
 

 کارآفرینی فرم همياري در امور

 
 معاونت پژوهشی و فناوري

 مرکز کارآفرینی

 

 کارآفرین در  و کسة انتخاب، معرفی و تشویق دانشجویان ترترنامه شیوه

 دانشگاه علوم کشاورزی و مناتع طثیعی گرگان
سااضففطینی زنششایویان ش اه م دای زض      و هاا  سباة  تاظشناسی و تشویق مناسة فؼالیت

ترشی ته نستؼسنزها  ساضففطینی، نلگوساظ  و تطویج فطهنگ ساضففطینی تاون    شناسایی و نشگیعه

تا ضقاتت ساظشسه زض جامؼه زنششگاهی زنضز. نین م م شیاظمنس تؼطیف ضویاه مشارض و مؼیاضهاا     

شاماه توساؼه سااضففطینی زض    شامه ته هدین منظوض زض ضنساتا  نجاطن  فیاین   شدایا نست. نین شیوه

/ و سانس زنششاگاه   209733ته شداضه  5/11/1390ها و مطنسع فموظش ػالی سشوض موضخ شگاهزنش

هاا  منق اه   هیات نمنا  زنششگاه 17/03/1395ساضففطین زض سشاوضظ  و مناتغ طثیؼی مظوب 

 گلبتان، تسوین می شوز. 
 

 تعاریف:  -1ماده 

قاتل مبتنسساظ  نست سه سلیه نقسنمات ػینی و مش وز وکارآفرینانه: فعاليت کسب -1-1

وساض نشسنظ  و مسیطیت سبةساظ  زنشه و فناوض ، ضنهزض ضنستا  نیسه پطزنظ  و شوفوض ، تیاض 

 ضسس. توسط زنششیویان زنششگاه ته نشیا  می

: زنششیو  شاغل ته تحظیل زض م اطغ مرتلف زض زنششگاه دانشجوي کارآفرین برتر -1-2

 شحوهشیوه شامه 16وساضففطیناشه )تنس ها  سبةتطن  فؼالیتسه طثق ششاشگطها  تؼطیف شسه 

تاالتطین نمتیاظ ضن زض طی زوضه ظماشی منت ی ته فطنذونن نضظیاتی زض  ژوهشی(پ ویژه نػتثاض تؼیین

 تین زنششیویان مت اضی زنششگاه، سبة شدوزه نست.

ضیع  و نشیاا   ونحس ساظماشی ساضففطینی زنششگاه نست سه تطن  تطشامه کميته کارآفرینی: -1-3

 نموض مقالؼات، تطویج و فموظش ساضففطینی زض زنششگاه تشكیل شس.

ها  مظوب ساضففطینی زض زنششگاه نست ساه تحات   ونحس میط  تطشامهمرکز کارآفرینی:  -1-4

هاا و مظاوتات سدیتاه    تطشاماه  هاا، شظط مؼاوشت پژوهه و فناوض  فؼالیت زنضز و میط  سیاسات 

 ساضففطینی زنششگاه نست.



وسااض ذاوز ضن زض قالاة    چاضچوتی نست سه سبة وساضففطین نیسه سبةوکار: طرح کسب -1-5

نشاسنظ  و ماسیطیت نماوض    فن تا ضویكطز  ػدلیاتی و تا جعییات موضز شظط ته منظاوض ضنهنداا  ضنه  

   زهس.وساض شطح میسبة

گطوهی نظ زنششیویان زنششگاه نسات ساه نظ ططیاق تاسوین طاطح       شاملوکار: تيم کسب -1-6

وساض هبتنس سه یا  شراط ضن نظ   نشسنظ  سبةوساض و نضنیه فن ته مطسع ساضففطینی مت اضی ضنهسبة

   سننس.تین ذوز ته ػنونن سطپطست تیم مؼطفی می

 

