیر را داشته باشد:
 ترکیب عرضه محوری و تقاضامحوری :با توجه به اهداف و آرمانها و اولویتهای بلندمدت نظام و کافینبودن تقاضاهای بخشهای اقتصادی و صنعتی از موارد مذکور ،برخی حوزههای اولویتدار باید مورد
حمایت ویژه قرار گیرند .این وجه از نظام علم و فناوری معطوف به تولید و عرضه دانش برمبنای اهداف
و آرمانهای جامعه است .ازطرف دیگر افزایش تقاضای نظامهای فرهنگی ،سیاسی ،صنعتی و اقتصادی
ملی و فراملی و در نتیجه تجاری کردن دانش و فناوری ،اهمیت ویژهای در پیشرفت همه جانبه و پایدار
کشور دارد .بنابراین ،الگوی مناسب برای نظام علم و فناوری جامعۀ ایرانی در این زمینه ترکیبی از
الگوهای عرضه محوری و تقاضا محوری است.
 اجتماع دو رویکرد برون مداری و درون مداری :نظام علم و فناوری جامعه ایرانی از نظر توجه به نیازها وقابلیتها و ظرفیتهای بومی و مزیتهای نسبی کشور ،درون مدار است .از طرف دیگر با توجه به
فرصتهای پیشرو در جهان و کشورهای اسالمی ،در عرصه علم و فناوری با جهان اسالم و سایر کشورها
مشارکت فعال دارد و بنابراین در این زمینه برون مدار است.
 تلفیق آموزش با تربیت ،پژوهش و مهارت :از آنجا که علم و عمل توأمان ،عامل پیشرفت همه جانبه وپایدار کشور است ،باید الگوی تفکیکی حاکم بر نظام فعلی علم و فناوری به سرعت به سوی الگویی
تلفیقی تحول یابد .بهاین منظور این تلفیق باید از آموزش ابتدایی آغاز و در تمام دورههای آموزشی
ادامه یابد و در نتیجه الگوی آموزشی حافظه مدار فعلی جای خود را به الگوی مبتنی بر یادگیری دانش
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به همراه تربیت انسانها و پرورش مهارتها و پژوهش بدهد .در نظام آموزش عالی نیز رویکرد پژوهش
محوری تقویت خواهد شد.
گزیده ای از کمیتهای مطلوب اهم شاخصهای کالن علم و فناوری کشور
شاخص

سرمایه انسانی

مطلوب در سال 4141

سهم دانشجویان تحصیالت تکمیلی از کل دانشجویان

 94درصد

سهم دانشجویان دکتری از کل دانشجویان

 9/3درصد

تعداد مقاالت مشترک با کشورهای دیگر به ویژه کشورهای اسالمی
تعداد پژوهش های بین المللی مشارکتی
تعداد دانشمندان برجسته و مؤثر در مدیریت مجامع بین المللی

مشارکت
بین المللی
آمایش
آموزشی

تعداد سخنرانان مدعو و اعضای کمیتهای علمی و راهبری همایشهای معتبر بین المللی
تعداد مقاالت بسیار پر استناد
میزان جذب دانشجویان و متخصصان دیگر کشوره
توزیع رشتهها و تناسب آن با نیازهای مناطق مختلف کشور
امکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به دانشگاهها
امکان دسترسی به تحصیالت تکمیلی برای استعدادهای مناطق مختلف

اولویتهای علم و فناوری کشور
از آنجا که حصول اطمینان از رشد و شکوفایی در برخی از اولویتها نیازمند توجه ،هدایت و پشتیبانی در سطوح
کالن مدیریتی کشور است و در برخی دیگر رشد و توسعه با پشتیبانی مدیریتهای میانی و تخصیص غیرمتمرکز
منابع حاصل خواهد شد ،اولویتها بهترتیب در سه سطح الف و ب و ج تنظیم شدهاند .این دسته بندی ناظر بر نحوه
و میزان تخصیص منابع ،اعم از مالی و انسانی و توجه مدیران و مسئوالن است.
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گزیده ای از جدول اولویتهای علم و فناوری کشور
اولویت 


الف 

ب

علومپایهوکاربردی 

فناوری 
 -فناوری هوا فضا

 -مبانی ریاضیات

 -فناوری اطالعات و ارتباطات

 -شیمی آلی و معدنی

روانشناسی ،علوم تربیتی و مدیریت مبتنی بر

 -فناوری هستهای

 -صنایع شیمیایی و دارویی

مبانی اسالمی

 -فناوریهای نانو و میکرو

 -مطالعه بیماریهای همراه با شرایط زمین شناختی

 -اخالق کاربردی و حرفهای اسالمی

 -فناوریهای نفت و گاز

 -گیاهان دارویی

 -سیاستگذاری و مدیریت علم ،فناوری و

 -فناوری زیستی

 -انرژیهای نو و تجدیدپذیر

 -فناوری های زیست محیطی

 -احیا فناوریهای بومی

 -زبان فارسی در مقام زبان علم

 -لیزر

 -زلزلهخیزی در کشور و اطالعرسانی به جامعه در

 -اخالق اسالمی و مطالعات بین رشتهای آن

 -اقتصاد جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،حقوق،

 -فوتونیک

مورد اهمیت علوم زمین شامل :زمینشناسی،

 -زیست حسگرها

ژئوفیزیک ،هواشناسی و اقیانوسشناسی

 -تاریخ اسالم و ایران و انقالب اسالمی

 حسگرهای شیمیایی کشتیسازیمعدنی

 تأمین منابع جدید غذا و دارو از گیاهان ،جانوران ومیکروارگانیسمها
 -ایمنی زیستی

 -تاریخ علم (با رویکرد تاریخ اسالم و ایران)

 -علوم شناختی و رفتاری

 -جغرافیای سیاسی

 -آلیاژهای فلزی

 -کاربرد ریاضیات در علوم و فناوری

 -مواد مغناطیسی

 -توجه ویژه به ارزش افزوده مواد خام ،نفت ،گاز و

 -سازههای دریایی

مواد معدنی با توجه به ذخائر عظیم کشور و

 -حمل و نقل ریلی

صادرات مواد با ارزش افزوده

 ایمنی حمل و نقل -فناوریهای بومی

 مطالعات زنان و خانواده مبتنی بر مبانیاسالمی

 -پدافند غیرعامل

ج

فرهنگ

 -کارآفرینی و مهارت افزائی

 -اکتشاف و استخراج مواد



علومانسانیومعارفاسالمی 

 فرآوری و استحصال و تلخیص مواد آلی ،معدنی وسیلکونی ،فیزیک سیستمهای پیچیده
 بیوفیزیک بیوشیمی علوم مرتبط با نقشههای زمین شناسی مخاطرات زیست محیطی اقیانوسشناسی و بهرهگری از منابع دریایی بهرهبرداری از تنوع زیستی در تولید ارقام وگونههای مناسب
 بهینهسازی الگوی کشت منطقهای -جامعهشناسی زیستی
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طرح آمایش آموزش عالی (در چارچوب نقشه جامع علمی کشور)
رشد و توسعه اقتصادی مناطق یک کشور یکی از مهمترین مباحث اقتصاد منطقهای در دهههای اخیر محسوب
میشود به نحوی که بررسی رشد و توسعه مناطق به عنوان یکی از اهداف مهم دولتهای محلی مورد توجه قرار
گرفته است .با مروری بر اقتصاد کشورهای مختلف ،مشخص میشود که برخی مناطق نسبت به مناطق دیگر
دارای عملکرد اقتصادی بهتری هستند و در مقایسه با میانگین کشور ،رشد اقتصادی باالتری دارند .این رشد
فزاینده ناشی از ساختار اقتصادی مناسب ،شناسایی مزیتهای نسبی در فعالیتهای مختلف و سیاستگذاری و
برنامهریزی منطقهای صحیح است .نادیده گرفتن استعدادها ،تواناییها و مزیتهای نسبی هر منطقه در زمینه
فعالیتهای اقتصادی باعث میشود که سرمایهگذاریها متناسب با امکانات و ظرفیتهای بالقوه مناطق صورت
نگیرد و با وجود اجرای برنامههای متعدد توسعه ملی و منطقهای ،همچنان روند توسعه نیافتگی مناطق ادامه یابد.
بنابراین در صورتی که عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی مناطق شناسایی شود و درک درستی از توانمندیها و
تنگناهای آن مناطق فراهم شود ،میتوان زمینه ارتقای سطح سیاستگذاریهای مرتبط با مناطق ،تصمیمگیری
درست و مبتنی بر آگاهی را برای سیاستگذاران ملی و محلی فراهم کرد .لذا شناسایی مزیتهای نسبی هر منطقه و
استفاده بهتر از امکانات موجود ،راهنمایی مطمئن و عاملی جذاب برای سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی از
یک سو و توسعه هدفمند نظام آموزش عالی متناسب با آن از سوی دیگر خواهد بود.
این طرح به تعیین مزیت نسبی فعالیتهای عمده اقتصادی در مناطق  1گانۀ مختلف کشور برای تعیین
استراتژیهای توسعه آموزش عالی مناطق (رویکرد آمایشی) پرداخته است که استان سیستان و بلوچستان در این
طرح در کنار استانهای کرمان و هرمزگان در منطقه  1قرار گرفته است.
جدول شماره  1ضریب تمرکز مکانی فعالیتهای اقتصادی را براساس ارزش افزوده نشان میدهد .در این جدول
مقادیر کمتر از یک با رنگ قرمز مشخص شدهاند و نشان میدهد که در این فعالیت در منطقه مورد نظر مزیتی
وجود نداردکه در گفتار آورده نشده است .همچنین مقادیر بزرگتر از یک دارای مزیت نسبی میباشند که با
رنگ سبز مشخص شدهاند .سبز کمرنگ برای مقادیر بین یک تا دو و سبز پررنگ برای مقادیر بزرگتر از 2
میباشد .که مزیت های باال را نشان میدهد بنابراین فعالیتهایی که با رنگ سبز پررنگ مشخص شدهاند دارای
مزیت نسبی بیشتری میباشند.
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ضریب تمرکز مکانی فعالیتهای اقتصادی منطقه  8کشور

ضریب تمرکز مکانی

شرح فعالیتها
زراعت و باغداری

4113

جنگلداری

4114

ماهیگیری

3191

معادن

3111

ساخت کک ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هستهای

2111

ساخت فلزات اساسی

2119

ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل

2141

توزیع گاز طبیعی

4143

آب

2142

راه آهن

4111

حمل و نقل جاده ای

4141

حمل و نقل آبی

1141

حمل و نقل هوایی

4142

خدمات پشتیبانی و انبارداری

1121

امور دفاعی و انتظامی

4124

امور دفاعی

4124

امور انتظامی

4141

آموزش ابتدائی

4119

آموزش ابتدائی دولتی

4111

آموزش ابتدائی خصوصی

4141

آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای

4111

آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی

4133

آموزش عالی دولتی

4142

بهداشت و درمان

4142

بهداشت و درمان دولتی

4121

دامپزشکی

4143
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جدول ذیل نیز استراتژیهای توسعه فعالیتهای اقتصادی در منطقه  1کشور را نشان میدهد که براساس جدول
قبل استخراج شدهاند .بنابراین در جدول زیر اولویتهای توسعه فعالیتهای اقتصادی منطقه مذکور که دارای
مزیت نسبی میباشند به ترتیب ارائه شده است و میتواند مبنای تعیین استراتژیهای توسعه رشتهها و حوزههای
تخصصی آموزش عالی قرار گیرد.
جدول استراتژیهای توسعه فعالیتهای اقتصادی در منطقه  8کشور

 حمل و نقل آبی
 سایر معادن
 ماهیگیری

 خدمات پشتیبانی و انبارداری

 ساخت کک ،فراوردههای حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای
 ساخت فلزات اساسی

 ساخت سایر تجهیزات حمل و نقل
 آب

 زراعت و باغداری
 راه آهن

 جنگلداری

 آموزش ابتدائی دولتی
 آموزش ابتدائی

 حمل و نقل و انبارداری

 آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای دولتی
 آموزش متوسطه عمومی و متوسطه فنی و حرفه ای
 بهداشت و درمان دولتی
 امور دفاعی

 امور دفاعی و انتظامی
 امور انتظامی
 دامپزشکی

 حمل و نقل هوایی
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 حمل و نقل زمینی

 حمل و نقل جاده ای
 آموزش ابتدائی خصوصی
 توزیع گاز طبیعی

 آموزش عالی دولتی
 بهداشت و درمان
این استراتژیها میتواند به سیاستگذاران و برنامهریزان در جهت توسعه و یا ایجاد رشتهها براساس فعالیتهای
دارای مزیت نسبی در مناطق کشور کمک کند.

سند توسعه منطقه ساحلی مکران در افق 414۱
به استناد بند الف ماده  92قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور ،شورایعالی آمایش سرزمین ،سند توسعه
منطقه ساحلی مکران در افق  ،4143که مبتنی بر مطالعات طرح ویژه توسعه و عمران منطقه ساحلی مکران مصوب
دی ماه  4911شورایعالی شهرسازی و معماری ایران است را تصویب نمود.
بر اساس این سند منطقه ساحلی مکران مشتمل بر پنج شهرستان چابهار ،جاسک ،سیریک ،کنارک و میناب در دو
استان سیستان و بلوچستان و هرمزگان است و دارای قطب توسعه جاسک به عنوان بندر و پایگاه نیروی دریایی،
هاب گاز ،نفت و انرژی و منطقه آزاد تجاری صنعتی چابهار به عنوان بندر آزاد و اسکلههای با ظرفیت ایجاد
مناطق صنعتی و حمل و نقل بینالمللی است.
در این سند تصریح شده است که منطقه مکران ظرفیت ایجاد انواع صنایع پتروشیمی ،فوالد و صنایع بزرگ را
دارد و میتواند زمینه گسترده تولید و صادرات مجدد را فراهم سازد و توسعه برونزا که محتاج تجهیز منابع و
سرمایهگذاری ملی و بینالمللی است ،عامل مهمی در توسعه منطقه مکران به شمار میآید و توسعه درونزا و
برونزا به عنوان مکمل یکدیگر میتواند توسعه متوازن و پایدار منطقه را رقم بزند.

