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  ����اساسنامه مركز كارآفريني دانشگاه شيراز ����
  

  :مقدمه

 - بـه امـضاء وزيـر محتـرم علـوم          3/3/1381، كه در تاريخ     )طرح كاراد (هاي كشور     آفريني در دانشگاه    نامه طرح توسط كار     در اجراي آئين  

مركز كارآفريني دانشگاه شيراز در حـوزه       هاي كشور از جمله دانشگاه شيراز ابالغ گرديده است،            آوري رسيده و به دانشگاه      تحقيقات و فن  

  .شود معاونت پژوهشي دانشگاه در چارچوب مواد و مقررات اين اساسنامه تأسيس مي
  

  :  عنوان-1ماده 

  »مركز كارآفريني دانشگاه شيراز«         

  : اهداف-2ماده 

  .گردد  تعيين ميبراساس اهداف مذكور در طرح كاراد، اهداف مركز كارآفريني دانشگاه شيراز به شرح زير

  .آموختگان نسبت به كارآفريني ارتقاء شناخت جامعة دانشگاهي و به ويژه دانشجويان و دانش -الف

  .ترويج و ارتقاء روحيه و فرهنگ كارآفريني و تالش در جامعه دانشگاهي -ب

  .هاي آموزش كارآفريني ترغيب و جذب جامعة دانشگاهي به دوره -ج

هاي كارآفريني، محيط و فـضاي كارآفرينـان    اي در خصوص كارآفرينان، پروژه      بردي و توسعه  گسترش تحقيقات محض، كار    -د

  .هاي مرتبط با توجه به شرايط و مقتضيات كشور و ساير زمينه

  .سازي جامعة دانشگاهي در مورد كارآفريني، كارآفرينان و نقش آنها در رونق اقتصادي و ايجاد اشتغال و رفاه آگاه -هـ 

  .آموختگان كارآفرين تربيت و پرورش دانشجويان و دانششناخت،  -و

  :ها  وظائف و برنامه-3ماده 

  .هاي كارآفريني تربيت مربيان و مدرسين آموزش -الف

  .ريزي، تدوين و تأمين محتوي و ابزارها و امكانات آموزشي كارآفريني در دانشگاه شيراز برنامه -ب

  .ها، دروس انتخابي و ايجاد رشته كارآفريني نارها، كارگاههاي كارآفريني در قالب سمي ارائه آموزش -ج

  .شناسائي، انتخاب و تشويق استعدادهاي كارآفريني و برگزاري جشنوارة كارآفريني -د

  .آوردهاي تحقيقاتي مرتبط با كارآفريني از خارج به داخل كشور انتقال دانش و دست -هـ 

  .هاي كارآفريني دانشجويان اندازي فعاليت اي الزم در جهت راه اورههاي مالي، اطالعاتي و مش بسترسازي و حمايت -و

هـاي شـغلي، دسـتاوردهاي      ، فرصـت  )تيـپ (هـاي نمونـه       هاي كـارآفريني، طـرح      هاي اطالعاتي راجع به فعاليت      ايجاد بانك  -ز

  .هاي مركز تحقيقاتي در زمينه اهداف و برنامه

  . دانشگاه و سطح منطقههاي علمي و انكوباتورها در  كمك به ايجاد پارك-ح

  . پژوهشي دانشگاه شيراز-هاي كارآفريني در واحدهاي آموزشي   ايجاد هسته-ط
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  : تشكيالت مركز-4ماده 

  : اركان و اجزاء مركز عبارتند از

 -هاي كارآفريني واحدهاي آموزشي      رؤساي هسته  -علمي مركز      شوراي - رئيس مركز    -كميتة مركزي كارآفريني دانشگاه      -

  . واحد ارتباطات و واحد مالي كه تركيب و وظائف هر يك به قرار زير است- دانشگاه پژوهشي

  

  : كميته مركزي كارآفريني دانشگاه شيراز-الف

اين كميته از رئيس دانشگاه، معاون پژوهشي دانشگاه، معاون آموزشي دانشگاه، رئيس مركز و يك تـا سـه نفـر اعـضاء هيـأت                         

