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توسعه كارآفريني در خدمات بهداشتي و درماني
منصور ظهيري*

چكيده
 كارآفرينى، عامل كليدى رشد و توسعه در عصر مدرن شناخته شده است به طورى كه صاحب نظران از آن به عنوان موتور توسعه 
اقتصادى و راه برون رفت كشورهاي در حال توسعه از باتالق توسعه نيافتگي ياد مى كنند. كارآفريني تبديل ايده نو به محصول يا 
خدمات است كه پيامدهايى نظير افزايش بهره وري، ايجاد ثروت، رفاه و اشتغال را به دنبال خواهد داشت. امروزه نياز كشور به توسعه 
كارآفرينى در تمامى عرصه ها و از جمله در بخش بهداشت و درمان بيش از پيش احساس مى شود. رويكرد كارآفرينى در اين حوزه 
كه همانا گذر از مرحله كارجويى به كارآفرينى است، مستلزم پرورش دانشجويانى است كه در دوران تحصيل عالوه بر كسب دانش 
نظرى و مهارت عملى در حوزه تخصصى مربوطه، شيوه ها و مهارت هاى كارآفرينى و چگونگى راه اندازى كسب و كار را نيز فرا 
گرفته باشند. اين مهم، از طريق پرورش ويژگى ها، تحريك انگيزه ها و آموزش مهارتهاى كارآفرينى به سرمايه هاى انسانى نظام 
سالمت محقق مى گردد. يكى از راه كارهاى مؤثر در اين رابطه، راه اندازى و توسعه مراكز كارآفرينى در دانشگاه هاى علوم پزشكى 
است. كانون هايى كه امروزه در دانشگاه هاى جهان به سرعت در حال تكثير بوده و با طراحى و اجراى برنامه هاى متنوع آموزشى، 

پژوهشى و ترويجى، در تحقق چشم انداز و ماموريت مراكز دانشگاهى سهيم مى باشند.
كلمات كليدى: كارآفرينى، دانشگاه هاى علوم پزشكى، مراكز كارآفرينى

مقدمه
 واژه كارآفرينى1 در زبان فارسى واژه اى جديد است كه 
معناى لغوى آن، شنونده يا خواننده نا آشنا به مفهوم اصلى 
آن را به اشتباه مى اندازد. اين واژه اغلب در اذهان، مفهوم 
اشتغال زايى و ارتباط مستقيم و ذاتى با كار (آن هم از نوع 
فيزيكى آن) را تداعى مى كند، در حالى كه كارآفرينى به 
دارد(1).كارآفريني،  تعاريف مختلفى  معنى حقيقى خود 
فرايند ابتكار و نوآوري و ايجاد كسب وكارهاي جديد در 
بهره  و  ها  فرصت  كشف  طريق  از  آميز  مخاطره  شرايط 
ايده نو به  گيري از منابع مي باشد(2). كارآفريني تبديل 
به  توان  مي  آن  نتايج  از  كه  است  خدمات  يا  محصول 
افزايش بهره وري، ايجاد ثروت، رفاه و اشتغال زايي اشاره 
مى  در  را  فرصت  يك  كه  است  فردى  كارآفرين  نمود. 
تفكر  بكارگيرى  با  فرصت  آن  گيرى  پى  براى  و  يابد 
خالق، كسب و كارى را راه اندازى مى كند(3).شمارى 
انديشمندان كارآفرينى را نوعى رفتار و شيوه زندگى  از 
ميدانند، گروهى ديگر آن را كارى هنرى مى انگارند(4). 
اين مقوله را  بار  اولين  براى  ژوزف شومپيتر2(1950) كه 
در نظريات خود به صورت علمى بيان كرد و به عنوان پدر 
تخريب  آيند  فر  را  كارآفرينى  گرفت،  لقب  كارآفرينى 
خالق3مى داند. بدين معنى كه هر گاه محصول يا خدمت 

