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 مقدمه
یی جاجابه ای از دانشگاه تجلی نموده و آرام آرام جای خود را در یکای از تاریخ، گونهدر هر دوره

 دهد. در قرون وسطی که دانشگاه پاریس مدل آن محسوبمی پارادایمی به دانشگاهی دیگر
هان استی، صداقت و کشف حقیقت جرنهاد اسکولاستیک بود که جستجوی گردد، دانشگاه یک می

و آموزش رهبران آیندة جامعه را هدف خود قرار داده بود. اما در دوران خردگرایی، خلق دانش به 
تبدیل شد و خلق دانش بر پایۀ پژوهش استوار گردید و دانشمندان پژوهشگر،  دانشگاهدومین هدف 

سان طبقۀ جدیدی از نخبگان ظهور یافتند. دانشگاه همبولتی برلین، مدل ه نسل دوم، ب در دانشگاه
های آن هنوز در حال توسعه دانشگاه نسل دوم است. در دانشگاه نسل سوم که نقش برجسته

فراتر از آموزش و پژوهش تعریف گردید که همانا در یت سومی برای دانشگاه هستند، مأمور
است؛ این به معنای آن است « به جامعهها برداری از دانش برای جامعه و انتقال توانمندیبهره»

مارپیچ  .د برای جامعه نیز خلق ارزش کندنمایمی است که با دانشی که زایش که دانشگاه مجبور
وبی است به خ «دانشگاه، دولت و صنعت»که شامل  تزارائه شده توسط اتزکوی نوآوری گانۀسه

یابد و یک یم باشد و بر ارتباطات دانشگاه، دولت و صنعت تمرکزمی دانشگاه نسل سوم گرترسیم
 (.1)دهدمی مدل پایه را برای تولید دانش و کاربرد نوآوری ارائه
 

 
 : مارپیچ سه گانۀ نوآوری1تصویر 

 
برای نخستین بار به توصیف دانشگاه نسل چهارم مبادرت ورزید.  2002پاولوسکی، در سال آقای 

ی بایست بر محیط پیرامونها میطراحی دانشگاه نسل چهارم، این دانشگاهت در مدل تئوریک او جه



بسط  2012س و زوتی در سال کیوفرود آورند. این تعریف سپس توسط لوکو خود اثر چشمگیری
-، زیست محیط اقتصادی2وارها دانشگاه نسل چهارم به شکل فعال و کنشاز نظر آنداده شد و 

 (.2)ددهمی اجتماعی خود را شکل
ل سوم به نسهای ما تعریف دانشگاه نسل چهارم را از بسط مارپیچ سه گانۀ اتزکویتز برای دانشگاه

در  .(3)کنیممی ختاربندیسا ارائه دادند، 2012کارایانیس و کمبل که در سال  ۀمارپیچ چهارگان
موتور  شامل فقط است، مارپیچ چهارم گانهسهگسترش مفهوم مارپیچ واقع  مارپیچ چهارگانه که در

 باشد بلکه با رویکرد به جامعۀمینتوسعۀ اقتصادی و رشد و تکامل علم و فناوری در حد نهایت 
و توسعۀ هم زمان دموکراسی و تولید  هداوار را از خود ارائه دمدنی، رسانه و فرهنگ، نگرشی مردم

های . دانشگاه(4)دهدمی دانش و نوآوری برای جامعۀ دانشی و ایجاد دموکراسی دانش را هدف قرار
ورن برای بدست آ شوندمی منسل چهارم که بر پایۀ مارپیچ چهارگانه کاریانیس و کمبل ترسی

توان می لاق پافشاری دارند. در این گذارو صنایع خ هنر، یخود بسیار بر نهادهای فرهنگهای آرمان
 ود.خواهند بها دانشگاهی یکی از ارکان استوار این نوع دانشگاههای نمود که موزه چنین برداشت

یوند دانشگاهی در پهای در این نوشتار ما در جستجوی آن هستیم تا عملکرد و کنش پیچیدة موزه
 نماییم.نسل چهارم را کالبدشکافی های با دانشگاه

 

 روش شناسی
دانشگاه نسل چهارم در قالب مدل مارپیچ چهارگانۀ نوآوری و تولید دانش کارایانیس و کمبل که 

د. در این شومی تعریف ،صنعت( است-دولت-بسط یافتۀ مدل مارپیچ سه گانۀ اتزکویتز )دانشگاه
هنرمندانه و های مدنی، رسانه و فرهنگ همگانی، هنر، پژوهش ۀمدل، مارپیچ چهارم شامل جامع

