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 کاربرديعلمیجامعدانشگاهکارآفرینیتوسعهنامهآیین

 مقدمه:

پژوهش محور(، نسل سوم دوم )آموزش محور(، نسل اول )ازنظر تاریخی، دنیا تاکنون چهار نوع دانشگاه را تجربه کرده است: نسل 

محور؛ برای خلق مشاغل جدید در و نسل چهارم )اشتغال افزایی دانشجویان جهت کار در مشاغل موجود جامعه(محور؛ برای توان)مهارت

بنیان و مبتنی بر  طور خاص کشور ما حرکت به سمت اقتصاد دانش توسعه و به های مهم و اصلی کشورهای درحال جامعه(. یكی از مؤلفه

بر همین اساس در دانشگاه جامع علمی . های کارآفرینان استگیری از توانمندیهای انسانی، با تأکید بر مقوله کارآفرینی و بهرهسرمایه

-آموختگان، مدرسان و... خالق و کارآفرین، توجه ویژه ا هدف توسعه کارآفرینی و شناسایی و حمایت از دانشجویان، دانشب کاربردی نیز

ای به توسعه کارآفرینی شده است.
 کارآفرینی و اشتغال مولد دانشگاه نسل سوم بابه سمت با هدف حرکت کاربردی دانشگاه جامع علمیهای مهارتی که آموزشاز آنجایی

ها و  در دانشگاه  کارآفرینی  نامه توسعه آییناستناد  و بهدانشگاه  یها تیمأمورها و ، بنابراین در راستای دستیابی به برنامهپیوند خورده

کاربردی نامه در دانشگاه جامع علمیوزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این آیین 2931آذرماه  12مراکز آموزش عالی کشور مصوب 

 شود. می تدوین

:واختصاراتتعاریف-1ماده

های جدید و با بسیج منابع، مبادرت به  های نو و خالق و شناسایی فرصت فرآیندی است که فرد کارآفرین با ایده: كارآفريني -1-1

مخاطره و با پذیرش  توأمتواند می کههای جدید و نوآور و رشد یابنده مولد، سازمان یوکارها کسببنیان و های دانششرکتایجاد 

 .نمایدمیباشد،  پیامدهای احتمالی

یک پروژه اقتصادی را ضمن ساماندهی مجموعه  یاجراهر فردی که در زندگی اقتصادی خود بتواند مسئولیت  :كارآفرين -1-2

 شود.بگیرد، کارآفرین نامیده می به عهدهها، همراه با سازماندهی منابع ها و فرصتخالقیت

 .محصول، فرایند و خدمات جدید به بازار عبارت است از ارائه نوآوری: -1-3

گذاری، حمایت و نظارت بر سیاست منظور بهباشد که منظور شورای مرکزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می شورای مركزی: -1-4

 شود.میهای علمی و صنعتی ایران تشكیل ها و مراکز آموزش عالی کشور در سازمان پژوهشاجرای بهینه توسعه کارآفرینی دانشگاه

 کاربردی دانشگاه جامع علمی دانشگاه: -1-5

شود و مرجع سیاستدانشگاه تشكیل می رئیسکاربردی است که با ریاست علمیدانشگاه جامع  توسعه کارآفرینیشورای : شورا -1-6

 باشد.گذاری، حمایت و نظارت بر اجرای بهینه توسعه کارآفرینی در دانشگاه می

-ایفای نقش میموضوعات مرتبط  در موردشورا  و اجرایی بازوی علمی عنوان بهکارآفرینی است که  توسعهمنظور کمیته  كمیته: -1-7

 د.نمای

 این دفتر در معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مستقر است و کلیه امور  و كارآفريني:صنعت دفتر ارتباط با  -1-8

 دانشگاه را به عهده دارد.ریزی، هدایت، نظارت، هماهنگی و ارزشیابی عملكرد کارآفرینی  برنامه

و کارآفرینی مستقر است و ضمن پیگیری  صنعتکارآفرینی است که در دفتر ارتباط با  کمیته توسعهمنظور دبیرخانه  دبیرخانه: -1-9

 دارد. بر عهدهرا  کمیته، انجام کلیه امور اداری و اجرایی مربوط به و کمیته مصوبات شورا

