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 : مقدمه -1

در راستای هدایت تحقیقات دانشگاهی به سمت  "دانشگاه صنعتارتباط و  کارآفرینیمرکزی  شورای"

های کاربردی و صنعتی؛ شناسایی و معرفی متخصصان و محققان برجسته به صنایع؛ تشویق و ترغیب  پژوهش

سازی علمی و تخصصی واحدهای تحقیق و  های تحقیقاتی، غنی سازی فعالیت استادان و متخصصان به تجاری

 .دوشمی اندازی  راه ،کشور، حل مشکالت فنی و تخصصی صنایع های صنعتی ها و شرکت توسعه کارخانه

 : تعاریف  -2

مایت این شورا به منظور سیاستگذاری، هدایت، ح :و ارتباط با صنعت دانشگاه شوراي مرکزي کارآفريني -

 ،نامکه  و از ایکن پکد در ایکن آیکین    تشککیل   امور کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه و نظارت بر اجرای بهینه

ریکزی و   گکذاری، برنامکه   بخشی در امور سیاسکت  دهی و انسجام به منظور سامانو  .شود شورای مرکزی نامیده می

 .تشکیل می شود ریاست دانشگاهتقسیم کار مؤثر زیرنظر 

شکود و   تشککیل مکی   شورا در مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاهدبیرخانه  :شوراي مرکزيدبيرخانه  -

 .و پیگیری مصوبات شورای مرکزی را برعهده دارد ویجی، آموزشی، پژوهشیکلیه امور تر

بکرای   اسکتان در هکر  ککه  شورای مرکزی است واحد سازمانی  :و ارتباط با صنعت استانيکارآفريني  کميته -

 .شود تشکیل می و ارتباط با صنعت کارآفرینی و پژوهش آموزش، یزی و انجام امور مطالعات، ترویجر برنامه

 :مأموریت -3

 ساماندهی و افزایش بهره وری امکانات و منابع دانشگاه -الف

  ایجاد و توسعه کسب و کارهای اقتصادی، با توان رقابت باال در سطح صنعت جهانی -ب 

 :راهبردها -4

در دو حوزه ککارآفرینی  رویکرد راهبردی زیر را  نه شورای مرکزی، و ارتباط با صنعت به منظور توسعه کارآفرینی

  :برگزیده استو ارتباط با صنعت 
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 : کارآفريني: الف

ویکژه دانشکجویان نسکبت بکه       ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقاء شکناخت جامعکه دانشکگاهی بکه     -1-4

 و توسعه کسب و کارکارآفرینی، کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال 

 موثر و کارآمد جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینیترغیب و -2-4

گسترش تحقیقات در خصوص کارآفرینان، پروژه هکای ککارآفرینی، محکی  و ف کای ککارآفرینی و سکایر        -3-4

 های مرتب  با توجه به شرای  و مقت یات ایران زمینه

 :ارتباط با صنعت: ب

 ها و صنایع متقابل دانشگاه حرفه ای افزایش مهارتکاربردی و  وهشپژ های توسعه همکاری-4-4

 های تولیدی های مناسب برای توسعه و ارتقای علمی بنگاه ایفای نقش مؤثر در ایجاد زمینه-5-4

توانمندسازی نیروی انسانی متخصص از طریق ممیزی واحدهای صنعتی و پوشش حداکثری متقاضیان -6-4

 کشورکارآموزی، کارورزی و بازآموزی در سطح 

 و صنعت  اشتراك گذاری منابع اطالعاتی و شبکه خدمات متقابل دانشگاه زمینه سازی برای به -7-4

ها و پیشنهاد قوانین جهت اصالح و رفع  شناسی ارتباط صنعت و دانشگاه و ارائه ضواب ، آیین نامه آسیب-8-4

 ها آسیب

 توسعه و نشر الگوهای مناسب ارتباطی صنعت و دانشگاه-9-4

 

 :و ارتباط با صنعت دانشگاه شورای مرکزی کارآفرینی -5

 :و ارتباط با صنعت دانشگاه ترکیب شورای مرکزی کارآفرینی

 (رئید شورا) رئید دانشگاه -1-5

 (نایب رئید شورا) پژوهش و فناوری دانشگاهمعاون  -2-5

 (و ریید دبیرخانه شورا دبیرشورا)مرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاهرئید  -3-5

