
  ستفاده از امتيازات مربوط به كارآفريني و ارتباط با صنعتنامه اشيوه

  )وراي كارآفريني و ارتباط با صنعتش 17/12/89جلسه مورخه مصوب (

آن دسته از اعضاء هيأت علمي كه با معرفي يا حكم معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه جهت شركت در جلسات و  )1
بايست در پايان هر سال نمايند مياليت ميــــهاي كشور فعهاي پژوهشي دانشگاه اروميه و يا ساير دستگاهبرنامه

به مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه ارائه نامه ميزان ساعت فعاليت خود را به همراه حكم يا معرفي
نامه ارتقاء مورخه آئين 17-3و  16-3بديهي است مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت عطف به بند . نمايند

و براي احقاق حقوق اعضاء محترم نسبت به صدور گواهينامه براي كسب امتياز الزم جهت ارتقاء اقدام  25/10/87
 .مند خواهند شداست اعضاء شوراي كارآفريني و ارتباط با صنعت نيز از اين مزايا بهره الزم به توضيح. مودخواهد ن

هاي هنري و علمي در دانشگاه كه از مجراي مديريت در برگزاري سمينارهاي علمي و نيز برگزاري نمايشگاه )2
يني و ارتباط با صنعت گواهي مربوط به دبيري گردد به تشخيص شوراي كارآفركارآفريني و ارتباط با صنعت انجام مي

نامه ارتقاء به هيأت علمي مربوطه صادر خواهد آئين 10-3و  4-3همايش يا سمينار و يا نمايشگاه عطف به بندهاي 
 .شد

نامه آئين 6- 3و  12-3ها عطف به بندهاي هاي آموزشي و برگزاري كارگاهدر بخش تدريس و يا شركت در كارگاه )3
 .نامه صادر خواهد شدر صورتيكه مورد تأييد مديريت كارآفريني و ارتباط با صنعت دانشگاه باشد گواهيارتقاء د

هاي كارآفريني دانشگاه فعاليت مؤثر نامه ارتقاء در صورتيكه اعضاء هيأت علمي در برنامهآئين 8-3عطف به ماده  )4
 .ر خواهد گرديدگواهي مربوطه صاد داشته باشند توسط مديريت كارآفريني دانشگاه

 امتياز 1نفر       25ساعت و براي هر  10دبيري دوره كارآفريني به ازاء هر  )1- 4

 25ساعت و براي هر  15تدريس در موضوعات مرتبط با كارآفريني به تأييد مديريت كارآفريني دانشگاه به ازاء هر  )2- 4
 امتياز 1      نفر 

 امتياز 1    ساعت 50دانشگاه به ازاء هر شركت در جلسات مرتبط با كارآفريني با معرفي از طرف  )3- 4

هاي عملي در اين خصوص به تشخيص شوراي كارآفريني تا و فعاليت هاي كارآفرينهمكاري مؤثر در ايجاد بنگاه )4- 4
 امتياز 9حداكثر 

  .امتياز خواهد بود 9نامه ارتقاء حداكثر امتياز متعلقه مطابق آئين 3- 4تا  1-4در بندهاي : 1 تبصره

 .در موارد فوق تغييرات الزم صورت خواهد گرفت 87نامه ارتقاء مصوب بديهي است در صورت تغيير در آئين: 2تبصره 


