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  دمهـمق
  

چشم انداز کارآفرینی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوري و بخصوص در موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، 
برخورداري از بهترین وضعیت اشتغال و کسب و کار تمامی دانشجویان و دانش آموختگان منطبق بر یافته 

دانشگاهها و مؤسسات وز افزون از طرف دیگر رشد ر. باشدهاي دوره تحصیلی آنها در مقاطع مختلف می
به منظور رقابت پذیري و  دانشگاهها و مؤسساتو توجه به اثربخشی دانش آموختگان این  آموزش عالی

استمرار کسب کارآنها ما را برآن خواهد داشت که به افزایش روحیه کارآفرینی در ایجاد کسب وکارها همراه 
موسسات توجه نموده و نیاز مبرم آنها به هدایت صحیح و  با نوآوري در دانش آموختگان و دانشجویان این

آگاه سازي به منظور آسان سازي اجراي فرآیند شکل گیري ایده به عمل همراه با کاهش خطر از دست 
  . رفتن فرصت هاي شغلی با رویکرد برآورد نیاز واقعی جامعه را شناسایی نماییم

کارآفرینان که در مرحلۀ شروع و یا راه اندازي کسب و بر اساس مطالعات و تجربیات کسب شده، نسل اول 
وري و برخورداري از دانش و تجربۀ الزم از هاي الزم به منظور افزایش بهرهکار هستند، دریافت آگاهی

  .هاي فرا روي آنان استمهمترین چالش
بدین منظور توسعه کارآفرینی دانش بنیان و افزایش پژوهش هاي علمی کاربردي با رویکرد تجاري سازي و 

دانشجویی در موسسه آموزش  معاونتدستیابی به دانشگاه کارآفرین کانون کارآفرینی به عنوان زیر مجموعه 
عه کارآفرینی در دانشگاه ها و توس«تأسیس این کانون در راستاي آیین نامه . عالی اقبال الهوري تأسیس شد

مصوب سازمان پژوهش هاي علمی و  -و /209733به شماره -  5/11/1390به شماره » مراکز آموزش عالی
  .صنعتی ایران وزارت علوم، تحقیقات و فناوري بوده است

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  



  وظایفاهداف و مبانی، تعاریف، : بخش اول
  

 تعاریف -1
  

فردي است که در موسسه آموزش عالی اقبال الهوري به صورت راکد و یا جاري : دانشجو -
مالك اشتغال به تحصیل و در نتیجه عضویت در کانون کارآفرینی . مشغول به تحصیل باشد

 . دارا بودن کارت دانشجویی معتبر موسسه است
نامه دانشگاه نامیده  د در این آئینعمؤسسه آموزش عالی اقبال الهوري که منب: دانشگاه  -

 .می شود
فرآیندي است که افراد کارآفرین با ایده هاي نو و خالق و شناسایی فرصت هاي : کارآفرینی -

کسب و کارهاي مولد، سازمان هاي جدید و نوآور  ایجادجدید و با بسیج منابع، مبادرت به 
با پذیرش مخاطره  می کنند و البته می تواند توأم )شرکت هاي دانش بنیان( و رشد یابنده

 . و پیامدهاي احتمالی باشد
کارآفرینی دانشگاه که براي برنامه ریزي و انجام امور مطالعات،  کانون: کانون کارآفرینی -

ترویج و آموزش کارآفرینی در دانشگاه تشکیل می شود و مجري سیاست ها، برنامه ها و 
 .است ري وزارت علوم ،تحقیقات وفناو مصوبات دفتر توسعه کارآفرینی

متشکل از تعداد غیرانتفاعی و بین دانشگاهی  تشکیالتی دانشجویی، :هسته کارآفرینی -
دانشجویانی است که بر اساس یک ایده، هدف و یا عالقمندي مشترك با روحیه کارآفرینی 

 نکه در چارچوب ضوابط ای دور هم جمع شده اند و تشکیل هسته کارآفرینی را داده اند
هر یک از هسته ها  .آیین نامه و دستورالعمل آن تشکیل می شود و به فعالیت می پردازد

تنها در صورت وجود مالك هاي الزم تشکیل می شوند و در مواردي نیز امکان منحل شدن 
 . مالك هاي تشکیل و انحالل در ادامه ذکر خواهد شد. هسته وجود دارد

. د از اساتید، کارمندان و یا دانشجویان باشدنتوانمی  این اعضاء: هسته کارآفرینی اعضاي -
افراد خارج از مجموعه تنها در صورتی حق عضویت و فعالیت دارند که ایده روشن و 

