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 مرکز کارآفرینی دانشگاه دامغاناساسنامه 
 :مقدمه 

به امضاء وزیر  5/11/1310که در تاریخ  کاراد(طرح ) در اجرای آیین نامه توسعه کارآفرینی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
و به دانشگاه های کشور ابالغ گردیده است، مرکز کارآفرینی دانشگاه دامغان در حوزه معاونت رم علوم، تحقیقات و فناوری رسیده محت

 تاسیس می شود.اساسنامه دانشگاه و در چارچوب مواد و مقررات این و فناوری  پژوهش
 

 :اهداف  – 1ماده 
 کز کارآفرینی دانشگاه دامغان به شرح زیر تعیین می گردد :، اهداف مرکور در طرح کارادبر اساس اهداف مذ

 .ارتقاء شناخت جامعه دانشگاهی و به ویژه دانشجویان و دانش آموختگان نسبت به کارآفرینی -الف
 .رویج و ارتقاء روحیه و فرهنگ کارآفرینی و تالش در جامعه دانشگاهیت -ب
 .ش کارآفرینیرغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزت-پ

فرینان، پروژه های کارآفرینی، محیط و فضای کارآفرینان و سایر آگسترش تحقیقات محض، کاربردی و توسعه ای در خصوص کار-ت
 زمینه های مرتبط با توجه به شرایط و مقتضیات کشور.

 .و ایجاد اشتغال و رفاه کارآفرینان و نقش آنها در رونق اقتصادیآگاه سازی جامعه دانشگاهی در مورد کارآفرینی، -ث

 .شناخت و تربیت و پرورش دانشجویان و دانش آموختگان کارآفرینی-ج

 

 تعریف : – 2ماده 
، مجری سیاست ها، برنامه ها و مصوبات معاونت پژوهشی و فناوریمرکز کارآفرینی واحدی اجرایی در دانشگاه است که تحت نظر 

 است.کمیته کارآفرینی دانشگاه  و کارآفرینی وزارت متبوعتوسعه  شورای مرکزی
 

 تشکیالت مرکز : -3ماده 
 ارکان و اجزاء مرکز عبارتند از :

کارگروههای تحقیق و توسعه  رؤسای، شورای علمی مرکز، رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاهکمیته مرکزی کارآفرینی، 
 ئف هر یک به قرار زیر است.دانشکده ها و واحد ارتباطات و واحد مالی که ترکیب و وظا

 

 کمیته مرکزی کارآفرینی دانشگاه دامغان : -4ماده 
به منظور نهادینه سازی فعالیتهای کارآفرینی در دانشگاه، شفاف سازی و هدفمند سازی وظایف و مسئولیتها و حذف فعالیتهای موازی، 

 کمیته کارآفرینی و مرکز کارآفرینی در دانشگاه تشکیل می شود.
 ب این کمیته شامل:تر کی

 رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته )رئیس دانشگاه می تواند این مسئولیت را به یکی از معاونان خویش تفویض نماید(. -4-1
 ویمعاون آموزشی دانشگاه یا نماینده  -4-2
 معاون پژوهش و فنّاوری دانشگاه -4-3
 مسئولین کارگروههای تحقیق و توسعه دانشکده ها. -4-4
 )دبیر کمیته کار آفرینی(. گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعترییس  -4-5
 نماینده انجمنهای علمی دانشجویی و برجستگان کارآفرین دانشجویی -4-6

 س دانشگاه عضو کمیته باشند.انشگاه نیز می توانند با نظر ریی: سایر معاونان د1تبصره 
از داخل یا خارج دانشگاه  افراد صاحب نظر در زمینه کارآفرینیکمیته می تواند از : با توجه به موضوع و شرایط خاص دبیر 2تبصره 

 دعوت بعمل آورد.



 نفر رسمیت خواهد یافت و تصمیمات با اکثریت آرای به تصویب می رسد. 5لسات کمیته مرکزی باحضور حداقل : ج 3تبصره 
 

 وظایف و اختیارات کمیته کارآفرینی دانشگاه: -5ماده 
 وین و بازنگری آیین نامه داخلی کمیته و مرکز کارآفرینی دانشگاه.تد -الف
 کمک به ساماندهی مرکز کارآفرینی. -ب
 کارآفرینی دانشگاه. کزحمایت، هدایت و نظارت بر فعالیتهای مر -پ
 تدوین برنامه ساالنه مرکز کارآفرینی دانشگاه به همراه زمان بندی و بودجه مورد نیاز.-ت

 و پیگیری طرحهای پژوهشی، آموزشی و ترویجی، آموزش و پرورش کارآفرینان.تصویب، نظارت -ث

 همکاری و برنامه ریزی برای تربیت مدرسان آموزشهای کارآفرینی. -ج

 دانشگاه.و مرکز نواوری کمک به ایجاد مرکز رشد -چ

 ایجاد تعامل بین فعالیتهای نظری و کاربردی با اهداف توسعه کارآفرینی.-ح
 مصوبات شورای مرکزی کارآفرینی وزارت متبوع. نظارت بر اجرای -ح

