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  نوآوري و دانشگاه 

 

2مجتبي مهرجويي ،2مسعود نيكخو، 1نادر منتظرين ،1محسن بهرامي
   و 

  2مهكامه طاعتي

  

  

 نوآوري سازمان يافته به عنوان ابزاري براي تحقق اهداف توسعه و رشد مورد توجه نهادهاي دولتي، خصوصي و ،امروزه چكيده

. استدر مسير دستيابي به نظام نوآوري در دانشگاه تدوين يك سند به منظور نقشه راه اولين قدم . بنگاههاي تجاري قرار گرفته است

از . كشور ارائه شده است عالي آموزش مؤسسات ترينسابقه با از در اين مقاله سند نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير به عنوان يكي

.  است اختصاصيهاي كامالًه نشده است، تدوين آن حاوي جنبهكنون براي هيچ يك از دانشگاههاي كشور چنين سندي تهيآنجا كه تا

  اه دانشگاهدر خصوص نقش ، پس از آنه وشددر ابتدا مفهوم نوآوري، مديريت نوآوري و اجزاي كليدي آن شرح داده 

ه صنعتي اميركبير  سند نوآوري دانشگاي در انتها روش تدوين و اجزا.برسي شده استنوآوري و رشد محلي، ملي و فراملي زمينه در 

نوآوري اين مقاله از آن روست كه براي تدوين آن با تشكيل گروههاي مختلف و استفاده از همفكريهاي جامع در .  ه استمعرفي شد

فرد دانشگاه اميركبير و در مرحله بعدي دانشگاه ايراني را در نظر ه ايم كه خصوصيات منحصر بسطح دانشگاه، به سندي دست يافته

  . دارد
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 مقدمه  .1

ا نقش مهمي در اجراي ه دانشگاه،از يك طرف. دانشگاههاي هر كشور پيوند محكمي با نوآوري دارند
 اين مؤسسات مچنين، و هشوندكنند و به عنوان موتور نوآوري معرفي مينظام ملي نوآوري ايفا مي

هاي نو كرده و ايده، افراد تحصيلشاملكنند كه منابع اوليه براي ايجاد يك نظام نوآور را توليد مي
صورت مجزا در مسير تحقق چشم ه بد باي دانشگاه به عنوان يك سازمان ،از طرف ديگر]. 1[است

داز با توجه به محدوديت منابع در دستيابي به چشم ان. اندازي كه براي خود متصور است، گام بردارد
  . با حركت در مسير نوآوري ممكن خواهد بودفقطاختيار، 

با استفاده از ابزارهاي . شودنوآوري معموالً به عنوان مسير طاليي پيشرفت و كاميابي قلمداد مي
جديد باشد، تواند دستيابي به فناوريها، كاربردها، خدمات، بازارها و سازمانهاي مختلف نوآوري كه مي

.  موفقيت است وجود يك نظام نوآوري الزمه،امروزه. توان براي جلب افكار عمومي تالش كردمي
 ،همچنين. شودتر شدن مسير دستيابي به اهداف سازماني مينوآوري در هر بخشي سبب كوتاه

  . استافزايش كارايي افراد جامعه از نتايج وجود يك نظام نوآوري مبتني بر تفكر عموم مردم
 و فني در زمينه كشور عالي آموزش مؤسسات ترينسابقه با از به عنوان يكي دانشگاه صنعتي اميركبير

يند نوآوري منسجم را هرچه بيشتر ادر راستاي تحقق چشم انداز خود، نياز به يك فر مهندسي،
 كه يند تدوين يك سند به منظور نقشه راه بوده استااولين گام اين فر. احساس كرده است

اين مقاله گزارشي از مراحل مختلف تدوين . اندنويسندگان اين مقاله مسئوليت آن را بر عهده داشته
شناخت نوآوري و انواع آن و در آن در خصوص  كه استسند و مروري بر اجزاي سند نوآوري 

ير،  با معرفي چشم انداز دانشگاه صنعتي اميركب، همچنين.شده استچگونگي دستيابي به آن صحبت 
در ادامه اجزاي مختلف براي دستيابي به . شده استمأموريت و راهبردهاي نوآورانه دانشگاه مشخص 
  . ه استه شدئاهداف سند نوآوري و ارزشيابي محصوالت آن ارا

  

  تعريف نوآوري .2

   ياـيا پردازش جديد  روش يند،افر ،)خدمات يا كاال(محصول يك ئهارا مفهوم به سازمان يك در نوآوري
  . كه سبب ايجاد سود براي آن سازمان شوداست ـطور مشخص اصالح شده  هب
  ]:2[شود انواع نوآوري در چهار گروه تقسيم مي،طور كليه ب

طور مشخص از نظر ه كه جديد يا ب) كاال يا خدمات(معرفي يك محصول : نوآوري محصول •
 د؛ه باششدمشخصات يا نحوه استفاده اصالح 

 ؛طور مشخص اصالح شدهه  روش توليد جديد يا باجراي يك: يندانوآوري فر •
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دهي اجراي يك روش سازماني جديد در فعاليتهاي تجاري مؤسسه، سازمان: سازماني نوآوري •
 محل كار يا ارتباطات خارجي؛

 .اجراي يك روش بازاريابي جديد: نوآوري بازاريابي •

  مديريت نوآوري .3

 بلكه نتيجه يك سري از فعاليتهاي سازمان يافته ،نوآوري و انتشار آن يك پديده اتفاقي يا مبهم نيست
شود فعاليتهاي نوآوري شامل همه مراحل علمي، فناوري، سازماني، مالي و تجاري مي. و منظم است

بعضي از اين فعاليتها ممكن است . ]3[كه به اجرا و پخش نوآوري توسط يك سازمان منجر خواهد شد
 اما براي اجرا يا پخش هستند،ه فعاليتهاي ديگر جديد ك به خودي خود ابتكاري باشند، در حالي

اي صورت يك دايره چهار مرحلهه تواند بيند نوآوري ميااي فرصورت پايهه ب. نوآوري ضروري هستند
  .]4[ ارائه شود1مطابق شكل 

  
  ]4[يند نوآوري افر: 1شكل 

  
دست ه به منظور ساخت و بصورت پيوسته باشد تا بتواند به يك سازمان ه فرآيند نوآوري بايد ب

