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  مقدمه
موجود در دانشگاه جهت  يهاتیاز ظرف يریگبا هدف بهره ”ینیو کارآفر ییزامرکز اشتغال“ سیتاس دهیا

و  ينوآور ،يبوم فناور ستیاز ز یمرکز بخش مهم نیارائه شده است. ا انیدانشجو يبرا ییزااشتغال
که قصد دارند در کنار  تاس یانیدانشجو يبرا ییزاآن اشتغال یاصل دهیاست و ا رجندیدانشگاه ب ینیکارآفر

در  یو عموم یتخصص يهامهارت يریعلم، با فراگ لیو تحص یتخصص يهاآموزش يریامر مهم فراگ
 حضور يبرا يمرکز بسترساز نیا تیبه کسب درآمد بپردازند. لذا مسئول يو هنر یمتنوع فن يهاعرصه

 یبازه زمان کیدر  انیواست که بتوانند با آموزش مهارت به دانشج ییدرآمدزا يکسب و کارها حمایت از
   سازند.قابل قبول فراهم  یمدت زمان يرا برا شانیاشتغال ا نهیکوتاه، زم

  
  فیتعار - 1 ماده

 ادیو بن يکوکاریصندوق ن تیرا با حما ینیو کارآفر ییزامرکز اشتغال رجند،یسازمان موسس: دانشگاه ب )1- 1
  .شودیم دهینام» دانشگاه«اساسنامه  نیبه بعد در ا نینموده که از ا سیتأس رجندیدانشگاه ب انیحام

 هیاست که درخصوص کل 7مندرج در ماده  ياعضا بیمتشکل از ترک ییمرکز: شورا يراهبرد يشورا) 2- 1
و  ییزامرکز اشتغال ياستهایو س یواصله مرتبط با اهداف، خط مش يو درخواست ها ازیمورد ن يبرنامه ها

  .دینما یم يریگ میدانشگاه تصم ینیکارآفر
زا است که اشتغال يوکارهااز کسب يامتشکل از مجموعه ي: مرکزینیو کارآفر ییزامرکز اشتغال )3- 1

  .دینمایفراهم م انیدانشجو يرا برا ییاشتغال و درآمدزا و همچنین هااز مهارت يامجموعه يریامکان فراگ
آموخته و امکان کسب درآمد  انیرا به دانشجو یمهارت تواندیاست که م يزا: کسب و کارواحد اشتغال )4- 1

  .فراهم آورد شانیا يرا برا
  .دیو اداره نما يانداززا را راهواحد اشتغال کیکه قادر است  ی: گروهنیگروه کارآفر )5- 1
  

  اهداف - 2 ماده
  
   ینیو توسعه فرهنگ کار و کارآفر جیترو )1- 2
  یمال ازمندین انیدانشجو ياشتغال برا جادیا )2- 2
  يمهارت آموز قیاز طر انیاوقات فراغت دانشجو يسازیغن )3- 2
  انیدانشجو يدانش اقتصاد تیکمک به تقو )4- 2
  ییرشد و شکوفا ریبر مهارت در مس یمبتن يزانوپا و اشتغال ياز کسب و کارها تیحما )5- 2
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  فیوظا -3 ماده
  
آب، برق، گاز  ،یو کارگاه يدفتر يفضا ریمستقر نظ يواحدها ازیمورد ن هیفراهم نمودن امکانات اول )1- 3
  …و
  .استقرار در مرکز يزا برااشتغال يکسب و کارها قیفراخوان و تشو ،ییشناسا )2- 3
آن را  انیدانشجو ياز توانمند يریگبا بهره توانیدانشگاه که م يهايازمندیاز ن یبخش ییشناسا )3- 3

  .برطرف ساخت
  .به اهداف مرکز یابیدست يزا در راستااشتغال يواحدها یابینظارت و ارز )4- 3
  

  ارکان مرکز -4 ماده
  
  دانشگاه )1- 4
  مرکز يراهبرد يشورا )2- 4
  ینیو کارآفر ییزامرکز اشتغال )3- 4
   

  
  دانشگاه فیوظا - 5 ماده

  
  مرکز ازیموردن یمال منابع نیتأم )1- 5
و با  رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت شنهادیبه پ ینیو کارآفر ییزامرکز اشتغال ریانتصاب مد )2- 5

  دانشگاه يپژوهش و فناورمعاون حکم 
  دانشگاه يمرکز با حکم معاون پژوهش و فناور يراهبرد يشورا ياعضا ریانتصاب سا )3- 5
  مرکز يبخش ستاد یانسان يرویو ن یتیریستاد مد نیتأم )4- 5
  دانشگاه سهیرئ اتیانحالل مرکز به ه شنهادیپ )5- 5
  دانشگاه سهیرئ اتیاساسنامه مرکز به ه رییتغ شنهادیپ )6- 5
   

  مرکز يراهبرد يشورا بیترک -  6 ماده
  
  )شورا سیدانشگاه (رئ يمعاون پژوهش و فناور )1- 6
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 يو فناور يتوسعه نوآور تیریمد جادیو ارتباط با صنعت دانشگاه (درصورت ا ینیگروه کارآفر سیرئ )2- 6

