
 

 

 

علیه )دانشگاه امام صادق اجتماعی و کارآفرینی مرکز نوآوری 

 (السالم

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :مقدمه
 

و اقتصادی کشورها در تغییر و  دیرباز همگام با تغییرات اجتماعی، سیاسی های علمی ازها و نظامدانشگاه

با محیط پیرامونی خود،  شانی ارتباطشان و نحوههمپای تحوالت جامعه در ساختار درونیاند. تحول بوده

های علمی و دانشگاهی متأثر از انتظاراتی بوده ای از این تحوالت در نظاماند و البته بخش عمدهدگرگون شده

مرجع و الگوی  ،ایکه جامعه در این حوزه داشته است. در اغلب موارد نظام علمی و دانشگاهی در هر جامعه

پیماید غالباً مورد تأیید و تقلید دهد و یا جهتی را که میه نشان میمسیرهایی را ک؛ مورد اعتماد جامعه است

های تخصصی زمامداران به شمار ی فکری و مشاورهگیرد و در موارد فراوانی پشتوانهعموم مردم قرار می

که بستری برای آموزش دانشجویان فراتر از آندانشگاه و نظام علمی کشور  ،آید. درست به همین دلیلمی

 سنگینی بر عهده دارد.  اجتماعی مسئولیتشد، با

از ابتدای تأسیس خود با  ،های نسل سومای از دانشگاهبه عنوان نمونه (علیه السالم)دانشگاه امام صادق 

اند با هوشمندی بر این مرجعیت و را نهاده ریزی شده است و بزرگانی که سنگ بنای آنهمین دیدگاه پی

روی این مرکز علمی، با هدف حل معضالت مزمن اند و در افق بلندمدت پیشبودهمسئولیت اجتماعی واقف 

اند که های مبتال به نظام اسالمی، ساختاری را طراحی کردهاجتماعی و شناسایی و برطرف ساختن چالش

 نیروی انسانی توانمند، تحلیلگر و مؤمن تربیت نماید.  

 سانی در دانشگاه امام صادق علیه السالم()فرآیند تحول و توانمندسازی سرمایه ان    

 

مسئولیت اجتماعی وارد شده است که قرابت ادبیات حوزه  بهای مفهوم تازههای اخیر طی سالدیگر  از طرف

کارآفرینی »و  «نوآوری اجتماعی»خورد. های نسل سوم در آن به چشم میای با رسالت دانشگاهویژه

توانمندسازی دانشجویان و
آموختگان دانشگاه در دانش

جهت مساله محوری و 
حرکت به سمت حل مسایل

کمک به خالقیت در علوم 
اسالمی انسانی و علوم  
حوزوی در  جهت حل  
مشکالت جامعه اسالمی

ر کمک به رشد تفکر نقاد د
راستای شناسایی مسائل و

حل مشکالت جامعه اسالمی

حل مسائل سطح کالن همراه  
رانی با تحول در سیستم حکم

کشور



ی مسئولیت اجتماعی انسان در پی یافتن راهکارهایی برای دو مفهومی هستند که بر پایه «اجتماعی

 اند. های علوم  در حل معضالت خرد و کالن جامعه بشری مطرح شدهگیری از قابلیتبهره

ا را می جویند تا بنهادی ی یراهکارها ،یموریتی اجتماعی و انسانأبه عنوان م اجتماعیکارآفرینی نوآوری و 

گوناگون مسائل  ،انسانیو  اجتماعی ویژه علومهعلمی بهای و قابلیت هامهارت نمودن رداوها و بهرمندی از آن

 و شرایط بهتری را برایبخشند و یا دست کم بهبود  کنندرا برطرف  اجتماعی مزمن هایآسیبو  جوامع

 .نمایندفراهم جامعه  چه در ساحت عمومی و چه در ساحت حکمرانی ،حیات فردی و  اجتماعی انسان

های علوم انسانی همپای دانشگاهی سرآمد جهان در حوزههای دانشگاهکه امروزه شود مشاهده میرو ازاین

های نسل سوم که مبتنی بر ایفای نقش و پا نهادن به دنیای دانشگاهبرای  مهندسی و یا پزشکی،-فنی

