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 بسمه تعالی

ارج نهادن و تشویق فعالیت های کارآفرینانه دانشجویان نقش مهمی در فرهنگ سازی و ارتقاء توانمندی ها و  مقدمه:

رقابت ایجاد فضای استعدادهای کارآفرینی، الگوسازی و ترویج فرهنگ کارآفرینی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی توام با 

مدون جهت شناسایی، انتخاب مشخص و معیارهای ای تعریف رویه به نیاز ،این مهمتحقق سازنده در جامعه دانشگاهی دارد. 

و ترویج  راهبرد دانشگاه در حوزهپیاده سازی  . این شیوه نامه به منظور دارد و تجلیل از برترین دانشجویان کارآفرین دانشگاه

 تدوین شده است.دانشگاه عالمه طباطبائی در بین دانشجویان کارآفرینی توسعه 

 اریف:تع -1ماده

خالقانه فرصت های جدید و ارائه راهکارهای بهره برداری از و خلق ارزیابی، ، فرایند جستجو، شناسایی کارآفرینی: -1-1

در قالب یک کسب وکار، سازمان یا  رزشمند متناسب با هر فرصت جهت ایجاد ارزش افزوده برای فرد و جامعهاو 

 نظام است.

قابل مستندسازی است که در راستای ایده پردازی، تجاری سازی و مشهود  ،کلیه اقدامات عینی فعالیت کارآفرینانه: -2-1

 توسط دانشجویا بهبود فرایندها و تحقق اهداف دانشگاه، کسب وکار یک دانش و فناوری، راه اندازی و مدیریت 

 .انجام می شود

های تعریف دانشجوی شاغل به تحصیل در مقاطع مختلف در دانشگاه که مطابق شاخصدانشجوی کارافرین برتر:  -3-1

شده برای فعالیتهای کارآفرینانه باالترین امتیاز را در طی دوره زمانی منتهی به فراخوان ارزیابی در بین دانشجویان 

 متقاضی دانشگاه کسب نموده است.

کمیته ای است که به منظور کمک به ایجاد، سازماندهی مفاهیم مرتبط با  :و هدایت شغلی کارآفرینیکمیته  -4-1

 کارآفرینی و هدایت شغلی و هماهنگ کردن فعالیت ها و تصمیمات مرکز با اهداف دانشگاه فعالیت می کند.

شغلی در دانشگاه است که واحد مجری برنامه های مصوب کارآفرینی و هدایت  مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی: -5-1

 .تحت نظر ریاست دانشگاه فعالیت دارد

شامل گروهی از دانشجویان دانشگاه است که از طریق تدوین طرح کارآفرینانه و ارایه آن به مرکز  تیم کارآفرین: -6-1

تیم  کارآفرینی  و هدایت شغلی متقاضی راه اندازی کسب وکار هستند و یک نفر را از میان خود به عنوان سرپرست

 .معرفی می کنند

ایده خود را در قالب آن با رویکردی عملیاتی و با  ،کارآفرین یا تیم چهارچوبی است که دانشجو طرح کارآفرینانه: -7-1

به مرکزکارآفرینی  ،بهبود فرایندها و تحقق اهداف دانشگاه یایک کسب وکار جزییات مورد نظر به منظور راه اندازی 

 .و هدایت شغلی ارائه می دهد
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 اهداف: -2ماده 

 .ی برای سایر دانشجویان دانشگاهشناسایی و معرفی دانشجویان کارآفرین به عنوان الگوی -1-2

 رویج فرهنگ کارآفرینی در دانشگاه.ت -2-2

ایجاد انگیزه، تشویق و ارایه خدمات ویژه به دانشجویان کارآفرین در زمینه آموزش، مشاوره، تامین مالی و تخصیص  -3-2

 دانشجویان موفقیت طرح های کارآفرینانهامکان افزایش در جهت فضا و زیرساخت های اولیه در حد توان دانشگاه، 