افزون بر آموزش  ،یک دانشگاه نسل چهارم ،به زبان دیگر. (4)باشدمی بر پایۀ هنرهای نوآوری
)نسل اول(، پژوهش )نسل دوم(، تولید و بهره برداری از دانش )نسل سوم(، جامعۀ مدنی، فرهنگ 

 د.دهمی هدف قرار و رسانه را نیز
اول  هایدانشگاههای از زاویۀ مأموریت دانشگاه نسل چهارمتحلیلی، عناصر -در یک مطالعۀ نظری

گاهی های دانشتا چهارم و عناصر نهفته در مارپیچ چهارگانۀ نوآوری و تولید دانش در پیوند با موزه
 د.نگیرمی وتحلیل قرارمورد تجزیه استخراج و
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 : عملکرد عناصر مارپیچ چهارگانۀ نوآوری و تولید دانش2تصویر 

 

 نتایج
وع این نتعریف شدة های های دانشگاهی بر اساس رسالتدانشگاه نسل چهارم در ارتباط با موزه

 د:ونم ختاربندیتوان به شرح زیر سامی هارگانۀ نوآوری و تولید دانش راچمارپیچ و دانشگاه، 
 
 رسالت آموزشی (1

ی را در هویت بخشهای دانشگاهی نه تنها جایگاه آموزش آکادمیک هستند بلکه نقش مهمی موزه
 بر عهده دارند.، دانشگاه( ینهادی و میراث نهادی )میراث آموزش

 
 رسالت پژوهشی (2

ه نقش ایفا نمود ها،همچون یک آزمایشگاه آکادمیک این دانشگاه ،های دانشگاهی نسل چهارمموزه
 ایهپژوهش» برای جایگاهیک گردند و می ها محسوبو به عنوان بخشی از فضای پژوهشی آن

های دانشگاهی در سازماندهی دانش هستند. همچنین موزه« 6اندازبنیادی الهام یافته از چشم
وفناوری پژوهی علمتوانند در آیندهمی نسل چهارم سهیم بوده و بدین سانهای در دانشگاه تولیدی

 خودنمایی کنند. ،هایی برای آیندهن موزهوهمچ
 
 دانش(سازی رسالت ارتباط با صنعت )تجاری (3
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سهیم بوده و ها نسل چهارم در خلق ارزش افزوده برای دانشگاههای های دانشگاهی دانشگاهموزه
ر د بنیاندانشهای شرکت زایشی و نوپا و همچنینهای دانش و خلق شرکتسازی در مدار تجاری

 ایتهرشگرایی میانمکان تجربهها گیرند. این موزهمی قرار ،صنایع خلاقهای ارتباط با فعالیت
جازی و واقعیت م ها،وردهای انقلاب صنعتی چهارم مانند به کارگیری رباتاجلوگاه دستباشند و می

همچون صنعتی خلاق در این نوع ها موزهاین  بوده و بدین سان و هوش مصنوعی واقعیت افزوده
 د.ندرخشها میدانشگاه

 
 رسانه رسالت مارپیچ چهارم: جامعۀ مدنی، فرهنگ و (4

سازی ها در یکپارچهنسل چهارم، کنش آنهای های دانشگاهی دانشگاهترین نقش موزهمهم
با علوم انسانی، هنر و فرهنگ و رسانه است. از این رو، ها آکادمیک این نوع دانشگاههای فعالیت

هنرها، »باشند و چنین است که گزارة می 7ایگیری مطالعات فرارشتهمکان شکلها این موزه
یابد. از آنجا که در مارپیچ چهارم می معنا 8«(AAA) هنرمندانه و نوآوری بر پایۀ هنرهای پژوهش
 در بسط چنین فعالیت هاییها اجتماعی نهفته است این موزههای نسل چهارم، نوآوریهای دانشگاه

توانند در می های دانشگاهیمین رسالت است که موزهتوانند نقش کلیدی را داشته باشند. در همی
 گسترش دهند.، مشارکت کرده و آن را در پیکرة جامعه 2«علم شهروندی»خلق مفهوم 

 

 بحث
 .است آکادمیک آموزشی نسل اول، آموزشهای رسالت اول دانشگاه نسل چهارم همانند دانشگاه

