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  آموزش كارآفريني در رشته شيمي به منظور تسهيل در تجاري سازي دستاوردهاي آزمايشگاهي
  

  ساسان صدرايي نوري
  پژوهشگاه صنعت نفتعضو هيئت علمي  

adraeis@ripi.irs  
  

  چكيده

است كه در كشور ما نه تنها در سطح ملي، بلكه در سطح سازمانهاي بزرگ  توليد علم و تبديل آن به فناوري ، تنها مسير پايدار توليد ثروت

هاي پيشرفته، ساز شوربراي مقابله با اين چالشها در ك. پژوهش و فناوري دولتي و شركتهاي كوچك نوآور، با چالشهاي فراوان روبرو است

ن مالكيت فكري و هاي سرمايه گذاري خطر پذير، توسعه قوانيگسترش شركت. وكارهاي الزم براي هموار كردن اين مسير دشوارفراهم شده است

تربيت افرادي به نام  موضوعاما مهمترين . استالزم توسعه زيرساختهاي شركتهاي مشاوره مديريت فناوري، مثالهايي از  كثرتاجراي دقيق آن، 

. عهده گرفته، آنها را به سودآوري هدايت كنند وآوري را بررهبري پروژه هاي ن "ايده تا بازار "مي توانند در طي مسير  است كه "كارآفرين  "

در . تعريف گرديده است "شيميست كارآفرين"در صنايع شيميايي شرح داده شده و بر مبناي آن ) نوآوري(در اين مقاله ابتدا مسير ايده تا بازار 

 "در خاتمه دو پيشنهاد براي تاسيس .انگلستان بيان شده است ادامه نمونه هايي از آموزش كارآفريني در رشته شيمي در دانشگاههاي آمريكا و

 .جهت تدريس در دوره كارشناسي ارائه شده است "شيميست كارآفرين "و درس  "دوره كارشناسي ارشد كارآفريني در شيمي
  

  مقدمه

ه ميان رابط. توسعه علم و فناوري استآنچه امروز به عنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي برنامه ريزان كشور مطرح است، عدم توازن ميان 

به وجود مي آيد  به خودي بعضي معتقدند باتوسعه علوم پايه، فرآيند خود .علم، فناوري و توسعه كشور از مباحث داغ در سياست گذاري است

عده اي ديگر بر اين عقيده . ي بخشدرا ارتقاء م هافراد جامع هكه علم را به فناوري و فناوري را به محصول تبديل مي كند و بنابراين سطح رفا

. وان جامعه را زودتر به رونق اقتصادي رساندتتكيه بر توسعه فناوري از طريق تجارت محصوالت، بدون نياز به توسعه علمي، مي با هستند كه 

مي توان گفت پيشتاز بود اما از اتحاد جماهير شوري از نظر توسعه علمي كشوري پيش رفته وحتي . رد كرده است تاريخ هر دو نظريه را عمالً

كوتاه اگر چه ممكن است نظريه دوم در بعضي كشورها نتايج مطلوب  .نظر توسعه فناوري وسطح رفاه جامعه جايگاه شايسته و متوازن نداشت

همراه  براي كشور بهست بودن پايه هاي علمي، قدرت انتخاب و جذب فناوري را كاهش داده، توسعه پايدار سبه همراه داشته است، اما مدت 

مطلوب ترين و پايدارترين مدل براي توسعه كشور و افزايش . بنابراين تعامل علم و فناوري و توسعه متوازن اين دو بهترين مدل است. نمي آورد

سعه علم شود كه درآن فناوريهاي جديد موجب ارتقاء تجهيزات و امكانات پژوهشي شده و موجب تسريع درتواست چرخه اي سطح رفاه جامعه 

  ]1[ .و توسعه علم به نوبه خود منجر به توليد فناوريهاي جديد گردد

ه از دل آزمايشگاهها و مراكز پژوهشي ما بيرون مي آيد آنقدر جذاب است كه در معتبرترين نشريات جهان به ك امروزه دستاوردهاي علمي

در  1سايت تامسون رويتزبر اساس رده بندي . را روز به روز بهبود مي بخشدچاپ رسيده مايه اعتبار و سربلندي كشور شده، جايگاه علمي ايران 

و تعداد ارجاعات به آن مقاالت مقام بيست و چهارم را ميان كشورهاي جهان و مقام  رشته شيمي ، ايران از نظر تعداد مقاالت1390خرداد ماه 