شود و  واحد استانی تشكیل می رئیسمنظور کمیته کارآفرینی مستقر در واحد استانی است که با ریاست  یته استان:كم -1-11

مراکز  مرکز کارآفرینی و نوآوری و ایجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیت و کمیته توسعه کارآفرینیها و مصوبات سیاستول اجرای مسئ

 باشد.علمی کاربردی استان میآموزش 
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-مرکز تشكیل می رئیسکاربردی است که با ریاست علمیآموزش کارآفرینی در هر مرکز دفتر  منظور مركز: كارآفرينيدفتر  -1-11

 کارآفرینی فعالیت خواهند نمود. کمیته توسعههای پیشنهادی و ابالغی ها و برنامهسیاستچارچوب شود در 

که با هدف آموزش،  است در حوزه کارآفرینی کمیتهنوآوری، بازوی اجرایی کارآفرینی و مرکز  :نوآوریكارآفريني و مركز  -1-12

 .شودنوآوری در هر استان تشكیل میکارآفرینی و سازی، مشاوره و حمایت در راستای توسعه  ، فرهنگترویجپژوهش، 

 

مبانی:-2ماده
 

:اندازچشم -2-1

یتی در حوزه کارآفرینی ارائه خدمات آموزشی و حما نهیدرزم اعتماد قابلرو، متعهد و ، پیشفرد منحصربهبه دانشگاهی  شدن لیتبد

 یک دانشگاه کارآفرین عنوان بهو شاغالن  النیالتحص فارغان، آموختگبه دانش

 

 :تیمأمور -2-2

توانمند ، تعلیم و تربیت کارآفرینان بنیه دانش کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن از طریق پژوهش بارور کردنتقویت و  .1

 در دانشگاه و مراکز آموزش علمی کاربردی

 در راستای شكوفایی اقتصادی کشور آموختگان دانشگاهبنیان توسط دانشتوسعه مشاغل دانش .2

تأمین و تربیت جهت ارآفرین دستیابی به اهداف دانشگاه ک منظور بههای مهارتی و شغل محور  تحول در ساختار کالن آموزش .3

 جامعه ازیموردنمتخصص ماهر و نیروهای 

 

:اهداف -2-3

بنیان و کارآفرینی با تأکید بر نیازهای  دانش وکار کسبی ها مهارتبنیان و های دانشترویج فرهنگ ایجاد و توسعه شرکت .1

 جامعه

 های شغلی ی جهت پذیرش مسئولیتمستعد سازهای علمی، فناوری و مهارتی دانشجویان و  ارتقای توانایی .2

 های مهارتی گذاری و توسعه آموزش تر بخش خصوصی جهت سرمایه حضور فعالفراهم آوردن زمینه  .3

 شناسایی، انتخاب و تشویق استعدادهای کارآفرین .4

منابع انسانی جامعه و  هایتیخالق و هاینوآور از تیحما وبنیان و اشتغال مولد دانش ینیکارآفر هاینهیزم جادبسترسازی و ای .5

 آموزش، پژوهش، ترویج، مشاوره( مرتبط با کارآفرینی.) فهیوظهار ان مبتكر و خالق با چوانبخصوص ج

 بنیان.ی دانشمختلف فناور یهانهیدر زمدانشگاهیان و خبرگان  جربیتعلمی و  یدستاوردها نمودنبسترسازی جهت تجاری .6

مختلف  یهانهیدر زم یآموختگان دانشگاهو دانش نانیمناسب، جذب کارآفر یشغل یهافرصت جادای منظور بهبسترسازی  .7

 بنیان.ی دانشفناور

 و غیره( برای جامعه و مردم. )اقتصادی، فرهنگی، اجتماعیبسترسازی خلق ارزش و ثروت .8

ها، ها، جشنوارههای آموزشی، همایشبنیان از طریق کارگاهسازی و ترویج توسعه کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد دانشفرهنگ .9

 و غیره. هاهای رادیویی و تلویزیونی، روزنامهها، مجالت، برنامهفیلم

آوری با ها به مرکز رشد واحدهای فنمنظور تأمین ورودیآموختگان بهاستعدادیابی کارآفرینی در میان دانشجویان و دانش .11