14
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در این سند همچنین توسعه منطقه ساحلی مکران توسعهای شبه برونزاست که تلفیقی از توسعه درونزا و برون زا
و با پیشرانی توسعه منطقهای برونزا است که به همراه توسعه درونزای منطبق با ظرفیتها ومزیتهای منطقهی
مکران و اجتماعات محلی و از محل سرریز آن به انجام میرسد.
در سند توسعه مذکور همچنین اهداف توسعه فضایی منطقه ساحلی مکران و نیز راهبردهای توسعه این منطقه به
صورت دقیق تبیین و ترسیم شده است.
در سند فوق ،دستگاههای اجرایی مکلف هستند که بر اساس سند توسعه منطقه ساحلی مکران ،برنامههای جامع و
اجرایی دستگاه مربوط را تهیه و پس از هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور ،از محل اعتبارات بودجههای
سنواتی نسبت به انجام مطالعات و اجرای پروژههای مصوب با اولویت مشارکت عمومی -خصوصی اقدام نمایند.
در ماده  1سند مذکور راهبردهای توسعه منطقه ساحلی مکران به شرح ذیل ذکر شده است که عبارتند از:
 ترویج و تقویت الگوها و فعالیت های توسعه ای دریامحور مبتنی بر اقتصاد آبی

 اتصال پذیری و ارتباط پذیری عملکردی و کارکردی منطقه در قالب شبکه های ملی و فراملی به منظور
بهره گیری بیشینه از فضای جریان های جهانی
 برقراری پیوندهای امن کننده فراملی با تأکید بر محورهای ساحلی و فرامنطقه ای

 اولویت بخشی به توسعه بنادر از طریق تعیین عرصه های دارای اولویت توسعه بندرگاهی

 توسعه چند سطحی و شبکه ای به موازات نوار ساحلی در چارچوب برد پهنه های ساحلی
 شکل دهی به شبکه ها و کریدورهای دریایی ملی و فراملی به مرکزیت مکران توسعه شبکه ای – کریدوری به مرکزیت قطبهای چابهار – کنارک ،جاسک و میناب اولویتدهی به کشاورزی مبتنی بر اقلیم و محدودیتهای منابع آب (محصوالت گرمسیری و شورورزی)
 توسعه متمرکز کریدوری به محوریت بزرگراه ساحلی توسعه تابآور مبتنی بر تنش و فقر آبی و حوادث طبیعی منطقه ای و برقراری شیوههای نوین فعالیت وتأمین زیرساخت
 بسیج منابع ملی و بین المللی در پیوند با منابع محلی در راستای اقتصاد مولد و بالنده تنوع بخشی به ساختار اقتصادی با تکیه بر داراییهای درونی منطقه و پتانسیلهای بیرونی توسعه و تجهیز شبکه های یکپارچه گردشگری طبیعی (بوم گردی)14
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 انسجام بخشی به مرکز زیست و فعالیت کوچک و پراکنده در غالب منظومه های سکونتگاهی در پیوندبا مرکز بزرگ حامی
 برقراری طیف (پیوستار) زمانی از سبک سازماندهی «مدیریت تراکم زدا» به حکمروایی غیرمتمرکز برقراری شبکههای هم پیوند و همکار به محوریت کانونهای توسعه در دو استان سیستان و بلوچستان وهرمزگان

 تقویت سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی نهادهای منطقه ای و محلی
 ارتقای بهره وری در بخش های متنوع فعالیتی با تاکید بر اقتصاد دریامحور

 ارتصال جامعه محلی به فضای رقابت منطقه ای و فرامنطقه ای از طریق هویت برنامه دار

 افزایش کیفیت زندگی و جذابیت منطقه برای سکونت ،فعالیت و سرمایهگذاری با اولویت کانونهای
اصلی توسعه

 اولویت بخشی به توسعه خوشه ای و تکمیل زنجیرههای تولید

 شکلدهی به منطاق یادگیری با هدف درون زا و نهادینه کردن توسعه
 ارتقای آوازه منطقه در فضاهای ملی و فراملی مبتنی بر رویکردهای برند سازی مکان
 ارتقاء برابری و دربرگیرندگی اجتماعی فرایندهای توسعه

 بهبود شاخص امنیت غذایی با تأکید بر منابع قابل استطاعت ،قابل دسترس و با کیفیت
 توزیع فضایی عادالنه فرصتها و خدمات زیرساختی با تأکید بر شبکههای پشتیبان به محوریت
کانونهای توسعه
 توانمندسازی اجتماعات محلی و آموزش نیازمبنا و توسعه محور

 تقویت سرمایه های اجتماعی پیوندی و شکل دهی به شبکه های همکاری جامعه بومی در کسب و کار
 مشارکت پذیری و توانمندسازی اجتماعات محلی در فرایندهای توسعه
 ظرفیت سازی سرمایه های انسانی جهت بهبود فقر قابلیتی و چند بعدی
دانشگاههای نسل اول تا نسل چهارم
نقش اساسی دانشگاهها در تربیت نیروی کار متخصص موجب شده است در کشورهای مختلف به ویژه
کشورهای توسعه یافته ،به تغییر و تحوالت اساسی در دانشگاهها بپردازند .در ابتدا دانشگاهها آموزش محور بودند
که آنها را دانشگاههای نسل اول مینامند .هدف این دانشگاهها ،آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص بود.
پس از آن ،انقالب آکادمیک نخست در اواخر قرن  41در کشور آلمان روی داد که طی آن دانشگاههای
12
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پژوهش محور به عنوان نسل دوم دانشگاهها معرفی شدند .این دانشگاهها در پژوهش و تولید علم نقش داشتند.
سپس ،انقالب آکادمیک دوم در نیمه دوم قرن بیستم پس از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد ،که طی آن
دانشگاههای کارآفرین به عنوان نسل سوم با هدف تربیت نیروهای انسانی کارآفرین و ارتباط با صنعت پا به
عرصه ظهور گذاشتند.
یونسکو در چشم انداز آموزش عالی برای قرن  ،24دانشگاه های نوین یا نسل سوم را این گونه توصیف کرده
است« :جایگاهی که در آن مهارت های کارآفرینی در آموزش عالی به منظور بهبود قابلیت های فارغ التحصیالن
در جهت تبدیل شدن به کارآفرینان توسعه می یابند».
در آمریکا ،در دهه های  14و  14میالدی بیش از  414دانشگاه کارآفرین ایجاد شده است و در دهه  14به 344
دانشگاه کارآفرین رسید .در آسیا نیز دانشگاههای کارآفرین در کشورهای هند ،فیلیپین و مالزی ایجاد شد.
دانشگاه  ،MITبه عنوان یکی از مطرح ترین دانشگاههای نسل سوم در جهان ،مرکزی برای آموزش و ارتقای
کارآفرینی بین دانشجویان و اساتید با هدف تربیت مدیرانی است که موجب موفقیت شرکت های دانش بنیان
شوند ،تاسیس کرده است .مدیران  ،MITبر این باورند که صرفا کافی نیست یک کاال ،ایده و فناوری جدید
اختراع شود ،بلکه معیار موفقیت ،تجاری سازی آن نوآوری می باشد.
امروزه الگوی جدیدی از دانشگاهها معرفی شدهاند که به دانشگاههای نسل چهارم معروف هستند که از یک سو،
تأثیر قابل توجهی بر محیط پیرامون و توسعه محلی و منطقهای دارند و از سوی دیگر ،این نوع دانشگاهها موجبات
تحول و توسعه خود را فراهم میکنند.
در حال حاضر دانشگاههای نسل چهارم فراتر از آموزش ،پژوهش و کارآفرینی ،به مثابه ایجادکننده و فرصت ساز
توسعه محلی و منطقه ای عمل می کنند .از این دانشگاهها انتظار می رود که عالوه بر تحول درونی منطبق با
شرایط محیطی ،زمینه تحول محیط پیرامون خود را نیز خلق کنند .در حال حاضر ،اگر چه در عالم واقعیت ،تعداد
این نوع دانشگاهها کم می باشد ،اما کارکرد مسئولیت پذیری اجتماعی و پاسخگویی ایجاب می کند که در دهه-
های آینده تعداد دانشگاههای نسل چهارم در تمامی نقاط سیاره زمین افزایش یابد .بدیهی است دانشگاههای
ایران نیز نمی توانند و نباید از این تحول و دگرگونی شگرف عقب بمانند.

19

طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار ()4144 - 4141

سیر تحول دانشگاهها
هدف

نسل

تمرکز

اول

آموزش محور

آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص

دوم

پژوهش محور

پژوهش و تولید علم

سوم

کارآفرین

چهارم

مسئولیت پذیری اجتماعی

تربیت نیروهای انسانی کارآفرین و ارتباط با صنعت
توسعه محلی و منطقه ای

نسل دانشگاههای کشور
در کشور ما بیشتر دانشگاه ها در نسل اول و تعداد محدودی از آن ها در نسل دوم به سر می برند و هنوز نسل سوم
دانشگا هها در ایران به طور جدی مطرح نشده است .برای همین است که بسیاری از دانش آموختگان به دلیل
نداشتن مهارت های کارآفرینی و فنی الزم در بازار کار توفیق چندانی نمییابند و بیکار می مانند .در ایران ،عدم
ارتباط صنعت و دانشگاه ،که هدف اصلی دانشگاه های نسل سوم است ،باعث شده است که با وجود افراد
متخصص و خالق در کشور ،هم اکنون حدود  144هزار فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود داشته باشد .البته از
سال  4914به بعد گام هایی در راستای حرکت به سمت دانشگاههای نسل سوم برداشته شده است .در فاصله سال
های  4914تا  4919ابتدا در  49دانشگاه ،مرکز کارآفرینی ایجاد شد و امروزه تعداد بیشتری از دانشگاه های
کشور دارای چنین مرکزی میباشند (مرکز کارآفرینی دانشگاه فردوسی مشهد در سال  4914رسماً فعالیت خود
را آغاز کرد) .اما تاسیس مراکز کارآفرینی یا دفتر ارتباط با صنعت در دانشگاه ها ،اولین قدم است و تا رسیدن به
دانشگاه های نسل سوم هنوز فاصله وجود دارد.
کارآفرینی

8

کارآفرینی به عنوان عامل کلیدی رشد و توسعه اقتصادی در عصر مدرن شناخته شده است و مورد توجه شرکت-
هایی است که رقابت در آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژیهای تغییر مستمر در فرآیندها ،محصوالت و
طرحهاست .طی چند سال گذشته ،دولتها بطور جدی به تشویق کارآفرینی پرداختهاند زیرا کارآفرینی موجب
بهرهمندی مردم و کشور میشود .قبل از آنکه مردم بتوانند کاری را شروع کنند ،باید دارای سرمایه تکنولوژی،

. Entrepreneurship

8
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تسهیالت الزم برای تولید کاال ،نیروی کار مناسب ،روحیه مناسب و شرایط روانی متعادل برای موفقیت در
کارآفرینی باشند .با آگاهی از نیازهای کارآفرینان و مشاغلی که نیاز به حمایت دارند ،به نظر میرسد که دولت در
بهترین موقعیت برای تعیین سیاست و طراحی برنامهها با هدف تشویق کارآفرینی باشد .دولت از طریق اعمال
خطمشی در وزارتخانه ها و موسسات میتواند موجب کارآفرینی شود.
در امور دولتی ،کارآفرین در فضای دولتی و سیاسی باید قادر به تغییر تمایالت خط مشی گذار از طریق مهیا
سازی اطالعات جدید در خصوص ابزار و اهداف سیاسی باشد و مشابه بخش خصوصی بتواند منابع را از طریق
روشهای جدید تولید و عرضه محصوالت جدید ،تغییر و تخصیص دهد.
لغت کارآفرینی بطور گسترده در تمام مکالمات روزمره و به عنوان یک لغت فنی در مدیریت و اقتصاد ،مورد
استفاده قرار میگیرد .این لغت در ابتدا در قرن  ،41در کشور فرانسه مطرح گردید که در آن زمان کارآفرین
فردی بود که به انجام سفارشات در پروژههای تجاری میپرداخت .کارآفرینی موضوعی است که در تمام جوامع
درخور توجه است .سازمانهای امروزه به مدیر کارآفرین نیازمند میباشند تا با تکیه بر ویژگیهای منحصر به فرد
وی ،گوی سبقت را از سایر رقبا بربایند .ضرورت شناخت کارآفرین و مدیر کارآفرینی و خطمشیهای
کارآفرینی کارآفرینان قهرمانانی هستند که در دنیای کارآفرین آشکار است .مدرن نسبت به سایر بازیگران
عرصههای مدیریت و اقتصاد بیشتر مورد توجه میباشند و محصوالت و مزایای جدیدی را در بازارهای گسترده
جهانی ،با وجود خطرات بسیار ایجاد مینمایند ،به همین دلیل نمیتوان از ویژگیها و تاثیر کارآفرینان فقط سیستم
را به کارآفرینان چشم پوشی نمود.
کارآفرین کسی است که عناصر مختلف را با هم سازماندهی میکند و به آنها یک ماهیت مجزایی میدهد.
کارآفرینان تغییرات اساسی را در جهان سازماندهی میکنند حتی فراتر از مرزهای ملی .فردی که عناصر تولید را
در هم میآمیزد و فعالیت بازار را با کسب ،نشر و فعالیت بر مبنای اطالعات جدید ،سازماندهی کند ،کارآفرین
است.
جوزف شومپیتر پژوهشگری است که نقش کارآفرین را در پویا سازی نظام بازار ،بیشتر تجزیه و تحلیل نمود .از
نظر وی ،کارآفرین باید توانایی شناسایی فرصتهای نوآوری را داشته باشد و بتواند مزایای فرصتها را معین و با
کاریزمای خود ،مردم را در جهت سرمایه گذاری منابعشان در نوآوری مطرح شده ،متقاعد سازد .کارآفرین
کسی است که در جستجوی تحول خالق است و شومپیتر کارآفرین را مخرب خالق میداند.
13
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کارآفرین فردی است که انتخاب دیگران را از طریق کسب و نشر اطالعات در خصوص منابع و اهداف ،تحت
تاثیر قرار دهد و هر فردی میتواند کارآفرین باشد.
کارآفرین موفق دارای خصوصیات و ویژگیهای خاصی میباشد از جمله :سخت کوش ،پیشگام ،هدفگذاری
شخصی ،متهور و انعطاف پذیر ،قابل اعتماد ،پذیرای ایدههای جدید ،تشخیص دهنده و دارای مهارتهای
ارتباطی خوب ،بدنبال اطالعات ،مشتاق یادگیری ،هماهنگ کننده فرصتها ،پذیرش تغییر ،تعهد به دیگران،
آسایش همراه قدرت.