به منظور تبادل تجربیات انتخاب و در حوزه علوم انسانی و اجتماعی مستند سازی تجارت کارآفرینی دانشجویان  -4-2

 نمونه های موفق برای سایر دانشگاهها و جامعه.الگوسازی 

 .معرفی دانشجویان کارآفرین برتر دانشگاه به سازمانهای ذیربط برای کسب حمایت های الزم -5-2

 در حوزه کارآفرینی. پیشروعنوان دانشگاهی  ارتقاء برند دانشگاه به -6-2

 

 

 :شاخص های ارزیابی -3 ماده

و انتخاب جویان مطابق معیارهای زیر صورت می گیرد و مبنای رتبه بندی شدان انهارزیابی فعالیت های کارآفرین -3-1

 ،ذکر است که شرط الزم برای طرح پرونده دانشجو جهت شرکت در فرایند انتخاب شایان .قرار خواهد گرفت برتر دانشجوی

 باشد.یمامتیاز(  80)ب  بندامتیازات از  تیازام 12کسب حداقل 

 سقف میزان امتیاز مرجع و تائید فعالیت عنوان فعالیت هاشاخص
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 2 موردبه ازای هر امتیاز  0.5 مرکز کارآفرینی مشارکت در کارگاه آموزشی / نشست / همایش در حوزه کارآفرینی

شرکت در بازدیدهای کارآفرینانه با هماهنگی مرکز کارآفرینی / مرکز 
 رشد دانشگاه

 1 هر مورد به ازایامتیاز  0.25 مرکز کارآفرینی / مرکز رشد

سخنرانی علمی در کارگاه / میزگرد / همایش در حوزه کارآفرینی و 
 کسب وکار 

گواهی مورد تائید مرکز 
 / مرکز رشد کارآفرینی

 8 هر موردبه ازای امتیاز  2

گواهی مورد تائید مرکز  شرکت در دوره های مهارت افزایی در زمینه کارآفرینی
 کارآفرینی

هر به ازای  امتیاز   0.25
 ساعت4

5 

مستندات مورد تائید مرکز  مشارکت در رویدادهای کارآفرینی دانشگاه
 / مرکز رشد کارآفرینی

 8 هر موردبه ازای امتیاز  4تا 

گواهی مورد تائید مرکز  کسب مقام در رویدادهای کارآفرینی دانشگاه
 کارآفرینی

 16 هر موردبه ازای امتیاز  8تا 

معرفی عضو هیات علمی و تائید  سازی اعضای هیات علمیمشارکت در فعالیت های تجاری 
 مرکز کارآفرینی

 6 هر مورد به ازایامتیاز  6تا 
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 15 به ازای هر تیمامتیاز  10 مرکز کارآفرینی مشارکت در تشکیل تیم کارآفرین دانشجویی دانشگاه

شرکت یا مستقر در مرکز رشد مشارکت در راه اندازی واحد فناور 
 دانش بنیان 

گواهی مراکز رشد / معاونت 
علمی و فناوری ریاست 

 جمهوری

راه اندازی شرکت دانش بنیان
 امتیاز در هر مورد 30تا  

 20 تا راه اندازی واحد فناور
 امتیاز در هر مورد

30 

 
 

مشارکت یا راه اندازی کسب و کار  در طول تحصیل در  ،ارائه ایده
 داخل یا خارج از کشور

 
 

مستندات مورد تائید مرکز 
 کارآفرینی

غیر مرتبط با رشته ایده 
 امتیاز 2تحصیلی تا 

مرتبط با رشته تحصیلی تا ایده 
 امتیاز 4

 
 
35 

مشارکت یا راه اندازی کسب و 
 کار
 امتیاز10داخلی تا 
 امتیاز 30خارجی تا 
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انجام فعالیتهای داوطلبانه در امور اجرایی مرکز کارآفرینی / مرکز 
 رشد