 اهذاف: -2 ماده

 نلگو  ش ه.ػنونن  وساضففطین تهشناسایی و مؼطفی زنششیویان سبة -2-1

 تطویج فطهنگ ساضففطینی زض جامؼه زنششگاهی. -2-2

نشگیعه ترشی و نضنیه ذسمات م تضی ته زنششیویان سبة وساضففطین زض ظمینه فموظش،  -2-3

 ها  نولیه زض حس تونن زنششگاه.وساض، تامین مالی و ترظیض فضا و ظیطساذتمشاوضه فنی و سبة

وساضففطینی زنششیویان ته منظوض تثازل تیطتیات، نشتراب و مبتنسساظ  تیاضب سبة  -2-4

  ها  موفق تون  تا تشویق مناسة.نلگوساظ  شدوشه

 ها  الظ .مؼطفی زنششیویان ساضففطین تطتط زنششگاه ته میامغ شیطتط تطن  حدایت -2-5

 

 معیار و مثنای ارزیاتی: -3ماده 

گیاطز و  یان طثق مؼیاضها  ظیط طاوضت مای  وساضففطینی زنششیوها  سبةنضظیاتی فؼالیت -3-1

پژوهشای ونضز   هاا  تشاویق  و پژوهشی ویژه نػتثاض تؼیین شامه شحوهشیوه 16میدوع فن زض تنس 

 شوز.می
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 مطجغ و مالحظات  ػنونن فؼالیت ضزیف
 تاییس فؼالیت

تیشینه نمتیاظ 
 زض ونحس ساض

تیشینه 
نمتیاظ 
 زض سال

  -مؼاوشت فطهنگی ساضففطینی زنششگاهػضویت زض نشیدن زنششیویی  1
 مطسع ساضففطینی

/. زض هط 5
 شیدبال

- 

  -ونحس مطتوطه ػضویت فؼال زض ساشوش ا و میامغ زنششیویی و فطهنگی مطتثط تا ساضففطینی 2
 مطسع ساضففطینی

زض هط  5/0
 شیدبال

 

 -ونحس مطتوطه وساض شطست زض تاظزیسها  ساضففطیناشه تا هداهنگی مطسع ساضففطینی نظ مطنسع سبة 3
 مطسع ساضففطینی

 - هط موضز 5/0

  -مؼاوشت فموظشی گصضنشسن موفق زضس ساضففطینی 5
 مطسع ساضففطینی

25/0  

6 
شامه مظوب )زض وساض زنششیویی تناتط شیوهها  سبةمشاضست زض تشكیل هبته

 طوضت فؼالیت ػدلی هبته(

پس نظ تظویة ططح و شطوع ته 
مطسع ساض هبته ته تاییس 
 ساضففطینی

ته نظن  هط  4تا 
 هبته

- 

مؼطفی مسیطیت فناوض  و تاییس  ثثت نذتطنع 7
 مطسع ساضففطینی

مقاتق 
 شامه شیوه

- 

8 
وساض تا نضنیه نیسه مسون یا ها  مطتثط تا ساضففطینی و سبةشطست زض جشنونضه

 محظول شیل ػنونن زنششگاه زض سقح زنششگاه، نستان و سشوض
تاییس مطسع گونهی موضز 

 ساضففطینی

ته تطتیة سقح 
و  75/0، 25/0

1 
- 

9 
تطگعیسه شسن زض ضویسنزها  ساضففطینی )ساضففطین تطتط( زض سقح نستاشی، ملی و 

 فطنملی
گونهی موضز تاییس مطسع 

 ساضففطینی
ته تطتیة سقح 

10 ،20 ،30 
- 

10 
تا نهسنف  مشاضست زض ساضففطینی نجتداػی )تب یل سبة وساض و نشتغال زض جامؼه

 نجتداػی( ته تاییس مطسع ساضففطینی
مبتنسنت موضز تاییس مطسع 

 ساضففطینی
ته نظن  هط  1

 وساضسبة
- 

گونهی موضز تاییس مطسع  فموظ  زنضن  قاتلیت ساضففطینی(شطست زض/ تطگعنض  ساضگاه فموظشی )تا م اضت 11
 ساضففطینی

