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و کارآفرینی                                                                          صنعتدفتر ارتباط با 

تر کارآفرینیکمیته کارآفرینی استان و دفتشکیلدستورالعمل 

علمی کاربرديآموزشی مراکز در 

مقدمه: 
کـارآفرینی و اشـتغال مولـد پیونـد     دانشگاه نسل سوم باعنوان بهدانشگاه جامع علمی کاربردي هاي مهارتی که آموزشاز آنجایی

نامـه توسـعه  آیـین اسـتناد  و بـه در سـند راهبـردي   هـاي دانشـگاه   ها و ماموریـت دستیابی به برنامهخورده، بنابراین در راستاي 
مقتضـی اسـت   وزارت علوم، تحقیقات و فنـاوري،  1390آذرماه 21ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب در دانشگاهکارآفرینی

ربردي بـه شـرح زیـر    واحدهاي استانی نسبت به تشکیل کمیته کارآفرینی استان و دفاتر کارآفرینی در مراکز آموزش علمـی کـا  
اقدام نمایند.

تعاریف و اختصارات:ـ	الف

oهاي جدید و با بسیج منابع، مبادرت هاي نو و خالق و شناسایی فرصتفرآیندي است که فرد کارآفرین با ایده: کارآفرینی
با پذیرش توأمتواند میهاي جدید و نوآور و رشد یابنده که ي مولد، سازمانکارهاوکسببنیان و هاي دانشایجاد شرکتبه

نماید.مخاطره و پیامدهاي احتمالی باشد، می

oي یک پروژه اقتصادي را ضمن ساماندهی اجرافردي است که در زندگی اقتصادي خود بتواند مسئولیت : کارآفرین
بگیرد.به عهدهها، همراه با سازماندهی منابع ها و فرصتمجموعه خالقیت

o:و خدمات جدید به بازار.عبارت است از ارائه فرایند،  محصولنوآوري

o :کاربرديدانشگاه جامع علمیدانشگاه

o این دفتر در معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه مستقر است و کلیه امور و کارآفرینی: صنعتدفتر ارتباط با
دانشگاه را به عهده دارد.ریزي، هدایت، نظارت، هماهنگی و ارزشیابی عملکرد کارآفرینی برنامه

o:و کارآفرینی مستقر است و ضمن صنعتمنظور دبیرخانه کمیته توسعه کارآفرینی است که در دفتر ارتباط با دبیرخانه
دارد.بر عهدهپیگیري مصوبات شورا و کمیته، انجام کلیه امور اداري و اجرایی مربوط به کمیته را 

o :شود و مستقر در واحد استانی است که با ریاست رئیس واحد استانی تشکیل میمنظور کمیته کارآفرینی کمیته استان
مراکز دفاتر کارآفرینی یجاد هماهنگی و نظارت بر فعالیتکمیته کارآفرینی و اشورا و ها و مصوبات سیاستمسئول اجراي 

باشد.آموزش علمی کاربردي استان می

o :هر مرکز آموزش علمی کاربردي است که با ریاست رئیس مرکز تشکیل منظور دفتر کارآفرینی دردفتر کارآفرینی مرکز
د نمود.و کارآفرینی فعالیت خواهصنعتدفتر ارتباط با هاي پیشنهادي و ابالغی ها و برنامهدر چارچوب سیاستو شود می
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:اهدافـ ب
 ي آنـان جهـت پـذیرش    سـاز مسـتعد هـاي علمـی، فنـاوري و مهـارتی دانشـجویان و      ارتقاي توانـایی منظوربهبسترسازي

ایت استانداردهاي کارآفرینی الزمبا رعهاي شغلیمسئولیت
ترویج و اشاعه تفکر و روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان و مدرسان دانشگاه
از آموختگانی خالق، نوآور و برخـوردار  پرورش دانشمنظورهاي آموزشی و فرهنگی دانشگاه بهالیتعدهی فتالش در جهت