وظیفۀ ، (ایعملکرد اصلی هر موزهمانند )نسل چهارم های های دانشگاهی دانشگاهموزه
ط هایی فقجایگاهها در واقع، این مکان .بر عهده دارند را هااشیاء در معانی فرهنگی آنسازی مفهوم

 بلکه از دیدگاه نظری همچنان به عنوان فضاهای آموزشی ندستیدر سطح ساده برای حفظ این آثار ن
هفدهم  ةهای دانشگاهی در سدپدید آمدن موزه ۀ(. از هنگام2نمود) ها را محسوبتوان آنمی

سطح تماس دانشجویان با مفاهیم اجتماعی،  ایجاد علمی برای یهایمکان ها،موزه، این تاکنون
 ،اندهایی که گذر زمان را بر خود دیدهدانشگاه ،. از سوی دیگراندفرهنگی، علمی و هنری بوده

منعکس  ها،آموزشی خود را در تونل زمان در این موزهوردهای انمایش افتخارآمیز و غرورآمیز دست
برای آموزش  دن مکانیورم، افزون بر فراهم آچهارهای دانشگاهی نسل از این رو، موزه. اندنموده

توان می بوده وها دانشجویان در تمام مقاطع، مکانی برای نشان دادن میراث معنوی و مادی دانشگاه
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ها در قالب رسالت آموزشی آنها دانشگاه 11و هویت نهادی 10نهادیها را جایگاه جلوة میراث آن
ن همچو، دانشگاهی آموزشیهای محسوب داشت که افزون بر نشان دادن تاریخ آکادمیک و سنت
 (.6نمایند)می نقش ایفا، ایابزاری برای ارتقاء نهادی دانشجویان، کارکنان و حامیان بودجه

اند زیرا دانشگاهی بخش مهم و اساسی برای پژوهش بوده هایموزه، 1220های حداقل تا سال
 پژوهشی مورد مطالعه مستقیم قرارخود به عنوان اشیاء ها وجود اشیاء و مواد گردآوری شده در موزه

 پژوهش و هم اکنون با دسترسی به فضایهای شیوهپیشرفت گرفتند ولی با گسترش علم و می
لاسیک در حوزة علم و فناوری کاسته کهای پژوهشرای بها نقش موزه آیدمی مجازی، به نظر

 توانمی فرهنگی و هنری پا برجا مانده و حتیهای ها در پژوهششده باشد هر چند که اهمیت آن
 .(7افزایش یافته است) گفت که

صادق  نیز نسل چهارمهای در دانشگاهها هر چند که این مقوله در خصوص نقش پژوهشی موزه
ای هنسل دوم )دانشگاههای است اما باید به این نیز اشاره نمود که رسالت پژوهشی دانشگاه

 فضای پژوهشی اینبسیار برجسته بوده و بخشی از  نسل چهارمهای تحقیقاتی( در دانشگاه
 یهای دانشگاهفرهنگی و هنری، موزههای افزون بر ارتقاء پژوهشباشند. ها میموزه، هادانشگاه
وفناوری به آن که امروزه در ادبیات علم ندستهنسل چهارم، جایگاه آن چیزی های دانشگاه

پژوهش الهام یافته از »گویند. اصل می «اندازبنیادی و الهام یافته از چشمهای پژوهش»
توان از می کاربردی جدید راهای ناظر بر این است که نتایج منحصر به فرد و گستره ،«اندازچشم

نماید، به دست آورد که این کار به واسطۀ تلاش می ترکیب ینگردرک پژوهشی که الهام را با آینده
چه انواعی از پژوهش به بهترین حالت ممکن اهده در درون آینده جهت تعیین این که جهت مش

ال سگونه که روکو و دیگران در د. این مفهوم همانگیرمی صورت پردازند،می به نیازهای نوپدید
را سامان دهد تا به کاربردهایی در فراتر از  یهایاند در پی آن است تا پژوهشعنوان کرده 2013

هایی کاملاً جدید تحت کاوش و اختراع قرار گیرند تا شناخته شده، منتهی شوند و ایده کاربردهای
به موزة نسل چهارم، های چنین است که در دانشگاه (.8)ساز باشندتحول برانگیز و دگرگون

و  پردازیشود که با نمایش و ایدهمی هستیرآینده نگهای دانشگاهی همچون محفظه و کپسول
 گردد کهمی ها منجرنوآورانه از سوی آنهای ایجاد خلاقیت در ذهن دانشجویان خلاق به ایده

 توانند مرزهای دانش را درنوردند.می
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 دانشگاه نسل چهارمهای : مأموریت3تصویر 