يندهاي پيچيده، نوآوري داخل يك ا در فر،در نتيجه. آوردن بيشترين ارزش از نوآوري كمك كند
دادن اين مديريت به معني ترغيب، تأسيس، حمايت، كنترل، ارزيابي و . سازمان نياز به مديريت دارد

وفقيت، بهبود پيوسته و نرم و در صورت وجود اين مديريت، سازمان به م. پاداش براي نوآوري است
  ].4[پيرو آن سود محسوس دست خواهد يافت
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مندي اما در سالهاي اخير عالقه . ]5[گرددسابقه اين موضوع به بيش از هفتاد سال پيش باز مي
علي . ده استشبه اين مبحث در بخشهاي عمومي و خصوصي و در سطوح كوچك و بزرگ زيادي 

هنوز برخالف ساير . يت نوآوري هنوز هم داراي يك نظام كامل نيسترغم اين محبوبيت عمومي، مدير
مديريت فناوري اطالعات، يك تئوري  و نظامهاي مديريتي مانند مديريت پروژه، مديريت دارايي

 به توافق مديرها و ،گذاردمشخص در زمينه آنچه بر توانايي يك سازمان براي ايجاد نوآوري تأثير مي
  .]6[تالشها براي استانداردسازي اين نظام در گامهاي اوليه خود قرار داردمؤسسات نرسيده است و 

اين . با وجود آنچه گفته شد، بعضي از ويژگيها و اجزاي كليدي مديريت نوآوري قابل بيان هستند
اهداف . دهند نشان مي2صورت يك قيف مانند شكل ه اي، مديريت نوآوري را بهاي پايهمشخصه

ي نوآوري، گروههاي نوآوري و نتايج نوآوري در تقابل با مسائل ديگر سبب ايجاد نوآوري، فعاليتها
  .ندشوسازمان ميآن تغيير در يك سازمان براي دستيابي به سود محسوس و ايجاد ارزش براي 

  
  ]2[فرآيند تبديل ايده به محصول : 2شكل 

  

ها در مسير باريك اين ايده. شوندو براي تغيير مطرح ميوارد ها از سمت دهانه بزرگ قيف ايده
هايي كه با موفقيت از اين  ايده.شوندشدن قيف و در مسير ارزشيابي، توسعه و آزمايش دنبال مي

ها، يك سري تأثيرات متنوع  بسته به طبيعت ايده،بدين ترتيب. كنند، اجرا خواهند شدمراحل عبور 
ا سودهاي پيش بيني شده توسط سازمان كنند تاين تأثيرات كمك مي. شودگذاشته ميسازمان  بر

 مديريت نوآوري بازخورد نظامشوند تا براي  و سودها پيوسته كنترل و ارزشيابي ميهااثرا. تحقق يابند
  .شودمناسب طراحي 

  : استبراي تدوين سند نوآوري توجه به چند جنبه مختلف ضروري 
  اشتراك دانش و همكاريايجاد فرهنگ نوآوري كه به تشويق خالقيت و تجربه، ترويج  •

ايجاد چارچوب براي مسئوليتها، ارتباط باز، يك سامانه مناسب محرك و اغلب . پردازدمي
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يك از اين موارد، توسعه و  در هر. ي پرورش فرهنگ نوآوري مورد نياز استيك جايزه برا
ريشه دواندن اين چنين فرهنگي در داخل سازمان، مستلزم يك تالش طوالني مدت است 

  . به پيوستگي و ثبات كافي نياز داردو 

سازي و قابل قبول كردن يك چشم انداز مشترك از ، قطعيآنراهبرد نوآوري كه وظيفه  •
راهبرد نوآوري سبب ايجاد يك درك مشترك از مفهوم . نوآوري در داخل سازمان است
.  باشنديند نوآوري سهيماشود تا همه آنها بتوانند در فرنوآوري براي همه ذينفعان مي

كند راهبرد، نقشها و مسئوليتهاي كافي و يك برنامه عملي اولويت بندي شده تعريف مي
  .  كه جهت دهيِ نزديكي با اهداف راهبردي كلي سازمان داشته باشد

يندها، سازكارها و ابزاري است كه براي ترويج و اسامانه مديريت نوآوري كه مجموعه فر •
  .دشود ميحمايت از نوآوري در سازمان ايجا

اي از معيارهاي ارزيابي و اهداف استاندارد است كه براي سامانه كنترل نوآوري كه مجموعه •
عملكرد و  مي رودكار ه ها و ابزار مورد استفاده بسنجش تأثير و كارايي نوآوري و سازكار

   .دهدكند و گزارش ميرا كنترل مينوآوري سازمان 

  نوآوري و دانشگاه .4

بندي عنوان تأمين كننده مدرك و طبقهه  توسعه و جهان سوم نقش دانشگاه بدر كشورهاي درحال
ي آموزشها در مشاغل آينده اي توجه كمي نيز به ميزان كار. تلقي شده استاشخاص در مشاغل آينده 

آن است كه صرفاً شخصي كه مدرك باالتري دارد، درآمد بيشتر و آينده بهتري در  شده و فرض بر
آوري، ايجاد مزيت اقتصادي و كارآفريني بايد يك امر جدايي ناپذير از محدوده فعاليت نو. انتظار اوست

 ايجاد سود براي جامعه به منظور و دانشجويان باشد كه سبب گسترش مهارتها اندادانشگاه و همه است
 و بر استخراج فرصتهاي تجاري مناسب، فعاليتهاي پژوهش ردچنين فعاليتهايي وسعت زيادي دا. دشو

واسطه توسعه فرهنگ نوآورانه و كارآفرين و سهيم كردن بيشتر مهارت براي منافع ه و آموزش ب
اين فعاليتها مستقيماً از سطح كيفيت فعاليتهاي آموزش و پژوهش . فرهنگي و اجتماعي استوار است

  ].7[دشودانشگاه كسب مي
 اههاي مختلفي بر محيط پيرامونعالوه بر نوآوري براي دستيابي به مزيت اقتصادي، دانشگاهها از ر