تائید مرکز کارآفرینی / مرکز 
 رشد

 4 امتیاز 4تا 

تائید معاونت توسعه و مدیریت  تسهیل جذب سرمایه گذار به داخل دانشگاه )قرارداد عملیاتی شده(
 منابع

 

امتیاز به ازای هر سرمایه  2تا 
 گذار

4 

تسهیل انعقاد تفاهم نامه/ قرارداد همکاری بین دانشگاه و سازمانهای 
 بیرونی

امتیاز به ازای هر تفاهم نامه/  1 تائید معاونت پژوهشی
 قرارداد

2 

عضویت فعال در کانون ها و انجمن های علمی دانشجویی مرتبط با 
 کارآفرینی 

 1 هر نیمسال به ازایامتیاز  0.5 معاونت فرهنگی

شرکت در جشنواره  های مرتبط کارآفرینی و کسب و کار با ارائه ایده 
 یا محصول با عنوان دانشگاه

گواهی مورد تائید مرکز 
 کارآفرینی

 6 هر مورد ازایامتیاز به  3

تهیه و نشر محتوا با موضوع آموزش و ترویج کارآفرینی و هدایت 
 شغلی 

مستندات مورد تائید مرکز 
کارآفرینی به همراه یک نمونه 

 از اثر

 5 هر موردبه ازای امتیاز  1تا 

انجام رساله یا پایان نامه مشترک  )در قالب قرارداد منجر به تامین 
 همالی( با خارج دانشگا

 2  امتیاز 2تا  تائیدیه معاونت پژوهشی

 
 
 

 تدوین رساله، پایان نامه، کتاب یا مقاله در حوزه کارآفرینی
  

 
 

حسب مورد تائید معاونت 
آموزشی، معاونت پژوهشی و 

 مرکز کارآفرینی

مقاله  و ترویجی-مقاله علمی
 امتیاز 1کنفرانس داخلی تا 

، ISI ،پژوهشی -مقاله عملی
Scopus ،WoS مقاله و

 امتیاز 2کنفرانس خارجی تا 
 5تالیف یا ترجمه کتاب تا 

 امتیاز
 

 
 
 
10 

 160 جمع امتیازات
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قابل محاسبه مندرج در جدول شاخص های ارزیابی صرفا پس از شروع عملی فعالیت  انهامتیاز فعالیت های کارآفرین-3-2

 .باشدمی

کارآفرینانه  به عنوان فعالیتفعالیت مورد نظر  شمولجهت اطمینان از  و هدایت شغلی هماهنگی اولیه با مرکز کارآفرینی -3-3

 در پایان کار ضرروری است.تائید و اخذ گواهی 

در برگزاری، امتیاز فعالیتها با در نظر گرفتن متغیرهایی نظیر تعداد افراد مشارکت کننده یا سهیم، نوآوری و خالقیت   -3-4

 کمیت و شیوه تامین مالی و نظایر آن محاسبه خواهد شد.

 پذیرش و مستندات ارائه شده از سوی دانشجویان، صرفا در ایام تحصیل دانشجو در دانشگاه عالمه طباطبائی قابل -3-5

 محاسبه می باشد.

هر فراخوان مهلت ذکر شده در می تواند به صورت تجمیعی و مربوط به حداکثر دو سال قبل از مستندات ارائه شده،  -3-6

 باشد.ه ردو

امتیازات و در صورت شرکت در دروه بعدی ، برای سالهای بعدی بالمانع است دوره شرکت دانشجوی برگزیده در هر -3-7

 قابل محاسبه نخواهد بود. یشده و برای سال های بعدلحاظ  "صفر"سالهای قبل  محاسبه شده در

 

 :فرآیند ارزیابی، انتخاب و معرفی برگزیدگان -4ماده
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 فرایند ارزیابی، انتخاب و معرفی برگزیدگان مطابق نمودار ذیل خواهد بود. -4-1

 

اعالم فراخوان، پذیرش اطالع رسانی، ) این شیوه نامه اعم از :مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه، مسئول اجرایی  -4-2

 پرونده ها، ....( می باشد.

