
 

های شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم ی در پروژهاجتماع پذیریتیمسئول

 پزشکی

 2روح اله قاسمی و 1*علی محقر

 چکیده
 یاتوسعهطرح  نیترمهمطرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران 

 هایو پروژه این طرح .استبرای حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و چهارم دانشگاهی کشور 
با مسائل در طول دو دهه گذشته، هکتاری خود در قلب شهر تهران  32 یبا محدوده آن

در طرح شامل مسئولیت اجتماعی ، شواهد پژوهشاین در مختلفی روبرو بوده است. اجتماعی 
شناسایی مصادیق هدف این مقاله  شدند. و تحلیل اجرایی شناساییراهکارهای  تجارب عملی و

های طرح شهر دانش دانشگاه تهران و پذیری اجتماعی نسبت به جامعه در پروژهمسئولیت
دانشگاه حرکت به سمت  برایعملی از تالش ای عنوان نمونهبهدانشگاه علوم پزشکی تهران، 

در آن  و پیمایشی است - یتوصیف ، یکاین پژوهش کاربردی است. پذیرنسل نوین مسئولیت
ی شهر ی شامل ساکنین محدوده پروژهآمار یجامعه .شد استفاده مصاحبهو  از مرور ادبیات

دانش، متخصصان حوزه اخالق سازمانی، مدیران و کارشناسان دفتر مرکزی طرح شهر دانش 
مصاحبه اتفاق  18ی گلوله برفی بهره گرفته شد و اشباع نظری با ریگنمونهاست. از روش 

شهر  اجتماعی یریپذتیمسئولمصادیق  نیترمهم، شدهانجام یهامصاحبهبر اساس افتاد. 
، اخالقی و بشردوستانه های اقتصادی، قانونیدر حوزه پذیریمسئولیت یدر چهار حوزه دانش

، گذارانیمشخطتواند راهنمای خوبی برای پژوهش می های اینیافته شناسایی و تحلیل شدند.
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چراغ  عنوانبهدر سطح کشور باشد و  هادانشگاهای های کالن توسعهپروژه مدیران و مجریان
 .در نظر گرفته شود مداراخالقراهی برای رسیدن به مصادیق دانشگاه نسل سوم و چهارم 

دانشگاه  ،شهر دانشهای پروژه، نسل چهارمدانشگاه  ی،اجتماع پذیریتیمسئول :هاکلیدواژه

 دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران

 

 مقدمه
مختلف  یدر کشورها تاشده  سببکار متخصص  یروین یتها در تربدانشگاهکلیدی نقش 

. در این تطور تاریخی بپردازند جدی یهاتحولییرات و به تغ ،افتهیتوسعه یویژه کشورهابه
آموزش و  (محورآموزشهدف دانشگاه نسل اول ). است گرفتهشکل هادانشگاهچهار نسل 

 دیتأکداشتند. بیشترشان  دیتأکها تنها بر آموزش صرف آن متخصص بود. یانسان یروین یتترب
، 1۹قرن  اواخر دربود. علم  یدپژوهش و تول( بر محورپژوهش) های نسل دومدانشگاه
های نسل دوم، هدف آموزش و درواقع در دانشگاهگسترش یافتند.  محورپژوهشهای دانشگاه

پژوهش بود. هدف دانشگاه نسل سوم )فناوری محور( آموزش، تحقیق و استفاده از دانش و 
است و خروجی آن  افزودهارزشنسل سوم، به دنبال ایجاد  خلق فناوری بوده است. دانشگاه

مدیریت  ت وج آن انگلیسی بوده اسی و کارآفرینان هستند، زبان رایدانشگاهها، افراد ایحرفه
ی دانش و دانشگاه سازیتجار (.200۹، 1)ویسما ردیگیمی صورت احرفهمدیریت  صورتبهآن 

قرار  موردتوجهمحور(  وکارکسبهای نسل چهارم )یک باور در دانشگاه صورتبهکارآفرین 
وکار محور را های تراز اول جهان حرکت به سمت دانشگاه کسب. بسیاری از دانشگاهگرفت

 سازدگرگون دانشگاه نسل چهارم، .قراردادندهای خود ترین استراتژیجزو کلیدی
ها و های نسل چهارم در اطراف خود شرکتوکارهای کشور هستند. دانشگاهکسب
را ایجاد  ایو انتقال دانش و شهر چندرسانه یآورنواز  هاییشبکهبنیان، وکارهای دانشکسب

 ،رو در قلب شهر تهرانازاین (.2015، 4و زیوتی 2011، 3؛ پووالوسکی2010، 2)آلن کنندمی
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طرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران برای حرکت به سمت  یایده
تواند با حرکت رسد شهر دانش میبه نظر می نی؛ بنابرادانشگاه نسل سوم و چهارم شکل گرفت

 های نسل جدید محور این تحوالت در شهر تهران و کشور باشد.به سمت دانشگاه

 موردتوجه شیازپشیب یتازگبهاست که  یریگدر قلب شهر تهران در حال شکل یدیجد یدهیا
قرار  گذارانهیسرما یمندان و حتدغدغه گذران،مشینخبگان، خط ان،یدانشگاه ان،یدانشجو