  )و ارتباط با صنعت دانشگاه خواهد شد) (معاون شورا ینیگروه کارآفر سیرئ نیگزیمذکور جا ریدانشگاه مد
  )شورا ری(دب ینیو کارآفر ییزامسئول مرکز اشتغال )3- 6
  ینیو کارآفر ییزاچهار نفر فرد متخصص و صاحب نظر در حوزه اشتغال )4- 6

سال منصوب  2دانشگاه به مدت  يموجب حکم معاون پژوهش و فناوربه  4-6موضوع  ي: اعضاتبصره
  .شوند-یشورا منصوب م تیسال به عضو 2دانشگاه به مدت  استیاعضا با حکم ر ری. ساشوندیم
  

  مرکز يراهبرد يشورا اراتیو اخت فیوظا -7 ماده
  
  مرکز ییو اجرا یمال هاياستیس ،یخط و مش بیتصو )1- 7
 استیمصوب جهت ارائه به ر هاي-) ساالنه مرکز بر اساس شاخصانی(حساب سود و ز یتراز مال دییتأ )2- 7

  دانشگاه
  دانشگاه سیرئ آتیبرنامه، بودجه، راهبردها، اهداف بلندمدت و... مرکز و ارائه به ه بیتصو )3- 7
  مرکز ییو ضوابط اجرا هانامهنییآ بیتصو )4- 7
  آنها ياعملکرد دوره یعضو مرکز و بررس يزااشتغال يواحدها تیچارچوب فعال نییتع )5- 7
  دانشگاه سهیرئ آتیاساسنامه به ه رییتغ ایاصالح  شنهادیپ )6- 7
  دانشگاه سهیرئ آتیانحالل مرکز به ه شنهادیپ )7- 7
  مرکز ياعملکرد دوره یبررس )8- 7
  .زا در مرکزاشتغال يمنظور استقرار واحدهاواصله به يهادرخواست یبررس )9- 7
   

  ییزامرکز اشتغال مسئول فیوظا -8 ماده
  
  مرکز و دانشگاه يراهبرد يو ساختار مرکز جهت ارائه به شورا ییضوابط اجرا ها،نامهنییآ هیته )1- 8
  مرکز يراهبر يو بودجه ساالنه و ارائه به شورابرنامه  میو تنظ هیته )2- 8
  مرکز يراهبرد يامور مرکز بر طبق اساسنامه و مصوبات شورا يهیاداره کل )3- 8
  مستقر در مرکز يواحدها یفیو ک یکم شیافزا يمدت در راستامدت و بلندکوتاه يزیربرنامه )4- 8
  مرکز يو جذب امکانات برا یمال هیبن تیبودجه و تقو نیتأم جهت الزم در ریو اتخاذ تداب يزیربرنامه )5- 8
  هاآن يزا و نظارت بر حسن اجرااشتغال يبرنامه توسعه واحدها افتیدر )6- 8
  زااشتغال ياز واحدها تیحما ریامکانات الزم در مس صیتخص يریگیپ )7- 8
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از  یندگیاستقرار و عقد قرارداد به نما یمتقاض يزااشتغال يمرکز و واحدها نیماب یقرارداد ف یبررس )8- 8

  یو حقوق یقیافراد حق يهیمرکز با کل
 فن بازار و يدادهایو رو هاشگاهیجهت شرکت در نما طیواجد شرا يزااشتغال يحضور واحدها يریگیپ )9- 8

…  
 سیمتناسب با اهداف مرکز منجر به تاس تواندیموجود در دانشگاه که م يهافرصت غیو تبل ییشناسا )10- 8

  زا گردداشتغال يواحدها
  استقرار در مرکز يموجود برا يزااشتغال يکارهاوجذب کسب يبرا يزیربرنامه )11- 8
  

  یمنابع مال -9 ماده
  

  :شودیم نیتام ریاز منابع ز رجندیدانشگاه ب ینیو کارآفر ییزامرکز اشتغال انهیسال بودجه
  کشور یاز محل اعتبارات عموم )1- 9
  یو حقوق یقیاشخاص حق یمال يهاکمک )2- 9
  مرکز يهاتیدرآمد حاصل از فعال )3- 9
  یردولتیو غ یدولت يهابا سازمان همکاري يعقد قراردادهادریافت سفارش تولید و )4- 9
  سود حاصل از فروش محصوالت و خدمات قابل عرضه به بازار متناسب با سهم متعلق به دانشگاه )5- 9
   

  و اصالح اساسنامه رییتغ - 10 ماده
  

 بیاصالح توسط دانشگاه و با تصو یو بررس مرکز يراهبرد يشورا شنهادیاساسنامه به پ نیدر ا رییتغ هرگونه
  .دانشگاه صورت خواهد گرفت يامنا اتیه
   

  -11 ماده
  

 رجندیدانشگاه ب سهیرئ اتیدر ........... جلسه ه دییتبصره، پس از تأ 1ماده و  11مقدمه،  کیاساسنامه در  نیا
  .دیرس بیمورخ ..................... به تصو

 


