
 

 

 »بسمه تعالی«

  ی دانشگاه گلستانکارآفرین ينامهآیین

  

کید شده و در جهت أبر توسعهکارآفرینی تکه  و نقشه جامع علمی کشور 1404هاي کالن کشور در افق با عنایت به سیاست

ها و مراکز آموزش عالی از طریق تحول  آموختگان دانشگاه اشاعه کارآفرینی به منظور افزایش کارآمدیدانشجویان و دانش

آیین هاي آموزش در مقاطع مختلف و فراهم آوردن زمینۀ مشارکت هرچه بیشتردانشگاهیان در توسعه کشور،  ها و شیوه دربرنامه

ها و مؤسسات آموزش عالی به شماره نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاهی دانشگاه گلستان براساس آیین نامه شوراي کارآفرین

  .تدوین گردیده است 5/11/90و مورخ /209732

مناسب در این زمینه، مبادرت به ایجاد  يهافرصت یجدید و شناسای ياست که در آن فرد با داشتن ایده یمفهوم یکارآفرین

است  پذیريو مخاطرهیجانب يهر چند که این فعالیت همراه با خطرها. کندیمورد نظر خود م يجدید در ارتباط با ایده یشرکت

 ياین واژه از کلمه. به جامعه است هاي نوو یا ارائه روشخدمات جدید یک محصول، یآن معرف یهدف اصل یول

بنابراین . بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفتاولین يت که براشدن گرفته شده اسمتعهد یبه معن Enterpreneursيفرانسو

 یتوان گفت که کارآفرینیلذا م. کندیآن م ياست که افراد را وادار به شروع یک فعالیت جدید و یا توسعه فرآینديیکارآفرین

  . اقتصاد و یا فرهنگ یک جامعه دارد يدر تحول و توسعه ینقش مهم

  

 تعاریف: 1ماده 

هاي جدید و نوآور و  هاي نو، سازمانمبادرتبه ایجاد کسب و کار و شرکت کههاي نو و خالق  با ایدهي استفرد :کارآفرینـ

یا خدمت منجر به معرفی محصولو این فرآیند کند کهتوأم با پذیرش مخاطره و پیامدهاي احتمالی است و  رشد یابنده می

  .شود به جامعه می اشتغال جدید در عرصه فعالیت

 شوراي کارآفرینیها و مصوبات  ها، برنامه مجریسیاست که واحد اجراییدر دانشگاه است :کارآفرینی دانشگاه مدیریتـ

  .دانشگاه است

در دانشگاه  هاي مرتبط با کارآفرینیگذاري و نظارت بر فعالیتباالترین مرجع سیاست :شوراي کارآفرینی دانشگاه - 

  .خارج از دانشگاه تشکیل شده است کارآفرینان و نخبگاناست و از اعضاي هیأت علمی داخل دانشگاه و 

  

  وظایف شوراي کارآفرینی: 2ماده

 نامه کارآفرینیآیین و تصویب تدوین - 2-1

  هاي مرکز کارآفرینیحمایت، هدایت و نظارت بر فعالیت - 2-2

هاي مختلف ها و تهدیدهاي حوزهشناسایی فرصتبندي نیازهاي تحقیقاتی کوتاه مدت و بلند مدت و شناسایی و اولویت - 2-3

  تخصصی 



 

هاي آموزشی و پژوهشی مصوب دفتر توسعه کارآفرینی با همکاري و همفکري اعضاي هیأت علمی و برنامهنظارت بر اجراي  -4- 6

  صاحب نظران آشنا با موضوع کارآفرینی 

  

  کارآفرینی دانشگاه دبیرخانه شورايوظایف : 3ماده

  هاي آموزشی و تخصصی ها، سمینارها و کارگاه کالس برگزاري- 3-1

آشنا با موضوع  نظران هاي آموزشی و پژوهشی با همکاري و همفکري اعضاي هیاتعلمی و صاحب تهیه برنامه - 3-2

