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 نامه داخلی استاد مشاور کارآفرینی دانشجویانآیین

 مقذمه

تحقق داًطگبُ کبرآفزیي هستلشم فزاگیز ضذى رٍحیِ ٍ فزٌّگ کبرآفزیٌی در ثیي داًطگبّیبى    

هجتٌی ثز تؼبهل ّذفوٌذ ٍ ّوکبری جوؼی است. در ایي ثیي، تؼبهل اػضبی ّیبت ػلوی ثب 

گیزی ٍ هبهَریت داًطجَیبى فزاتز اس اهَر آهَسضی ٍ پژٍّطی هزسَم ٍ الجتِ، در راستبی جْت

ٍکبرآفزیٌی اس اّویت اسبسی ثزخَردار در ًقص استبد هطبٍر هجزة در سهیٌِ کستکبرآفزیٌی 

است. در ّویي راستب، ثِ هٌظَر ّذایت ضغلی کبرآفزیٌبًِ داًطجَیبى، ضٌبسبیی استؼذاد 

دّی آًْب، هطبٍرُ ضغلی ثِ داًطجَیبى هتٌبست  ٍکبرآفزیٌی ٍ جْتداًطجَیبى در سهیٌِ کست

ًبهِ در چبرچَة سٌذ داًطگبُ کبرآفزیي صی داًطجَیبى، ایي ضیَُّبی تحصیلی تخصثب سهیٌِ

ّبی هٌطقِ گلستبى، ّیبت اهٌبی داًطگبُ 17/03/1395در کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی هصَة 

 تذٍیي هی ضَد.
 

 تعاریف: - 1ماده 

دّی ثِ دٍ صَرت فزدی ٍ بٍرُّذایت، حوبیت ٍ هطرسبًی، اطالعمشاوره کارآفرینی:  -1-1

 .استٍکبر ثِ داًطجَیبى ّب ٍ رٍیذادّبی کبرآفزیٌی ٍ کستدرثبرُ فؼبلیتگزٍّی 

ػلوی ّز داًطکذُ کِ ٍظیفِ  یکی اس اػضبی ّیبتاستاد مشاور کارآفرینی:  -1-2

ّب ٍ درثبرُ فؼبلیتدّی ثِ دٍ صَرت فزدی ٍ گزٍّی ّذایت، حوبیت ٍ هطَرترسبًی،  اطالع

ّبی ػوَهی ٍ تخصصی آى داًطکذُ ثِ داًطجَیبى یٌٍِکبر در سهرٍیذادّبی کبرآفزیٌی ٍ کست

  دار است.را ػْذُ

ّبی آهَسضی یک داًطکذُ ٍ ًیش ثب در ًظز ٍکبر گزٍُدر صَرت تفبٍت سهیٌِ کست: 1تبصره 

کبرآفزیٌی ثزای  تَاًذ ثِ هؼزفی هطبٍرگزفتي تؼذاد داًطجَیبى؛ ریبست آى داًطکذُ هی

 . ّبی آهَسضی هؼیي اقذام ًوبیذ گزٍُ

کلیِ اقذاهبت ػیٌی ٍ هطَْد قبثل هستٌذسبسی است کِ وکارآفرینانه: فعالیت کسب -1-3

ٍکبر اًذاسی ٍ هذیزیت کستسبسی داًص ٍ فٌبٍری، راُدر راستبی ایذُ پزداسی ٍ ًَآٍری، تجبری

 رسذ. تَسط داًطجَیبى داًطگبُ ثِ اًجبم هی
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ریشی ٍ اًجبم ًطگبُ است کِ ثزای ثزًبهٍِاحذ سبسهبًی کبرآفزیٌی داکمیته کارآفرینی:  -1-4

 اهَر هطبلؼبت، تزٍیج ٍ آهَسش کبرآفزیٌی در داًطگبُ تطکیل ضذ.

ّبی هصَة کبرآفزیٌی در داًطگبُ است کِ تحت ٍاحذ هجزی ثزًبهِمرکز کارآفرینی:  -1-5

ّب ٍ هصَثبت کویتِ ّب، ثزًبهًِظز هؼبًٍت پژٍّص ٍ فٌبٍری فؼبلیت دارد ٍ هجزی سیبست

 کبرآفزیٌی داًطگبُ است.