 ارایه طرحهای ترویجی، آموزشی و پژوهشی به دفتر توسعه کارآفرینی. -خ

 شناسایی امکانات بالقوه و تجهیزات دانشگاه که می تواند در اختیار مرکز کارآفرینی قرار داده شود. -د

 کارآفرینی به منظور بررسی و سیر مراحل تصویب نهایی.  پیشنهاد توجیهی بودجه مرکز در دانشگاه و ارایه به دفتر توسعه -ذ

 

 :یس مرکز رئ – 6ماده 
به پیشنهاد معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و با حکم رییس رییس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه است که رییس مرکز 

ی اعضاء هیات علمی دانشگاه  فعالیت های از همکار تواند با استفادهمرکز می. رییس سال منصوب می گردد 2دانشگاه به مدت 
آموزشی، پژوهشی، ترویجی و مشاوره کارآفرینی را داشته باشد. حسب نیاز و در قالب ساختار مصوب، کارشناسان و تجهیزات مورد نیاز 

مسئولین کارگروههای می )مرکز توسط دانشگاه تامین می شود. اعضاء و همکاران مرکز کارآفرینی دانشگاه، شامل اعضاء هیات عل
 نیز کارآفرینان خارج از دانشگاه می تواند باشد.و  دانشجویان، دانش آموختگانتحقیق و توسعه دانشکده ها(، 

 

 دانشگاه:و ارتباط با صنعت کارآفرینی گروه وظایف و اختیارات رییس  -7ماده 
و کمیته کارآفرینی وزارت متبوع ، دفتر توسعه کارآفرینی توسعه کارآفرینی وزارت متبوع اجرای کلیه مصوبات شورای مرکزی-الف

  .دانشگاه

با همکاری و همفکری اعضاء هیات وزارت متبوع تهیه برنامه های ترویجی، آموزشی و پژوهشی مصوب دفتر توسعه کارآفرینی -ب
 .علمی و صاحب نظران آشنا با موضوع کارآفرینی

 .مرکز کارآفرینی در دانشگاهانجام کلیه امور اداری و مالی مربوط به -پ

برگزاری کالس ها، همایش ها و کارگاه آموزشی و تخصصی با هدف افزایش مهارت های حرفه ای، مهارت های کارآفرینی -ت
 .عمومی و مهارت های کارآفرینی تخصصی در بین دانشگاهیان

 .شناسایی سرمایه های فکری دانشگاه شامل اعضاء هیات علمی و دانشجویان-ث

 وزارت متبوعشناسایی و معرفی کارآفرینان برگزیده سال دانشگاه به دفتر توسعه کارآفرینی -ج
 دانشگاه. مدیریت و پی گیری طرح های مطالعاتی و پژوهشی مصوب کمیته کارآفرینی-چ
  ینی دانشگاه. کمیته کارآفر در دانشگاه هر شش ماه یکبار بهمرتبط با کارآفرینی ارایه گزارش فعالیت های انجام گرفته -ح

 .مستند سازی تجربیات گران بهای کارآفرینان دانشگاه )اعضاء هیات علمی و دانشجویان(-خ

 تربیت مربیان و مدرسین آموزش های کارآفرینی.-د

 بسترسازی و حمایت های مالی، اطالعاتی و مشاوره ای الزم در جهت راه اندازی فعالیت های کارآفرینی دانشجویان.-ذ



نک های اطالعاتی راجع به فعالیت های کارآفرینی، طرح های نمونه )تیپ(، فرصت های شغلی، دستاوردهای تحقیقاتی در ایجاد با-ر
 زمینه اهداف و برنامه های مرکز.

 دانشگاه. مرکز نوآوریکمک به ایجاد مرکز رشد و -ز

 پژوهشی دانشگاه. -ایجاد هسته های کارآفرینی در واحدهای آموزشی-ژ

مالی پیشرفت طرح در دانشگاه و ارسال آن به -عملکرد مرکز کارآفرینی و تأیید گزارشهای ساالنه عملکرد فعالیتیارزیابی  -س
 دبیرخانه طرح کاراد 

 کارآفرینی دانشگاه.کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات -ش

 تأمین ابزارها و امکانات مختلف جهت اجرای هر چه بهتر طرح کاراد.-ص

 دی برنامه سالیانه طرح کاراد در دانشگاه.طراحی و زمان بن-ض

 تهیه و تدوین بودجه پیشنهادی طرح کاراد در دانشگاه و ارائه به دبیرخانه طرح کاراد به منظور بررسی و سیر مراحل تصویب نهایی.-ع

یس دانشگاه می تواند اختیار ، ریوزارت متبوع به منظور تسهیل و تسریع در نیل به اجرای برنامه های دفتر توسعه کارآفرینی :4تبصره 
 یل هزینه های مربوط به اعتبارات مرکز کارآفرینی دانشگاه را به مدیر ذی ربط تفویض نماید.جتشخیص، تعهد و تس