های نوآوری اجتماعی و کارآفرینی گیری از شیوهاند با بهرهاجتماعی مراکز علمی طراحی شدهمسئولیت 

در آنان افزایی مهارت ی برایهایآموختگان خود و ایجاد فرصتتوانمندسازی دانشاجتماعی در پی 

ی اجتماعی های نوین تاثیرگذارطور خلق فرصتهمینانسانی و اجتماعی و کارگیری محتوای نظری علوم هب

 . هستند

اما این پرسش مطرح است که مراکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی بر اساس چه ساختاری در دل 

ها با بستر شود؟ و نسبت آنهای نسل سوم متولد شده اند؟ منافع چنین مراکزی چگونه تعریف میدانشگاه

 ای که باید در پیوند با آن نقش خود را ایفا کنند چیست؟جامعه

چنین ساختاری در پیوند با نوآوری و منفعت دهد نشان می ی مراکزچنین ای کوتاه و گذرا پیرامون العهمط

کارآفرینان اجتماعی نوآوران و  اساس،بر این . شودهای اجتماعی تعریف میبستگینیز همتعامالت انسانی و 

کوشند مأموریت کنند و میمی و معضالت خرد و کالن جامعه ارائهبرای حل مسائل ای های خالقانهنگرش

تازه و البته با های فرصتشویق و تهای اجتماعی از طریق شناسایی خود را در ایجاد و بقای ارزش

 ای به انجام رسانند. و مقدورات موجود به نحوه شایستهمنابع دسترس کارگیری هنرمندانه و هوشمندانه هب

گیری هوشمندانه و های خالق و نوآورانه و بهرهتولید ایده رود بابه این ترتیب از چنین مراکزی توقع می

های ور از مقدورات موجود و منابع در دسترس کیفیت حیات فردی و اجتماعی انسان را چه در حوزهبهره

و نه فقط در سطح نظریه و سخن، گره از  ،عمومی و حکمرانی و چه در سطح فردی بهبود بخشند و در عمل

 معضالت اجتماعی و دردهای مزمن جامعه بگشایند.

 در ریشه زیادی حدود تا شهروندان اقدامات اجتماعی و هافعالیت دهدنشان می تجربی شواهددر این مسیر  

 جوامع و هویت خمیرمایة عنوانبه آنان و اجتماعی فرهنگی باورهای و دارد جامعه آحاد و اعتقادات باورها



مؤثر  بسیار شهروندان لیت در قبالایجاد حس مسئو و رفتارهای داوطلبانه و دوستینوع به گرایش در هاملت

و احساس احسان  همواره مردم به کهی نیز اسالمهای ای مبتنی بر فرهنگ و ارزشدر جامعه ،بنابراین .است

کارآفرینی نوآوری و متعالی برای یبستر ،اندسفارش شدهنوعان خود و جامعه اسالمی مسئولیت در قبال هم

 . فراهم آمده استاجتماعی 

السالم و  مقرآن کریم و سیره معصومین علیهنهادهای اخالقی و فقهی منبعث از توان میحتی  با این رویکرد

مبتال به مسائل اقامه حق و حل  مساعی فقها و حکمای بزرگ اسالمی را در دستیابی به وضع مطلوب،نیز 

ها ارزش. اجتماعی دانستو کارآفرینی نوعی حرکت در مسیر نوآوری  ،های الهیتحقق ارزشو نهایتاً  جامعه

دوستی، تعاون و مشارکت بندگان، نوع احسان و محبت با همچون اسالمی و نمادهای دینی رایج در فرهنگ

نیز و  شرع انور آمده استتك اجتماعیاتی که در احکام و تك برای اهداف خیر هاوقف اموال و دارایی ،جمعی

به حوزه ورود فرهنگ اسالمی در های وسیع قابلیت بیانگرهای اخالقی آیین نورانی اسالم  جملگی توصیه

مساله محوری و حل  مشترک، درک جمعیایجاد  ضرورت بدین ترتیب. استاجتماعی و کارآفرینی  وریآنو

و برقراری روابط  تسهیل اجتماعی همراه باهای نوآورانه فعالیت ،کارآفرینانهخالقانه و تقویت تفکر  مساله،