جديد، فرآيند جديد توليد، بازار جديد، منبع جديد و يا 
صنعت جديدى ايجاد شود، چرخه شركت قديم را از بين 
است(3).  ولد  و  زاد  همين  در  اقتصاد  پويايى  و  برد  مى 
زيادى  اهميت  از  علمى  رشته  يك  عنوان  به  كارآفرينى 
بين  اتصال  حلقه  عنوان  به  تنها  نه  كه  است  برخوردار 
جديد  خدمات  و  محصوالت  توليد  و  نوآورى  اختراع، 
توسعه  و  رشد  موتور  عنوان  به  بلكه  كند،  مى  ايفا  نقش 
كارآفرينى  طرفى  از  نمايد(5).  مى  عمل  نيز  اقتصادى 
مستلزم  كه  است  پرورشى  و  آموزشى  مدت  بلند  فرآيند 
برنامه ريزى در نظام آموزشى و پژوهشى است و اجراى 
برنامه هاى آن از سطح خانواده و مدرسه است كه تا سطح 
دانشگاه و سازمان گسترده شده و ادامه دارد و باعث مى 
ابتكار،  قدرت  و  تخصص  از  استفاده  با  افراد  تا  شود 
و  ها  فرصت  امكانات،  نيز  و  پذيرى  خطر  و  خالقيت 

توانمندى ها، اشتغال مولد و درآمدزا ايجاد كنند(3و6).
كارآفرينى در بهداشت و درمان

در شرايط پيچيده دنياى امروز، بخش بهداشت و درمان 
است.  شده  اى  مالحظه  قابل  و  مهم  تغييرات  دستخوش 
عوامل مهمى، محيط ارائه خدمات بهداشتى و درمانى را 
تحت تاثير قرار داده است كه مى توان به هزينه روزافزون 
ارائه  هاى  شيوه  و  ها  سازمان  رشد  رقابت،  خدمات، 

* استاديار- عضو هيئت علمى دانشگاه علوم پزشكي جندى شاپور اهواز-دانشكده بهداشت- گروه بهداشت عمومى(نويسنده مسئول)
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كه فرآيندهاى مديريت كارآفرينى به عنوان يك راهكار 
افزايش ضريب بقا و رشد سازمان در محيط فعلى بهداشت 
و درمان كاربرد دارد. بر اين اساس، عملى ترين نقش هاى 
ماهيت  كه  هستند  هايى  نقش  كنونى  محيط  در  مدير 
به چشم  براى دستيابى  بتوانند  و  باشند  داشته  كارآفرينانه 
ثمر  مثمر  سازمان  مدت  طوالنى  و  استراتژيك  انداز 
و  بهداشت  انجام شده در حوزه  پژوهش هاى  باشند(7). 
درمان نشان مى دهند كه افزايش اندازه، رشد و پيچيدگى

.(Geo.L.K 2006)شكل1- الگوى تلفيقى مديريت و فرآيندهاى كارآفرينى براى سازمان هاى بهداشتى درمانى
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از جديد  باشد. در يكى  به سرعت در حال گسترش مى 
ترين تحقيقات، الگويى تلفيقى كه دو حوزه دانش يعنى 
بهداشتى  هاى  سازمان  در  را  مديريت  و  كارآفرينى 
ارائه  گيو4(2006)  توسط  دهد  مى  پيوند  هم  به  درمانى، 
فرآيندهايى  بيان  براى  الذكر  فوق  الگوى  است(7).  شده 
نتايج  كسب  هدف  با  و  مديران  سوى  از  است  الزم  كه 
مطلوب در سازمان هاى خدمات بهداشتى درمانى به كار 
گرفته شود، مفيد مى باشد.همچنين اين الگو نشان مى دهد

4- Kristian Guo

پيامدهاى سازمانى
1- رضايت بيمار                        2- ارتقاء عملكرد

3- بهبود كيفيت مراقبت          4- بقاء و رشد

فرآيندهاى مديريت كارآفرينى
1- شناسايى فرصت ها 2- خلق نوآورى/ ايجاد تغيير

3- سرمايه گذارى در منابع سازمانى 4- جرح و تعديل ساختار سازمان

نقش هاى مدير كارآفرين
1- طراح 2- استراتژيست 3- نوآور 4- مخاطره جو5- برقرار كننده ارتباط

محيط
عوامل محيطى كالن

1- سياسى 2- اقتصادى 3- فرهنگى 4- اجتماعى 5- قانونى 6- اخالقى
عوامل محيط بهداشت و درمان