 

 : شورای علمی مرکز – 8ماده 
و پنج نفر از  دانشگاه ارتباط با صنعت رییس گروه کارآفرینی وشورای علمی مرکز متشکل از معاون پژوهشی دانشگاه و یا نماینده وی، 

 اعضاء هیات علمی و صاحب نظران کارآفرینی می باشد.
یا اعضای کارگروههای تحقیق و توسعه دانشکده ها  از بین روسای هسته های کارآفرین اعضای شورای علمی مرکز ترجیحاً :5تبصره 

 نتخاب می گردند.سال ا 2انتخاب و با حکم معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه به مدت دانشکده ها 
دبیر  و ارتباط با صنعت دانشگاه کارآفرینی گروهمعاون پژوهشی و فناوری دانشگاه و یا نماینده وی رییس جلسه  و رییس   :6تبصره 

 شورای علمی مرکز است.
 

 : وظایف شورای علمی مرکز – 9ماده 
 .ارآفرینی به کمیته مرکزی کارآفرینی دانشگاهارائه پیشنهاد های آموزشی و پژوهشی در زمینه مطالعات مربوط به ک -الف
 .در زمینه کارآفرینی بررسی، ارجاع به داوری و تصویب نهایی طرح های پژوهشی -ب

 .در زمینه کارآفرینی ارزیابی و تصویب گزارش نهایی طرح های پژوهشی و خدماتی-پ

 .بررسی، ارزیابی و تایید آثار قابل انتشار-ت

  .های مرکز نظارت بر اجرای همایش ها، کارگاه های آموزشی، دوره های کارآفرینی و غیرهپشتیبانی علمی فعالیت-ث

 

 : هسته های کارآفرینی دانشکده ها –11ماده 
زیر نظر مرکز کارآفرینی دانشگاه  هسته های کارآفرینی دانشکده هاصی کارآفرینی، به منظور پیشبرد اهداف و انجام نیکوی امور تخص

بر اساس ویژگی ها و نیاز های هر دانشکده و در  هسته هاانشکده تشکیل خواهد شد. ترکیب، وظایف تشکیالت دامغان در هر د
با تدوین آیین نامه های داخلی که  هسته هادامغان تعیین می شود. این چارچوب آیین نامه داخلی پیشنهادی مرکز کارآفرینی دانشگاه 

یف هسته های کارآفرینی ظار وحال حاضدر  د.امغان خواهد رسید ایجاد می شوند زی کارآفرینی دانشگاهـبه تصویب کمیته مرک
 دانشکده ها را کارگروه تحقیق و توسعه دانشکده ها به عهده خواهند داشت.

 

  واحد ارتباطات : – 11ماده 
الت مرکز کارآفرینی به منظور نظر به نقش و اهمیت ارتباطات درون و برون سازمانی در امر کارآفرینی، این واحد کارشناسی در تشکی

ایجاد و نگهداری بانک های اطالعاتی، برقراری تماس با واحدهای دانشگاه، شورای مرکزی وزارتخانه، ارگان های محلی و ملی 



ذیربط، بوجود خواهد آمد. جزئیات وظائف این واحد در آئین نامه داخلی مرکز که به تصویب کمیته مرکزی و هیأت رئیسه محترم 
 شگاه خواهد رسید، شرح داده خواهد شد.دان
 

 : اعتبارات – 12ماده 
 اعتبارات مورد نیاز مراکز کارآفرینی در دانشگاه ها از محل های زیر تامین می شود :

تامین می  پژوهش دانشگاهاز مجموع بودجه  (3)% درصد سه تاه تناسب فعالیت های مرکز دانشگاه بمرکز کارآفرینی اعتبار  .أ
 شود.

های ناشی از فعالیت های خدمات علمی و فنی و ... به بخش های دولتی و خصوصی و نیز خدمات ارایه شده به پارک درآمد .ب
 ها و مراکز رشد علم و فناوری.

 کمک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر وزارتخانه ها و سازمان ها از محل اعتبارات مربوطه به کارآفرینی و اشتغال. .ج

 ص حقیقی و حقوقی.کمک های اشخا .د

: ضوابط پرداخت و هزینه نمودن درآمدها تابع مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری دانشگاه دامغان است که از محل منابع 7ه تبصر
مالی تأمین شده برای مرکز قابل پرداخت است. کلیه پرداخت ها پس از تأیید رئیس مرکز از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه انجام 

 هد شد.خوا

 

  – 13ماده 
به  22/12/1315شورای پژوهشی دانشگاه و در تاریخ  به تصویب 3/12/1315تبصره در تاریخ هفت ده ماده و زسیاین اساسنامه در 

 رسید.دامغان  دانشگاهمحترم سه هیات رئی تایید

 

 