آن دارد كه ايران مي تواند در حوزه شيمي و علوم مرتبط با آن در منطقه پتانسيلهاي موجود حكايت از ] 2. [ است كسب كردهرا در منطقه  لاو

سرزميني كه زادگاه علم شيمي است، مسلماً بايد در عرصه پژوهشهاي بنيادي و توسعه مرزهاي دانش در  .و جهان جايگاه بهتري كسب نمايد

  .اين رشته تالش بيشتري نمايد

تعداد ناچيزي از دستاوردهاي  .است "صنايع شيميايي "و فناوريهاي مرتبط با  "علم شيمي  "آنچه باعث نگراني است، عدم توسعه متوازن 

صنايع شيميايي گوناگون، به ويژه صنعت نفت به عنوان صنعت . آزمايشگاهي شيميست هاي كشور منجر به نتايج كاربردي در صنعت مي شود
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در صنايع شيميايي بزرگ، . ايي است كه همه آنها در خارج از كشور تكوين يافته استر محركه اقتصاد كشور، شديداً نيازمند فناوريهتومادر و مو

در رفع نياز صنايع شيميايي به  ،سئوال اين است ؛ چرا موفقيتهاي علمي كشور در زمينه علم شيمي. فناوريهاي بومي اصالً جايگاه ندارد

پديد آمدن چنين فاصله اي ميان دستاوردهاي علمي دانشگاهها و نياز صنعت فناوريهاي گوناگون نقشي ايفا نمي كند؟ عوامل گوناگوني موجب 

از همان ابتداي تعريف يك طرح پژوهشي ، در كشور ما، غالباً فشار از طرف پژوهشگر است كه موجب . به فناوريهاي جديد در كشور شده است

عدم وجود سياستهاي كالن توسعه علم و فناوري، فقدان  ]1[ .تعريف پروژه مي شود، در صورتيكه بايد كشش از جانب نيازهاي صنعت باشد

و عدم عدم تمايل به كار گروهي  ،در دانشگاهها TCO(1(فقدان دفاتر تجاري سازي فناوري  ،نظام نوآوري ملي و بخشي، خالء برنامه ريزي

  .از ديگر عواملي است كه مي توان نام بردتشكيل شبكه هاي تحقيق و توسعه 

مل منفي و بازدارنده ديگر كه ممكن است به ذهن خواننده خطور كند انيم كه همه مشكالت كالن كه نام برده شد و ده ها عبياييد فرض ك

بر طرف شوند، آيا در اين صورت تبديل نتايج آزمايشگاهي به دستاوردهاي صنعتي به سهولت امكان پذير خواهد بود؟ تجربه كشورهاي صنعتي 

مسير پر پيچ ناميده مي شود،  "نوآوري  "كه در ادبيات مديريت فناوري  "ايده تا بازار  "مسير . جواب منفي است پيشرفته نشان داده است كه

  .مي ناميم "كارآفرين  "است كه او را  "راهنمايي  "اين مسير دشوار و حتي گاه خطرناك نيازمند  .مي خواهد "د راهلَب "و خمي است كه 

جهت تربيت كارآفرينان  يدر حوزه شيمي چيست؟ كارآفرين چه وظايفي دارد؟ در دانشگاهها چه دوره هاي يتعريف كارآفرين و كارآفرين

  .ارائه شود؟ در اين مقاله سعي شده است به اين سئواالت پاسخ داده شود ايدب يرشته شيم
  

  و تعريف كارآفريني فرآيند ايده تا بازار

روهي از شيميست ها قرار مي گيرد تا زماني كه اين ايده به صورت يك محصول جديد، از زماني كه يك ايده در دستور كار شيميست يا گ

مسير ايده تا  1شكل . سال طول خواهد كشيد 15تا  10يا يك فرآيند جديد، در صنعت به كار گرفته شود، با معيارهاي جهاني به طور متوسط 

يي جهت كاهش زمان توسعه هاو سازمانهاي پيشرو راه هاالبته شركت. مي دهد نشان "فني -علمي  "، فقط در بعدبازار را براي صنايع شيميايي

براي مثال بسياري از شركتها، به جاي آنكه خود به انجام پژوهش اقدام كنند، خريد نتايج . يك فناوري از آزمايشگاه تا صنعت بكار گرفته اند