همگی  ،حق و تغییر از وضع موجود به وضع مطلوب در راستای اقامهتعامالت دوسویه و متقابل انسانی 

را به عنوان یکی از ملزومات جامعه اسالمی در اجتماعی و کارآفرینی  نوآوریکز امرگیری  ضرورت شکل

 د. نسازحرکت به سوی  حیات طیبه آشکار می

به عنوان دانشگاهی از نسل سوم مراکز علمی  (علیه السالم)با مقدماتی که از رسالت دانشگاه امام صادق  

یری و فعالیت مراکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی گو نیز مختصری که از مفهوم و ضرورت شکل ،گفته شد

علیه )امام صادق دانشگاه که ی رسالت بر پایه که پیداست ناگفته ،مورد اشاره قرار گرفتها دانشگاهدرون در 

گرفته بر دوش  انسانی های علوم اسالمیرشته مرجعهای اسالمی کشور و به عنوان پیشتاز دانشگاه (السالم

با هدف توانمندسازی  قلب این مرکز علمیدر اجتماعی و کارآفرینی اندازی مرکز نوآوری راه ،است

و در  (علیه السالم)موریت و اهداف کالن دانشگاه امام صادق أهمسو با مآموختگان دانشجویان و دانش

از  کهدر این دانشگاه وجود دارد توانایی این تردید و بی استاندیشمند انقالب  رهبر نگاه راهبردیراستای 

  .اسالمی ایفا کندنظام روی مسائل پیشو حل تحوالت اجتماعی نقش مهمی در  ،طریق این مرکز

با ایفای نقش خود  (علیه السالم)گاه امام صادق اجتماعی دانشو کارآفرینی نوآوری  مرکزپر واضح است که 

الگویی نوین و متناسب با تواند به مثابه می ،آن رفت اندازی که ذکردر تحقق اهداف و حرکت به سوی چشم

و تغییر در فضای  ،نشاط بافضایی با ایجاد  آفرینی نماید ونقشاسالمی  هایهای خاص دانشگاهموریتأم

علوم ویژه در حوزه به ،کارآفرینی و نوآوریدر صحنه سو  از یك ،دانشگاهی و ترویجی موزشهای آفعالیت



اعم از دانشگاهی  موزش عالی کشورسایر مراکز آاز سویی دیگر برای های مؤثری بردارد و گامانسانی اسالمی 

 هلل.ءشاانبخش باشد و حوزوی الهام

صادق دانشگاه امام اجتماعی و کارآفرینی سازمانی مرکز نوآوری ساختار اهداف و 

  (علیه السالم)

با  به سوی فردا و تحقق حیات طیبه مرتباًکنیم که در جریان حرکت اگر بپذیریم در جهانی زندگی می

ها در ایدهی نوآورانهکارگیری خالقانه و هگاه نخستین گام برای ب، آنسازدرو میهای ما را روبهای تازهچالش