 یایمزا توانیکه نم دهدیبه شهر تهران م یدیجد یگرفته است. طرح شهر دانش چهره
 که گونهگرفت. همان دهیناد یآسانبهآن را  یو اقتصاد یفرهنگ ،یجتماعفناورانه، ا ،یعلم

 یدرخشان خود همواره در ارتقا خیتهران در طول تار پزشکی علوم دانشگاه و تهران دانشگاه
کشور  یطیمحستیزسالمت و  ،یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاجتماع ،یاسیاز مناسبات س یاریبس

 شهرکشور و کالن داریتوسعه پا یبرا یعطف ینقطه تواندیم زی، طرح شهر دانش ناندبوده مؤثر
طرح  (.13۹7تهران، )روابط عمومی دانشگاه  باشد هااز دانشگاه یدجدی نسل ظهور با تهران

 دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران یساماندهی و توسعه
فضای آموزشی و پژوهشی دو دانشگاه  یباهدف افزایش کمی سرانه 1382ابتدا در سال 

ما از تصویب شد و با کمک تأمین منابع مالی اولیه تا حد زیادی به هدف اولیه خود نائل شد، ا
فضاهای  یباهدف توسعه 13۹3روند کندی را پیش گرفت و از سال  13۹2تا  1384سال 

آموزشی، پژوهشی و فناوری و تأکید بر همکاری متقابل میان شهر و دانشگاه در راستای ایجاد 
جدید ایجاد شهر  یبا ایده 13۹4دانشگاهی کارآفرین، سبز و هوشمند دوباره احیا شد و از سال 

گرفت و با شتاب هر چه بیشتر در حال  یاتازهروح  دانشگاه سبز، کارآفرین و هوشمند() دانش
پذیری دو دانشگاه نسبت به جامعه را نشان مسئولیت ینوعبهپیگیری است. اجرای این طرح 

شهر به کالن یبخشتیهودهد. درواقع از امکانات ایجادشده با کمک این طرح جهت می
این  .(82 ،2017، 1)محقر، ماه بانوئی و قاسمی شودنش بهره گرفته میعنوان شهر داتهران به

با ی گذشته، در طول دو دههخود در قلب شهر تهران  یبا محدوده آن هایو پروژه طرح
سعی شده است تا مختلفی روبرو بوده است. پس از بازبینی طرح اولیه، مسائل اجتماعی 

طرح،  یساکنین محدودهشامل نفعان مختلف مالحظات اجتماعی و توجه به ذی
 یهاسازمان، آموختگان، دانش، دانشجویانیعلمئتیهاعضای محلی،  یوکارهاکسب
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نیز با دانشگاه، محیط بیرونی آن یعنی جامعه و نگرش آحاد جامعه به اخالق  کننده یهمکار
را  اجراییی تجارب عملی و راهکارها. دفتر مدیریت شهر دانش در نظر گرفته شده است

نسبت به جامعه در پاسخ به محیط اجتماعی طرح ارائه و پیاده مسئولیت اجتماعی  صورتبه
 .اندکرده

 اجتماعی یپذیرمسئولیت
بسیاری از  های کلیدیاز دغدغهسازمانی،  های اجتماعیی و مسئولیتاخالق مسائلامروزه 

 تیمسئول (.1 ،201۹، 1بانوئیماه زارعی متین، یزدانی و )پورعزت، مدیران و پژوهشگران است
گذشته  یهادر دهه یبشر یهاشرفتیپ ناخوشایند پیامدهای ناگوار ودر برابر  یاجتماع

است  یو فن یعلم یهاشرفتیپ به خاطر این موضوع قرار گرفته است و موردتوجه شیازپشیب
سازمان  اند.شده یطیمحستیو ز یدر توازن اجتماع یراتییمنجر به تغ که در بسیاری زا موارد

ی اجتماعی مطرح کرده ریپذتیمسئولی را در حوزه  26000ISO، 2ی استانداردسازیالمللنیب
 یسازمان از اثرات کی یآگاه یاجتماع تی، مسئول26000 زویاستاندارد ا است. بر اساس تعریف

که  یو شفاف یرفتار اخالق قیطر و از گذاردیم ستیزطیمحبر جامعه و  ماتشیکه تصم است
ی اجتماعی ریپذتیمسئولکند. هفت اصل اساسی می کمک داریپا یهتوسعبه  دهدیمنشان 

نفعان، ، رفتار اخالقی، احترام به منافع ذیپاسخگویی، شفافیت از: اندعبارتدر این استاندارد 
المللی ی بینالمللی، احترام و توجه به هنجارهااحترام به حاکمیت قانون، احترام به قوانین بین

ها سازمان یاجتماع تیمسئول روزافزونرشد  (.2010، 26000ایزو )رفتار و احترام به حقوق بشر 
مفهوم و حرکت آن  نیا یگستره مشهود است. یاخالق وکارکسب یبرا دستورالعملی عنوانبه