 دانشگاه معاون آموزشی  -4-5
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 ریید یا نماینده سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران -5-5

 ریید یا نماینده سازمان شهرك های صنعتی -6-5

 ریید یا نماینده سازمان شهرك های صنعتی استان تهران-7-5

 ریید مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی -8-5

 ریید مجمع عالی کارآفرینان-9-5

 ریید صندوق مالی و سرمایه گذاری یا نماینده ایشان -11-5

 به تشخیص ریید شوراخارج از دانشگاه سه نفر صنعتگر  -11-5

 سه نفر کارآفرین و صنعتگر دانشگاه به تشخیص ریید شورا -12-5

ها، برای  ها و وزارتخانه سایر نهادها، سازمان با توجه به موضوع و در صورت نیاز، کارشناسان و نمایندگان: 1تبصره

 .شوند شرکت در جلسات شورا دعوت می

 : و ارتباط با صنعت دانشگاه ظایف و اختیارات شورای مرکزی کارآفرینیو -6

 کارآفرینی و ارتباط با صنعت حوزهبرنامه های کالن در سیاست ها و تصویب  -1-6

 واحدهای استانیدر سطح  ارتباط با صنعتکارآفرینی و بررسی راهکارهای توسعه  -2-6

و ارتبکاط بکا    بررسی موانع و محدودیت های قانونی، سیاسی، فرهنگکی، اداری و مکالی توسکعه ککارآفرینی     -3-6

 و ارائه پیشنهادهای مناسب برای مراجع ذیصالح صنعت

و ارتباط با صکنعت واحکدهای    های مربوط به ایجاد هماهنگی بین مراکز کارآفرینی بررسی و تصویب برنامه -4-6

 رب  و نهادهای ذی استانی

هکا و نحکوه اداره جلسکات براسکا       گیکری  چگونگی تشکیل جلسات شورای مرکزی، حدّ نصاب تصکمیم : 2تبصره

 .دستورالعمل داخلی شورای مرکزی مشخص می شود
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 :شورای کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاهدبیرخانه  -7

و ارتباط با صکنعت دبیرخانکه    شورای مرکزی و انجام کلیه امور مربوط به کارآفرینی گیری مصوبات به منظور پی

 .تشکیل می شودمرکزی سازمان  همرکز کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگادر  شورا

 :وظایف و اختیارات دبیرخانه -8

متشکل از واحدهایی است که کلیه امور ترویجی، پژوهشی، آموزشی و پیگیری مصکوبات شکورای    شورادبیرخانه 

 :مرکزی را به شرح زیر برعهده دارد

 و نهادهای ذیرب واحدهای استانی ابالغ مصوبات شورای مرکزی به  -1-8

و ارتبکاط بکا    رآفرینیموجود و ایجاد مراککز ککا   و ارتباط با صنعت پیگیری برای تقویت مراکز کارآفرینی -2-8

 .که فاقد این مرکز هستند واحدهای استانیدر  صنعت

هکای   در زمینکه فعالیکت   و ارتباط با صنعت واحدهای اسکتانی های کارآفرینی  ایجاد هماهنگی بین کمیته -3-8

 آموزشی، پژوهشی و ترویجی در سطح کشور

 یت های مرتب  با شورافعالهای دولتی و بخش خصوصی در زمینه  هماهنگی با دستگاه -4-8

 و ارتباط با صنعت واحدهای استانی های کارآفرینی نظارت و ارزشیابی مستمر بر وظایف و عملکرد کمیته -5-8

تخصصکی، سکمینارها و همکایش سکاالنه      -هکای علمکی   ریزی برای برگزاری میزگردها و سکخنرانی  برنامه -6-8

 و ارتباط با صنعت کارآفرینی

و هکای ککارآفرینی    های نظکارت و ارزشکیابی کمیتکه    انجام مطالعات و طراحی ساختار سازمانی و سیستم -7-8

 ارتباط با صنعت واحدهای استانی

های حقوقی، قانونی، فرهنگی، سیاسی، اداری و مالی توسکعه   انجام مطالعات در زمینه موانع و محدودیت -8-8