، ارزیابی و امتیاز دهی به پرونده های سوابق متقاضیان مرکز کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه، مسئول بررسی -4-2

انجام  با ترکیب ذیل مربوطه را از طریق تشکیل کمیته ای وظایف دانشجویان متقاضی مطابق این شیوه نامه می باشد و 

 د.ادخواهد 

 یا نماینده وی  رئیس مرکز کارآفرینی •

 نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه •

 نماینده معاونت دانشجویی دانشگاه •

 معاونت آموزشی دانشگاهده نماین •

 یا نماینده وی دانشگاهواحدهای فناور علوم انسانی رئیس مرکز رشد  •

 

دانشجوی "بعنوان اند برگزیده شده و که باالترین امتیاز را کسب نموده انیدانشجوینفر از  3اعالم نتایج، پس از  -4-3

 دانشگاه، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.رینی هفته کارآف /پژوهش  هفتهو در مراسم بزرگداشت معرفی  "کارآفرین برتر

 

اطالع رسانی و انتشار 

:فراخوان در دو مرحله

هفته دوم اردیبهشت 

و 

هفته آخر شهریور ماه

پذیرش مدارک 

هفته دوم مهر ماه 

(به مدت دو هفته)

بررسی اولیه مدارک توسط 

کارشناس

هفته چهارم مهرماه

(به مدت دو هفته)

تشکیل کمیته و  

ارزیابی و امتیاز دهی

هفته دوم آبان

(یه مدت دو هفته)

اعالم نتایج و تقدیر از 

کارآفرینان برتر 

همزمان با هفته جهانی 

کارآفرینی

(هفته چهارم آبان ماه)
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 دی و معنوی:حمایتهای ما -5ماده

 برخوردار خواهند شد: حمایتهای مادی و معنوی ذیلاز  برگزیدگان  -5-1

 .جهت کسب حمایت خارج از کشورمعرفی به سازمانها، نهادها و موسسات دولتی و خصوصی داخل و و  صدور گواهی -1

 .با حضور ریاست محترم دانشگاه تقدیر در مراسم هفته پژوهش/ هفته کارآفرینی -2

 به نفر اول تا سوم در هر دوره. به ترتیبیا معادل ریالی آن  یک سکه تمام بهار آزادی، نیم سکه و ربع سکهاهدای  -3

بودجه ای و  منصوب خواهد شددر امور کارآفرینی نفر اول در هر دوره بعنوان سفیر/ مشاور جوان رئیس دانشگاه  -4

در اختیار خواهد داشت تا آن را زیر نظر ریاست محترم دانشگاه صرف انجام یک پروژه یا پانصد میلیون ریال  معادل

 .ایده کارآفرینانه در حوزه علوم انسانی و اجتماعی نماید

آنها را مشارکت ، سازمانها، نهادها، شرکتهای دولتی و خصوصیاشخاص حقیقی، ضمن دعوت از : دانشگاه می تواند 1تبصره

 . تامین مالی و حمایت های ارائه شده )عالوه بر حمایتهای مذکور( جلب نماید ،برگزاریدر 

برتر سال بعد دانشگاه حضور یافته و اهم دانشجویان کارآفرین تقدیر از : سفیر/ مشاور جوان رئیس دانشگاه  در مراسم 2تبصره

 اقدامات خود را به سمع و نظر مسئوالن دانشگاه خواهد رساند.

 

اولین جلسه کمیته کارآفرینی و هدایت شغلی دانشگاه عالمه تبصره در  2ماده و  5ه در  این شیوه نام

تائید هیات رئیسه مورد  نیز       جلسه مورخ و در رسید به تصویب  24/10/97ریخ طباطبایی در تا

  عالمه طباطبائی قرار گرفت.دانشگاه 