)حبیبی،  افتیدر نهیزم نیفعال در ا یهاسازمانو  هاهمایشانتشارات،  ادیاز تعداد ز توانیرا م
، 4اقتصادیهای ی پاسخگوییاصل مؤلفه چهار 3کارول (.125 ،13۹5وظیفه دوست و جعفری، 

 یبرا 7بشردوستانههای پاسخگوییو  6اخالقیهای پاسخگویی، 5قانونیهای پاسخگویی
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-در سه مدل اصل مسئولیت(. 42 ،1۹۹1)کارول،  معرفی نموده است پذیری اجتماعیمسئولیت

همین  3متحدالمرکزو مدل دوایر  2، مدل دوایر متقاطع1اجتماعی شامل مدل هرمیپذیری 
 (.5 ،2008، 4)گِوابوده است  مدنظرچهار بعد 

 پذیری اجتماعی دانشگاهمسئولیت
ی صنعت حوزهدر  فراگیر طوربه همچنان پذیری اجتماعیمسئولیتو اصول  یمبان نکهیباوجودا

 یدانشگاه هایفعالیتدر  توانندیم یمبان نیاز ا یتعداد حالنیباااست،  موردتوجه وکارکسبو 
 یدولت یمنابع مالها در پرداخت با کاهش تمایل دولت ژهیوبه. صدق کنندسازمان  کی عنوانبه

 وکارکسب، ندشیتجاربه سمت ی نسل چهارم که هادانشگاهگیری و شکلها دانشگاهبه 
ها دانشگاهو  داکردهیپ، این موضوع اهمیت بیشتری روندیمپیش شدن  تریو رقابت محور بودن

رفتارهایشان با حساسیت بیشتری دنبال و  گرفتندقرار  جامعهعموم  موردتوجهدر  شیازپشیب
 (22۹-230 ،2010) 6تترووا و سابولووادر پژوهشی . (2011، 5یاشنلر و تون) شودمی

، 7سطح اقتصادی، اخالقی، شبه اجتماعی 5را در  پذیری اجتماعی دانشگاهیمسئولیت

تعریف  یاپروژهاروپا  یدر اتحادیهمطرح کردند.  شاخص ریز 1۹با  8بشردوستانه و محیطی
. این دردا قرارمورد تأکید در آن  9پذیری اجتماعی دانشگاهی اروپامسئولیت که ه استشد

های اروپا و مقابله پذیری اجتماعی برای تمام دانشگاهالزام وجود یک راهبرد مسئولیت پروژه
ها در نواحی پذیری اجتماعی در میان دانشگاهاقدامات مربوط به مسئولیت نداشتن با تعادل

مختلف اروپا را ضروری دانست. هدف اصلی این پروژه، طراحی مشترک یک چهارچوب اروپایی 
های اروپایی به لحاظ سازی بین دانشگاهاروپایی و شبکه یهبرنامیک  یهتوسعبود تا امکان 

اجتماعی در سطح اروپا و فراتر از  یهمسئوالنپذیری اجتماعی برای تقویت اقدامات مسئولیت
های کار، محیط، های حکمرانی سازمانی، حقوق بشر، شیوهآن، مبادله اقدامات خوب در زمینه
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کنندگان و مشارکت جامعه و توسعه آن نصفانه، مشکالت مربوط به مصرفاقدامات عملیاتی م
نیز در ایران  (.2012، 1ی اتحادیه اروپاهادانشگاهی اجتماعی ریپذتیمسئول)پروژه  فراهم آورد

شفائی . ها انجام شده استپذیر اجتماعی دانشگاهمسئولیت یهای مختلفی در حوزهپژوهش
موجود دانشگاه  تیوضع یمطالعه در پژوهشی به( 7۹ ،13۹5) فرامرز قراملکی ویامچلو، ابیلی 

 یبر الگو یمبتن ،یعلمئتیه یاعضا دگاهیآن بر اساس د یاجتماع تیمسئول با در رابطهتهران 
 هایدانشکده یعلمئتیه یاعضا یهیکل ملپژوهش شا یآمار ی. جامعهپرداختند 2سیواال

 یرگینفر هست که با روش نمونه 15۹3با تعداد « دانشگاه تهران»واقع در شهر تهران 
 یعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآورنفر به 138تعداد  ،یصورت تصادفو به یاچندمرحله

 یایپژوهش گو یهاافتهی. بود 2008در سال  شدهمطرح سیواال یالگو نامهپرسش یهاداده
 بخشتیدر دانشگاه تهران چندان مطلوب و رضا یاجتماع تیولمسئ تیعآن است که وض

دانشگاه  یدانشگاه در چهار حوزه یاجتماع تیمسئول تیوضع نکهیا به با توجه. نبوده است
 ،یو شهروند یاآموزش معتبر و مسئوالنه حرفه ،یطیمحستیو ز یمسئول به لحاظ اجتماع

 بررسی شدند. بر اساس داریتوسعه پا زا تیو حما یدانش و مشارکت اجتماع یاجتماع تیریمد
موجود دانشگاه در هر چهار  تیوضع ،دانشگاه تهران یعلمئتیه یاز اعضا ینظرسنج جینتا