 
های دانشگاهی که سونگری به آینده دارند و از مرزهای تاریخی به آینده همزمان در همین موزه

توان به مدیریت دانش و سازماندهی دانش نیز اقدام نمود و این از دیگر وظایف می ،زنندمی پل
بایست می ورزند. بدین سانمی های دانشگاهی آینده است که به سازماندهی دانش اقدامموزه
(. در همین مقیاس 2محسوب داشت)ها های دانشگاهی را خالق ارزش افزوده برای دانشگاهموزه

که به کار بردن دانش و ورود به درگاه دنیای ها خلق ارزش افزوده است که رسالت سوم دانشگاه
های و موزه فتهیا نمود ،نسل چهارمهای وکار است نیز به عنوان مارپیچ سوم دانشگاهکسب

 اییبه هنرنم ،فعال و کنش وار در جرگۀ خلق ارزش افزودهها به شکل دانشگاهی این نوع دانشگاه
های وفناوری عمل نموده و شرکتتوانند همانند یک مرکز رشد علمها میپردازند. زیرا موزهمی

 ،در واقع. قرار دهندرا مورد حمایت  هاآنهای نوپدید فناوری ویژه خود را پرورش داده و فعالیت
ه توانند بمی نسل سوم و چهارمهای های دانشگاهی هستند که در قالب نوین دانشگاهاین موزه

 .ندبپرداززایشی و نوپا قرار های دانش و خلق شرکتسازی تجاری
ینده آهمتای خود از اشیاء و طرح ها؛ گذشته را با بی نظیر وسازی بیبا مفهومها موزه ،از سوی دیگر

مرزشکن و های برای خلق ایده بنیاندانشنوآوری های سازند و الهام بخش شرکتمی آمیخته
ست و چنین ای و فرارشته ارشتهباشند و برای چنین عملکردی نیاز به حرکت میانمی بنیان برافکن

 12ایتهرشگرایی میاننسل چهارم را باید مکان تجربههای های دانشگاهی دانشگاهاست که موزه
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های حلبه ارائه راه هادر آن بنیاندانشهای در نظر گرفت که دانشجویان خلاق و شرکت
فعالیت نموده و بدین سان خط شکست بنیادین در میان علم  ای برای بخش صنعترشتهمیان

 (.1)گرددمی محض در یک سو و علوم انسانی در سوی دیگر، محو
برداری از دانش( است که بسیاری از وکار و بهره)کسب باز در قالب همین رسالت مارپیچ سوم

وردهای انقلاب صنعتی چهارم مانند رباتیک، هوش او نوآور به ارائه دست بنیاندانشهای شرکت
زونی فهای مصنوعی، رایانش کوانتومی، اینترنت اشیاء، چاپ سه بعدی، وسایل خودکار، فناوری

نانو و زیست های ، فناوریمغز ی و فزونی دهندگانعصبهای دهندة یادگیری بر پایۀ فناوری
برای نمایش اشیاء و حفظ ها و از این فناوری اقدام نموده فناوری، واقعیت افزوده و واقعیت مجازی

یست تالی و قرن بیها و ایجاد سطح تماس نوینی با پیکرة جامعۀ دیجو گسترش میراث معنوی آن
 (.10)کنندمی و یکمی استفاده

های برتر انقلاب نسل چهارم با فناوریهای های دانشگاهمقیاس است که آمیزش موزههمین در 
بر اساس تعریف « 13صنایع خلاق»در گسترة « صنعت برتر موزه»صنعتی چهارم موجب خلق مفهوم 

 (.11گردد)می یونسکو
چهارم )جامعۀ نسل چهارم در مارپیچ های های دانشگاهاکنون به بحث اصلی که همان جایگاه موزه

 ،پایۀ هنر( استبر های هنرمندانه و نوآوریهای مدنی، رسانه و فرهنگ همگانی، پژوهش
نرها و ه تجربی ای علومای و فرارشتهمیان رشتهپردازیم. در مارپیچ چهارم است که ارتباطات می

در مارپیچ  .(4)شوندمی برای ارتقاء و حمایت از نوآوری خلق ایرخ داده و ترکیبات خلاقانه و اساسی
کردند تا خط شکست بنیادین در میان علم محض در یک سو و علوم تلاش میها سوم نیز موزه