دانشگاه کارآفرین
واژۀ کارآفرینی ،از کلمۀ فرانسوی « »Entreprendrبه معنای «متعهّدشدن » نشأت گرفته است .بنابر تعریف
واژه نامۀ دانشگاهی وبستر ،کارآفرین کسی است که متعهّد می شود مخاطره های یک فعّالیّت اقتصادی را
سازمان دهی ،اداره و تقبّل کند .به عبارتی کارآفرینی را می توان ایجاد کسب و کارهای نوآورانه تلقی کرد.
کارآفرینی منجر به نوآوری و تغییر فنّی میشود و از این رو ،رشد اقتصادی را ایجاد می نماید.
از جمله تغییرات و تحوّالتی که اخیراً در سطح جهانی شکل گرفته ،می توان به کوچک سازی شرکت ها،
خصوصی سازی اقتصاد و رقابت جهانی مبتنی بر چاالکی ،خلّاقیّت و نوآوری اشاره کرد که همۀ این تغییرات،
نقش کارآفرینی را در این عرصه ،به نقشی برجسته و قابل توجّه تبدیل کرده است .همچنین شواهدی وجود دارد
که نشان می دهد علّت توسعۀ صنعتی و اقتصادی کشورهایی همچون آمریکا ،ژاپن و آلمان ،کارآفرینی است.
اهمّیّت و ضرورت حضور کارآفرینان در بخش های صنعت ،تجارت و خدمات ،چه در سازمان های دولتی و چه
در سازمان های خصوصی ،به حدّی حیاتی و جدّی تشخیص داده شده است که حتّی درس کارآفرینی در مقاطع
دبیرستان نیز تدریس می شود.
در کشور ما ،تا اجرای شروع برنامۀ سوم توسعه ،توجّه چندانی به مقولۀ کارآفرینی نشده بود .حتّی در محافل
علمی و دانشگاهی نیز به جز موارد بسیار نادر ،فعّالیّتی در این زمینه صورت نگرفته بود .مشکل بیکاری و پیش
بینیِ حادترشدن آن در دهۀ  ،4914موجب شد تا در زمان تدوین برنامۀ سوم توسعه ،موضوع توسعۀ کارآفرینی در
سطوح وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،جهاد کشاورزی ،صنایع و معادن و
همچنین مؤسّسۀ جهاد دانشگاهی ،به دلیل ارتباط با فعّالیّتهای آن ها ،مطرح شود .درنتیجه شرایط اقتصادی،
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اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی کشور در سال های اخیر موجب گردید تا در برنامههای توسعه ،به مبحث
کارآفرینی ،علی الخصوص در ابعاد پژوهشی ،آموزش و پرورش کارآفرینان توجّه شود و اعتباراتی نیز در این
راستا پیش بینی گردد .عالوه بر آن ،منافع اعتباری برای پژوهش ،اشاعۀ فرهنگ کارآفرینی و نیز برنامهریزی و
حمایت از کارآفرینان ،توسّط دستگاههای اجرایی مختلف ستادی ،صنعتی ،کشاورزی و غیره در نظر گرفته شد.
اشاره کردیم که دانشگاه نیز می تواند به یک سازمان کارآفرین 1تبدیل شود که طی آن همه اعضای آن می-
توانند در نقش کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی ،به طور مستمر ،سریع و
راحتتر در سازمان مرکزی (ستاد) یا دانشکده ها به ثمر برسند .طی این فرآیند و با آموزش کارآفرینی در دانشگاه
ها و همچنین ایجاد مراکز توسعه کارآفرینی« ،فرهنگ کارآفرینانه» را در میان قشرهای دانشگاهی توسعه دهیم و
تحولی در روند توسعه صنعتی کشور ایجاد خواهد شد .در اواخر دهه  34میالدی ،اولین کشوری که ترویج
فرهنگ کارآفرینی را از سطح دبیرستان شروع کرد و آموزش هایی را داد ،کشور ژاپن بود .مسئله کارآفرینی در
ژاپن به سطح دانشگاهها هم کشیده شد.
بین سالهای  4114تا  4112میالدی بیش از  11درصد نوآوری صنعتی که توانست موقعیت ژاپن را در اقتصاد و
صنعت جهانی به یک موقعیت برجسته و برتر تبدیل کند ،توسط کارآفرینان صورت گرفت.
ژاپن کشور خالقیتهاست .این کشور تشنه ایدههای جدید و خالقانه در تولید محصوالت جدید است به طوری
که از ابزارهای نوین گرفته تا محصوالت طراحی شده ،نوآوری یکی از اصول اصلی بوده است.
در حال حاضر نظام آموزشی دانشگاههای کشورمان ،افرادی را پرورش میدهد که فقط میتوانند شکافهای
شغلی از پیش تعریف شده را پرکنند .دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند و از
افراد کارآفرین حمایت میکند .این حمایت شامل حمایتهای آموزشی مالی و بازاریابی است .در نتیجه
کارآفرینان امکان دسترسی به کتابخانه ها آزمایشگاهها و  ...را پیدا میکنند.
مکاتب کارآفرینی
برای مطالعۀ تمام ابعاد علم کارآفرینی ،الزم است مبانی و مکاتب مختلف آن را بشناسیم .شش مکتب فکری از
منظرهای گوناگون کارآفرینی را مورد بررسی قرار می دهد .این مکاتب که به درک فرآیند کارآفرینی کمک
می کنند ،دیدگاه های منحصر به فردی را ارائه می دهند که نشان می دهد کارآفرینان کیستند ،چه کارهایی
. Corporate Entrepreneurship. 9
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انجام میدهند و وظایف و فعّالیّتهای کلیدی آنها کدامند .این شش مکتب که در سه گروه دسته بندی میشوند
عبارتند از:
سنجش خصوصیات شخصیتی:
مکتب کارآفرینی«اشخاص بزرگ»
کارآفرینان را افرادی بزرگ توصیف می کند که قادر به ارائۀ افکار ،مفاهیم و نگرش هایی هستند که برای
دیگران جالب ،هیجان انگیز و الهام بخش است.
مکتب کارآفرینی «ویژگی های روان شناختی»
تمرکز بر ویژگیهای شخصیتی دارد ،معتقد است که کارآفرینان دارای ارزش ها و نگرشهای منحصر به فرد
نسبت به کار و زندگی می باشند.
شناسایی فرصتها
 مکتب کارآفرینی «کالسیک»
 به کارآفرینی به عنوان فرآیند ایجاد یک فرصت اشاره می کند.
سرپرستی و مدیریّت
 مکتب کارآفرینی «مدیریّت»
 معتقد است که همانند بسیاری از زمینههای مطالعات سازمانی ،کارآفرینی نیز از تئوریهای مدیریّت
پیروی می کند .مکتب فکری مدیریّت ،با جنبه های فنّی مدیریّت سروکار دارد و بر این باور است که
کارآفرینی می تواند آموزش داده شود.
 مکتب کارآفرینی «رهبری»
 این مکتب بیان میکند که کارآفرینان ،اشخاصی هستند که نقش عمدهای را در هدایت و رهبری افراد
ایفا میکنند ،درنتیجه باید دارای مهارتهای تعامل با مردم باشند.
 مکتب کارآفرینی«درون سازمانی»
در پاسخ به فقدان نوآوری و رقابت در درون سازما نها تکامل یافته است .کارآفرینان سازمانی ،دارای اختیار
و آزادی عمل میباشند و قادرند افکار خود را به عنوان کارآفرین در سازمان پیاده کنند .چنین رفتاری در
سازمان باعث گسترش فعّالیّتهای سازمان و کشف فرصتها میشود.
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 نیاز به توفیق طلبی :شخصی که نیاز به موفّقیّت در او باالست ،شخصی است که در جستجوی عملکرد
باالتر است ،از مسائل و اهداف چالشی لذّت میبرد و پشتکار و روحیۀ رقابتی در فعّالیّتهای کاری دارد .نیاز
به توفیق ،انگیزۀ اصلی توسعۀ اقتصادی درکشورها بوده و در تصمیم گیری فرد برای کارآفرین بودن تأثیر به
سزایی دارد.


مرکز کنترل« :عقیدۀ فرد را نسبت به اینکه وی تحت کنترل وقایع خارجی یا داخلی می باشد ،مرکز
کنترل می نامند  ».براکهاوس ( )4111معتقد است کارآفرینان نسبت به افراد دیگر ،دارای مرکز کنترل داخلی
بیشتری هستند و این ویژگی ،وجه تمایز کارآفرینان موفّق از کارآفرینان غیرموفّق می باشد .افراد با مرکز
کنترل داخلی بر این باورند که پیشرفت های آیندۀ خود را می توانند از طریق فعّالیّت و تالش خود به دست
آورند .آنها معتقدند که موفّقیّت و شکست آن ها در آینده به صورت تصادفی به دست نمی آید ،بلکه در
گرو عمل آن ها می باشد.
 ریسک پذیری :ویژگی شخصیتیِ ریسک پذیری نشان می دهد که افراد ،چگونه با موقعیّت های
تصمیم گیری مخاطره آمیز کنار می آیند .به طور کلّی ،میل به ریسک پذیری می تواند به عنوان برخورد
با ریسک و عدم اطمینان و درجه ای از آمادگی برای تحمّل آن تعریف شود .افراد با سطح ریسک
پذیری باال ،تمایل بیشتری برای تصمیم گیری در شرایط نامشخّص دارند.
 خالقیت و نوآوری :خلّاقیت ،توانایی خلق ایدههای جدید است که این ایده ها ممکن است به
محصوالت یا خدمات جدید نیز منجر شوند و نوآوری ارائۀ محصول ،فرآیند و خدمات جدید به بازار
می باشد و خلّاقیت نیرویی است که در پس نوآوری نهفته است .نتایج تحقیقی که در سال  2443انجام
شد ،رابطۀ مثبتی بین نوآوری ،کارآفرینی و رشد سازمان را نشان می دهد؛ در واقع کارآفرینی و نوآوری
نقش هم افزایی در سازمان دارند .هم نوآوری و هم خلّاقیت ،از اجزای الینفکّ کارآفرینی میباشند.
کارآفرینان واقعی ،مشاغل جدید را بیشتر به دالیل نوآوری و خلّاقیت شروع می کنند تا انگیزه های
اقتصادی.
 تحمل ابهام :قدرت تحمّل ابهام ،عبارت است از «پذیرفتن عدم قطعیّت به عنوان بخشی از زندگی و
توانائی ادامۀ حیات با دانشی ناقص دربارۀ محیط و تمایل به آغاز فعّالیّتی مستقل ،بی آنکه بداند آیا موفّق
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خواهد شد یا خیر» .کسانی که دارای ویژگی تحمّل ابهام بیشتری هستند ،به احتمال زیاد فرصت های
کارآفرینانۀ زیادی را کشف می کنند.
کارآفرینی فردی و کارآفرینی سازمانی
کارآفرینی مستقل (فردی) :چنانچه یک فرد یا گروه ،به طور مستقل و بدون وابستگیِ خاص به یک سازمان،
اقدام به فعّالیّت کارآفرینانه نماید ،در این صورت این نوع کارآفرینی ،تحت عنوان «کارآفرینی مستقل» نامیده می
شود .در این نوع کارآفرینی ،تمرکز الزم بر ایجاد کسب و کار مستقل و شناسایی فرصتها ،بسیج منابع و امکانات
الزم ،تمرکز بر نوآوری ،توسعۀ فرآیند ،ایجاد محصوالت و یا خدمات جدید می باشد.
کارآفرینی سازمانی :کارآفرینیِ سازمانی ،شرایط و بستری را در سازمان فراهم می کند که در گام نخست
همواره هر شخص یا گروهی بتواند پروسۀ کارآفرینیِ درون سازمانی را سریع ،راحت و اثربخش طی نموده و آن
را به اجرا درآورد ،ثانیاً محرّک ،مشوّق و آموزش دهندۀ افراد برای اجرای فعّالیّتهای کارآفرینانه توسّط
کارآفرینان سازمانی باشد .از طرفی یک سازمان کارآفرین (مانند دانشگاه) ،آماده و قادر است تا خود را با محیط
متغیّر خارج از سازمان تطبیق دهد .در کارآفرینی سازمانی ،کل سازمان و کارکنان دارای روحیه کارآفرینی
هستند و ساختارها و فرهنگ سازمان در آن اثرگذار است و یک بینش و فهم مشترک در بین مدیران و کارکنان
ایجاد می گردد.
هنگامی که فرد کارآفرین به استخدام سازمانی در میآید ،نقش و مسئولیّتها و اختیارات آن نیز با کارآفرین
مستقل ،متفاوت میشود .این کارآفرینان معتقدند باید کارها را به طریق دیگر و به نحو بهتری انجام دهند .چنین
افرادی با درک محیط ،برای خود بینش و آرمانی غایی تعیین نموده و برای نیل به آرمان خویش با پشتکار و
پیگیری ،تالش میورزند .در این حالت ،فرد یا گروه کارآفرین ،از قابلیّتها و امکانات یک سازمان استفاده کرده
و اقدام به فعّالیّت کارآفرینی به عنوان فعّالیّتی با وابستگیِ سازمانی مینماید.
به سازمانی که شرایط و بستری را فراهم میکند که کارآفرین بتواند پروسۀ کارآفرینیِ درون سازمانی را سریع،
راحت و اثربخش طی نموده و آن را به اجرا درآورد ،سازمان کارآفرین گویند .با توجّه به رویکرد این قبیل
سازمان ها ،کارآفرینان میتوانند دریچههای فرصت را شناسایی نموده و منابع را تخصیص دهند ،سیستمها را
سازماندهی نمایند و استراتژیها را به منظور بهر هبرداری از فرصتها اجرا نمایند .در این حالت ،نقش کارآفرینی
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سازمانی اغلب میتواند از طریق تجهیز تمامی ظرفیّتهای سازمان که بالغ بر توانای یهای هر فرد کلیدی است ،اجرا
شود .سازمانهای کارآفرین ،محور تغییرات محیطشان را از طریق نوآوری ،پیشگامی و ریسکپذیری دنبال نموده
و به آنها پاسخ میدهند .بنابر این ،درجۀ گرایش به کارآفرینی آنها ،وابسته به میزانی است که آنها نوآور بوده ،به
طور پیشگامانه ای اقدام می نمایند و ریسک پذیر هستند.
پیشگامی یک سازمان ،مهارت های کارآفرینی و مدیریّتی را ایجاب نموده و به مهارت شناسایی فرصتها و
ربودن آن ها ،سریع تر از رقبا معنی می دهد .چنین سازمان هایی نظیر دانشگاهها و بانک ها ،به طور منظّم و
آگاهانه باید در کشف و پیش بینی روندها ،وقایع و تغییرات در محیط درگیر شوند که تمامی آنها فرصتهایی
را برای توسعه از طریق معرّفی محصوالت ،خدمات ،برندها ،تکنولوژی یا رویههای جدید فراهم میسازند.
دانشگاه نیز می تواند به یک سازمان کارآفرین تبدیل شود که طی آن همه اعضای آن می توانند در نقش
کارآفرین انجام وظیفه کنند و تمام فعالیتهای کارآفرینانه فردی و گروهی ،به طور مستمر ،سریع و راحت تر در
سازمان مرکزی (ستاد) یا دانشکده ها به ثمر برسند.
ویژگیهای دانشگاههای کارآفرین
ظهور دانشگاه های کارآفرین ،دانشگاه های فاصله گرفته از جامعه و صنعت را به دانشگاه هایی تبدیل کرده است
که در ارتباط با صنعت و جامعه هستند .دانشگاه کارآفرین ،باید دانش تولید شده خود را از طریق تجاری سازی
برای استفاده و کاربرد به بخشهای اقتصادی و صنعتی جامعه تزریق میکند .تعادل بین آموزش ،تحقیقات و
خدمات در یک دانشگاه کارآفرین سه مشخصه اولیه دارد:
 پذیرش وحمایت فعالیت های کارآفرینانه به صورت سیستماتیک
 مکانیزم های مشترک (یک دفتر موفق و پاسخ گوی انتقال فناوری)
 حمایت های مالی مستقیم از طرف صنعت
گرایش به کارآفرینی ،به عنوان یک قابلیّت سازمانی شامل نوآوری ،پیشگامی و میزان باالی ریسک پذیری می-
باشد .سازمان های کارآفرین ،محور تغییرات محیط شان را از طریق نوآوری ،پیشگامی و ریسکپذیری دنبال
نموده و به آن ها پاسخ می دهند .بنابر این ،درجۀ گرایش به کارآفرینیِ آن ها ،وابسته به میزانی است که آن ها
نوآور بوده ،به طور پیشگامانه ای اقدام می نمایند و ریسک پذیر هستند .دانشگاه نسل سوم ،کارآفرینانه عمل می-
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کند ،مشاغل جدید خلق می کنند و مراکز رشد و پارک های فناوری را ایجاد می نماید .از افراد کارآفرین
حمایت آموزشی ،مالی و بازاریابی به عمل می آورد .در این دانشگاهها ،توسعه صنایع و فناوری های جدید بر
پژوهش های دانشگاهی بنا شده است.
یک دانشگاه برای کارآفرین شدن در سه حوزه باید فعالیت نماید:
 خود دانشگاه ،به عنوان یک سازمان ،کارآفرین باشد.
 کلیه دانشگاهیان اعم از اعضای هیات علمی ،کارکنان و دانشجویان به سمت کارآفرینی حرکت کنند.
 ارتباط دانشگاه با محیط از یک ساختار کارآفرینانه پیروی کند.
کارآفرینی در دانشگاه مستلزم توسعه کارآفرینی در تمامی سطوح دانشگاه است و تعامل تمامی رشتهها و
آموزشهای دانشگاهی را طلب می کند و عالوه بر آموزش کارآفرینی در تمامی رشته های دانشگاهی باید
مراکز نوآوری و کارآفرینی در هر یک از دانشکده های دانشگاه فعال شوند.
دانشگاه کارآفرین ،عالوه بر آموزش مطالب نظری و تئوری ،مهارتهای شغلی رشته تحصیلی مورد نظر و
مهارتهای مدیریتی ،بهره گیری از فرص تها و نوآوری را به دانشجویان آموزش می دهد ،واقعیت ها و الزامات
بازار کار را به آنان م یشناساند ،از ایده های جدید و خالق استقبال می کند و روحیه کارآفرینی را در بین
دانشجویان توسعه می دهد .دانش آموختگان دانشگاههای نسل سوم ،پس از فارغ التحصیلی منتظر کار نمیمانند
یا به جستجوی کار نمی پردازند بلکه کارآفرین خواهند بود .دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که ارائه کننده
فرصتها ،تجربیات و فرهنگ الزم برای هدایت کردن و تشویق کردن دانشجویان و فارغ التحصیالن به سمت
کارآفرینی میباشد.
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ویژگیهای دانشگاه نسل سوم (کارآفرین)