 ها و مسائل است. شناسایی و فهم درست این چالشاحصاء،  ،هاجهت حل آن

 اند:شدهجدول زیر برشمرده در ها های آنحوزهو  هارخی از این چالشب

 مسائل و چالش ها حوزه ردیف

1 

های نظام در هاسنت و هاارزش دگرگونی در ،گفتمانی هایبحران های اجتماعیچالش

های اجتماعی نظیر اعتیاد، گسترش آسیباجتماعی در حال تکوین، 

 ...فحشا و

2 
 ها،فرهنگ اختالط اساس بر فرهنگی جدید هایبنیان گیریشکل های فرهنگیچالش

 ...و نوین اخالقی هایارزش گیریشکل خانوادگی، روابط در دگرگونی

3 

آفرین، حاکمیت ملی در عصر قدرتساز، منابع مشروعیتهای نظام های سیاسیچالش

شدن، مفاهیم نوین در حوزه امنیت ملی، حکمرانی خوب و جهانی

 ...وگوناگون  قومیمذهبی و  هایگرایش گسترشهای محلی، حکومت

4 

های نظام های اقتصادی نوین در پی بحرانجستجوی نظام های اقتصادیچالش

ی بهینههای و جستجوی مدل انرژی درخواست افزایش ،داریسرمایه

شفافیت و مبارزه با فساد مالی  ،های مالیاتینظام ،مصرف انرژی

 ... و مردم درآمد کاهش ساختارمند،

5 
های جامعه، و نیازمندی محوری-داناییدانش مبتنی بر تولید  های علمیچالش

 پذیری علمی در نظام علمی کشور و مبارزه با فساد علمی جامعه

6 
و  های نظامی-چالش

 دفاعی

 دفاعی، هایشیوه شدن پیچیده نظامی، صنایع در نو اختراعات

 ...پدافند غیرعامل و دفاع نوین هایشیوه طراحی

  



کار را از همین نقطه آغاز  (علیه السالم)دانشگاه امام صادق  اجتماعیو کارآفرینی  مرکز نوآوریما نیز در 

 . ایمردهک

روی بشریت، پیشها و مسائل فراوان دیگری را داریم که ی ما آرزوی حل این چالشهمهروشن است که 

های محدودهانداز بلندمدت است. اما مقدورات، مرزها و چشماند. این یك گرفتهمان قرار اسالمیمیهن و نظام 

کنند. پس در گام می مانانداز مقیدچشمتخصصی ما به تعیین اهداف مشخص در مسیر حرکت به سوی این 

ها کدام با کدام اولویت ها و گستره های گوناگون محلی، ملّی و فراملّیدر برابر این چالشبگوییم  یدبعدی با

و کارآفرینی یا به عبارت دیگر چه نقش و رسالتی برای خود در قالب مرکز نوآوری  ؟کنیممیاهداف را دنبال 

  ایم:برشمرده آفرینی را ذیالًنقشهای حوزهقائلیم. اهمّ این  (علیه السالم) صادقاجتماعی امام 

 

 به رسیدن در (علیه السالم) امام صادقو کارآفرینی اجتماعی  نوآوری مرکز نقش

 اهداف

  های جامعه در گلوگاهو ارتباط با کارآفرینان اجتماعی برای کشف مسائل و  های اجتماعیفعالیتمشارکت در تسهیل

 انسانیهای علوم اسالمی آموزهراستای کاربردی کردن 

  و رفتارهای نوآورانه در دانش  های اجتماعیارزشخلق تسهیل نوآوری و خالقیت در علوم حوزه و دانشگاه جهت

 های حل مشکالت جامعهآموختگان متناسب با نیازمندی

 خالقانه مسائل حوزه علوم اسالمی انسانیل حای جهت مشاورههای فعالیتو  جمعی از خرد تسهیل استفاده 

 اجتماعی در راستای بهبود  هایحوزه فعالین و هادولت وکار،کسب در کلیدی بازیگران و رهبران با تبادالت تسهیل

 حکمرانی جامعه اسالمی

 پیچیده و واقعی مسائل حل و نوآوری تحریك تفکر نقّاد برای خصوصاً تفکر علمی هایروش آموزش 

 حل برای اجتماعیو کارآفرینی  نوآوری نوین هایآموزش ارائه طریق از خالقیت افزایش به منظور مهارت و دانش ءارتقا 

  (محوریمساله) مساله

 ها -چالشهای حل مشکالت و فرصت درک جهت ،ویژهافزایی -توانو  و نوآوری اجتماعی کارآفرینی هایمهارت آموزش 

  آموختگاندانشمعرفی الگوهای موفق کارآفرینی اجتماعی در مسائل جامعه اسالمی جهت الگوسازی و الگوگیری 

  اجتماعی متناسب با حفظ کرامت انسانی هایدگرگونی در تسریع جهت اجتماعی مسائل و مشکالت کاهشکمك به 

 اجتماعی و  های دینیرسالت( در راستای نیل به  فایده-با بینش هزینهتوأم ) پژوهش در ترکیب علوم اسالمی انسانی 

  جهت حل مشکالت جامعه  به کمك تلفیق علوم مختلف های انتفاعی و غیرانتفاعیفعالیت از های ترکیبیمدلایجاد 

 مسائل حکمرانی کشورحل جهت  یجاد بستر ارائه الگوهای نوین اسالمیا

 