 و ارائه پیشنهاد به شورای مرکزی و ارتباط موثر با صنعت کارآفرینی

مرتب  با ککارآفرینی و ارتبکاط بکا    های کالن ترویجی، آموزشی و پژوهشی  ها و برنامه بررسی علمی طرح -9-8

 صنعت
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 و ارائه آن به شورای مرکزی برای تصویب نهاییمورد نیاز بررسی و تعیین بودجه ساالنة  -11-8

 های مرتب  و ارائه آن به شورای مرکزی برای تصویب و برنامهها  پیشنهاد اصالحات الزم در طرح -11-8

هکای انجکام    رسکانی فعالیکت   ها، اطالعات و پیشنهادهای رسیده و اطالع ارزیابی و تجزیه و تحلیل گزارش -12-8

 به طرق مختلف فعالیت هاگرفته از روند اجرای 

 :انیواحدهای است درو ارتباط با صنعت  کارآفرینی کمیته دهی سازمان  -9

و ارتبکاط مکوثر دانشکگاه و     فرهنکگ ککارآفرینی   و توسکعه  اشاعه ، های آموزشی، پژوهشی به منظور اجرای برنامه

 .شود تشکیل می واحدهای استانیدر  ارتباط با صنعت، کمیته کارآفرینی و کلیه واحدهای استانیدر  صنعت

 :استانیو ارتباط با صنعت واحدهای ترکیب و وظایف کمیته کارآفرینی  -11

 :و ارتباط با صنعت ترکیب کمیته کارآفرینی

 به عنوان رئید کمیته  واحد استانیرئید  -1-11

 واحد استانیمعاون آموزشی  -2-11

 واحد استانیمعاون پژوهشی  -3-11

دانشکده هکا یکا آموزشککده هکای     از داخل  و ارتباط با صنعت نظر در زمینه کارآفرینی سه ع و صاحب -4-11

 استانیواحدهای 

 ریید یا نماینده سازمان شهرك های صنعتی استان -5-11

 ریید مجمع تشکل های دانش بنیان اتاق بازرگانی استان -6-11

 سه نفر صنعتگر به تشخیص ریید شورا -7-11

بکه عنکوان دبیکر کمیتکه      یاسکتان واحکد  و ارتباط بکا صکنعت   کارآفرینی واحد رئید معاون پژوهشی یا  -8-11

 با حکم ریید واحد استانی عت رتباط با صنو ا کارآفرینی

 .توانند ع و کمیته باشند ، سایر معاونان نیز میواحد استانیبا نظر رئید : 3تبصره 
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توان از سایر افراد ذیرب  از داخل یا خارج دانشگاه به  با توجه به موضوع و شرای  خاص هر دانشگاه می: 4تبصره 

 :شرح ذیل دعوت به عمل آورد

 ها و مراکز رشد علم و فنّاوری  رؤسای پارك -الف

 واحد استانیهای علمی و دانشجویی، جهاد دانشگاهی  نمایندگان انجمن -ب

 :و ارتباط با صنعت واحدهای استانی وظایف و اختیارات کمیته کارآفرینی -11

  و ارتباط با صنعتنامه داخلی کمیته کارآفرینی  تدوین آیین -1-11

 و ارتباط با صنعت استان کارآفرینی کمیتهاندهی کمک به سام -2-11

 و ارتباط با صنعت استانکارآفرینی کمیته حمایت، هدایت و نظارت بر  -3-11

 بندی و بودجه مورد نیاز در دانشگاه به همراه زمان کمیتهتدوین برنامه ساالنه  -4-11

و  و پکرورش کارآفرینکان   هکای پژوهشکی، آموزشکی و ترویجکی آمکوزش       گیری طرح تصویب، نظارت و پی -5-11

 صنعتگران

 و ارتباط با صنعت نظارت بر اجرای مصوبات شورای مرکزی کارآفرینی -6-11

 شوراهای ترویجی، آموزشی و پژوهشی به دبیرخانه  های اولیه در زمینه فعالیت ارائه طرح -7-11

و ارسکال آن بکه    کمیتکه در اسکتان  های سکاالنه عملککرد    گزارش ارتباط مستمر با دبیرخانه شورا و تهیه -8-11

 شورادبیرخانه 

 