در مواردي نيز . يند شيميايي را بر پايه تحقيقات ديگران انجام مي دهندتحقيقات را در دستور كار خود قرار داده و عمليات توسعه يك فرآ

از  ،مراكز پژوهشي كه نتايج قابل قبولي در مرحله آزمايشگاهي به دست آورده اند، براي آنكه بتوانند مرحله توسعه را سريعتر پشت سر بگذارند

عمليات پايلوتي را به ديگران سفارش مي دهندكه به آن توليد سفارشي يا  امكانات و ظرفيتهاي خالي موجود در صنعت استفاده نموده و اجراي

اين مسير را نشان مي  "تجاري "و "فني - علمي "نمودار كاملتري از مسير ايده تا بازار است كه در آن هر دو جنبه  2شكل ]3[.آزمايشي گويند

، نه )نوآوري(ا از مرحله نوزادي به مرحله بلوغ صنعتي و سودآوري برسانيم اين نمودار به روشني بيان مي كند اگر بخواهيم يك ايده ر] 4. [دهد

نيز  تنها بايد جنبه هاي علمي و مهندسي را در نظر داشته باشيم، بلكه به همان ميزان و همزمان بايد جنبه هاي مالي، اقتصادي و بازار آن را

همزمان پيشرفت مي نمايند، مي توان ايده جديدي  "تجاري"و   "فني –مي عل"از طريق پيمودن مسير متوازن كه بخشهاي  تنها .دنبال كنيم

اين مهم حاصل نمي شود مگر آنكه فردي هدايت اين مسير را بر عهده گيرد كه قوانين حركت در  .را به مرحله حداكثر توليد ارزش هدايت كرد

  .اين فرد را كارآفرين مي ناميم. مسير متوازن را به خوبي آگاه باشد

  :شده است ادبيات حوزه مديريت فناوري، كارآفرين چنين تعريف  در

فرآيند ايجاد كسب و كار كه توام با مخاطره مالي و اجتماعي است،  قكارآفرين فردي است كه داراي ايده و افكار جديد است و از طري"

خالقيت  -1: است  )وظيفه اصلي( داراي سه وجه غالببر اساس اين تعريف كارآفرين . محصول و خدمات جديد به بازار معرفي و ارائه مي كند

  ]5[. "ارائه محصول و خدمات جديد - 3تواناني ايجاد كسب و كار   -2و قدرت تشخيص فرصت 

را براي دستيابي به موفقيت تحريك  ءاو مانند چسب اعضاء تيم را در كنار يكديگر نگاه داشته و اعضا. كستر استركارآفرين مانند رهبر ا "

 ]6[ ".كارآفرينان افرادي هستند كه كل جريان نوآوري را عملي مي كنند. كندمي 
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ارزش خلق  

 

  :مي شود چنين تعريف  "شيميست كار آفرين "، 2اگر اين تعاريف را در حوزه علم شيمي و صنايع شيميايي پياده كنيم، با توجه به شكل 

ده جديد را از مرحله آزمايشگاه تا كاربرد اقتصادي آن در يك ايفني و تجاري شيميست كارآفرين فردي است كه بتواند مسير توسعه  "

  ".است در صنايع شيميايي شيميست كارآفرين رهبر فرآيند نوآوري"به عبارت ديگر  ".صنعت، هدايت و رهبري نمايد
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توسعه يك ايده تا بازار در صنايع شيميايي "فني -علمي"مسير : 1شكل   

���ازن: ب  

فت مراحل تجاري����  

 پيشرفت مراحل فني
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امكان پذيري اوليه و كسب 

 بودجه پژوهش و توسعه

اتحقيقات بازار و شناسايي رقب  

 بررسي اقتصادي

 طرح تجاري

 جذب سرمايه گذار
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 پيشرفت مراحل تجاري

 پيشرفت مراحل فني
اوليه و  امكان پذيري

كسب بودجه پژوهش و 

 توسعه

و شناسايي رقبا تحقيقات بازار  

 بررسي اقتصادي

 طرح تجاري

گذار جذب سرمايه  

�� ارزش 

مياييدر صنايع شي) نوآوري(ايده تا بازار  "تجاري"و  "فني -علمي"مسير : 2 شكل  

.فروشد بسته طراحي بنيادي را به پيمانكاران مي) صاحب فناوري(صاحب ليسانس  -*  

  .خريده است) صاحب فناوري(س بر عهده پيمانكاراني است كه بسته طراحي بنيادي را از صاحب ليسان) EPCC(طراحي تفصيلي، خريد، ساخت و راه اندازي  -**
EPCC = Engineering, Procurement, Construction, Commissioning  
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فريني نمايد، بايد از مباحث مهندسي، اقتصاد، حقوق ، تجارت بنابراين يك فارغ التحصيل رشته شيمي براي  آنكه بتواند در رشته خود كارآ