. يندهاي نوآوري محلي تمركز شده استادر اين بخش بر نقش دانشگاهها در فر. گذارندخود تأثير مي
دانشگاهها تأمين كننده منابع فرهنگي، فكري، ساختاري، زيباشناسي، هنري، ورزشي، پزشكي و 

دانشگاه در هيئت علمي  و اعضاي دانشجويان. آفرينش و خالقيت براي محيط پيرامون خود هستند
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محيط  دانشگاهها چنانچه دردانش آموختگان . هاي اجتماعي مهم در منطقه خود مشاركت دارندپروژه
توان مي حتي .باشند سهيم محيط نگهداشتن زنده در شماريبي راههاي از توانندمي بمانند، باقي خود

بدون وجود يك دانشگاه محلي، جوانها . م هستندها سهيچنين گفت كه دانشگاهها در انسجام خانواده
  خود زادگاه به عموماً تحصيالت اتمام از پس وكنند مي ترك را خود زندگي محل تحصيل براي ادامه

 نقش دانشگاه در مسير رشد نظام نوآوري محلي شامل ايجاد صنايع جديد، ،كليطوره ب. گردندباز نمي
  ].9[استيم به صنعت جديد و ارتقاي مرزهاي صنعت پيوند با صنعت، تنوع بخشي صنايع قد

. دانشگاهها بايد براي ايفاي نقش خود در فرايند نوآوري منطقه رويكردي راهبردي داشته باشند
معناي اين مطلب آن است كه الزم است درك بيشتري از نيازهاي خاص محلي و نقاط ضعف و قوت 

نعت و ظرفيتهاي دروني دانشگاهها با هم در يك اي ص و نيازهاي منطقهحاصل شودساختاري صنايع 
هاي حاصل مأموريت خود را بر مبناي تدريس يافته] 7[ دانشگاه كارديف، مثالرايب .راستا قرار گيرند

از پژوهشها، عمق دادن به يادگيري و تدريس و ظرفيت براي توليد ثروت و ايجاد يك جايگاه منحصر 
] 8[دانشگاه ام آي تي . الت تكميلي در ولز تعريف كرده استبه فرد در ميان مؤسسات مختلف تحصي

اي براي توسعه تأثيرات دانشگاهها بر نوآوريهاي منجر به تحوالت صنعتي و دگرگوني در تالش گسترده
 ، درآمدهاي تجاري هاروارد تقريبا2008ً ژوئن 30در پايان سال مالي، در .  اقتصاد منطقه داشته است

در .  درصد آن از منابع خارج از منطقه بوستون كسب شده است90 ود كه تقريباً ميليارد دالر ب5/3
پرداخت دستمزدها، خريد و ساخت و براي  درصد درآمد دانشگاه 70طول همان بازه زماني، بيش از 

هاروارد از طريق خريد كاال و  ]. 10[شده استصرف ساز كه همگي در ناحيه بوستون صورت گرفته، 
اي اقتصادي در منطقه كالن شهر ه در ساخت و ساز دانشگاه به توليد مشاغل و فعاليتگذاريسرمايه

 ميليارد دالر را براي خريد كاال و 7/1، تقريباً 2008هاروارد در سال مالي . خته استپردابوستون 
 ميليون دالر آن به شركتهاي واقع در منطقه بوستون پرداخت شده 850خدمات خرج كرده است كه 

كنندگان شود كه از طريق مصارف خانگي كارمندان هاروارد و مصرف تأمينتخمين زده مي]. 10[است
 ميليارد دالر خروجي اقتصادي در مناطق پنج گانه 8/1طور غير مستقيم مجموعاً ه كاران بو پيمان

  ]. 10[ شغل تمام وقت توليد شده است12880بوستون و 
  

   صنعتي اميركبيرمراحل تدوين سند نوآوري در دانشگاه .5

 هم ذكر شد، سند نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير با توجه بر اهميت بومي بودن اين چنانچه قبالً
آوري مطالب يا عنوان جمعه  ب سند صرفاًيست كه اجزاااين بدان معن. سند تدوين شده است

ده در ايران و ديگر بلكه با آگاهي از فعاليتهاي انجام شاست،  مختلف از مراجع نبوده فهرستهاي
يند تدوين سند ااركان فر. كشورها، سند خاصي براي دانشگاه براي اولين بار در كشور نوشته شود

گروه تدوين . نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير از دو گروه تدوين و گروه همفكران تشكيل شده است
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تري و كارشناسي ارشد ت علمي، كارمندان و دانشجويان مقاطع دكئ از اعضاي هيفرشامل چند ن
اساس اجزاي راهبردي مديريت نوآوري  وظيفه اين گروه تنظيم سند نوآوري دانشگاه بر. استدانشگاه 

گروه همفكران را جمع كثيري از اعضاي . استو ملزومات به توافق رسيده توسط گروه همفكران 
مع آوري شده توسط گروه وظيفه اين گروه مطالعه اطالعات ج. دهندت علمي دانشگاه تشكيل ميئهي

  .است خود در جهت جامعيت سند نوآوري ياهتدوين و ارائه ديدگاهها و پيشنهاد
هاي مختلف و در فرآيند تدوين سند نوآوري دانشگاه شامل مراحل متعددي بوده كه توسط كميته

كران، به انديشي گروه همفگروه تدوين سند با همكاري و هم. مقاطع زماني مختلف انجام گرفته است
 در راستاي اسناد ، سپس وكرده استاقدام شناخت جايگاه فعلي و پتانسيل دانشگاه صنعتي اميركبير 

انداز، مأموريت، اصول، اهداف و راهبردهاي الزم به منظور تعالي دانشگاه و ايجاد باالدستي، چشم
راحلي بود كه در ادامه يند تدوين اين سند شامل مافر. فرهنگ و مديريت نوآوري را تنظيم كرده است

  .ه استشدشرح داده 

  اي مطالعات كتابخانه. 1. 5

  و اسناد نوآوري در ساير دانشگاهها دانشگاه باالدستي اسناد مطالعه بخش دو شامل مطالعات اين
طور اختصاصي و ه با طراحي يك شبكه اشتراكي اطالعات براي اعضاي گروه، هريك از اعضا ب. شودمي