 .انیبن دانشآوری های فننام هسته

 بنیان.دانش وکار کسبی مدیریت ارائه خدمات مشاوره کارآفرینی و ایجاد اشتغال مولد در قالب کلینیک تخصص .11

شورا:-3ماده

 گردد.تشكیل میو اصول حاکم بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه  ها یمش خطگذاری، تعیین این شورا با هدف سیاست
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 ارکانشورا:-3-1

 
 
 


 
 




 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:ترکیبشورا -3-2

 شورا( رئیسدانشگاه ) رئیس .1

 (شورا رئیسنایب) یفناورو  عاون پژوهشم .2

 معاون آموزشی .3

 نظارت و سنجشمعاون  .4

 اداری، مالی و مدیریت منابعمعاون  .5

 دانشجوییو  معاون فرهنگی .6

 شورا(دبیر ) ینیکارآفرو  صنعتمدیر دفتر ارتباط با  .7

 مدیر دفتر امور پژوهش و فناوری .8

 مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات .9

 ریاست، روابط عمومی و پاسخگویی به شكایات هحوزمدیر  .11

 نفر از رؤسای واحدهای استانی یک .11

 کاربردی نفر از رؤسای مؤسسات آموزش عالی علمی دو .12

 نظراننفر از متخصصان و صاحب چهار .13

 د و تمدید حكم ایشان بالمانع است.شونسال منصوب می 1برای مدت  شورا رئیساعضای شورا با حكم  :1تبصره 

 شورا

 و كارآفرينيصنعت دفتر ارتباط با 

 (كمیته)دبیرخانه 
 

 

 

 

 

 

 

 

0 

 مركز كارآفريني و نوآوری

 كارآفريني مراكز دفتر
 (کاربردی )مستقر در مراکز علمی

 
 

  كمیته كارآفريني استان
 ،)زيرمجموعه شورای آموزشي

 ( پژوهشي و فرهنگي

 

 توسعه كارآفرينيكمیته 
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 شوند.رئیس و حكم رئیس شورا منصوب میپیشنهاد نایب به 29تا  22اعضای شورا مربوط به بندهای  :2تبصره 

عالوه یک اعضای حاضر در جلسه مصوب  یابد و تصمیمات با رأی نصف به اعضاء رسمیت می دوسومجلسات شورا با حضور  :3تبصره 

 خواهد بود. اجرا قابلو 

عنوان به ،های کارآفرینانه دارنداکز را که موفقیتتواند یک نفر از روسای مرهر رئیس واحد استانی می در جلسات شورا :4تبصره 

 ی دعوت نماید.أمدعو بدون حق ر

شورا:وظایفواختیارات -3-3

 های کالن توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها، راهبردها و برنامه سیاستصویب ت .1

 طبق دستورالعمل مربوط کمیته منتخب دییتأبر اساس بررسی و  و نوآوری کارآفرینیمجوز مرکز و تمدید صدور  .2

 ازیموردنهای ها و فرمها، دستورالعملنامهتصویب آیین .3

و  کارآفرینی مراکزو  ، مراکز آموزش علمی کاربردیهااستانتحلیل نتایج حاصل از ارزیابی عملكرد کمیته ریزی بر اساس  برنامه .4

 کمیتهنوآوری توسط 

 هاتیمحدود و هافرصت ضعف، و قوت نقاط لیتحل و یبررس بر اساس ینیکارآفر توسعه موجود موانع رفع جهت یگذاراستیس .5

 کارآفرینیمطالعاتی  و ترویجی ،پژوهشیای،  مشاوره های آموزشی، طرحتصویب  .6

 برگزیدهکارآفرینان مادی و معنوی  تشویقکارآفرینان نمونه دانشگاه و تصویب نحوه  دییتأ .7

 کارآفرینیمطالعاتی  و ترویجی ،پژوهشیای،  مشاوره های آموزشی، طرح وبودجه برنامهبررسی و تصویب  .8