  5/0ة تطتی ته
 1و 

- 

12 
ها و میعگطزها تا موضوع ساضففطینی و قالة ششبتػلدی زض  حضوض زض سرنطنشی

 وساضسبة
گونهی موضز تاییس مطسع 

 ساضففطینی
25/0  

13 
فج(، پطزنظ  )نستاضتوساض و ساضففطینی: ضویسنز نیسهمشاضست زض تطگعنض  ضویسنزها  سبة

 وساض، مسضسه سبة و ساض، ...مبات ه، جشنونضه یا شدایشگاه ساضففطینی و سبة
موضز تاییس مطسع  مبتنسنت

 ساضففطینی
 - 3تا  1

14 
ن  فموظشی و تطوییی تا موضوع فموظش و تطویج ساضففطینی و ت یه مونز ضساشه

ها  ها و طرحات نینتطشتی، ساشالوساض شامل پوستط، ششطیه یا ستاتچه، سایت سبة
 نفعنض و نپلیكشن ....، فیلم، میدوػه ػكس، شط ها  نضتثاطیمثتنی تط شثكه

مبتنسنت موضز تاییس مطسع 
 ساضففطینی شامل ی  شدوشه نظ نثط

 4 2تا  1

15 
ها  تولیس  ظوزتاظزه نػضا  هیات ػلدی تط نساس شیوه مشاضست زض ساضها و ساضگاه

 شامه نجطنیی مطتوطه
مؼطفی ػضو هیات ػلدی و تاییس 
 مسیطیت پژوهشی و فناوض 

  5تا 

16 
نػضا  هیات ػلدی تط نساس شیوه شامه ها  تیاض  ساظ  مشاضست زض فؼالیت

 نجطنیی حدایت نظ تیاض  ساظ 
مؼطفی ػضو هیات ػلدی و تاییس 
 مسیطیت پژوهشی و فناوض 

  5تا 

  5تا  مؼطفی مطسع ضشس مشاضست زض ضنه نشسنظ  ونحس فناوض  زنشه تنیان طثق گونهی مطسع ضشس 17

تاییسیه مسیطیت پژوهشی و  ها  ضسدیفطنذوننمشاضست زض نضنیه پطوپوظنل ططح تح ی اتی زض  18
 فناوض 

25.  

19 
شامه مشتطک )زض قالة قطنضزنز منیط ته تامین مالی( تا ذاضج نشیا  ضساله یا پایان

 زنششگاه
تاییسیه مسیطیت تحظیالت 

 تكدیلی
2  

مؼطفی مسیط ساضگطوه و تاییس  ها  فؼال سلینی  مازض ترظظیهدكاض  فؼال تا ساضگطوه 20
 مسیطیت پژوهشی و فناوض 

  3تا 

21 
گصنض  ذاضج زنششگاه ته تاییس مؼاوشت نزنض  مالی و توسؼه تب یل جصب سطمایه

 مناتغ )قطنضزنز هدكاض  ػدلیاتی شسه(
  2تا  تاییس مسیطیت پژوهشی و فناوض 

22 
تب یل نشؼ از تراهم شامه هدكاض  تا تره ذظوطی و ساظمان ها  زولتی زض نموض 

 و فناوض  و ساضففطینیپژوهشی 
  2تا  تاییس مسیطیت پژوهشی و فناوض 

مبتنسنت موضز تاییس مطسع  زنشتن سبة و ساض زنیط مطتثط تا ضشته تحظیلی زض ذاضج زنششگاه 23
 ساضففطینی

  4تا 

    سایط مونضز 24



پژوهشی،  ویژه نػتثاض تؼیین شامه شحوه نیه مبتنسنت زض سایط تنسها  شیوهزض طوضت نض: 1تبصره 

 مالک نضظیاتی نمتیاظ مظوب زض فن تنس ذاص نست.