ٍکبر خَد را در قبلت چبرچَثی است کِ کست ٍکبرآفزیي ایذُ کستوکار: طرح کسب -1-6

اًذاسی ٍ هذیزیت اهَر آى ثب رٍیکزدی ػولیبتی ٍ ثب جشییبت هَرد ًظز ثِ هٌظَر راٌّوبی راُ

  دّذ.ٍکبر ضزح هیکست

داًطگبُ است کِ اس طزیق تذٍیي طزح ضبهل گزٍّی اس داًطجَیبى وکار: تیم کسب -1-7

ٍکبر ّستٌذ ٍ یک ًفز را اس اًذاسی کستٍکبر ٍ ارایِ آى ثِ هزکش کبرآفزیٌی هتقبضی راُکست

  کٌٌذ.ثیي خَد ثِ ػٌَاى سزپزست تین هؼزفی هی

ریشی ضذُ، رسوی ٍ هصَة ثب هبّیتت آهَسضتی،   ّبی ثزًبهِفؼبلیترویداد کارآفرینی:  -1-8

َضتَػبت هتزتجط ثتب کتبرآفزیٌی ٍ     رستبًی، فزٌّگتی ٍ اجتوتبػی ثتب ه    فٌبٍری، اطالعپژٍّطی ٍ 

ٍکبر کتِ در قبلتت کبرگتبُ، هیشگتزد، ًطستت کبرضٌبستی ٍ جلستبت ثحتت ثتب دػتَت اس            کست

کبرآفزیٌبى خجزُ، ّوبیص ػلوی، ثبسدیذ ٍ اردٍ، ثزپبیی ًوبیطگبُ، ثبسارچِ، جطٌَارُ، رٍیتذادّبی  

 ضَد.ر داخل ٍ خبرج داًطگبُ اس طزف هزاجغ رسوی ٍ قبًًَی ثزگشار هیپزداسی ٍ ًظبیز آى دایذُ

 

 

 اهذاف: - 2ماده 

 ٍکبرآفزیٌیافشایی استبد ٍ داًطجَ در سهیٌِ اهَر کستارتقبی تؼبهل ٍ ّن -2-1

 ثْجَد اثزثخطی اثؼبد سبسًذُ ثزًبهِ درسی پٌْبى در حَسُ کبرآفزیٌی -2-2

آفزیٌی اػضبی ّیبت ػلوی در تحقق الگَی ظزفیت ًقص گیزی سبسًذُ استطَیق ٍ ثْزُ -2-3

 داًطگبُ کبرآفزیي

ثتزداری اس  ّتب ٍ ضٌبستبیی ٍ ثْتزُ   ّبی آهَسضی ٍ داًطتکذُ فزاگیز ًوَدى هطبرکت گزٍُ -2-4

  ِ ای ٍ پتبییي ثتِ ثتبه ثتِ جتبی      ظزفیت آًْب در پیطجزد اهَر کبرآفزیٌی ثز هجٌبی رٍیکتزد ضتجک

 ییيهذاخلِ دستَری اس ثبه ثِ پب
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ضٌبسبیی استؼذادّبی کست ٍ کبرآفزیٌی داًطجَیبى ٍ راٌّوبیی ٍ ّذایت تخصصی آًْب  -2-5

 در ایي سهیٌِ
 

 شرح وظایف: - 3ماده 

 رسبًی رٍیذادّبی کبرآفزیٌبًِ در تؼبهل ثب هزکش کبرآفزیٌی در ّز داًطکذُاطالع -3-1

 ّبی هصَةًبهِق ضیٍَُکبر داًطجَیی طجّبی کستسبسی در قبلت ّستِکوک ثِ تین -3-2

 ارایِ هطبٍرُ ضغلی ثِ داًطجَیبى ثب رٍیکزد کبرآفزیٌی ٍ خَداضتغبلی-3-3

 ّب  تسْیل ثزگشاری رٍیذادّبی کست ٍکبرآفزیٌی ثزای داًطجَیبى ٍ داًطکذُ -3-4

ٍکتبرآفزیي در  هستٌذسبسی ٍ ثجت رٍیذادّبی کبرآفزیٌبًِ ٍ هطخصبت داًطتجَیبى کستت   -3-5

 ًک اطالػبتی کبرآفزیٌبى  راستبی تطکیل ثب

 کوک ثِ ثزگشاری اثزثخص درس کبرآفزیٌی در ّز داًطکذُ   -3-6

دار ثزگتشاری ٍاحتذ ػولتی درس    تَاًتذ ػْتذُ  استبد هطبٍر کبرآفزیٌی ّز داًطکذُ هی -2تجصزُ 

 کبرآفزیٌی در تؼبهل ّوبٌّگ ثب ادارُ آهَسش داًطکذُ ٍ ًیش هذرس ٍاحذ ًظزی درس ثبضذ.  

