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 هادانشگاه در پایداری و نوآوری موانع
 

 2، فاطمه حمید1بهمن خسروی پور

رزی ػلَم داًشگبُ ػلوی ّیئت ػضَ ٍ استبد 1  خَزستبى عبیؼی هٌببغ ٍ کشٍب

ٍیج ارشذ کبرشٌبسی داًشجَی 2 رزی، آهَزش ٍ تر رزی ػلَم داًشگبُ کشٍب  خَزستبى عبیؼی هٌببغ ٍ کشٍب

 

 چکیده

ای بر رشذ هٌببغ اًسبًی در هسیر ًَآٍری صٌؼت، تکٌَلَشی ٍ اجتوبػی دارد، چرا کِ تبثیر ػوذُ ّبدر حبل حبضر داًشگبُ

ّب دارًذ. اهب ّب ٍ ًَآٍریی تکٌَلَشیپصٍّشگراى حبضر در هحیظ داًشگبُ تَاى ببالیی برای پیشبرد اّذاف صٌؼتی ٍ تَسؼِ

ی هَرد اًتظبر ًبَدُ است. بب تَجِ بِ ایٌکِ ٌبسب بِ اًذازُّب بِ دلیل ًبَد شرایظ ػوَهی ههتبسفبًِ پیشرفت در داًشگبُ

ی بسیبر ًسدیکی بیي ًَآٍری ٍ پبیذاری ٍجَد دارد. ی کوی از ارتببط بیي ًَآٍری ٍ تَسؼِ پبیذار ٍجَد دارد، اهب رابغِتبریخچِ

شًَذ، هٌجر بِ اثرات بب ّن، ّن راستب هیبب ایي حبل دٍ فرآیٌذ پبیذاری ٍ ًَآٍری بسیبر بب ّن هرتبظ ّستٌذ زیرا زهبًی کِ آًْب 

شًَذ. پبیذاری ًِ تٌْب بِ ػٌَاى بخشی از آهَزش، تحقیق ٍ ًَآٍری است بلکِ ّوچٌیي فرآیٌذ یبدگیری ٍ هسایبی دراز هذت هی

پبیذاری کِ  شَد. ٌّگبهی کِ داًشگبُ بِ دًببل بِ کبرگیری رٌّوَدّبیّب در ًظر گرفتِ هیفراگیر در داخل ٍ خبرج از داًشگبُ

ّب را هَرد تَجِ قرار دّذ. گردد کِ ببیذ آىرٍد، هی ببشذ بب هسبئل ٍ هَاًؼی هَاجِ هیّبی رٍزهرُ آى بِ شوبر هیجس فؼبلیت

ّبی سبزهبًی هختلفی است کِ هی ّب ٍ حوبیتتبذیل شذى بِ داًشگبُ پبیذار ٍ ًَآٍر کبر آسبًی ًیست، زیرا ًیبزهٌذ شبخص

ای تْیِ شذُ است، تالش شذُ است تب هَضَع پبیذاری ِ شَد. درایي هقبلِ کِ براسبض یک هغبلؼِ کتببخبًِببیست بِ کبر گرفت

 ٍ ًَآٍری را در داًشگبُ هَرد بررسی قرار دّذ.
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