به طور خالصه مهمترین ویژگیهای دانشگاه کارآفرین عبارتند از:
ساختار
 غیر متمرکز بودن
 غیر رسمی بودن
 عمودی و افقی بودن ارتباطات
 در انحصار نبودن اطالعات
 گروهی بودن کارها
 برخوردار بودن از ساختار سازمانی که مانع ایجاد ایده های نو نباشد
 کنترل سهل گیر و غیررسمی
 داشتن کارکنان توانمند
حمایت مدیریت
 قدردانی مدیریت از افراد ریسک پذیر و صاحب ایده
 تحمل کردن انحراف از قواعد کارکنان
 متولی شدن طرح های کار آفرینانه ،داشتن تنوع در حمایت های مالی مدیریت
 حمایت مدیریت از طرح های کوچک
19
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 به کارگیری ایده های جدید
 تغذیه مالی برای شروع و حرکت طرح های نو
 قدرت تصمیم گیری مدیریت
مأموریتهای دانشگاه کارآفرین
مأموریتهای دانشگاه در انقالب سوم که به آنها دانشگاه کارآفرین میگویند عبارتند از:
 oمأموریت آموزشی
 oمأموریت تحقیقاتی
 oمأموریت توسعه اجتماعی و اقتصادی
در این انقالب همچنین آموزش فرد به آموزش سازمان (آموزش کارآفرینی) و تحقیق فردی به تحقیق گروهی
تبدیل شد.
دانشگاه کارآفرین دانشگاهی است که توانایی های زیر را دارد:
 oتوانایی نوآوری
 oتشخیص و ایجاد فرصتها
 oکار تیمی
 oپذیرش خطرها
 oپاسخ به چالشها
 oدرصدد ایجاد تغییر ذاتی در مشخصه سازمانی
دانشگاه های کارآفرین با مجموعه ای از گزاره ها تعریف می شوند.
سرمایه سازی :دانش برای استفاده و نیز پیشرفت رشته ،تولید و منتقل می شود .سرمایه سازی ،دانش مبنایی
برای توسعه اقتصادی و اجتماعی است و بنابراین نقش دانشگاه در جامعه تقویت میشود.
همبستگی :دانشگاه کارآفرین با صنعت و دولت تعامل نزدیکی دارد.
استقالل :دانشگاه کارآفرین یک سازمان نسبتاَ مستقل است و مخلوق وابسته به محیط سازمانی دیگری نیست.
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هیبرید شدن :تشخیص تنشهای موجود بین اصول همبستگی و استقالل ،نیروی محرکی برای ایجاد سازمان-
های هیبرید برای تحقق هم زمان هر دو هدف است.
انعکاس پذیری :اصالح مداوم ساختار درونی دانشگاه همچنان که رابطه دانشگاه با صنعت و دولت تغییر می-
کند و در جهتی که صنعت و دولت ارتباطشان را با دانشگاه بازبینی میکند.
کارآفرینی و ثروت آفرینی در آموزش عالی
آنچه که در دانشگاههای ما تاکنون مورد توجه بوده است مسئله آموزش بوده ،لذا به مسائل پژوهشی و تحقیقاتی
توجه کافی به عمل نیامده است .هنوز دانشجویان ما با مسئله کارآفرینی عمدتا بیگانه اند ،زیرا زیرساختهای کافی
و فیزیکی برای توسعه کارآفرینی فراهم نشده است ،لذا مشکل اشتغال فارغ التحصیالن دانشگاهی به یک معضل
اجتماعی مبدل شده و زمینه برای فرار مغزها و انواع مشاغل کاذب فراهم گردیده است .آنچه که مسلم است
پیشرفتهای عصر حاضر در زمینههای مختلف ریشه در علم و تکنولوژی اطالعات موجب فراهم نمودن
فرصتهای بسیار خوب برای سرمایه گذاری تجاری شده است.
در چنین شرایطی بقاء و رشد سازمانها ،شرکتها در گرو تغییر و تحول اساسی در نگرش اهداف استراتژیها،
فرهنگ و امثال اینها میباشد .رقابت در کسب و کار کیفیت تولید را باال میبرد و به اقتصاد رونق میبخشد .رونق
اقتصادی ایدههای جدید بوجود میآورد که منجر به کسب و کار تازه خواهد شد.
کارآفرینی در اصل از زبان فرانسه «اینترپرینیورشیپ» گرفته شده و به سایر زبانها راه یافته است .انگلیسیها سه
اصطالح متفاوت را در خصوص کارآفرینی بکار گرفتهاند :ماجراجو ،متعهد ،کارفرما.
از کارآفرینی تعریفات دیگری نیز شده است که در ذیل آمده است:
 کارآفرینی فرایندی از ارائه اندیشههای تازه و نو ،بهرهگیری از امکانات و فرصتهای موجود با تکیه بر
دانش ،پیشه و کار مربوط به آن و پذیرش خطر است.
 کارآفرینی پلی میان زایش ایده ،تولید و انجام خدمات ،مبادله اطالعات و کاالست.
 کارآفرینی عاملی است که عوامل گوناگون را در کنار یکدیگر قرار میدهد تا بهرهبرداری از منابع و
فعال شدن آنها در جهت بهرهوری تأمین منافع ملی میسر گردد و مؤسسات بهرهور و خالق ایجاد شوند
که موجب رشد و توسعه همه جانبه باشند.
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 کارآفرینی فرآیندی است که فرد کارآفرین به ایدههای نو و خالق و شناسایی فرصتهای تازه و با
بسیج منابع ،مبادرت به ایجاد پیشه و کار و شرکتهای نو ،سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده میکند
این فرآیند که مستلزم پذیرش خطر و ریسک است ،منجر به عرضه محصول یا خدمت تازه به جامعه
میشود.
 کارآفرینی ناظر به رفتارها و فعالیتهای خطرپذیر و نوآور و بهرهگیری از فرصتهایی و کارآفرینان
کسانی هستند که همراه با خطرپذیری ،فرصتهایی را غنیمت میشمرند و با تکیه بر اندیشهها و
تجربههای خویش راهکارهای تازه برای سودآوری جستجو میکنند.
 کارآفرینی فرآیندی است که منجر به ایجاد رضایتمندی یا تقاضای تازه میشود .کارآفرینی عبارت از
فرآیند ایجاد ارزش از راه تشکیل مجموعهای منحصر به فرد از منابع به منظور بهرهگیری از فرصتها
است.
 کارآفرینی پدیدهای راهبردی و نیرویی هدایت کننده است .کارآفرینی فرآیند بلندمدت آموزشی و
پرورشی است که مستلزم برنامهریزی در نظام آموزشی و پژوهشی و اجرای برنامههای از پایگاه خانواده
و مدرسه تا دانشگاه و سازمان است و باعث به حرکت درآمدن چرخه فعالیتهای اقتصادی کشور
میشود.
 کارآفرینی عامل دگرگونی اجتماعی است و به ایجاد مشاغل تازه و بهرهگیری مؤثر از نیروی انسانی و
منابع طبیعی میانجامد.
 کارآفرین کسی است که گذشته از اشتغالزایی بهرهوری را توسعه میدهد.
هربرت و لینک دوازده ویژگی را بر کارآفرینی بر شمردهاند که عبارتند از :مخاطره را با عدم قطعیت ارتباط
میدهد ،عرضه کننده سرمایه مالی است ،مبتکر است ،تصمیم گیرنده است ،رهبر صنعتی است ،مدیر یا رئیس
است ،پیمانکار است ،سازمان دهنده یا هماهنگ کننده منابع اقتصادی است ،مالک شرکت تجاری است ،بکار
گیرنده عوامل تولیدی است ،حاکم و کارفرما است و فردی است که منابع را جهت مقاصد مختلف بکار
میگیرد.
تا دهه  4114سه موج وسیع ،کارآفرینی را به جلو هدایت کرده است:
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موج اول :انفجار عمومی  1مطالعه و تحقیق در قالب انتشار کتابهای زندگی کارآفرینان و تاریخچه شرکتهای
آنها ،چگونگی ایجاد کسب وکار شخصی و شیوههای سریع خلق ثروت که از اواسط دهه  4134شروع شد.
موج دوم :این موج شامل ارائه رشتههای آموزش کارآفرینی در حوزههای مهندسی و بازرگانی است که از دهه
 4114به پا شد.
موج سوم :این موج شامل افزایش عالقهمندی دولتها به تحقیقات وسیعتر در زمینه کارآفرینی و بنگاههای
کوچک ،نشر آموزشها به شاخههای دیگر علوم اقتصادی ،روانشناسی و مدیریتی ،تشویق رشد شرکتهای کوچک
و انجام تحقیقات در خصوص نوآوریهای صنعتی است که از اوائل دهه  4114آغاز شد.
لذا ،کارآفرین کسی است که متعهد میشود مخاطرههای یک فعالیت اقتصادی را سازماندهی ،اداره و تقبل کند.
ژان باتیست سی ،در مورد تعریف کارآفرین میگوید« :کسی که منابع اقتصادی را از یک حوزه دارای بهرهوری
و سود پایین تر به حوزه های دارای بهره وری و سود باالتر منتقل میکند».
اصوال ،کارآفرین کسی است که ایده جدید را به واقعیت تبدیل میکند و چیز با ارزشی را از هیچ میسازد و به
جامعه معرفی میکند .بنابراین در این سه تعریف چند نکته وجود دارد:
 کارآفرین اهل فکر جدید و نوگرا است.
 کارآفرین در فرایند ایجاد یک کسب و کار جدید است.
 نتیجه زحمات و فعالیتهای وی حتما بایستی به محصول جدید یا خدمات جدید منجر شود.
در سالهای میانی دهه  4114توماس بگلی و دیوید پی.بوید در زمینه ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان مطالعه
کردند و ویژگیهای آنها را به پنج بخش تقسیم کردند:
 نیاز به کسب موفقیت
 مرکز کنترل
 تحمل ریسک
 رویارویی با وضع ابهام
از ویژگیهای حاشیه ای کارآفرینان ،بازآفرینی است یعنی انجام دادن درست کارها را با آنچه در گذشته بر
سازمان تحمیل یا دیکته می کند جابه جا و بازآفرینی کند و کارآیی را باال برد و کارمندانی را که به عقیده پیتر

11

طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار ()4144 - 4141

سنج رمقی برای تغییر برایشان باقی نمانده است را تغییر دهند و تعالی بخشند و به محیط و سازمان هوشمند دست
یابند.
از ویژگیهای عمومی کارآفرینان میتوان در به کارگیری موثر از عوامل تولید (زمین ،نیروی کار ،سرمایه) نام
برد .یک کارآفرین منتظر نمیماند و بهانهای در مورد کمبود سرمایه ندارد زیرا که اصوالً یک کارآفرین موفق
ابتدا نیاز جدید را می بیند و می یابد و سپس نیروی انسانی ،مواد و سرمایه الزم را برای تامین این نیاز فراهم می
آورد.
لیبنشتاین ( )4111چهار ویژگی را برای کارآفرین بیان میکند:
 بازارها را یکپارچه و مرتب میسازد.
 خالء ها و شکافهای بازار را پر نماید.
 با صرف وقت ،خود را درگیر تغییرات ساختاری و سازمانها نماید.
 کلیه عوامل را برای تولید و بازاریابی یک محصول مهیا نماید.
همچنین ،کی یرلوف ( )4111سه ویژگی را برای همه کارآفرینان موفق مشخص کرده است:
 نوآوری :کارآفرین باید فرصتهای تجاری ناشی از تغییرات در تقاضا و فناوری جدید را شناسایی کند.
 سرمایه گذاری :توانایی تمایل به یافتن و فراهم کردن سرمایه مخاطره آمیز برای یک شرکت.
 اعمال مدیریت پس ازشروع به کار شرکت.
بخش اهمیت کارآفرینی از سه جهت مختلف مورد بحث قرار میگیرد:
از نظر اشتغال :مطالعاتی که در ایاالت متحده آمریکا صورت گرفته ،نشان دهنده آن است که از
بیست میلیون شغل جدید ایجاد شده در فاصله  3/9میلیون شغل ناشی از ایجاد و تاسیس کسب و
کارهای جدید بوده است 4113 -4114 .در فاصله سالهای  4933تا  4913هجری شمسی بیشترین اشتغال
در ایران به صورت «خویش فرما» بوده است که به دلیل عدم حمایت از این مشاغل ،در دهه 4914
مواجه با بحران بیکاری شدیم ،در حالیکه اگر در فاصله بیست ساله فوق حمایت جدی به عمل میآمد و
هر نفر یک نفر را به کار میگرفت در دهه  4914با کمبود نیروی کار مواجه میشدیم.
اهمیت کارآفرینی از نظر عدالت اجتماعی :کارآفرینی را نباید با رانت خواری و وابستگی
صاحبان سرمایه با قدرتهای دولتی اشتباه گرفت .رشد کارآفرینی موجب میگردد تا گروه عظیمی از
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صاحبان مشاغل جدید نه با امکانات خیلی باال وارد بازار کسب و کار شوند که چنین وضعی خالء
شکاف عظیم فقیر و غنی را پر میکند که به تحقق عدالت اجتماعی خواهد انجامید و برای تحقق بیشتر
این موضوع الزم است قوانین و مقررات حقوقی ،مالی ،اداری در جهت این گروه متوسط باشد.
اهمیت کارآفرینی از نظر فرهنگی :فرهنگ و کسب و کار دو مقوله تفکیک ناپذیر هستند و بر
همدیگر اثر میگذارند .لذا ،گسترش فرهنگ کارآفرینی موجب تحرک و گسترش کسب و کار می-
شود و در توسعه چنین فرهنگی سطح اشتغال افزایش خواهد یافت .در نتیجه ،باید فرهنگ انزوا و عدم
تحرک اجتماعی را کم رنگ نمود .در عوض ،فرهنگ ابتکار و خالقیت را در بستر روحیه شاد و مال
اندوزی و توانگری مالی باید گسترش داد .باید گفت که خداوند منشاء هستی و ثروت است .گنجینهای
بزرگ در کره زمین و خلقت آفریده ،به انسانها عقل داده تا از آن استفاده کنند ،و این دستیابی بستگی به
لیاقت انسانها و در سطح کالن بستگی به لیاقت کشورها دارد.
موانع کارآفرینی در مرحله آموزش و زمینه سازی
ضعف آموزش عالی:
در کشورهای اروپایی و آمریکا ،مباحث کارآفرینی از چنان اهمیتی برخوردارند که در دوره کارشناسی و
کارشناسی ارشد همه رشتههای دانشگاهی حداقل یک درس با عنوان کارآفرینی ارائه میشود؛ به جهت اهمیت
موضوع ،کاربردی بودن درس و همچنین منافع بسیار زیاد مشاهده شده از آن ،مهارتهای ارائه شده در این درس
به دقت و متنا سب با اهداف و سیاستهای کالن اقتصادی تعیین میشوند .لیکن در ایران ،علیرغم توجه بیشتر در
سالهای اخیر ،هنوز هم اهمیت موضوع برای تصمیم گیرندگان مشخص نیست و به دورههای آموزشی خارج از
برنامه درسی اکتفا شده است .عالوه بر این ،آموزشهای ارائه شده نیز ،در یک نظام متناسب با سیاستهای کالن
کشور تهیه نشده است.
انتظارات از حکومت:
غالبا در همه موارد انتخابات یکی از شعارھای اصلی کاندیداها «ایجاد اشتغال» برای جوانان و دانشجویان و فارغ
التحصیالن بیکار است .این امر باعث شده است که انتظارات جوانان از دولت باال رفته و همواره منتظر این هستند
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که کارفرمایی به نام دولت ،آنها را به استخدام خود درآورد .لذا تمایل جوانان به سمت شغلھای کارمندی
منحرف شده است.
ریسک گریزی:
محیط خانواده ،مدرسه و جامعه به گونه ای است که غالب جوانان ،حتی قشر تحصیل کرده را به سمت حرفه های
با درآمد مطمئن و بدون ریسک سوق می دهد.
نگرش نادرست به پول و ثروت:
علیرغم تقدس ثروت در اسالم ،به عنوان یک «ابزار» برای زندگی بهتر ،فرهنگ شکل گرفته در جامعه نگرش
درستی نسبت به پول نداشته و به ثروتمند همواره به چشم شیاد و دزد نگریسته میشود .به این ترتیب افراد نه به
دنبال نفع شخصی خود میروند و نه به دنبال یافتن راههای صحیح کسب درآمد بیشتر هستند.
 عدم توجه به آموزش حین کار و توانمندسازی افراد :عالوه بر خانواده و مدرسه یکی از فرصتهای
مناسب آموزش مهارتهای کارآفرینی آموزش حین کار است که در کشور به آن توجهی نمی-
شود.
 رغبت پایین خانواده ها در امر ازدواج :متاسفانه خانواده ها معموالً ترجیح می دهند دختر خود را به
یک کارمند بدهند تا به یک کارآفرین.
 موانع فرهنگی و اجتماعی :در بسیاری از روستاها و خانوادهها هنوز دختران از رفتن به مدرسه منع
میشوند.
 عدم اجازه مشارکت در فعالیتهای اقتصادی :برای دانشجویان و فارغ التحصیالن خانم از طرف
همسران آنها
 ناپسند بودن مواجهه با مردان از لحاظ هنجارهای محلی
 نگرانی از مسئولیت پذیری
 کمبود سرمایه و نداشتن ابزار کار
 عدم برابری زنان با مردان
 ناکارآمدی رابطه دانشگاه ،بازار و دولت ،و پیچیدگی و زمان بر بودن تحول در دانشگاهها و توسعه
کار آفرینی دانشگاهی
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 عدم تبلیغ کافی از رسانههای گروهی به خصوص صدا و سیما در ارتباط با اهمیت کارآفرینی .عدم
توجه کافی به اقتصاد در مقایسه با سایر ارزش های حاکم بر جامعه.
 عدم امنیت کافی برای سرمایهگذاری و رشد آن که این خود به دالیل سیاسی موجب فرار سرمایهها
و مغزها شده.
الگوهای جامع وکالن استراتژیکی درجهت توسعه کارآفرینی دانشگاهی
ایجاد دانشگاههای کارآفرین
دانشگاه کارآفرین ،مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق میشوند و این مراکز از افراد کارآفرین حمایت
میکنند .این حمایت شامل حمایتهای آموزشی مالی و بازاریابی است .در نتیجه کارآفرینان امکان دسترسی به
کتابخانهها آزمایشگاهها و ...را پیدا میکنند .در چنین دانشگاههایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم میشود
تا مراکز جدید کسب و کار را فراهم آورند .با آنها همکاری میشود تا مشکالت آنها پیش بینی شده و از
فرصتهای بدست آمده استفاده کنند که خود تجربهای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است .در این
دانشگاهها گردهم آوردن ذخایر مالی اهمیت ویژهای دارد و خصوصاً به کمکهای دولتی نیز نیازمندند انجام
پروژههای تجاری و اقتصادی همراه با فناوری روز کم هزینه است و استفاده بهینه از ذخایر مالی نیز از ویژگی-
های شاخص کارآفرینان میباشد .نکته مهم دیگر وجود تقاضا برای فعالیت و سرویس دهی در بازار است.
مشاغلی که از این دانشگاهها بهرهمند میشوند مسلماً در توسعه فناوریهای جدید پیش رو خواهند بود.
سازمانهای کارآفرین ویژگیهایی دارند و از آنجایی که دانشگاه نیز به عنوان یک سازمان محسوب میشود می-
توان این ویژگیها را نیز به دانشگاه بسط داد.
ارتباط دانشگاه با صنعت و محیطهای صنعتی
شرکتهای صنعتی که با یک دانشگاه ،به خصوص دانشگاه کارآفرین در ارتباط باشند از مزایای فناوری آن نیز
بهره میجویند به این جهت فرآیندهای علمی و صنعتی دانشگاهها تکمیل شده و ایجاد این شرکتها از دل
پژوهشهای دانشگاهی رخ میدهد .در این مجموعهها دانشجویان باید مجموعه ای از دانش و مدیریت کارآفرینی
را تواما آموخته و با امکانات الزم که دانشگاه در اختیار آنها قرار میدهد شروع به فعالیت در عرصه صنعت
نمایند .در چنین مواردی معموالً امکان ایجاد شرکتهای خصوصی مهیا شده و این شرکتها کم کم و با آمادگی
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کامل میتوانند از دانشگاهها جدا شوند ولی همچنان از حمایت و پشتیبانی دانشگاه بهرهمند خواهند بود ضمن این
که این مراکز صنعتی نیز در صورت موفقیت به اجرای پروژهها و توسعه تحقیقات و فن آوری دانشگاهها کمک
خواهند نمود .این ارتباط ،ارتباطی دو جانبه است که مراکز صنعتی از دانش و تکنولوژی دانشگاهها و از
دانشجویان و کارآفرینان خالق و با استعداد بهره گرفته و دانشگاه نیز از کمکهای مالی این مراکز بهرهمند
خواهد بود .با تسهیل روابط علمی و صنعتی مرتبط با کارآفرینی پیشرفت علم و صنعت سهلتر و سریعتر خواهد
گشت .یکی از نهادهای مؤثر در حمایت از دانشگاههای کارآفرین مؤسسات و شرکتهای صنعتی و تحقیقی است.
پیشنهاداتی برای افزایش و توسعه قابلیتهای کارآفرینی در مراکز آموزش عالی
 توسعه آموزش به خصوص آموزش های مجازی.
 تربیت مربیان کارآفرین ویژه رشتههای علمی ،صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی.
 توسعه نشریات و اطالع رسانی کارآفرینی.
 توسعه پژوهشهای کارآفرینی.
 ایجاد و تاسیس نهادها و شبکههای حمایت از کارآفرینان.
 توسعه مراکز کارآفرینی دانشگاهها.
 ایجاد تعادل مثبت بین دانشگاه و صنعت.
 تحول فرهنگ در جهت تحرک اقتصادی و اجتماعی
 استفاده از ابزارهای ترویجی
 دولت باید حمایتهای تکنولوژیکی ،قانونی ،حقوقی ،ارزشی و اطالعرسانی از کارآفرینان به عمل آورد.
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روندهای کالن مؤثر بر آینده دانشگاهها
در این بخش تأکید اصلی روی روندهای کالن حاکم بر سطح ملّی و بینالمللی مرتبط با فعالیتهای دانشگاه ها
استوار است که منجر به تغییر نقش و رفتار دانشگاهها در جوامع مختلف میشود .در ادامه ،روندهای کالن مؤثر
ارائه می شوند.
روندهای کالن در سطح ملّی
روند کالن  :4افزایش نیازهای جامعه به توسعة علم ،فناوری و نوآوری و تغییر رویکرد اقتصادی کشور