تزٍیجی ٍ فزٌّگی ثزای ارتقبی رٍحیِ کبرآفزیٌی در ثیي داًطجَیبى ثب ّوکتبری  اقذاهبت  -3-7

 هؼبًٍت داًطجَیی ٍ فزٌّگی

ّتبی آهَسضتی،   ایفبی ًقص راثط ّوبٌّگ کٌٌذُ هبثیي هذیزیت داًطکذُ، هتذیزاى گتزٍُ   -3-8

بیی ّت ّبی داًطجَیی، هزکش کبرآفزیٌی ٍ سبیز  ٍاحذّب در اهَر کبرآفزیٌی در قبلت ًطستتطکل

 ًظیز ضَرای کبرآفزیٌی.  

ی در داًطکذُ کبرآفزیٌ ٍ ضٌبسی ٍضؼیت کستدّی رٍیذادّب ٍ آسیتًیبسسٌجی، گشارش -3-9

در کویتتِ کتبرآفزیٌی داًطتگبُ     ِ راّکتبر ثتِ هزکتش کتبرآفزیٌی جْتت طتزح      هزثَطِ تَام ثب ارائ

 کن در پبیبى ّز ًیوسبل.   دست

تَاًذ در صَرت ًیبس ٍ اهکبى ثب اػضتبی ّیتبت   داًطکذُ هیاستبد هطبٍر کبرآفزیٌی ّز  -3تجصزُ 

آهَختگبى در چبرچَة قَاًیي ٍ هقزرات تَام ثب ارایتِ گتشارش ّوکتبری    ػلوی، کبرکٌبى ٍ داًص

 ًوبیذ.  

توبهی ٍاحتذّب هَظفٌتذ در راستتبی پیطتجزد ستٌذ داًطتگبُ کتبرآفزیٌی ٍ هصتَثبت          -4تجصزُ 

هذیزیت داًطگبُ ٍ در چبرچَة قَاًیي ٍ هقزرات هَجَد ثِ اقتضبی هٌتبثغ هَجتَد ثتب هطتبٍراى     

 کبرآفزیٌی ّوکبری ًوبیٌذ.   
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بی هستتؼذ  تسْیل کبرٍرسی کبرآفزیٌبًِ داًطجَیبى ثب ضٌبسبیی ٍ هؼزفی کستت ٍکبرّت   -3-10

 ثزای گذراًذى دٍرُ کبرٍرسی ٍ ّوَار ًوَدى پذیزش داًطجَی کبرٍرس تَسط آًْب. 
 

 های ویژهها و قابلیتصالحیت -4ماده 

 آضٌبیی ٍ تؼْذ ثِ هبهَریت کبرآفزیٌی داًطگبُ ٍ کبرآفزیٌی داًطجَیبى.-4-1

فزیٌی ٍ کن ضتزکت در یتک ًطستت یتب کبرگتبُ ثتب هَضتَع کتبرآ        : داضتي تجزثِ دست5تجصزُ 

داری ٍکبر هٌتْی ثِ هذرک هتَرد تبییتذ هزکتش کتبرآفزیٌی داًطتگبُ ثتزای ػْتذُ       هذیزیت کست

 هسئَلیت استبد هطبٍر کبرآفزیٌی ضزٍری است.