الف)برنامه ريزى و سياست عمومى  ب)رقابت  ج)تامين مالى خدمات بهداشتى درمانى 
 د)  تكنولوژى ه) آموزش و پژوهش در بهداشت و درمان

  و) وضعيت سالمت و ارتقاء آن  ز) بهداشت عمومى

تئورى ها
1- مبتنى بر منابع

2- مديريت استراتژيك
3- اقتضايى

4- روابط انسانى

سازمان
1- اهداف

2- ارزش ها
3- ساختار
3- فرهنگ
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هاى  فرصت  درمانى،  بهداشتى  هاى  مراقبت  صنعت 
آورده  وجود  به  كارآفرينى  و  نوآورى  براى  را  فراوانى 
در  اكنون  هم  كه  است  شده  مشخص  همچنين  است. 
بيشترين،  درمانى  و  بهداشتى  اطالعات  مديريت  صنعت 
فرصت ها براى كارآفرينى و نوآورى وجود دارد(10).  به 
دليل تنوع و تعدد فعاليت هايى كه در تمامى بخش هاى 
خدماتى بويژه خدمات بهداشتى درمانى وجود دارد، مى 
اين  در  سازمانى  و  گروهى  فردى،  كارآفرينى  از  توان 
عرصه سود جست و بر كارايى منابع و اثربخشى فعاليت ها 
و در نهايت ارتقاء كيفيت و بهبود بهره ورى افزود. قلمرو 
ايران داراى زمينه هاى كارآفرينى  بهداشت و درمان در 
درمانى  بهداشتى  هاى  حرفه  دارندگان  براى  بيشمارى 
است. اشتغال در كارآفرينى هدف بشمار نمى آيد ليكن 
زمانى كه انبوه منتظران اشتغال در حرفه هاى مهمى مانند 
پزشكى، پرستارى، مامايى و مديريت خدمات بهداشتى و 
درمانى، به تعداد زياد به چشم مى خورند، كارآفرينى مى 
تواند به عنوان يكى از راهكارهاى جدى در دستور كار 
مديران، برنامه ريزان وسياست گذاران حوزه بهداشت و 
و  گيرد  قرار  پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه  ويژه  به  درمان 
نقش مثبت خود را در توسعه بهداشت و درمان به نمايش 
بگذارد(11). اما مشكل عمده در اين رابطه فقدان ادبيات 
آشنايى  عدم  و  كارگزاران  و  مديران  ميان  در  مشترك 
ابعاد و  با مفاهيم، مضامين،  برنامه ريزان  عميق مجريان و 
به  كارآفرينى  جهت  همين  به  است.  كارآفرينى  موانع 
مفهوم اصلى و درست آن مورد بهره بردارى قرار نگرفته 
و در بخش بهداشت و درمان كه ويژگى هاى الزم براى 
كارآفرينى را دارا است از اين امر استفاده مناسبى به عمل 

نيامده است(12).
نقش دانشگاه هاى علوم پزشكى 

مراكز دانشگاهى آموزش پزشكى و رشته هاى وابسته كه 
بخش مهمى از نظام سالمت در هر جامعه اى را تشكيل 
نقش  كارآفرينى،  رويكرد  اتخاذ  با  رابطه  در  دهند،  مى 
نظام  در  اكنون  هم  نمايند.  مى  ايفا  را  فردى  به  منحصر 
علوم  هاى  دانشگاه  در  جمله  از  و  ايران،  دانشگاهى 
دانش  تغيير  استراتژى،  و  رويكرد  ترين  اصلى  پزشكى، 
افراد است. به عبارت ديگر دانشگاه ها غالبا دانش محور5 
هستند بدان معنا كه دانشجو طى سالهايى كه در دانشگاه 
حضور دارد، دانش تخصصى در يك حوزه را كسب مى 
نمايد. اما اكنون با توجه به تغييراتى كه در محيط اقتصادى 