هاي کارآفرینانهها و توانمنديصالحیت
آوريها به مراکز رشد واحدهاي فنمنظور تأمین وروديآموختگان بهاستعدادیابی کارآفرینی در میان دانشجویان و دانش
هاي کاربینی و کارورزياجرایی نمودن بهینه دستورالعمل

:کمیته استانـپ 
نماید.و فناوري استان فعالیت میشوراي پژوهشاین کمیته ذیل

عالوه بر اعضاي شوراي رئیس واحد استانی به عنوان رئیس کمیته در جلسات مرتبط با امور کارآفرینی موظف است :1تبصره 
یک نفر از و هاي آموزشینظر کارآفرینی از هریک از گروهیک نفر صاحب، حسب موضوعمؤسساتنماینده از پژوهش و فناوري 

دعوت به عمل آورد.رینان برتر استانکارآف

باشد و مسئولیت کلی کمیته کارآفرینی استان را برعهده االختیار رئیس واحد استانی میدبیر کمیته که نماینده تام:2تبصره 
دارد باید ترجیحا داراي مدرك کارشناسی ارشد با رشته مرتبط در حوزه کارآفرینی و یا حداقل سه سال سابقه کار در حوزه 

سال منصوب 2ت و کارآفرینی، براي مدصنعتباشد. ایشان به پیشنهاد رئیس واحد استانی با حکم دفتر ارتباط با مربوطه 
شود و تمدید حکم ایشان بالمانع است.می

عالوه یک اعضاي حاضر در جلسه یابد و تصمیمات با رأي نصف بهجلسات کمیته با حضور دو سوم اعضاء رسمیت می:3تبصره 
خواهد بود.اجراقابلمصوب و 

وظایف کمیته استان:

و نظارت بر حسن اجراي آنو کارآفرینیصنعتدفتر ارتباط با اعالمی مصوبات ابالغ .1
معرفی اعضاي کمیته کارآفرینی استان به دبیرخانه .2
تصویبدبیرخانه جهتبه پیشنهادي توسعه کارآفرینی استان و ارسال بودجه وبرنامه ارائه.3
توسعه کارآفرینی استاندر راستاي مطالعاتی وترویجی،پژوهشیاي، مشاورههاي آموزشی،طرحها و اجراي برنامهبرنظارت.4
ها و مسابقاتها، همایشجشنوارهبا برگزاريمرتبطهايبرنامه	اجراي	وتصویب.5
در واحدهاي استانیو کارآفرینی شغلی کلینیک مشاوره تأسیس و راه اندازي .6
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استاندر توسعه کارآفرینینهیزمهاي دولتی و بخش خصوصی دردستگاههاي مادي و معنويجلب حمایت.7
دبیرخانهمعرفی به دانشگاه در استان و کارآفرینان برگزیده شناسایی و تشویق .8
دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربرديایجاد هماهنگی بین .9
دفاتر کارآفرینی مراکز آموزش علمی کاربرديهايفعالیتحمایت، هدایت و نظارت بر .10
معرفی به دبیرخانهشناسایی و معرفی دفاتر کارآفرینی برتر در استان و .11
کارآفرینی بامرتبطدروسکارورزي ودروس کاربینی،	صحیحاجرايبر	نظارت.12
راه اندازي کلینیک مشاوره شغلی و کارآفرینی در استان.13
هاي مختلف به متقاضیاندر زمینهتحصیلی و شغلی هاي تخصصی ارائه مشاورهحمایت مادي و معنوي از مراکز جهت .14
حمایت مادي و معنوي از مراکز جهت برگزاري تور فناوري .15
بارهر شش ماه یکگزارش عملکرد استان ارسال دبیرخانه و ارتباط مستمر با .16