نشگاه امكان دسترسي به اطالعات جديد مطالعه شده توسط ساير اعضاي گروه را داشته از هر نقطه دا
  . است

  انديشي جلسات هم. 2. 5

هماهنگ سازي گروه تدوين، در جلسات متعدد و بحث رو در رو و اصالح دسته جمعي پيش نويس 
آينده پژوهي، كميته انديشي اعضاي گروه، جلسه با گروه عالوه بر جلسات هم. سند صورت گرفته است

يسه و رياست دانشگاه امكان استفاده از ديدگاههاي مختلف را فراهم ساخته و ئت رئاستراتژيك، هي
  .جنبه اجرايي به سند بخشيده است

   برگزاري همايش. 3. 5

به منظور شناخت اهميت مديريت نوآوري و اصول كليدي آن، يك همايش يك روزه با دعوت از 
محور اصلي اين همايش درك نياز به نوآوري در دانشگاه و . دشوآوري برگزار كارشناسان زمينه ن

  .ملزومات آن بوده است
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   برگزاري طوفان فكري. 4. 5

شناخت مأموريت دانشگاه با پيگيري مسير اسناد باالدستي و ملزومات به توافق رسيده توسط اعضاي 
ت علمي دانشگاه، يك جلسه طوفان ئاي هيبه منظور استفاده از افكار آزاد اعض. استدانشگاه ممكن 
ها و در اين جلسه گروه همفكران و گروه تدوين در كنار يكديگر به تبادل ايده. دشفكري برگزار 

رايي هاي اج با چشم انداز، مأموريت، اصول، اهداف، راهبردها و برنامهخصوص خود در هاينظر
 نويس سند تهيه شده توسط گروه تدوين را گروه همفكران پيش از حضور در جلسه، پيش. پرداختند

 اين گروه قبالً در ،همچنين. و فرصت كافي براي انديشيدن به آنها داده شده بودبودند  مطالعه كرده
  . بودندهمايش نوآوري شركت كرده

  

  نوآوري در دانشگاه صنعتي اميركبير .6

] 11[ركبير شامل دو نسخه اصليدر سند نوآوري دانشگاه صنعتي اميهاي ياد شده تمام فعاليت محصول
در نسخه اصلي پس از ذكر چرايي و ديدگاه تنظيم سند . جمع آوري شده است] 12[و پشتيبان

هاي اقدام نوآوري در دانشگاه، چشم انداز، مأموريت، اصول و ارزشها، اهداف، راهبردها، الزامات و برنامه
به  كه است "نوآوري براي آينده" نام بهنسخه پشتيبان سند نوآوري شامل كتابي . شده استذكر 

راجع به مقوله نوآوري، انواع آن و چگونگي دستيابي به آن در آن  شناخت نوآوري به تفصيل منظور
 با معرفي دانشگاه صنعتي اميركبير، اسناد باالدستي آن و ديدگاه اعضاي ،همچنين. شده استصحبت 

ر اين كتاب با ارائه جزئيات راجع به اركان يك  د،همچنين. شده استآن، مأموريت دانشگاه مشخص 
دست آوردن سرفصلهاي سند اصلي شرح ه يند با فر،نوآور بحث شده و بدين ترتيب نظام و سازمان

   .شده استداده 
ايي از سند هدر ادامه اين مقاله به منظور شناخت اركان الزم براي توسعه نوآوري در دانشگاه، بخش

يركبير ارائه و در كنار آنها و با حروف متفاوت، بحث و بررسي داليل هر نوآوري دانشگاه صنعتي ام
  .ه استدشكدام ذكر 

  مقدمه

ه چشم انداز دانشگاه دارد كه خالقيت و نوآوري را ب اين مقدمه مروري بر اسناد باالدستي سند و
فصيل اشاره شده تقريبا در تمام موارد به نوآوري به ت. داندعنوان موتور محرك اصلي فعاليت خود مي

 از بخشهايي كه مستقيماَ( شود اما مصداق آن در دانشگاه براي اولين بار در اين سند مطرح مي،است
  ).شوندسند اقتباس شده اند، با حروف خوابيده ذكر مي

انداز دانشگاه صنعتي اميركبير سند نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير با توجه به تدوين سند چشم
ترين مؤلفه پيشبرد آن، با نگاه به رهنمودهاي مقام معظم اه نوآوري به عنوان اصليو نقش و جايگ
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ساله دانشگاه صنعتي انداز بيستانداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران، چشمرهبري، سند چشم
هاي چهارم و پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اميركبير و سياستهاي كالن برنامه

ي ايران و نيز با الهام از ظرفيت و تاريخچه برجسته دانشگاه صنعتي اميركبير در ايجاد پيشبرد اسالم
  .نوآوريهاي بخشي و ملي تدوين شده است

   مأموريت. 1. 6

 تدوين فرايند اما در است،چه نوآوري به مفهوم تبديل ايده به محصول براي كسب ارزش اقتصادي  اگر
اندازه تدارك نوآوري از اهميت ه ه سازي براي اين امر، خود بمشخص شد كه در جامعه ما زمين

موريتهاي اصلي أعنوان مه موريت از يكديگر تفكيك و بأ اين دو م،همين دليله ب. برخوردار است
 . اندقلمداد شده

  سازي چرخه تبديل ايده به محصولسازي، تدوين و نهادينهزمينه •

ور به جامعه دانشگاهي، ايراني و جهاني با ه و اشاعه خدمات علمي و اجتماعي نوآئارا •
  المللي همكاري نهادهاي ملي و بين

   اصول و ارزشها. 2. 6

خصوص در ه  اما ب،ستااگرچه نوآوري به مفهوم تبديل ايده به محصول براي كسب ارزش اقتصادي 
اسي دانشگاه  اول آنكه ارزشهاي اس:دشو توجه زمينهدانشگاههاي ايران بايد به دو نكته مهم در اين 

  . شود و تمام فعاليتها را شامل نمياستبخشي از فعاليت فقط ند و دوم آنكه نوآوري شوبايد حفظ 
  : ر پايبند استي زارزشهايدانشگاه در راه ايجاد و حفظ محيطي نوآور و خالق به اصول و 