  کارآفرینی براي تصویب شورايکارآفرینی و ارائه به 

  کارآفرینی دانشگاه شوراي مصوبات اجراي کلیه - 3-3

  کارآفرینی شوراي به شناسایی و معرفی کارآفرینان برگزیده - 3-4

  از آن براي اجراء کارآفرینی در مرکز یا خارج شوراي هاي مطالعاتی و پژوهشی مصوب گیري طرحپی- 3-5

  هادعوت از کارآفرینان جوان و کارآفرینان خبره و استفاده از تجارب آن -3-6

  اي و ملی، منطقههاي کارآفرینی نمونه استانیها و سازمانفراهم آوردن زمینه بازدید از بنگاه - 3-7

  

تواند  یس دانشگاه مییرکارآفرینی،  دیریتم هاي سریع در نیل به اجراي برنامهو ت به منظور تسهیل:1تبصره

  .کارآفرینی دانشگاه تفویض نمایدرمدیهاي مربوط به اعتبارات را به  اختیارتشخیص، تعهد و تسجیل هزینه

  

 کارآفرینی در دانشگاه ترکیب شوراي:4ماده 

  شورایس ییس دانشگاه به عنوان ریر- 4-1

  معاون آموزشی دانشگاه- 4-2

  معاون پژوهشی دانشگاه- 4-3

  نظر در زمینه کارآفرینی از داخل دانشگاه عضو هیات علمی یا صاحب یک تا سه - 4-4

س دانشگاه منصوب ییباحکم ر مرکز کارآفرینی مدیر(کارآفرینی  شورايمرکز کارآفرینی دانشگاه به عنوان دبیر مدیر  - 4-5

  ).شود می

  هانظر یا مسئولین سایر نهادها یا سازمانا سه نفر از افراد صاحبتیک -4-6

  

  .گردندسال انتخاب می 2اعضاي شوراي کارآفرینی دانشگاه با حکم رییس دانشگاه به مدت  :2تبصره

  

  اهداف شوراي کارآفرینی :  5ماده

نسبت به  و کارکنان دانشجویاناساتید،ویژه   کارآفرینی و ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی به ویج روحیه و فرهنگتر - 5-1

  در رونق اقتصادي، ایجاد اشتغال ورفاه کارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها

  هاي آموزش کارآفرینیترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره - 5-2



 

  کسب و کار تحقیقات در خصوص کارآفرینان، پروژه هاي کارآفرینی، محیط و فضاي گسترش - 5-3

بازارکار در سطح  زکاربردي و مورد نیاهاي دانشگاهی ایجاد پل ارتباطی بین دانشگاه و مراکز کارآفرینی با رشته - 5-4

  المللیاي، ملی، بینمنطقه

از طریق فراهم آوردن هاي نو و خالق ارتقاي نقش کارآفرینیان دانشگاهی داراي ایدهجدید و  کمک به کارآفرینان - 5-5

 هاو همچنین تشویق و حمایت از آن امکانات اولیه

  حرکت در راستاي ایجاد یک دانشگاه کارآفرین نمونه در شمال کشور -5-6

  

  جلسات برگزاري:6ماده

  . گرددهاي زوج سال  در دفتر ریاست دانشگاه برگزار میجلسات شوراي کارآفرینی دانشگاه هر دو ماه یکبار از ماه-1- 6

جلسات با حضور -2- 6
3

�
حاضرین رسمیت خواهد  1نصف به عالوه مصوبات با حضور حداقل تصویب عضا رسمیت خواهد یافت و ا

  .داشت

  

  منابع مالی :7ماده

  .هاي اجرایی مصوبات شوراي کارآفرینی از محل منابع مالی داخلی دانشگاه و سایر منابع خارج از دانشگاه تأمین خواهد شدهزینه

  

و با نظر شورا بعد از  .تصویب گردید 9/12/93کارآفرینی دانشگاه مورخ تنظیم و در شوراي  تبصره 2ماده و 7نامه در ین آیینا

  .سال قابل بازنگري خواهد بودیک