شيمي در دوره ليسانس يا فوق ليسانس از چنين در دانشگاههاي ما دانشجويان رشته آيا . داشته باشد و كافيو مديريت اطالعات جامع 

  آموزشهايي

وانند دستاوردهاي آزمايشگاهي را به مرحله كاربردي رسانده آن بنابراين براي تربيت كارآفريناني كه بت. بهره مند مي شوند؟ جواب منفي است 

د، نياز به طراحي و اجراي نايمرا به شكل فناوري جديد به صاحبان صنايع شيميايي بفروشند، يا خود اقدام به تاسيس كسب و كار جديد بن

   .دوره هاي آموزشي جديد است

فرض مي كنند و خصلتهاي پسنديده و گاه  "ر انسانباَ "دارد آن است كه آنها را كارآفرين رواج تعريف يكي از اشتباهاتي كه در خصوص 

پشتكار، صداقت و رعايت اخالق، ريسك . ذاتي كه مي تواند باعث موفقيتهاي چشمگير هر مدير باشد، به عنوان تعريف كارآفرين مي پذيرند

فات يك كارآفرين موفق است، بلكه هر مديري را به درجات بااليي از پذيري، فرصت طلبي، توانايي رهبري و نظم و انضباط، نه تنها از ص

اما آدمهاي معمولي و متوسط نيز مي توانند با فراگيري آموزش هاي الزم يك كارآفرين شايسته باشند و به خوبي . موفقيت هدايت خواهد كرد

 .اقتصادي هدايت كنند تا مرحله كاربرد صنعتي و توليد ايده فرآيند نوآوري را از مرحله شكل گيري
  

  آموزش كارآفريني در جهان

كارآفريني يك هنر موروثي نيست، بلكه يك ايده و . يكي از بسترهاي اصلي ايجاد و گسترش فرهنگ كارآفريني، آموزش كارآفريني است

كه مدت آن ها از يك روز تا چهار براي آموزش كارآفريني به طور كلي چهار نوع دوره برگزار مي شود . تفكر قابل پرورش و قابل ساخت است

  ]6. [مي كند سال تغيير

 .كه در طي يك روز تا حداكثر يك هفته مباني و اصول كارآفريني بيان مي شود: هدوره آگاهي دهند -1

كه موضوع هايي چون تامين مالي، بازاريابي، استخدام و قوانين و مقررات تاسيس و راه اندازي : دوره آموزشي راه اندازي شركت -2

 .شركتها را به فراگيران آموزش مي دهد

بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط كه كارآفريناني را جهت مديريت : دوره آموزشي رشد و ماندگاري شركت هاي كوچك و متوسط -3

 .د تربيت مي كن

ي نو را تجاري نمايند كه براي سازمانهاي بزرگ تعريف شده است و كارآفريناني كه بتوانند ايده ها: دوره هاي كارآفريني سازماني -4

 .1پرورش مي دهد

از جذاب ترين و اثر بخش ترين دوره هاي كارآفريني، آن دسته از برنامه هايي است كه معموالً در قالب يك دوره كارشناسي ارشد براي 

بنابراين طراحان . مشخص است و هدف كامالً) ايده تا بازار(در اين دوره ها مسير نوآوري. يك رشته خاص از علوم يا مهندسي برگزار مي شود

در ادامه به سه نمونه از اين نوع دوره ها كه مي توانند . اين دوره ها كامالً به نيازهاي دانشجويان واقف بوده، بر اساس آن برنامه ريزي مي كنند

  :الگوي اوليه اي در اختيار ما قرار دهند اشاره مي شود

 ولند، اوهايو، آمريكا، كلي CWRU (Case Western Reserve(دانشگاه  •

اين دوره ها تا كنون عالوه بر تربيت كارآفريناني . برگزار مي نمايد )STEP( 2ميالدي دوره هايي تحت عنوان  1999اين دانشگاه از سال 

