گفتگــــو
مهندس نیلوفرحسن

تأمین نیروی انسانی کارآمد با کمک تیم تحقیقاتی (دپا)؛

کارآفرینانی از دل دانشجویان

پژوهشگران انگیزشی دپا (دپارتمان دانش
پژوهان آینده) با همکاری مراکز مختلفی
مانند آزمایشگاه تحقیقاتی ژنیران ،نخبگان
برترپژوهشی زیست فناوری و مجتمع
سالمت تهران فعالیتهای تحقیقاتی
خود را در تمام گرایشهای پزشکی و
کارآفرینی با هدف ارتقاء رزومه دانشجویان
و فارغ التحصیالن از یک سال پیش آغاز
کرده است .تاکنون نشست های گوناگونی
با حضور برترین شرکت های آموزشی،
کارآفرینان و نخبگان و نمایندگان علمی
کشوری ،برگزار می شود اما ویژگی بارز
تیم تحقیقاتی دپا ،جوان بودن و پویایی
تمامی کاربران دانشجویی یا فارغ التحصیل
دانشگاهی آن است .بدینوسیله گفتگویی
با سرپرست تیم دانشجویی پژوهشگران
انگیزشی دپا که موفق به اشتغالزایی حدود
 300نفر در حوزه فعالیت های آموزشی شده
است ترتیب داده ایم که با هم می خوانیم:

لطفا خودتان را معرفی کنید ؟
مصطفی نظری گل شکنانی ،دانش
آموخته رشته میکروبیولوژی و
سرپرست گروه دپا هستم.
نحوه شکل گیری دپا چگونه بود؟
از اواخر ترم  ،2شروع به تحقیق
درباره بازارکار در رشته های زیستی
کردم .ولی پس از مدتی ،متوجه شدم
که اص ً
ال بازار کار برای این رشته
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وجود ندارد .با پیگیری های بیشتر
متوجه حضور چندین مرکز آموزشی
در این رشته شدم.
با ورود به این مراکز ،متوجه
برگزاری دوره های آموزشی
بی هدف شدم .این مشکالت باعث
شد تا دنبال راه حل باشم که آیا واقع ًا
راهی برای درآمدن از این بالتکلیفی
وجود دارد؟ شروع به برقرای ارتباط
بیشتر با دوستان و دانشجویان کردم
تا ببینم آنها نیز متوجه این بحران
شده اند؟ که از شنیدن پاسخ آنها
متوجه شدم اتفاق ًا در این مسیر تنها
نیستم .با هدف رفع این مشکل ،یک
تیم دانشجویی خوب تشکیل دادیم.

هدف دپا چیست؟
پژوهشگران انگیزشی دپا(دپارتمان
دانش پژوهان آینده) با همکاری
ژنیران،
تحقیقاتی
آزمایشگاه
فعالیتهای تحقیقاتی خود را
در تمام گرایشهای پزشکی و
کارآفرینی با هدف ارتقای رزومه
دانشجویان و فارغ التحصیالن از سال
 96آغاز کرده است و ما توانسته ایم
دوره های آموزشی هوشمند طراحی
کنیم .دوره های آموزشی تکمیلی که
دانشجو بتواند با رزومه خودش وارد
بازار کار بشود .اهداف مهم دپا،
آموزش ،اشتغالزایی و کاریابی است
و تصمیم داریم کارآفرینی جدیدی را
در بخش دانشگاهی ایجاد کنیم.

در این خصوص چه
فعالیت هایی انجام داده اید؟
باتوجه به اهمیت این موضوع،
مصمم هستیم شرکت هایی را
که در زمینه کاریابی و کارآفرینی
دانشجویان فعالیت دارند در دپا ثبت
کرده و این قبیل فعالیت ها را در دپا
گسترش دهیم .این نکته را فراموش
نکنید که اشتغالزایی برای 300نفر از
طریق این شرکت کارآفرین ،خبر
بسیار خوبی است.
دپا چه افتخارات دیگری را
در کارنامه خود ثبت کرده است؟
درایندوسالافتخاراتبسیاریازقبیل
همکاری با مراکز تحقیقاتی بزرگ کشور،
تندیس کارآفرینی از 8همایش کارافرینی
کشور ،برگزاری همایش های کشوری،
ایجاد بیش از  50شغل به طور مستقیم و
غیر مستقیم ،همکاری با  50مرکز
خصوصی برای توسعه آموزش های
تکمیلی ،ارائه طرح برای همکاری با تمام
رشته های دانشگاهی و  ...داشته ایم.
آیا دپا یک شرکت کارآفرین
دانش بنیان است؟
اکنون دپا یک شرکت
سهامی خاص محسوب می شود

و به واسطه ستاد
فناوری،
زیست
مراحل رشد خود
را سپری می کند
و در آینده ای
نزدیک ،کاندیدای
برتر کشور در
کارآفرینی
زمینه
معرفی خواهد شد.
همچنین با توجه به اینکه این
شرکت دارای طرح هایی تولیدی و
قابل ارائه بوده است ،پیش بینی ما
تبدیل به دانش بنیان شدن است.
باتوجه به اینکه تیم دپا اکثرا ً
دانشجو محور است ،چند نفر در
مجموعه شما مشغول به کار شده اند؟
نمایندگان دپا با تمامی
شرکت های دانش بنیان در حال
مذاکره هستند و شرکت هایی که از دپا
پشتیبانی می کنند به عنوان نمایندگان
علمی آن شناخته می شوند .دپا هم
اکنون 2هزار نفر عضو فعال دارد و
در سه ماه آینده حدود 300نفر با
کمک 24شرکت کارآفرین طرف
قرارداد با دپا در سطح شهرستان های
تهران اشتغالزایی خواهیم داشت.
البته باید یادآوری کنم تا مهرماه سال

جاری کار تأسیس این شرکت به طور
صد درصد انجام خواهد شد .در نهایت
در این خصوص250 ،نفر به صورت
عضو ثابت در تهران و کل شهرستان ها
مشغول به کار خواهند شد.
سخن پایانی:
ضمن تشکر از دعوت شما
برای مصاحبه با بنده ،مشکل عدم
اشتغالزایی فقط در رشته زیستی
وجود ندارد ،بلکه اکثر رشته ها با
این مشکل دسته پنجه نرم می کنند.
ما پیشنهادها و طرح های قوی
برای همکاری با تمام رشته های
دانشگاهی ارائه داده ایم که این امر
توجه اسپانسرها را به خودش جلب
کرده ولی هنوز این تیم بدون هیچ
اسپانسری فعالیت می کند.
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