نظـران   حكـم اعـضاء هيـأت علمـي يـا صـاحب      . شـود  آفريني از داخل يا خـارج دانـشگاه تـشكيل مـي    علمي يا صاحب نظر در زمينه كار      

  .مزبورتوسط رئيس دانشگاه صادر خواهد شد

  

  :1تبصره 

  .توانند اين مسئوليت را به يكي از معاونين يا مديران حوزه خود تفويض كنند رئيس دانشگاه و معاون آموزشي مي

  

  : 2تبصره 

ي با رئيس دانشگاه و در صورت غيبت وي با معاون پژوهشي دانشگاه خواهد بـود، دبيـر ايـن كميتـه، رئـيس مركـز                رياست كميته مركز  

  .باشد كارآفريني مي

  

  :3تبصره 

  .رسد به تصويب مي) نفر4( نفر رسميت خواهد يافت و تصميمات با اكثريت آراء اعضاء حاضر5جلسات كميته مركزي با حضور حداقل 

  

  : 4تبصره 

  .تواند از افراد ذيربط ديگري از داخل و يا خارج دانشگاه براي شركت در جلسات دعوت بعمل آورد رورت كميته مركزي ميحسب ض
  

  :وظائف و اختيارات كميته مركزي

  

هاي تخصصي ذيربط     ها، انكوباتورها، انجمن    هاي كارآفريني دانشكده    كمك به ايجاد و سازماندهي مركز كارآفريني، هسته        -الف

  . هاي داخلي آنها نامه رسي و تصويب آئينو بر

  .حمايت، هدايت و نظارت مركز كارآفريني دانشگاه -ب

  .در دانشگاه» كاراد«بندي برنامه ساليانه طرح   طراحي و زمان-ج

  .هاي تحقيقي، آموزشي و ترويجي آموزش و پرورش كارآفرينان  تصويب، نظارت و پيگيري طرح-د

  .هاي كارآفريني براي تربيت مربيان و مدرسين آموزشريزي   همكاري و برنامه-هـ 

  . شناسائي كارآفرينان برگزيده سال دانشگاه و معرفي آنان به دبيرخانه طرح كاراد-و

  .نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي مركزي كارآفريني -ز

  . تأمين ابزارها و امكانات مختلف جهت اجراي هر چه بهتر طرح كاراد-ح

  .هاي ترويجي، آموزشي و پژوهشي به دبيرخانه طرح كاراد هاي اوليه در زمينه فعاليت  ارائه طرح-ط

 تهيه و تدوين بودجه پيشنهادي طرح كاراد در دانشگاه و ارائه به دبيرخانه طرح كاراد بـه منظـور بررسـي و سـير مراحـل         -ي

  .تصويب نهايي

 مالي پيشرفت طرح در دانشگاه و ارسـال آن          -هاي ساالنه عملكرد فعاليتي    ارزيابي عملكرد مركز كارآفريني و تأييد گزارش       -ك

  .به دبيرخانه طرح كاراد
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  : رئيس مركز-ب

  :گردد و داراي وظائف زير است  سال منصوب مي2رئيس مركز به پيشنهاد معاون پژوهشي دانشگاه و با حكم رئيس دانشگاه به مدت 

  .علمي مركز نظارت و اجراي مصوبات كميته مركزي و شورايايجاد و هماهنگي بين واحدهاي مختلف مركزو  -1

  . تنظيم گزارش ساليانه مركز وارائه به كميته مركزي كارآفريني دانشگاه -2

  . امضاء كليه اسناد و مدارك و قراردادهاي مركز -3

  . ارجاع مصوبات شوراي علمي مركز به معاونت پژوهشي دانشگاه -4

  . در دست انجامهاي  پيگيري و نظارت بر حسن اجراي طرح -5

  .هاي الزم گيري  تهيه و تنظيم بودجه ساليانه واعتبارات مورد نياز و ارائه آنها به كميته مركزي و انجام پي - 6

  .ها و ساير امور آموزشي و پژوهشي مركز ها، همايش  نظارت بر نحوة برگزاري گردهمائي -7

