معاونت پژوهشی و فناوری
مرکز کارآفرینی
آيین نامه اجرايی حمايت از فعالیتهای کارآفرينی اعضای هیات علمی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بازشناسی و تشویق مناسب فعالیتهای کارآفرینی اعضای هیات علمی در دانشگاه نقش مهمی در انگیزه بخشی به استعدادهای کارآفرینی،
الگوسازی و ترویج فرهنگ کارآفرینی توام با رقابت سازنده در جامعه دانشگاهی دارد .این مهم نیازمند تعریف رویه مشخص و معیارهای نمایا است.
این شیوهنامه به همین منظور در راستای اجرای آییننامه توسعه کارآفرینی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مورخ  1931/11/5به شماره
 /313999و سند دانشگاه کارآفرین در کشاورزی و منابع طبیعی مصوب  1935/19/19هیات امنای دانشگاههای منطقه گلستان ،تدوین می شود.
ماده  -1تعاريف:

 -1-1فعالیت کارآفرینانه :کلیه اقدامات عینی و مشهود قابل مستندسازی است که در راستای ایده پردازی و نوآوری ،تجاریسازی دانش و
فناوری ،راهاندازی و مدیریت کسبوکار ،ترویج ،تسهیل و پشتیبانی از فعالیتهای کارآفرینی در دانشگاه توسط اعضای هیات علمی به انجام می-
رسد.
 -2-1عضو هیات علمی کارآفرین برتر :عضو هیات علمی دانشگاه که طبق نشانگرهای تعریف شده برای فعالیتهای کارآفرینانه (بند 19شیوه
نامه نحوه تعیین اعتبار ویژه پژوهشی) باالترین امتیاز را در طی سال شمسی قبلی در بین اعضای هیات علمی دانشگاه ،کسب نموده است.
 -3-1کمیته کارآفرینی :واحد سازمانی کارآفرینی دانشگاه است که برای برنامه ریزی و انجام امور مطالعات ،ترویج و آموزش کارآفرینی در
دانشگاه تشكیل شد.
 -4-1مرکز کارآفرینی :واحد مجری برنامه های مصوب کارآفرینی در دانشگاه است که تحت نظر معاونت پژوهش و فناوری فعالیت دارد و مجری
سیاستها ،برنامهها و مصوبات کمیته کارآفرینی دانشگاه است.
ماده -2اهداف:

 -1-2شناسایی و معرفی اعضای هیات علمی کارآفرین به عنوان الگوی نقش؛
-2-2ترویج فرهنگ کارآفرینی در جامعه دانشگاهی؛
-3-2انگیزه بخشی به اعضای هیات علمی با دادن مشوق مادی و معنوی مناسب؛ و
 -4-2معرفی کارآفرینان برتر دانشگاه به مجامع ذیربط برای حمایتهای الزم.
ماده  -3مبنای ارزيابی:

 -1-9ارزیابی فعالیتهای کارآفرینی اعضای هیات علمی طبق معیارهای زیر صورت میگیرد و مجموع آن در بند 19شیوهنامه نحوه تعیین اعتبار
ویژه پژوهشی و تشویقهای پژوهشی وارد میشود.
ردیف

عنوان فعالیت

مرجع و مالحظات تایید فعالیت

بیشینه امتیاز در
واحد کار

1

عضویت در کمیتهها و کارگروههای کارآفرینی زیرمجموعه معاونت پژوهش و فناوری یا با هماهنگی
مرکز کارآفرینی

مدیریت امور پژوهشی و
فناوری ،مرکز کارآفرینی

1

-

3

برگزاری بازدیدهای کارآفرینانه با هماهنگی مرکز کارآفرینی از مراکز کسب وکار

مرکز کارآفرینی

./5

-

9

تدوین طرح درس کارآفرینانه به تایید مدیریت مرکز کارآفرینی و مدیریت برنامه ریزی آموزشی

معرفی مدیریت برنامهریزی
آموزشی و تایید مرکز
کارآفرینی

./35

4

راهاندازی رشته تحصیلی مرتبط با کسبوکار و کارآفرینی در مقاطع مختلف

معرفی مدیریت برنامهریزی
آموزشی و تایید مرکز
کارآفرینی

5

-

5

مشارکت در تشكیل هستههای کسبوکار دانشجویی بنابر شیوهنامه (در صورت فعالیت عملی هسته)

پس از تصویب طرح و شروع به
کار هسته به تایید مرکز
کارآفرینی

1/5

-

6

تسهیل انعقاد تفاهمنامه همكاری با بخش خصوصی و سازمانهای دولتی در امور کارآفرینی

معرفی مدیریت فناوری و تایید

1

-

1

بیشینه
امتیاز در
سال

مرکز کارآفرینی
9

شرکت در جشنوارههای مرتبط با کارآفرینی و کسبوکار با ارایه ایده مدون یا محصول تحت عنوان
دانشگاه در سطح دانشگاه ،استان و کشور

گواهی مورد تایید مرکز
کارآفرینی

به ترتیب سطح
 ./95 ،./35و 1

-

8

برگزیده شدن در رویدادهای کارآفرینی (کارآفرین برتر) در سطح استانی ،ملی و فراملی

گواهی مورد تایید مرکز
کارآفرینی

به ترتیب سطح
91 ،31 ،11

-

3

کارآفرینی اجتماعی (تسهیل کسب وکار و اشتغال در جامعه با اهداف اجتماعی) به تایید مرکز
کارآفرینی

