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 فهرست مطالب

 آمار توزیع شرکت کنندگان•
 

 نتایج نظرسنجی از شرکت کنندگان•
 

 تحلیل محتواي کیفی•
 
 رئوس کلی فرصت هاي درآمدي شناسایی شده•



 کنندگان درخصوص نشست شرکتنتایج نظرسنجی از 



 تحلیل محتواي کیفی کاربرگ هاي تکمیل شده در نشست

o دانشکده ها درباره/پاسخ هاي هیئت رئیسه پردیستحلیل محتواي کیفی: 
 

 مصداقهاي کارآفرینی دانشگاهی در واحد آموزشی•
 

 آموزشیانجام تغییرات در واحدهاي چالشهاي •
 

 دانشگاهیو راهکارهاي حرکت به سمت کارآفرینی الزامات •
 

 آموزشیکسب درآمد از نگاه رؤسا و معاونین واحدهاي راههاي •
 

 علل بروز تجربیات ناموفق و نگرشهاي منفی نسبت به کارآفرینی دانشگاهی•
 

 موفق مصداقهاي کارآفرینی دانشگاهیتجربیات •
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 ایجاد اتاق فکرهاي میان رشته اي و میان دانشکده اي

 ارتباط با صنعت

 حوزه ي پارك علم و فناوري

 استفاده از ظرفیت هاي پردیس هاي منطقه اي

 ارائه ي خدمات دانشی

 ارائه ي محصوالت دانشی

 تقاضا محور -پروژه هاي پژوهشی سفارشی 

 مشاوره فنی و نظارت

 حوزه ي آموزش

هافراوانی مصادیق کارآفرینی دانشگاهی مستخرج از کاربرگ  

 هاي کارآفرینی دانشگاهی در واحد آموزشیتحلیل محتواي کیفی مصداق
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 چالش هاي استراتژیک

 چالش هاي پارك علم و فناوري

 چالش هاي بین المللی شدن واحدها

 چالش هاي آموزشی و پژوهشی

 چالش هاي بودجه اي ، درآمدي

 چالش هاي منابع انسانی

 چالش هاي قوانین

 چالش هاي فرهنگی

 چالش هاي زیرساختی

 نمودار چالش هاي تغییرات در واحدها

هاهاي تغییرات در واحدها مستخرج از کاربرگفراوانی مصادیق چالش  

 هاي انجام تغییرات در واحدهاي آموزشیتحلیل محتواي کیفی چالش



 هاي انجام تغییرات در واحدهاي آموزشیتحلیل محتواي کیفی چالش



هاي تغییرات در واحدهاترین کدهاي چالشپر اهمیت  

 استادانسطح انگیزشی پایین •
 هاماموریتعدم انعطاف و چابکی در ساختار واحدها به تناسب •
 کارکنانکارایی و توانمندي ضعیف •
 کمبود بودجه•

 



 دانشگاهیتحلیل محتواي کیفی الزامات و راهکارهاي حرکت به سمت کارآفرینی 

 فراوانی الزامات و راهکارهاي حرکت به سمت کارآفرینی دانشگاهی

 11 راهکارهاي ساختاري

 9 پویایی و ارتباط فعال با صنعت و بازار

 8 راهکارهاي آموزشی

 8 راهکارهاي حیطه ي قوانین و مقررات

 6 راهکارهاي منابع انسانی

 6 راهکارهاي بودجه اي و مالی

 5 راهکارهاي بهبود و ارتقاي تعامل برون دانشگاهی

 3 اصالح آیین نامه ارتقاي استادان

 3 راهکارهاي بهبود و ارتقاي تعامل درون دانشگاهی



 هاي کسب درآمد از نگاه رؤسا و معاونین واحدهاي آموزشیتحلیل کیفی راه

 هافراوانی در کاربرگ راه هاي کالن کسب درآمد از نگاه دانشگاهیان

 18 تجاري سازي محصوالت و خدمات دانش بنیان

 14 خدمات آموزشی
 

 6 خدمات پژوهشی
 

 5 بودجه، مالی و سرمایه گذاري

 5 خدمات آزمایشگاهی

 3 درآمد از طریق ورود دانشجویان



 دسته بندي راه هاي کسب درآمد دانشگاه
 
 
 

 درآمدراه هاي کسب 
 
 
 

 ارجاعاتفراوانی 
 کاربرگهادر  

 
 

 7 آموزش هاي آزاد و برگزاري دوره آموزشی خدمات آموزشی
 5 فروش خدمات مشاوره و نظارت تجاري سازي محصوالت و خدمات دانش بنیان

 5 فروش خدمات پژوهشی خدمات پژوهشی

 4 فروش خدمات آزمایشگاهی تخصصی خدمات آزمایشگاهی

 3 آموزش مجازي خدمات آموزشی

 هاي کسب درآمد از نگاه رؤسا و معاونین واحدهاي آموزشیراهپرتکرارترین 



 هاي منفی نسبت به کارآفرینی دانشگاهیتحلیل کیفی علل بروز تجربیات ناموفق و نگرش

 
 دانشگاهیبروز تجربیات ناموفق و نگرش منفی نسبت به کارافرینی علل مهم ترین 

 
 کدهافراوانی 
 

 پروژه هاي صنعتی ناموفق
5 

 سوابق همکاري هاي ناموفق با سایر دستگاه ها
4 

 نبود آیین نامه هاي شفاف و مناسب برگزاري دوره
3 

 عدم استفاده بهینه از برخی تجهیزات گران قیمت و پیشرفته آزمایشگاه
3 

 راه اندازي دوره هاي مجازي ناموفق در برخی دانشکده ها
2 

 ضعف در تجاري سازي و درآمدزایی
2 

 2 پژوهشیمؤسسات ناموفق 

 2 سوابق منفی و تجارب شکست زیاد



 تجربیات موفق مصداق هاي کارآفرینی دانشگاهی ردیف
اهمیت از لحاظ 

 فراوانی
 8 نمونه هاي موفق پژوهش،مشاوره و نظارت به سایر دستگاه ها 1
 8 ارائه خدمات آزمایشگاهی به خارج از دانشگاه 2
 6 برگزاري دوره هاي تخصصی آزاد 3
 5 پروتوتایپ و طرح هاي صنعتی موفق 4
 4 توسعه ي فعالیت هاي بین رشته اي 5
 3 فروش خدمات تخصصی به بازار مصرف 6
 3 ارائه ي آثار در مسابقات و عرصه هاي بین المللی 7

 
 2 فروش خدمات آموزش استاد به کشورهاي همسایه 8
 1 مؤسسات پژوهشی موفق 9
 1 تولید آثار عمومی و درسی در علوم انسانی 10
 1 تولید نرم افزارهاي کاربردي تخصصی 11

هاي کارآفرینی دانشگاهیتجربیات موفق مصداق  



 رئوس کلی فرصت هاي درآمدي دانشگاه

 مجازيدرآمد از طریق آموزش کسب 
 

 المللمجازي در حوزه ي بین آموزش •
 
 دروسمجازي دروس و صدور تاییدیه آموزش 

 
 مردوديمجازي دروس عمومی و دروس آموزش •
 آزاددرآمد از آموزش هاي کسب •
 هادروس کاربردي رشته تدریس •
 ايدروس بین رشته تدریس •
 تخصصینرم افزارهاي تدریس •
 اقتصاديدوره هاي مهارتی با کاربرد تدوین •
 تخصصیو ایجاد دوره ها و گواهی هاي استاندارد تدوین •

 
 درآمد از طریق آموزش هاي نوبت دوم تحصیالت تکمیلیکسب 
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