 فرینی اجتماعی آنوآوری و کار مرکزسازمانی  ساختارانداز و اهداف، اولویت بعدی طراحی پس از تعیین چشم

راهبری کند و اقداماتش را  های گوناگون مرکز را بهتربتواند بخشسازمانی که ؛ استبرای رسیدن به اهداف 

آن است که پایه و اساس چنین  ای که باید مدنظر قرار گیرد،اولین نکته ،سامان دهد. برای ساختار بندی

اجتماعی برای دستیابی به و کارآفرینی مرکز نوآوری روشن است که انسان دانا، خالق و مؤمن است. مرکزی 

که ما آنان را ها هایی سازمان یابد. افرادی با این ویژگیویژگیتکیه بر چنین  ید بااهدافی که برشمردیم با

متشکل از  ،مرکزاین  به این ترتیبدهند. میهای نوآور مرکز را شکل گروهنامیم می« شهروند صادق»

با همکاری و در اتاق فکر این مرکز هدایت است که با  های خالقایده، پژوهشگران و صاحبان های نوآورگروه

ارائه  بنیاندانشتوسعه خدمات را در چارچوب  نوینیهای متقاضی، خدمات مراکز تحقیقاتی و دستگاهسایر 

 مدیریت ارشد آن تراتحت نظ ،در هر دستگاهاجتماعی های نوآورانه دهد و به عنوان مجری برنامهمی

 کند. میفعالیت اند شدهدر راستای دستیابی به اهدافی که تبیین دستگاه 

سازمانی را با شش دپارتمان  ،برای دستیابی به اهداف خوداجتماعی و کارآفرینی نوآوری مرکز  بر این اساس

  :است طراحی نموده



 

 

 اند تا:این شش دپارتمان طراحی شده

 اجتماعی بپردازند.و کارآفرینی به ترویج نوآوری  .1

 مرکز ارائه نمایند.ای و تخصصی در راستای اهداف حرفههای مشاوره .2

 های آموزشی و سمینارها را برگزار کنند.-دوره .3

 مندان اقدام نمایند.هی ارتباطات مرکز با همکاران و عالقدامنهرسانی و توسعه اطالعسازی، شبکهبه  .4

علیه)مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق 
(السالم

ترویج نوآوری و 
یکارآفرینی اجتماع

ها و نمایشگاه
های جشنواره

دستاوردهای 
ی کارآفرینی و نوآور

اجتماعی

های معرفی همایش
کارآفرینان ، 

اندیشمندان و 
گذاران  سرمایه

موفق در حوزه   
یعلوم اسالمی انسان

ی مسابقات دانشجوی
های حل چالش

حکمرانی کشور

آموزش نوآوری و 
یکارآفرینی اجتماع

های ها و کارگاهدوره
آموزشی

های نشست
آموزی اعضای هم

مرکز 

نی  مربیگری در مسیر  کارآفری
و نوآوری اجتماعی

ی های کارآفرینتشکیل هسته
های علوم اسالمی در حوزه

انسانی

ای در های حرفهارائه مشاوره
زمینه نوآوری اجتماعی و 

کارآفرینی اجتماعی

سازی و شبکه
ارتباطات

باشگاه همکاران 

سامانه 

پایش صادق 

های فعالیت
پژوهشی

های بانك ایده
نوآوری اجتماعی 
یعلوم اسالمی انسان

مدرسه 

شناسیروش

صادق

های آموزش
تخصصی  

شناسیروش

های ارائه مشاوره
تخصصی در حوزه 

انتخاب و 
کارگیری به
های پژوهشی روش

های علمی و در طرح
هانامهپایان



 های پژوهشی، پیشنهاد و راهبری کنند.فعالیت .5

های شیوهشناسی صادق مسیر را برای سامان دادن به شروطور تخصصی در قالب مدرسه هب و نهایتاً .6

های علمی نوآورانه و خالق هموار بخشی به آثار، متون و فعالیت-انتظامهای پژوهش و روشکارگیری هب

 سازند.