بر  تنها  نظر مى رسد  به  است  آمده  به وجود  اجتماعى  و 
عهده گرفتن اين رسالت توسط دانشگاه ها كافى نباشد. 
در كشورهاى توسعه يافته رويكرد دانشگاه ها، به سمت 
و  كار  و  كسب  صحنه  به  ورود  براى  افراد  سازى  توانا 

فعاليت هاى كارآفرينى معطوف شده است(13).
سالمت،  حوزه  در  كارآفرينى  توسعه  براى  الزم  شرط   
به  مجهز شدن دانشجويان و دانش آموختگان اين حوزه 
مهارت هاى كارآفرينى و راه اندازى كسب و كار است. 
وضعيت كنونى بدين صورت است كه دانشجويان گروه 
از  انبوهى  با  كشور،  در  پزشكى  علوم  مختلف  هاى 
اطالعات و مهارت هاى فنى رشته خود روانه بازار كار مى 
سازمانى  هاى  پست  محدود  ظرفيت  دليل  به  ليكن  شوند 
مراكز خدماتى دولتى و خصوصى، و نداشتن مهارت هاى 
كارآفرينى و ايجاد كسب و كار، زمان زيادى را در انتظار 
يافتن شغل مناسب، با انواع  مشكالت اجتماعى، اقتصادى 

و روحى سپرى مى نمايند(13).
چنانچه اينگونه افراد از ابتداى ورود به دانشگاه عالوه بر 
فراگيرى علوم نظرى و عملى، مهارت هاى كارآفرينى را 
هم فرا بگيرند قطعا با شناسايى فرصت ها و بهره گيرى از 
آنها و حمايت هاى مالى، حقوقى و قانونى دولت، خواهند 
توانست با دنبال كردن يك ايده اوليه (كه ممكن است در 
همان دوران تحصيل به وجود آمده باشد)، كسب و كارى 
اندازى نموده و عالوه بر ايجاد بهره ورى و رفاه،  را راه 
براى افراد ديگرى نيز اشتغال ايجاد كنند. لذا چاره اى جز 
هاى  مهارت  دانشجويان،  نظرى  دانش  به  كه  نيست  اين 
كسب و كار و توانايى كارآفرينى و خالقيت را افزود تا 
نشده  بينى  پيش  هاى  موقعيت  با  مواجهه  در  بتوانند  آنها 
آينده خود در بازار كار، عكس العمل مناسب نشان داده 
و سهم بيشترى از اين تغييرات و موقعيت ها را نصيب خود 
تحت  هايى  كانون  وجود  ميان،  اين  در  كنند.  جامعه  و 
پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه  در  كارآفرينى  مراكز  عنوان 
بسيار  نمايد  برنامه ريزى و هدايت  را  اين مهم  بتواند  كه 

حائز اهميت است.
مراكز كارآفرينى

و  اقتصادى  اجتماعى،  توسعه  سوم  برنامه  قانون  دنبال  به 
فرهنگى كشور مبنى بر الزام تمامى بخش ها و سازمان ها 
توسعه  جهت  در  هايى  برنامه  اجراى  و  تدوين  به 
طرح  فناورى،  و  تحقيقات  علوم،  وزارت  كارآفرينى، 
توسعه كارآفرينى در دانشگاه ها يا به اختصار طرح كاراد 