 و دروس مرتبط با کارآفرینیکاربینی، کارورزی گذاری در خصوص امور سیاست .9

 های مرتبطها و همایشهای برگزاری جشنوارهتصویب برنامه .11

 

 

:توسعهکارآفرینیکمیته-4ماده

 گردد.تشكیل میو اصول حاکم بر توسعه کارآفرینی در دانشگاه  ها یمش خطگذاری، تعیین با هدف سیاستکمیته این 

 

:دانشگاهکمیتهتوسعهکارآفرینیترکیب -4-1

 (کمیته رئیس) یفناورو  عاون پژوهشم .1

 (کمیته رئیسنائب) ینیکارآفرو  صنعتمدیر دفتر ارتباط با  .2

 فناوریمدیر دفتر امور پژوهش و  .3

 مدیر دفتر فناوری اطالعات و ارتباطات .4

 (کمیتهکارشناس دفتر کارآفرینی)دبیر  .5

 یک نفر از رؤسای واحدهای استانی .6

 کاربردی نفر از رؤسای مؤسسات آموزش عالی علمی سه .7

 نظرانان و صاحباز متخصص نفر ارهچ .8

 .د و تمدید حكم ایشان بالمانع استشونسال منصوب می 1مدت  برایکمیته  رئیسبا حكم کمیته اعضای  :1ه تبصر

 .شوندمی منصوبکمیته  رئیس حكمو کمیته  رئیسنائبپیشنهاد  به 8تا  6مربوط به بندهای کمیته اعضای  :2تبصره 

عالوه یک اعضای حاضر در جلسه  یابد و تصمیمات با رأی نصف به اعضاء رسمیت می دوسومبا حضور  کمیتهجلسات  :3تبصره 

 خواهد بود. اجرا قابلمصوب و 
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عنوان مدعو به ،های کارآفرینانه دارنداکز را که موفقیتتواند یک نفر از روسای مررئیس واحد استانی می کمیتهدر جلسات  :4تبصره 

 ی دعوت نماید.أبدون حق ر

 

:کمیتهوظایفواختیارات -4-3

 های کالن توسعه کارآفرینی در دانشگاه برنامه و ها، راهبردها تدوین سیاست .1

و  کارآفرینیمراکز و  ، مراکز آموزش علمی کاربردیهااستان هایکمیتهدبیرخانه،  های فعالیت هب دهیجهتحمایت، هدایت و  .2

 نوآوری

 طبق دستورالعمل مربوط دبیرخانه دییتأبر اساس بررسی و  و نوآوری کارآفرینیمجوز مرکز و تمدید صدور  ،بررسی درخواست .3

 ازیموردنهای ها و فرمها، دستورالعملنامهتصویب آیینهای پیشنهادی دبیرخانه و نامهها و آیینبررسی و تدوین دستورالعمل .4

 مراکزو ها، مراکز آموزش علمی کاربردی استانعملكرد کمیته دبیرخانه از تحلیل نتایج حاصل از ارزیابی ریزی بر اساس  برنامه .5

 و نوآوری کارآفرینی

ذاری جهت رفع موانع گهای توسعه کارآفرینی در دانشگاه و سیاست ها و محدودیت فرصت ضعف، بررسی و تحلیل نقاط قوت و .6

 موجود

 کارآفرینیمطالعاتی  و ترویجی ،پژوهشیای،  مشاوره های آموزشی، طرح بر نظارت و تصویببررسی، تحلیل،  .7

 کارآفرینان برگزیدهمادی و معنوی  تشویقو تصویب نحوه  دییتأدانشگاه و  نمونهانتخاب کارآفرینان  .8

 کارآفرینیمطالعاتی  و ترویجی ،پژوهشیای،  مشاوره های آموزشی، طرح وبودجه برنامهتصویب بررسی و  .9

 و دروس مرتبط با کارآفرینیدر خصوص امور کاربینی، کارورزی  گذاریسیاست .11

 های مرتبطها و همایشجشنوارههای برگزاری تصویب برنامه .11

 و نوآوری و کمیته استان کارآفرینیهای پیشنهادی مراکز بررسی برنامه .12

 ها استانی کارآفرینی ها طرحاحراز شرایط علمی و پژوهشی  دییتأبررسی و  .13

 ی مجریها استانی کارآفرینی مصوب شورا در ها طرحپایش و نظارت علمی بر اجرای صحیح  .14

