
   
  دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر

  

  اضافه شدن حيطه جديد بعنوان حيطه ششم در دهمين المپياد علمي

  

 حيطه كارآفريني در بستر دانشگاههاي هزاره سوم

دانستند و عمده ها ميها و ناشنيدهدر توسعه مرزهاي دانش و كشف ناديدهها افتخار خود را اگر در هزاره گذشته، دانشگاه

 هاي نوينيتهاي مالي و انساني خود را براي نيل به اين جايگاه مصروف مي ساختند، در هزاره سوم، جامعه مأموريسرمايه

راهكارهاي متناسب  و ارائه (Problems)ها مطالبه خواهد كرد. و آن چيزي نيست جز شناسايي مشكالت را از دانشگاه

(Proper Solutions) جهت رفع مشكالت و ارتقاي كيفيت زندگي بشر از اين مجراست. در  

و دانشگاه به عنوان يك نهاد فعال در امور  در هزاره سوم، حتي مرزهاي جغرافيايي ميان شهر و دانشگاه برداشته شده

اجتماعي در بطن شهرها قرار دارد. حتي مردم عادي مانند كاسب و كارمند و راننده و ... مي تواند بدون محدوديت وارد 

هاي مختلف صحبت كند ها شده و آزادانه از نيازهاي واقعي خود با اعضاي هيأت علمي و پژوهشگران دپارتماناين سازمان

گذاري تعامل داشته و سرمايه گذاران نيز با خيال راحت هاي سرمايهاز آنها راهكار طلب كند. دانشگاه به راحتي با حوزه و

از امنيت سرمايه گذاري خود در حوزه هاي دانشي سخن مي گويند. پژوهشگران و اساتيد نيز به جاي تمركز بر آموزش 

وهشها، عمده وقت خود را صرف تعامل با صنعت و جامعه، نوآوري و كارآفريني دانشجويان و نگارش و نشر مقاالت و نتايج پژ

و خلق ثروت دانش بنيان براي خود و دانشگاه كرده و دانش خود را در جهت ارائه راه حل براي مشكالت واقعي برآمده از 

  جامعه صرف مي كنند و ....

ها با ها، همانطور كه مأموريت. مسلماً در اين دانشگاههاي آتي استهاي كشور ما در سالاين تصوير، واقعيت دانشگاه

ند شوهاي مهمي با آنچه امروز ديده ميهاي امروز متفاوت است، اساتيد و دانشجويان و پژوهشگران آن نيز تفاوتدانشگاه

براي خواهند داشت. و شايد مهمترين وظيفه نهادهاي سياستگذار در اين زمينه، آماده سازي جامعه دانشگاهي كشور 

  پذيرش اين تحول بزرگ است.

هاي الزم براي گذار به سوي اين هاي هزاره سوم و ايجاد زمينهبر اين اساس و با توجه به ضرورت توجه به دانشگاه

المپياد علمي دانشجويان علوم  ششمبه عنوان حيطه » هاي هزاره سومكارآفريني در بستر دانشگاه«حيطه ها، دانشگاه

پزشكي كشور از سال جاري به حيطه هاي قبلي افزوده شده است. دغدغه متوليان برگزاري اين رويداد بزرگ علمي جلب 

  عملي در بستر المپياد علوم پزشكي است.–توجه نخبگان به اين تحول شگرف از مجراي ايجاد رقابتي علمي 

در اين دوره المپياد برگزار خواهد شد، متعاقباً به اطالع  »نوآوري تا كارآفريني از« موضوعجزئيات اين حيطه كه با 

  دانشجويان و داوطلبان عزيز خواهد رسيد.

  