های وزهدر م ولی کنند ایجادیکپارچگی میان علوم یک  د ونبرباز بین  را انسانی در سوی دیگر
این  داده ورخ  هنر توجه بسیار والایی به علوم انسانی و علوم نسل چهارمهای دانشگاهی دانشگاه

بدین سان امکان ایجاد هیچ دانشگاه نسل . دهندمی ها را در کانون توجه خود قرارآن ها،دانشگاه
به همزیستی میان ها دانشگاهی وجود نخواهد داشت، زیرا این دانشگاه ةچهارمی بدون موز

از وم زیست نوآوری نیگی میان فرهنگ و رسانۀ همگانی و بدانش و نوآوری و یکپارچهای پارادایم
ایند. چنین گذاری نمپایه ،برابر بنیان علوم اجتماعی و دانشی در دارند تا بتوانند هستۀ هنرهای خلاق

 دهیبر پایۀ هنر به عنوان فرصتی برای شکلهای نسل چهارم، به پژوهشهای دانشگاه به است که
ایۀ بر پهای تولید دانش در پژوهشدر سازی ای و خلق شبکهای و فرارشتهمطالعات میان رشته

بر پایۀ هنر، منتهی به های و نوآوریها پژوهش. به عبارتی دیگر، شودمی نگریسته علوم محض
شوند که این حرکت نه می رشد اقتصادیهای تجدید نظر و باز الگوسازی )اختراع مجدد( در مدل

روی خواهد داد. این حرکت پارادایمی اقتصادهای پیشرفته بلکه در بازارهای نوپدید نیز  تنها در
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گردد. از این رو، می بنیاندانشدانشی و دموکراسی  ۀ، جامعبنیاندانشاقتصاد  موجب همگامی
های برای پیشرفت و تکامل نظام (AAA) هنرمندانه و نوآوری بر پایۀ هنرهای هنرها، پژوهش

 .(4و3)دهمتا خواهد بوبی دانشگاهی بسیارهای نوآوری بسیار حیاتی بوده و در این مسیر نقش موزه
در واقع یک همجوشی و همگرایی میان علوم انسانی و هنر با علوم محض و علوم مهندسی و 

نسل چهارم رخ خواهند داد و این همجوشی در قلب خود، نوید دهندة های کاربردی در دانشگاه
نوظهور نمایان خواهند های ناورینوپا و نوپدیدی خواهد بود که در تولیدات و فهای خلق شرکت

توانند خدمات پر کیفیت همساز می گردد که بسیار متنوع بوده ومی شد و بازارهای جدیدی ایجاد
های دانایی محور هستند را خلق کنند؛ در این مسیر، عملکرد موزه ۀبا اصول انسانی که زیبندة جامع

و ایجاد همگرایی میان علوم تجربی با علوم ا هدانشگاهی در قالب مارپیچ چهارم این نوع دانشگاه
 گرانه نیاز دارد.باشد که به جستجوهای پژوهشمی انسانی و هنر، از مباحث بسیار پر تعمق

« 14های فناورانهنوآوری»توانند در فراتر از می های دانشگاهیدر همین مارپیچ چهارم است که موزه
 نسلهای رسالت و مأموریت دانشگاه ،کنند. در واقع اندازینیز چنگ« 12های اجتماعینوآوری»به 

که ادبیات است  16ایاجتماعی است. نوآوری اجتماعی یک مفهوم فرارشتههای چهارم، نوآوری
، آن را در صدر 17ه و فوروم اقتصادی جهانی، ساختاربندی گردید2010پیرامون آن از سال 

ای از است که گستره اییک چتر واژه اجتماعی . نوآوری(12)خود قرار داده استهای برنامه
 اجتماعی را چنینهای ، نوآوری«مرکز نوآوری اجتماعی»دهد. بر خود پوشش می راها فعالیت

اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی های نوینی که چالشهای ایده”: تعریف کرده است
یک نوآوری اجتماعی واقعی، تغییر و سیاره سودمند هستند. ها موجود را حل کرده و برای انسان

دهندة سیستمی است یعنی به شکل پابرجایی، ادراکات، رفتارها و ساختارهایی که پیش از این برای 
 (13)“.هددمی ارائه شده بودند را تغییرها این چالش
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 : عملکردهای نوآوری اجتماعی4تصویر 

 
د خیزنمی و با مشارکت حوزة صنعت بر پژوهش آکادمیکهای بخش ۀفناورانه از دامنهای نوآوری

