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 چکیده 

  اختراعات   و   امکانات  گرفتن  خدمت  به  برای  تربیش  هرچه  تالش  ،وریبهره  افزایش  برای  انسان  تربیش  عطش  و   فناوری  روزافزون  پیشرفت  به  توجه  با

  رابطه  در  مسئله  این  .استنوین آموزشی    هایروش  ؛شود  توجه  آن  بهباید   پیشاز بیش  که  ایقولهم  راستا  این  در. است  گریزناپذیر  آموزش  امر  در  اخیر

در    خاص  آموزشی   امکانات  چنینهم  و  دانشجو  و  استاد  ثر ؤم  و   ترارتباط بیش  به  زیادی  وابستگی   گذشته  از  کهی همانند معماری  هایرشته  آموزش  با

  شوند؛ می   محسوب  کشور  متخصص  و   ماهر  انسانی   نیروی  تربیت  و   تأمین  مهم  مراکز  از  یکی   ها،ابد. دانشگاهیمی   دوچندان  اهمیتی   است،  داشته  مقوله  این

 با   ی،یاجرا  ساختارهای  و   هارویکرد  اساس  بر  توانمی   را  مراکز آموزش عالی د.  نکنمی   ایفا  توسعه  فرآیند  در   ایعمده  نقش  که  گفت  توانمی   بنابراین

  ، سوم نسل  دانشگاه  کرد.   توصیف  کارآفرین(  و   فناور)  پیشرو   یا  سوم  نسل  و (  محور  پژوهش)  دوم  نسل  ،(محور آموزش)  اول  نسل  ویژگی   سه  از  یکی 

 زبان  به  مسلط  ،المللی بین  دانشگاه  یک  و   موجود  دانش  از  برداریآن بهره  اصلی   هدف   و   وظیفه  ه و آمد  وجودبه  دوم  و   اول  نسل   دانشگاه  ادامه  در

  در   را  دانشگاهی   یجامعه  هایتوانمندی  و   هامهارت   ها،نگرش  دانش،  که   است  دانشگاهی   کارآفرین،  دانشگاه  از  . منظوراستطور عام  هب  المللی بین

  موجود   هایفرصت  و   امکانات  از  جهانی(  و   ملی   ای،منطقه  )محیط  جامعه  با  تعامل  در  و   داده  ارتقاء  فناوری  و   سیاسی   فرهنگی،  اجتماعی،  اقتصادی،  ابعاد

  که   هستند  نوآورانی   بلکه  نیستند،  کار  جویندگان  دانشگاهی   چنین  آموختگاندانش  است  بدیهی   .نماید  استفاده  آفرینی،ارزش  و   توسعه  راستای  در

برخورداری    میزان  بررسی   و   سوم   نسل  دانشگاه  هایویژگی   تبیین  هدف  با  حاضر  پژوهش.  هاستآن  هاینوآوری  و   هاایده  محصول  و   نتیجه  کارآفرینی 

معماری  دانشگاه  دانشکده    ها داده  آوریجمع  نحوه  حیث  از  و   بوده  کیفی   نوع  از  پژوهش  این  .شودمی   انجام  ها،ویژگی   این  از  سوره  و شهرسازی 

 شده است.   استفادهمصاحبه و تحلیل مبتنی بر روش دلفی    از  پژوهش،  موضوع  مورد  در  اطالعات  افزایش   منظوربه  پژوهش  این  در.  باشدمی   توصیفی 

دانشجویانهیئت  اعضای  مسئولین،  پژوهش،  این  آماریجامعه و  اساتید  بر ؤهای منخست شاخص  راستا،  این  در  .باشندمی   سوره  دانشگاه  علمی،  ثر 

  گردیده   سازماندهی   ایپرسشنامه  در  هامؤلفه  ها و شاخص  این  سپس،.  شدند  بندیدسته  و   شناسایی   ،دانشگاه نسل سوم  هایمؤلفه   آموزش نوین معماری و 

  دانشجویان   از  نفر  11  و   و اساتید  علمی   هیئت  نفر از اعضای  13  دربردارنده  که   نفر  24که دور اول شامل    ،دلفی   پنل  یک  به  دور  دو   در  اعتبار  تأیید  برای  و 

  نفر از دانشجویان ارشد(  10اعضای هیئت علمی و  نفر از اساتید و  9)  نفر  19سوره و دور دوم که شامل    دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه  ارشد

و شهرسازی دانشگاه سوره است    دانشکده معماری  دانشگاه نسل سوم در  تمقوال  پذیریبررسی میزان تحقق چنین هدف دیگر پژوهش،  هم  .شد  سپرده

  گرفتن نظر در با که، پردازیایده و  خالقیت -۵ ؛جامعه با دانشگاه تعامل  -4 ؛جانبه همه استقالل -3 ؛کارآفرینی   -2 ؛آموزیمهارت  -1: ازند که عبارت

 .دشومی  بررسی و تحلیل آن ثیرگذارأت عناصر و  آموزش یفناورگونه گذارد، نقشثیر می أت یادگیری بر میزان که معماری های آموزشروش

 دانشگاه نسل سوم، دانشگاه سوره، آموزش نوین، معماری  :هاکلید واژه

 

Abstract  

Given the increasing advancement of technology and the greater human thirst for productivity, more and more efforts 

to use recent facilities and inventions in education are inevitable. In this regard, a category that should be paid more 
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attention to; New teaching methods. This issue is doubly important in relation to the teaching of disciplines such as 

architecture, which in the past has been highly dependent on the greater and more effective relationship between 

teacher and student, as well as the special educational facilities of this category. Universities are one of the important 

centers for providing and training skilled and specialized manpower in the country; Therefore, it can be said that it 

plays a major role in the development process. Higher education centers can be described based on approaches and 

executive structures, with one of the three characteristics of first generation (education-oriented), second generation 

(research-oriented) and third-generation or leading (technology and entrepreneur). The third  generation university was 

created as a continuation of the first and second  generation universities; Its main task and goal is to utilize the existing 

knowledge and an international university fluent in the international language in general. Entrepreneurial University 

is a university that promotes the knowledge, attitudes, skills and capabilities of the academic community in economic, 

social, cultural, political and technological dimensions and in interaction with the community (regional environment, 

National and global) uses existing facilities and opportunities for development and value creation. Obviously, the 

graduates of such a university are not job seekers, but innovators whose entrepreneurship is the result of their ideas 

and innovations.  The aim of this study is to explain the characteristics of the third  generation university and to 

investigate the extent to which the Faculty of Architecture and Urban Planning of Soore University has these 

characteristics. This research is qualitative and is descriptive in terms of how to collect data. In this research, in order 

to increase information about the research topic, interviews and analysis based on the Delphi method are used. The 

statistical population of this study is the officials, faculty members, professors and students of Soore University. In 

this regard, first, the effective indicators on modern architecture education and the components of the third  generation 

university were identified and categorized. Then, these indicators and components were organized in a questionnaire 

and validated in two rounds to a Delphi panel that the first round consisted of 24 people including 13 faculty members 

and 11 senior students of the Faculty of Architecture and Urban Planning. Surah and the second round, which included 

19 people (9 professors and faculty members and 10 senior students) were deposited. Also, another purpose of the 

research is to investigate the feasibility of the third generation university categories in the Faculty of Architecture and 

Urban Planning of Soura University, which are: 1- Skills training 2- Entrepreneurship 3- All-round independence 4- 

University interaction with society 5- Creativity and ideas Processing, and by considering the methods of teaching 

architecture that affect the amount of learning, the technological role of education and its influential elements are 

examined and analyzed. 
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