در  (125، 13۹5حبیبی، وظیفه دوست و جعفری ). بودندمطلوب و مستلزم بهبود نا، حوزه
اجتماعی در واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی خراسان  یریپذتیمسئولارزیابی پژوهشی به 

آماری تحقیق  ی. جامعهپرداختندرضوی، شمالی و جنوبی و پیشنهاد الگویی برای سنجش 
استادیار به باال در دانشگاه آزاد شعب خراسان رضوی، شمالی  یبا مرتبه یعلمئتیهاعضای 

 323گیری تصادفی فاده از روش نمونهبا است ادعا کردند نفر بودند و 1260و جنوبی بود که 
 عد اساسی در مدلبُ 5های تحقیق عنوان نمونه انتخاب شدند. بر اساس یافتهنفر از آنان به

: ابعاد بشردوستانه، اقتصادی، قانونی، اخالقی آوردند به دستپذیری اجتماعی دانشگاه مسئولیت
 فرامرز قراملکی وائی یامچلو، ابیلی شف .شاخصه نیز برای آن در نظر گرفته شد 46و فناوری و 

دانشگاه ی اجتماعی در ریپذتیمسئولی به بررسی مصادیق در پژوهش( 1۹8و  18۹، 13۹7)
مبنا قرار گرفته  2008در سال  شدهمطرحپرداختند. در این پژوهش نیز مدل واالیس  تهران

شد و ابعاد تأثیرات سازمانی )کار، محیط(، تأثیرات آموزشی )آموزش دانشگاهی(، تأثیرات 
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 138ی( و تأثیرات اجتماعی )انسجام، انتقال و مشارکت( از نظر شناسشناختشناختی )پژوهش، 
ی هاحوزه ساسا نیا بری و تحلیل قرار گرفتند. موردبررسی علمئتیهنفر از اعضای 

دانشگاه مسئول به لحاظ اجتماعی . 1ی در این پژوهش در چهار حوزه زیر بوده است. موردبررس
و شهروندان  هایاحرفهآموزش مسئوالنه و معتبر . 2 ی )تأثیرات سازمانی(طیمحستیزو 

مشارکت اجتماعی و . 4مدیریت اجتماعی دانش )تأثیرات شناختی( . 3 )تأثیرات آموزشی(
های وهشی ادبیات پژبامطالعه حمایت منسجم دانشگاه از توسعه پایدار )تأثیرات اجتماعی(.

بیشتر بر  ،انجام شده است تاکنونکه هایی پژوهشمشخص شد،  کشوردر  شدهانجام
خاص  صورتبهنسل اول و نسل دوم تأکید داشتند و  هادانشگاهپذیر اجتماعی مسئولیت

 نسل سوم و چهارم پرداخته نشده است. هادانشگاهماعی پذیری اجتمصادیق مسئولیت

 هدف
های پذیری اجتماعی نسبت به جامعه در پروژهشناسایی مصادیق مسئولیت پژوهش،هدف 

از تالش ای عنوان نمونهبهطرح شهر دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران، 
در این  است. پذیرو مسئولیت مداراخالقنسل نوین حرکت به سمت دانشگاه  برایعملی 

 نی؛ بنابرااست بودهاجتماعی  یریپذتیمسئولبندی مصادیق مبنای طبقه کارول مدلپژوهش 
 یهای در حوزهپذیریمصادیق مسئولیت. 1های زیر است. پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش

های طرح شهر دانش )دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران( در پروژه اقتصادی
های طرح شهر دانش های در حوزه قانونی در پروژهپذیریمصادیق مسئولیت. 2 ؟اندکدام
های طرح شهر دانش های در حوزه اخالقی در پروژهپذیریمصادیق مسئولیت. 3 ؟اندکدام
های طرح شهر دانش در حوزه بشردوستانه در پروژههای پذیریمصادیق مسئولیت. 4 ؟اندکدام
 ؟اندکدام

 یشناسروش
یمایشی از نوع پ - یابزار گردآوری اطالعات توصیف ازنظرهدف کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

ای و همچنین میدانی )مصاحبه( بوده تک مقطعی است. ابزار گردآوری اطالعات کتابخانه
ی شهر دانش، متخصصان حوزه ی پروژهساکنین محدودهی مصاحبه شامل آمار یجامعه است.

و مدیران و کارشناسان دفتر مدیریت شهر دانش بوده  اخالق سازمانی آشنا با طرح شهر دانش
 18 تیدرنهاگلوله برفی بود که  ،محدود بودن تعداد خبرگان به خاطر یریگنمونه. روش است

از تحلیل تِم  هامصاحبه لیوتحلهیتجزمصاحبه انجام شد و اشباع نظری اتفاق افتاد. برای 
 استفاده شد.
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 نتایج
ی طرح شهر هاپروژهی اجتماعی در ریپذتیمسئولپس از انجام مصاحبه و شناسایی مصادیق 

 یمؤلفه چهار در کارولدانش، با کمک نظرسنجی از خبرگان این مصادیق بر اساس مدل 
به شرح جدول  پذیری اجتماعیمسئولیت یبرا ی اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانهاصل

 ی شدند.بندطبقه شناسایی و 4تا  1

 های طرح شهر دانشاقتصادی در پروژه یهای در حوزهپذیری( مصادیق مسئولیت1جدول 

 توضیحات مصادیق

در  ینیگسترش کارآفر
شغل در  جادیو ا کشور

 جامعه

 1۹3200برای دانشگاه تهران و  جدید فضای مترمربع 347760در طرح شهر دانش 
 فناوریعلم و  پارکشهر و  بادر تعامل  برای دانشگاه علوم پزشکی تهران مترمربع

ریزی برای و برنامه شده استتهران در نظر گرفته دانشگاه برای محدوده ایندر 
 فناوریعلم و  پارک دیجد یدر فضا انیبندانش یهاشرکت 5000الی  3000 جادیا

 صورت گرفت.

کاهش وابستگی دانشگاه 
 به بودجه عمومی کشور

با مشارکت دانشگاه در محدوده  انیبندانشی وکارهاکسباز طریق کسب سود در 
طرح در بخش پارک علم و فناوری دانشگاه تهران درآمدزایی صورت خواهد 

 گرفت.

 و نگهداشت نخبگان جذب
 یشتریب یهافرصتجذابیت تسهیالت و امکانات، و  انیبندانشبستر اشتغال  جادیا

 یو اعضا انیآموختگان دانشجودانش انیجذب، حفظ و نگهداشت نخبگان از م یبرا
 .آوردیبه وجود م یعلمئتیه

ارتقای رابطه صنعت و 
 دانشگاه

ارتباط صنعت و  رنگکمبنیان در فضای جدید، حلقه های دانشبا استقرار شرکت
دانشگاه که در کشور وضعیت چندان درخشانی ندارد، با اجرای این طرح تقویت 

 شود.می

 توضیحات مصادیق

 های مالیمسئولیت
کنندگان ، مشاوران، مشارکتگذارانهیسرماشهر دانش به تعهدات مالی نسبت به 

 .کندیمعمل  وسازساختی هاپروژهمحلی و مجریان 

نظام پرداخت  فیبازتعر
در  یعلمئتیه یاعضا

 یمداراخالق یراستا

ی از طریق کمیت علمئتیهی کسب درآمد اعضای جابهدر طرح شهر دانش 
ی مبتنی بر ایجاد نیآفرثروتها، خلق نامهواحدهای تدریس شده و تعدد پایان

 .شودیمو کارآفرینی تشویق  انیبندانششرکت 

ی منصفانه گذارمتیق
 شدهیداریخرامالک 

و همگی با قیمت  اندنشدهتملیک  اجباربههای محدوده طرح حتی یکی از ساختمان
 .اندشدهفروختهکارشناسی و حتی باالتر از قیمت منطقه، با رضایت کامل مالکین 
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 های طرح شهر دانشقانونی در پروژه یهای در حوزهپذیری( مصادیق مسئولیت2جدول 

 توضیحات مصادیق

به الزام به مشروعیت و تعهد 
 اجابت قانون

 

ی نامهبیتصو، دارای جمهورسیرئی نامهموافقتاین طرح دارای 
است و  رانیا یو معمار یشهرساز یعال یشورا یمصوبه، رانیوزئتیه

 رعایت شده است. تهران شهر 5 ماده کمیسیونی اخذ مصوبه یقانونالزامات 

اختراع و ایجاد  تسهیل ثبت
 برای انیبندانششرکت 

 یعلمئتیهدانشجویان و اعضای 

و ایجاد ها و مالکیت فکری ایدهاختراع و ثبت  مشاوره حقوقی و قانونی برای
شرکت  تیدرنهاتا  ردیگیمدر دانشگاه تهران صورت  انیبندانششرکت 

 در بخش پارک علم و فناوری طرح شهر دانش فعالیت کند. انیبندانش

لی نظام برای تعهد به استراتژی ک
 انیبندانشرسیدن به اقتصاد 

و  طیسبز و هوشمند( متناسب با شرا ن،یشهر دانش )دانشگاه کارآفر جادیا
و حرکت دانشگاه به سمت دانشگاه  ایدن شرویپ یهادانشگاه دیتحوالت جد

با . ردیگیمصورت  انیبندانشتحقق اقتصاد  یو در راستا 4و  3نسل 
 دیدر کل کشور تول ییهاخوشه نیچن یو توسعه طرح شهر دانش یسازادهیپ

از اقتصاد در حال گذار از و  ابدییم شیدر کل کشور افزا ینیدانش و کارآفر
 جادیمحور و ا یورآنوبه سمت اقتصاد  اقتصاد عامل محور به کارایی محور

 لیدر کشور تسه وکارکسب یفضا لیو بهبود و تسه وکارکسب پویایی
 .شودیم

مستمر به  ییپاسخگوتعهد 
 یدر حال واگذار یمالکان واحدها

 منطقه نیو ساکن

که دولت نهم و دهم  یهشت سال جز)به یدر اتاق دفتر طرح سامانده شهیهم
مردم باز  یطرح را متوقف کرده بودند( به رو 13۹2تا  1384 یهاسالدر 