دفتر کارآفرینی مرکز:ـت 
:ترکیب اعضاي دفتر کارآفرینی مرکز

مرکز یس ئر.1
مسئول دفتر (نماینده تام االختیار رئیس مرکز)..2
پژوهشی مرکزمعاون آموزشی و .3
مرکزمدیر مالی.4
هاي آموزشی مرکزمرتبط با رشتهنظرصاحبسه نفر .5
یک نفر کارآفرین برتر.6
نماینده موسسه.7

باشد و مسئولیت کلی دفتر کارآفرینی را برعهده دارد باید داراي االختیار رئیس مرکز میمسئول دفتر که نماینده تام: 1تبصره 
باشد. ایشان به مدرك کارشناسی ارشد ترجیحا با رشته مرتبط در حوزه کارآفرینی و یا حداقل سه سال سابقه کار در حوزه مربوطه 

شود و سال منصوب می2ن، براي مدت و کارآفرینی و حکم رئیس واحد استاصنعتدفتر ارتباط با تأییدپیشنهاد رئیس مرکز با 
تمدید حکم ایشان بالمانع است.

دفتروظائف:

و کارآفرینیصنعتهاي ابالغی دفتر ارتباط با اجراي مصوبات و برنامه.1
ریزي براي اجراي بهینه آن ی و تدوین برنامه ساالنه توسعه کارآفرینی جهت ارائه به کمیته استان و برنامهازسنجین.2
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ارائهدانشگاه و هايمأموریتاهداف و در راستايکارآفرینیچگونگی ایجاد اشتغال و توسعهدر زمینهبررسی و مطالعه .3
راهکارهاي مناسب

سازي شغلی، هاي مشخص شده در مسیر اشتغال و توسعه کسب وکار از جمله فرهنگریزي جهت اجراي گامبرنامه.4
و کارآفرینی صنعتهاي ارسالی از دفتر ارتباط با طبق دستورالعملشناخت مشاغل و هدایت شغلی

و دروس مرتبط بینی، کارورزيهاي کاربینی کلیه تمهیدات اجرایی الزم در خصوص اجراي دستورالعملریزي و پیشبرنامه.5
سال و ارائه آن به کمیته تهیه گزارش جامع و تحلیلی از چگونگی برگزاري دروس مذکور در پایان هر نیمبا کارآفرینی،

کارآفرینی استان
ه مرتبط با مقوله کارآفرینی در راستاي توسعاي، پژوهشی، ترویجی و مطالعاتی هاي آموزشی، مشاورهطرحارائه و اجراي .6

آموختگانهاي دانشجویان، مدرسان، کارکنان و دانشطرحکارآفرینی و هدایت و حمایت از 
کمیته استانها و معرفی به تشویق آنتقویت و ،هدایتو مرکز کارآفرینان هاي فکري و سرمایهشناسایی .7
هاي دورهتورهاي فناوري، ها، هاي آموزشی، نمایشگاهی، کارگاهتخصصیعلمهاي میزگردها، سخنرانیها، نشستبرگزاري .8

هاي کارآفرینی انگیزهبراي توسعه دانش و اشتغال و توسعه کسب وکار مشخص شده در مسیرآموزشی و سایر اقدامات 
متقاضیان

مرکزهاي ها با موضوعات مرتبط با کارآفرینی و تقدیر از برترینهمکاري در برگزاري جشنواره.9
کارگیري تجارب ایشان در جهت ایجاد اشتغال و توسعه منظور حمایت از کارآفرینان و بهربط بههمکاري با مراجع ذي.10

کارآفرینی
منظور ارائه خدمات بهتر به هاي مختلف تولیدي، صنعتی و خدماتی بهها، نهادها و بخشسازماننامه با انعقاد تفاهم.11

متقاضیان
هاي مختلف به متقاضیاندر زمینهتحصیلی و شغلی هاي تخصصی ارائه مشاوره.12
سازي محتواي آن با رویکرد اشتغال و توسعه کارآفرینیتقویت پورتال مرکز و غنی.13
انکارآفرینبانک ایجاد .14
مستند و مدون به کمیته استانصورتبهماهه 6ارائه گزارش عملکرد .15