  . نظارت بر حسن انجام كليه امور اداري و مالي مركز -8
  

  :لمي مركز شوراي ع-ت

شوراي علمي مركز متشكل از معاون پژوهشي دانشگاه و يا نماينـده وي، رئـيس مركـز و پـنج نفـر از اعـضاء هيـأت علمـي و                           

  .باشد آفريني مي نظران كار صاحب

  :1تبصره 

 2دانشگاه بـه مـدت   ها انتخاب و با حكم معاون پژوهشي  هاي كارآفريني دانشكده اعضاء شوراي علمي مركز ترجيحاً از بين رؤساي هسته      

  .گردند سال انتخاب مي

  

  : 2تبصره 

  .معاون پژوهشي دانشگاه و يا نماينده وي رئيس جلسه و رئيس مركز دبير شوراي علمي مركز است

  

  :وظائف شوراي علمي مركز

  .گاهارائه پيشنهادهاي آموزشي و پژوهشي در زمينة مطالعات مربوط به كارآفريني به كميته مركزي كارآفريني دانش -1

  .هاي پژوهشي  بررسي، ارجاع به داوري و تصويب نهائي طرح -2

  .هاي پژوهشي و خدماتي  ارزيابي و تصويب گزارش نهائي طرح -3

  . بررسي، ارزيابي و تأئيد آثار قابل انتشار -4

  ..…هاي كارآفريني و غيره هاي آموزشي، دوره ها، كارگاه هاي مركز و نظارت بر اجراي همايش  پشتيباني علمي فعاليت -5
  

  :ها هاي كارآفريني دانشكده  هسته-ت

هاي كـارآفريني زيـر نظـر مركـز كـارآفريني دانـشگاه        به منظور پيشبرد اهداف و انجام نيكوي امور تخصصي كارآفريني، هسته   

رچـارچوب  ها و نيازهاي هر دانـشكده و د         ها بر اساس ويژگي     وظائف و تشكيالت هسته    تركيب،. شيراز در هر دانشكده تشكيل خواهد شد      

هـاي داخلـي كـه بـه تـصويب       نامه ها با تدوين آئين اين هسته . شود  نامه داخلي پيشنهادي مركز كارآفريني دانشگاه شيراز تعيين مي          آئين

  .شوند كميته مركزي كارآفريني دانشگاه شيراز خواهد رسيد ايجاد مي

  

  : واحد ارتباطات-ث

ني در امر كارآفريني، اين واحد كارشناسي در تشكيالت مركـز كـارآفريني            نظر به نقش و اهميت ارتباطات درون و برون سازما           

هاي محلـي و ملـي        هاي اطالعاتي، برقراري تماس با واحدهاي دانشگاه، شوراي مركزي وزارتخانه، ارگان            به منظور ايجاد و نگهداري بانك     

كه بـه تـصويب كميتـه مركـزي و هيـأت رئيـسه محتـرم           نامه داخلي مركز      جزئيات وظائف اين واحد در آئين     . ذيربط، بوجود خواهد آمد   

  .دانشگاه خواهد رسيد، شرح داده خواهد شد
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  : واحد اداري و مالي مركز-چ

  .كند  اين واحد به منظور انجام امور اداري و مالي مركز كارآفريني دانشگاه شيراز ايجاد و زير نظر رئيس مركز فعاليت مي

  

  :شود مين ميمنابع مالي مركز از طريق زير تأ

  .بودجه تخصيصي دانشگاه -1

  .اي ها و خدمات پژوهشي، آموزشي و مشاوره  درآمد حاصل از اجراي طرح -2

  .هاي نقدي و غير نقدي افراد حقيقي و حقوقي  كمك -3
  

  : ضوابط پرداخت هزينه

از اسـت كـه از محـل        آوري و دانـشگاه شـير       ضوابط پرداخت و هزينه نمودن درآمدها تابع مقررات وزارت علوم، تحقيقات و فن            

ها پس از تأييد رئيس مركز از طريق معاونت پژوهشي دانشگاه انجام             كليه پرداخت . منابع مالي تأمين شده براي مركز قابل پرداخت است        

  .خواهد شد

  

  

  به تصويب هيئت رئيسه محترم دانشگاه شيراز_________________   تبصره در تاريخ 6   ماده و   4اين اساسنامه در  

  .رسيد

  

  

   

  

 


