
 
دفتر کارآفرینی و ارتباط دااگشنه  با صنعت و کشاورزی    

 به نام خدا

و کشاورزی صنعت باارتباط دانشگاه کارآفرینی و  سند راهبردی  

در امور توسعه کارآفرینی و ارتباط دانشگاه با صنایع،کشاورزی و جامعه (بررسی و استفاده از الگو های موفق سایر کشورها مانند آلمان1 (1  

کارآفرین و واحدهای خود اشتغالی کوچک دانشجویان و اساتید از واحدهای صنعتی و کشاورزی هدفمند های(بازدید 2 (2  

(توجه ویژه به کارآموزی و انجام پروژه های دانشجویی در صنعت و کشاورزی3 (3  

ی(اولویت انتخاب موضوعات پایان نامه ها و پروژه ها و تحقیقات دانشگاهی متناسب نیاز صنایع و کشاورز4 (4  

بازنگری در دروس دانشگاهی متناسب نیازهای کشور و فناوریهای روز و حرکت به سمت پژوهش محوری تا صرف آموزش محوری(5 (5  

از طرف دانشگاه و کشاورزی (ارائه دوره های آموزشی مورد نیاز صنایع6 (6  

جامعه و ارائه خدمات به پیشرفتهای فناوریبا  (توسعه امکانات آزمایشگاهی دانشگاه ها متناسب7 (7  

و کشاورزی در صنعت( اصالح نظام ارزیابی و ارتقای هیئت علمی برای افزایش تحقیقات کاربردی و حضور پاره وقت یا فرصت مطالعاتی 8 (8  

( ایجاد مراکز جوار دانشگاهی فنی و حرفه ای و پارکهای علم و فناوری در کنار دانشگاه ها10 (9  

جهت تدریس در در دانشگاه ها و کشاورزی ( استفاده از متخصصین مجرب صنایع9 (10  

جهت ایجاد انگیزه و کشاورزی با صنعتدانشگاه  تحقیقاتی یقراردادها عقد  درمشارکت اعضای هیئت علمی حمایت از (11 (11  

در دانشگاه (تعیین اولویت کاربردی بودن فعالیتها12 (12  

دانشگاه ی و ارتباط با صنعتدفتر کارآفرین حمایت از مدیریت  و نقش محوری با بیرون و  دانشگاه  تعامل ( برداشتن موانع اداری13 (13  

به همکاری با جامعه د( تربیت دانش آموختگان  توانا، جذب و پرورش هیئت علمی متخصص و عالقمن14 (14  

( توجه و امتیاز دهی و حفاظت از مالکیت  فکری در دانشگاه ها 15  (15  

هر گونه نوآوری  در تجاری سازی رفع مشکالت و  توجه به قابلیت( 16 (16  

دانشگاه ها در نشست ها و جلسات دفاع پایان نامهو کشاورزی  دانشگاه به صنعت و حضور کارشناسان صنایع ( مشاوره تخصصی 71 (17  

ر و بازارچه های کارآفرینان  کسب و کارهای کوچک خود اشتغالی ایجاد فن بازا در ( مشارکت فعال صنعت و دانشگاه 18 (18  

ی تخصصی و کاربردیه هاو نمایشگا ( مشارکت فعال صنعت و دانشگاه  در همایش ها19 (19  

و استفاده از توان دانشگاه در این عرصه و کشاورزی ( تدابیر الزم برای شکل گیری و تقویت واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع20 (20  

معافیت مالی پروژه ها و تحقیقات ( 21 (21  

در امر تحقیق و توسعه و کشاورزی ( حذف مقررات دست و پاگیر و لحاظ مشوق برای صنعت 22 (22  

الل و آزادی عملقو دادن است و کشاورزی حاکمیت دولتی بر دانشگاه ها و صنایع نگاه ( رفع 23 (23  

و جامعه از طریق وسایل ارتباط جمعی یکدیگربه  و کشاورزی ( تشریح امکانات و توانمندیهای دانشگاه ها و صنایع24 (24  

و افزایش رغبت آنها به همکاری با دانشگاه  رونق صنایع در جهت و کاهش تورم  دولت برای ثبات  و رشد اقتصادی ریزی  ( برنامه 25 (25  

صنایع و کشاورزی  نمونه در و کارآفرینان و خبرگانبرتر دانشگاه با مدیران  برگزاری نشست  -26 (26  

خود طرح های انجام پروژه در صنایع و کشاورزی و  به حمایت از اعتبارات کارآفرینی دانشگاههمچنین  و  دانشجوئی هدایت بودجه انجمن های علمی -27 (27

شجوئی و یا کسب  مهارتهای آموزش فنی و حرفه ایناشتغالی دا  

بررسی و کلیات آن به تصویب رسید. مقرر گردید آیین نامه اجرایی آن توسط  طرح و  1394آبان  26  مورخ ،ی شورای دانشگاه تبصره: این سند در جلسه* (28

   تهیه و به شورا ارائه گردد.با استفاده از نظر اساتید عالقمند،  برنامه و دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی دانشگاه 