 ها آن دییتأ عدمو  دییتأبررسی رزومه رؤسای پیشنهادی مراکز کارآفرینی و نوآوری و  .15

 

دبیرخانه:-5ماده

:فدبیرخانهوظای-5-1

 و نوآوری کارآفرینیها و مراکز استان ، شورا و کمیته بهمرکزیابالغ و پیگیری مصوبات شورای  .1

  در دانشگاه و نوآوری کارآفرینیایجاد و تقویت مراکز جهت  الزم هایپیگیریانجام  .2

 آموزشی، پژوهشی و ترویجی  های فعالیت نهیزم در کشور هایاستانایجاد هماهنگی بین  .3

 کارآفرینی نهیزم درهای دولتی و بخش خصوصی  هماهنگی با دستگاه .4

 و نوآوری کارآفرینیو مراکز  هااستانهای کارآفرینی  كرد کمیتهعملو نظارت مستمر بر وظایف ارزشیابی و  .5

 بر نظارت و مرتبطهای ها و همایشجشنواره ،تخصصی، سمینارها -های علمی یریزی برای برگزاری میزگردها و سخنران برنامه .6

 هاآن حیصح یاجرا

 عه کارآفرینی جهت ارائه به کمیتهتوسپیشنهادی در حوزه های ها و برنامهها، درخواستبررسی طرح .7

 برای تصویب نهاییبه کمیته آن و ارائه  ینوآور  و ینیکارآفرمراکز  ساالنهبررسی و تعیین بودجه  .8

 کمیتهآن به  های مرتبط و ارائه ها و برنامه پیشنهاد اصالحات الزم در طرح .9

و  کارآفرینیها و مراکز استانهای کارآفرینی  کمیتهاز ها، اطالعات و پیشنهادهای رسیده  تحلیل گزارش و ارزیابی و تجزیه .11

  تهیو ارائه به کم ینیکارآفر دفاتر، نوآوری

 دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی نیمسئول دییتأبررسی و  .11
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 نهایی  دییتأ عدمو  دییتأبه کمیته جهت  ارائهاز طرف استان و  شده یمعرف و نوآوری مراکز کارآفرینیوضعیت روسای بررسی  .12

  تهیکم بهجهت ارائه  یو نوآور ینیمراکز کارآفر سیتأس انیمتقاض تیوضع یمقدمات یبررس .13

 جهت ارائه به کمیته ازیموردنهای ها و فرم، دستورالعملها نامه نییآتهیه  .14

 و نظارت بر اجرای صحیح دروس کاربینی، کارورزی و دروس مرتبط با کارآفرینی یگذار استیس .15

لیت تنظیم دستور و تشكیل جلسات، ثبت شود و مسئو منصوب میسال  1برای مدت رئیس کمیته با حكم  دبیرخانه لئومس :بصرهت

 را بر عهده دارد.و کمیته جلسات و پیگیری مصوبات شورا و ضبط مذاکرات، تنظیم صورت

 

،آموزشیاستان(یرمجموعهشورايپژوهشی)زکمیتهاستان:-6ماده

ترکیبکمیتهاستان:-6-1

 نماید. فعالیت می این کمیته ذیل شورای پژوهش و فناوری استان

رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کمیته در جلسات مرتبط با امور کارآفرینی موظف است عالوه بر اعضای شورای  :1تبصره 

های آموزشی و یک نفر از نظر کارآفرینی از هریک از گروهحسب موضوع، یک نفر صاحب مؤسساتپژوهش و فناوری از نماینده 

 استان دعوت به عمل آورد.کارآفرینان برتر 

باشد و مسئولیت کلی کمیته کارآفرینی استان را برعهده دارد االختیار رئیس واحد استانی میدبیر کمیته که نماینده تام :2تبصره 

-باید ترجیحا دارای مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط در حوزه کارآفرینی و یا حداقل سه سال سابقه کار در حوزه مربوطه 

شود و تمدید سال منصوب می 1و کارآفرینی، برای مدت  صنعتباشد. ایشان به پیشنهاد رئیس واحد استانی با حكم دفتر ارتباط با 

 حكم ایشان بالمانع است.