5- Knowledge-Oriented   

منصور ظهيري و همكاران
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توسعه كارآفرينى در دانشگاه ها يا به اختصار طرح كاراد 
تابعه  به دانشگاه هاى  1378 تهيه و براى اجرا  را در سال 
كارآمدي  و  كارآفريني  به  طرح  اين  در  نمود.  ابالغ 
و  برنامه ها  تحول  راه  از  دانش آموختگان  و  دانشجويان 
هر  مشاركت  فراهم  آوردن  هدف  با  آموزشي  شيوه هاي 
شده  تأكيد  كشور  توسعه  در  دانشگاهيان  بيشتر  چه 
هاى  واحد  منزله  به  كه  كارآفريني  مراكز  است(14). 
پايان  تا  هستند،  ها  دانشگاه  در  كاراد  طرح  اجرايي 
تمامى  در  تقريبا  اكنون  هم  و  دانشگاه   13 در  سال1380 
دانشگاه هاى تابعه وزارت علوم، تحقيقات و فن آورى راه 
مراكز  تعريفى  در  باشند.   مى  فعاليت  حال  در  و  اندازى 
به منظور ترويج  كارآفرينى را كانون هايى مى دانند كه 
فرهنگ كارآفرينى، بهبود بخشيدن به مهارتهاى اجتماعى 
و  علمى  رويكرد  بين  تنشهاى  ساختن  مطرح  ارتباطى،  و 
شناخت  و  درك  تقويت  كاربردى،  گشايى  مسئله 
به  بخشيدن  قدرت  كارآفرينى،  مفهوم  از  دانشجويان 
ظرفيت بالقوه دانشجويان براى مواجهه با دنياى كسب و 
فعاليت  يك  مخاطره  پذيرفتن  براى  انگيزه  ايجاد  و  كار 
اقتصادى و در نهايت گسترش، تسريع، تسهيل و اثربخشى 
فرآيند كارآفرينى تالش مى نمايند(15). در دانشگاه هاى 
از  توجهى  قابل  درصد  حضور  رغم  به  پزشكى،  علوم 
در  كارآفرينى  توسعه  براى  بالقوه  انسانى  هاى  سرمايه 
با  بتواند  كه  مراكزى  چنين  وجود  خالء  سالمت،  حوزه 
طراحى و اجراى برنامه هاى متنوع آموزشى، پژوهشى و 
القاى  و  انگيزه  ايجاد  افزايش آگاهى،  به  نسبت  ترويجى 
رفتار كارآفرينانه اقدام نمايد به شدت احساس مى شود. به 
طور كلى، اتخاذ رويكرد كارآفرينى كه در قوانين برنامه 
تكليف  ها  دستگاه  تمامى  به  توسعه  چهارم  و  سوم  هاى 
شده است، درسطح دانشگاه هاى علوم پزشكى كشور، تا 
حدودى تحت الشعاع برنامه هاى اشتغال زايى قرار گرفته 
كه آن هم متاثر از نرخ باالى بيكارى فارغ التحصيالن اين 
آموزشى،  فعاليت  ديگر،  عبارت  به  باشد.  مى  بخش 
نياز  پيش  و  بنا  زير  كه  كارآفرينى  ترويجى  و  پژوهشى 
رنگ  كم  باشد،  مى  سالمت  نظام  در  كارآفرينى  توسعه 
داشت.  نخواهد  پى  در  را  نظر  مورد  هاى  پيامد  و  شده 
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهند، ستاد هاى اشتغال 
دفاتر  به   1385 سال  در  كه  پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه 

ارائه  با  ارتباط  در  عمدتا  دادند  نام  تغيير  كارآفرينى 
هاى  رشته  آموختگان  دانش  به  محدود  مالى  تسهيالت 
به  توجه  با  اين،  بنابر  نمايند(13).   مى  فعاليت  پزشكى 
ضرورت جهت گيرى دانشگاه ها به سمت كارآفرينى، به 
راه  رابطه،  اين  اقدام در  ترين  اولين و مهم  نظر مى رسد 
اندازى مراكز كارآفرينى در دانشگاه هاى علوم پزشكى 
است تا اوال حساسيت الزم را براى رو آوردن به اين مقوله 
طريق  اين  از  ثانيا  و  نمايد،  ايجاد  دانشگاهيان  در  مهم 
آموزش هاى كاربردى و الزم را در طول مدت حضور 
دانشجو در دانشگاه به وى ارائه داده به گونه اى كه پس 
از فارغ التحصيل شدن، مجهز به مهارت هاى كارآفرينى 

بوده و مهياى ورود به دنياى كسب و كار باشد. 
  مهم ترين وظايفى كه بر عهده مراكز كارآفرينى ياد شده 

مى باشد عبارتند از: 
در  كارآفرينى  هاى  هسته  سازماندهى  به  كمك   -   

دانشكده ها و بيمارستان ها  
  - برنامه ريزى و اجراى دوره هاى آموزشى كوتاه مدت 

و بلند مدت* در زمينه كارآفرينى
  - مديريت و پيگيرى طرحهاى پژوهشى كارآفرينى در 

مركز و يا خارج از آن
  - انجام مطالعات مربوط به شناسايى فرصت هاى شغلى 

براى دانش آموختگان علوم پزشكى
  - تهيه برنامه هاي متنوع ترويجي، آموزشي و پژوهشي با 
همكاري و همفكري اعضاي هيات علمي و صاحب نظران 