ليون دالر مي 125كه در شركتها و صنايع بزرگ مشغول به كار شده اند، به همت فارغ التحصيالنش كسب و كارهاي كوچك با مجموع سرمايه 

برنامه كارآفريني . تدريس مي شوند انشگاهسه رشته كارآفريني شيمي، كارآفريني بيوتكنولوژي و كارآفريني فيزيك در اين د .داده است شكل

دانشجويان در طي اين دوره ضمن گذراندن . يك دوره دو ساله كارشناسي ارشد است كه توسط دانشكده شيمي اجرا مي شود) CEP(3شيمي 

نيز در شركتي كه خود تاسيس ) واحد 6(واقعي كارآفريني فراگيري دروس شيمي، بازرگاني و نوآوري فناوري، در يك پروژه  و احد درسي و 24

                                                             
  .را در هم ادغام كرده و دوره هايي تحت عنوان كارآفريني در كسب و كارهاي كوچك و متوسط ارائه مي نمايند 3و 2در مواردي دوره هاي رديف  -1

2- Science and Technology Entrepreneurship Program 

3- Chemistry Entrepreneurship Program 
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در طي اين دوره دانشجويان ضمن استفاده از راهنماييهاي مربيان و . مي كنند، يا شركت معتبري كه هم اكنون فعال است، مشاركت مي نمايند

فارغ التحصيالن . و موقعيت هاي شغلي آشنا مي شوند) بخصوص سرمايه گذاري خطر پذير( سرمايه گذاري  تجربه، با منابع مختلفمشاوران با 

معموالً هر . كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي رشته هاي شيمي، مهندسي شيمي و رشته هاي مرتبط، مي توانند در اين دوره شركت كنند

بايد توجه داشت كه دوره كارآفريني در شيمي بادوره هاي . كنندگان، داراي مدرك فوق ليسانس و دكتري هستنددرصد از شركت  15ساله 

در اولي كارآفريناني را تربيت مي كند كه بتوانند نوآوري را مديريت كنند، اما در دومي صرفاً آموزشهاي عمومي . فرق دارد) MBA(1متداول 

 .مديريت داده مي شود

  :دوره كارآفريني شيمي در اين دانشكده به شرح ذيل است عناوين دروس

 واحد 3، )1(نوآوري در شيمي  

 واحد 3، )2(نوآوري در شيمي -1

كه امروزه جذابيت تجاري  ...نظير كاتاليستها، جذب سطحي، جداسازي و  هم، مباحث متئوريدر اين دو درس ضمن بيان اصول اوليه و مباني 

  .د مورد بحث و بررسي قرار مي گيرددارنسازي 

 واحد 3امكان پذيري و آناليز فناوري،  -2

قرار مي  مطالعهشدن ارزيابي كرد، مورد در اين درس موضوعاتي كه به كمك آنها بتوان يك فناوري را از نظر فني و اقتصادي و پتانسيل تجاري 

ليز بازار، آناليز هزينه منفعت، ارزيابي رقبا و مالكيت فكري از سر فصلهاي شيميايي در كنار آنا فناوريآموزش عناصر تشكيل دهنده يك . گيرد

  .اصلي اين درس است

 واحد 3طرح تجاري،  -3

چكيده فني بعالوه بررسي . در اين درس طي يك مطالعه موردي به دانشجويان آموزش داده مي شود كه چگونه يك طرح تجاري تهيه نمايند

  .از اجزاء اصلي تشكيل دهنده يك طرح تجاري است مورد نياز و نحوه سرمايه گذاري اقتصادي به همراه مطالعات بازار

 واحد 3آئين نگارش و ارتباطات در پژوهش و نوآوري،  -4

  .ارتباط موثر و اصول كار تيمي را آموزش مي دهد اين درس به كارآفرينان هنر نگارش صحيح و نحوه برقراري

 واحد 3در پژوهش و نوآوري، اصول حسابداري، بودجه و سرمايه گذاري  -5

  .آشنا مي شوند) ايده تا بازار(دانشجويان در اين درس با اصول اوليه مديريت مالي به ويژه در فرآيند نوآوري

 واحد 3درس انتخابي اول،  -6

مي يا مهندسي شيمي در اين مرحله، دانشجو با نظر كميته علمي دانشكده شيمي و با توجه به نيازهايش، يك درس علمي يا فني در زمينه شي