ردند. از گمی و سونگری به تغییر، حادثسازی اجتماعی از تجربیات زنده، ظرفیتهای ولی نوآوری
عمومی، های دهند که ممکن است شامل بخشمی ای گسترده را مدنظر قراراین رو، شبکه

 اشد.وکار بکارآفرینان حوزة کسب اجتماعی وهای دهندگان خدمات اجتماعی، پیشگامان حرکتارائه
لحاظ کردن و درگیر نمودن نسل چهارم با های های دانشگاهی دانشگاهموزه بدون تردید،

های وآورین ارائه نقش فعالی را با توانندمی گوناگون از بخش جامعه با بخش آکادمیکهای نفعذی
ه، کیفیت زندگی و امید به زندگی و و مسائل هزاره مانند رفاه عادلانها اجتماعی برای حل چالش

های دانشگاهی هزارة نوین به موزه، . به زبان دیگر(3)، فراهم سازندزیست محیطیهای چالش
 اند.مسائلی هستند که زیست کرة زمین را هدف قرار دادههای حلعنوان ابزاری برای یافت راه

ای برای مردم در تولید علم، جایگاه ویژهگرایانه دارد، در همین مارپیچ چهارم که رویکردی انسان
 های دانشگاهی دانشگاه نسل چهارم،موزهدر  ،شد. در واقع قائل توانمی انتشار و به کارگیری دانش

شود می نشان دادهای ویژهتوجه  ،درگیر نمودن جامعه و شراکت عامۀ مردم در فرایند تولید علمبه 
یابد و با می مع آکادمیک به پیکرة جامعه گسترشو علم از نشستن بر برج عاج خود در جوا

در همین  ،گیرد. به زبان دیگرمی انسانیت قرار در فرهنگ انسانی، در خدمتسازی یکپارچه
پذیرد. در علم شهروندی، عمدتاً می های دانشگاهی است که مفهوم علم شهروندی معناموزه

 ماندهیمتنوع سازهای وجود دارند که در قالب تیم ،یمی از دانشگران دانشمندتداوطلبان شهروند تا 
 دیجیتالیهای گذاری آن از طریق سامانهخود مردم به خلق دانش و به اشتراکها در آنشوند و می



مشاهده  Galaxy Zooو  eBirdهای نمایند. نمونۀ کلاسیک علم شهروندی را در پروژهاقدام می
نگری، این جامعه را تشکیل دادند و به گردآوری قمند به پرندهایم که در پروژة اولی، افراد علاکرده
بسیار گسترده در مورد پرندگان پرداختند و در پروژة دوم نیز اخترشناسان آماتور به های داده

 .(8)ندکرد اقدام هزار کهکشان 200بندی تصاویر طبقه
برای گفتگمان با پیکرة جامعه و درگیر کردن  هستند های دانشگاهی جایگاه بسیار مهمیموزه

فنی و لازم برخورد دارند و خود به شکل یک جامعه مستقل و پویا های که از شایستگی داوطلبانی
بۀ نه تنها علم جن ،سان نبدی. کنندمی اقدام ،دانشگاهی ةموزبه خلق دانش در زمینه مورد حمایت 

 ۀزایش و خلق دانش حاصله از این جامع از نیزها وزهپذیرد بلکه ممی عمومیت و مردمی بودن را
های جوید. بنابراین، حمایت از علم شهروندی و سازماندهی این گروهمی سود دو سویه ،مردمی

 نیزها های دانشگاهی را در سطح پیکرة جامعه مطرح نموده و این موزهتواند موزهمی اجتماعی
 در سطح تماس موزة دانشگاهی ،ویژة خود را به صورت مستقیمو اهداف ها آرمان ها،ایده توانندمی
اهی های دانشگتزریق نمایند و بدین سان رسالت و عملکرد اصلی موزه به پیکرة جامعه مردم،با 
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Abstract 
The fourth generation university finds its meaning from the interactions 

in the quadruple innovation and knowledge production helix 

(university-industry-government-public environment). In these 

interactions, the university museums have a unique role in highlighting 

of intuitional identity and institutional heritage of universities, 

providing of research space for “vision-inspired basic research”, 

commercialization of science, interdisciplinary experimentation, 

applying the fourth industry technologies (e.g., robotics, artificial 

intelligence, virtual and augmented reality), integration of pure basic 

science with humanities, arts, culture and media, spreading of “Arts, 

Artistic research and Arts-based innovation” (AAA), social 

innovations, sharing in creation of “science citizenship” and science 

popularization. 
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