آشنا با موضوع كارآفريني
   - تدارك جلسات بازديد دانشجويان از مراكز فعاليت 

كارآفرينان و آشنايى نزديك با ايشان
  - تهيه مواد آموزشى(كتاب، جزوه، مقاله، CD، برشور 

و ...) در رابطه با كارآفرينى
   - ارائه تسهيالت مالى به دانشجويان و دانش آموختگان 

صاحب ايده براى راه اندازى كسب و كار(13).
نتيجه گيري و پيشنهادات

و  ضعف  نقاط  قوت،  نقاط  ارزيابى  از  حاصل  نتايج 
وزارت  تابعه  هاى  دانشگاه  كارآفرينى  مراكز  مشكالت 
برنامه  براى  مناسبى  راهنماى  فناورى،  و  تحقيقات  علوم، 
ريزان مقوله كارآفرينى در دانشگاه هاى علوم پزشكى به 
منظور راه اندازى مراكز مشابه در اين دانشگاه ها مى باشد. 

* از جمله دوره هايى كه با در نظر گرفتن شرايط هر دانشگاه علوم پزشكى(در اختيار داشتن مدرس، استقبال و عالقمندى فراگيران و امكانات برگزارى) مى 
 Business)توان به صورت تئوريك يا كارگاهى برگزار نمود عبارتند از: مبانى كارآفرينى، تكنيك هاى خالقيت، روش تهيه و تدوين طرح كسب و كار
Plan)، مراحل راه اندازى كسب و كار، پتانسيل هاى كارآفرينى در عرصه خدمات سالمت، روشهاى تامين منابع، بازاريابى و فروش كاالها و خدمات بهداشتى 
درمانى، كارآفرينى درون سازمانى، بازاريابى، بازار سنجى و مطالعه بازار خدمات بهداشتى درمانى، مديريت منابع انسانى، موارد قانونى براى تاسيس شركت، 
مديريت زمان، اصول و فنون مذاكره، مهارت حل مسئله، ارزيابى اقتصادى طرح ها، مديريت بهره ورى، پتانسيل هاى كارآفرينى حوزه بهداشت و درمان در 

مناطق مختلف كشور
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توسعه  خصوص  در  زير  راهكارهاى  اساس،  همين  بر 
كارآفرينى بطور عام و راه اندازى مراكز كارآفرينى بطور 

خاص در دانشگاه هاى علوم پزشكى ارائه مى گردد.
اقدامات  از  به دليل كمبود مدرس كارآفرينى، يكى   -  
و  گيرى  پى  مذكور،  كارآفرينى  مراكز  فورى  و  جدى 
برنامه ريزى براى پرورش اين گونه افراد در نظام بهداشت 

و درمان كشور مى باشد.   
 - با توجه به اهميت زايد الوصف كارآفرينى در توسعه 
گنجاندن  براى  تالش  عالى،  آموزش  نظام  و  كشورها 
معيارى جديد در ارزيابى دانشگاه هاى علوم پزشكى، كه 
همانا دارا بودن مركز كارآفرينى و ميزان فعاليت آن است، 
همچون دانشگاه هاى كشورهاى توسعه يافته، در دستور 

كار نهادهاى ارزيابى قرار گيرد.
با دقت و  بايد  متوليان كارآفرينى دانشگاه    - مديران و 
درايت مراقب باشند كه موضوع اشتغال و ارائه تسهيالت 
را  كارآفرينى  مراكز  هاى  فعاليت  ساير  و  بودجه  مالى، 

تحت الشعاع قرار ندهد.
در  كارآموزى  واحد  زيادى  تعداد  وجود  به  توجه  با   -
اغلب رشته هاى گروه علوم پزشكى، ساز و كار برقرارى 
بين كارآموزى و كارآفرينى در دستور كار گروه  پيوند 