تَاًذ ثزای ّز دٍرُ، ًسجت ثِ ثزگشاری یک جلسِ تَجیْی ثب ّذف : هزکش کبرآفزیٌی هی6تجصزُ 

 ِ هطبٍراى کبرآفزیٌی اقذام ًوبیذ.  تَافق درثبرُ ثزًبهِ کبر هَرد ًظز ثب حضَر ّو

 ٍکبر ٍ کبرآفزیٌی.ثزخَرداری اس تجزثِ ػولی در حَسُ کست-4-2

 هطبرکت فؼبل در رٍیذادّبی کبرآفزیٌی ثزگشار ضذُ در سطح داًطگبُ. -4-3

 ٍکبر ٍ کبرآفزیٌی. صزف ٍقت ٍ سهبى ثزای هطبٍرُ داًطجَیبى در اهَر کست-4-4

بهل ٍ َّضوٌذی اجتوبػی ثتزای ثزقتزاری ارتجتبا ستبسًذُ، کتبر      ثزخَرداری اس ظزفیت تؼ-4-5

 سبسی.تیوی ٍ ضجکِ

ِ کتبر اس جولتِ آیتیي   ٍآضٌبیی ثِ قَاًیي ٍ هقزرات در حتَسُ کتبرآفزیٌی ٍ کستت   -4-6 ّتب ٍ  ًبهت

 ّبی هصَة ٍ سبختبرّبی هستقز.ًبهِ ضیَُ

کویتتِ   گیتزی در حتَسُ کتبرآفزیٌی اس جولتِ جلستبت     ّتبی تصتوین  ضزکت در ًطستت  -4-7

 کبرآفزیٌی در صَرت دػَت اس سَی دثیز جلسِ.

 

 سازوکار انتخاب، نظارت و ارزیابی: - 5ماده  

استبد هطبٍر کبرآفزیٌی داًطجَیبى در ّز داًطکذُ در تؼبهل ٍ ّوبٌّگی ثتب هتذیزیت آى    -5-1

کتن  داًطکذُ اس سَی هذیز هزکش کبرآفزیٌی ثِ کویتِ کبرآفزیٌی هؼزفی ٍ در صَرت تبییذ، ثتب ح 

 ضَد.هؼبٍى پژٍّطی ٍ فٌبٍری ثزای هذت یک سبل تحصیلی هٌصَة هی

در صَرت ػولکزد هَثز هَرد تبییذ کویتِ کبرآفزیٌی ٍ اػالم آهبدگی خَد فزد، هتذت   -7تجصزُ 

 تَاًذ ثزای سبل ثؼذ توذیذ ضَد. سهبى تصذی استبد هطبٍر کبرآفزیٌی هی
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ز ػْتذُ هزکتش کتبرآفزیٌی استت ٍ در صتَرت      ًظبرت ثز ػولکزد استبد هطبٍر کبرآفزیٌی ث -5-2

هحزس ضذى ػذم اّتوبم هَثز ٍ ػولکزد ضؼیف، کویتِ کبرآفزیٌی در ّز سهبى کِ تطخیص دّذ 

 تَاًذ اس استبد هطبٍر کبرآفزیٌی سلت هسئَلیت ًوبیذ.هی

کتبرآفزیٌی اػضتبی ّیتبت ػلوتی در      ّتبی فؼبلیت اس حوبیت اجزایی ًبهِآییي"ثِ استٌبد  -5-3

، ثِ اسای ّز سبل فؼبلیت هطتبٍر کتبرآفزیٌی تتب    "داًطگبُ ػلَم کطبٍرسی ٍ هٌبثغ طجیؼی گزگبى

اهتیبس ثِ تطخیص هزکش کبرآفزیٌی در فزم اػتجتبر پژٍّطتی ستبهًِ ثتِ هتقبضتی اػطتب        3سقف 

 ضَد.    هی

 

 شیوه نامه: بازنگری - 6ماده 

ٍ ثزرسی ٍ تبییذ ٍ  هزکش کبرآفزیٌی دپیطٌْب ثِ ًبهِضیَُ ایي در تغییز ٍ اصالح گًَِ ّز -6-1

 .ثَد خَاّذ پذیزتصَیت کویتِ کبرآفزیٌی اهکبى

 
بثغ ثِ تصَیت کویتِ کبرآفزیٌی داًطگبُ ػلَم کطبٍرسی ٍ هٌت 18/2/1396ًبهِ در تبریخ ایي آییي

تجصتزُ ثتِ تبییتذ ّیتبت رییستِ       7هتبدُ ٍ   6در  11/4/1396 طجیؼی گزگبى رسیذ ٍ در تتبریخ 

 داًطگبُ رسیذ.
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