 1050حدود  یملک شخص 1450مطلب است که از  نیبوده است. گواه ا
شده در معامالت انجام یو مشکل قانون یتیمورد نارضا کی یمورد بدون حت

 .اندشدهیداریرخ

 یامکان بازسازحفظ حق قانونی 
 ی طرحمحدوده یامالک کنون

 یمجاز است و مشکل یازنظر قانون ینشده فعل کیتمل یهاساختمان یبازساز
 .وجود ندارد یبابت بازساز

طرح شهر دانش به  انیتعهد مجر
مصوب در  یدرصد 200تراکم 

 دیطرح جد

نسبت به وضع موجود دارد و طرح مصوبه  یطرح شهر دانش تراکم کمتر
طرح به مصوبات  انیدارد و مجر 5 یماده ونیسیاز کم یدرصد 200تراکم 

 هستند. بندیو پا کنندیعمل م یقانون
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 های طرح شهر دانشاخالقی در پروژه یهای در حوزهپذیریمصادیق مسئولیت (3جدول 

 توضیحات مصادیق

متعدد طرح  نفعانیتوجه به ذ
نخبگان،  نظراعمالشهر دانش با 

و  گذارانیمشخط
 ینهادها رندگانیگمیتصم

 یتیحاکم

 هایجلسه ووپاسخ پرسش پژوهش، مطالعه، هاطرح شهر دانش با ساعت
شده  ینیو بازب فیمختلف تعر نفعانیمنافع ذ درنظرگرفتنو با  یکارشناس
 یتیحاکم یمجوزها از نهادها و هامساعدتها، مصوبه یطرح دارا نیاست. ا

و  یقانون یریگمتصمی مراجع و گذارانقانون و هاتمرتبط است. دول
 یمتعدد طرح را بررس کارشناسی جلسات در هاساعت ینظران حقوقصاحب
 .کردند

 ژهیوبه یمعنو تیحفاظت از مالک
 تیرایکپحفاظت از 

ها و علمی برای ثبت ایدهفرصت به دانشجویان و اعضای هیئتایجاد با 
 .شودیمها پیشگیری از سرقت مالکیت معنوی آن شانمالکیت فکری

 علمی و پژوهشیکاهش تخلفات 
تعداد مقاالت ، انیبندانش یهاشرکت قیاز طر یمحور یمسئله به باتوجه

 .ابدییمکاهش  غیرکاربردی و غیرمساله محور یهانامهانیپاو 

اساتید و  اخالقی تعامل فیبازتعر
دانشجویان در این بستر جدید با 

علمی،  هایگسترش همکاری
 تحقیقاتی و تجاری

مشترک با دانشجویان و  انیبندانشقراردادن ایجاد شرکت  ارزش با
 .شودیمی دانشجویان کم رو ازکارآفرینی، فشار برای نگارش مقاله و کتاب 

در  یطیمحستیزاخالق  تیرعا
 دانشگاه

ساختار شهر دانش پایلوت یک شهر سبز، هوشمند و کارآفرین است در آن 
با  ( وجود دارد.جویی در انرژیبازیافت، صرفهمبتنی سازمانی محیطی )

 دیتأک یعیطبحفاظت از منابع بر  ی فضای سبز بعد اجرای طرحافزایش سرانه
و از  شودیمپشتیبانی  محیطی یهایفنّاور دری گذارهیسرماشده است. از 
 یبستر جادیاو با  کندیمی حمایت طیمحستیزی هاحوزهکارآفرینی در 

هایی که ی و هوشمندسازیطیمحستیزمحصوالت و خدمات  یبرای توسعه
قرار  تیموردحمااست،  ...به کاهش مصرف انرژی، کاهش تولید کربن و

 .رندیگیم

 یارشتهانیماخالق کار  یتوسعه
و بین  یارشتهنیبو همکاری 

 دانشگاهی

در  ییافزاهم با ایجادو تعصبات تخصصی  ی تخصصیهایفتگیش دورازبه
 حتی در سطح شودیمی تشویق ارشتهانیمکارهای  انیبندانش یهاشرکت

و اتالف  هایکاردوبارهجلوی ی وزارت علوم و وزارت بهداشت که هادانشگاه
و فضای نوآوری و خالقیت که برای جامعه تسری  شودیممنابع گرفته 

 ابدییم
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 های طرح شهر دانشبشردوستانه در پروژه یهای در حوزهپذیری( مصادیق مسئولیت4جدول 

 توضیحات مصادیق

ی فضای بهبود سرانه 
آموزشی برای 

دانشجویان و اعضای 
 یعلمئتیه

 فضای مترمربعهزار  47بدون افزایش تعداد دانشجویان )برای رسیدن به استاندارد یونسکو(، 
 فضای جدید برای دانشگاه علوم پزشکی مترمربعهزار  81برای دانشگاه تهران و  جدید

