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  مقدمه
در دوره اول كـه تـا اوايـل قـرن بيسـتم طـول كشـيد        . ها، دو دوره قابل تفكيـك اسـت  با نگاهي به گذشته دانشگاه

در . گرفـت  اختراعات و ابـداعات در خـارج از دانشـگاه صـورت مـي     . ها فقط نقش آموزشي به عهده داشتنددانشگاه
هـا و دانشـمندان در دو   هـاي علمـي دانشـگاه   كمـك  .دار شـدند موزش را عهـده آنقشي فراتر از  هادوره دوم دانشگاه

جنگ جهاني اول و دوم باعث گرديـد همزمـان بـا مطـرح شـدن رابطـه خطـي بـين علـم و تكنولـوژي دانشـگاه وارد            
بـر،  در جامعـه دانـش  . ه اتكاء به دانـش اسـت  قرن بيست و يكم آغاز دور. كارهاي پژوهشي و ايجاد تكنولوژي گردد

  .انتقال و توزيع دانش خواهد بود هاي اصلي توليد،دانشگاه كماكان يكي از پايگاه
المللـي  دار بـين ها در كانون مباحثات دامنهطوالني سكون و آرامش، اينك دانشگاه پس از گذشت يك دوره نسبتاً

يله آن ـي كـه بوسـ  ـهـا و راه و روشـ  كور عبارتست از وظـايف دانشـگاه  موضوع مباحث مذ. اندو اجتماعي قرار گرفته
  .بايست اين وظايف انجام شودمي

آنهـا در حـال تبـديل شـدن بـه      . دار آموزش و پـژوهش نخواهنـد بـود   هاي آتي مسلماً تنها عهدهدر دهه هادانشگاه
دانشـگاه حكـم   . رسـاند ة خـود مـي  وري را بـه حـداكثر تـوان بـالقو    آتشكيالت و چهارچوبي هستند كه خالقيت و نـو 

اكنـون در حـال دگرديسـي و     هاي كشـورهاي پيشـرو هـم   دانشگاه. اي را دارد كه هميشه در حال تكامل استسسهؤم
هـا  ها و دفاتري در دانشـگاه كانون. وظايف خود هستند به) پرورش همه جانبه خالقيت و نوآوري( افزودن عنصر سوم

ها را در اين نقش جديد به عنوان نهادهـاي  ثير دانشگاهأت. را در آنها نهادينه كندوري آسيس شده است كه پديده نوأت
  .توان ديدمريكا ميآثيرگذار در سياست امنيت ملي فرانسه و أت

التحصيالن و كمـك بـه حـل مسـائل     توان گفت وظيفه دانشگاه در آينده پرورش نوآوري در فارغبا اين مقدمه مي
تواند در ساختن فردايـي  مي آيندهها و ترسيم گذاريو كمك به سياست» هاي بديعايده«ائه دانشگاه با ار. جامعه است
كننـده اسـت   هاي هماهنـگ و كميته مراكزطبعاً براي انجام چنين مسئوليت جديدي نياز به . آفريني كند مطلوب نقش

  .بپردازند) شود وز دشوارتر ميكه روز به ر(ها بندي درست پرسشكه بتوانند به كشف تهديدها و فرصتها و صورت
الوه در ـبعـ  .باشـد اه مـي ـراي دانشگـ ـنه بـ ـكمك مهمي در ايـن زميـ   كارآفريني و ارتباط با صنعت شورايتشكيل 

ثري ؤتواند نقش مـ دولت ميو پژوهشي دانشگاه و ارتباط مناسب و منطقي با صنعت  هايفعاليتتمركز دهي و جهت
  .ايفاء نمايد



 راشوموريت أم:  1ماده
استان  اًبا شناسايي مشكالت جامعه و صنعت كشور خصوص كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه اروميه شوراي

افزايش نقش دانشگاه در بهبود روند  راستايدر  و كشور منطقه پتانسيلهايغربي از يكسو و شناسايي آذربايجان
  .و كشور حركت خواهد كردتوسعه در استان 

  
  كارآفريني و ارتباط با صنعت  ياشورف اهدا: 2ماده 
 با خارج دانشگاهت علمي أهي ءعضاا پروژه هاي تحقيقاتي و كاربردي نمودنكمي افزايش  .1

هاي وهشي دستگاه ژ فعاليتهاي پ و هاگيريتصميم فرآيندهاي محوريافزايش نقش دانشگاه اروميه در  .2
 رينو تالش در جهت تحقق هدف دانشگاه كارآف و كشور استان اجرايي

 در دانشگاهيان هاي كاربردي و فناورانهپژوهش و كارآفريني، تقويت روحيه نوآوري .3

 )سازي تحقيقاتتجاري( كردن شعار تبديل علم به ثروت اتيعملي .4

    
  كارآفريني و ارتباط با صنعت يشوراوظايف : 3ماده 
 شورااهداف  گذاري جهت دستيابي بهسياست .1

و انتخاب  خارج دانشگاه كاربردي هاي تحقيقاتيپروژه انجام سمتت علمي دانشگاه به أتشويق اعضاء هي .2
 اساتيد برتر 