  .رشته هاي مرتبط انتخاب مي كند يا

 واحد 3درس انتخابي دوم،  -7

براي مثال . اين درس بنا بر نيازهاي دانشجو با نظر كميته علمي دانشكده شيمي در يكي از شاخه هاي مديريت تكنولوژي تعيين مي گردد

قوانين كار معموالًٌ مورد توجه دانشجويان اين رشته  و قيق و توسعهموضوعاتي نظير حقوق مالكيت فكري ، مديريت استراتژيك، مديريت تح

  .است

 واحد 6پروژه كارشناسي ارشد، -8

 .دانشجويان كارآفريني شيمي موظف هستند در يك پروژه كارآفريني واقعي مشاركت نموده، گزارش آن را به عنوان پايان نامه ارائه  دهند

كه به آن عالقه مند است محل انجام اين پروژه قرار دهد يا با  را  رده است و كسب و كاريدانشجومي تواند شركتي را كه خود تاسيس ك

  .نمايدمشاركت در پروژه هاي شركت هاي معتبر همكار دانشگاه، پايان نامه خود را تهيه و ارائه 
  

                                                             
1 - Master of Business Administration 
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 ، انگلستانNothinghamدانشگاه  •

اين دوره كه با همكاري دو دانشكده شيمي و بازرگاني اجرا . گزار مي كندرا بر "شيمي و كارآفريني "اين دانشگاه دوره كارشناسي ارشد

عناوين . در اين دوره، دانشجويان همزمان در دو حوزه علم شيمي و فنون تجاري آموزش مي بينند. دانشجو مي پذيرد 20د ساالنه ومي ش

  :حوزه تدريس مي شوند به شرح ذيل استاين دو اصلي دروسي كه در 

  سازي حوزه تجاري

 حل مسئله خالقانه -

 حسابداري و امور مالي -

 مديريت پروژه -

 بازاريابي براي كارآفرينان -

 مديريت نوآوري -

 علم، فناوري، هنر و تجارت -

1از آزمايشگاه تا بانك -
 

  حوزه علم شيمي

 موارد ويژه در شيمي -

 شيمي معدني پيشرفته -

 شيمي محاسباتي -

 ساختار، پيوند و واكنش دهي -

 ئورديناسيون فلزاتوشيمي زيست معدني و ك -

 انرژي مولكولي و سرعت واكنشها -

 برهم كنشهاي بين مولكولي -

 سنتز و مواد واسطه فعال -

اندن دانشجويان با راهنمايي مشاوران دانشگاه و با توجه به نيازها و عاليق خود، دروس انتخابي از دو حوزه فوق را انتخاب كرده و پس از گذر

  .نفره به انجام مي رسانند 3تا  2را در قالب يك تيم ) از آزمايشگاه تا صنعت( ل تكنولوژي آنها در طي يكسال، يك پروژه انتقا

 ، انگلستانSouthamptonدانشگاه  •

براي دانشجوياني كه به كارآفريني، نوآوري و خالقيت در حوزه شيمي عالقه مند هستند، اين دانشگاه دوره اي را تحت عنوان كارشناسي 

در . اين دوره كه مدت آن يكسال است با همكاري دو دانشكده شيمي و بازرگاني اجرا مي گردد. برگزار مي كند "ني شيمي و كارآفري"ارشد 

  :نيمسال اول دروس زير تدريس مي شود

 و انتقال فناوري نوآوري -

 بازاريابي و آناليز بازار -

 حسابداري و مالي -

 استراتژي و رهبري -

 سازمانهاي خطر پذير -

  .نشجويان با انجام يك طرح تجاري يا ارائه يك رساله در زمينه كارآفريني فارغ التحصيل مي شونددر نيمه دوم سال، دا
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  در ايرانآموزش كارآفريني 

اين دانشكده كه از دل . تاسيس شد 1386دانشكده كارآفريني دانشگاه تهران، اولين و تنها دانشكده كارآفريني ايران است كه در سال 

آموزش و  "و  "فناوري "،  "بخش عمومي "،  "كارآفريني سازماني"،  "كسب و كار جديد "گرايش  5شده است در دانشكده مديريت متولد 

فارغ   ، براي كليهمسلم است كه در اين دانشكده عمدتاً بعد تجاري نوآوري . در مقطع كارشناسي ارشد دانشجو مي پذيرد "ترويج كارآفريني