 

 :(علیه السالم)و کارآفرینی اجتماعی امام صادق مرکز نوآوری  یبرنامه ها

  های اجتماعی و فراهم زمینهدر شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان و اساتید خالق و نوآور

 ؛ایشان سازی دستاورهای علمیتجاریزمینه  نمودن

 ؛ها به محصولایدهدر تبدیل  تسهیل 

  ؛با اهداف مرکز های مرتبطدستگاهدر اجتماعی های اولیه نوآوری و کارآفرینی هستهحمایت از ایجاد 

  ؛هاایدهبانک در قالب  های اولیهطرحها و ایدهپذیرش و ارزیابی 

 با هدف  اجتماعیو کارآفرینی رویدادها و مسابقات در حوزه نوآوری و حمایت از برگزاری  برگزاری

مستندسازی نیز خالق و نوآور و اجتماعی پردازان و کارآفرینان ایدههای برتر، حمایت از ایدهشناسایی 

 ؛هاهای آنتجربیات گرانب

 ؛انسانی در حوزه علوم اسالمی ین اجتماعیهای نوورزان صاحب ایدهمساعدت فکری و علمی اندیشه 

  ؛های اجرایی و جامعمدلها به و تبدیل آن ین اجتماعیهای نوایده تکوینفراهم ساختن زمینه 

  با اهداف  مرتبط هایزمینههای نوپا در و شرکتها «آپاستارت»به دهی شتابو تقویت و پشتیبانی

 ؛مرکز

 و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پژوهش،  اجتماعی تقویت و بارور کردن بنیه دانش کارآفرینی

  ؛ها و مراکز آموزش عالیدانشگاهتوانمند در اجتماعی کارآفرینان نوآوران و تعلیم و تربیت 

  ای، حرفههای مهارتهای آموزشی و تخصصی با هدف افزایش کارگاهها و همایشها، کالسبرگزاری

 ؛عمومی و تخصصی در بین دانشگاهیاناجتماعی های کارآفرینی مهارت



  برگزاری جلسات سخنرانی کارآفرینان موفقاجتماعی از طریق و کارآفرینی ترویج فرهنگ نوآوری ،

  ؛وکارهای علوم اسالمی انسانیکسبگذاران حوزه سرمایهاندیشمندان و 

  و دانشجویان ها و دستاوردهای نوآورانه طرح)معرفی  وآوری اجتماعیدر حوزه نصادق  سفیرطرح

 ؛(سازتصمیمو مراکز علمی و  هادانشگاهسایر به  (علیه السالم) امام صادقدانشگاه آموختگان دانش

  و نوآوری )معرفی دانشجویان همکار مرکز  اجتماعی کارآفرینیدر حوزه  صادق راهنمایطرح

 ؛سازی دستاوردهای مرکز(پیادهیا ترویج  ،منظور آموزشبهه نهادهای مختلف باجتماعی کارآفرینی 

  های در موضوعات مختلف توسط خود دانشجویان برای افزایش توانایی آموزیهمبرگزاری جلسات

 ؛مکتب صادق در قالب طرح سخنوری و اعتماد به نفس و نیز افزایش سطح آگاهی جمعی 

 و اجتماعی افزایی از طریق تسهیل ارتباطات ارگانیك در جامعه به منظور نوآوری سازی و ایجاد همشبکه

 ؛تعامالت اجتماعیوری در بهرهارتقای 

 ؛انسانی علوم اسالمیهای نوین حوزهورزان جوان در نظران و اندیشهشناسایی صاحب 

 ؛انسانی علوم اسالمیهای نوین حوزهورزان تشکیل شبکه اساتید راهبر و اندیشه 

 گذاران سیاست و هیأت علمیاعضای  گذاران، محققان،سرمایه، اجتماعی ایجاد تعامل بین کارآفرینان

 افزایی و خلق محیط مستعد برای رشد کارآفرینانهمهای خود، ایجاد تواناییعمومی به منظور افزایش 

 ؛اجتماعی

  ؛مرکز ها و اهدافهای مرتبط با فعالیتحوزهو تخصصی در  ایحرفههای مشاورهارائه 

 وکارارائه مشاوره تدوین طرح کسب (BP)؛ 

 هایهسته و تشکیل طراحیدر راستای برنامه پایش صادق در قالب سامانه  ایرسانهی تولید محتوا 