 .شودیمی ساخته علمئتیهبرای افزایش کارایی و اثربخشی و رفاه دانشجویان و اعضای 

 ی فضایبهبود سرانه
پژوهشی برای 

دانشجویان و اعضای 
 یعلمئتیه

 نداشتن وجود به باتوجه، (بدون افزایش تعداد دانشجویان )برای رسیدن به استاندارد یونسکو
هزار  41دانشگاه تهران و  دیجد یهزار مترمربع فضا 66 در دو دانشگاه، یپژوهش یفضاها

 .شودیمفضا برای دانشگاه علوم پزشکی تهران ساخته  مترمربع

 یفضای بهبود سرانه
 یرفاه - یبانیپشت

برای دانشگاه  مترمربعهزار  82 دانشگاه تهران رفاهی - یپشتیبان فضایبرای بهبود سرانه 
 .شودیمساخته  جدید فضای مترمربعهزار  46علوم پزشکی تهران 

ی فضای بهبود سرانه
 سبز

 یهامحوطه مترمربعهزار  20باغ،  مترمربعهزار  57باغ بزرگ حدود  17 یشنهادیدر طرح پ
 یفضا مترمربع 21۹هزار و  54و  لوتیسبز مجاور پ یفضا مترمربع 288هزار و  38خاص، 

 مترمربعهزار  170فضاها به حدود  نیشده است که مجموع ا دهید یسبز و محوطه ساختمان
 سبز موجود است. یاز فضاها شتریب اریکه بس رسدیم

 یخیتار هایبخشحفظ 
 یفرهنگ راثیم رعایتو 

با  یوسازهاساختدانشگاه تهران از گزند  یمرکز سیپرد یمل راثیم میحفظ حربرای 
 یمالحظات ثبت جهانو  ردیگیمصورت  یشهر یو مسکون یو ادار یتجار یتراکم باال

 یو گردشگر یفرهنگ راثیمسازمان  . همچنینشودیملحاظ  ونسکویدانشگاه تهران در 
 راثیمطرح را واجد ارزش  یقطعه ساختمان موجود در محدوده 4تنها  1386در سال 

 گرید ساختمان 113موجود،  یقطعه 4کردند اما مشاوران طرح عالوه بر  ییشناسا یفرهنگ
 117 تیدرنهاکردند و که  یی)البته با درجات مختلف( شناسا یخیواجد ارزش تار زیرا ن

 شد. در طرح شهر دانش حفظ خواهند ازیموردن یو بازساز یسازمقاومقطعه ضمن 

منطقه  کیبهبود تراف
طرح  یاجرا یواسطهبه

 شهر دانش

درصد در طرح شهر دانش کاهش  200به  میدرصد قد 345تراکم از  نکهیا به توجه با
در  هاتیفعال تیماه به توجه باو  یکیتراف داتیتمه گرید گرفتن نظر درعالوه با . بهابدییم

 .شودمیبهتر  کیتراف تیوضع د،یطرح جد

دادن هویت دانشی به 
 شهر تهران

تهران هویت دانشی  شهرکالنی طرح، در محدوده انیبندانشهزار شرکت  5الی  3استقرار 
دانش  یهتپندقلب  عنوانبهو شهر تهران در کنار هویت تاریخی و سیاسی خود  ردیگیم

علم باعث تحوالت در شهر تهران  یسازیتجارکارآفرینی و همچنین  .شودمیایران مطرح 
 .شودیمنیز 

 حمایت از کارآفرینی
دارای ماهیت  انیبندانش

 بشردوستانه

های بشردوستانه که برای در حوزهبنیانی های دانشمحصوالت و خدمات و شرکتاز 
ی ناشی از فجایعی نظیر هابیآسبینی و پیشگیری از کاهش آالم بشر )برای مثال در پیش

 .شودیم، پشتیبانی کنندیمی و ...( فعالیت سالخشکیی، زداابانیبسیل، زلزله، 
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تالش برای حفظ امنیت 
 ی طرحمحدوده

 یبرا ونبودند  یمتروکه و خال ی خریداری امالک،حتی در مرحله تملک شده یهاساختمان
 است. شدهفیتعر یکاربر شدهیداریتمام امالک خر

 یریگجهینت
و تعریف مفاهیم اخالقی در هر بخش  های اجتماعیاخالقی و مسئولیت مصداقهمواره تبیین 

ها اخالقی و اعمال و ویژگی هاکدام فرایندها، تصمیم دریابندکند تا و سازمان به افراد کمک می
شناسایی  پژوهشهدف این  (.30 ،201۹زارعی متین و یزدانی،  بانوئی، پورعزت،)ماههستند 

های طرح شهر دانش دانشگاه پذیری اجتماعی نسبت به جامعه در پروژهمصادیق مسئولیت
عملی از تالش ای عنوان نمونهبه بوده است. این تجربه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

برای پاسخگویی  است. پذیرو مسئولیت مداراخالقنوین نسل حرکت به سمت دانشگاه  برای
پروژه شهر دانش،  یهای پژوهش با استفاده از روش مصاحبه از ساکنین محدودهبه پرسش

دفتر مدیریت شهر دانش نظرسنجی  و مدیران و کارشناسان متخصصان حوزه اخالق سازمانی
مصاحبه، اشباع  18با انجام  تیدرنهای صورت گرفت که ریگنمونهشد و با روش گلوله برفی 