و توسعه  اسالمي تدوين كرده و ترويج ةاي و علمي را براي فضاي جامعدانشگاه اخالق حرفه •
  ؛كندو در كليه فعاليتهاي خود رعايت مي است  داده

   ؛كند هوشي صيانت ميهدانشگاه از مالكيت فكري و سرماي •

 ؛فرهنگي نوآور و خالق اعتقاد دارددانشگاه به ايجاد، حفظ و توسعه محيط  •

 ؛دكوش پايدار ميهگذارد و براي توسعدانشگاه به سالمت، ايمني و محيط زيست احترام مي •

  ؛كنددانشگاه براي رفع نيازها و پيشرفت در جهت تعالي جامعه جهاني تالش مي •

  . كند و نقش فعال ايفا ميرددانشگاه در ايجاد نوآوري در جامعه حضور دا •
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   اهداف. 3. 6

دو هدف اول . شوند از طريق راهبردها گسترده مي،موريت به سمت اهداف و سپسأدر طول سند، م
   :تيابي به مأموريت اول و دو هدف دوم در راستاي دستيابي به مأموريت دوم هستنددر راستاي دسزير 

      ايجاد  نيازهاي فرهنگ نوآوري در ارتباطات فردي، گروهي و سازماني ودستيابي به پيش •
 ؛گيري از ايده در خلق محصوالت و روشهاي نوينافزايي براي بهرههم

    ؛آوريدستيابي به بهترين روشهاي مديريت نو •

  ؛ اهداف بلندمدت دانشگاه از طريق روشهاي نوآورانه كردنبرآورده •

ايجاد مسيرهاي نوين ارتباطي بين دانشگاه با صنعت، دستگاههاي اجرايي و جامعه ملي و  •
 .المللي بين

  راهبردها. . 4. 6

  هدف به چندين راهبرد گسترده  چهار،و سپس هدف چهار به موريتأم دو سند، در پيشروي با
آموزشها . استوظيفه دو گروه اول راهبرد زمينه سازي براي ايجاد فضاي نوآوري در دانشگاه . شوندمي

  . دهندها هم افراد و هم سازمانها را مورد توجه قرار ميو سازماندهي
  

  : راهبردها براي دستيابي به هدف اول
، كارگاهها و ديگر ترويج فرهنگ نوآوري در جامعة دانشگاه با تشويق و برگزاري همايشها •

 ؛فعاليتهاي آموزشي و فرهنگي

 ؛پذيري و قبول شكستتوسعه ريسك •

 .وريآ وضعيت نوياي ارتقاهمطالعه آينده براي شناسايي و استفاده به موقع از فرصت •

  :دوم هدف به دستيابي براي راهبردها
 ؛باالبردن ظرفيت مديريتي دانشگاه براي مديريت نوآوري •

 ؛لي كارآمد، غير متمركز و شفافپشتيباني اجرايي و ما •

  ؛سازي هدفهاي سازماني با ديدگاه نوآوري در كليه بخشهاي دانشگاه هماهنگ •

  ؛خلق، حمايت و مديريت سرمايه فكري •
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  .فعاليتهادادن يندها براي انجام اكارگيري بهترين روشها و فره ب •

هاي نشگاه و زير مجموعهنوآوري توسط دادادن هدف از تدوين اين سند زمينه سازي براي انجام 
ي آن بجز بخش كوچكي ي و بعد اجرارد جنبه نظارتي و هماهنگ كننده دا،همين دليله آن است و ب

  . گيردها صورت ميكه در ستاد نوآوري دانشگاه انجام مي شود، در واحد
  

  :راهبردها براي دستيابي به هدف سوم
ي و مقايسه با الگوهاي هاي كيفي و كمارزيابي و مميزي نوآوري در دانشگاه از طريق معيار •

 ؛المللي شدة بينشناخته

 .يند ايجاد و تبديل ايده به محصولاهاي مفقوده در فرها و حلقه فاصلهتحليلشناسايي و  •

  :راهبردها براي دستيابي به هدف چهارم
اي در دانشگاه در سطح اي، گروهي و شبكهرشتهتقويت همكاري و تشويق فعاليتهاي ميان •

 ؛الملليملي و بين

مي، پايدار و همراه با تعهد با سازمانهاي متولي صنعت و همكاري در ايجاد يايجاد ارتباط دا •
 ؛الملليشبكة نوآوري با محيطهاي خارج از دانشگاه در سطوح ملي و بين

  ؛هاي نونوآورانه و افزايش كاربرد ايده فعاليتهاي گسترش طريق از درآمدي منابع به بخشيعتنو •

شناسايي بازار و نيازهاي اجتماعي از طريق روشهاي علمي و افزايش ارتباط با بخشهاي  •
 .عمومي و خصوصي

  الزامات. . 5. 6

نتيجه مهم اين جلسه آن بود كه . استالزامات محصول جلسه هم انديشي با همكاران در دانشگاه 
 كه در سطح استهاي مهمي الؤزمينه سازي و ايجاد شناخت براي نوآوري نيازمند پاسخگويي به س

  . اندفوق ذكر شدهفهرست ياد شده  و در هستنددانشگاه مطرح 
 زير ضروري هبراي تحقق مأموريت اول نوآوري و اهداف آن كه هدفهاي اول و دوم هستند، الزامات اولي

  :است
  :الزامات براي دستيابي به هدف اول

   ؛ال و تبيين رسالت دانشگاهتعريف دانشگاه ايده •
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  ؛اي و سازماني براي جامعه دانشگاه صنعتي اميركبيرريف اخالق حرفهتع •

  ؛تعريف شخصيت سازمان •

  ؛ جلوگيري از كمرنگ شدن ارزشها وتعريف ارزشها •

 ؛گيريهاايجاد شفافيت در عملكردها و تصميم •

  ؛ارتقاي اعتماد، انگيزه و نياز به نوآوري •

 .هتعريف ساز كارهاي حمايت سازماني از خلق و بسط ايد •

  :الزامات براي دستيابي به هدف دوم
 ؛ايجاد ستاد نوآوري دانشگاه •

يندهاي آموزشي و پژوهشي ااي و چابك براي پشتيباني از فردستيابي به ساختاري شبكه •
  ؛فرهنگي دانشگاه