مستندات مورد تایید مرکز
کارآفرینی

 ./5به ازای هر
کسبوکار

-

11

شرکت یا برگزاری کارگاه آموزشی (با مهارتآموزی دارای قابلیت کارآفرینی)

مستندات مورد تایید مرکز
کارآفرینی

به ترتیب  ./5و
1

-

11

برگزاری یا حضور در سخنرانی علمی در قالب نشستها و میزگردها با موضوع کارآفرینی و کسبوکار

مستندات مورد تایید مرکز
کارآفرینی

به ترتیب ./35
و ./5

13

مشارکت در برگزاری رویدادهای کسبوکار و کارآفرینی :رویداد ایدهپردازی (استارتآپ) ،مسابقه،
جشنواره یا نمایشگاه کارآفرینی و کسبوکار ،مدرسه کسب و کار ،جلسات مشاوره و هدایت شغلی برای
دانشجویان (هر واحد کار 1:ساعت برای  5نفر)

مستندات مورد تایید مرکز
کارآفرینی

 1تا 9

-

19

تهیه مواد رسانه ای آموزشی و ترویجی با موضوع آموزش و ترویج کارآفرینی و کسبوکار شامل پوستر،
نشریه یا کتابچه ،سایتها و صفحات اینترنتی ،کانالهای مبتنی بر شبكههای ارتباطی ،فیلم ،مجموعه
عكس ،نرمافزار و اپلیكشن ....

مستندات مورد تایید مرکز
کارآفرینی شامل یک نمونه از
اثر

 1تا 3

4

14

جمع فعالیتهای کارآفرینی عضو هیات علمی در سال

با تایید مرکز کارآفرینی و
تشخیص شورای پژوهشی

91

 -2-3برای تعلق امتیاز ،تاییدیه مرکز کارآفرینی دانشگاه (بر اساس مدارک و مستندات ارسالی مورد تایید گروه و دانشكده مربوطه) ضروری است و مقدار امتیاز
توسط شورای پژوهش و فناوری دانشگاه تعیین میشود.
 -3-3امتیاز فعالیتهای کارآفرینی صرفاً پس از اختتام و شروع عملی فعالیت مصوب (همانند تصویب و راهاندازی هسته کسبوکار یا ابالغ تصویب رشته) تعلق
میگیرد.
 -4-3هماهنگی اولیه با مرکز کارآفرینی جهت اطمینان از برخورداری فعالیت مورد نظر از ماهیت کارآفرینانه و اخذ گواهی در پایان کار ضروری است.
 -5-3در مواردی که شیوه نامه مشخصی برای انجام کار وجود دارد ،پیروی از آن برای اخذ تاییدیه و کسب امتیاز فعالیت کارآفرینی ضروری است.
 -6-3امتیاز بندهای  13و  19با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر تعداد افراد شرکت کننده ،نوآوری و خالقیت در برگزاری ،جذب منابع مالی خارج دانشگاه در
برگزاری رویداد ،تاثیرگذاری در توسعه کارآفرینی ،شمارگان ،حجم مطلب و نظایر آن تعیین میشود.
ماده  -4فرآيند ارزيابی فعالیتهای کارآفرينانه اعضای هیات علمی و انتخاب کارآفرين برتر
 -1-4تكمیل نمودن بند  19فرم گردش کار تعیین امتیاز پژوهشی توسط متقاضی و ارایه آن همراه با سایر مدارک و مستندات.
 -2-4بررسی مدارک و فرم گردش کار تعیین امتیاز پژوهشی شامل امتیاز فعالیتهای کارآفرینانه (بند  )19در شورای پژوهشی گروه جهت ارسال به شورای
پژوهشی دانشكده.
 -3-4مدیریت مرکز کارآفرینی دانشگاه پس از ارزیابی مدارک در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه نسبت به معرفی کارآفرین برگزیده در بین اعضای هیات
اقدام مینماید.
 -4-4کارآفرین برتر در هفته پژوهش و فناوری معرفی خواهند شد و توسط معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مورد تقدیر قر خواهند گرفت.
تبصره  :1در صورت موافقت شورای پژوهش و فناوری دانشگاه ،گروه آموزشی و دانشكده ای که باالترین میانگین امتیاز را از محل فعالیت کارآفرینانه (بند)19
بدست آورده باشد به عنوان گروه /دانشكده کارآفرین مورد تقدیر قرار می گیرند.
تبصره  :2در صورت درخواست ،برگزیدگان توسط مرکز کارآفرینی دانشگاه به مراجع ذیصالح بیرون معرفی خواهند شد.
تبصره :3اعضای هیات علمی میتوانند تمام مجموع اعتبار ساالنه کسب شده از بند  19فرم گردش کار تعیین امتیاز پژوهشی را با هماهنگی مدیریت پژوهشی
و فناوری و مرکز کارآفرینی صرف فعالیتهای کارآفرینانه مشمول این بند نمایند.
ماده  -5نظارت و ارزشیابی:
ماده  -1-5این آیین نامه در تاریخ 1315/7/11به تصویب کمیته کارآفرینی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان رسید و در تاریخ
 1315/8/16در  5ماده و  3تبصره به تایید هیات رییسه دانشگاه رسید.
ماده  -2-5نظارت بر حسن اجرای این آئیننامه را مرکز کارآفرینی دانشگاه بعهده خواهد داشت.
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