تشخیص و تایید . عملیاتی داشته و یا سابقه و تخصص خاص و کاربردي را داشته باشند
 . ص می شودعضویت افراد متفرقه در گروه با نظر رئیس کانون کارآفرینی مشخ

  
  
  
  
  
  



  
  

 مبانی -2
  :ضرورت توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها -

نقش منابع انسانی ماهر و خالق در توسعه کشور از پیش نمایان است و با توجه به این که 
کارآفرنی یک خصیصه ذاتی نیست، الزم است از طریق کسب مهارت هاي خاص و تغییر 
نگرش و ایجاد انگیزه در افراد و به خصوص آموزش هاي مناسب براي تبدیل ایده هاي نو به 

  . ت دانشجویان و فارغ التحصیالن کارآفرین مبادرت نمودمحصوالت تجاري، به تربی
ایجاد دانشگاه کارآفرین در کشور، ایجاد جامعه اي توسعه یافته و پویا، مرکب از دانش  -

 ایرانی و داراي استقالل اقتصادي است ،آموختگانی با هویت اسالمی
  اهداف -3

 : اهداف کلی      3-1
 توسعه فرهنگ کارآفرینی در جامعه دانشگاهی براي تحقق دانشگاه کارآفرین  -
 تقویت بنیه دانش کارآفرینی و توسعه و ترویج فرهنگ آن ، -
 تعلیم و تربیت کارآفرینان توانمند در دانشگاه  -
  يتبدیل علم به فناور -
  محصوالت و خدمات يساز يتجار -
   يبر فناور یجدید مبتن يکسب و کارها ایجاد -
سعه مشاغل دانش بنیان توسط دانش آموختگان دانشگاهی در راستاي شکوفایی تو -

 اقتصادي کشور
 ایجاد روحیه علمی، جو پژوهشی و انگیزه قوي براي پیشرفت در دانشجویان -

 
 جزئیاهداف      3-2

 جذب دانشجویان در هسته هاي کارافرینی -
 مراحل کارآفرینیغربالگري دانشجویان خصوصا ورودي هاي جدید با توجه به  -
 پیگیري و ترغیب دانشجویان به طی کردن مراحل کارآفرینی تعریف شده -
 تشکیل هسته هاي کارآفرینی -
 انجام تحقیقات و طرح هاي کارآفرینی -
 خالقانه و جدید يهاحمایت از طرح  -
ایجاد امکانات مناسب و حمایت مادي و معنوي جهت آغاز کارافرینی از قبیل معرفی  -

 مراکز رشد و فناوريبه پارك ها و 
 تخصصی، سمینارها و همایش ها در زمینه کارآفرینی -برگزاري سخنرانی هاي علمی -
 رشد و توسعه ارائه ایده توسط دانشجویان -



 وظایف -4
 يبرا زهیانگ جادیو ا ینیکارآفر يتهایعالقه مند و خالق به فعال انیجذب دانشجو -

  تهایفعال نگونهیمشارکت در ا
و ساالنه مرکز  يادوار يتهایو نظارت بر فعال تی،هدا، ،اجرا ی، سامانده يزیرنامه رب -

  ینیکارآفر
  دانشگاههاي دیگر ، خارج از دانشگاهها( ینیمراکز کارافر گریارتباط مستمر با د يبرقرار -
  مشترك يتهایانجام فعال يخارج از دانشگاه برا يارتباط با نهادها و سازمانها يبرقرار -
 یو مطالعات یپژوهش يطرحها ياجرا يبرا يهمکار شنهادیو پ يزیبرنامه ر -
تحقق  يبرا ربطیذ یگروه آموزش یعلم اتیه يو اعضا ریو ارتباط مستمر با مد يهمکار -

 اهداف
  و نظارت بر عملکرد آنها يمختلف کار يها تهیکم لیتشک -
 شوراي دانشگاهساالنه و ارائه آن به  يبرنامه ها نیتدو -

  
  وتشکیالتارکان  :بخش دوم

 ساختار تشکیالتی -1

 )شوراي دانشگاه(اعضاي شوراي کارآفرینی  1-1
 )رئیس شوراو عضو (دانشگاهرئیس  -
 )عضو و دبیر شورا(دانشجویی معاون  -
 )عضو(معاون آموزشی  -
 )عضو(پژوهشی مدیر خدمات  -
 )عضو(مدیر خدمات آموزشی  -
 )عضو(مدیر امور فرهنگی  -
 )عضو(آموزشی هاي نماینده مدیران گروه -