  ؛فعان حقيقي و حقوقين ارتباطي فعال با مشتريان و ذيهمگراسازي شبكه داخلي و شبكه •

 ؛هاي نوآورانهت كافي براي برنامهتخصيص بودجه و اختيارا •

 ؛توزيع مناسب اختيارات و بودجه در واحدهاي مختلف دانشگاه •

سازي براي جريان سريع اطالعات زمينه  فناوري اطالعات جامع و هكارگيري گسترده  برشد •
 ؛يندهاي دانشگاهادر بهبود فعاليتها و فر

  .ها و مراكز رشده پژوهشكدها وتشويق حركتهاي خلق ايده و پيگيري آن در دانشكده •

   ستاد نوآوري. 6. 6

اي صورت مجموعهه از آنجا كه نبايد ستاد ب. استهاي نوآوري ستاد نوآوري متولي سرپرستي برنامه
ديگر . استهاي دانشگاه در آيد، تنها فرد اجرايي در ستاد نوآوري دبير ستاد متفاوت از ديگر واحد

يسه دانشگاه با بدنه ئت رئدبير ستاد با حضور در هي. دارندر به عنوان مشاور حضوهمكاران همگي 
هاي مختلف براي اجراي برنامه نوآوري وظايف ستاد در هدايت واحد. شودمرتبط ميمديريتي دانشگاه 
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بسياري از فعاليتهاي مربوط هم اكنون نيز به نحوي در دانشگاه . و ارزشيابي آن تعريف شده است
  . عهده دارد ر نقش نظارتي را بانجام مي پذيرند و ستاد

اين . ستاد نوآوري دانشگاه ركن سازماني متولي تحقق اهداف مندرج در سند نوآوري دانشگاه است
كننده را در سطح كننده و هماهنگ نوآوري، الزم است نقش هدايتستاد در چارچوب اجراي برنامه

كراتيك پرهيز كند تا به اثربخشي الزم ند و از مديريت متمركز و بروكتمام بخشهاي دانشگاه ايفا 
  : اعضاي ستاد نوآوري به شرح زير هستند. دست يابد

  
 رئيس دانشگاه صنعتي اميركبير: يس ستادئر •

 دبير ستاد •

  نفر  2: دانشگاه صنعتي اميركبير در صنعت و دستگاههاي اجراييدانش آموختگان  •

  نفر 7 تا 5:  نوآور دانشگاهاستادان •

  نفر2 تا 1: گذارصي و سرمايه بخش خصوهنمايند •

  نفر2 تا 1: نماينده بخش صنعتي دولت •

  نفر 2 تا 1: المللي در زمينه نوآوريمشاور بين •

ت امنا و با حكم رئيس دانشگاه منصوب ئاعضاي ستاد به پيشنهاد رئيس دانشگاه و تصويب هي
   .شوند مي

  :وظايف و  اختيارات ستاد نوآوري به شرح زير است
  ؛مديريت نوآوري دانشگاهة ريزي و سازماندهي ساالني، برنامهاستگذارسي •

 دانشگاه در اجراي تغييرات اثربخش در راستاي ئيس و ريت امنائارائه مشاوره به هي •
 ؛مديريت نوآوري

 ؛ت امنا و جامعه دانشگاهيئي به هينجش نوآوري با معيارهاي كمسگزارش ارائه  •

 ؛برنامه نوآوريتصويب ساز كار مالي و اجرايي مديريت  •

 ؛بخشهاي مختلف دانشگاه براي اجراي برنامه نوآوري مصوبگ كردن ماهنه •
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  ؛نظارت بر مديريت كالن ساختارها و سوابق نوآوري در دانشگاه •

  ؛حمايت، سازماندهي و پايدارسازي نوآوريهاي دانشگاه •

 ؛هاي نوآوريينداراهگشايي براي بهبود فر •

 بررسي، شناسايي و جذب بازارهاي به منظور از دانشگاه ايجاد ارتباطات راهبردي با خارج •
 ؛مناسب براي محصوالت نوآورانه دانشگاه

 ؛هاي نوآوريالمللي براي اجراي اثربخش برنامهكارگيري مشاوران زبده بينه ب •

  ؛ايجاد و مديريت زيرساختارهاي الزم براي ثبت و گسترش نوآوري •

 ؛المللي  نهادها و بازارهاي ملي و بينايجاد سازكارهاي مناسب براي جذب همكاري •

سازي براي ايجاد و تقويت  نظارت و بازنگري مداوم سند و فعاليتهاي نوآوري دانشگاه و زمينه •
 .حركتهاي نوآوري در دانشگاه

  برنامه اقدام. 7. 6

دستيابي به اهداف سند نوآوري نيازمند پيگيري و تداوم، براي استفاده از پتانسيلهاي موجود در 
شيوة اجراي برنامة نوآوري . ستكردن آنها المللي و هماهنگ دانشگاه، امكانات ملي و فرصتهاي بين

 انتظار .كنند عنوان رئيس دانشگاه، دبير ستاد و اعضاي ستاد فعاليت مي ست كه به  تابع افرادي ا
وردها و اابي دستها را سازمان داد و به ارزي ساله بتوان حركت در تمام زمينه5رود در يك دورة  مي

هاي نوآوري از وظايف اصلي  طراحي و اجراي جزئيات برنامه. ريزي براي مرحلة بعدي پرداخت برنامه
اجزاي اين . شود اي كالن  براي اجرا ارائه مي در اين بخش از سند برنامه. دبيرخانه ستاد نوآوري است

 .  خواهد بودهاي الزم توسط ستاد نوآوري برنامه نيازمند تعيين دستورالعمل

در . است ، برنامة اقدام براي حركت به سوي دانشگاه نوآور در چهار گروه تنظيم شده زمينهدر اين 
هاي  نامه و دستورالعمل هر مورد دبير ستاد با استفاده از كارگروهها، با تعريف و واگذاري پروژه، آيين

 از تصويب، نسبت به اجراي آن طبق و پسدهد ميالزم را تهيه و براي تصويب نهايي به ستاد ارائه 
  مجري هر طرح يا برنامه توسط دبير و با تأييد رئيس دانشگاه و تصويب ستاد. كند مصوبات اقدام مي
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  :هاي اقدام به شرح زير است برنامه. شود انتخاب مي