عالوه یک اعضای حاضر در جلسه  یابد و تصمیمات با رأی نصف به جلسات کمیته با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می :3تبصره 

 خواهد بود. اجرا قابلمصوب و 

 

:وظایفکمیتهاستان-6-2

 و کارآفرینی و نظارت بر حسن اجرای آن صنعتاعالمی دفتر ارتباط با مصوبات ابالغ  .1

 معرفی اعضای کمیته کارآفرینی استان به دبیرخانه  .2

 تصویب دبیرخانه جهتبه پیشنهادی توسعه کارآفرینی استان و ارسال بودجه  وبرنامه  ارائه .3

 در راستای توسعه کارآفرینی استانمطالعاتی  و ترویجی ،پژوهشیای،  مشاوره های آموزشی، طرحها و اجرای برنامه بر نظارت .4

 هاها و ایده تابها، همایشجشنواره با برگزاری مرتبط هایبرنامه اجرای و تصویب .5

 استاندر  عه کارآفرینیتوس نهیهای دولتی و بخش خصوصی درزم دستگاه های مادی و معنویجلب حمایت .6

 دبیرخانهمعرفی به دانشگاه در آن استان و کارآفرینان برگزیده شناسایی و تشویق  .7

 و نوآوری طبق دستورالعمل مصوب و معرفی به دبیرخانه جهت صدور مجوز کارآفرینیبررسی وضعیت متقاضیان تأسیس مرکز  .8

 و نوآوری و دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی کارآفرینیمرکز ایجاد هماهنگی بین  .9

 و نوآوری و دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربردی کارآفرینی مرکز های فعالیتحمایت، هدایت و نظارت بر  .11

 و نوآوری جهت تمدید مجوز کارآفرینیبررسی وضعیت مرکز  .11

 و نوآوری در سطح استان کارآفرینیهای اجرایی مرکز رسانی کلیه فعالیتاطالع .12

 کارآفرینی  با مرتبط دروس کارورزی و دروس کاربینی، صحیح اجرای بر نظارت .13
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 بار هر شش ماه یکگزارش عملكرد استان ارسال دبیرخانه و ارتباط مستمر با  .14

نوآوري:کارآفرینیومرکز-7ماده

مجوز فعالیت استان ارائه نموده و  به کمیته کارآفرینی درخواست خود را ،در صورت احراز شرایط اند موظفز کس مرسیأتمتقاضیان 

 .، اخذ نمایندمربوط دستورالعمل در چارچوبکارآفرینی دانشگاه توسعه  کمیتهاز  راخود 

نوآوري:کارآفرینیواعضايمرکز-7-1

 یسئر .1

 معاون .2

 روابط عمومی سئولم .3

 از کارشناسان خبره سه نفر .4

 مؤسساتنماینده  .5

و تمدید حكم  شود سال منصوب می 1برای مدت کمیته توسعه کارآفرینی  سیرئ حكم با ، نوآوریو  کارآفرینی مرکز رئیس :1تبصره 

 ایشان بالمانع است.

 بگیرد. بهرهمشاور عنوان نظر بهاز یک متخصص و صاحبرئیس مرکز موظف است  :2تبصره 

 

نوآوري:کارآفرینیووظایفمرکز-7-2

طبق  پژوهشیو  یترویج ای،مشاوره خدمات آموزشی،کلیه ز انجام ا اند عبارتدر چارچوب مجوز صادره  حوزه فعالیت مرکز

 دستورالعمل مربوط 

 

:مرکزمنابعمالی-7-3

 ربط دانشگاه اعتبارات ذی .1

 های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمک .2

 به دانشجویان شده ارائههای خدمات علمی و فنی و نیز خدمات  درآمدهای ناشی از فعالیت .3

 مرتبط با امور کارآفرینی یها وزارتخانههای متمرکز در  ردیف .4

 های اشخاص حقیقی و حقوقی کمک .5

 