  وظایف و اختیارات شورا  1-2
 ابالغ سیاست ها وراهبردهاي توسعه کارآفرینی به کانون کارآفرینی  -

  اعضاي کانون کارآفرینی   1-3       
 )رئیس کانون( معاون دانشجویی -

 )دبیر کانون(مسئول مرکز مشاوره  -

 )عضوکانون ( متخصص کارآفرینیمشاور و -

 )کانونعضو(کارشناس امور پژوهشی  -

  )عضو کانون( مسئول دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه -



 )حسب موضوع(نماینده هسته هاي کارآفرینی  -

 ) حسب موضوع(داخل یا خارج دانشگاه   از افراد ذیربط -
  : وظایف و اختیارات کانون کارآفرینی  1-4

 تدوین برنامه هاي  کانون کارآفرینی  -
 در زمینه کارآفرینی دانش بنیان هماهنگی با دستگاه هاي دولتی و بخش خصوصی -
 تایید تشکیل و انحالل هسته هاي کارآفرینی  -
 بررسی و ارزیابی مستمر عملکرد هسته هاي کارآفرینی -
 تصویب برنامه توسعه کارآفرینی دانشگاه -
 تخصیص منابع مرکز کارآفرینی  -
  برنامه ریزي جهت برگزاري جلسات ماهانه -

                    
  : هسته کارآفرینیضوابط تشکیل و فعالیت : بخش سوم 

 نفر با ایده و هدف مشخص و یکسان 3حداقل  ءحضور تعداد اعضا -

 ءعدم وجود مشکل اخالقی و انضباطی محرز اعضا -

 یو کارشناس یمقاطع کاردان انیدانشجو يبرا یلیتحص مسالین کیگذراندن حداقل  -

 . باید یکی از اساتید، کارمندان و دانشجویان باشندکارآفرینی هسته اعضاي  -

  ورود اعضاي خارج از مجموعه با هماهنگی کانون کارآفرینی به شرط داشتن 
  .ایده روشن و عملیاتی با سابقه تخصص مرتبط امکان پذیر می باشد

ایده یا طرح مورد نظر مورد تأیید متخصص کارآفرینی و متخصص مربوط به حوزه ایده  -
 . مورد نظر رسیده باشد

ایده و هدف مورد نظر توجیه اقتصادي و یا بازده معنوي مدنظر را در کوتـاه مـدت و یـا     -
 . بلندمدت دارا باشد

را برگـزار   ءدرصد اعضا 80هسته فعال کارآفرینی موظف است جلسات هفتگی با حضور  -
 . کند

 دمی تواند تشکیل شو هسته کارآفرینی یک  لحداق متناظر با هر رشته دانشگاهی -

دانشـجویی بـین    هستهدر صورتی که دانشجویان دو یا چند رشته عالقه مند به تشکیل  -
 هیـ کل انیدانشـجو  .رشته اي باشند می توانند طبق ضوابط این آیین نامه اقـدام نماینـد  



 یمـ  یلیبدون توجـه بـه رشـته تحصـ     یرشته دانشگاه کی یلیو مقاطع تحص شهایگرا
 .مختلف عضو شوند ینیکارآفر يتوانند در هسته ها

 تایید شروع فعالیت هسته کارآفرینی از کانون کارآفرینی  -

هسته هاي کارآفرینی که اعضاي آن داراي شـرایط ذیـل باشـند در هنگـام ارزیـابی از       -
 : اهند شدمند خوامتیاز ویژه بهره

   معدل گروه در همان  نیانگیگذشته داوطلب کمتراز م مسالیمعدل ن -
  نباشد  مسالین   
  در ) ترجمه  ای فیاعم از تال( مقاله چاپ شده  کیداشتن حداقل  -             

  ...و  ی، دانشگاه ییدانشجو اتینشر                
   ایکارفرما  دییبه تا یطرح پژوهش کی يدر اجرا يهمکار ایاجرا   -            

  طرح  يمجر                
  ترجمه  ای فیدر تال يهمکار ای فیتال  -            
   ادهایالمپ دگانیبرگز ایدرخشان و  ياستعدادها انیداوطلب از دانشجو  -                                 

  باشد                                      
  ثبت اختراع  کیداشتن حداقل   -                                
   و مجامع معتبر تهایدر سا دهیسوابق ارائه ا  -          