 بهبود راهبردهاي جرايا طريق از دانشگاه در نوآورانه ياهحركت يبرا الزم يهازمينه تدوين. 8. 6
   سازماني اخالق و انگيزه اعتماد،

  ؛نوآوري برنامه اجراي سازماني ركن عنوان به آن ياجزا و نوآوري ستاد تشكيل •

 ؛تدوين اصول اوليه •

 ؛آل تعريف دانشگاه ايده •

 ؛تعريف شخصيت سازماني •

 ؛تبيين رسالت دانشگاه صنعتي اميركبير •

  .ه صنعتي اميركبيراي و سازماني دانشگا تدوين مرامنامة اخالقي، حرفه •

 ؛هابرنامه و سياستها تدوين براي دبيرخانه در كارگروهها تشكيل •

 ؛از شبكة نوآوريبدست آمده تدوين روش فروش محصوالت نوآوري و بازخورد درآمد  •

  ؛بودجه از منابع عمومي و درآمدهاي اختصاصي جذب •

 ؛آينده هبرنام طراحي براي انديشيهمدة گستر هاي هجلس برگزاري •

 ؛ينوآور فرهنگ ترويجبراي  هاهمايش يها وسخنران يرگزارب •

  ؛استفاده از دروس نظام آموزشي براي تقويت ذهنيت نوآور •

هاي  دوره وبرگزاري كارگاهها، همايشها و دانشگاه در نوآوري مديريت رسمي هايدوره تدوين •
  ؛مدت كوتاه

 ؛ري مديريت واحدهاي مختلفي با همكانوآور از حمايتبه منظور  دانشگاه ساختار نگريباز •

 هماهنگي ايجاد براي دانشگاه هايمجموعه ساير و هادانشكده با مؤثر ارتباط ايجاد •
 ؛نوآوري برنامة دهيشكل مسير درسازماني  درون



 نوآوري و دانشگاه   
 

84

ارتباط فكري، علمي و براي  الزم ساختهايزير و دانشگاه نوآوري ةشبكسازي  و پياده طراحي •
 ايجاد جهت و مشتريان در دانش آموختگانت علمي، ئهيتخصصي بين دانشجويان، اعضاي 

 ؛نوآوري

  استفاده از نوآوري موجود در فعاليتهاي پژوهشي  .1. 8. 6

 ؛هاي تحصيالت تكميليتدوين دستورالعمل همسوكردن فعاليتهاي نوآورانه با دوره •

االتر و هاي تحصيالت تكميلي در مقاطع بتدوين راهكار براي تداوم فعاليت نوآوران دوره •
 ؛مراكز پژوهشي تا دستيابي به محصول نهايي

  ؛هاي مختلفاي بين دانشكدهايجاد فعاليتهاي ميان رشته •

ايجاد دانشگاه نوآور با همكاري يك دانشگاه هنر، علوم انساني يا پزشكي براي ارائه  •
 ؛مدار هاي چند موضوعي، به روز و مشتري  رشته

ا، مراكز رشد و هروههاي پژوهشي، پژوهشكدهطراحي و اجراي نظام هماهنگ فعاليت گ •
  .يند ايده تا محصولا و هدايت ايشان براي ايفاي نقش مؤثر در تحكيم فرپاركهاي فناوري

   و نوآوريمديريت ايده. 2 .8. 6

 ؛يندهاافر و هاپروژه مديريت مسير از نوآوري ةچرخ جامع كنترل و مديريت •

  ؛نوآوري برنامه و راهبردها انداز،چشم هايمؤلفه تكميل •

 ؛نوآوري هايپروژه كنترل و كار به آغاز مشاوره، حمايت، توسعه، •

 ؛ينوآور يبرا نياز ايجاد همراه به  انگيزه  واعتماد ارتقاي از حمايت •

  .نوآور انساني منابع از حمايت و معرفي شناسايي، •

 هايجاد بانك ايد •

 ؛تدوين اساسنامه •

 ؛تدوين روش پيگيري ايده تا محصول •
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 .پردازان وين روش انتخاب ايده و ايدهتد •

  ؛نوآوري برتر دانشگاهساالنه طراحي و اجراي جايزه  •

 ؛تدوين جايزة ساالنه ايده برتر دانشگاه •

 ؛با همكاري يكي از مناطق آزادساالنه المللي  ايجاد فن بازار بين •

 ؛طراحي فن بازار •

 ؛المللي و يك منطقة آزاد جلب همكاري ارگانهاي بين •

 .اري صنايع و دستگاههاي اجراييجلب همك •

 جذب و نوآوري برنامه تجارب ارائة براي الملليبين دانشگاهي برون هاي هبرنام برگزاري •
 ؛الزم هاي مشاوره و همكاريها

 شاخصهاي تعيين و ثروت توليد و جامعه نيازهايساختن  برآوردهمنظور  هب دانشگاه ترازيابي •
 ؛نوآوري اندازچشم تحقق چارچوب در آن فرعي و اصلي

  ؛تدوين روش ارزيابي ساالنه فعاليتهاي نوآوري دانشگاه •

ايجاد  براي جهتگيري و اهداف و شاخصها چارچوب در نوآوري برنامه مديريت جامع ارزيابي •
  ؛الزم تغييرات

 ؛جديد نيازهاي و محيطي تغييرات بر تكيه با بهبوديافته جهتگيريهاي ارائه •

 ؛نوآوري نظام موفق ساختارهاي و اجزا قانوني كردن نهادينه •

 ؛هابرنامه و طرحها از حاصل نتايج رسانياطالع •

 ؛يندهاافر و هاپروژه تجارب، فعاليتها، به مربوط ياههتجرب و دانش ثبت سازكار ايجاد •

 .نوآوري فرآيند مييداروزآوري   بهو تنظيم برقراري، •

  دستيابي به محصول و ارزش اقتصادي. 3. 8. 6

 ؛ملي سطح در نوآور دانشگاه يك از مناسب تصوير ايجاد براي دانشگاهي برون اتارتباط اشاعه •
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 جانبي و اصلي محصوالت فروش سنجيامكان قانوني و و مالي ارتباطات و منابع جذب •
 ؛نوآوري از حاصل