 ؛ملی و محلیبه منظور پایش علمی و تحلیل عملکرد نهادهای حکمرانی  بنیاندانشجویی دانش

 های گیری و دستگاهتصمیم، مراکز از صنایع دانشجویان و اعضاء باشگاه همکاران انجام بازدیدهای علمی

  ؛های مرکزپروژههای مطالعاتی و حوزهمرتبط با 

 جهت واحدهای صنعتی و کشاورزی ،بازدید اساتید از ادارات کل، نهادهای استانی، کارخانجات برنامه 

های نامهپایانها و -پروژهدهی به -جهتدر راستای   ها و مشکالت ایشانظرفیتها ، آشنایی با فعالیت



های های اجتماعی و چالشبر اساس نیاز انتشارات علمی دانشگاههای پژوهشی و و طرحدانشجویان 

 ؛حکمرانی

 ؛اجتماعی با تأکید بر گردآوری تاریخ شفاهی در این حوزه و کارآفرینیملی نوآوری  تاریخ تدوین  

  راه جامع با های نقشهاسناد سیاستی کالن کشور و های موجود در خالءشناسائی نقاط برجسته و کشف

 ؛وزه تحولی علوم انسانیح تمرکز بر

 ؛های کالن کشورها و سیاستکارهای علمی و اجرایی توسعة اشتغال در تدوین برنامهعرضه راه 

 

 های آموزشی و سمینارهایی که بزودی برگزار خواهند شد:دورهبرخی 

برگزاری  (السالمعلیه ) دانشگاه امام صادق اجتماعیو کارآفرینی نوآوری  های اصلی مرکزبرنامهیکی از 

در  یژهوهبهای آموزشی با تدریس اساتید مطرح این حوزه و با محوریت حل مسایل حکمرانی کشور دوره

  :ها معرفی شده استدورههای پژوهش دانشگاه خواهد بود که در ادامه تعدادی از این زنگ



 

 

  همکاری به دعوت

 :چنانچه ،های فوق الذکردر راستای اهداف و برنامه

 دنبال به و دارید را ماندهمغفول اجتماعی لهأمس یك دغدغه یا و دهدمی آزارتان اجتماعی، لهأمس یك -

 هستید؛ آن برای حلیراه

 هستید؛ اجتماعی تاثیرگذاری برای نوینی هایفرصت دنبال به -

فکر  یا دارید اختیار در کشور جاری مسائل از یکی حل یا مواجهه برای بهتری روش شما کنیدمی فکر -

 کرد؛ اداره بهتر را کشور از خاصی بخش توانمی تانهایایده با که کنیدمی

وکار اجتماعیهای کسبو فرصتمعرفی کارآفرینی اجتماعی

فهم فقر و پیامدهای مترتب بر آن

های کارآفرین اجتماعیهای تامین مالی برای شر کتمدل

گیری تاثیر اجتماعیسنجش و اندازههای شیوه

بین رشته ای در علوم اسالمی انسانیهایوکارهای کسبآشنایی با فرصت

علوم اسالمی انسانیاجتماعی های سازی نوآوریهای تحقیقات بازار در تجاریشیوه

انسانیاسالمیهای علوم های دولتی از طرحآشنایی با حمایت

وکار علوم اسالمی انسانیخلق مدل کسب

وکاراخالق در کسب

آموزش تفکر انتقادی و روش حل مساله در مسایل حوزه علوم اسالمی انسانی

در علوم حوزویاجتماعی های خالقیت و نوآوری اصول و روش

شناسیافزارهای نوین روشها و نرماصول، روش

اقتصاد مقاومتی در عمل

هابنیان کردن شرکتهای دانششیوه



 و خرد معضالت و مسائل حل ساحت به انسانی/اجتماعی علوم هایقابلیت و هامهارت ورود به عالقمند -

 هستید؛ اجتماعی مزمن هایآسیب رفع و بشری جامعه کالن

 هستید؛ جامعه مشکالت حل و مسائل شناسایی راستای در خویش نقاد تفکر رشد دنبال به -

 ... و -

 منتظر همکاری باشماست... مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی دانشگاه امام صادق )علیه السالم(
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