هاى آموزشى قرار گيرد.
 - از آنجا كه امكان راه اندازى مراكز رشد6 دانشگاهى 
مدت  كوتاه  در  پزشكى  علوم  هاى  دانشگاه  تمامى  در 
امضاء  طريق  از  توانند  مى  ها  دانشگاه  اين  ندارد،  وجود 
موافقت نامه با دانشگاه هاى تابعه وزارت علوم، تحقيقات 
و فناورى(كه غالبا در مراكز استان ها با هم ارتباط دارند)، 
شرايط استقرار تيم ها يا افراد دانش آموخته علوم پزشكى 
را در اين مراكز فراهم نموده و از حمايت هاى اطالعاتى، 
هاى  فعاليت  اندازى  راه  جهت  الزم  مالى  و  اى  مشاوره 
كارآفرينانه در عرصه خدمات بهداشتى درمانى بهره مند 

گردند.
كار  و  ساز  سازمانى،  كارآفرينى  توسعه  منظور  به   -    
از طريق توجيه  ايده هاى كاركنان  تشويق خالقيت ها و 
و  بهداشتى  مراكز  آموزشى،  مختلف  هاى  رده  مديران 

بيمارستانى فراهم گردد.
مى  پيشنهاد  مالى،  مشكالت  بروز  از  پيشگيرى  براى   -  
مالى  منابع  كارآفرينى،  مراكز  اندازى  راه  از  قبل  گردد 
اساس  بر  مركز  بودجه  است  بهتر  شود(  بينى  پيش  كافى 
سرانه دانشجويى و آن هم سرانه اى كه طى يك مطالعه 

علمى و با لحاظ كردن موقعيت و امكانات هر دانشگاه به 
دست آمده است، تعيين شود).

قالب  در  ها  دانشگاه  كارآفرينى  مراكز  سازماندهي   -   
به  است.       فراوان  اهميت  حائز  كارآفريني  شبكه هاي 
دانشگاهها  در  تشكيالتي  و  سازمانها  بايد  ديگر،  سخن 
ايجاد شود كه دانشجويان، افزون بر فعاليتهاي آموزشي و 
پژوهشي، در فعاليتهاي اقتصادي نيز مشاركت داده شوند. 
باعث  دانشگاهها  در  اشتغالي  خود  هاى  فعاليت  ايجاد 
هنگام  به  كردن  كار  از  گذشته  دانشجويان  كه  مي شود 
با  را  تحصيلي شان  رشته  با  همخوان  تجربه هاي  تحصيل، 
توجه به امكانات كنوني دانشگاهها، قبل از فارغ التحصيل 

شدن به دست آورند. 
قرار  بايد مورد توجه  نيز  بانك اطالعاتي  ايجاد يك   -  
آگاهي  براي  الزم  اطالعات  ساختن  فراهم  زيرا  گيرد. 
رشته  كاري  مسايل  و  نيازها  از  دانشجويان  و  استادان 
آنها  كارآفريني  روحيه  ايجاد  و  رشد  در  تخصصي شان 
بسيار مؤثر است. از اين رو ايجاد بانكهاي اطالعاتي براى 
با  آشنايي  منظور  به  الزم  اطالعات  گذاشتن  اختيار  در 

اقدامات و فعاليتهاي كارآفرينانه ضرورت دارد.

6- Incubators
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Entrepreneurship Development in Health Services
Zahiri M*

Entrepreneurship is often described as the ability to create new ventures from new or exist-
ing concepts, ideas and visions. Entrepreneurship involves identification of opportunities, 
analysis of risk and rewards, strategic pursuit of resources and implementation of a plan of 
action. Development of entrepreneurial skills and initiatives should become major concerns 
of higher education in order to facilitate employability of graduates who will increasingly 
be called upon to be not only job seekers but also, above all, to became job creators. Knowl-
edge can be transformed into products and processes and is, in this way, exploited commer-
cially. In developed countries, entrepreneurship management is introduced as method for 
achieving health care organizational survival and growth In order to increase the entrepre-
neurial capacity of students, it is necessary to initialize entrepreneurship centers in medical 
sciences universities. These centers are responsible to design and implement the various 
programs such as educational, research and outreach in universities.
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