را  "شيميست كارآفرين"نظر در جهت تربيت  رداين دوره ها نمي توانند اهداف مو. تدريس مي شودرشته هاي علوم و مهندسي  التحصيالن

  .برآورده كنند

اين دوره ها از نظر آشنايي با اصول كارآفريني و ايجاد . هاي كوتاه مدت و ميان مدت كارآفريني نيز در كشور رايج شده است امروزه دوره

  .د است اما نمي توانند جاي خالي رشته هاي كارآفريني مختص رشته شيمي را پر كنندعالقه در شركت كنندگان بسيار مفي

شيميست  تربيتاندك سازمانهاي نوآور كشور، كه عمدتاً مراكز تحقيق و توسعه دولتي هستند، محل ديگري است كه مي توان نشانه هاي 

 ه فعاليت پژوهش و توسعه قديميترين سازمان نوآور كشور در صنايعسال سابق 52پژوهشگاه صنعت نفت با .كارآفرين را در آنها جستجو كرد

كارخانه و واحد صنعتي كوچك و بزرگ در شاخه هاي مختلف صنايع  40تا كنون بيش از . نفت، گاز و پتروشيمي استشيميايي به ويژه صنايع 

فرآيند نوآوري در اين سازمان تدوين شده است و به . دبه بهره برداري رسيده ان شيميايي با فناوري هاي تحت ليسانس پژوهشگاه صنعت نفت

اين افراد با . مرور زمان، بخصوص در سالهاي اخير تعدادي محدود شيميست و مهندسي شيمي كارآفرين در اين سازمان تربيت شده اند

نوآوري توانسته اند در هر دو بعد گذراندن دوره هاي ضمن خدمت و عمدتاً بر اساس آزمايش و خطا و كسب تجربه در پروژه ها و طرحهاي 

بعضي از آنها نيز با جداشدن از پژوهشگاه صنعت نفت ، كسب و . در حد مطلوب خبرگي پيدا كنند )"تجاري "و "فني –علمي  "(نوآوري 

. خصوصي نيز موجود استمسلماً اين تجربيات در ديگر وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي، بويژه بخش . كارمستقلي را راه اندازي  نموده اند

نحو دانشكده هاي شيمي كه مايل به راه اندازي دوره هاي تربيت كارآفرين باشند بايد نظير دانشگاههايي كه شرح داده شد، از اين تجربيات به 

  .مطلوب در تدريس و انجام پروژه ها استفاده نمايند
  

  نتيجه گيري و پيشنهادات

عدم رشد متوازن علم و فناوري در كشور و مقايسه وضعيت آموزش كارآفريني در ايران و جهان با توجه به مباحث مطرح شده در خصوص 

در مي يابيم كه دانشكده هاي علوم و مهندسي به ويژه دانشكده هاي شيمي بايد توجه بيشتري به مقوله تربيت فارغ التحصيالن كارآفرين 

مسلماً مباحث اين دوره بايد به . شيمي يكي از اصلي ترين نيازها در اين حوزه استتاسيس دوره كارشناسي ارشد كارآفريني در . داشته باشند

عناوين  1جدول . كمك اساتيد دانشكده شيمي و ديگر دانشكده هاي مرتبط و با استفاده از تجربيات افراد و موسسات نوآور تدريس گردد

  .مكن است توسط دو استاد تدريس گرددبايد پذيرفت كه برخي از دروس م. هد دروس اين دوره را نشان مي د
  

  نيمسال دوم  نيمسال اول

  واحد 3، )2(نوآوري شيمي  -  واحد 3، )1(نوآوري شيمي  -

  واحد 3مديريت پروژه،  -  واحد3، )از آزمايشگاه تا صنعت(افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي -

  واحد 3ح هاي صنايع شيميايي، امكان پذيري فني و اقتصادي طر -  واحد 3مديريت فناوري در صنايع شيميايي،  -

  واحد 3تهيه طرح تجاري در صنايع شيميايي،  -  واحد 3اصول حسابداري و مديريت مالي،  -

  واحد 6پروژه كارشناسي ارشد، : نيمسال سوم و چهارم 

  عناوين دروس دوره كارشناسي ارشد كارآفريني در شيمي -1جدول 

  

براي مثال . وجه به تخصص هاي موجود در دانشكده و نيازهاي دانشجويان تعريف مي شود، با ت)2(و ) 1(محتواي دروس نوآوري در شيمي 