به سمت اقتصاد دانش بنیان :افزایش نقش علم ،فناوری و نوآوری در پیشرفت کشورها در چند دهۀ اخیر به
گونه ای چشمگیر افزایش یافته است .همین امر ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان را بیش از پیش نمایان می-
کند و دانشگاه در مقام یکی از مهمترین نهادهای توسعۀ دانش میبایستی پاسخ متناسب به آن را ارائه کند.
همچنین ،اقتصاد کشور در سا لهای اخیر و با توجه به تکانههای حاصل از محیط بیرون ،همچون تحریمهای
اقتصادی و فناوری ،تمرکز بیشتری روی رفع نیازهای کشور از محل توسعۀ اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی با
محوریت دانشگاه ها و جامعۀ نخبگانی داشته است.
روند کالن  :2افزایش بیکاری در بین دانشآموختگان دانشگاهها و پیچیدهتر شدن ماهیت مشاغل :در
دهۀ گذشته میزان بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در باز های میان  41 /9تا  24 /1درصد متغیر بوده که
نمایانگر آمار باالی بیکاری جوانان تحصیل کرده کشورمان است .این آمار برای کشورهایی همچون ایاالت
متحده امریکا ،کانادا ،آلمان ،نروژ و کرۀ جنوبی زیر  3درصد در سال  2449گزارش شده است .در حالی که،
میزان آن در سال  ، 2449برای ترکیه که در شاخصهای علمی تا حدودی مشابه با ایران است  1 /1درصد بوده
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است و نشان دهندۀ نرخ بیکاری بیش از  2 /3برابری دانش آموختگان ایرانی نسبت به همتایان ترکیه ای آ نها
است.
وضعیت اشتغال دانشآموختگان دانشگاهی در ایران

افزایش نرخ بیکاری در بین دانشآموختگان دانشگاهها موجی از نگرانی را در جامعه ایجاد کرده است .باید توجه
داشت که دانشگاه مسئول افزایش سطح اشتغال پذیری دانش آموختگان است و می بایست توانمندیهای الزم در
زمینههای گوناگون را برای اشتغال دانشجویان در محیطهای جدید فراهم سازد .در این میان ،توسعۀ فضای کسب
وکار و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال از اهمّ اقدامات دولت به شمار میرود.
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روند کالن  :3نبود امکان برنامهریزی منسجم توسعهای در دانشگاهها با اتکا به بودجههای عمومی و

دولتی :با توجه به حجم باالی هزینههای جاری دولت و مشکالت پیش روی آن در بخش افزایش بودجه ،به نظر
میرسد که در دهۀ آتی امکان افزایش قابل توجه بودجۀ مورد نیاز دانشگاهها از منابع عمومی و دولتی فراهم
نباشد .به همین منظور ،دانشگاهها برای گسترش نقش و کنشگری خود در کنار استفاده از منابع دولتی نیاز به منابع
مالی متنوعتر ،جدیدتر و افزونتری دارند .این مهم میبایستی عمدتاً از محل کارآفرینی مستقیم ،جامعه محوری و
ارزش آفرینی دانشگاهها در تعامل با نهادهای صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی حاصل شود.
روند کالن  :1نیاز فزایندة دانشگاه ها به منابع مالی برای ورود به فعالیتهای جدید و پیشران :نیاز
دانشگاهها به زیرساختهای جدید برای ورود به فعالیتهای نوآورانه و پیشران به شدت در حال تغییر است .بسیاری
از زیرساختها و تجهیزات دانشگا هها (برای مثال ،آزمایشگا هها) به سرعت قدیمی می شوند و به روزرسانی آ نها
نیاز به تزریق منابع مالی قابل توجهی دارد .همچنین ،نیاز دانشگاهها به توسعۀ فعالیت ها در سطح ملّی و بی نالمللی
نیز نیازمند منابع مالی جدید و گسترده تر است .مانند ورود به فناور یهای جدید زیستی و شناختی و نانو،که
نیازمند صرف هزینه های باال جهت توسعۀ زیرساختهای دانشگاهی است.
در سالهای اخیر ،دانشگاه های پیشروی کشور مسیر روبه رشدی را در افزایش حجم قراردادهای مرتبط با
تحقیقات صنعتی و اقتصادی با دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی و غیردولتی طی کردهاند اگرچه ،آمار و
اطالعات نشان از افزایش حجم و تعداد قرادادهای صنعتی دانشگاه ها دارد ولی منابع حاصل از این امر هنوز در
مقیاس جهانی نمیباشد و نمیتواند نیاز دانشگاهها را برای ورود به حوزه های جدید و تامین زیرساختهای الزم
فراهم آورد.
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میزان رشد قراردادهای صنعتی دانشگاههای زیرمجموعه وزارت عتف

روند کالن  :۱افزایش فاصلة حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی داخل با خارج از کشور :در پی
تغییرات نرخ ارز در کشور و وابستگی حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگا هها به بودجۀ دولت ،به مرور
زمان فاصلۀ حقوق دریافتی اعضای هیئت علمی در ایران با متوسط درآمد اعضای هیئت علمی سایر کشورها
افزایش یافته است .حتی این فاصله در تخصصهای مشابه و هم سطح در مشاغل دیگر در داخل کشور نیز،
ملموس است .انتظار میرود که با عبور از شرایط دشوار ،دولت نسبت به ترمیم این فاصله از محل منابع عمومی
کشور اقدام کند .در عین حال ،دانشگاهها میبایستی منابع مالی دیگری را به جز بودجۀ دولت برای بهبود شرایط
معیشتی اعضای هیئت علمی ،به ویژه اعضای هیئت علمی جوان خود تأمین کنند.
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روند کالن  :6نبود امکان تأمین مالی پژوهشگران تمام وقت مورد نیاز از محل منابع عمومی و دولتی:

دانشگاه ها برای انجام پروژههای پژوهشی خود و ایجاد ارتباط بیشتر با صنعت و جامعه ،افزون بر اعضای هیئت
علمی ،نیازمند پژوهشگران تمام وقت هستند .دانشجویان دکترا و محققان پسادکترا دو منبع بالقوه پژوهشگران
تمام وقت به شمار میروند .در دانشگاههای کشور به دلیل نگاههای آموزش محور تاکنون امکان به کارگیری
این دو منبع بالقوه به گونهای جدی و تمام وقت فراهم نشده است .منابع عمومی و دولتی نیز امکان پرداخت
حقوق و هزینههای مربوط به این گروه از پژوهشگران را فراهم نمیکنند و دانشگاهها برای جبران این هزینهها
نیازمند منابع مالی متنوع و جدید با رویکردهای نوین هستند.
نسبت اعتبارات پژوهشی به بودجه عمومی دولت طی سال های  4336تا 4333

نسبت اعتبارات تحقیق و توسعه شرکتها به بودجه مصوب آنان طی سال های  4336تا 4333
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روندهای کالن در سطح بینالمللی
روندکالن  :4سرعت باالی تغییرات در حوزة علم ،فناوری و نوآوری و منسوخ شدن سریع محتوا و

رشتههای تحصیلی جاری :سرعت تغییرات در علوم ،فناوریها و نوآوریها به شکل چشمگیری افزایش یافته
است ،به گونهای که در برخی از موارد ،عمر پارهای علوم کمتر از یک دهه است و به سرعت منسوخ میشوند.
همین امر سبب شده تا نگاه سنتی به رشتههای تحصیلی و محتوای آ نها به سدی در توسعۀ علمی و فناوری تبدیل
شود.
روندکالن  :2تغییر رویکرد شاخص های دانشگاه های برتر جهان به سمت کارآفرینی ،نوآوری و حل

نیازهای جامعه :در شاخصهای ارزیابی جهانی از دانشگاههای تراز اول دنیا ،شاخصهای کارآفرینی و
اثرگذاری در جامعه به گونۀ قابل توجهی پررنگ شده است .دانشگاههای برتر کشور برای حفظ جایگاه خود در
آینده می بایستی در حوزۀ کارآفرینی و نوآوری نقش بیشتری ایفا کنند.
روندکالن  :3تغییر شیو ههای آموزشی و توسعة فناوریهای نوین در انتقال محتوای آموزشی و

پژوهشی :تغییر شیوههای آموزشی و توسعۀ فناوریها و شیوههای نوین انتقال مفاهیم آموزشی و پژوهشی
همچون آموزشهای الکترونیکی منجر به تحولی شگرف در نظام آموزشی در دانشگاههای دنیا شده است و نوع
آموزش ها در دنیا را تحت تأثیر قرار داده است .دانشگاههای ایران نیز در آینده با توجه به افزایش هزینههای
جاری دانشگاهها و بهرهوری باالتر برخی از روشهای نوین انتقال مفاهیم نیازمند بازنگری در روش سنتی خود
هستند .در واقع ،فناوریهای جدید از جمله فناوری اطالعات ،هوش مصنوعی و نانوفناوری در مدلهای کسب و
کار دانشگاهها تغییراتی اساسی را ایجاد میکنند ،ضمن آنکه سرعت تغییرات باالی فناوریها نیازمند دانشگاهی با
ساختارهایی منعطف و چابک است که بتواند به سرعت پاسخ دهد و تغییرات درونی خویش را به اجرا گذارد.
11
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تغییرات محوری در آینده دانشگاهها
کالن روندهای مطرح شده در باال نشانگر نیاز به تغییراتی جدی در رویکرد کنونی دانشگاهها جهت حفظ نقش
کنشگری در جامعه است .بر این اساس ،هشت تغییر محوری زیر آیندۀ دانشگاهها را در ایران دستخوش تحول
خواهند کرد .البته دانشگاهها با توجه به محیط خود و کارکردهای تعریف شده به میزان متفاوتی تحت تأثیر این
تغییرات قرار خواهند گرفت:
تغییر محوری  :4ضرورت تغییر در تعامل با جامعۀ پیرامونی و حرکت به سمت فعالیتهای مرتبط با نیازهای جامعه از
طریق رو شهای کارآفرینانه و نوآورانه برای پاسخگویی به انتظارات محیطی:

تغییر محوری  :2تقویت وسعت نظر و بصیرت اجتماعی دانش آموختگان در کنار قابلیتها ،توانمندی وکارایی
حرفهای دانش آموختگان؛ قابلیتهای اخالقی ،اجتماعی و شهروندی دانش آموختگان ،امری کلیدی برای
دانشگاههای جامعه محور و کارآفرین است .واقعیتی که با وسعت بخشی به جهان اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
کنشگران اجتماعی و تعهد به خلق آیندهای بهتر ،آیندهای که باید حامل امکانهای بهتر باشد .امکان بهزیستی و
زیست اخالقی بر مدار ویژگیها و هنجارهای اخالقی ،مسئولیتپذیری و زندگی در جمع و اهتمام به منافع
جمعی و احترام به حقوق دیگران ،سعه صدر و مدنیت را قوت میبخشد.
تغییر محوری  :3ضرورت تغییر در نقش دانشگاه در فرایند توسعۀ پایدار اقتصادی کشور و پذیرش نقش فعاالنۀ
دانشگاهها در افزایش توان اشتغالآفرینی و اشتغالپذیری دانشجویان و دانشآموختگان با توجه به ویژگی
شغلهای جدید و دانش محور.
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تغییر محوری  :1ضرورت تغییرات ساختاری و مدیریتی در نظام تصمیمگیری دانشگاه ها و افزایش بسترها و
زیرساختهای تعاملی دانشگاه با بخشهای گوناگون جامعه اعم از صنعتی ،اقتصادی و اجتماعی با هدف توسعه و
پیشرفت کشور در زمینههای مختلف به منظور پاسخ و ارائۀ راهحلهای سریعتر و منعطفتر.
تغییر محوری  :۱ضرورت تغییر در سبد منابع درآمدی دانشگاه و افزایش و تنوع بخشی به آن از محل فعالیتهای
کارآفرینانه و ارزشآفرین و کاهش وابستگی به منابع بودجۀ عمومی و همزمان ،بازنگری در روشها و فرایندهای
جاری انجام امور به منظور کاهش هزینههای جاری.
تغییر محوری  :6ضرورت تغییر در مفاهیم سنتی دانشگاه و حرکت به سمت تغییر زیرساختها برای پذیرش و
اجرای مفاهیمی همچون کیفیت ،انعطاف پذیری و بهره وری در دانشگاه با محوریت رفع نیازهای جامعه و
کارآفرینی.
تغییر محوری  :7ضرورت تغییر نگرش نسبت به کارکردهای جاری دانشگاه در مواردی همچون تعریف
رشتههای تحصیلی ،تدوین محتوای تخصصی ،نظام پذیرش دانشجو ،نظام جذب و ارتقای اعضای هیئت علمی،
بسترسازی در ایجاد شرکتهای دانش بنیان و دانشگاهی ،پارک ها و مراکز رشد و نوآوری و روشهای آموزشی و
توانمندسازی در سطوح مختلف دانشگاه .توجه به این مهم که دانشگاه به عنوان مرکز قوه عاقله و عقل نقاد
رسالت خود را در تقویت فهم ،بصیرت و بینش دانشجو و دانش آموختگان تعریف می کند تا افزایش حفظ و
انباشت دادهها در ذهن و حافظه.
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تغییر محوری  :8ضرورت به روزرسانی شاخص های توسعۀ دانشگاههای کشور بر اساس شاخص های جامعه
محوری و کارآفرینی جهت نمایش توان ملّی در سطح جهانی ،چرا که پویایی نهاد علم به افق گشایی و
نوآوریهای تازه و طرح پرسشهای نو است.
تغییر محوری  :3ضرورت ارتقای سطح تعامل با سایر نهادهای جامعه در سطوح گوناگون برای بازآفرینی نقش
دانشگاه در میان سیاست گذاران ،مسئوالن ،و آحاد مردم به مثابه مبدأ تحوالت جامعۀ پیشرو و پایدار.