از قبيل امتيازهاي (خارج دانشگاه كاربردي و فناوري  هاي تحقيقاتيهاي افزايش تعداد طرحايجاد زمينه .3
 ...)ها و پروپوزالها و الزحمه در دانشگاه، پيگيري وضعيت پروژهپژوهشي، سهل كردن مسير دريافت حق

هاي تخصصي در جهت ارتباط بيشتر و تنگاتنگ با سازمانها و صنايع استان و كشور و كميتهزيرتشكيل  .4
 معرفي افراد مناسب در اين راستا بعنوان نماينده دانشگاه

 ديدهايـتها و تهـشناسايي فرصو مدت  بندي نيازهاي تحقيقاتي كوتاه مدت و بلندشناسايي و اولويت .5
 استان و صنايع تخصصي هاي مختلفحوزه

و برگزاري نشستهاي تخصصي با مديران و  استان پژوهي در راستاي مشكالتزي و آيندهپرداايده .6
 استان و نخبگان مرتبطصنعتگران 

هاي هاي طرح، دورهو معرفي كارآفرينان برتر هاي كارآفرينيجشنوارههاي كارآفريني، ورهبرگزاري د .7
و انجام فعاليتهاي الزم در راستاي اهداف طرح كاراد  و ساير مباحث كسب و كار تراعات، ثبت اختجاري

 وزارت علوم

 و كارآفريني  ، كسب و كارهاي پژوهشهاي كاربردي، فناوريسازي در زمينهترويج و فرهنگ .8



لمي و و برگزاري بازديد براي اعضاي هيات عو سمينارهاي مرتبط با اهداف كميته  برگزاري سخنرانيها .9
 دانشجويان از صنايع مختلف

 ها و پروپوزالها ايده هاي تحقيقاتي،طرح ايجاد بانكهاي اطالعاتي .10

در زمينه شناسايي، اجرا و نظارت بر  خصوصا شوراي پژوهش استانداري هاي اجراييتعامل با دستگاه .11
 تخصصي هايكميتهزيرهاي فعال استان از كانال همكاري با كارگروهكاربردي و پژوهشهاي 

  ي تحقيقاتي متناسب با نياز بازارهاي انجام پروژه و پيشنهاد ايجاد شركتهاايجاد تيم .12

 مورد نياز منطقه به دانشگاه جهت ايجادهاي علمي و قطبهاي جديد و مراكز پژوهشي معرفي رشته .13

 هاي تحصيالت تكميلي براي حل معضالت كشورهاي دانشجويان دورهنامههدايت پايان .14

ها و از قبيل خدمات آموزشهاي تخصصي، آزمايشگاه خدمات قابل ارائه دانشگاه به خارج دانشگاهمعرفي  .15
 ، مديريت علمي همايشها و نظائر آن تحقيقاتيها، مراكز و شركتهاي كارگاه

  
  كارآفريني و ارتباط با صنعت  يشورا ءاعضا: 4ماده 
 شورارييس  – )معاون پژوهشي دانشگاه(رياست دانشگاه  .1

 شورادبير  –ر كل كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه مدي .2

 رييس پارك فناوري استان آذربايجان غربي .3

 استان دفتر آموزش و پژوهشمدير كل  .4

 تكنولوژي اطالعات دانشگاهامور فناوري و مديركل  .5

 مديركل پژوهش دانشگاه .6

 رييس مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه .7

 هاي دانشگاهژوهشكدهها و پنمايندگان كليه دانشكده .8

ييد رييس تأنهاد دبير و افراد به پيش ها و يا سايرهاي استان، مديران دستگاهدانشگاه سايرنمايندگان دعوت از  .9
 كميته

سال و با حكم معاونت پژوهشي دانشگاه  2ها به مدت ها با معرفي رييس دانشكدهنمايندگان دانشكده: 1تبصره 
 50 حداقل رسميت خواهد يافت و مصوبات با حضور ءدرصد اعضا 75 حداقل ضورجلسات با ح. گردندانتخاب مي

  .درصد حاضرين رسميت خواهد داشت
  

  منابع مالي: 5ماده 
  . از محل باالسري طرح هاي تحقيقاتي دانشگاه خواهد بود اصلي منبع مالي



هاي كارآفريني، شگاه، باالسري دورهبودجه پژوهشي دان ها،ها و وزارتخانهحمايتهاي دستگاه منابع مالي ديگر نظير
  .آن خواهد بود مشابه برگزاري كنفرانسهاي علمي و سمينارها و موارد

  
  محل هزينه: 6ماده 

 شورا ءحق جلسات اعضا .1

 ها، سمينارها و همايشهاها، سخنرانيبرگزاري جلسات، هم انديشي .2

 هاي كارآفرينيدوره .3

 هيات علمي ءصنعتي دانشجويان و اعضا –بازديدهاي علمي  .4

 كارآفريني و ارتباط با صنعت كميتهخريد كتاب، تجهيزات، موارد مورد نياز  .5

  داشتن سايت كارآفريني و ارتباط با صنعتبروز نگه .6
 

  مصوبات: 8ماده 
ت رييسه مطرح و در أپس از تصويب براي اجرايي شدن توسط معاون پژوهشي دانشگاه در هي شورامصوبات 

   .ر خواهند گرفتصورت تصويب مورد اجرا قرا
  

 .ت رييسه دانشگاه به تصويب رسيدأتبصره در هي 1 ماده و 8نامه در اين شيوه