  
 مزایاي شرکت در هسته هاي کارآفرینی : بخش چهارم

  -تبصره      از مزایاي زیر بهره مند خواهند شد نماینددانشجویانی که در هسته هاي کارآفرینی فعالیت   
 . دانشجویانی مشمول این مزایا خواهند بود که در یک هسته عضویت فعال داشته باشند

گذراندن دوره هاي آموزشی، کارگاهها و سمینارهاي کارآفرینی و کسب و کار مرکز  -
  بصورت کامال رایگان همراه با مدرك معتبر مرکز کارآفرینی

ته کارآفرینی در حوزه پژوهشهاي پرداخت کار دانشجویی به پژوهشگران عضو هس -
  کاربردي مورد نیاز مرکز کارآفرینی دانشگاه

پشتیبانی از طرحهاي ابتکاري دانشجویان براي حضور در جشنواره هاي معتبر ملی و  -
  )طراحی و ساخت نمونه شتیبانی خرید،پ(بین المللی 

 واحدهاي صنعتی مرتبط  هاعضاي هسته بمعرفی در صورت نیاز  -



براي راه اندازي کسب و کارهاي دانش بنیان از تخصصهاي متمایز و مورد  تیم سازي -
  نیاز هر پروژه ازهسته هاي کارآفرینی هر دانشکده

به منظور   ...)،پارك علمی وفناوري و فردوسی دانشگاه(کز رشد و فناوري امعرفی به مر -
  استقرار و اجراي ایده هسته هاي کارآفرینی

اشتغال کلیه اعضاي هسته هاي کارآفرینی از طریق خویشتن تالش براي حل مسئله  -
 يکسب و کارها يراه انداز يبرا يتیم ساز کاري و شرکتهاي دانش بنیان خصوصی

هر  یکارآفرین يمتمایز و مورد نیاز هر پروژه ازهسته ها يدانش بنیان از تخصصها
  دانشکده

 صدور گواهی فعالیت در هسته هاي کار آفرینی -
  .مزایایی که به تصویب کانون کارآفرینی برسدسایر  -

  
     هسته هاي کارآفرینینظارت بر  ارزیابی و: بخش پنجم

گزارشات بایـد  . دبیر و یا نماینده هر هسته کارآفرینی موظف به ارائه گزارش جلسه هفتگی است -
ه در صورت عدم ارائـه گـزارش هفتگـی هسـت    . حتی االمکان حاوي تصویر و مستندات الزم باشد

 .کارآفرینی بدون فعالیت فرض خواهد شد

گزارشات هفتگی هر دو هفته یک بار باید زیر نظـر متخصـص کـارآفرینی بررسـی شـده و رونـد        -
 . پیشرفت مورد نقد و بازبینی قرار بگیرد

هسته کارآفرینی در صورتی مشمول مزایاي بخش چهارم می شود که حداقل گزارش سه جلسـه   -
 . مفید ارائه باشد

ارزیابی و رتبه بندي هسته هاي کارآفرینی مطابق بـا دسـتورالعمل مربوطـه بـه صـورت سـاالنه        -
 .جهت دریافت جوایز انجام می شود 3تا 1توسط کانون کارآفرینی به منظور شناسایی رتبه هاي 

   

  انحالل هسته کارآفرینی :بخش ششم
، موجه گزارش کار ارائه ندهدچنانچه نماینده هسته کارآفرینی به مدت سه هفته و بدون دلیل  -

 . خواهد شد منحلبا تصمیم رئیس کانون کارآفرینی  هسته کارآفرینی فوق
توسط اعضاي هسته کارآفرینی بروز هرگونه مشکل اخالقی و انضباطی و عدم رعایت شئونات  -

 .خواهد شد مربوطهمنجر به حذف عضو 



مرتبط  ينامه و صرفا در عرصه ها نیآئ نیدر چارچوب ا ینیکارآفر يهسته ها يها تیفعال -
شده تخلف محسوب  ینیکارآفر يتوسط هسته ها... و  یصنف تیباشند و هرگونه فعال یمجاز م

  . و انحالل هسته فوق توسط کانون کارآفرینی بالمانع است
معاونت  صیبه تشخ ینیکارآفر يمصوب هسته ها ياز طرح ها یمال تیو نحوه حما زانمی -

  .باشد یدانشگاه م یو فرهنگ ییدانشجو
شـوراي مؤسسـه   بـه تصـویب   دهـم تیرمـاه هزاروسیصدونودوسـه    در تاریخ  شش بخش این آیین نامه در 

  .قابل اجرا است رسید و از تاریخ ابالغ  آموزش عالی اقبال الهوري 
 