ارزشهای حاکم بر دانشگاهها در آینده
یکی از نمادهای تعامل دانشگاه با جامعۀ پیرامونی در دنیا نواحی نوآوری دانشگاهی است .ویژگی اصلی نواحی
نوآوری بهرهگیری از زیست بوم های سازگار با ویژگیهای دانشگاه و محیط پیرامونی آن و مشارکت باالی
بخش خصوصی به مثابه نماد جامعۀ نوآور است .شرکتها و نوآفرینها ،شتابدهندهها و مراکز رشد،
صندوقهای سرمایهگذاری جسورانه ،فضاهای کار اشتراکی ،مجتمعهای فناوری ،پژوهشکدهها و مراکز
تحقیقاتی و نوآوری تشکیل دهندۀ زیست بوم نوآور در داخل و خارج پردیس دانشگاه و با رویکرد اقتصاد دانش
بنیان هستند .در چند سال اخیر برخی از دانشگاههای پیشرو کشور در حوزههای فنی و مهندسی و علوم انسانی
حرکت به سمت ایجاد نواحی نوآوری و تعامل بیشتر با جامعۀ پیرامونی خود را آغاز کردهاند.
براساس آنچه اشاره شد ،دانشگاه جامعه محور و کارآفرین افزون بر حفظ ارزشها و کارکردهای آموزشی،
پژوهشی و توجه به پیشینۀ غنی فرهنگ ملّی و باورهای دینی و مذهبی در زمینۀ مسئولیتهای جدید در حوزۀ
جامعه محوری و کارآفرینی بر چهار ارزش کلیدی زیر تأکید میکند:
14
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ارزش  :4توجه و ارزش نهادن بر تقویت مبانی اخالقی و باورهای دینی در جهت حفظ سالمت محیط دانشگاهی
و استمرار مسیر اعتالی آن برای دستیابی به آرمانها.
ارزش  :2توجه به برابری فرصت و عدالت آموزشی برای آحاد افراد جامعه جهت ورود به دانشگاه؛ لیکن در
کنار این فرصت امر کیفیت دانش اموختگان نیز برای نهاد دانشگاه واقعیتی کلیدی است .این مهم زمانی محقق
خواهد شد که خروج از دانشگاه به آسانی ورود نباشد.
ارزش  :3ارزش نهادن و مسلط سازی گفتمان نوآوری ،کارآفرینی و ثروت آفرینی ،روحیۀ مسئولیت پذیری و
مشارکت فعال و کنشگر دانشگاهها با روشی کارآفرینانه در رفع نیازهای جامعۀ بشری.
ارزش  :1پیشگامی در بین دانشگاههای جامعه محور و کارآفرین برتر جهان در مرزهای علم ،نوآوری،
کارآفرینی و ارزش آفرینی.
ارزش  :۱توجه ،پشتیبانی و ارج نهادن به توسعۀ مهارتها و الگوهای ذهنی خالق ،نوآور و کارآفرینانه نزد
دانشجویان ،دانشآموختگان ،پژوهشگران ،کارکنان و اعضای هیئت علمی.

سیاستهای کالن
دانشگاههای آینده در ایران با تأکید بر دانشگاههای جامعه محور و کارآفرین می بایستی راهبردها و اقدامات خود
را بر اساس سیاستهای کالن و جامع نگر بنیان نهند .بهتر است که این سیاستها بر کلیۀ راهبردها و اقدامات آتی
دانشگاهها حاکم باشد .بر این اساس ،هفت سیاست کالن با محوریت جامعه محوری و کارآفرینی در دانشگا هها
مدنظر قرار میگیرد:
12
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سیاست  :4حرکت در مرزهای دانش و تقویت بنیۀ علمی ،فناوری و نوآوری دانشگاهها با محوریت قرارگیری
در بین دانشگاههای برتر نوآور ،کارآفرین و جامعه محور جهان.
سیاست  :2سیاست جامع نگری در عرصه های سه گانه آموزشی ،پژوهشی و فرهنگی -اجتماعی که هر کدام
امری را در کانون خود دارند ،تاکید بر این امر است که این عرصه ها نه تنها مستقل نیسنتد بلکه ،همزا و همراه و
وامدار یکدیگر هستد .در واقع ،کار ویژه درحوزه آموزش ،انتقال درست دانش و مهارت روز ،و در عرصه
پژوهش سهیم شدن در توسعه مرزهای جهانی دانش و فناوری و برای حوزه فرهنگی -اجتماعی هنر خوب
زندگی کردن ،شهروند خوب بودن و حضور انسانهای آگاه و فعال نسبت به بایسته های یک زندگی شایسته
وظیفه ای راهبردی و محوری است .باید توجه داشت که اخالق دانشگاهی متضمن این مهم است که سه گانه
آموزش ،پژوهش و مدنیت فرهنگی -اجتماعی توأمان در سیاست ها و برنامههای نظام آموزش عالی کشور مورد
اهتمام و مداقه باشند.
سیاست  :3مسئله مداری و داشتن نگاه دقیق نسبت به نیازها ،گرهها ،و عرصه های جدید فعالیت با توجه به شکل
گیری مدارهای تازه در کالن نظامها و خرده نظام ها در مقیاس ملی ،منطقه ای و جهانی به منظور تنظیم ساختار و
مأموریت دانشگاه برای تربیت نیروی انسانی ،دانش ،فناوری و مهارتهای الزم .از این حیث دانشگاه نیازمند ایجاد
ارتباطی ارگانیک با جامعه پیرامون و فرا پیرامون خود دارد تا بتواند اولویت دهی به حل مسائل ،نیازهای جامعه و
کاهش آسیب پذیری در سطح محلی ،منطقهای و ملّی را با استفاده از روش های نوآورانه و کارآفرینانه محقق
نماید.
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سیاست  :1تسهیل ارتباط و دسترسی مردم ،بنگاهها و بخشهای اقتصادی و اجتماعی به ظرفیتهای دانشگاهها
هم به منظور تحقق اقتصاد دانشبنیان و مقاومتی و هم به منظور بسیج و مدیریت منابع بخشهای مختلف و توسعه
منابع درآمدی پایدار دانشگاهها
سیاست  :۱توجه به سرمایۀ انسانی و منابع فکری دانشگاهی باکیفیت به مثابه عامل توسعۀ پایدار و طوالنی مدت با
هدف توسعۀ نوآوری ،کارآفرینی و ارزش آفرینی آنها
سیاست  :6حفظ حرمت دانشگاه و تقویت ارزشهای فرامادی؛ دانشگاه بنا به موقعیت و جایگاهی که دارد باید
شایق ارزشهای معنوی باشد و خود را اسیر ارزشهای مادی مرسوم در بنگاه های اقتصادی و شرکتهای
تجاری نسازد.
سیاست  :7کوچک سازی ساختارهای اجرایی کنونی دانشگاهها و ایجاد ساختارهای منعطف و متناسب با
نیازهای جدید از طریق اعطای استقالل عمل بیشتر به دانشگاه ها با توجه به ظرفیت های محلی و دانشی
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از ابتدای شکلگیری دانشگاهها برنامهریزی وجود داشته است .ولی این برنامهریزی بیشتر در بودجه یا طراحی
برنامههای درسی خالصه شده میشد .دانشگاهها کمتر به آینده خود میاندیشیدند و کمکهای دولت نیز مزید
بر علت بود.
رابرت کوپ معتقد است که برنامه ریزی کالسیک (سنتی) فرض می کند که سیستم دانشگاهی بسته است که در
آن می توان برنامه ای منظم و قطعی را طراحی کرد .در صورتی که در برنامهریزی استراتژیک فرض بر این است
دانشگاه سیستمی باز است که سازماندهی آن با توجه به اطالعاتی که از محیط درونی و بیرونی وارد سیستم می
شود ،به طور دائم باید تغییر یابد .به نظر می رسد که برنامه ریزی خطی ،که براساس الگوها و فرمول های ریاضی
انجام می گیرد ،بتواند واقعیت را در کلیت آن درک کند ،در حالی که موقعیتهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی
و ...در حال تغییر جایی را در آن برای خود پیدا نمیکنند.
از ویژگیهای برنامهریزی کالسیک (سنتی) میتوان به موارد ذیل اشاره کرد :توجه به ابعاد کمی ،باور پیش بینی
های میان مدت و درازمدت ،بررسی درونی سازمان و بزرگ نمایی مفید بودن الگوهای ریاضی در برنامهریزی
آموزشی ،باور به ثبات در سازمانها و اولویت فنون برنامهریزی به ابعاد نظری برنامهریزی (توجه به تحلیل هزینه /
منفعت ،فنون بهینه سازی از طریق تحقیق عملیاتی ،الگوهای شبیه سازی).
برنامهریزی استراتژیک در آموزش عالی ،برخالف برنامهریزی کالسیک (سنتی) ،دانشگاه را سیستمی باز میبیند
و به عوامل درونی و بیرونی موثر بر عملکرد آن توجه جدی دارد .در برنامهریزی استراتژیک مفهوم تغییر در
درون و بیرون دانشگاه از اهمیت زیادی برخوردار است .از این رو ،برنامه ریزی دانشگاهی اقدامی مداوم و پویا
قلمداد می شود و کیفیت پدیده ها را بیشتر از داده های کمی در تحول آن موثر می داند .برنامهریزی استراتژیک
در دانشگاهها نیز ابتدا در مدیریت توسعه پیدا کرده است و سپس وارد حیطه آموزش عالی و برنامه ریزی
دانشگاهی شده است .از آنجا که برنامهریزی استراتژیک به پویایی سازمان دانشگاه توجه دارد ،زمینه را برای
رشد تفکر شهودی و اطالعات کیفی فراهم آورده است.
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جدول مقایسه برنامهریزی استراتژیک و برنامهریزی سنتی
ردیف

موارد مقایسه

برنامهریزی استراتژیک

برنامهریزی سنتی

4

منشأ

قبل از 4114

از  4113به بعد

2

ارزش مورد نظر

کارایی

اثربخشی

3

سیستم

بسته

باز

1

فرایند

قیاسی

استقرایی

۱

پیرامون

ثابت

متغییر

6

محیط

درونی

درونی و بیرونی

7

اطالعات

کمی

کمی و کیفی

8

دور

طوالنی و مقطع ،متمرکز و موازی

متوسط و کوتاه و مداوم ،نامتمرکز و منسجم

3

ساختار

قطعی

سوال برانگیز

44

حیات

جزم گرا

تکاملی

44

غائیت

برنامه ایستا

برنامه تکاملی

42

محصول

تصمیمات جهت یافته به سوی آینده

تصمیمات فعلی بر مبنای نگرش به آینده

تعریف استراتژی
استراتژی را ایجاد یک مزیت منحصر به فرد برای تمایز سازمان از رقبا تعریف میکنند و اساس کار را مدیریت
این تمایز میدانند ،همچنین استراتژی نوع خاص از راه و روش دستیابی به اهداف است که باید شرایط سه گانه
را داشته باشد یعنی در ارتباط با چگونگی دستیابی به اهداف بلند مدت و حیاتی سازمان که در محیط رقابتی قرار
دارد بحث مینماید که در این رابطه حرکت از وضعیت موجود به وضعیت جدید قابل طرح بوده است.

تفکر استراتژیک
در دنیای فعلی که تکنولوژی با پیشرفت شگرفی روبرو میباشد بر این نکته تاکید فراوان میشود که مدیران ارشد
سازمانها برای کارآمد شدن سازمان باید به ابزار ساده و مهمی بنام تفکر استراتژیک مجهز شوند تفکر
استراتژیک مدتهاست که بعنوان یک برگ برنده در عرصههای مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته میشود.
تفکر استراتژیک شیوه خاص اندیشیدن است که میتوان آنرا مهارت معماری استراتژی دانست برنامهریزی
استراتژیک نیز ابزاری برای پیاده سازی استراتژیهای خلق شده از طریق تفکر استراتژیک و همچنین تسهیل
11
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تفکر استراتژیک میداند استراتژی یک برنامه نیست بلکه یک طرز نگرش است که اساس آن بر تشخیص
فرصتهای اصلی و محقق ساختن منافع نهفته در آن قراردارد تفکر استراتژیک برای سازمان چشم انداز
میآفریند و به مدیران کمک مینماید تا در راستای این چشم انداز تصمیمات صحیحی را اتخاذ نمایند.
اهمیت تفکر استراتژیک
مدیرانی که به تفکر استراتژیک میپردازند به نوعی آمادگی برای رویارویی با مشکالت آینده را دارند مدیران
ارشد با بهره گیری از تفکر استراتژیک به موارد زیر توجه دارند:
 ابتداء وضعیت سازمان را آن چنان که هست و باید باشد بررسی و سپس در جهت کسب مزیت رقابتیدر بازار آینده در روش استفاده از منابع تجدید نظر می نمایند.
 تفکر استراتژیک به مدیران این امکان را میدهد که ریسک ،سود و هزینههای حاصل از تصمیماتشانرا ارزیابی نمایند.
 تفکر استراتژیک به سئواالتی که در هنگام برنامهریزی استراتژیک مطرح میگردد پاسخ میگوید. با تفکر استراتژیک میتوان بصورت منطقی و نظام یافته در برنامهریزی استراتژیک به مدل دلخواهدست یافت مدلهایی که گاهی میتوانند منجر به بهبود شگرفی شوند.

