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 1398موسسه برای اجرا در سال  تخصصیهای کارگاه 

 فرینی و اشتغالآکار ،در حوزه اقتصاد آموزش عالی

 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

تنوع بخشی  به منابع مالی  1

 دانشگاه ها

دانشگاه ها برای کمک به 

 افزایش درآمدهای خود

 بررسی روش های موجود تأمین مالی-

 روش های جدید تأمین مالیمعرفی -

 یعقوب انتظاریدکتر  ساعت 6 مدیران دانشگاه ها

تنوع بخشی به روش های  2

 تأمین منابع مالی دانشگاه

 

چگونگی مواجهه با  آشنایی با

کاهش بودجه در دانشگاه های 

 دولتی

 دالیل مشکالت مالی دانشگاه ها

 سطوح مختلف تخصیص منابع  در دانشگاه 

مدیران سطوح مختلف 

 وزارت علوم و دانشگاه
 احمدرضا روشندکتر  ساعت 4

ساخت اکوسیستم کسب و  3

 کار بر محور دانشگاه

کمک به دانشگاه ها برای 

دانشجویان، بهبود یادگیری 

اشتغال فارغ التحصیالن و 

 تأمین مالی بهتر

معرفی اکوسیستم کسب و کار بر -

 محور دانشگاه ها

 معرفی فرآیند ساخت اکوسیستم-

 کسب و کار بر محور دانشگاه

 یانتظار عقوبیدکتر  ساعت 6 مدیران دانشگاه ها
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

آشنایی با مفاهیم پایه و  4

مولفه ها، سیاست ها و 

قوانین، ابعاد اکوسیستم 

کارآفرینی دانشگاهی و 

استخراج برنامه اقدام با 

تاکید بر ماموریت حوزه 

های آموزش، پژوهش و 

فناوری و امور فرهنگی و 

 دانشجویی دانشگاه ها

در این کارگاه شرکت 

کنندگان با مفاهیم پایه، 

ابعاد و مولفه های 

کارآفرینی، سیاست ها و 

قوانین کارآفرینی و اشتغال 

دانش بنیان در ایران، 

تجربیات کارآفرینی در 

دانشگاه های پیشرو و ابعاد 

اکوسیستم کارآفرینی و 

کارآفرینی دانشگاهی آشنا 

شده و با ارزیابی نقاط قوت و 

ضعف، فرصت ها و 

تهدیدهای محیط دانشگاهی 

ایران در ارتباط با کارآفرینی 

دانشگاهی، الزامات 

اختی دانشگاه زیرس

کارآفرین مورد شناسایی قرار 

می گیرد. همچنین در این 

کارگاه شرکت کنندگان به 

صورت عملی و در گروهای 

 و مفاهیم پایه، مولفه های کارآفرینی 

کارآفرینی در دانشگاه های تجربیات 

 روپیش
 نی و اشتغال سیاست ها و قوانین کارآفری

 دانش بنیان در ایران
  اکوسیستم کارآفرینی و کارآفرینی ابعاد

 برنامه اقدام دانشگاهی و استخراج

 

  دوره اول: ویژه

روسای دانشگاه ها 

 ساعت( 4)

  دوره دوم: ویژه

مدیران حوزه 

آموزش دانشگاه ها 

 ساعت( 8)

  دوره سوم: ویژه

مدیران حوزه 

پژوهش و فناوری 

 8دانشگاه ها )

 ساعت(

  دوره چهارم: ویژه

مدیران حوزه 

فرهنگی و 

دانشجویی دانشگاه 

 ساعت( 8ها )

 

مهتاب پورآتشی، دکتر  ساعت 4-8

استادیار موسسه پژوهش 

و برنامه ریزی آموزش 

 عالی

دکتر غالمرضا ذاکر  

صالحی دانشیار موسسه 

پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزش عالی

دکتر سید هادی  

مرجائی استادیار موسسه 

پژوهش و برنامه ریزی 

 آموزش عالی
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

نفره فرم های پیش  4-5

بینی شده را تکمیل و به 

مبادله اطالعات و تجربیات 

بدست آمده، برای استخراج 

برنامه اقدام در حوزه 

آموزش، پژوهش و فناوری و 

ی و دانشجویی امور فرهنگ

دانشگاه ها در مسیر توسعه 

دانشگاه کارآفرین خواهند 

 پرداخت.