مسنضک و مبتنسنت نضساالی   زنششگاه )تطنساس ساضففطینی مطسع تاییسیه نمتیاظ، تؼلق تطن  -3-2

 نست. موضز تاییس مطنجغ مطتثط( ضطوض 

)هداشناس   ػدلی فؼالیت مظاوب  شطوع و نذتتا  نظ پس ططفاً ساضففطینی ها فؼالیت نمتیاظ -3-3

 گیطز.می وساض یا نتالؽ تظویة ضشته( تؼلقنشسنظ  هبته سبةتظویة و ضنه

هداهنگی نولیه تا مطسع ساضففطینی ج ت نطدینان نظ تطذاوضزنض  فؼالیات ماوضز شظاط نظ      -3-4

 ماهیت ساضففطیناشه و نذص گونهی زض پایان ساض ضطوض  نست.

زنضز، پیاطو  نظ فن تاطن  نذاص     زض مونضز  سه شیوه شامه مشرظی تطن  نشیا  ساض وجوز -3-5

 فؼالیت ساضففطینی ضطوض  نست. تاییسیه و سبة نمتیاظ

ها تا زض شظط گطفتن متغیطهایی شظیط تؼسنز نفاطنز شاطست سنناسه یاا     تؼیین نمتیاظ فؼالیت -3-6

 شوز.و شظایط فن تؼیین میطگعنض ، سدیت و شیوه تامین مالی س یم، شوفوض  و ذالقیت زض ت
 

 فرآینذ ارزیاتی، انتخاب و معرفی ترگسیذگان -4 ماده

 فن نضنیاه  و مت اضی توسط پژوهشی نمتیاظ تؼیین ساض گطزش فط  16تنس  شدوزن تكدیل -4-1

 .مبتنسنت و مسنضک سایط تا هدطنه

هاا   شاامل نمتیااظ فؼالیات    پژوهشای  نمتیااظ  تؼیاین  سااض  گطزش فط  و مسنضک تطضسی -4-2

 (  16ساضففطیناشه )تنس 

 فنااوض   و پاژوهه  شاوضن   زض مسنضک نضظیاتی نظ پس زنششگاه مطسع ساضففطینی مسیطیت -4-3

 .شدایسمی ساضففطین تطگعیسه زض تین زنششیویان نقسن  مؼطفی ته شبثت زنششگاه

ه تا زض هرسام یا  شراط نظ هاط م قاغ تحظایلی(       )زست وساضففطین تطتطزنششیونن سبة -4-4

 .فتطذونهنس گ نضقطط موضز ت سی وفی طپژوهه و فناوض  مؼ

تطگعیاسگان، شباثت تاه مؼطفای فش اا       طوضت زضذونست، ضدن طسوض گونهی تطن  زض: 2تبصره 

 توسط مطسع ساضففطینی زنششگاه ته مطنجغ شیظالح نقسن  ذونهس شس.

تا هداهنگی مؼاوشت فموظشی و تحظیالت تكدیلی، زض طوضت سبة نمتیاظهاا  الظ    :3تبصره 

هاایی تاطن  تطگعیاسگان زض نضظیااتی تحظایلی نظ      معیتو زض چاضچوب قونشین و م طضنت موجوز، 
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ػلدای( لحاا     ب هیاات ها  شراهی )مظاحثه زستاط ، توضسایه و جاص   جدله پصیطش زض فظمون

 ذونهس شس.
 

 یاتی:پایش و ارزش -5ماده 

ته تظاویة سدیتاه سااضففطینی زنششاگاه ػلاو        18/2/1396زض تاضید  شامهنین شیوه -1-5ماده 

تثظاطه تاه تاییاس     3مازه و  5زض  11/4/1931سشاوضظ  و مناتغ طثیؼی گطگان ضسیس و زض تاضید 

 هیات ضییبه زنششگاه ضسیس.

ػ اسه ذونهاس    هزنششاگاه تا  ضن مطساع سااضففطینی    شامهشیوهشظاضت تط حبن نجطن  نین  -2-5ماده 

 زنشت.

 

 

 


