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 مقدمه-1

ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه با دانشكده ها، گروه های آموزشي  کارآفریني و  با توجه به اهمیت هماهنگي بیشتر دفتر  

  ارتباط  شورای   دانشگاهي،  برون   های  طرح   انجام   و   تصویب  مستمر  پیگیری   لزوم  و   دانشگاه،  تحقیقاتي  واحدهای  و   پژوهشي   –

آموزشي و پژوهشي    معاونت  حوزه  در   فكر   اتاق تشكیل مي گردد. این شورا به عنوان یك  بناب  دانشگاه  جامعه   و  صنعت  با

  واژه   از  منظور  است  ذکر   به  الزم.نماید   مي  عمل  دانشگاه  جامعه   و  صنعت  با  ارتباط   مدیر  مشورتي  بازوی  عنوان  به  که  است

ي، مراکز انتقال فناوری، و جامعه  اجرای های  دستگاه صنایع، در پژوهش کاربرد   های حوزه کلیه نامه آیین این  در "صنعت"

   در زمینه های علوم پایه؛ مهندسي، و علوم انساني مي باشد.

 ماموریت   -2

 و منابع دانشگاه  امكانات  ساماندهي و افزایش بهره وری  - 2-1

 کسب و کارهای اقتصادی با توان رقابتي باال و توسعه کارآفریني  - 2-2

 راهبرد ها   -3

رویكرد راهبردی زیر را در حوزه   کارآفریني و ارتباط با صنعتی سعه کارآفریني و ارتبا ط با صنعت، شورابه منظور تو

 کارآفریني و ارتباط با صنعت برگزیده است. 

 آفریني :  ر الف: کا

 و کارآمد  ترغیب و جذب جامعه دانشگاهي به دوره های آموزش کارآفریني موثر  -1

ء  شناخت جامعه دانشگاهي به ویژه دانشجویان نسبت به  یه کارآفریني و فرهنگ کارآفریني و ارتقاترویج روح -2

 کارآفریني  

گسترش تحقیقات در خصوص کار آفرینان، پروژه های  کارآفریني، محیط  و فضای کارآفریني و سایر زمینه های    -3

 با توجه به شرایط و مقتضیات ایران مرتبط 

 ارتباط با صنعت : ب: 



 توسعه و نشر الگوهای مناسب ارتباط با صنعت و دانشگاه -1

 دانشگاه و صنعت  زمینه سازی برای به اشتراک گذاشتن  منابع اطالعاتي  شبكه خدمات متقابل   -2

 ایفای نقش موثر در ایجاد زمینه های مناسب برای توسعه و ارتقای علمي بنگاه های تولیدی  -3

 همكاری های پژوهش کاربردی و افزایش مهارت حرفه ای متقابل دانشگاه و صنایعتوسعه  -4

 اعضای شورا  -4

و    اعضای شورا که رابطین دفتر ارتباط با صنعت و جامعه در دانشكده ها و مراکز تحقیقاتي هستند، شامل اشخاص حقوقي

  زیر مي شوند: حقیقي 

 و فناوری دانشگاه )ریاست شورا( ،  پژوهش معاونت  .1

 مدیر ارتباط با صنعت و جامعه )دبیر شورا( ،  .2

 مدیر امور پژوهشي دانشگاه  .3

  دانشگاه  فناوری های واحد   رشد  مرکز مدیر .4

 رییس دانشكده ها   نمایندگان دانشكده ها با معرفيیا روسای دانشكده ها  .5

 حوزه ارتباط با صنعت سه نفر از اعضای هیئت علمي با فعالیت شاخص در  .6

 روسای مراکز تحقیقاتي و پژوهشكده ها .7

   مسئولین ستادهای فناوری های راهبردی )نانو فناوری، زیست فناوری و انرژی( .8

یا دستگاه های اجرایي نیز به منظورگسترش ارتباط في مابین و کسب  کارآفرینان از نمایندگان صنایع و : 1 تبصره 

 .برخي از جلسات دعوت مي شود نظرات کارشناسي ، در 

 وظایف شورا  -5

 همفكری در سیاستگزاری برای تقویت و توسعه انجام پژوهشهای کاربردی مورد نیاز جامعه  -1

 تقویت ارتباط دانشگاه با جامعه -2

 تسهیل پیگیری دریافت پیشنهاد طرح )پروپزال( از اعضای هیئت علمي دارای تخصص مرتبط -3

 جامعه  با ارتباط  دفتر   اجرایي های  نامه شیوه و  ها نامه آئین تدوین  و اصالحهمفكری در -4

 کمك به جهت دهي موضوعات پایان نامه تحصیالت تكمیلي در حل مشكالت جامعه و صنعت -5

 کمك به تحقق اهداف و انجام سایر برنامه های دفتر ارتباط با صنعت و جامعه -6

 اقتصادی با توان رقابت باال ایجاد و توسعه کسب و کار -7

 ساماندهي  و افزایش بهره وری امكانات و منابع دانشگاه -8

 تصویب سیاست ها و برنامه های کالن در حوزه کارآفریني و ارتباط با صنعت -9



 بررسي راهكارهای توسعه کارآفریني و ارتباط با صنعت  -10

 بین مراکز کارآفریني و ارتباط با صنعت بررسي و تصویب برنامه های مربوط به ایجاد هماهنگي -11

 

 

 اهداف کلی   -6

 بستری سازی مشارکت درون بخشي و برون بخشي -1

 افزایش کمي و کیفي پروژه های برون دانشگاهي -2

 خبری  دفتر کار آفریني و ارتباط با صنعت   - کسب مجوز شورای فرهنگي و چاپ گاهنامه علمي-3

 توسعه همكاری با دستگاههای اجرایي از طریق پیگیری اهداف شبكه ملي جامعه و دانشگاه -4

 حمایت و پشتیباني از فعالیتهای علمي و پژوهشي تقاضا محور -5

 دی و اجرایي مستندسازی و ترویج دستاوردهای کاربر-6

 با جامعه و صنعت بنابتسهیل و گسترش همكاریهای دانشگاه -7

 پایش وضعیت قراردادهای ارتباط با صنعت -8

 های کارآموزی دانشجویاندهي و ارتقای کمي و کیفي دوره سامان-9

 

 به تصویب هیات رئیسه دانشگاه رسید. 1401/ 12/09بند در مورخ   6این اساسنامه در  