ی طرح شهر هاپروژهبرای مسئولیت اجتماعی در  شدهییساشنامصادیق  نظری اتفاق افتاد.
دانش دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران بر اساس مدل کارول در چهار حوزه 

مصادیق بر اساس نتایج پژوهش،  بندی شدند.اقتصادی، قانونی، اخالقی و بشردوستانه طبقه
 جادیو ا ی در کشورنیگسترش کارآفر. 1 از: اندعبارتاقتصادی  یها در حوزهپذیریمسئولیت

و نگهداشت  جذب. 3 عمومی کشور یکاهش وابستگی دانشگاه به بودجه. 2 شغل در جامعه
نظام پرداخت  فیبازتعر .6 های مالیمسئولیت. 5 صنعت و دانشگاه یارتقای رابطه. 4 نخبگان

 .شدهیداریخرامالک  یمنصفانهی گذارمتیق .6 یمداراخالق یدر راستا یعلمئتیه یاعضا
تعهد به الزام به مشروعیت و . 1 از: اندعبارتقانونی  یها در حوزهپذیریمصادیق مسئولیت

برای دانشجویان و اعضای  انیبندانشتسهیل ثبت اختراع و ایجاد شرکت  .2 اجابت قانون
تعهد  .4 انیبندانشتعهد به استراتژی کلی نظام برای رسیدن به اقتصاد  .3 یعلمئتیه

حفظ حق قانونی  .5 منطقه نیو ساکن یدر حال واگذار یمستمر به مالکان واحدها ییپاسخگو
طرح شهر دانش به تراکم  انیتعهد مجر .6 طرح یمحدوده یامالک کنون یامکان بازساز

 اندعبارتها در حوزه اخالقی پذیریمصادیق مسئولیت .دیمصوب در طرح جد یدرصد 200
و  گذارانیمشنظر نخبگان، خطمتعدد طرح شهر دانش با اعمال نفعانیتوجه به ذ .1 از:

 تیرایحفاظت از کپ ژهیوبه یمعنو تیحفاظت از مالک .2 یتیحاکم ینهادها رندگانیگمیتصم
اساتید و دانشجویان در این  اخالقی تعامل فیبازتعر .4 علمی و پژوهشیکاهش تخلفات  .3

 یطیمحستیاخالق ز تیرعا .5 های علمی، تحقیقاتی و تجاریهمکاری بستر جدید با گسترش
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 ی و بین دانشگاهی.ارشتهنیبی و همکاری ارشتهانیماخالق کار  یتوسعه .6 در دانشگاه

فضای آموزشی  یبهبود سرانه .1 از: اندعبارتها در حوزه بشردوستان پذیریمصادیق مسئولیت
فضای پژوهشی برای دانشجویان و  یبهبود سرانه .2 یعلمئتیهبرای دانشجویان و اعضای 

 فضای سبز یبهبود سرانه .4 یرفاه - یبانیپشت یفضا یبهبود سرانه .3 یعلمئتیهاعضای 

 یواسطهمنطقه به کیبهبود تراف .6 یفرهنگ راثیم رعایتو  یخیتار هایبخشحفظ . 5
 انیبندانش حمایت از کارآفرینی .8 تهراندادن هویت دانشی به شهر  .7 طرح شهر دانش یاجرا

های یکی از محدودیت طرح. یتالش برای حفظ امنیت محدوده .۹ دارای ماهیت بشردوستانه
-که در این پژوهش از سنجش میزان اهمیت و عملکرد هر یک از مسئولیت تتحقیق این اس

برای  مندانعالقهبه پژوهشگران و  نیبنابرا های اجتماعی در سطح وسیع صورت نگرفته است
مختلف با  نفعانیذدر سطح گسترده و با نظرسنجی از  گرددیمانجام تحقیقات آتی پیشنهاد 

 یریپذتیمسئولهای های آماری میزان اهمیت و عملکرد هر یک از شاخصاستفاده از روش
ارزشیابی گردد و مواردی که اهمیت باال دارند ولی عملکردشان در سطح مناسبی  یاجتماع
برای  مناسبیتواند راهنمای های این پژوهش مییافته شوند. یبندتیاولوشناسایی و  ،نیست

در سطح کشور باشد  هادانشگاهای های کالن توسعهپروژه ، مدیران و مجریانگذارانیمشخط
در نظر  مداراخالقچراغ راهی برای رسیدن به مصادیق دانشگاه نسل سوم و چهارم  عنوانبهو 

 .گرفته شود

 تقدیر
پژوهشی طرح پسادکترای آقای روح اله قاسمی با عنوان  یهایخروجاین مقاله بخشی از 

: طرح شهر موردمطالعهطرح شهر دانش ) یهاپروژه سکیر تیریمدل مد نییو تب یطراح
است که با  تهران( یدرمان یو خدمات بهداشت یتهران و دانشگاه علوم پزشکدانش دانشگاه 

تحت حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور  ۹7022753 پژوهشی کد
 بوده است.
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