، تئوريها و روشهاي ساخت كاتاليستها، جاذبها و غشاهاي مورد استفاده در صنعت نفت مي باشد اگر دانشجوي كارآفريني بورسيه صنعت نفت
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حكايت از آن دارد كه موضوعات مطرح يا بايد در سطح  دروسناوين اين ر عكلمه نوآوري د. باشد درس  تواند از سرفصلهاي مطرح در اين دو

در هر حال سرفصلها بايد جذابيت و قابليت تجاري سازي در داخل يا خارج از كشور . جهان نو باشد و يا از اقالم مورد نياز داخلي محسوب گردد

ان از موضوعات مورد توجه در صنعت گاز و پتروشيمي كشور مي باشد و براي مثال جداسازي نيتروژن از گازهاي متان و ات .را داشته باشند

 CO2وH2Sهمچنين استفاده از غشاها براي جداسازي . جاذبهايي كه توان انجام اين جداسازي را داشته باشند، به شدت مورد نياز مي باشند

رد توجه است و مي تواند چهره پااليشگاههاي گاز را در است كه درسطح مراكز تحقيق و توسعه كشورهاي پيشرفته مو ياز گاز طبيعي موضوع

  .به همين دليل تئوريهاي مرتبط با غشاها و نحوه ساخت و تست آنها مي تواند در دروس نوآوري در شيمي مطرح گردد.آينده تغيير دهد

شنايي با طراحي ها از جمله طراحي و آ فناوري بستهواحدهاي نيمه صنعتي، در درس افزايش مقياس فرآيندهاي شيميايي، مباحثي نظير 

 نحوه بكاربردن آنها در طراحي ها آموزش داده ي وفناورمفهومي، بنيادي، تفصيلي و چگونگي استفاده از اطالعات آزمايشگاهي در تهيه بسته 

  .مي شود

عارف دانشكده هاي مديريت، پذيري فني و اقتصادي و تهيه طرح تجاري بايد طبق سرفصل هاي مت طراحي دروس مديريت فناوري، امكان

ضمناً موضوع . رددو يا صنايع وابسته به آنها مطرح گمهندسي و بازرگاني باشد، اما مثالها يا پروژه ها در طول ترم در خصوص صنايع شيميايي 

بايد طبق سرفصلهاي دو درس اصول  حسابداري و مديريت پروژه ها نيز  .مالكيت فكري از مباحث اصلي در درس مديريت فناوري خواهد بود

  .متعارف دانشكده هاي حسابداري و مديريت تدريس شود

دانشجويان دوره كارشناسي شيمي نيز بايد با مفاهيم اوليه كارآفريني و اصول فني، اقتصادي، مديريتي و سرمايه گذاري مورد استفاده در 

  :با سرفصلهاي ذيل تعريف گردد "شيميست كارآفرين "ت عنوان واحدي تح 4به همين دليل نياز است كه درسي . ، آشنا شوندآوريفرآيند نو

تعاريف نوآوري ، تجاري سازي، كارآفريني و شرح مسير ايده تا بازار در صنايع شيميايي و تعاريف هر : تعاريف و مقدمات شامل -

 مرحله از مسير و تبيين جايگاه و اهميت علم شيمي و كاربردهاي آن

 ش مقياس فرآيندهاي شيميايي از آزمايشگاه تا صنعتواحدهاي نيمه صنعتي و افزاي -

 فناورياجزاء فناوري در صنايع شيميايي و نحوه تهيه بسته  -

 اصول مالكيت فكري و نحوه ثبت پتنت در داخل و خارج كشور -

 آشنايي با طراحي مفهومي، بنيادي و تفصيلي -

 )تعيين نرخ بازگشت سرمايه(امكان پذيري اقتصادي  -

 اراصول تحقيقات باز -

 )Business Plan(آشنايي با تهيه بسته طرح تجاري -

نفر از استاتيد كه يكي مسلط به مباحث علمي و فني و ديگري قادر به ارائه مباحث اقتصادي و تجاري  2اين درس ممكن است توسط 

فوق در عمل آشنا بوده و توان كافي بهترين گزينه براي تدريس اين درس، كارآفريناني هستند كه كم و بيش با همه مباحث . باشد ارائه گردد

  .ي را نيز داشته باشند ببراي تدريس علمي مباحث تجر
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