:مرکزدفترکارآفرینی-8ماده

:مرکزدفترکارآفرینیاعضايترکیب-8-1

 مرکز یس ئر .1

 مسئول دفتر )نماینده تام االختیار رئیس مرکز(. .2

 مرکزمعاون آموزشی و پژوهشی  .3

 مرکز مدیر مالی .4

 های آموزشی مرکزمرتبط با رشته نظرصاحبسه نفر  .5

 یک نفر کارآفرین برتر .6

 نماینده موسسه .7
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باشد و مسئولیت کلی دفتر کارآفرینی را برعهده دارد باید دارای مدرک االختیار رئیس مرکز میمسئول دفتر که نماینده تام: 1تبصره 

باشد. ایشان به پیشنهاد کارشناسی ارشد ترجیحا با رشته مرتبط در حوزه کارآفرینی و یا حداقل سه سال سابقه کار در حوزه مربوطه 

شود و تمدید حكم سال منصوب می 1ان، برای مدت و کارآفرینی و حكم رئیس واحد است صنعترئیس مرکز با تأیید دفتر ارتباط با 

 ایشان بالمانع است.

 وظائفدفتر:-8-2

بینی، کارورزی، تهیه گزارش جامع و های کاربینی کلیه تمهیدات اجرایی الزم در خصوص اجرای دستورالعملریزی و پیشبرنامه .1

 آن به کمیته استانی سال و ارائهتحلیلی از چگونگی برگزاری دروس مذکور در پایان هر نیم

 و کارآفرینیصنعت های ابالغی دفتر ارتباط با اجرای مصوبات و برنامه .2

 ریزی برای اجرای بهینه آن ی و تدوین برنامه ساالنه توسعه کارآفرینی جهت ارائه به کمیته استان و برنامهازسنجین .3

 ارائهدانشگاه و  های مأموریتاهداف و  ر راستاید کارآفرینی چگونگی ایجاد اشتغال و توسعه در زمینهبررسی و مطالعه  .4

 راهكارهای مناسب

ای، پژوهشی، ترویجی و مطالعاتی مرتبط با مقوله کارآفرینی در راستای توسعه های آموزشی، مشاورهارائه و اجرای طرح .5

 آموختگانهای دانشجویان، مدرسان، کارکنان و دانشکارآفرینی و هدایت و حمایت از طرح

 کمیته استانها و معرفی به  تشویق آنهدایت، تقویت و و مرکز کارآفرینان های فكری و سرمایهی شناسای .6

های آموزشی و سایر  ها، دورههای آموزشی، نمایشگاه ی، کارگاهتخصص یعلمهای ها، میزگردها، سخنرانیتاببرگزاری ایده .7

 متقاضیان های کارآفرینی دراقدامات نوآورانه برای توسعه دانش و انگیزه

 بنیان و کارآفرینهای دانشها و شرکتبا سازمان ها آنبرگزاری اردوها و بازدیدها برای دانشجویان با هدف آشنایی  .8

 های مرکز ها با موضوعات مرتبط با کارآفرینی و تقدیر از برترین همكاری در برگزاری جشنواره .9

کارگیری تجارب ایشان در جهت ایجاد اشتغال و توسعه  به منظور حمایت از کارآفرینان و ربط به همكاری با مراجع ذی .11

 کارآفرینی

 منظور ارائه خدمات بهتر به متقاضیانهای مختلف تولیدی، صنعتی و خدماتی بهها، نهادها و بخشنامه با سازمانانعقاد تفاهم .11

 به متقاضیان  های مختلف تخصصی مستمر در زمینه -های علمی ارائه مشاوره .12

 سازی محتوای آن با رویكرد اشتغال و توسعه کارآفرینی ل مرکز و غنیتقویت پورتا .13

 مخترعان و کارآفرینانبانک ایجاد  .14

 مستند و مدون به کمیته استان صورت بهماهه  6ارائه گزارش عملكرد  .15

 

تصویب شد و جایگزین  سهیرئ ئتیه......................مورخ تبصره در جلسه  14 ماده و 9 نامه مشتمل بر یک مقدمه، این آیین-9ماده

.باشد می 3/5/2932کاربردی مصوب  نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه جامع علمی آیین