ساخت اکوسیستم  5

کارآفرینی بر محور 

 دانشگاه

کمک به دانشگاه ها برای 

بهبود توسعه صنعتی، 

اشتغال فارغ التحصیالن و 

 تأمین مالی بهتر

معرفی اکوسیستم کارآفرینی بر محور -

 دانشگاه ها

معرفی فرآیند ساخت اکوسیستم -

 کارآفریتی بر محور دانشگاه

 یانتظار عقوبیدکتر  ساعت 6 مدیران دانشگاه ها

آشنایی با ابعاد اکوسیستم  6

کارآفرینی دانشگاهی و 

استخراج برنامه بهبود و 

 اقدام

در این کارگاه شرکت 

کنندگان با مفاهیم پایه، 

ابعاد و مولفه های 

کارآفرینی، اکوسیستم 

کارآفرینی و کارآفرینی 

دانشگاهی آشنا شده و با 

. مروری بر مدل های اکوسیستم 1

 کارآفرینی و کارآفرینی دانشگاهی

. آشنایی با  برنامه ریزی راهبردی و 2

زیرنظام های دانشگاهی مرتبط با 

 اکوسیستم کارآفرینی دانشگاهی 

رئیس دانشگاه/  (1

موسسه / 

پژوهشگاه، اعضای 

هیئت رئیسه، 

اعضای هیئت امنا 

و معاونین، 

دکتر سید هادی  ساعت 8

 مرجائی



4 
 

 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

ارزیابی نقاط قوت و ضعف، 

فرصت ها و تهدیدهای 

محیط دانشگاهی ایران در 

ارتباط با کارآفرینی 

دانشگاهی، الزامات 

زیرساختی توسعه کارآفرینی 

انشگاهی مورد شناسایی د

قرار می گیرد. همچنین در 

این کارگاه شرکت کنندگان 

به صورت عملی و در 

نفره فرم های  5-4گروهای 

پیش بینی شده را تکمیل و 

به مبادله اطالعات و 

تجربیات بدست آمده برای 

شناسایی اقدامات اساسی در 

مسیر توسعه کارآفرینی 

دانشگاهی خواهند پرداخت. 

ین اطالعات به انتقال ا

اعضای محترم شوراهای 

سیاست گذار و تصمیم گیر 

. مجموعه راهبردها و اقدامات الزم 3

برای تقویت کارویژه های کارآفرینی 

 دانشگاهی

. مروری بر مسائل و الزامات 4

زیرساختی کارافرینی دانشگاهی )نقاط 

 قوت و ضعف دانشگاه ها (

(: تطابق زیر نظام های 1کارگروهی)

دانشگاهی با اکوسیستم کارآفرینی 

 دانشگاهی 

(: مجموعه اقدامات الزم 2کارگروهی)

برای تقویت کار ویژه های کارآفرینی 

(: 3دانشگاهی در دانشگاه کارگروهی)

بررسی مسائل و چالش های دانشگاه در 

 تحقق اهداف کارآفرینی دانشگاهی

 

مدیران و مشاوران 

 ارشد دانشگاه؛ 

مدیران میانی  (2

دانشگاه )مدیران 

آموزشی، 

پژوهشی، اداری 

مالی، فرهنگی و 

مدیران واحدهای 

 کارآفرینی
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

دانشگاه )اعضای هیئت امنا، 

هیئت رئیسه و اعضای 

شورای عمومی دانشگاه ها( و 

ارکان مدیریتی و کارشناسی 

دانشگاه می تواند سهم 

زیادی در تقویت نظام 

سیاست گذاری، تصمیم 

سازی، برنامه ریزی و ارتقاء 

اه ها در سطح مدیریت دانشگ

ارتباط با توسعه کارآفرینی 

دانشگاهی و تحقق اهداف 

دانشگاه کارآفرین داشته 

باشد. این کارگاه به صورت 

ساعت( و  8دوره یک روزه )

با نفره  30-35در گروه های 

هدف ارتقای توانمندی ها و 

بهسازی مدیران دانشگاهی، 

اعضای هیئت علمی و 

کارشناسان دانشگاه ها 

انجام کار  .برگزار می شود
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

استخراج برنامه گروهی برای 

در ارتباط با اقدام دانشگاه 

نهادینه شدن تقویت و 

اکوسیستم کارآفرینی از 

اهداف دیگر این کارگاه می 

باشد. در انتهای دوره به افراد 

شرکت کننده گواهینامه 

 اعطا می شود.

ساخت اکوسیستم نوآوری  7

 بر محور دانشگاه

کمک به دانشگاه ها برای 

بهبود تجاری سازی دانش، 

 تأمین مالی بهتر

معرفی اکوسیستم نوآوری بر محور -

 دانشگاه ها

معرفی فرآیند ساخت اکوسیستم -

 نوآوری بر محور دانشگاه

 یانتظار عقوبی دکتر ساعت 6 مدیران دانشگاه ها

مدیریت و مهندسی هزینه   8

 در دانشگاه ها

افزایش کارایی هزینه در 

 دانشگاه ها

معرفی مدیریت و مهندسی هزینه در -

 دانشگاه ها

ارائه نقشه راهی برای صرفه جویی در هزینه -

 های دانشگاه ها

مدیران 

 دانشگاه ها

 یانتظار عقوبی دکتر ساعت6

های افزایش قابلیت های اشتغال پذیریمهارت 9

پذیری دانشجویان اشتغال

 کارشناسی ارشد

دانشجویان  

کارشناسی و 

 کارشناسی ارشد

 یانتظار عقوبی دکتر ساعت 4
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 مخاطبان کارگاه محورهای کارگاه اهداف کارگاه کارگاه عنوان ردیف
 طول دوره

 )ساعت و روز( 

نام استاد یا اساتید 

 مجری کارگاه

)آموزش( پیمایش وضعیت  10

آموختگان اشتغال دانش

 آموزش عالی

جهت فرهنگ سازی و حمایت از 

 های مجری رصد اشتغالدانشگاه

 جمع آوری داده .1

 طراحی فرایند پیگیری .2

نکات کلیدی مطالعات پیگیری در  .3

 سراسر جهان

 توسعه پرسشنامه .4

 

مدیران و کارشناسان  

 رصد اشتغال حوزه
 ساعت 8

سرکار خانم معصومه 

 قارون
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