اهداف سازمان در برنامهریزی استراتژیک
اهداف خواستههای مشخصتری هستند که از ماموریت و بررسی محیطی ناشی میشوند عناصر استراتژی
مدیریت رده باالتر به اهداف پایینتر میرسند در رابطه با اهداف ،ذکر این نکته ضروری میباشد که زمان و منابع
محدود است و اولویت بعدی اهداف اهمیت بسیاری مییابد و در این رابطه مصالحه بین سود دهی و سهم بازار یا
سایر اهداف باید کامال روشن باشد تا مهمترین اهداف سازمانی بدست آید.
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نمودار تعیین اهداف آینده سازان در برنامهریزی استراتژیک

آموزش عالی و برنامهریزی استراتژیک:
آموزش عالی به طور اعم و دانشگاه به طور اخص مثل هر سازمان دیگری نیازمند برنامه استراتژیک بوده و با
توجه به رسالت و کارکرد این نهاد پرارزش چه بسا تدوین برنامه استراتژیک این نهاد از سایر نهادها و سازمانها
مهمتر باشد.
متون آموزش عالی نشان میدهد که مفاهیم و روشهای مدیریت و برنامهریزی استراتژیک تحت تأثیر مطالعات
نظری و تجارب عملی در حیطه صنعت و تجارت بوده است .لیندستروم در سال  ،4111به مفهوم برنامهریزی
آموزش عالی از دید استراتژیک پرداخت و ارتباط آن را با موقعیت ،برنامه استراتژیک و موقعیت تصمیمگیری
مطالعه کرد و باالخره در سال  4111آگاروال نوشت که دانشگاهها از سه نوع برنامه استفاده میکنند :برنامهریزی
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استراتژیک ده ساله ،که حاوی رسالتها و اهداف کلی است ،برنامههای عملیاتی برای  9تا  3سال برای شناسایی
طرحها و اهداف خاص با زمانبندی معین و باالخره بودجههای ساالنه برای افق های کوتاه مدت.
در برنامهریزی استراتژیک آموزش عالی ،دانشگاه سیستم بازی است که پویایی و پیچیدگی خاصی دارد؛
پویاست برای اینکه تاثیراتی از بیرون متحمل میشود و به سهم خود تاثیراتی را بر بیرون میگذارد؛ بنابراین
برنامه ریزی استراتژیک الزم است امری مداوم باشد تا بتواند در برابر این تاثیرات مسیرهای روشن و موفقی برای
دانشگاه ترسیم کند.از سوی دیگر دانشگاه سازمانی است پیچیده و ویژگیهایی دارد که بر فرهنگ دانشگاه تاثیر
میگذارد.
برنامه ریزی استراتژیک در سطح دانشگاه ،کالج و بخشها متفاوت است .فرآیند هر یک نیازمند سفارشی نمودن
محیط خاص کالج و به یاد داشتن این نکته است که درجه باالی عدم تجانس در بخشهای دانشگاه وجود دارد.
تصمیمگیری در دانشگاهها صرفاً بر اساس شناخت و تشخیص مدیران ارشد دانشگاهها صورت نمیگیرد .فرآیند
برنامهریزی استراتژیک کمک میکند تا زمینهی مناسب و کارآیی برای تصمیمگیری در اختیار مدیران
دانشگاهها و اموزش عالی قرار گیرد.
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فرآیند تدوین برنامه راهبردی و عملیاتی دانشگاه
زمانی که صحبت از مدیریت راهبردی به میان می آید باید در نظر داشت که مدیریت اجزا و وظایف مختلفی را
شامل میشود که در صورت تمایل به موفقیت ،تمامی این ابعاد باید به شکل یکپارچه مورد توجه قرار گیرد .به
سخن دیگر اگر در سازمانی تصمیم گیری با نگرش راهبردی صورت گرفته و راهبردهای شایسته ای تدوین
شود ،ولی اجرای آن به خوبی صورت نگیرد ،مسلماً" نمی توان گفت که در این سازمان مدیریت راهبردی حاکم
بوده است .لذا هدف از این فصل ،ارائه عناصر کلیدی برنامهریزی راهبردی و همچنین برنامه عملیاتی دانشگاه
چابهار میباشد .به منظور تبیین جهت گیری کالن و تدوین اهداف راهبردی و برنامه های عملیاتی دانشگاه ،از
فرایند زیر بهره گرفته شده است.

فرایند تدوین و اجرای برنامه راهبردی در دانشگاه چابهار
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ماموریت (فلسفه وجودی) دانشگاه

ماموریت یا فلسفه وجودی ،علت پیدایش یا ادامه
حیات سازمان را بیان میکند و به همین دلیل
اصلیترین رکن برنامه راهبردی به شمار میرود.
بیانیه ماموریت دانشگاه چابهار براساس بررسی
اسناد باالدستی در سطوح ملی و استانی (سیاستهای
کلی «علم و فناوری» ابالغی مقام معظم رهبری،
بیانیه مقام معظم رهبری در خصوص «گام دوم
انقالب» خطاب به ملت ایران ،سند چشمانداز
جمهوری اسالمی ایران در افق  ،4141نقشه جامع
علمی کشور و همچنین پتانسیل و مصوبات منطقه
ویزه اقتصادی چابهار) پیریزی شده است.

گسترش مرزهای دانش و مشارکت موثر در توسعه سرمایه انسانی و توسعه پایدار استان از
طریق آموزش و تربیت نسل آینده پژوهشگران ،متخصصان و رهبران صنعتی و اقتصادی
استان و نیز توسعه و بکارگیری علوم ،دانشها و فناوریهای نوین با اولویت تامین نیازهای
اساسی استان و بویژه منطقه اقتصادی چابهار
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ارزشهای محوری دانشگاه

ارزشهای محوری اصول پایهای
حاکم بر تمام فعالیتهای یک
سازمان هستند که مبنای اخذ
تصمیمات مهم و نیز انجام اقدامات
الزم برای تحقق این تصمیمات،
قرار میگیرند .این اصول که ریشه
در باورهای عمیق دارند ،همچون
خطوط راهنما در یک سازمان عمل
میکنند .بنابراین ،تصمیمات یا
اقدامات راهبردی نباید در تضاد یا
تناقض با ارزشهای محوری قرار
گیرند.

دانشگاه چابهار ،عمیقاً به ارزشهای محوری زیر باور داشته و پایبند به آن میباشد:


کیفیت علمی

 اثربخشی
 نظم و انضباط
 همبستگی درون سازمانی
 اخالق مداری
 آزاد اندیشی و پرسشگری
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چشم انداز (تصویر مطلوب آینده) دانشگاه

در چهارچوب خطوط راهنما و بر مبنای ماموریت و ارزشهای محوری ،چشم اندازهای مختلف و مسیرهای
متفاوتی برای تعالی سازمان وجود دارند .انتخاب چشمانداز یا همان تصویر مطلوب آینده میباید براساس
ویژگیهای خاص سازمان شامل قوتها و ضعفها و شایستگیهای محوری و نیز شرایط حاکم بر محیط سازمان
شامل فرصتها و تهدیدهای محیطی صورت گیرد .به همین دلیل چشمانداز هر سازمانی منحصر به فرد و غیرقابل
تقلید است.

 دانشگاه چابهار در سال ( 4141افق پنج ساله) ،دانشگاهی پیشگام در توسعه
منطقه ویژه اقتصادی چابهار ،که باالترین ظرفیت توسعهای استان در آن
قرار دارد خواهد شد.

 این دانشگاه با جذب و شکوفا کردن استعداد بهترین دانشجویان و استادان،
در حل مسایل اساسی استان ،توسعه سرمایه انسانی و توسعه پایدار استان،
نقش برجستهای ایفا میکند؛ به نحوی که فعالیتهای آن موجب ارتقای
موقعیت علمی و افتخار استان در سطح کشور و سطح کشورهای همسایه
استان است.

 این دانشگاه با توجه به ماهیت غیردولتی بودن به طور کامل از خودگردانی
مالی و استقالل عملیاتی برخوردار خواهد بود.
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اهداف ،راهبردها و اهداف عملیاتی

هدف الف :بین المللی سازی دانشگاه
بینالمللیسازی دانشگاه ،عالوه بر منابع درآمدی و افزایش اعتبار دانشگاه در سطح استان و کشورهای همسایه
استان ،ابزار قدرتمندی برای گرد هم آوردن افراد متفاوت از زمینهها و فرهنگهای مختلف برای تولید دانش
است .ما امیدوار هستیم با برنامه ریزی انجام شده ،این دانشگاه تا پایان برنامه بتواند نسبت به جذب حداقل بیش از
 34درصد دانشجوی خارجی از کشورهای همسایه استان ،اقدام الزم عملی انجام دهد.
راهبرد الف –  :4همکاریهای بین المللی
دانشگاه با تقویت تعامات بینالمللی دانشگاهی به دنبال آشنایی با دیدگاهها ،فرهنگ ،دانش و تجربۀ دیگر
دانشگاهها و نیز واکاوی نگرش و دستاوردهای خود در موضوعات گوناگون علمی و پژوهشی است .این راهبرد
با اقدامهای زیر طی برنامه محقق خواهد شد:


ایجاد دورههای مشترک آموزشی با موسسات آموزش عالی و پژوهشی معتبر خارج از کشور

 برگزاری دورههای مشترک بینالمللی
 برگزاری کنفرانسهای مشترک بین المللی
 پذیرش دانشجوی خارجی از سایر کشورها (به ویژه کشورهای همسایه)
 ارائه فرصت به دانشجویان ممتاز کشورهای همسایه برای تحصیل در دانشگاه


تبادل استاد و دانشجو در زمینههای آموزشی و تحقیقاتی

 تربیت مدرس برای دانشگاههای کشورهای همسایه
راهبرد الف –  :2توانمندسازی زیرساختها و فرایندها
بینالمللی شدن ،مستلزم تقویت زیرساختها و بهبود فرایندها برای میزبانی اعضای بینالمللی است .این راهبرد با
فعالیتهای زیر پیگیری خواهد شد:
 افزایش شمار تفاهم نامهها و قراردادهای بی نالمللی
 شفاف سازی قوانین و مقررات جذب دانشجویان غیرایرانی
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 مجازی شدن اکثر فعالیتها وحرکت به سمت یادگیری الکترونیکی
 توسعۀ زیرساختها و نظامهای اداری ،دانشجویی و فرهنگی مطابق معیارهای بینالمللی
 عضویت فعال در شبکههای علمی بینالمللی
 افزایش پهنای باند ،تقویت وبسایت و تدوین دو یا چندزبانۀ مستندات دانشگاه
 ایجاد خوابگاههای دارای معیارهای بین المللی برای اسکان استادان و دانشجویان خارجی
 دعوت و میزبانی از شخصیت های مهم علمی بین المللی
هدف ب :حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین
دانشگاه چابهار برای ارتقا موقعیت خود ،به دنبال پرورش کارآفرینان مناسب به نیازهای استان است .دانشگاه با
حمایت مؤثر از نوآوری و کارآفرینی ،مسیر تجاری سازی دانش را هموار نموده است.
راهبرد ب –  :4هدایت پژوهشهای دانشگاه به سمت کارآفرینی و تجاری سازی
دانش و فناوری دو ضلع مهم در ایجاد ثروت و اقتدار و توسعۀ ملی به شمار میروند .انتقال موفق نتایج تحقیقات
به بازار با اقدامهای زیر عملی خواهد شد:
 گسترش پژوهشهای بنیادی مأموریت گرا با هدف افزایش توان ایدهپردازی و نوآوری
 انطباق بین ظرفیت پژوهشی دانشگاه با نیازهای جامعۀ صنعتی ،کشاورزی و خدمات
راهبرد ب  :2 -پرورش سرمایۀ انسانی ایده پرداز و کارآفرین
دانشگاه چابهار پرورش کارآفرینان توانمند را یکی از اصلی ترین وظایف خود میداند .این امر با اقدامهای زیر
به انجام خواهد رسید:
 بهبود کیفی آموزش با تأکید بر خالقیت ،تفکر انتقادی و مهارتهای کاربردی
 توسعۀ آموزش های مربوط به کارآفرینی در رشتههای مختلف
 توسعۀ کمی و کیفی دورههای کارورزی
 بهبود کمی و کیفی آزمایشگاهها و کارگاهها
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هدف ج :تنوع بخشی به منابع درآمدی دانشگاه
راهبرد ج –  :4جهتگیری به سمت افزایش سهم درآمدها از پژوهش و فناوری
دانشگاه چابهار با مدیریت مناسب هزینهها و تنوع بخشی به درآمدها ،در راستای توانمندی مالی بیشتر دانشگاه
حرکت میکند .در راستای راهبرد مزبور اقدامهای زیر انجام خواهد شد:
 جذب طرحهای پژوهشی از طریق دفتر ارتباط با صنعت
 کسب درآمد از محل حمایتهای مادی سازمانها از پایان نامهها
 کسب درآمد از طریق حمایت از طرحهای دانش بنیان از نمونهسازی تا تجاریسازی و سهیم شدن
در سود آن
 همکاری و اهتمام بیشتر اعضای هیأت علمی در جذب طرحهای پژوهشی
هدف د :تقویت حوزه آموزش دانشگاه
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
راهبرد د –  :4ایجاد دورههای دکتری در جهت اصالح هرم دانشجویی
 ایجاد گروههای آموزشی با توجه به تقاضا و نیاز منطقهراهبرد د –  :2ایجاد گروههای جدید آموزشی بر اساس نیازهای منطقه
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
 ایجاد گروههای آموزشی در مقطع ارشد (هنر ،گردشگری ،حسابداری ،معماری ،روانشناسی و جزا وجرم شناسی)
 توسعه رشتههای میان رشتهایراهبرد د –  :3ارتقا محتوا و روشهای آموزشی
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
 بازنگری رشتههای آموزشی (رشتههای تقاضا محور)
 بازنگری سرفصل دروس
 افزایش آموزشهای آزمایشگاهی ،عملی و کارگاهی
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راهبرد د –  :1ارتقا عملکرد مدیریت خدمات آموزشی
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
 الکترونیکی کردن کل خدمات آموزشی دانشجویان
 - ارتقاء شاخصهای نظارت بر حسن انجام کالسها
 - مدرنیزه کردن امکانات آموزشی
 - اصالح ساختار و ارتقا فرایندهای اداری
 - توسعه و ارتقای سیستم نرمافزاری و سختافزاری آموزشی (حق التدریس ،ارتقاء و ترفیع ،آموزش،
پایش فارغالتحصیالن)
راهبرد د –  :۱اصالح هرم اعضای هیات علمی
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
 جذب اعضای هیات علمی در رشته های مورد نیاز ارتقا اعضای هیات علمیراهبرد د –  :6افزایش درآمد آموزشی دانشگاه
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
کنترل بر سقف واحدهای ارائه شده به اساتید رعایت حداقل تعداد دانشجو بر تشکیل کالس افزایش جذب
دانشجویان کارشناسیارشد نسبت به کارشناسی
راهبرد د –  :7ارتقا روشهای جذب دانشجویان جدید
در راستای راهبرد مزبور اقدام زیر انجام خواهد شد:
 تعریف بورسیه های مختلف برای دانشجویان غیرایرانی
 اعطای تخفیفات در شهریه ثابت برای دانشجویان ایرانی
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برنامههای عملیاتی
پس از تعیین اولویت اهداف ،الزم است متولی یا متولیان هر یک از اهداف مشخص و از آ نها خواسته شود تا
برنامه عملیاتی خود را برای تحقق هدف مورد نظر تهیه و ارائه کنند .منظور از متولییا متولیان ،بخشهای اجرایی و
واحدهای عملیاتی در دانشگاه هستند که وظیفه سیاستگذاری ،برنامهریزی و اجرای برنامهها در یک حوزه
مشخص را بر عهده دارند.
آموزشی ،دانشجویی و فرهنگی
 ارائه آموزشهای روزآمد و بنیادین در تراز جهانی (با توجه به ماهیت بین المللی دانشگاه) ارتقای شیوه های آموزشی یاددهی و یادگیری مختلف (با توجه به همه گیری کوئید )41 توسعه برنامههای فرارشتهای ،چند رشتهای و میان رشتهای و توجه به مباحث توسعه پایدار (با توجه بهمنطقه بکر و ویژه چابهار و همچنین آینده درخشان آن)
 افزایش مهارتهای شغلی و ارتقای سطح خالقیت ،نوآوری ،کارآفرینی و اخالق حرفهای دانشجویان ورود به بحث آموزشهای آزاد در رابطه با توسعه آموزشهای تخصصی برای مدیران ،کارشناسان ارشدو کارگران شرکت ها و سازمان ها
 برقراری ارتباط موثر میان پایاننامههای تحصیالت تکمیلی با مسائل استان و بویزه منطقه ویژه چابهار توسعه امکانات و بهبود خدمات رفاهی دانشجویان (اسکان ،تغذیه و)... ارتقای سطح سالمت جسمی و روانی دانشجویان ارتقای امکانات ورزشی افزایش سطح پایبندی دانشجویان به اصول مذهبی ،فرهنگی و اخالق حرفهای ارتقای آگاهی دانشجویان نسبت به تاریخ و فرهنگ ملی ارتقای سطح مهارتهای اجتماعی دانشجویان و ترویج فرهنگ خالقیت ،نوآوری و انجام کار تیمی درمیان دانشگاهیان
 افزایش انگیزه ،نشاط و مسئولیتپذیری در میان دانشگاهیان441
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 ارتقای کیفیت ارتباط استاد با دانشجو توسعه و ارتقای کیفیت فعالیتهای فوق برنامه انجمن های علمی و ...پژوهشی و فناوری
 تقویت زیرساختهای فناوری دانشگاه با استفاده از فناوریهای نو
 افزایش دسترسی به منابع علمی -بروز کردن کتابخانه و تقویت بخش منابع دیجیتال
 ایجاد مجالت علمی -پژوهشی دانشگاه و ارتقای کمیت و کیفیت آنها
 پوشش اینترنت پرسرعت و وایرلس در محیط دانشگاه
 تقویت بودجه پژوهشی و اجرایی نمودن اعتبار پژوهشی(گرنت)
 جذب بودجه از طریق طرحهای ملی و منطقهای بویژه در ارتباط با صنعت و جامعه
 تالش برای ارتباط گستردهتر مراکز پژوهشی دانشگاه با ارگانهای مختلف در سطح شهرستان ،استان و
کشور
 برپایی نمایشگاههای تخصصی
 امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی داخلی و بینالمللی