 بازار و اجتماعي نيازهاي شناختبه منظور و دستگاههاي اجرايي  صنعت با ارتباط گسترش •
 ؛آينده

 ؛ پژوهشگران شركتهاي توليدي و گيري،تصميم مراكز كنندگان، مصرف بين فعال كهشب ايجاد •

 :ايجاد و تعالي مراكز رشد تخصصي با همكاري صنعت و دستگاههاي اجرايي •

 ؛هاي مناسب  شناسايي و معرفي زمينه •

 ؛مذاكره با بخشهاي مختلف صنعتي و اجرايي •

 .هاي الزم نامه تدوين آيين •

، كرد واحدهاي پژوهشي براي برقراري ارتباط مؤثر ميان تقاضاي بازاربازبيني ماهيت و عمل •
  ؛پردازان پژوهشگران و ايده

 ؛ارائة خدمات نوآوري •

  ؛هاي نوآوري المللي تدوين برنامه  ارائة خدمات ملي، بين •

  .المللي تدوين روش جذب همكاريهاي نوآورانه ملي و بين •

  شاخصهاي ارزيابي نوآوري. .9. 6

تا نتايج آن مورد است  در هيچ يك از دانشگاههاي كشور برنامه نوآوري اجرا نشده اگر چه هنوز
در خصوص آن  وهاي ارزشيابي برنامه از همان ابتدا تدوين  اما الزم است تا معيار؛ارزشيابي قرار گيرند

  . دشوبحث و بررسي 
هاي يك دانشگاه نوآور شود كه نشانههاي آن زماني حاصل ميانداز و مؤلفهتحقق اهداف اين چشم

براي سنجش نوآوري، پيشرفت و ها اين نشانه. از ديد جامعه دانشگاهي به سادگي قابل مشاهده باشند
  . رود كار مي توسعه فرهنگ نوآوري در دانشگاه به

ك از آنها آمده  يي كه در ادامه جزئيات هر شاخصهاي كيفي و كم:ند ازاعبارتشاخصهاي نوآوري 
  .است
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   شاخصهاي كيفي.1 . 9. 6

 معيارهاي جمعي  .الف

  ؛دانشگاه از خارج سازمانهاي با فعال و خالقانه همكاري •

  ؛ريسك پذيرش توانايي •

   ؛نوآورانه فعاليتهاي از مناسب سازماني و مالي حمايت •

  ؛پويا صورت به موفق گروهي كار وجود •

  ؛شود منتهي نوآوري به است ممكن آنچه هر سازماني آوريجمع •

  .هاپروژه مديريت توانايي و فعاليتهادادن  انجام در محور يندافر و محور روژهپ ديدگاه •

  معيارهاي فردي .ب
 ؛كاري روشهاي و محصوالت بهبود براي دانشجويان و اندااست مشهود انگيزه •

 ؛پژوهشي و آموزشي ايهفعاليت در دانشجويان و اندااست خالقيت •

   .ورانهنوآ هايايده افزاييهم و ارزيابي توانايي •

6 .9 . 2.ي شاخصهاي كم  

 شاخصهاي بيروني  .الف

 ؛، تنوع و ارزش ايجاد شده توسط محصوالت علمي و فناوري دانشگاهتعداد •

 ؛از آنهابه دست آمده سازماني ايجاد شده و ميزان ارزش  ارتباطات برونتعداد •

مله شركتهاي هاي بيروني چرخه ايده تا محصول، از جميزان سودآوري و ايجاد ارزش حلقه •
 ؛نوآور

 ؛هاي علم و فناوريتعداد طرحهاي مشترك نوآور اجرا شده در مسير دستيابي به تازه •

 .ه خدمات نوآور به صنعت و جامعهئاز ارابدست آمده  درآمد ميزان •
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  دروني يشاخصها .ب

 ؛هاي موفق براي پيشبرد برنامه نوآوريآوري و اجرا شده و ايده جمعايدهتعداد  •

 ؛اي صرف شده براي آموزش علمي نوآوري زماني و هزينهوسطمتسرانه  •

 .سازي نوآوريرساني و فرهنگهاي اطالعاي برنامه زماني و هزينهمتوسطسرانه  •

 عنوان نوآوري قلمداد كرد و مقدارهاي عددي براي  توان به تعيين فعاليتهايي كه هم اكنون مي
  .شاخصهاي كمي از وظايف اولية ستاد نوآوري است

  

  گيرينتيجه .7

محوريت اين مقاله بر آن است كه منابع محدود در اختيار هر سازماني سبب كند شدن حركت رو به 
به چشم انداز  دستيابي در تأخير سبب جاري گرفتن مسير پيش در ،ترتيب بدين .شودمي سازمان آن جلو

وضعيت موجود، جستجوي  كردن با رها فقطعقب افتادگي در بازار رقابت موجود، . شودو اهداف مي
به ناچار مسير جديد با ناپايداري و احتمال . ها جبران خواهد شدها و استقبال از غير منتظرهتازه

د، شوكه چشم انداز روشن و راهكارهاي صحيح انتخاب  اما درصورتي. شكست بااليي همراه است
اند و نوآوري ركت دور نبودهدانشگاهها نيز از اين ح. سرانجام مسير، جهش و پيشرفتهاي شگرف است

در اين مقاله مفهوم نوآوري، مديريت نوآوري . كندهاي آنها خودنمايي ميبه شكلهاي مختلف در برنامه
 منابع يپس از آن نقش دانشگاه در اقتصاد محلي و ارتقا. و اجزاي كليدي آن شرح داده شده است

گذارد، بررسي شده  دانشگاه بر منطقه ميهاي مختلف فعاليت يكتأثير جنبهنيز و  مطالعه انساني
  . است

برنامه نوآوري دانشگاه صنعتي اميركبير با هدف ترسيم مسيرحركت به سوي ايجاد نوآوري در 
هاي كالن دانشگاه تدوين شده و اين برنامه در محدوده برنامه. تمام اركان دانشگاه تدوين شده است

  . است برنامه اجرا و روش ارزشيابي عالوه بر جزئيات آن، شامل سازمان نظارتي،
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