ایجاد مرکز رشد و مراکز پژوهشی یا پژوهشکدهها با توجه به نیاز منطقه

 ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به انجام پژوهشهای با کیفیت باال و کاربردی و حمایت از یافتههای
پژوهشی ،اختراعات و مالکیت فکر
 برگزاری همایشها ،کنگرههای ملی ،سخنرانیها ،نشستها و میزگردهای علمی -پژوهشی
 برنامهریزی جهت اعزام اعضاء هیأت علمی واجد شرایط به فرصتهای مطالعاتی و کنفرانسهای معتبر
بینالمللی
 برگزاری کارگاههای الزم جهت توانمند کردن اعضای هیات علمی در زمینه پژوهشی
 ترغیب و تشویق اعضاء هیات علمی به انجام پژوهشهای با کیفیت باال و کاربردی و حمایت از
یافتههای پژوهشی ،اختراعات و مالکیت فکر
 برگزاری همایشها ،کنگرههای ملی ،سخنرانیها ،نشستها و میزگردهای علمی ـ پژوهشی
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برنامهریزی جهت اعزام اعضاء هیأت علمی واجد شرایط به فرصتهای مطالعاتی و کنفرانسهای معتبر
بینالمللی

 برگزاری کارگاههای الزم جهت توانمند کردن اعضای هیات علمی در زمینه پژوهشی
 گسترش شرکت های دانش بنیان دانشگاهی در جهت تسهیل تجاری سازی پژوهشها
 کاهش بروکراسی اداری و روان سازی فرآیندهای حمایتی از پژوهشگران
 نظارت ،ارزیابی و بازنگری مستمر سیستم در جهت تاکید بر فرایند محوربودن آن
 اصالح ساختار اداری و دافزایش نیروهای همکار در حوزه پژوهش
-

تمرکز بر پژوهشهای بنیادی ،کاربردی و توسعهای استان

-

توسعه طرحهای پژوهشی و ارتباط با صنعت در حوزههای منتخب

 توسعه پژوهشهای فرارشتهای ،چندرشتهای و میان رشتهای-

ارتقای توان پژوهش و نوآوری استادان ،پژوهشگران و دانشجویان

 برقراری ارتباط موثرتر میان پایان نامهها و مسائل استان-

افزایش مشارکت اعضای هیئت علمی در پروژههای پژوهشی و ارتباط با صنعت

 ارتقای شیوههای پژوهش و مدیریت پژوهش در دانشگاه ایجاد یک شرکت دانش بنیان زایشی برآمده از تحقیقات در دانشگاه افزایش ثروت آفرینی از طریق تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی بهبود فرآیندها و ساز و کارهای ثبت اختراعات و حفاظت از مالکیت فکریهمکاریهای منطقهای و بین المللی
-

افزایش کمی و کیفی دانشجویان خارجی در دانشگاه

-

ارتقای سطح روابط با دانشگاهها در افزایش حجم پروژههای مشترک با دیگر دانشگاههای جهان

-

افزایش انتشار مقاالت ،کتب و گزارشهای علمی و ثبت اختراعات و تولید دیگر محصوالت علمی
مشترک با استادان و محققان دیگر دانشگاههای جهان

-

افزایش تعداد دورههای آموزشی مشترک با دیگر دانشگاههای جهان
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-

افزایش تعداد و ارتقای کیفیت فرصتهای مطالعاتی و سفرهای علمی استادان و محققان دانشگاه و نیز
فرصت مطالعاتی محققان خارجی در دانشگاه

-

افزایش تعداد و ارتقای کیفیت سفرهای علمی دانشجویان ،استادان و محققین بینالمللی

-

افزایش تعداد و کیفیت دستاوردها و محصوالت علمی مشترک با اساتید و محققان دیگر دانشگاههای
جهان

امکانات کالبدی
-

توسعه فضای فیزیکی در چهارچوب طرح جامع دانشگاه

-

توسعه و بهبود امکانات آموزشی ،کارگاهی ،آزمایشگاهی و پژوهشی

-

بهبود فرایندها و مکانیزمهای نگهداری و تعمیرات تاسیسات و ساختمانها

-

بهینهسازی مصرف انرژی ،حفاظت از محیط زیست و ارتقای سطح ایمنی در طراحی ،ساخت و
نگهداری ساختمانها و تاسیسات

 توسعه امکانات رفاهی مثل؛ رستوران ،باشگاه و ...-

زیباسازی محوطه دانشگاه شامل؛ نورپردازی ،فضای سبز و ...

ایجاد مرکز رشد و نوآوری
واحدهای فناور در توسعه فناوری و نوآوری و به تبع آن در ایجاد رونق اقتصادی و کارآفرینی نقش بسیار موثری
دارند .توسعه این واحدها در گرو ایجاد زیرساختهای الزم برای کاهش خطرپذیری آنها در دوران شروع
فعالیت خود میباشد .یکی از مهمترین این زیرساختها ،مراکز رشد واحدهای فناور ) (Incubatorاست.
مرکز رشد واحدهای فناور برای کارآفرینان و واحدهای فناوری که با تکیه بر علم ،فناوری و نوآوری ،دارای
ایدههای قابل تجاری شدن هستند ،برای مدت زمان مشخص اطالعات و مشاورههای ضروری و نیز خدمات و
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تجهیزات مناسب برای رشد و ارتقای آنها ارائه داده و آنها را برای حضور مستقل و موثر در عرصه کسب و
کار و صحنه فناوری کشور آماده میکند
دستیابی به آینده ترسیم شده در سند چشمانداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران ،بویژه رسیدن به جایگاه
نخست علم و فناوری در منطقه ،مستلزم نگرش صحیح به موضوع فناوری و کارآفرینی است .مرکز رشد
واحدهای فناوری دانشگاه بین المللی چابهار با درک اهمیت شکلگیری اکوسیستم کارآفرینی دانشگاه و
همچنین ضرورت برنامه ریزی مناسب در این حوزه تالش کرده است با تهیه و تصویب برنامههای مختلف در
زمینه کارآفرینی ،فناوری ،نوآوری و برنامههای توسعهای در جهت رشد و بالندگی واحدهای فناوری مستقر گام
بردارد .که این مهم شامل موارد زیر میباشد:


شناخت ظرفیتهای دانشگاه ،اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه در عرصه فناوری و
کارآفرینی به منظور رونق اقتصادی کشور و تبدیل دانایی به دارایی



ترسیم و ارتقاء جایگاه مرکز رشد واحدهای فناوری و کارآفرینی دانشگاه بین المللی چابهار در
کشور و منطقه از منظر کارآفرینی و توسعه واحدهای فناور مستقر



رسیدن به خودکفایی در زمینه کارآفرینی و ایجاد شرکتهای ماندگار در منطقه



شناخت ظرفیت ها و فعاالن عرصه کسب و کار به منظور رونق اقتصادی منطقه



ایجاد فضای الزم جهت رشد و گسترش واحدهای فناور و کمک به این واحدها جهت تولید و
توسعه محصوالت و خدمات
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بسترسازی جهت جذب دانشآموختگان دانشگاهی در زمینههای فناوری به منظور ایجاد
فرصتهای شغلی



بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی



ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای موردنیاز در راستای تجاریسازی ایدههای نو



توسعه شبکه همکاری بین بخشهای تحقیقاتی و محیط کسب و کار



بهرهگیری از ظرفیت مرکز جهت راه اندازی شرکتهای دانش بنیان؛

با توجه به اینکه کسب و کارهای دانش بنیان بیشتر در دانشگاهها و با حضور دانشجویان ،اساتید و
فارغالتحصیالن شکل میگیرد ،لزوم آشنا ساختن این افراد با حوزههای مهم کارآفرینی و فناوری ،بسیار
مهم است .الزم است که این افراد عالوه بر بکارگیری نوآوری و خالقیت در حوزه تخصصی خود ،با
مفاهیم اقتصادی ،بازاریابی دیجیتال ،راهاندازی و توسعه کسب و کار ،اصول مذاکره و شرکت داری و
پرورش خالقیت نیز آشنا باشند .در همین راستا ماموریتهای مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه
بینالمللی چابهار براساس چشماندازی ترسیم شده میباشد که مهمترین ماموریتها از جمله:
 حمایت از فرصتهای کارآفرینانه در دانشگاه بین المللی از طریق ایجاد فضای استقرار برای
شرکتهای نوپا در مرکز رشد ،تأمین بودجه ،آموزش عمومی و تخصصی ،مربیگری ،و اتصال به
اکوسیستم نوآوریهای فناوری منطقه ای
 تشویق و ترغیب شرکتهای خصوصی در راستای توسعه محصوالت نوآورانه از طریق ارائه
خدمات مادی و معنوی و هموارسازی همکاری با دانشگاه
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 ایجاد محیطی نوآورانه با جذب و حمایت از کارآفرینان دانشگاهی و برون دانشگاهی با تمرکز بر توسعه
محصوالت و خدمات علمی -فناوری و تجاریسازی تحقیقات اعضای هیأت علمی و دانشجویان
دانشگاه
ایجاد دورههای آموزشهای آزاد
یکی از وظایف مهم دانشگاهها ،توانمند سازی اقشار مختلف جامعه بویژه فارغالتحصیالن مراکز آموزش عالی در
زمینه افزایش تواناییهای تخصصی-کاربردی رشته تحصیلی و همچنین رفع نیازها و پاسخگوی درخواستهای
سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور جهت ارائه آموزشهای حرفهای کاربردی به آنان است .لذا با عنایت به
محدودیت ظرفیتهای موجود در سیستم رسمی آموزشی ،ایجاد و توسعه و تنوع جریانهای متنوع آموزشهای
عمومی و تخصصی به صورت غیر رسمی در دانشگاه امری ضروری است که این مهم در قالب «آموزشهای
آزاد» صورت میپذیرد.
آموزشهای آزاد با هدف ارتقا سطح علمی و توان تخصصی منابع انسانی کشور انجام میشود .چنین
آموزشهایی با تکیه بر اساتید ،مشاوران ونیروهای مجرب و همچنین امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب و با
در نظر گرفتن نیازهای واقعی صنعت کشور ،برای ارائه آموزشهای تخصصی و حرفهای و رفع نیاز تخصصی
دانش آموختگان دانشگاهها ،کارشناسان ،متخصصین و مدیران سازمانها و صنایع کشور بنا نهاده میگردد ،لذا
دانشگاههای بین المللی چابهار سعی در ایجاد و توسعه دورههای آموزش آزاد در این دانشگاه دارد تا بتواند به
موارد ذیل پاسخ دهد:
 بازآموزی و آموزش تکمیلی برای دانشآموختگان مؤسسات آموزش عالی
 آموزش مورد نیاز و مورد عالقه جامعه

 آموزش تخصصی کاربردی مورد نیاز بازار کار و صنعت

 آموزش ضمن خدمت کارکنان سازمانهای دولتی و غیردولتی
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ارتباط با صنعت
این دفتر به عنوان زیرمجموعهای از ریاست دانشگاه راهاندازی خواهد شد .این مرکز در راستای تسهیل و ارتقاء
ارتباط دانشگاهیان با صنعت و جامعه به منظور نیل به خودکفایی ،رفع نیازهای صنعت و جامعه و افزایش
توانمندیهای دانشجویان و فارغالتحصیالن در راستای نیازهای جامعه گام برخواهد داشت.
مهمترین ماموریتی که میتوان برای این دفتر متصور شد ،ارتقاء دستاوردهای علمی و فناوری و ارتباط با مراکز
اقتصادی و صنایع استان به منظور نیل به خودکفایی تقویت و بارور کردن بنیه دانش در زمینه نیازهای صنعت و
جامعه استان خواهد بود که این مهم از طریق برگزاری نشستهای مشترک بین اعضا هیئت علمی و مدیران
صنایع ،مسئوالن سازمانها و  ...و هیاًت مدیرههای شهرکهای صنعتی و کشاورزی استان میسر می باشد.

رشتههای احصاء شده متناسب با اسنادباالدستی و پتانسیل محیطی قابل پیاده سازی در دانشگاه
با توجه به آمایش سرزمین و آمایش آموزش عالی و با توجه به مزیت نسبی فعالیتهای عمده اقتصادی در منطقه
 1کشور که استان سیستان و بلوچستان در آن واقع شده است و همچنین با توجه به اولویتهای علم و فناوری
کشور براساس سند نقشه جامع علمی کشور ،حوزهها و رشتههای اولویتدار زیر میتواند در دانشگاه بینالمللی
چابهار با مأموریت استانی ،ملی و بینالمللی قابل ارائه و اجرا باشد:
رشته

ردیف

رشته

ردیف

4

مهندسی الکترونیک و مخابرات دریایی

41

مدیریت بازرگانی

2

مهندسی معدن (گرایش اکتشاف معدن)

43

مدیریت مالی

9

مهندسی معدن (گرایش استخراج معدن)

41

حسابداری

1

مهندسی انرژیهای تجدیدپذیر

41

مدیریت بانکداری

3

مهندسی زراعت و اصالح نباتات

41

علوم و مهندسی آب

1

مهندسی دریا

41

مهندسی مواد و متالوژی

1

فیزیک دریا

24

مهندسی حمل و نقل

1

اقیانوس شناسی

24

مهندسی نفت و گاز

1

مهندسی کشتی

22

مهندسی هستهای

441

طرح راهبردی دانشگاه بین المللی چابهار ()4144 - 4141

44

حقوق بین الملل

29

دامپزشکی

44

حقوق تجارت

21

شیالت

42

حقوق دریا

23

بیمه

49

گیاهان دارویی

21

انبارداری

دورههای احصاء شده متناسب با اسنادباالدستی و پتانسیل محیطی قابل پیادهسازی در دانشگاه
مهمترین دورههای آموزشهای آزاد جهت اخذ ،ایجاد و توسعه در دانشگاه بینالمللی چابهار به شرح ذیل
عبارتند از:
رشته

ردیف

رشته

ردیف

4

گیاهان دارویی

1

حسابداری

2

انبارداری

1

مدیریت شهری

9

علوم دامی

1

باغبانی و زراعت

1

دامپزشکی

1

ایجاد کسب و کار با کارآفرینی

3

شیالت

44

کارآفرینی و نوآوری

جمع بندی و پیشنهادات
الزمه موفقیت در هر زمینهای از علم ،توسعه و فناوری و در هر کشوری مستلزم داشتن برنامه های جامعی است
که همه ابعاد مسئله را در بر داشته باشد .در این راستا و در زمانی که کشورمان در موقعیت حساس ملی و بین
المللی قرار گرفته است ،داشتن برنامه ریزی جامع در همه زمینه ها از اهمیت خارقالعادهای برخوردار است.
حوزهای که در اینجا مورد تحلیل قرار میگیرند برای داشتن توسعه پایدار در هر کشوری حیاتی محسوب
میگردد و توسعه پایدار بدون توجه کافی به دانشگاه امکان پذیر نخواهد بود .در این بخش تالش فراوان شده
است تا به حوزههای فعالیت پیشنهادی دانشگاه بینالمللی چابهار که حاصل مطالعات و پزوهشهای بنیادی
وآینده نگرانه در اسناد باالدستی میباشد ،پرداخته شود.
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